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 م1958 -1817دراسة في تطورها العمراني واالجتماعيمدينة الهندية )طويريج( 
 فالح محمود خضر أ.م.د. عباس عبيد حمادي                                  أ.م.د.

 جامعة بابل /  كلية التربية األساسية               جامعة بابل/  كلية التربية األساسية         
 :المقدمة

الهندية  دديةةة  الينة يهر  هةد  فرةةد درةد الميةدل الدةةديا لنهةد الرةدا  نةةل نهنية  اللةده الةةةنمه   ةد المةةي د ر  مدينة 
ننننةة  منتليهةةن مدنتةة  فنلماةةندن  المنسيةة  ال ااةةر ر  اليةةل يرةة  نيمةةن فرةةد  يد لةة  فاةة ا د اةةنننهن  ن ةةنته   لةة   دا ةةل 

يتة د   مدانيةن ليحةفح فدحة  د ةندي  يديةدد مةل مةده الرةدا  زدا ي ر ا ير  ال  لفنن  المدين  اليل اد نه من نه     
 االخدلر اذ  ند  لحدن م  الرةمنني  مزيدا مه االم ال ال ديفي  فرد يتفي  اينا  ير يض االدض  حيهن.

اةةنتم  النةيةةد مةةه الر امةةل  االدةةداا الايناةةي  نةةل اةةد   نم تةةن االييمةةن ل  الرمدانةةل  اال يحةةند ر نلةةد نةةنه  
د  ةةه احاةةح  ميحةةح  نةةل  يةة د االيدةةندا  الر ةةنسدي   حةة  مديتهةةنر لةةذلر نةةنه ااةةيلداد الر ةةنسد نيهةةن يمةةةل ينديخهةةن  فةةند 

الرحةةا المدنةةز  لنيننهةةن الايناةةل  االييمةةن لر ن ةة   ةةه  دفهةةن مةةه المةةده الدينيةة  لنةةدف ق  النيةة   اليةةل يرحيهةةن اةة  ن 
هةن ييةد المييةننج اييمن يةنر  ةد اةهل اليرن ةل الايناةل ييندين داسين لهمن ل    هن  حة  ميةدل نهةد الرةدا ر   هة د مييمر

 االييمةةن ل  الةةدينل فةةيه اندادتةةنر ر ن هةةد  مرةةنل  نم تةةن الرمدانةةل يفن ةةن  حةة  تةةنيج اليليةةد  الييديةةد ل يرةةنق فنلميتحفةةن  
 المايددة  نل ننن  المينال .

لدسيا  ل فلدادر الم حل  الفحةدد  يندنة  يدنز  ايحا الدداان  الرحمي   ح  االد ال الايناي   الينديخي  لحمده ا 
ندايةةن نفيةةدا نةةل ددااةة  ممنةحةة  لحمةةده المدحيةة  االخةةدلر اذ نيهةةن ميةةنل  ااةةل  ميننمةةل  ةةه ينديخهةةن  د ةةنديهن يمنةةه اه ياةةد 

-1817اه دداا  اليت د الرمدانل  االييمن ل نل مدين  الهندي  خة ل المةدد ل المحد   نل النينفن   نهنر ن يدنن النلص
    ياد الرداغ الينديخل لحمدين  فم نميه المردن   الد ندد.1958

نل ايحا الددااة   حة    ةنسل فر ةهن نةنه ايمنليةن  اخةد مدللةن فنليرحةيل  نةنه ايحفهةن انيةنزا  اددنننتةن  ا يمدنن 
يدحيةل  اليلحةل  ةينيهن   ة اددتن فنل ر  اايتدد  نل  مه ذلةر اة اف  اةمرننتن مةه انة اي ال ةيخ ر نيمرنةن افني   نتدننتن

فره  تفير  ال د   الانسدد  ن ازع الدنلة  االييمن ية   يت دايهةن نةل ا دا  مياةل  مديفة   حة  مدادةل ينديخية ر ايخةذ  مةه 
يةةنديت يرةةيه الةة الد  المحةة ر  ن انةةن  مةةدد لحددااةة  فيننفهةةن الد ةةند   االييمةةن ل نةةل مردنةة  ميدانيةة  ل ةة اخص اليتةة دا  نةةل 

 المدين .
 

 المبحث األول:
 الخلفية الطبيعية لمدينة الهندية

المدين  ماي ته يريش نيه مييمل مايلد يزداد   دادي  يديرل نةننيهر لذلر انتم  نل ن أد مدينة  الهندية  ميم  ة  
مةه الميليةدا  التفيرية   الف ةدي  اة اق  محة  يحةر منرةددد    ميرن حة   حة  ديم ميهةن  لة  امهر نهةل يرةد مةه مةده االنهةةند 

ن أدر ي ار  مه خ ل اتمي  م  رهن  م  رهن نةل النة ادل الايناةي   االدادية   اال يحةندي  لييندية   زدا ية  ر الددية  ال
 امنننيةة  الي اةةةل الرمدانةةل الماةةةيلفحل نيهةةنر  نةةةنه لحر امةةل اليلدانيةةة  انةةةةد ال ا ةةح نةةةل يحةةر الن ةةةأدر  اليةةل يمنةةةه  يمنلهةةةن 

 فناليل:
 .(1)(situationأ. الموقع) 

دديةةة   32.33دديةةة   ةةةد نا مةةةل داسةةةدد الرةةةدض  42.45 ةةةل الرحنةةةل لمدينةةة  الهنديةةة  فيلةةةنتل خةةةت التةةة ل ييدةةةدد الم  
رامةةن م  رهةةن اليلدانةةل المنةةننلر نهةةل ذا  م  ةةل نهةةد  يي اةةت التديةة  فةةيه مةةدينيل الدحةة  ل ةةد ن   نةةدف ق ليدفةةن   2ل ةةمنالا 

 ن .110ا اللدفل مه مدين  فلداد فمانن  نيح ميدر  يلل  ل  الين  24نيح ميد   ه الةنني  20 يفرد  ه ان ل  
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امةةةن م  ةةةل المدينةةة  نييدةةةدد  نةةةد خنحةةةدد الرةةةدا  نةةةل م  ةةةل ا اةةةتل مةةةه الرةةةدا ر   حيةةةه  نياةةةف  المنتلةةة   تمييهةةةن 
 ر ن    ه م  رهن المي نتئ مل نهد الرةدا  نلةد نةنه 1800الينديخي  المرنحدد فرد يدينه المنق نل  نند الهندي   ن  

ل ا ح د دا نفيدا نل يذا  دد نفيد مه الر نسد ل ايلداد نيهنر   يل يت د ان احد الديني   ممندا  الاي اق اتدهن ا
 لنسةدتن  حةة  يل ية  الحةة   االييمن يةة  فةيه اةةنننهن  مديتهةةن الر ةنسد ر نمةةن   تة  اللنةةند يلييةةدا  فيسية  نفيةةدد لحمنةةنت  

الردا  مليدد ميداي  مخح  فنلي ازه المنسل اليلحيد  فيه ندا  الدحة  المندد الميني نيهنر  ذ ادف  اللا  ان    مه ميني نهد 
 الهندي ر  ذ ي  ميدل نهد الدح  يددييينا  نلد  م  رهن نمدنز زدا ل  ييةند ر   حة  النلةيض مةه ذلةر اياةر   دا ةل 

نة  الاةننه نةل المدينة  فدنة  ر  اليل  زز  المدينة  فهيةدا  اةننني   نلية   ةةد   حة  نةن 3لاإلد اق  ح  اميداد  نند الهندي 
 دفهةةةن مةةةه مدينةةة  نةةةدف قر  الةةةذ  نةةةنه نيييةةة  ييةةةد ملحةةة دد لحايناةةة  الرةمننيةةة  نةةةل يةةة تيه الر ةةةنسد  نلةةةنا للةةةنن ه يرةةة يض 

ر ن  ا  ه   تنق اللنند دنر    ي  لحم  ل اال يحند  لمدينيل ندف ق  الني   ا   ييند  ميميز نل اإلنينج  4لاندا ل
 الزدا ل.

الدن مةة  الرةمننيةة  فتةةنفره  الراةةند  نةةل فنةةنق دنميةة   اةةندي  ماةةيردد لحليةةنل نةةل نةةل اال  ةةن ر نأناةةف   ادير ةة 
    ندمن  يد  حة   د ةهن 1848-1842المدين  منننه ايناي    اندي  نل  هد  الل فلداد الرةمننل مدمد نييا فن ن ل

 دنمييه فن يفندتن  ديف  مه مدينيل نةدف ق  الدحة ر لية ند لةه   6ل حرييه: ان ل  ايخذتن ملداا للحنهي    5لنل منتل  لالتنفل 
اةةد   الاةةيتدد  نةةدض التن ةة   نةةد الرحةةينه  اليمةةدد الر ةةنسد ر ن ةة ا  ةةه اةةه ل  ال حةة ل  لةة  المنتلةة  ف ااةةت  اللنةةند 

نحةيل الزدا ية  نيهةن الميرهةد فنايدحةنل الميةد  مةه  نيةنج المد  7لاليديددر  الةننية  فنية  نميةد   ةيدد زفيةد ل اد  ال ةرحح 
  يمل ال داسا انخدل.

تيةةةأ  الري ةةةننن  الماةةةيمدد لنهةةةد الرةةةدا  دحةةة نن  تفيريةةة  لحمدينةةة  مةةةه انتةةة اد  الماةةةينلرن  منديهةةةن اللةةة د  المنرةةة  
 دنلةة  د ه اخيدا هةةنر  نةةذلر االاةةيرندد مةةه اندا ةةل الميةةن دد لهةةن نةةل زدا ةة  مدحةة ل لالةةدز  الةةذ  ا ةةيهد  فةةه المنتلةة  

 منر الذ   ند اللذاق لاننه المدين   حند دز ه  مل فن ل المننت  المين دد. حيد انا
 ةير  الديننةة  االاة مي  الديةةند الد ةةدي   االاةيلداد االييمةةن ل نةةل اليةتل  فيةةنه ر  اليةل نةةنه لهةةن االةةد نةةل يرزيةةز 

نةدف ق  النية ر انمةد الةذ  اةن د  حة   م  ل المدين ر  ذ  ند النهد تديلنا اه ا لل انل الزاسديه لمدا د انسم  انتهند نةل
  8ل ه د ال  نس  المخيحر  نيهن نإ نم  مدتن  الداد   االني ند اليل يمةح  فنلخننن  لخنه الدفةلر ال  ة   الرليحة  زينةا 

ية   نةد  ي نيد  انسل النلل المنسي   الردفن  اليةل ييدتةن الدي انةن ر   هةد  مرهةن ال  يرة  الييندية  اليةل دللة   دفندةنا  نل
الييند نل دد يه  الت يحة  مةه الينة ا  لة  ال ةمنل  فةنلرنجر نأ ةد  المدينة  فدنة  م  رهةن النهةد  يةزد  د د المخةزه 
 المييةةد مةةه اإلنيةةنج الزدا ةةل لالةةدز  اليمةة د  اليفةةل   الحةةنن ن  الفاةةيت  مةةه اةةر  النخيةةل  الرخةةند  ييدتةةنر   ةةد اةةهح  

 الاره نلحه فيه مده الردا  انخدل.
 يعة السطح.ب/طب

يميةةز  المدينةة  فناةةي اق اد ةةهن ن نهةةن يلةةل  ةةمه الاةةهل الداةة فل المينةة ه مةةه يداةةفن   ديمةة   دديةةة  مةةه التمةة  
اة   نةل منسة   ةن   اه تةذي 60 الدمل الذ  يدمحه نهد الردا   ند ني ةنننيه الماةيمددر  ذ فحةل مرةدل اةمر اليداةفن  نيةه ل

انخرةةنض ماةةي ل اندض نيهةةن اةةن د  حةة   يةةن  الةةد  اةةيدنار فينمةةن يديرةةل  اليداةةفن    ةةنن   لةة  يدفيهةةن الخحةة ف ر نمةةن  ه
 . 9ل   ن   ماي ل الفدد29-28منتل  الدح  المين دد لهن من فيه ل

اةةهح  تفيرةة  اليدفةة  التينيةة  الدخةة د نةةل المنتلةة   المميةةدد مةةه  ةةمنل الهنديةة   ديةة  ينةة ا الن نةة  نهةةد الرةةدا   حةة  
 ا  ةةةةه الري ةةةةننن  المينةةةةددد اليةةةةل اةةةةن دتن اندةةةةداد اندض ندةةةة  الينةةةة ا الفةةةةنلل  محيةةةة  الندةةةة   النلةةةةل  اإلداةةةةنار ن ةةةة

ا   نةل النيحة ميدر  حة  الدرةد  اإلداةنا  اندةدا  نهةد الرةدا  6.9ا   نل النيح ميد ملندن  فنندداد ديح  الفنلل ل10.5ل
 . 10لفنييني اللدا
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يدا ني   اننهندر   د اميةنز م  ةل الهندية   يرد يدف  الهندي  مه اي د ان اع اليدار نهل ذا  نايج خ هر ن نهن
فناي اق  د هر نحند  ني   النهد الاد التفيرل الةذ  يليهةن مةه الري ةننن    نمةل يدةد  لنمة  المدينة  الد ةند  دية  

  ر  اه انفانت ادض المدين   انخرنض ماي اتن يرل الميني الي ني   ديف  مه الاتح.1913 ن نق ادد الهندي   ن  
لةةا ياةة د المنتلةة  المنةةنو الحةةددا   الةةذ  ييحةة  فةةنليتد  ال ةةديد نةةل  دديةةن  الدةةدادد خةة ل نحةةل الحةةي  نةةل اللن

الت يل  الذ  انرنج يأةيدي  ح  الزدا ة    نمةنت الرمةندد  ذ اخةذ النةنج ييداةف ه لحيليةدا  المننخية   اةدتةن  حة  انمةنت الاةنه 
هن االةد النفيد نل يرل انمنت الانه  االا ا  ميلندف  لية نيد انفةد  ةدد  ال  ادع  االا ا  نلح  انمتند  اييني الدينح اليل ل

 ممنه مه ال ل  الدمني  مه اللز ا     اال يداقا  الخنديي .
 .(11)ج/تغيرات مجرى نهر الفرات واستقراره بقناة الهندية

داي نةيةةداا خةة ل الريةةةدا  نةةنه يديةةنه نهةةد الرةةدا   ةةديمنا  لةة  ال ةةد  مةةه منتلةةة  الهنديةة   ةةد  فنفةةلر نليةةد النهةةد ميةة
الينديخيةة  اللديمةة ر مةةه  ةةمنل المدينةة   ديةة  ينةة ا الن نةة  فاةةفا اندةةداد اندض  دخةةن د اليدفةة  اليةةل اةةهح   محيةة  الندةة  

 .   لمةدد  لرةل اةةن  1595-2006 اإلداةنار  ااةيمد ميةدل النهةةد فنليديةنه فنييةني  ةد  فنفةةل نةل الرهةد الفةنفحل اللةةدي  ل
يرد ةة  مةةه ال ةةر  اليمنةة  لنهةةد الرةةدا  فنييةةني   12لن يدفةةهر  ذنةةد  المحةةندد  ه  نةةند لمنداةةندج  نننةة  الدحةة  يلةةل دينهةة

   ال  الماي تنن  نل م  ل الهندي  الدةنلل  يمنةه م ةنتدد فلنيةن اللنةند  حة   14ل ف دايفن  13لالين ا  يمد نل لن لنياين
د دنلينا  نحرهن الين فل اايمد نيه يدينه الميةني فرد  دد   د نيح ميد يدا مدين  المايار  ذ  ه نحرهن ال منلل متم  

 .  15لمه نهد الردا  ف اات   نند الهندي  الدنلي 
   0  323-331ل  16لاندد  نهد الرةدا   لة  ميةداي الدةنلل المةند فمنتلة  الهندية  نةل  هةد لاإلاةنندد الملةد نل 

  نةةةل المدايةةةل الردفيةةة   الةةةذ  ا يلةةةدي المهنةةةدج  نةةةد النيةةةنا الن اةةةينييهر  فناةةة  لالرح يةةة   17ل اةةةمل فناةةة  لفنالن فةةةنج 
ر نرمةل لاإلاةنندد   حة   نمةنل درةدي فننيخةنا  18لالفديتننل ل لين   يحن نج  انه نهد ييد ه ال ادد ذندي نل ارد الين يه

مةه  ادض   ي   اليدن  فه نل م  ل حدد الهندي  الدنلل  الذ  ننه نمه مه الار   الرم  فديا يامح فمد د الميةني  ليةه
الرةةدا    ةة  الحةةيه در   ةةن  ففنةةنق الاةةد د  حيةةه ل ةةفت مينتةةهر  تةةد  لاإلاةةنندد  مةةه م ةةد  ه تةةذا يدليةة  مةةن يديةةدي نةةل 
مخيحيه نل يرل مدين  لفنفل   نحم  إلمفدات دييه   يأميه  ح ل الميني  ليهن  االايرندد منهن نل يخرية  ال ةلت المةنسل 

  ح  نهد ندا  الدح .
  ند نا م ازينا لنهد ندا  الدح  نل اللدار   ند فرد مدد نهد ندا  الدح  لينة ه النهةد الةدسيج  حفح نهد لفنالن فنج

لحردا  نل نهني  دن  لاإلانندد   ندمن تمد نهد لفنالن فنج  الذ  اتح   حيه نل الرهد االا مل نهد لالن ن     حةفح 
ةةةةد  انتةةة اد  الماةةةينلرن  نةةةل منتلةةة  الهنديةةة  منهةةةن يةةةزد    يرةةة  المحةةةد  لميةةةني الرةةةدا  الزاسةةةدد نةةةل م اةةة  الري ةةةنهر نن

 فنجر الهنيدي ر الف ا  ر الر ين   ييدتن .چلال يحر نديد ر 
نل  يحنل ميني الردا   ل  مدينيل الن نة   النية  نةل  هةد الاةحتنه الرةمةننل لاةحي    19لن ح  م نديل لالرةمننييه 

    حةة  ين ةةي  اللنةةند اليةةل ي حةةل الميةةني الةة  1571-1570  ل   في ييةةه  الةةل فلةةداد ل حةةل فن ةةن1574-1566الةةةننل  ل
  1623الةةننل لحرةدا   ةن    21لر نمن تمد  اللنند اليل  لهن ال ني ل فةنج اال ل  فرةد ادةي ل الحةر ييه 20لالن ن   نديهن

ةمننل ل فةداتي  فن ةن  ة  يمد  اللنند فنلتم   الدمنل اليل دردتن  الل فلداد الر  22للذا  الهد  مه نهد الردا   ل  الني 
 . 23ل   فرد انينزتنر الديرنع اندا ل الدمحي  اليل ييد  نيهن الميني فنييني الني 1683-1681ل

   فم انليةه لد لة  1802-1780  يد  الديةند لنهةد لفنالن فةنج  نةل  هةد الة الل الممحة نل لاةحيمنه فن ةن النفيةد  ل
 ل  د في  فأ دا   زيد د لة    دي  500 ح  دردي فمانتم  منلي   ددتن الهندي  نل  هد محنه  لآح  الد ل     24لل  دي 

ر  25للداةةه د ةةن خةةنه  نةةل ياةةرينين  اللةةده الةةةنمه   ةةد المةةي د  إليحةةنل المةةنق  لةة  النيةة  مزدخةة  فةةة لحةةد   ينديةة  
  ةدر مددةة  يليةةدا  فنالاةيرندد مةه منخر ةن  النهةد اللةةدي ر  ذ يةدنل  الميةني نيةه فحةة دد تفيرية  نةل متحةل اللةةده اليناةل 
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منسيةة   فيسيةة  نفيةةدد نةةل المنتلةة  اليةةل ييةةد  نيهةةنر  فةةذلر  حةةفد  اللنةةند ياةةينز  اللاةة  ان  ةة  مةةه ميةةني نهةةد نةةدا  الدحةة ر 
مةندا ف اةت المدينة  اليةل ايخةذ  ياةمييهن  مةي ا  فةل  ه يحةل لفدةد النية  ر73  فتة ل 1860مليدد ميداي ند تن منةذ  ةن 
 . 26ل ع ن نه  مه الهن دمنه ناف   ل  منرذ  الم د 

 حة   TWO WAY REACH)  يةدنن  ه ياةمي  المدينة  المدحةل لتة يديج  يةنق مةه لرة  النحميةيه االننحيةزيييه ل
خ انةةه  فرةةد  ةةن     حةة دي  1860مدينةة  الهنديةة  فمرنةة  محيلةة  التديليهر نةةد مةةنح الرةمةةننييه ال ةةدنن  الفديتننيةة  للةةنج  ا 

 د دا  الاره  ح  يننفل مدنزتن نل النهد امي  فة لت يديج .ا نم   دن  نلل نهدي ر  ن دا لنةد 
 عي.اد/ اإلنتاج الزر

 ايهةة  الدن مةة  الرةمننيةة  محةةن ا نةيةةدد نةةل  دادد المنتلةة  فرةةد ااةةيلداد  نةةند الهنديةة  من نةة  الميةةدل الةةدسيج لنهةةد 
ليدنيز الانننل المايلد  ح  يننفل الردا ر فافا يرن  الميني نل نهد ندا  الدح   تيد  الر نسد الذ  اةد  ح  نةنن  ا

النهةةد   حةة  نةةل االنيةةنج الزدا ةةلر  اليةةل فنيةة   يحةةا االاةةد تنةةنر يرةةيش  حةة  مةةن يدحةةل  حيةةه مةةه الميةةني المييمرةة  نةةل 
منخر ن  ميةداير االمةد الةذ   يحهةن لحهيةدد  لة   مةننه  خةدل مةه الرةدا   فخنحة   لة  منتلة  الهندية  من نة  نة اد اللدية  

 نيهن.
لر نسد المهنيدد  ل  منةنت  الهندية  ددنة  الزدا ة  مريمةديه تديلة  الاةلل اةيدنا لمدنحةيحه ر نة ه  د ةهن اديدن  ا

حنلد  لزدا   الدز فتديليل لالنةد  اليل ييميز انةد  نني  فمدح لهن اللحيلر  لال ينل  المرد ن  فلحل خحةنل مةه الةزدع 
نيج ةمدي مدح لهن خما    رن  التديلة  ان لة ر  دز الهندية  المنة د   يحهن نل مدل زدا ل آخد انةد  نني ر نين ه ن

 . 27ل  ح    ي د  ن اع الدز نل الردا   يزدع دحداا نل الهندي   ال نمي 
مه المدنحيل اليل اندحةد  زدا يةه نةل منتلة  لاليةد ل اللدفةل  لم سمة   Nicotanagiaucalاّه اليفل لالينفنر  

 اليةةل   28لنلةة  300-250د نةة ر ننننة  يحةة  الةةد ن  ال ادةةد ييةةدا ح فةةيه ل1500 فماةةند  مننخهةن  يدفيهةةن لنمةة  تةةذا النفةةن ر 
  فرلةةدتن امييةةنزا الدينةةند  ةةداق  مرنليةة   فيةةل اليفةةل المنةةيج  حةة   دا ةةيهن ل ةةدن  1884 نةةند  منةةه الد لةة  الرةمننيةة   ةةن  

ر  ملدتةن نةل الرنحةم  Regie Cointeressee des tabacs ottomans ندناي  نمان ي   دنة  اخيحةنداا فةة لالدييةل 
ان   لهن ند ع نل  الين  الردا   30  ليدد  ةمنني   فنميينز لمدد 750  ففدل ان   ملدادي ل1886الرةمنني  اايننف ل  ن  
  ننه مأم د دييل الهندي   مدنافه  م  ر ي ينفر ه  ل  مديدي  ندف ق.  29ليام  فةلن ندد الدييل 

    حةةة  زيةةةندد ديةةة  اإلنيةةةنج 1872-1869اليةةةل اداةةةنتن الةةة الل مةةةدد  فن ةةةن ل  اةةةهم  ايناةةة  يرةةة يض اندا ةةةل
الزدا ةةل نةةل المنتلةة  الةةذ  زاد فةةةد دي مةةه ايةةدادا  الخزينةة  الرةمننيةة  نةةةأم ال ال ةةداسا  حةة  المدنحةةيل الزدا يةة  المنييةةة  

نيةةنج ال ةةحا  31ل  دلةةه121280  ل1882-1878مةةه ال ةةريد لحمةةدد   30ل المحةةدددر نلةةد فحةةل  نيةةنج منتلةة  لالخةة اص  ر  ا 
دلةهر ن ة ا  ةةه اإلنيةنج نةل المنةنت  المينةنةدد مةةه اندا ةل الزدا ية  نةل المدينة ر  حةةندفهن   32ل 849748لةنرج المةدد ل

دح ل الدن م   ح  ايدادا   ديفي   نلي   ح  اإلنينج الزدا ل النحل نل منتل  الهندي  اليةل ددديةه يديةدد الةز داق نةل 
  ل هد آذاد فحلة  1911   د نار  نل  ن  219213  فةل1910   د نار  نل  ن  590565  لة ة    هد فةل1909 ن  

 . 33ل   د نا 42599ل
نةيدا من ييردض المدنحيل الزدا ي  ال  ختد د دد اليداد لالمدان ل  المدحل  اليداد لالنيد   اللةنز ر  الةذ  ال 

ر  ة  د  حة  يراة  اال تةن ييه  34ل حة  الرة ح  المييمةل يايتيل الر ح ددق مخنتدير ماففن خاندد ا يحندي  نفيدد يةزةد
 ةلةةةل ال ةةةداسا الدن ميةةة  الفنت ةةة   مناةةةففيه الري ةةةننن  النفيةةةدد مةةةه يةةةدميد ل دا ةةةل الزدا يةةة   يحةةة  المزد  ةةةن    تةةةل 

ر 1892ر 1887الم احةة    ادةةداا ا ةةداد نفيةةدد  اللةةدل ال ا رةة   حةة   ةةرن  نةةدا  الهنديةة  نمةةن دةةدا نةةل الاةةةن ا  ل
 . 35ل  1915  1914ر 1907ر 1898ر 1894
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ازدتد  المنتلة  فزدا ة  ناةنسل النخيةل نةل فداية  اللةده الر ةديه فرةد يةفية  اةندا  التةنف ر  ا ةيهد  فةأن اع اليمة د 
مةه لالزتةةد   الخاةين     ييدتةةنر  ذ  حةفد  الفاةةنييه  ةنمدد نةةل ايحةا منةةنت  الهندية    حةة  يةننفل النهةةدر ةة  فمدةةنذا  

 ر يرةةذد الدحةة ل  حةة  ادحةةنسي  داةةمي  لرةةدد نخيةةل منتلةة  الهنديةة    ةةد  ةةدد 1921الدنةة  الةة تنل  ةةن  يدا لةةه نةةل فدايةة  
ا ةةةدادتن فةةةنالال ر   ةةةد  المنتلةةة  انفةةةد منةةةيج لحيمةةةد فرةةةد مدينةةة  الفحةةةددر يحةةةدد ايحفةةةه  لةةة  اةةة دين  اندده  د ل الخحةةةيج 

د دنية  الاة   المدحةل    االنيرةنق الةذايل الردفلر  تننر مدنحيل زدا ي   خدل لالدنت   ال ريد  خححة  زدا يهةن لاة
لهةة   لدي انةةنيه ر ن ةة   ةةه زدا ةة  الخ ةةند  الر انةةه اليةةل يرةةد  مزد  ةةن  حةةليدد نةةل فرةةض الفاةةنييه اللديفةة  مةةه محةةدد 

 . 36لالميني
اةةن د نمةة  اإلنيةةنج الزدا ةةل  حةة  يةةذا الاةةننه  لةة  المنتلةة  مةةه مةةزاد يه  ييةةند  ماةةيةمديهر  الةةذ  انرنةةج ايينفةةن 

زيةةةندد النةننةة  الاةةةننني ر ن ةة   ةةةه اليتةة د الرمدانةةةل  اليختيتةةةل نيهةةنر نمةةةن ااةةيلد نةةةل المدينةة  المةلرةةة ه   حةةةدنا  حةة  
المحةةننل الفاةةيت  ليةةدش الةةدز  تدةةه الدفةة ا   انةديةةنق مةةه اليهةة د  المةة  ريه الدنةة مييهر نأحةةفد  مدنةةزاا يينديةةنا نةةل 

ينديةة  لاناةةة ا ر الةةدنننيهر مخةةةنزه الدفةة ا  خننةةةن  يل ةةيد الةةةدز الرةةدا  ان اةةتر ننني ةةةد  نةةل مدنةةةز المدينةة  انفنيةةة  الي
  ييدتن   اإلدادي  لالادا   محدلنيه  د اسد الدن م  انخدل .

 العالقات االقتصادية واالجتماعية للمدينة مع المدن المجاورة.ه/ 
نهةن اهل    ع المدين   ح  نهد الردا  نل ايحنلهن مل مةده الرةدا  انخةدلر  ذ ازدتةد النلة ل المةنسل نيهةنر خنحة   ا 

  1834مدنتةة  فةةننت اد  الماةةينلرن  اليةةل يلةةذيهن الري ةةننن ر  الاةةيرندد الدن مةة  الرةمننيةة  مةةه النلةةل النهةةد   انلةة   ةةن  
 حةة  تحةةا الدن مةة  الفديتننيةة  فياةةييد فةةنخدييه فنني ةةن  نةةل نهدالرةةدا   اليةةل ا ةةيدت  ه ينةة ه لالم ةةد ع نننرةةنا لحرةةديليه  ال 

 . 37له مدذ د من
دللةةة  يحةةةر الفةةة اخد  مةةةن   ةةةي   ليهةةةن مةةةه فةةة اخد  خةةةد نيندةةةنا محد  ةةةنا لر ةةةنسد منتلةةة  الهنديةةة  مةةةه ديةةةا اةةةد   

   مةةن فرةةدتن  نةةدمن دا الخةةداا نةةل نهةةد نةةدا  الدحةة ر 1855االيحةةنال   النلةةل  الم دةة  النهديةة   فةةد نهةةد الهنديةة   ةةن  
 ح  يننفل المدين   مل المده المين دد لندف قر المايار الدحة ر   حفد  الف اخد  اات  لنلل الر انه  الخ د  الزاسديه 

  الني  .
ا يهد  المدين  فنةدد مخنزنهن نل در  الدز  اليم در  مينيد الاحل  الف نسل   ا ا  لفيل   داق الدحداه  الف اد  

هد اليخحص الييند  نل اليل ييحا مه مننت   ت اد الين ار  يددد  اخيحنحن  دنننيه الددنييه نل انا ا ر   
الن نت اال يحند ر  ذ فنه  حيهن ذلر نل نهني  اللده الينال   در   حفد  ال هيد اال يحند  لمةدينيل نةدف ق  النية  

الةةةذ  يفرةةد   ةةةد   38لان ةةد  الحةةددا يييه  مينةةةنقا يزخةةد فنةةةدد الاةةةره اليةةل يحةةل فر ةةةهن  لةة  الاةةد اليدافةةةل نةةل نةةدف ق
ق  الةة  خةةنه الدفةةل  حةة  التديةة  فةةيه نةةدف ق  النيةة  ال ا ةةل  حةة   تةةدا  الحةةدداق اليحةةنل نيحةة ميدا   ةةد  مدينةة  نةةدف 

 انت اد  الماينلرن  فنهد الردا      الري ننن . 
اخيحرةة   نمةةنت الديةةند الد ةةدي  نةةل المدينةة  فةةيه الفةةدا د  الديةة  نةةل حةةح  اللدافةة ر  ال  ه  نةةةد ااةةد المدينةة  ال يمةة  

ِاة ل اللةةدا المنةننلر انمةد الةةذ   ةزز فيةنه  الزيةةندا   الحلةنقا  الماةيمدد نةةل منناةفن  اييمن يةة  فحةح  اللدافة  نيمةةن فينهةن 
نةيةةدد منهةةن الدينيةة  لان يةةند  الزيةةندا  الخنحةة  لمدا ةةد انسمةة    منهةةن اناةةدي  لالةةز اجر الخيةةنهر الةة الدد  ال نةةند  ممةةن  ةةد نةةل 

مين دد اليل يلحلل انننهن فينه  فر  ن  الز اج  المحنتددر الايمن  اه يدافتهن االييمن ل  نيمن فيه  ندادتن  فيه المده ال
المنتل  ا ينل  المذتا ال يرل انمةنملر نن ةأ االديةدا   اليلةديد النفيةداه لحاةندد الرحة ييه نيهةنر  ذ اةر   ةيت   ةيدد فنةل 

لمدمةةد  فةةداتي  فدةةد الرحةة    خةةندج داةةه ل اةةيند  مةةه يةةز يج افنييةةه لحاةةيديه لتةةند  مةةدزا اللز ينةةل  نةةل مدنةةز المدينةة ر  
 . 39لالمدين  فرد  ه  ندمه ال يت ادض زدا ي   اار  فيه مدينيل ندف ق  الهندي 
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ا يهد  المدين  فإ نم  ال رنسد الدايني   منهن من يتح   حيه لدن   ت يديج  اليل يلن  ليح  الينال مه  هد مدد  
  د المي د ر  اخيحر  الد اين  د ل نندد يأاياهنر  يفد   نهن ن م  مه نل اليل ي  الهيد  نل ةمننينين  اللده الينال 

 فل   ينه  اندا  المدين ر ةة  انيلحة  مدااةيمهن  لة  مدينة  نةدف ق  ذ يلةن   هةد ية   الرن ةد مةه  ةهد مدةد  فليةندد الاةندد 
ر  حةة   40لل نةةل ال  ةة  الدن ةةداللةةز ينييهر  ي ةةندر نيهةةن يمةةل يريةةد مةةه الزاسةةديه مةةه مخيحةة  مةةده الرةةدا   مةةن يةةزال يةةزد

 الدي  مه منرهن نل فرض الانيه مه  فل الدن م  الافنا ايناي  ا  تنسري .
يدي ه ادض المدين  ملنفد الفنةنق انسمة   لةفرض ال خحةين  الدينية  لمدا ةد فنةن  الداةه فةه  حةل فةه  فةل تنلةا 

 ر  ذ يزمهةن ج فةه  حةل افةه  فةل تنلةا ل  الايد مدمةد فةه  فةد ان فةه الرفةن    درند  حل فه م ا  الد نلل
الزاسةد ه مةةه مخيحةة  مةةده الرةدا  نةةل    ةةن  مرح مةة  تحفةةنا لحةة اا انمةةد الةةذ   ةةةد نةةل نم تةن الرمدانةةل  نةةل  ةةهديهن لينةة ه 

 ا دا  ل  المده الايندي  الديني  الايمن   نهن  ح  تدي  دح  ندف ق.
ن دد  الذ  دخل نل فننق الماةننه  ايحةا انفنية  الدن مية ر نمةن نةد  ح  نتن  المدين  حنن   التنف   الفداسل لال

    ال  مدين  ندف ق  منتل  الخ اص   فل يد  ل د  المدين    ييدتن.1911نلل النةيد منه لفننق ادد الهندي   ن  
ن  ل ااةةةيخد  فرةةةض اةةةننه المدينةةة    داتةةةن اةةةر  النخيةةةل نةةةل حةةةنن   لالندااةةةلر ان رةةةنصر ال ةةةفنفير المد ةةةند فنلرةةة

 ال ةةديي   ييدتةةن   مةةه الخةة ص حةةنل ل الخحةةن  ننيةةنج اليمةةدر الاةة لر الدفةةنلر المةةدا ح اليد يةة ر الن ا ةةدر المنةةننج 
 الزننفيةةةل  ييدتةةةن  اليةةةل  يد ةةة   اةةة ا  المةةةده الميةةةن ددر نمةةةن نةةةةد  نيهةةةن المرنمةةةل اليلحيديةةة  لحةةةنن   الةةةدفج مةةةه اليمةةة د 

مدين ر ن  ا  ه الحنن ن  اليل يدينيهن الر ح نةلالمدداار المنيلر  يخحح    اسل مرد ن  نل يحديدي  ل  خندج ال
الماةةدندر الا اةةلر الحيةةن ر الاةةنيهر الاةةي   الخنيةةد   حةةنن   لاليةةن هر الددةة ر المةةذدا    محهةةن النيةةند ه  لاللةةد در 

لميةن ددر  فةدز  حةنن   ان انلر انفندي   الماخن  الندناي    محهن الحرند هر تل انخدل حدد  فر هن  لة  المةده ا
 انسل النلل المنسي  لاليحين ر النرد المهيح   الفح   مه الخ ا مه  فل   هد النينديه  الدداديه  اللينديه لي لي    اليل 

 د ي  فتحا ميميز  حيهن نل مده الين ا  انت اد   تح   ح  يامييهن لالت يدين ي  .
 المبحث الثاني

 لمدينة الهندية (42)المورفولوجية( 41)المراحل
يمنه يدديد ادفل مدادل م دن ل يي  لمدين  الهندي  ااينندا ال  ات  االدداا الايناي ر   د انرناة  يحةر المدادةل   

 حةة  نمةة  المدينةة   تفيرةة  نمتهةةن  فنةةنق الماةةننه  مةة اد الفنةةنق الماةةيخدم   ااةةيرمنال  اندض انخةةدل مةةه   يرةة  اةةنني  
 يهي ر  انايردض نل مددح  مه يحر المدادل. يرحيمي   ديني   حنن ي   يدن

 م(.1842-1817المرحلة األولى: )أ/
مةةه الحةةر ف  يدديةةد الدةةدا  اليتةة د الايناةةل نةةل يةةنديت مدةةدد فيةة   ا  انةةةدر اال اه ينديخهةةن يفلةة  د ميةةن نةةل مةةدد 

لةة  مةه دنةة  الةة الل الممحةة نل مدةد دد ملندنةة  مةةل اليليةد الم دن لةة يل الةةذ   ةد ياةةيهحر يةةي ا ا  انةةةدر  فةد   المددحةة  اال  
    ديةة   اليةة  لنييةةا فن ةةن ر نلةةد  حةةر  المنتلةة  نةةل  هةةد  الةةل فلةةداد الممحةة نل لاةةحيمنه 1831-1817لدا د فن ةةن  ل

 . 43ل    نهن يخح  مه الييمرن  الانني  النةير 1810-1808فن ن  ل
اةةمنر  الزدا ةة  نةةل ماةةندن  اةةنن  ميةةنميل ميرد ةة  مةةه اناةةد نةةل يننفهةةن ال ةةد لر ا يحةةد  محهةة   حةة  حةةيد ان

مدةد دد حةةليدد لنةة ه المنتلةة  ملمة دد فميةةني الري ةةننن ر  مةةنه  مةه  مةةل  حةة  يلةةدي  الخةدمن  لزاسةةد  المدا ةةد الملداةة  نةةل 
مدين  ندف ق مه ي نيد الانه    نلحه  ف اات  الاره الفداسي   ل  اد الاحيمنني  اليدافلر  ااةيلد  حة  مدةيت اللنةند اللدفةل 

مه   يدد لفنةل تةد   اليةل ي ةدد  ايناةينا نةل منتلة  الدة يزد الدد دية  مةل  يةداهر  نةدمن نرةذ  فنة د مرنتةدد  دد  اد 
 ر   اد  خدل يةنق   لة  المنتلة  مةه   ةنسد منتلة  لالداةن   نةل الدي انية  ليرةن      حة  1847ادض د   الةنني   ن  

 . 44ل ندمن اايلد   نند الهندي  نل ميداتن اليديدالميني نل نهدتنر  نننين الن اد ليذا من يفل  مه   نسدتن 
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نةةنه الييمةةل الاةةنننل نيهةةن  حةة  تيسةة   ديةة  حةةليدد يفرةة  لةة اق الدحةة   داديةةنار  ااةةيلد نةةل منتلةة  التنفةةل  ةةد  اللنةةندر 
 نننةةة   ديةةة  ييةةةد ميينناةةة  ي ةةة  يمن ةةةن  مخيحرةةة  اييمن يةةةنر خحةةةيت مةةةه الفةةةد   المةةةزاد يه  الميد ةةةديه ال يييةةةن ز  ةةةدد 

نهن الفايت  الة ةيهر يين ه نل مر مهن مه الخين   فرض الحداس ر  مدنت  ف هيد زدا ل مةه دلة ل الةدزر الةذ  مانن
 يرحهن نيمن فرد ا  ن ليينديه.

اند   نمنت الدية   حة  مييمرهةن ننلاةنه نةل  نة او  محة  مةه يةذ ع النخيةل  اةلر  فنلاةر   الفة اد ر  فر ةهن 
اةل  مةه  يحةنه ان ةةيند  اللحةا  الفةدد ر نمةن اميهنة  فرةض اناةد اللنتنة   حةة  ااةيخد  التةيه لالحةفه  نةل الفنةنق   

اتةةدا  اللديةة ر  ةةدا االتةة اد  الماةةينلرن  يدفيةة  الدي انةةن  انليرةة  لانينةةن   انفلةةند  اليةةنم ج ر اتحةة   حةة  ييمرهةة  فةةة 
 لالدفن  .

ال ةةد ل ال احةةل لمدينةة  الدحةة ر  نةةةد   نةةند  ينرةةد  تةةد  الم احةة   الفديةة   حةة  مديتهةةن فناةةيةننق التديةة  اليدافةةل
 حةةة  تديةةة  اللنةةةند اللدفةةةل  ال ةةةمنلل نةةةل منتلةةة  الهنديةةة  الفةةةدر  الماةةةينلرن ر  نةةةل مديتهةةةن  ةةةد ل اللنةةةند الينةةة فل لفديةةةدد 

  ليميةةد نةةل االنةة  ندةة  اللةةدار انهةةن فديةةدد الهنديةة ر مين نةة  مةةه الميةةني 1866الهنديةة   الةةذ   حةةرهن الددنلةة  لليةةنه   ةةن  
 حةة   ةةنل نحةة  داسةةددر  نيهةةن فرةةض اليةةزدا  اليةةل ياةةننهن   45لمةةه  نةةند الهنديةة ر  يدةةيت فةةنلم  ل االةةةد  لفةةدج  الرنس ةة 

لةةذلر اةةند النلةةل المةةنسل تنةةنر   نةةدي   46لاال ةةداا... يميةةد  داق الهنديةة  ادض يةةدداق ال اةةةد نيهةةن لنفةة  ا  انةةن ر انهةةن دمةةند 
ر  47لم ةد نن لنةل يي يةل نةل الهندية   يدمةل  حة  اتنليهةن  36ات ال مةه للينه   نس : لاخفدنل  نس  ملن  الدح  انه ا د ا

ديةةةةا اةةةةن د  حةةةة  اةةةةد   نم تةةةةن اال يحةةةةند  ةةةةة  الرمدانةةةةلر ن ةةةة ا  ةةةةه زيةةةةندد ماةةةةند  المنتلةةةة  الاةةةةنني  يفن ةةةةنا فرةةةةد دنةةةةه 
 المنخر ن   الفدر المنسي  الم حل  لحلنند  ح  مديتهن ال منلل  الين فل.

 ننل  نمنذج ميميزد د ندين  مه المختت المرمند   ن ن  ال  ادع  اايرمنال  اندض ل  ينه م هد اللدي   ذا  
الد ةةدي ر لرةةد  اتيمةةن  الدن مةة  فهةةنر  ليرد ةةهن لحري ةةننن  الماةةيمددر ن ةة   ةةه اني ةةند ان فسةة   انمةةداض الريننةة  اليةةل 

  د   ل  م     داد نةيدد مه انننهن.
 م(.1890-1843المرحلة الثانية: )ب/

  ر  اليةل نةةنه م هدتةةن اه 1890-1889د  المددحةة  مةه  اليةة  لنييةا فن ةةن   ديةة  نهنية   اليةة  لاةد  فن ةةن  ليدةد
 ر لاحت  الدن م   حرييه نل مدنز الهندي ر 1843فن  ال الل الرةمننل لمدمد نييا فن ن  فرد  مره انيرن   ندف ق  ن  

نةةل منتلةة  لالتنفةةل ر  الةننيةة  نميةةد زفيةةد ال ةةيت ل اد  ال ةةرحح  ان لةة  مةةه التةةنف    التةةيه  يرحهةةن ملةةداا لحيةةيش   ينديةةه 
  نةةل انيرن ةة   ةةيت   ةةنسد اليةةداح 1849ر تةةدم  ان لةة   ةةن   48ليديتهةةن خيةةن  لمرن نيةةه  ينةةدي نةةل اايدحةةنل الميةةد 

 ةه      اليةل لة  نرةد   ةيسنا 1850-1848نل  هةد الة الل الرةمةننل ل فةد النةدي  نةندد فن ةن  ل  49للي ا احمنه الري  
-1851 مدانهةةن  تنداةةيهنر نمةةن تةةدم  اللةة ع اليةةل فنيهةةن الد لةة  الدلةةنا نةةل  هةةد الةة الل لمدمةةد د ةةيد فن ةةن النةة زلنحل  ل

ر ل ةد دا  امنية    اةندي  الفرةند الر ةنسد الةةنسدد  ةه ااةيخدامهن   ة  اليمةددا   50ل   الم يدد خندج دد د المدين 1856
  االزمن  الراندي .

  المرمنديةة  نةةل تةةذي الدلفةة   فنيةة   نمةة  ل  ةةنس   داديةة    اةةندي   دينيةة   يينديةة ر فةةدز نيهةةن نننةة  ايحةةا الم د ةةةن
 ا دن نمت الديند الد دي   نةد مه مددح  الن أد فرد الين يهر  اايخد  نل فننق فرض ال ددا  م اد فننق يديدد ييح  

 فنلةفن   نل ي نيل نمنذج مرمندي  يديدد ننلتنف    اليص.
ينةة  م دن ل ييةةنا نةةل  هةةد الةة الل لمةةدد  فن ةةن   مةةن فرةةدي مةةه ديةةا ال دةةدا  المرمنديةة   تةةداز الماةةننه يتةة د  المد

ر   ةيه ل فةد الةددمه فيةر    ل  ةنس  ملةن   51ل 1870  ن م  ال  ادعر   حفد  اللدية    ةنق مةه الددية  ان لة  نةل  ةن  
لة  االدض الزدا ية  فيةد اتحهةنر  يلاة  مةنفينه   حة  داةنا لهنر  التمي  المدين  اال يحةندي  زادتةن الة الل مةدييه   ةدد اه يف

%ر  اللةة  50الةةد ن   اليديةةا ففةةدل منناةةا لتةةنف  المةةةل  الفتديلةة  المزايةةددر  ااةةلت  ةةنه   اةة  مةةه الداةة   االميديةة  الةة  
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د  النةيةةةد مةةةه الرنسةةةدا  االخةةةدل  المحةةةندي ر  فةةةذلر ناةةةا الةةة الل لمةةةدد  فن ةةةن  ةلةةة  اتةةةل الهنديةةة     ةةةنسدتن   ةةةمه  ةةة
 ر  فلةة ا مةة اليه لحدن مةة   ينريةةذ ا امدتةةن  التن ةة  لهةةن ل يأديةة  الدحةة  1869م ةةندنيه  مةةل انيرن ةة    ةةنسد الةةديندد  ةةن  

ر نزاد الي ة  مه احدنا االدا ل  ذا  ا لةذد الية ته  االاةيلدادر نننيررة  الدن مة  مةه ذلةر  52لاالميدي  فننمل االايلنم  
  نةد   اددايهن مه الدا    ال داسا.

زاد  ماندن  اندض الينفاة  نةل اليننةا اللدفةل مةه اللنةندر  ذ دننيهةن اناةد الننزدة   ليهةن فرةد  زالة  نفةن  اللحةا 
 الفدد   نهنر   تح   حيهن الدلن ل حف  ت يديج    ةدد  ةدد الماةننه نيهةن فخماة   اةييه فييةن فنية  ايحفهةن مةه التةنف   

 ةةن   حةة  يةة تيه  الر ةةنسد  ااةةيلدادتن  حةة  مديتهةةن  نةةدمن تفةة   ةةنن ه  التةةيه  فرمةةندد فاةةيت ر   يةةل الةة الل لمةةدد  فن
اندا ل الرةمننل نل منتل  الهندي  مزخدا ل منه دينزد اندض الزدا ي  فمنده  حن ر يمحةر لاةندا  تةنف    ةه  تةل 

مةةةه انةديةةةنق اندا ةةةل الخن ةةةر  إلدادد الد لةةة ر  ي ةةةييره  حةةة  فيةةةل ماةةةندن  نفيةةةدد مةةةه  دا ةةةل الد لةةة   لةةة   نمةةة  النةةةنج 
 .  53ل م نل اليه د

ال ي يةةد  دحةةنسي  د يلةة  لرةةدد الماةةيريديه مةةه  ةةنن ه يمحةةر االدا ةةل الزدا يةة  نةةل المدينةة   ماةةندنيهنر فاةةفا  ديةةن  
اننداد  ه ياييل دل  ه  دامينا خ ننا مه محندديهن نل دنل   يزت   ه دنل ال داسا ا  ا  ه   ل  الخدم  الراةندي ر 

ييحهن  لةة   ةةي خه     يفةةند  ةةداسا اةةنفليه    ييةةند مةةه المةةده ملنفةةل يمةةيره  فدلةة   االاةةيزداع  دحةة  لةةذلر اخيةةند ا ياةة
 . 54لالمدح ل

فرد ايانع االدا ل الانني  نل اليننا اللدفل مه النهدر نحف  الدن م  الرةمننية  ياةدا خ ةفين  نسمةنا يترة   حة  
ففر همن  ياهيل الرفة د فةيه  ةند ل الدحة   نةدف قر ن ة   ةه اةنيه    ديه ت ان ر لدفت يننفل النهد ال د ل  اللدفل 
 . 55لانيلنل االتنلل  الم ادد الزدا ي   الدي اني  فيه اليننفيه

احةةفد  المدينةة  ييمرةةن د ةةدين يةةديفت فهةةن االنمةةنت الرمدانيةة  اليةةل اةةيتد   حةة  النةة ادل اال يحةةندي   االييمن يةة  
ينفر  لهن  ماي تنن مايلدا اديرل نيه النم  الاةنننلر فاةفا الزيةندد التفيرية  لاةنننهن  الايناي   االدادي   الةلنني  لحمننت  ال

 تيةةدد فرةةض االنةةداد مةةه اديننهةةن  المةةده اللديفةة  اليهةةن نةةل الدفةةل االخيةةد مةةه اللةةده اليناةةل   ةةدر نمةةن زاد   محيةة  الزدةة  
ر  ا ةنن  الخةدمن  الفاةيت  نةل اليرحةي   57لرةل يفةل لةه نندية  لالن  56لال  يرل الدن مل  الييند ر ننحفد    ةنقاا نفيةداا 

الخنص  الحد   الل نق يت دا محد  ن نل نم  المدين  نافينر  احفح الن ةنت الييةند  نيهةن يمةةل ناةف   نلية  نةل الرمنلة  
لددة    مدنزا ليمةل مدحة ل الةدز لال ةحا  الة ادد مةه منتليةل ال ةنمي   الهندية  ف ااةت  الاةره ليل ةيدي فةنالال  الفداسية  لا

ر   ةد  58ل خزنه فخننن  فني   ح  يننفل النهدر ة  يرند ينياه  يحةديدي الة   ةمنل  ينة ا الرةدا  ف ااةت  الاةره النهدية 
 : 59ل ح  ال ن د ال رفل ل ف د الندخل  مرننند الرنم   نل يل يد الدز فنفين   ردي 

 وأدري الجرش ياذيها          ذبيت روحي على الجرش
  وانعـل ابـو راعيها     جرشة ساعة واكسـر الم

                       0       0       0 
 وانحـر على الهندية     ساعة واكسـر المجرشة

 والتجـرح البـردية        السيف أعمه بهـا العصر
 ومترفهـه العـادية        بنت الحمولـة امـرمره
اةفريه ميةةداا يةدا اللنةندر لينةة ه ملةدا إلدادد الل ةنقر   ةةد   اةدا  الدن مة ر الةةذ  يفرةد 1875 ةيد نةل المدينة   ةةن  

 دو فنةةنقي ال ةةن د ال ةةيت مداةةه الخ ةةيد  فأفيةةن  مةةه ال ةةرد مةةدح نيهةةن الميحةةد   اللةةنس  ملةةن  آنةةذار ل فةةد الةةددمه فيةةر  
 : 60ل نس ا 
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 جـــّل أن يشبهه قصرا مشيد  وبنفسي قصرها الســامي فقد
  61لهو صــرح من قوارير ممرد  لم يكن قصـرا فأرخ: إنـــــــــم

   مه التنف    اليص  فتنفليه  ال  فنلخ ا  الف اد  ر      نةد مةه 8000فنل الادا   ح  ماند  يلدد فةل
  ديه يدن ر  ننه مدخل الادا  ملنفل اللنند   ح  يننفل المدخل   ل الاةيهر   حة    حة  الفةنا الخنديية  ل دة  مةه 

لالردل  انج المحر   نل يدا الادا  ان أ ا  يد  فذا  الم احرن  اايخدم  م دة  النن ل الندف سل نيا  حيهن 
خدمي  لحم  ريه  الدةدج  الرمةنلر    ةي   ليةه فنةنق دةديا مةه التةنف    االاةمن   الدديةد فرةد االدةي ل الفديتةننل  ةن  

اتفل الدي انن  لالخيةل  الفلةنل  اليةل1917 ياةيخدمهن اليةيش الرةمةننل  الينددمة    ر  نل  منل الادا   فني  الد نسد  ا 
 . 62ل 1971نل النلل  در  انمه  الن ن ر   زيل المفنييه مه  فل الفحدي   ن  

يميةةةز   ةةةة ادع المدينةةة  الداخحيةةةة  فناةةةيلنميهن  اةةةةريهن اليةةةةل دةةةدديهن الد لةةةة  فنلم ةةةيد  حيهةةةةنر آذ نةةةنه لحفحديةةةة  د د نةةةةل 
   مني مةةةن  ماةةي ينر يلترةةةه  ةةةمنالا 600اةةةيلنم  يدفةةل النهةةةد  فتةة ل ليختيتهةةنر ننةةةنه  ةةندع النةةة دنيش اليدافةةل المميةةةد فن

تدي  ندف ق اليدافلر  ن    ند نه م ازينه لحن دنيش ين ا المدين ر نل ديه ل  يايتل الفحدي  نل ين ا المدين   يدفهن 
 يدد  ه المدنز.الايتدد  ح  الميين زيه نل ين ي    اد هنر نفلي   ل  امه  ح  اندننقايهن  يردينيهن الفر

 ير  الدينن  اإلا مي   ح  الديند الد دي   االاةيلداد الف ةد   اليةتل  فةيه النةنج اليةل يمةحة  نةل فنةنق الماةنيد 
الينمر ر  ذ فنل النةيد منهن نل المييمل الد د ر ن  ا  من يدينيه المدين  مةه ميتحفةن   خةدمن  ذا  حةح  فنل  يرة  

 ازدتندتن الد ند  مه لالي امل  الداينين   النننسج لتنسر  اليه د ر نلد  يد  الدن م   الديني  يزد   ل  ازديند ديمهن
  مةةةه مةةةندد التةةةنف    اليةةةصر فرمةةةندد فاةةةيت   حةةة  ماةةةند  1885الرةمننيةةة  يةةةنمل الهنديةةة  النفيةةةد نةةةل مدحةةة  النةةةص  ةةةن  

  ال ةةةنل تةةة ل  ةةةحرهن ميةةةدا     اةةةلر   ن ةةة  الحةةة د فنلخ ةةةا  الدحةةةداهر  يديةةة    حةةة  مسذنةةة   ن ةةةديهن ادااةةةي2400ل
 ر 1920ي ةةةديه اال ل12 اديرن هةةن ة ةةةيه ميةةدار ااةةلت  اةةة  مةةه ا  تةةن فنيةةداه اللةة ا  الفديتننيةةة  نةةل ةةة دد الر ةةديه يةة   

ر اليةزال  نسمةن  حة  فننسةه  63ل  هد  نيهن  فدا ن  الرمندد اإلا مي  مه الزخةند   الملدنحةن   يزينهةن فنللن ةنه الندف سةل
تنسرةة  يهةة د المدينةة  نةةل ياةةرينين  اللةةده اليناةةل   ةةد ادةةد د دتةةن ذا  الفنةةنق ال ةةد ل الفاةةيت نةةل مدحةة   خححةة ر   اللةةدي 

النص الين فل ال  مدنز  فندد لننيا   اتحة   حيةه مدحيةن لالية داد ر  نةل متحةل اللةده الر ةديه نلحة ا منةنه  فةنديه  الة  
 ر يي ات الرننق فننق مدفل مانديه 2 400قر فماند  ل منل المدح  فيخحيص فننق مه التنف    اليص  ح   ندع ندف 

ر  يدةةةيت فنلرنةةةنق خماةةة  يةةةد  ماةةةلر   64لميةةةديه  اديرن ةةةه نحةةة  ميةةةدر   ةةةل  حيةةةه  رةةةص خ ةةةفل يمةةةةل لتينةةةل اةةةحيمنه 
فنلتنف   الرد ل  اليص  حة   ةنل  فةا خنلية  مةه النلة ش  الزخةند ر امنمهةن خماة  ا مةدد مفنية  مةه التةنف    ميحةح  

 .  65ل 1983اج ل لندد ر ازيل المفن   ن  ففر هن فن   
ملنفةل   66ل  دمنمن خنحن فينلييهن  م  ريهن    ايهن الماحد  لالينددم   ال دت  1886فن  الدن م  الرةمنني   ن  

الياد الخ فل الرنس  يدا اللنند نل نرج المدح ر    اي  اي انن   حة   ةنل  تة ا  اةلر  فنلتةنف    اليةصر  ي ةد  
المال   ف   تدتن ة ة    د ميداا نل مدنزتن لَمنّ د  مه الزينج لينميه اإلنندد التفيري ر   ات الرنةنق دة ض   ح  الرننق

رةّة   د ةييه فنلتةنف   الرد ةل  الليةدر  ي ة  الدمةن   لحمنق ملدنص يي اته نةنن ددر  نةل  ةد  الرنةنق مةدخل االاةيدمن ر حأ
دتنليز  ارل فننق االاةيدمن  لمةد د الييةندا  اله اسية  الدةندد للةدض ياةخيه خزننا لحمنق الانخه لخزين  ر  يميز ف ي د  دد 

 . 67ل د ي  الدمن ر   زيل الدمن  نل نهني  الافرينين  مه اللده المن ل
فليةةة  فيةةة   الرلةةةداق  حةةة  دنلهةةةن مةةةه  نةةة او التةةةيه    الاةةةر   يةةةذ ع النخيةةةلر  نةةةل ةمننينيةةةن  اللةةةده اليناةةةل   ةةةد 

الهندي  فن ن  التنف  نل فيةل ماةندن  نةيةدد مةه اندا ةل الينفرة  لحد لة  نةل دةد د المدينة   انتم  اينا  ير يض  دا ل
فأاةةرند زتيةةةدد  ميةةنل ت يحةةة ر انمةةةد الةةذ   ةةةيل الر اسةةةل الةديةة  مةةةه الاةةندد اللةةةز ينييه  الم لةةةل  الينةةنفييه  الفةةة  حةةة ا  

لاةنه  نلةن ليحةنمي  يمناةر ال دةدا  الفننسية  ميةأةدد  دزانق الر نسد  اليه د  فرض مه الم  ريه الدن مييه  ح  الفنةنق  ا
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فرنمةةل المنةةنور ممةةن يرحهةةن مي حةةل  فهةةد   الدمنيةة  مةةه   ةةر  ال ةةمج  دداديهةةنر نيميةةز  يةةدداه  فنييهةةن فاةةمنهن النفيةةدر 
اا   ةفنفير  اايخد  نل فننسهن لالحفه     التنف   الفةداسل لالنة دد ر  نننة  فية   انةديةنق  م نةل اليهة د يدية    حة   فة  

خ في  فايت  لي نيد ال ينق داخل اللد   اليل انردم  نل ماننه الرلداقر  نةل فرةض الفية   ي يةد ماةند   اةرل الفنةنق 
يام  لاةدداا   نةل    تةن نيدة  ييحةل فةدتحيز  لة  الاةتح نةل ييحةا الهة اق مةه ان حة   لة  اناةرلر ياةم  الم  ة  

  الينميت المرمندييه المرلديه نل تذي المددح . لالفندگيد ر  خح  يحر الفي   مه الزخند 
 ةةةةيد المداةةةةن ه مةةةةه  تةةةةل المدينةةةة  خةةةةننيه ل  ةةةة   مي حةةةةليه اال ل لخةةةةنه ال  ةةةة   دنليةةةةن يتحةةةة   حيةةةةه لم ةةةةي  

  نةةل نةةدف قر  حةة   ةةر  النهةةد    إليةة اق الرلةةداق  المياةة ليه  اةةنه الزاسةةديه اللةةندميه لزيةةندد مدا ةةد انسمةة  لالداةةيهل
   يلةل ف افيةه الدسياة  60 50المدين ر يرد  منديهمن مه الامن  الدسياة  نةل المدينة ر  فرةند ان ل دة الل ل اللدفي  ين ا

 ح  ن دنيش النهد مايلتر  مه اإلي اه ان ات لأل ا يه الافل نل اليه  ال د ي ر  يرح  الف افة  ي  ةل  دفةل د نمةن  مةه 
ننل ةمنلي   الين فية  ي ة  نةل  ادةدد ةمننية   ر  يي زع ان ا يه انخةدل  حة  يميةل يهةن  الخةنهر التنف    مح   حيهن اللف

ميان ي   فنديرةنع دة الل اةي   ميةند  فرمة  اةفر   ميةندر نةل  ية اه ماةل  فخماة     ا يه   ح  يار  نل اللدا ماندنيهن
يد   دض خمج   دد انييميدار حمم  إلدخنل   فت ل مم    ت اسي  ل د مدفف   فزخدن  دحيدي ر  نل الرهن نيد  ل

اله اق مه ان ح ر   ح  اإلي اه د افت   مدد انخ نا اليل  مح  ليل ي  الفننق نيهةنر  يميةل ان ا يةه مري دة   حة  الرنةنق 
الةةةداخحل فةةةأ  اج مدففةةة ر  يحلةةة  فر ةةةهن دةةةديةن الاةةةيل لهن نلةةةد  لحخةةةزه  مدانةةة   خةةةدلر  نةةةل الخةةةنه نةةةص يةةةذنند   مةةةل 

 ر  يةنق نةل فية   ةرد ندةد ال ةرداق يدةدد نيةه 1951/ھ1371ن نه الندف سل نيا  حيه ينديت ييديةد الخةنه نةل  ةن  فنلل
 : 68ل 1980/ھ1400ينديت يدميمه  ن  

 لزائري خامس أصحاب العبا  شاد الحسـين بن الخليل منزالا 
 أرخته مــأوى يكـــن للغربـا   والــيوم لمّـــا جددوا بنـــــائه

نةةنه يحةةميمه م ةةنفهن   69ل ر اةةمل خةةنه لالرليحةة  زينةةا 1907 الخةةنه امخةةد فنةةني المداةةه لداةةه تةةه ني   ةةن  
ل ةةةمنل  الينةةة ار نيةةةه محةةةح   يناةةةنيه فدةةةد د لحخةةةنه الاةةةنف   فماةةةند  ا ةةةل منةةةهر يديةةة    حةةة  خماةةة    ا يةةةه نةةةل يهيةةةل ا

    ي   خمج د نمن   خم ر مفيردد ال اددد  ه انخدل فد الل خما   ميندر  اأّل  المحةح  فر ةد  فةنا 1610ل
اة  يةد   مح   ح  يد يل الد نمن  نل نل  دفةل منهةن ياةيند  فة ر   ة  الخةنه تةنف  ةةنه نةل اليهة  اللدفية ر يلةل نيةه 

مي حةةل   مياةةن ي  انفرةةند تةة ل  ةةحل اللدنةة   دفرةة   ميةةند ماةةلر  فنلخ ةةا اللةةدي  لاللةة غ   الدحةةداه المرم لةة  مةةه اةةر  
راليةزال  نسمةن  70لالنخيل ا اللحار اايلح  لمفي  الزاسديهر  فنل نل الزا ي  المتح   ح  النهد مدن  حدل  دمن  فايتنه

 اليةد ل اليةنلل ي  ةح  ةدد نر اةهن مةل الر ةنسد   71لد نمةن  238ين  الم ةيدد دة الل لفحل  ماند  المدر    ح  فننسه اللدي 
  72لالينفر  إلداديهن داا اإلدحنسين  اليل ن ديهن الانلننمن  الرةمنني  نل   يهن  ه نر ج   نق الهندي 

 
 
 
 
 

 
 
 

  دد الاةةننه/ نام  ةةة الانة
1891  3224  
1893  4162  
1894  8614  
1897  4403  
1898  4512  
1900  7405  
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اةةيد نيةةه مةةل دي انةةنيه  ةةة ا يةةديفت مدينةة  الهنديةة  فتديةة  فةةد  ييةةد مرفةةد مةةل مةةدينيل الدحةة   نةةدف قر  ياةةيلد  الم
ر  نةةةنه التديةةة  ان ل مةةةه انتميةةة  ممةةةن ااةةةيخدميه الاةةةحتن  الرةمننيةةة  نةةةل ي ييةةةه  73لاةةةن ن ر  الةةة  نةةةدف ق  دفةةةل اةةةن ن 

ر  نةةدمن يمينةةل  ةةه دنةةل الميةةد     يلةةن   الاةةحت ر  74لدم يهةةن  حةة  الر ةةنسد الماةةيلدد نةةل المنةةنت  الينفرةة  لل ةةنق الهنديةة 
 نند الهندي  فنلل ين دتن ف اات  الاره  ل  المنتل .ن  ا  ه اايخدا   

ن ت   محين  النلل المنسل نل نهد الهندي  فيه مدين  الفحدد  مده   نلل الردا  ف اات  الاره ال دا ي  الحليدد 
دينةة  ر نمةةن ااةةيخدم  اللةة ادا  النرةة د نةةل النلةةل فةةيه منةةنت  الم 75لتنةةنا 50-40 النفيةةدد اليةةل يدا دةة  دم لةة  فر ةةهن فةةةل

اللديفةة  منهةةن   ديننهةةنر  ازدتةةد   محيةة  حةةيد اناةةمنر  يينديهةةنر  نةةل داخةةل المدينةة   خنديهةةن ااةةيخدم  دي انةةن  الدمةةل 
ر  يةةة ل  الملةةةن ل ه نلةةةل الماةةةننديه  76للاإلفةةةلر الدميةةةد  الخيةةة ل  نةةةل نلةةةل الف ةةةنسل  الاةةةحل  المنييةةةن  الزدا يةةة   الدي انيةةة 

  دد مه الخي ل اليل  اهم  فيذليل حر فن  الارد  النلل  ل  المده المين دد.  دم اليه  ف اات   دفن  خ في  يادفهن
  مةةه منتلةة  الهنديةة ر 1886/ھ1304 فحلةة  فرةةض الداةة   النمدنيةة  اليةةل دحةةح   حيهةةن الدن مةة  الرةمننيةة   ةةن  

 : 77لملدادتن مز دا فنللدش  الفندد نمن نل اليد ل الينلل
  الفنددملداد ال ديف  فنللدش  اا  ال ديف   
 فندد 20 دش   108020  78لاالديانا 1
 فندد 10 دش  5220 التمل  2
 فندد 20 دش   6520 التنلفي  3

 يةةةدل يحةةةر المةةة ادد  حةةة  ازدتةةةند ييةةةندد المدينةةة   ن ةةةنت  اةةة ا هن اليينديةةة   حةةةنن نيهن الفاةةةيت  مةةةه خةةة ل المفةةةنلل  
المدين   ل  منةنت  الرةدا  المخيحرة ر  تةذا مةن ا ةند  اليةه يديةدد  ال ديفي  الرنلي   ح  الاحل  الم اد الزدا ي  اليل حدديهن

الةز داقر نةل داللةة   حة  اليتةة د الناةفل نةل زدا ةة  المدنحةيل الزدا يةة  لاليمة در الةدزر الدنتةة   ال ةريد ر  حةة  الةدي  مةةه 
يلداد انمنةل الر ةنسد  يدايرهن نل فرض الان ا  الافنا تفيري ر  مه الر امل اليل ان د   ح  ازدتندتةنر الهةد ق  االاة

 اني ةةةن  ي زيةةةل الدحةةة  المنسيةةة   اةةةيتدد الدن مةةة   حيهةةةنر  ذ فحلةةة  ميمةةة ع ال ةةةداسا الزدا يةةة  نةةةل المنتلةةة   نةةة  اليةةةد ل 
لااليل  : 79ًا

 ملداد ال ديف  فنللدش الان   
  د ن 590565  1909 1
  د ن 219213  1910 2
  د ن 42599  1911 3

 
 م(.1719-1891المرحلة الثالثة: )ج/

  ر  ديةةة  االدةةةي ل 1896-1891المددحةةة  االخيةةةدد مةةةه الدنةةة  الرةمةةةننل  دةةةدد  مةةةه  اليةةة  لداةةةه دنيةةة  فن ةةةن  ل
الفديتةةننل لحرةةدا ر ديةةا  ةةهد  المدينةة  نةةل ياةةرينين  اللةةده اليناةةل   ةةد ازدتةةندا يينديةةن  نةةدمن   ةةدم  الدن مةة  الرةمننيةة  

ليةدت د اإلنيةنج الزدا ةل تنةنر فاةفا ااةيلداد ميةدل الرةدا  الدسياةل  ر 1892 ح  نلل ملد لة اق الدحة   لة  الدي انية   ةن  
فيد لةةه مةةه نهةةد الدحةة   لةة  نهةةد الهنديةة ر انمةةد الةةذ   حةة  نيةةه نميةةن  الميةةني النننيةة  لحاةةلل الزدا ةةلر  اليةةل لةة  ينرةةل اةةدد 

 ا  ال دلة ر  اةن د ااةيلداد نيمن فرد  ح  دل م نح  ي زيل الميني فيه نهد  ندا  الدحة   الهندية  نةل الاةن  80لدند يل  ند
الر نسد  تد سهن نل منتل  الهندي   حة  انمةه  الن ةن  نييية  الايناة  الد ةيدد اليةل ايفريهةن الدن مة  الرةمننية  نةل المنتلة  
فيتفي  ن ن  التنف   ين ي  الدح  المنسي   ح  اندض الزدا ي ر ن  ا  ه اليزا  الر نسد فياديد ال داسا  الميةد  الةذ  

 ر ليتحةةل  حةة  ا مةةنل م  ريهةةن 1890ند الدن مةة  منليةةنر  التميةة  المنتلةة  اال يحةةندي  نلةةد زادتةةن الةة الل لاةةد  فن ةةن   ةةن   نةة
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دند  مةه يةةداق ي   نةةدمن ي ةدد اةد ل ة ند1907 اديينيةنيه  ليتة يد المدينة ر  دةل نيهةن الةة الل ل فة  فنةد دةنز  فيةر   ةن  
ر  دةةا  ةةةي و  81ل  لإل ةةدا   حةةة  ننددتةةن اإلداد   الزدا ةةل1912   ةةن  الري ةةنه ال ةةديدر نمةةن زادتةةن الةةة الل ليمةةنل فيةةر

   نسدتن  ح  يندي  ال داسا  اتن   الن ن .
يحةةر اناةةفنا  ييدتةةن اةةن د   حةة  النمةة  الييةةند  نةةل المدينةة    هةة د الد انيةة   المخةةنزه  اناةة ا ر  زاد  خةة ل 

تهن الر نسد  الزدا لر  الذ  ادل ال  زيندد الل ل الرنمح   زيندد الانيه ال دل  لي ال الر  ن  الييندي  فيه المدين   مدي
نل ماند  المنتل  المرم ددر نأحفح ال ندع اللدفل الم از  لحنهد لالن دنيش  ييح  فأ ح  نةنن  ل ايرمنل الييةند ر  ذ 

خححةة ر فةةأنةد مةةه  خماةة  ازددمةة  نيةةه  فنيةة  الخننةةن  نفحةةل  ةةددتن اةنةةل   ةةد خننةةنر   دد ةةدد دنةةننيه المهةةه الدةةدد المي
 اي ه دننننار مايريدد مه النهد نل نلل ف نسره    ندد المنيين  الزدا ية  مةنه   الةيه ر نمةن يةن د يحةر المدة   الييندية  
 ةند نه م ازيةةنهر يدةة ال  لةة  اة  يه لاةة   الهنةة د   لالاةة   النفيةد  يخححةة  فر ةةهن نةةل الييةندد  خنحةة  فييةةندد المرةةدد 

  ال  الا  نه نل  دفرينين  اللده الر ديه فنلدديد  الخ ا. ر 82ل ح  داا يخححهن
  د نمةن فاةفا اليتة د الرمدانةل نةل   ةلنل فرةض اندا ةل 635زاد  ماند  مدنز مدين  الهندي  يفن ن   حةفد  ل

يهنر خنح  فرةد الزدا ي  اللديف  مه المدين  نل الانه  االفني  الدن مي ر نمن زاد  دد الاننه فافا ال الدا   المهنيديه  ل
 نام .  83ل 4000ف ل  اذ فحل  دد نر ج الل نق 1913انينز ادد الهندي   ن  

 نةد  د د الاةنه اليةل ييةن ز  ةددتن المةنسييه  افنية  الةد اسد الدن مية ر  فلةل تةداز فننسهةن  حة  اةنفله لال ةد ل ر  
نيش المتل  ح  النهد  فرض االفني  الفاةيت   مه م نتد تذا اليت د ان نق الميحج الفحد   داد لحفحدي   ح   ندع الن د 

لداسديل الفديدر المدنم   داداه لحلةنس  ملةن   الدةنن    اليةل دنن ة   حة  نمةت الرمةندد  تدازتةن الاةنف  نةل اليلحيةد المرمةند  
 الذ  ند يه الفيس  االييمن ي   المننو الانسد.

ماةةيريديه مةةه ماةةندن  االدض الخنليةة  مةةه الفنةةنق   فنةة  االةديةةنق مةةه الييةةند  اليهةة د ماةةنننه  مةةه التةةنف    اليةةص
فرمندد ددية   ح  نمت الفننق الرةمننلر الةذ  ادخحة ي  لة  الرةدا  نةل اةنل دنمهة  انخيةددر  فم يفةه يفنة  التةنف  اند ةل 

 ل    نةة   ماةةي8-4مةةه مةةندد التةةنف   ةةة  يديةةل الخ ةةا منننةةه نةةل التةةنف  الرحةة   فديةةا يفحةةل االديرةةنع اإليمةةنلل دةة الل ل
الةةدادر   ةةد دا ةة  المرمةةند    ةةل يةةد    دةةدا  الفيةة  انخةةدل فمةةن ييرةة   ددنةة  ال ةةمج ال نتديةة ر نمةةن  نةةد  ال ةةفنفير 
الخ ةةفي  الداخحيةة  مةةل الخندييةة  المديررةة  النرنيةة  مةةه اإل ةةنقد  اليه يةة  التفيرييةةيهر   ّتةةد  فةةنا الفيةة  الخةةنديل فلةة ج ذ  

زخةند   النينفةن  اللدآنية ر  ال يخحة  يحةر الفية   مةه لالاةدداا   المدانة  نل ش مه التنف  ر  فر ةهن   ةل  حة    ة ي ال
ر  فن  فر ه   في ين  نفه  نل يحميمهن الفية   اليلحيدية  مةل ا ةنن  ننة ه يميحة ر مةةل   84لالحدي  نل التنف  اند ل

ندةة  الز ةن ر  اليةةل يفةنيه اميةةدادتن ال نن ةيل لالم ةةدفين    تةل  ةةفنفير التةنف  اال ل الخ ةةفي  المنزللة   المني مةة  فنالميةداد 
نة   االز ة  مةه نندية  ادينمهةن  ددية  زخدنيهةنر   حة  ال ةةفنفير   ةل الزيةنج الم حةل فةنل اه يذافة  ي  يةن مةه دةدادد ا ةةر  

ر  نةل دةيه فلية  ماةننه الرلةداق نةل مدة   لالداينية ر النةصر التنفةل  مدةد   ي ةه   حة  دنلهةن مةه االنة او  85لال ةمج
 ليل نةيدا منييردض لحدداس  فافا االتمنل ا  المننز ن  االادي . الحداس ر  ا

فليةة  فيةة   اةةننه االديةةن  ينفرةة  لحمدينةة   حةة  دنلهةةن مةةه الحداسر ااةةيخدا  الاةةر   يةةذ ع النخيةةل يين دتةةن فرةةض 
 ن  الر نسدي .الخين ر  اليل يريلد ال  افات الخدمن  الحدي   نةيدا من ييردض لحدداس  المدمدد فافا االتمنل ا  الحدا 

فنل دمنمنه مي حلنه نل ين ا مدح  النةص نةل متحةل اللةده الر ةديهر فةذا  الم احةرن  اليةل نرةذ  نةل الدمةن  
 الانف ر اددتمن لحدينل  امخد لحنانق ر  زي  نل نهني  الةمننينين  مه اللده الر ديه.

  فنةل مةه التةنف    اليةص 2 220ل  مايد مايتيل ال نل نةل مةدخل الاة   النفيةد فماةند  1914 يد نل  ن  
 اأّل  فنلخ ا  الدحداهر خنلل مه المسذن ر   يد مايد آخد نل مدحة  اةيد داةيه فةذا  الم احةرن  فرةد ةة ا اةن ا  

 الزاال  نسمنه دي  االه.
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 م(.1958 -1917المرحلة الرابعة: )د/ 
 اينايييهر نمن يحل:      م  ال  مددحييه اميد  مه االدي ل الفديتننل لحردا   دي  ال ت الممحن  الردا ي ر   ا

 م.1933-1917: االنتداب وعهد الملك فيصل االولأوال
 ر نداين ايناين نفيدا  ن    ادادي  نل ايحا مده الردا ر لرد  ادنن  فديتنني  ايتديهن الينم  1917 هد  ن   

خاةندد الد لة  الرةمننية   اةندين نةل الرةدا ر االمةد   ح  الردا را نن  ال   يدر الم  ريه  الراندييه االيدار مة ا ره  فرةد
الذ   يل الر نسد  ح  اليمددر نننه ينةيد ذلر  ا دن فيدد  اليننا الزدا ل  االمنةلر ديةا  حةر  اليلةنديد الفديتننية  

ل فنلمدد  ر فةلانهن مدد م  مه المنق  ل  ينه نل   نق الهندي     مدح  1917تذا ال  ل نل منتل  الهندي  ا اخد  ن  
  ح  اميداد ندع الدح  مه النهد...  ننن  يح  الدنحل النن ج  سيح  يدا...   د يمد  الميني مدينة  نةدف ق  االدا ةل 

ر نمةةن ي  ةةح لحايناةةييه الفديتةةننييه نةةل الرةةدا  اه منتلةة  الرةةدا  اال اةةت ذا  مةةدد د زدا ةةل ييةةد  انهةةن  86لالمديتةة  فهةةن 
مانلم  اليار  لحلين  فننيرن    ةد الدن مة ر ديةا اه لياةل   ةنسد يلةدد ه اال مةنل  االنةد دخنق  ه فن ل الف در  تل
ر  ازاق ذلر االتيمن  الميميز لحمنتل ر  زم  الدن مة  اليديةدد  حة  يلةدي  اال ننةن   87لاليل ييد  انينزتن مه  فل االدادد 

اه الاةةرد ه   ةةنس  ملةةن  الهنديةة  فناةةينمنل درةةد  الماةةن دا  الةة  الل ةةنقر نخ لةة   ةة د االدةةي ل نةةل الرةةن  ذايةةه ال ةةيت ل مةةد 
يد لل فنل داه الم از  لنهةد الهندية  يدفةن  يةد ل الي ديية  لالنرةل   ةد ل النهةدر  ايفرة  الدن مة  ايناة  يةدر   ةنسد 

 ر ليةةةةةنر  فةةةةةنلدن  الةةةةةذايلر  ا  رةةةةةنسه  مةةةةةه ال ةةةةةداسا  الةةةةة اددا  الدن ميةةةةة  ا  1918الرةةةةةدا  اال اةةةةةت   ةةةةةأنهن ديةةةةة   ةةةةةن  
ر ل  ايد نل المحندد خ ل يحر المدد منيرزز ايداقا  الدن م  اليديدد نل النم  االييمن ل  م منر  اليت د  88لالم ني 

  .1920الد ند  خح حن نل المنتل  دي  ي نيل الدن م  الردا ي   ن  
لدفةل  ذا  ةدن   نيز االدي ل الفديتننل ملدا دن مين له نل مدنز الهندي  نل منتل  التنفل  ح  يداد التداز ال 

 نليةة  متحةة   حةة  النهةةدر مةةنزال  نسمةةن نةةل ال  ةة  الدن ةةدر    ةةي   حةة  نرةةج التةةداز فيةة  للةةنس  ملةةن  الهنديةة ر  نلةةن لةةةنرج 
اليحةةمي  اللدفةةلر ااةةيخد  نيةةه التةةنف    اليةةص  اةةل  فنلدديةةد لال ةةيحمنه   لةةنددر فحةةل اديرةةنع يددانةةه ة ةةة  اميةةند  نحةة  

  د لحنند  ح  يداد من ت  م ي د نةل ماةننه اال دفيةيهر ياةيخد  لحيدنسة  نةل ال ةينقر الزال الميدر  يخحل يدن  االايلفنل م
 .  89ل نخحن ال  االه

 ر ننه المحر نيحل فه الدايه ديل د ل  له نحاريه الايناي  1921آا  23 يدين  ح  ينايج الممحن  الردا ي  نل
الفديتننيةةة ر مريمةةةدا  حةةة  ال يةةة د الفديتةةةننل نةةةل -الردا يةةة   تم دنيةةةه  ننةةةهر   رهةةةن  نةةةل االاةةةيرندد مةةةه يحةةةدي  الر  ةةةن 

ااةةييفنا االمةةه  الن ةةن  ليدلةة  ماةةيدد اليتةة د  النمةة  نةةل يميةةل ميةةنال  الديةةند نةةل الرةةدا ر لنةةه مندحةةل نةةل المدينةة  مةةه 
لم اةد ه يت د ننه  حي   ينان فمده الردا  االخدلر  مر   مني  انينزي مه اليتة د الد ةند  نةنه فاةفا اتيمةن  فرةض ا

 االةدينق  م نل اليه د مه اننه المدين ر نلد يد ل   دةدل الماةننه النفيةدد نةل مدحة  النةص  لة  مدداة  افيداسية  لحفنةن  
ر حة   نة  تةداز  90ل 1929نل نهني  الر دينين  مه اللده الر ديهر  فني  ملنفل المددا  اي  د د دن مي  فاةيت   ةن  

يدية   نةل داد نةل ال اةت  حة  ننةنق مرية ح  زاد نةل تةذي الةد د  ةدد ال ةفنفير اليةل  مرمند  يديد إلاةننه مة  رل الد لة ر
ننن  يحنل مه الخ ار  ي د   ح  الرننق خمج يد ر  نيه دمن   مدانة  حةدي ر مفنةل مةه التةنف    اليةصر ماةلرن 

ال ةةد ل  يينةة ه مةةه  فنلخ ةةا  الفةة اد ر  نةةل  ةةمنل الةةد د  ةةيد  ماي ةةر   حةة  نرةةج م احةةرن  انفنيةة  الدن ميةة  لالتةةداز
  فنيةةة  مةةةةه التةةةنف    اليةةةص  اةةةةلر  فنلخ ةةةا  الفةةة اد ر ي ةةةة  يدنةةةن لألتفةةةنق  الممد ةةةةيه 2 3200ماةةةند  ماةةةيتيح  ل

 الممد ن   مخزننر  تل خنلي  مه االّادد لد  د المد  ر   ح  يننا الماي ر  ال د ل فنية  حةيدلي   يدنة  لحي ةميدر 
 . 91لي ديح  نل ي خيص  افنا ال نند  زل  يدن   خدل نل ين فهن اايخدم  للح

فليةة   ةة ادع المدينةة   از يهةةن  حةة  دنلهةةن ييةةد مرفةةدد   حةة  ااةةيلنميهن  اياةةن هنر نةةل دةةيه لةة  نيةةد مةحهةةن نةةل اللةةدل 
 الن ادلر  ننه النلل المنسل ت  الةداسج نةل المنتلة   مةن ين دتةن مةل  ية د الردفةن  الخ ةفي  اليةل ييدتةن الخية ل    الدميةد 
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لفديةةة ر  دخحةةة   اةةةنسل النلةةةل المينننينيةةة  مةةةل االدةةةي ل الفديتةةةننل لحرةةةدا ر  ذ اميحةةةر فرةةةض انةديةةةنق الاةةةيندد    نةةةل تد هةةةن ا
الارين  الحليددر   اه  درد اليد ليه لفنل داه  الي ديية   المة ازييه لنهةد نةدا  الهندية  نةل ي اةيل النلةل المةنسل  اةلل 

م  المدين ر  لددق دخ ل ميني الري ننن  الماةيمدد  ليهةن  محة  الفحدية   حة  اندا ل الزدا ي  المنديه فهنر  فلي  يأميه ا 
انمنل  دنت  المدين  فاد د يدافي  لد ن   مه يميل يهنيهنر  زيحة  نةل اةيينين  اللةده الر ةديه مةل اليةل اليدافةل لالني ةنه  

 .ين ا المدين  ملنفل مد د اليحيل ل فل تن   ر الذ  اايلل ملفدد لم ي  الرلداق
ااةةيأيد  الدن مةة  فرةةض انفنيةة  النفيةةدد نةةل مدحةة  النةةص اليةةل يحةةحح لةةد ا  المةةدادج االفيداسيةة  نيهةةن متحةةل الدنةة  
المحنل  الذ  انرد   ي دتةن نةل انديةن   النة ادلر   ةد   ةديةنق المدينة  الرة ه  الماةن دد إلداديهةن  ت فهةنر  فلية  مةدادج 

 ي  الة ةينين  مه اللده الر ديه.النينييا انتحي  منةح  نل المدين  دي  فدا
ختةن ر 50نل نهني  الر دينين    ر  الدن م  فدال  ت اية  حةليدد يرمةل يةد ين نةل داسةدد الفديةد  الفةد  فاةر  ل 

 ز   خت تهن  ح  د اسد الد ل   فرةض االةديةنق  المينرةذيه مةه المة  ريه نةل المدينة ر  مةل زيةندد خت تهةن اال اه اللةدل 
 . 92ل  منه لفردتن  ه مدنز الداسددر  ننه اديفنتهن الاحنل المفن د فح اق الدح  الن ادل  د ددم

   3050ان س  الفحدي  دديل   نم  نل مدح  النص يدفل المدين ر مدنت  ففننق  حيه ملنتل دديدي ر فنفرند ل 
ددر يدي    ح  ان اع مه النفنين  الداسمي   الرححي ر ا يفد  يديندتن الاننهر اتيم  الفحدي  نيهن  يرحيهن مه الدداس  الرنم

 . 93ل ر  ان أ  ح  اد هن فنني  الفحدي  اليديدد1960نم ذين دديةن نل يحميمهن  اداديهن نل ذلر ال   ر ازيح  نل  ن  
 اليلةةةنه  ر  اةةةر  الدن مةةة  الةةة  اللةةةنق م ةةةنديرهن 94ل  1933-1929يةةةنةد الرةةةدا  فنالزمةةة  اال يحةةةندي  الرنلميةةة  ل 

فمحنديرهنر ديا انرنج ذلر  ح  اننه مدين  الهندي ر ننتحل ا  حيهن لان  الح     لمن  ةنن ا مةه  ية   الرلةد  الددمةنهر 
 ر  اتمحةةة  الفحديةةة  خةةةدمنيهن  اني ةةةد  1928 انخر ةةة  ااةةةرند الم ا ةةةل  اليمةةة د  الدفةةة ا الةةة  النحةةة  ملندنةةة  مةةةل  ةةةن  

حةةل الرلةةداق  حةة  منياةةد دملهةة  اال فنلم ةةل   االاةةييداقر ممةةن ا ةةتدت  الةة  لةةفج االمةةداض  ازداد  ةةدد المياةة ل هر  لةة  يد
م فج ممز   مد ر   لفج فر ه  اناي  حنر  لينييج المنيين  لالينرنص ر  فن   الفحدي  مميحننيهن مه الةد د الاةي  

انداةةد  الم ةةنديل الدن ميةة   خحةة  الماي ةةر   الدمةةن  المفنةةل نةةل الرهةةد الرةمةةننلر لياةةدد فةمةةنه  د ايةةا م  ريهةةنر  فةةذلر
 اةةةةد   حةةة  ال ا ةةةل االييمةةةن ل ف هةةة د  ةةة اتد اييمن يةةة  اةةةيس  نةةةةلالاد    اليز يةةةد  اللةةةش  محريةةة  لحن ةةةد خةةة ل اةةةن ا  

 . 95لاالزم 
 م(.1958-1933: من عهد الملك غازي وحتى سقوط المملكة العراقية)ثانيا

 النم  الييند ر   ل الي ال الرمدانل نيهةن خة ل تةذي  دنن   المدين   ح  م د ةهن الد ند  مه ديا تداز الفننق
الريدد ملندن  فمن دحل نل فرض مده الردا ر  افا ذلر دخ ل المنتلة  فن ةنتن  ايناةي  نييية  انيمةنق مةلريهةن لألدةزاا 

ل النةيةةةد مةةةه الاةةةدي   الرحنيةةة   فةةةد ز  ةةةندد ايناةةةييه   اةةةندييه نيهةةةنر انمةةةد الةةةذ   ةةةد،َض المنتلةةة  لحماةةةنسح   المدا فةةة ر   ةةة
اليخحيحن  المنلي     ل  يرد لهن االتيمن  فهذا اليننار ناند  اليت دا  الرمداني   الييندي  نيهن ففتق دي  الخماةينين  

   انداةد الن ةنت المرمةند   اةند المدينة  الناةند   ةةد  1945-1939مه اللده الر ديهر  خ ل الددا الرنلمي  الةنني  ل
ليينددر   ناد  الدن م  المينل لفديتننين نل يد يج ف نسرهن المنننا  لحف نسل الردا ي  نةل الية دد نينسيهن  ح  الزدا    ا

  دخص الةمه.
فلي  ا منل اليخحص نل الييندد  ال  نس  الدن مي   فرض المهه الددد منداةدد نةل االاةد اليةل للفة  فهةن مةةل: 

لةةةدتنن هر اليةةةزاد هر الاةةةمنن هر الد  ةةة هر الدفةةةنف هر الخيةةةنت ه لالفنةةةنس هر الدةةةداد هر النيةةةند هر الفلةةةنل هر الحةةةفني هر ا
  الحني  .

ددا يت د نافل نل خدمن  المدين ر نلد اني د اايرمنل النهدفنق نل مر   المدين  نل منيح  الة ةينين  فيحا 
  النرتية  ر ن ة ا  ةه فنةنق ن لة ر فرةد  ه نننة  اإل ةنقد الحيحية  نيهةن يريمةد  حة  لالرة انيج  الحمفةن 110م لدد نفيدد فل د 
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مدتةة  ليدحيةةه  يحةةري  الميةةني نةةل نهنيةة  اندفرينيةةن ر فرةةد  ه نةةنه لالاةةلنز ه  ينلحةة ه المةةنق مةةه النهةةد مفن ةةدد  لةة  الفيةة   
 ر ياةةدا الميةةني اليةةه ف ااةةت  م ةةخن  30 المدةة   اليةةل يدينيةةهر   ةةيد مفنةة  الم ةةد ع  حةة   ةةر  النهةةد اللدفيةة  ففرةةد 

م د ع  ح  د  ةيه نفيةديه مفنيةيه مةه التةنف    االاةمن ر   ةيد خةزاه مةنق الة  يننفهمةنر مةه الدديةد نهدفنسي ر ادي ل ال
الححا منرا ال نلر يديرل النةد مه   ديه ميدا  ح   ة اس  دديدية  ل ةيحمنه ر  منةه يلةذل مدنةز المدينة  اللدفةل فنلمةنق 

ئ م د ع يديد ليحري  المنق فار  انفد نل  ةمنل المدينة ر ر ازيل الم د ع  افنييه نل نهني  الايينين  فرد اه ان  96لالنلل
 الذ  منزال  نسمن ال  االه.

نرةةةذ  الدن مةةة  نةةةل تةةةذي المددحةةة   ةةةدد م ةةةنديل خدميةةة  فاةةةيت ر نرةةةل نهنيةةة  اندفرينةةةن  فن ةةةد  نةةةل فنةةةنق  دفةةةل  فنيةةة  
لحفنةيه نةةل مدحة  اةةيد داةيهر فننزتمةةن مدداةي ر اةنيةةنه منهةن افيداسيةة  لحفنةيه   خةةدل لحفنةن  نةةل مدحة  النةةص  ةنن ية  فتةةنفليه 

ننه فايتن يين ه نل مددا  مه خما    د حرن مل محد  اإلدادد  المدان  الحدي ر   اتهن اند  مدفر  ال ةنل تة ل 
  يتل  حيهن الحر  ر  نل مددايل الفنةيه   ةر  اةندينه  منمية   يننفية  إل نمة  الررنليةن  الرنية   الدين ةي  35 حرهن 

 . 97للي ملر نل ديه  يد نل الةنن ي  محد   ن   نفيدد اايلح  ماددن إل نم  الدر    الماددين  ييمل الت ا ا
  فن  الدن م  نندين يدنيهين لم  ريهن يدا النهد ملنفل الاةدا ر ذا فنةنق فاةيت يدة    حة  يةدنييه 1945 نل  ن  

  ريه الدنةةة مييهر  زيةةةل فنةةةنزي نةةةل نهنيةةة    ن ةةة  حةةةليدد ماةةةلرييه فنلخ ةةةا  الدحةةةداهر  ي ةةةد   حةةة  النهةةةد الاةةةيداد  المةةة
  نل  ةمنل المدينة ر يدية    حة   ن ة  نفيةدد يين دتةن اةي  يةد  2 3000الخماينين  فرد  ه  يد فدله نند نفيد فماند  ل

خححةة  ادةةداتن الاةةيداد  الماةةزليه الدنةة مييه  ال ةةي  ر  الميفلةةل مةةه الماةةند  ا يمةة   حيةةه دديلةة  ميميةةزد نةةل نفنينيهةةن 
 ر منزال  نسمن نل ال    الدن د. ا دادتن

  يةةدا المدينةة   حةة  تديةة  نةةدف ق فماةةند  1951فنةة  فرةةض  ةديةةنق المدينةة  دادا لحرةةدض الاةةينمنسل الحةةيرل  ةةن  
  نيهةةن م لةةد لحتن ةة  النهدفنسيةة ر ااةةيلتف  ينلفيةة  اةةننه المدينةة   منين دتةةن فن يفندتةةن مينراةةنا لل ةةنق    ةةن  الرةةداغ 2 5000ل

 زتن نل متحل الافرينين ر  ددم  المدين  مه ذلر المينرج الةلننل  الرنل لدد امه.لي ار   زيل فنن
زاد  ةةةدد ختةةة ت اله ايةةة  نةةةل المدينةةة ر ين مةةةه فدالةةة  فمنسةةة  خةةةتر  ز ةةة  ت ايرهةةةن  حةةة  الةةةد اسد الدن ميةةة   ماةةةس ليهن 

لر  فنلدديةد  يدية    حة  يةدنييه  فرض انةدينقر  ننن  فنني  داسةدد الفديةد  الفةد  فاةيت  مفنية  مةه التةنف    اليةص  ماة
  اند  حليدد يلل  ح   ندع ندف ق  منل المدين .

ا تد  الدن م  ي ييد اداين يديدا لهن فماند   لرل ميد  ند مدخل  ندع ندف ق ملنفل الياد النة نندييل اليديةد 
 مدنةز ال ةدت   انمةهر مةه تةنف   نل نهني  الخماينين  ليحدع  يهد  فرض مةه افنية  الاةدا  اللةدي ر ي ة  اللةنس  ملنمية 

 ادد فنةل فنلتةنف    اإلاةمن   اليةص  اةل  فنلدديةد لال ةيحمنه   التةنف   ل لةندد ر  ااةيرمل اللةند  حة  الاةل   دمنية  
مه المتدر  الفننق ذ  تداز  د ل نل  اته نننق  اال ي د   حيه يد  الم  ريه  الايهر ينةد نيةه ال ةفنفير  انفة اا 

ر اال انةةةه تةةةد     يةةةد فنةةةنزي فتةةةنفليه  فم احةةةرن  دديةةةة  نةةةل  ةةةل االدةةةي ل  98ل ه نننةةة  خ ةةةفي  نةةةل الاةةةنف الدديديةةة  فرةةةد 
  .2003انمدينل لحردا   ن  

 ر ماةةةيخدمن الاةةةره 1947 ةةةي،د المةةة اته لداةةةه  حةةةل  مدتةةة  لح  ةةة د نةةةل  ةةةمنل المدينةةة   حةةة  النهةةةد مفن ةةةدد  ةةةن  
لالفنزيهر الليد  النرت  مه ماي دع ادد الهندي ر ادي   المدت   ح  ادفةل المينننيني  اليل يمحنهن نل يحا م يلن  النرت 

خزانن  دديدي  نفيدد لخزه النرت  الفنزيه  الننز سيلر  الفيل نيهةن ف ااةت  محةئ الحةرنسح النرةدا  م ةخن  الليةنجر ااةي ل  
مدينةة  ال ةةد ل فماةةند  انفةةد يةةز د ر  يرحةة   داديهةةن دن ميةة ر  ذ نلةةل منننهةةن  لةة  مةةدخل ال 99ل 1969الدن مةة   حيهةةن  ةةن  

 الايندا  فنل   د فم خن  نهدفنسي   اليل ال يزال منةح   ل  امه.
 نةةةل الخماةةةينين  مةةةه اللةةةده الر ةةةديه  زيحةةة  يميةةةل انفنيةةة  الدن ميةةة   انتحيةةة  المن ةةةأد  حةةة  ال ةةةنتئ اللدفةةةل لنهةةةد 

نر نةل الملنفةل ان ةأ  الدن مة  مدنةز اترةنق الدداسة  الهندي ر ليحد هن  يهديد  ي دتن فنلال ت مه يداق  ح ل الميةني  ليهة
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  فرةد  ةداسهن اةيندد د  ةي  نفيةددر دةدد فنةنق المدنةز نةل مدحة  النةص ميةن د الاةد اليدافةل اللدفةلر يينة ه مةه 1953 ن  
نسمةن فننق فايت يدي    ح  ادفل يد  مالر  فنلدديد لال يحمنه   لنددر  نل  اةته اةند  نفيةدد ل  ة   المدنفةن ر الزال  

 ال  االه.
 فةةد   د ةةي  الاةة  يه  ال ةةندع المةة از  لتديةة  نةةدف ق مةةل ند  ةةه الميحةةح  فتديةة  نةةدف ق فنلتةةنف   المدحةة ص 
 المنا  فنلليد نل نهني  االدفرينين ر نل ديه فلةل التديلةنه الرنمةنه المديفتةنه فمةدينيل نةدف ق  الدحة  ييةد مرفةديه دية  

 ر نمةن فنية  فحدية  الهندية  1959  الة  دينةند ليرفيةدتمن  انةيم   ةن  60حةل ل ر  ذ خححة  لهمةن الدن مة  مف1957 ن  
نل نهني  الخماينين  نل م  ل الدديل  الرنم  ال ا ر  يدا المدين ر  ن  اليحمي  اللدفل الدديا نل الفننق المينة ه مةه 

اةةةمن  الماةةةحح المدن  ةةة  فن مةةةدد تةةةنف   ادةةةد فناةةةيخدا  التةةةنف    اليةةةص  اةةةلر  فنل ةةةيحمنه ل لةةةندد   التندمةةة  اةةةلر  فنال
 دديدي ر اليزال  نسم  لدد االه.

ليرند  د ادا اللد  اليل دحح  لمه يلد   ل  المدين   خت دد  ف د المدنفن  المينننينية  ياةدتن الخ ةفل الرةنس ر 
 نسمةنا  حة  نهدتةن  ن  ا  ه ي اةل المدينة  الرمدانةل  االتيمةن  الدنة مل الييةند  فهةنر نلةد  ةيد  الدن مة  ياةدا ن ننديييةنا 

  دينةةندار يينة ه الياةةد مةه   ةةدد دنةنسز ن ننديييةة  351,299ميةةداار فحلة  ينةةنلي   ن ةنسه ل 14ميةةداا   ةدض 173,7فتة ل 
ميةةداار  لياةةهيل مةةد د الاةةره ذا  الدم لةة  النفيةةددر خةة   اةةته مةةه الدنةةنسز  15 ةةخم  مزد يةة  يفرةةد ال ادةةدد  ةةه انخةةدل 

مي ازينه مةه الدديةد الحةحا لدمةل الرنةنق ف ااةت  ياةر    مةدد دديدية  ل ةيحمنه   ةد  فةيه  ميداا يرح تن   انه 30لمانن  
نل   ج  الري  الرنةنقر دفةت الل اةنه ففر ةهمن مةه ان حة  ف ةنل تنداةل ي ةفه  ةرند الرحة  الفديتةننلر  يدمةز  لة   ةدن  

ر مةةةن يةةةزال  100ل 1955ي ةةةديه الةةةةننل  ر   نيزيةةةه نةةةل 1954آذاد  17لد دمةةةنه لةةة نج  الفديتننيةةة  اليةةةل فن ةةةد  الرمةةةل نةةةل 
 الياد  نسمنا يدفت يهيل المدين  ف ندع مل مدينيل الدح   ندف ق.

   اةت اديرةنل مهيةا د ةدي 1956نياةنه  7انييح الياد دسيج ال زداق لن د  الاريد  نل  زاديه الةنلة    دد ي   
لال ةيت يةنن  ال ةمداه ر  نةل االنييةنح  ةنل المهة ال  يهنق الر نسد  دينل الةديه نةل المدينة ر ييلةدمه    ة  ميحةج النة اا 

 لالامن يحل  مه   يدد ال يميل منفهن دسيج ال زداق اه المدين  لهن ن ل  حيه نل ة دد الر ديهر  نس :
 نطلبك دين نوري وين ذاك  الدين
 يـــداعونك يـتامى ثورة العشريــن

 انخلط دمنه ولحمنه والعدو والطين
 ــــندك ضــــــحينـهللكــــرسي العــــ

   نل مه ال اخد يدا يه فزيندد  دد المد ديه ال  ميحج الن اا مه   نسد الهندي :
 تناسيت على نار الدان  لجل  اضنـــاك
 الحليب الذي شربته ادموم سوجر ذاك

 كلت ابنـي والـوذ بســــــور في حــماك
 شــــــــــــــلــون بنـــايب تــــرضيــــني

  ال اخد يح  له د د المدين  ال تنل نل ة دد الر ديه:  نل مه
 وشلنه بثورة العشرين اشر بلواه   احنه اهل الفرات الي حملنه اللواء
 واضمــــأ والمـــاء نحثل  بيــــــه     صفينه مثل العيس الحامالت الماء

د  ةةدد خننةةن   ةةداق اليمةة د لدر هةةن فرةةد انيرةةنش زدا ةة  ناةةنسل اليمةة د  حةة  مدةةيت المدينةة   زيةةندد انيةةنج اليمةةدر نةةة
   لةة  تةةه اةةن ينار مر مةةه يحةةدد  لةة  70-60لحيحةةديدر  ذ فحةةل ملةةداد اإلنيةةنج مةةه مدحةة ل اليمةةد نةةل  ن ةةل الدةةنال  ل

خندج الردا ر نمةن  ن ةس   ةدد محةننل  تحية  فاةيت  إلنيةنج الةدفج فن  يةه لالرةند   الندفة   الةذ  داية  يينديةه مةل المةده 
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الدفج الت يدين   ر نمن نةد  مخنزه درة  الةدزليمه الهندية    محةننل يل ةيدي الميتة دد فلنيه المرد ن  الردا ي  لي دد  ني
مةةندا   اليةةل يحةةدد فنميةةن  نفيةةدد  لةة  مةةده الرةةدا   خنديةةه مةةه د ل اليةة اد لاةة دينر الممحنةة  الردفيةة  الاةةر دي ر الن يةة   ا 

 الخحيج الردفل .
الينفر  لمدنز الل نق فرد اه ير  فرض مه  دا ل الماينلرن   انت اد  زاد  الد ر  اليلداني  لألدا ل الزدا ي 

 . 101لنمن نل اليد ل الينلل
 مانديهن فنلد ن  ن ع االدا ل  
 د ن  109.765 االدض الحنلد  لحزدا   1
 د ن  38.298 االدض ييد الحنلد  لحزدا   2
 د ن  75.334 االدض الفي نق 3
 ن د   34.431 ماند  الفانييه 4
 د ن  5176 ماند  النرل الرن  مه م نيل  فانييه دن مي   د اسد  مدادج  في   دن مي  5

 
 محةة  اةةيندا  الدمةةل ينفةةنا  لةة  ينةةا نةةل النلةةل مةةل الردفةةن  الخ ةةفي   الدي انةةن ر  نةةةد الدمةةنل ه مةةه تفلةة  الرلةةداق 

دزر نةةل ال  ةة  الةةذ  ي  رةة  نيةةه ال  يرةة  لناةةا  ةة يه  اليةة مل نةةل نلةةل الف ةةنسل    الرمةةل نةةل خننةةن  اليمةة د  مخةةنزه الةة
المرمندي    ل الفننق فافا ي    الهيدد  ل  المدينة   فلةنق اةنننهن  حة  دةنله   لمرن ةل الميةدد ر  ااةيلداد اةننه انديةن  

 ي .نل مننتله  الزدا ي ر فافا اليت دا  الايناي   يأةد الردا  فننزم  اال يحندي  خ ل من فرد الددا الرنلمي  الةنن
 تيم  الفحدي  ف  ادع المدين   يرحيهن ذا  نمت يديد مه ال  ادع اليةل خححة  لحنلةل اة اق الردفةن     الاةيندا ر 
 اليةةل ايحةةةر  فناةةةيلنميهن  اياةةةن هن  نةةد نمةةة  المدينةةة  ندةةة  انتةةدا  الخندييةةة ر  ينلفةةةنا مةةةن   يمةة   فنيةةة  فاةةةيت   حةةة  تةةةذي 

اميةةةةداد يحةةةةر ال ةةةة ادع مةةةةزخداا ننل  يرةةةة  اليينديةةةة ر  نةةةةنه اليتةةةة د  ال ةةةة ادعر  ذ  هةةةةد  فرةةةةض اليخححةةةةن  ال  يريةةةة   حةةةة 
الم دن ل يل نل نهني  الخماينين  مدد دا  دانله ددن  داخحية  نةل   ةندد ي زيةل ااةيرمنال  اندض الاةنني ر اليةل ياة دتن 

دن ر  فلي  في   الرلةداق  نتدد الخحت االييمن ل لحي زيل الاننل نل  ي د افات الفي    ل  يننا انفد الفي     نةدتن زخ
  ح  دنلهن مفني  فار  النخيل  يذ  هن  التيه  اليل نةيداا من ييردض لحدداس  المدمدد اليل  هديهن المدين  مداداا.

ازداد  ةةةدد نرةةة ج المدينةةة  خةةة ل تةةةذي المددحةةة  فاةةةفا الزيةةةندد التفيريةةة   الهيةةةدد  ليهةةةن مةةةه فةةةن ل مةةةده الرةةةدا  متحةةةل 
 ر  ان داد ي مل اليميةل 1957    ن  1947نلل يفيه اإلدحنق الدامل الدن مل المايل  ن  الخماينين ر  اليد ل الي

ننةنا   يننا  فنايةننق مه ت  ا ل مه  مد   د ان ا   . 102للذن داا  ا 
 

 م            1947تسجيل نفوس مركز قضاء الهندية والمناطق التابعة لها عام 
 الجنس عدد األجانب عدد السكان  المنطقة

ننا 63 11014 مدنز   نق الهندي   ذن د  ا 
ننا ةة 19928  فل يد   ذن د  ا 

ننا 31 22025 النرل  ذن د  ا 
ننا 11 29389 اليد ل اللدفل  ذن د  ا 
ننا 105 82356 ميم ع النر ج  ذن د  ا 
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 م1957تسجيل نفوس قضاء الهندية عام 
 الجنس عدد السكان المنطقة

ننا ذن د 14136 مدنز   نق الهندي    ا 
ننا 8186 النرل  ذن د  ا 

ننا 16290 اليد ل اللدفل  ذن د  ا 
ننا 38612 ميم ع النر ج  ذن د  ا 

 
فيه اليد اله ا  ي لردد نر ج المدين  يفنينن  ا دن نل زيندد نم  الاننهر الننيج  ه يتة د ال ةنتدد الد ةدي ر نةل 

 ر ن ةة   ةةه دديةة  يدنةةز الخةةدمن   الررنليةةن  اال يحةةندي  ن ةةأ   نمةة  اليدنيةةا الةةداخحل لحاةةننهر نةةزاد  النةننةة  الاةةننني
 االييمن يةة   يفةةندل المنررةة  فةةيه اةةنننهن  الميةةن ديه مةةه المةةده اللديفةة ر  نةةل اليننةةا الرمدانةةل نلةةد اةةر  فرةةض مةةه انةةداد 

يلح ر ديةةا ي يةةا المدينةة  الم اةةديه  المةة  ريه  الييةةند الدةةديةيه اه يدةةدة ا ااةةيل ال نةةل الر اسةةل النفيةةدد منةة نيه  نسحةة  ماةة
 حةةيه  االنيلةةنل لفنةةنق داد دديةةة  فريةةدد  ةةه مدحةةيه  المزددمةة  الةة  اتةةدا  المدينةة  الخندييةة ر االمةةد الةةذ  ااةةج نةة اد لليةةن  
ييمرن  انني  يديةدد  افنية  ميتة دد ناةفين نةل الاةيينين ر م ةيرن م  ةرن يديةدا لي اةيل المدينة  ننديةنق لالد ةيددر الداينية  

 ه االفني  الدن مي  لالمدادجر المحرةا الدين ةلر مزااةن  خدمية ر ندايةن ر نةند   افنية  خةدمن    الرفد  نين  ر ن  
 خنح  ر ل  ايتد  اليهن لن أيهن خندج مدد الدداا .

 
 المبحث الثالث:

 الحياة االجتماعية الحضرية والريفية في قضاء الهندية
 : المظاهر االجتماعية الحضرية في مدينة الهندية.اوال
 النمو االجتماعي في مدينة الهندية. أ/

 حةةةفد  المدينةةة  ييمرةةةنا د ةةةدينا  مدنةةةزا يةةةديفت فهةةةن اننمةةةنت الرمدانيةةة ر اليةةةل اةةةيتد   حةةة  النةةة ادل اال يحةةةندي  
 االييمن يةة   الايناةةي   اإلداديةة   الةلننيةة  لحمنةةنت  الينفرةة  لهةةن  ماةةي تنن ماةةيلدا اديرةةل نيةةه النمةة  الاةةنننلر فاةةفا الزيةةندد 

لاةةنننهر  تيةةدد فرةةض مةةه  نةةداد  ديننهةةن  ليهةةنر نةةل الدفةةل انخيةةد مةةه اللةةده اليناةةل   ةةدر نمةةن  يةةل نةةل نم تةةن  التفيريةة 
ر الذ   ند  م ا م ةم ننا لاةننه  103لالانننل الن نت اال يحند   من يحد  مه مفنلل لان دي  نل يدميمن  نهد الهندي 

نفيداا نل ةمننينين  اللده اليناةل   ةدر   دل د دا   يريةن   اةندين المنتل  نل النلل  الزدا    اليينددر ديا  حفح   نقا 
نل المنتل ر  ازدتد ييندين فرد تيدا  الر نسد الردا ية   لة  مديتهةنر  اة  ن يينديةن ل هيةد زدا ةل خحةار مدةنت فن ةن  

الييةةنددر ديةة   حةةفد  د  اةةيدلر من نةة  اللحةةا الييةةند  النةةنفض نةةل الرةةدا  ان اةةتر  مدنةةزاا مهمةةنا لألاةة ا  الدسياةة  نةةل 
 نةنن  الاننه نيهن  نلي .

  دد لل نق الهندي   ه يأ هد  تمييه اإلدادي  نل الرلد انخيد مةه اللةده اليناةل   ةدر نيزايةد  نيةه  محية  الزدة  
ال  يرل الدن مل  الييند   الخدمن  الفايت  نل اليرحي  الخنص  الحد   الل نق نل متحل اللده الر ديهر ديا اايلد 
النةيد ه نيةهر   حةفح الن ةنت الييةند  يمةةل ناةف   نلية  نةل الرمنلة    مدنةزا ليمةل مدحة ل الدزلال ةحا   خزنةه فخننةن  

ر  104ل حةةة  يةةةننفل النهةةةدر ةةةة  يرةةةند ينيياةةةه فرةةةد يل ةةةيدي ليحةةةدد  لةةة  ال ةةةمنل  الينةةة ا مةةةه الرةةةدا  ف ااةةةت  الاةةةره النهديةةة 
ر  ذ يديرةةةل  اةةةرندي نه يناةةةه يةةةزدع نةةةل الهنديةةة   105له الهنديةةة   ا ةةةيهد  فإنيةةةنج  يةةة د مدحةةة ل لحدزلال ةةةينل  فناةةة  ليمةةة

 ر نمن  حفد  المدين  ذا  دننز ن ت نل ي  ي  اللددا  الرذد  يت دتن. 106ل الديندد نلت
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ازداد  دد اننه الل نق متحل اللده الر ديه لهيةدد  ةدد مةه ن دةل الدية   ليهةنر  نةدمن يحةد   اةدد  ة نديدند 
ر ديةةا  خةةذ  ميةةني ني ةةننه يةةدمد اندا ةةل  107لد الهنديةة  نةةل ميةةداي الةةذ  فحةةل ياةةر     ةةندي ر  ااةةيلداد نهةة1903 ةةن  

الزدا يةة ر ن يةةد المي ةةدد ه ندحةة  الرمةةل الميةة ندد نةةل المدينةة ر ن ةة   ةةه الةةيخحص مةةه فتةةش  ةةي خه   اةةدانيحه   نةةد 
دةة ل الاةةيندد  حةة  اندض  يةةزت   ةةه ياةةديد ال ةةداسا الرنددةة ر نةةل   ةة  نةةةد  نيةةه المننز ةةن   الدةةد ا فةةيه الر ةةنسد 

 الزدا ي   الدح  المنسي .
دخحةة  المدينةة   اةةد نةيةةدد مةةه فرةةض الينليةةن  انينفيةة  لاليدني رااليدانيةة ر الهنديةة   الفنناةةينني   ااةةيلد  نيهةةن نهنيةة  

الميةني  اللده الينال   در ن نهن  حفد  ا  ن ييندين نفيدا نل منتل  الردا  ان اتر فرد  د  ميةني نهةد الدحة ر   حة ل
  خماة ه نةددا    دفرة ه مةه 1913ر ديا فحل  دد انيدار نيهن فرد  نمنل م د ع اةدد الهندية   ةن   108ل ليهن  فد  ننيهن

 . 109لالد نين اإليدانييه    دد تن د   نلننييه يد  الد ني  الفديتنني 
 مظاهر الحياة االجتماعية في المدينة.ب/ 

يديةنه الميةني نةل نهةد الهندية ر ماةنتم  نفيةدد نةل اليدة ال  االييمن ية  نةل  ننه ل ي د اندا ل الزدا ية  فرةد يمةن 
المنتلةة ر نفةةدز   ديةة  يديةةدد فخحيتهةةن الاةةنننل مةةه المةةزاد يه  الفةةد   الميد ةةديهر ديةةا زد ةة  اليةةتل  االييمةةن ل فمةةن 

 داة  د ةنس  ذلةر تة  ية ند  ند يه مري يه  اناناي  الزدا  ر  اليل مهد   ي نا لخح  مييمل  نةةد اةر  نيمةن فرةدر  ممةن
 الرنمحيه اإلداد   اال يحند  الذيه ا يهد  فهمن المنتل .

لة  ين ةأ مييمرهةةن  حة  نمةت الديةةند الفد ية  الةةذ  يديةل  ليةه فرةةض اناةد النفيةةدد المندةددد مةه   ةةنسد  دفية  نةيةةددر 
در  فناةا انار نمةن اةند   نمةنت الدية  لننه  خذ فر نا مه  نمنتهةنر ننلرحةفي  اللفحية  فمةن نيهةن ان ةدا    ةندا  اإليةةن

 حةة  مييمرهةةنر ننلاةةنه نةةل  نةة او مةةه التةةيه فةةدالا مةةه الخيةةن  الاةة داق المناةة ي  مةةه ال ةةردر  ا ينةةنق الدي انةةن   يدفييهةةن 
 نننينن ر انفلند  الينم ج الذ  اخيح  فيدفييه ااد  حيح  انن   تدا  المدين .

لمرةةةنخدد فةةةنلِرد  الةةة  افرةةةد مةةةدلر  نةةةل ايحةةةا الر  ةةةن  اليةةةل ا يةةةدتن ينةةة ع  داخةةةل المييمةةةل اةةةند اليلحيةةةد الم ةةةيدر  ا
المديت  المححد  الذتني   المندي ر نهل ةنفيةه فةيه اةننه المدينة   اللةدلر نةل دةيه اه يمةنزيه  نةنه  ةسي ر  دفمةن ييدة ل 

  110لال  الرن  فيه الديه  االخد يفرن لمزةدا  ايناي  ا  ا يحندي 

دي   نةةةد مةةه اةةنفله نيمةةن فرةةد الينةة يهر ديةةا  هةةد نيهةةن الين يمةةن  االييمن يةة ر ننليمن ةة  فةةدز نمةةت الديةةند الد ةة
اللدافيةةة   الييةةةددر  ين يمةةةن  داةةةمي  لالمزااةةةن  الدن ميةةة   ييمرةةةن   اةةةندي  ر  نةةةنه الرمةةةل نيهةةةن مفنيةةةنا  حةةة  اليخحةةةص 

نل متحل اللده الر ديه   منل مندحدد   االييندر ن ه  نةد اناد اليل انيلح   ليهن يدمل يحر الحرن ر نمن  يد  نيهن
ر الدةةداد هر النيةةند هر الفنةةنس هر الحةةفني هر الخيةةنت ه ر هنةةل الييةةندد  ال  ةةنس  الدن ميةة   فرةةض المهةةه الدةةدد لالد  ةة  

اليةةةةزاد هر الاةةةةمنن هر  الدفةةةةنف هر الفلةةةةنل هر الةةةةدتنن ه  الحةةةةني     اةةةة ا  لحمةةةة اد اللذاسيةةةة  الزدا يةةةة   المحةةةةن  ن  اليد يةةةة  
 . 111للدي انن  اليل يدد  ليهن مه ييمرن  الر نسد المديت  فنللدي  ا

  ح  الدي  مه اخي    نمنت الديند الد دي  نيهن فيه الفد ي   الديري  نةل حةح  اللدافة ر  ال  ه  نةةد ااةد المدينة  
نقا  الماةةيمدد نةةل منناةةفن  ال يمةة  فحةةح  اللدافةة  نيمةةن فينهةةنر اةة ل اللةةدا المنةةننلر انمةةد الةةذ   ةةزز فيةةنه  الزيةةندا   الحلةة

 اييمن ي  نةيدد منهن الديني   انادي ر ممن   ة  يدافتهن االييمن ل. 
  نند  المدين  مه تيدد فرض الديرييه  ليهن فافا الر امل الدانر  تننرر لي ير ا  ليهن نمة اا اةديرنا   ا ةدنا خة ل 

نل نمت الديند الد دي   الرمل الددر   ح  الدي  مةه الحةر فن  يحر المدد  يد الا  ميلنا نل انن ت  االييمن ي  الانسدد 
 الم ننل اليل ينفه  يحر اناد المهنيدد فافا الديند المدني   المهةندا  الاةنسددر نأنهةن ينيرة  نيهةن فرةد يننزلهةن    يخحيهةن 

فةةةةنلنرج  اليةةةةد د اندفيةةةة  ر  تنةةةةذا ايرلةةةة  مةةةةل ال ةةةةد   اليديةةةةددر  فننةةةة   حيهةةةةن الةلةةةة   112ل مةةةةن  لريةةةةه نةةةةل المييمةةةةل الديرةةةةل
  االييمن ي . 
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فلي  المد د نيهن فريدد  ه اليددد االييمن ل  اال يحند  نل فداي  نم  المدين  نل     ايام  نيهن  ن ت  الديند 
الرنم  فنلفتق النافل لرل د  دد مه الزمه دية  نهنية  اللةده اليناةل   ةدر فاةفا اليخحة   الاةيتدد االاةيرمندي  الرةمننية ر 

يا ددم  مه اليرحي   الرمل فدن   ا د ان دا  االييمن ي   الديني  المي دددر  اه تد  الز اج  االخييةند فةيه الةز ييه د
  نن   ليهن يحر اال يفندا  االييمن ي  اليلحيدي ر نل ديا الز ييه  ه م نتدد ادةدتمن انخةد  فةل الةز اجر فديةا يفنة  

 فلداد  نسحل نل الم انل ر  ند ية ند ال ةد ت فةذلرر  دينهةن يدمةل الز ية  ااة  ز يهةن االخييند  ح  االيرن  الرنسحل فينهمن 
 لز ي  ن ه  فدال  ه اا   اديهنر  الذ  يدير  فه ت ل دينيهن.

 هةةد  نحةةد الين ةةس  االييمن يةة   ا ةةدنا  نةةد ااةةد المدينةة ر نةةل دحةةد مهنةة  انا نةةل  فننسةةهر فننياةةنا مهنيةةه    
يخّحد اامه    اا   نسحيه فرد  ننيه  يفل  الرنسح  مدنن    ح  مهن  اإلفنق  انيدادر  الذ  يرد  ددنيهر مزمننا فنه ذلر ا

نةل المرهةة   االييمةةن ل لينلةةل المهنةة   نليةنا  داخةةل مييمةةل المدينةة ر  لهةةذا  حةةفح انفنةنق ير ةةح ه  ةةد  االفيرةةند  ةةه  اةةدت ر 
د  الرنيةةة  فديةةةا   تيهةةةن ديم مةةة  االاةةةيمداد ندةةة  اليتةةة د  مةةةه خةةة ل ذلةةةر دنن ةةة  المدينةةة   حةةة  اإلدا نةةةل ان مةةةنل الدةةةد 

 اليدنةةزر  تنةةذا فيرن ةةا الاةةنيه اناةةفه  الةةدزل الرمحيةة  نةةل  ةةنل  المهنةة     ال ةةللر م ةةيرنا ليداةهةةن انحةةنل   اإلفةةداعر  الةةذ  
 لحنسل  الحفنغ .فه فرض اناد  هديهن    للفهن نفي   لالنيندر الددادر االات ر الدفنار الاّدديلر الدينرر ادحح  

نةةل المدينةة  اليةةداا الرنةةد   المردنةةل الميميةةز نةةل انداق المييمرةةلر يةةن  ا مةةه مةلريهةةن  خحةةين  ننديةة  دينيةة   نمةةن
حةةنلح اللز ينةةل  نيحةةه تةةند   اةةيد مدمةةد آل اةةيد يةة دد  اةةيد مدمةةد يلةةل مدمةةد  حةةل  نيحةةه اةةيد   113لمةةنه : لاةةيد ميةةدزا

ناةةي  لالدةنج  فةةد الهةند   ننةةد   ال ةيت نخةةد   ننةد   المد ةةدنه لميحةةج مدي ة   ال ةةيت مدمةد التدنةةل ر   خحةين  اي
ر  الختفنق لايد تن   الختيا الهندا    نيحه الايد مدمد د ن  ايد مهد  المدنةن  114ل  1912المفر ةيه الرةمننل  ن  

  ه   ييدت .  يت  حل دايه دمزد  الايد  نا  الختيا ر  ال رداق لمدمد داه  ف  المدناه   يت  فداتي  دا
  الد ندي  النرري   نةد مه ييدتن نل اناد الديري  المين دد لهنر  حفد  اناد فدن  يحر الين س  ي هد نيهن الييندا

ديا فدز  النز ن  الرددي   المحةنلح ال خحةي   ا ةد  د ه ييدتةن نة ه المييمةل  نةذار ييةد مييةننج  دافة ا      ةنسدينا 
نمن ننه خحيتنا مه ااد  دد    نسد  دا ي     مين  ل يداني ر تندي   يدني  .    ا 

المدينة    حية  مةه اناةد اليدنية ر مةه   اسةل التفلة  الرحيةن  حةمحي  ل ةمننية    يفديهةن ان  ةنع الايناةي  اايلد  نةل 
 المندي   ح  االايلداد نيهنر ن  ا  ه فرض مه  نداد الييش  الينددم ر  اليل د ي  فمننن    ي   مدم  ة  نةل المدينة ر 

ر نل ديه يندد المدين   ا  منه   نةد اةل ت الد لة   115لفاحت  دن مي فدن     نيهن مل دزانق اإلدادد الدننم ر  اليميل 
  .1917الرةمنني  نل الردا   ن  

 نةةنه يتحةة   حةة   ر  ةةلل الد  ةة ه ا مةةنل الحةةد  نةةل الخيةةنه  ييفيةةد الناةة د   حةةل االاةةننه  الي ةةميد  الدينمةة 
نلدمنمةةن  للةةنق ايةةد ييةةد ةنفةة  فمفحةةلر   ةةد مهنةةيه  ليةةداح ر مةةندج فر ةةه  مهنيةةه مييةة ال نةةل اللةةدل  المدةة   ا  مةةديفت ف

يخحح    اسل نةيدد نل ذلر منه  لدا ه آل يينض مه آل افةداتي   مهةد  م اة  دديية    لةدي داةيه  نةنن ا يي فة ا 
 .  116ل دل الر نسد نل ممندا  الييفيد  التا الفايت  الخينه  الد   
ل النةةدا  نةةل المدةة   دةةنم   حةةني    اةةه لالةةه خ ةةفي   الندانة  لالدةة ج   يةةد  نةةل اةة   المدينةة ر  نةيةةدا مةةن ييية  

 ذا   يد يحي   يلد ه فنليرر منندينا  ح  خدمنيهر  يرمل داخل الفي  .
 يدحل اننه المدينة  فمةن نةيه  الم  رة ه  حة  المةنق مةه النهةد مفن ةددر ينلحةه لالاةلنس ه  ف ااةت  اللةدا   اليةدادر 

ه الاةةل  فةةنلخت ت اليةةل يةفيهةةن  حةة   دةةد يةةدداه الفيةة  فلترةة  مةةه الردةة  ا  للةةنق ايةةد ييرةة   حيةةه يةة مل ا   ةةهد ر ياةةيري
اليص دالل  نل خت  ح   دف ر  نل نل في  منةنه لدرة  المةنق لالدةا  ا لالمحةخن  ا  الفحمة   ديةا يةدش  حيةه نمية  

ف اات لالمحةخن   مةه  مه ال ا ليحرييهر نةل دةيه ييدنةه الرلةدق دية  ييداةا   اللةهر   حةي  مةن ينلةل الميةني ناةنق الرلةداق
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النهد مفن ددر  يايخد  احدنا الدنننيه  المد   المةنق لةدش التةد  اليدافية  نةل االاة ا  ف ااةت  الاةلنسيهر  فلية  تةذي 
 . 117لالدنل  دي  الدن  المحنل

مرهةن  ح  الدي  مه فلنق تةنفل الديةند الميخحرة  اييمن يةنا نةل منةنت  المدينة ر  ال  ه يلييةدا  ناةفي  دحةح  نةل ميي
المدنل نل متحل اللده الر ديهر نييي  ل د د المننسه  الحنن ن  الددية ر  اليأةيد ال ا ح لم ةنتد الد ةندد ان دفية  نةل 
الحةةةةنن ن  الفاةةةةيت  نيحةةةةنيل الاةةةةره الحةةةةليدد ذا  المدةةةةدر املةةةةل نةةةةل الن ةةةةنت النهةةةةد ر   دد  لحمدينةةةة  آنةةةةذار  اةةةةنسل 

 اليحر هر  نذلر  حح   ليهن الحد  لالز داقر حدل فنفل  الد يةا   المية    االيحنال  الاحني  نل داسدد الفد   الفديد
للل  الردا ر نمن ادير  تةل المدينة  مةه انةديةنق فةنلمليميه انيننةا  الييةند  المة  ريهر    فحة ا   فنةنزت   حة  يرحة  اللةداقد 

 .  118ل النينف  اليل ييتحفهن   منله 
من  الحةةدي  نةةل الرهةةد الرةمةةننل انخيةةد  ال  حةةي ار انمةةد الةةذ  اني ةةد  نيهةةن فليةة  المدينةة  مهمحةة ر لةة  يحةةحهن الخةةد

ر مخحرة   داقتةن  119لانمداض نل مدادل مخيحر  منهن لالم دين  الدم  الحرداق  اليير سيد  اليدد   النة ليدا ال انةدد  ييدتةن 
 م   الرديد مه انننهن.

 حةة  الةةد ج لالي ةةمنغ   الليةةدد الن نيةة     اةة    ةةل الي ةةمنغ نةةنه ديةةنل المدينةة  يديةةد ه الاةةد ال  الد دا ةة     ةةل 
انا د  انفيض   حيه الرلنل انا د المحن ع مه  ةرد المةن ز    الة فدر   حة  النية    ةر  الرفةنقدر نةل دةيه اديةدل 

ان دفية   ميدنيهن  مةلريهةن  الم  رة ه اللمةيص  الفنتحة هر    ةل  حة  الةد ج التدفة ش اندمةدر نمةن اني ةد لةفج الم فةج
ر  فلةل اةندايهن  ديةنل الةديه  حة  لفناةه  اليلحيةد  مةل الرمنمة ر  مةن الناةنق اليةل  120لفيه  فنفهن نةل متحةل اللةده الر ةديه

 حمةةةن يخةةةديه مةةةه الفيةةة  ننديةةةديه الةةةة ا الت يةةةل    الزفةةة ه  الهن ةةةمل ذا  دداه  ذيةةةل ت يةةةل حةةةنل مةةةه  مةةةنش د يةةة  محةةة ه 
ر  لرره  121لمه الحدد  اننمن  فنلنحفد ه مه لخي ت محن    مه الذتا  الر   فنندمد    انا د    النيحلر مزخد  

الةةد ج فنلر تةة     ال ةةيح  فةةنلن ا الةةذتفلر ي ةةره الريةةنسز ن  هةةن الرحةةنف  الاةة داقر  لفاةةه الرفةةنقد الاةة داق مةةه الدديةةد 
فنلدنةنقر  يندحةه  ية نههر  مةه لالفديا      المحن    مه الحة   اناة د لاليزية    ييدحةيه فيخ ةيا  يةديهه   ديحهةه 

دحةةيهه اناةةن د  ان ةةدات  الديةة ل  الخزامةة   النةة ار مةةه الةةذتا    الر ةة ر نمةةن  نمحةةه زينةةيهه فناةةيخدا  ال  ةة  لالةةد   
 . 122للفرض مه    نق اليا 

لحيةةةدد   ةةةدشر ل ا 39ر منهةةةن الذتفيةةة  لالدفريةةة   ياةةةن    123لااةةةيخد  اةةةننه المنتلةةة  النلةةة د الذتفيةةة   الر ةةةي  الرةمننيةةة 
 ةةدش  33 ةةدش  اةةمي  فناةة  الاةة تيه الرةمةةننييه نةةنلحيدد المييديةة   الد ةةندي ر  النلةةد االخةةد لخيديةة   يرةةندل  400ياةةن   

فةندير  الفةندي نحمة  ننداةي  يرنةل اللترة   40ر امن النل د الر ي  نهل لاللدش  يرندل  124ل 1910 اايمد يدا لهن دي   ن  
 ةدشر ةة  النلةد لاللمةد   يرةندل  د ةيه داة   حيةه الهة ل ا  اللمةد  20المييةد   يرةندل  يرندل ادفر    ين ر  نلةد لالدفةل 

ر امن نلد لالميحير  ندنال ار نةل  هةد الاةحتنه  فةد الدميةد الةةننل  آخةد اةر مةه النينةل يةدا ل نةل  125ل رند الرةمننيه
ر  يةةدا ل   أمةةل اينفيةة  اخةةدل نةةل  126لينةة ا الرةةدا  فناةة  ل دنةة    مةةه الندةةنج اةةر لالرحةةج  الةةذ  ياةةم  فةةنليدنل مةةننلد

نحاةةةنار  يدمةةةل حةةة دد المحنةةة   75لالد فيةةة   نلةةةد تنةةةد  يرةةةندل  نهنيةةة  دنةةة  الرةمةةةننييه  االدةةةي ل الفديتةةةننييه لحرةةةدا  منهةةةن
نيني دينر  اايخدم  لآنه  امنتن الرنم  فرنن  حنر  مه النينل يان   نحان  اددا ةة  احةفد  ياةن   ادفرة  نحة جر  نلةد 

 1/3نةةد  مرمةة ل مةةه الندةةنج  يمةةةل ايةةزاق االنةة ر  نلةةد لفةة ال   الرمحةة  االيدانيةة  ندناةةي  داسديةة  ال ةةنل يرةةندل لالفيةةزد  ت
 . 127لا ي 

ايخةةذ لالةةدينند   دةةدد ااناةةي  لحنلةةد نةةل  هةةد الممحنةة  الردا يةة ر  نةةنه ماةةن ين لحينيةةه االاةةيدلينلر  فةةد  اليةةدا ل فنلرمحةة  
 . 128ل ر  اللل اليرنمل فنلنلد الانف  لالد في  1932اليديدد ا يفندا مه اال ل مه نيانه  ن  
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 الفئات الدينية االجتماعية. ج/
 السادة العلويون:  – 1

    دد  نةل   مةه ز يةه ننتمة  فنة  الداة ل مدمةدلالايد لر  يتحة   حة  ذدية  اإلمةن   حةل افةه  فةل تنلةال
ر   نةةد  حمةةنق الماةةحميه  نهةةن م ةةيل  مةةه  ةة ل  129ل  داا محةةد نا فنحمةة  مةةه ان  اةةيداا  دحةةاللةةداه النةةدي  نةةل   لةةه يرةةنل  

ر  نننة  يتحة  نحمة  اةيد  حة  نةل  حة  ر  نةل الديةنز ياةم   130ل  لالداه  الدايه ايدا  فنا  تل الين  الدا ل ل
  ل   انةةه لفاةةهنر  يةةذند اه الداةة ل ر  ذ دّ    نةةه لالاةةيد ل ةةديرنا ر لفاةة ا الرمنمةة  الاةة داق ييمنةةنا فنلداةة ل النةةدي  ل

 ر ةةة    ةةرهن  نمةة  النةةنج فينةة ع  ل انهةةن ننلاةة داقر لدخةةل يةة   الرةةيح   حيةةه  منمةة  اةة داق  ا يةةدل فحفاةةهن اإلمةةن   حةةل ل
ر  الاةندد  حةفد ا  نةد  مة   النةنج ذ   منزلة  دنيرة  مديدمة  نة نه  نسة  نديمة   131لالفي نقر الدمداق  لة  يننةا الحةرداق

 الناا.
لرهةةة د اليةةةل مةةةد   حةةة  الرةةةدا ر ديةةة  اخةةةذ النةيةةةد مةةةنه  يخرةةة ه تةةة ييه   ةةةه يرةةةدض الاةةةندد ل  ةةةتهند نةةةل  نةةةةد ا

    مةحةةة ا المييمةةةل نرحمةةةنق ديةةةه  مد ةةةديهر نحمةةةيه  1831–1749الاةةةحت ر ةةةة  مةةةن لفةةةا  ه يداةةةن  ديةةةنيه   يةةةن  الممنليةةةرل
ه الرةمةةنني ه ماةةم     مديدمةة  ديةةا مةةنده  ذلةةر  ةة د ايناةةي  ييةةني الدنةةن   ال ةةرا  حةة  دةةد اةة اقر ااةةيرند مةةنه  الاةة تي

ف حةةره   ننحةةد  ةة د فةةيه م ةةنيت الر ةةنسد  اليمن ةةن  المميةةزد نةةل اليةةأةيد  حةة  ميةةيمره   الاةةيمن نةةل  هةةد الاةةحتنه  فةةد 
 .   132لالدميد الةننل

 نل منتل  الهندية   تفةيه  الاةحت  الرةمننية  ماةندن  زدا ية  نفيةدد فةد ه ملنفةلر فلية  االاةيرنن  فهة    ة  انزمةن  
ن  الر نسدي ر  ين ه دد د ننحح  فيه فرض الر ةنسد الميخنحةم   اليةأةيد  حة  دزاةنق الر ةنسد  يهدسة   الدد ا  الحدا 

ال  ةةةل فدنةةة  منةةةزليه   منةةةننيه  الدينيةةة  فيةةةنه ر نمةةةن مةةةنده   نةةةةد  ةةةي و   ةةةنسد المنتلةةة   اةةةمنا مةةةه اندض الزدا يةةة  فناةةة  
يررةةةد   حةةة  المةةةزمنيه اه يةةةدنر ي مةةةه مةةةداخيحه ر فرةةةد تن  ه ذلةةةر دةةة  دينةةةل لهةةة  ند ةةةه المةةةذتا ال ةةةيرل ال  133للالخمةةةج 

 لدحة ل الفدنة   حة  اندض  اإلنيةةنجر   دل  نهةن مةن ييتحةا منةةه المةذتار  الةذ   نةند  منةةه الاةحت  الرةمننية  فيلحيحهةن مةةه 
ر ةةنسد اةةحت  ال ةةي و  منةةننيه  فةةيه  نةةداد الر ةةيددر  نةةنه الاةةندد مدةةت  ن ةةند ينلفيةة  اننةةداد نةةل يخريةة  دةةدد اليةة يد داخةةل ال

 خنديهةةن  دةةةل المننز ةةةن  فيةةةنه   الاةةةيرندد ال ةةي و منةةةننيه   تيفةةةيه  فةةةيه ديةةةنل الر ةةنسد   ةةة   الزمةةةن ر ن ةةة   ةةةه يرفسةةة  
ر  يار  ال يت  لة  يةز يج فننيةه لهة  لتحةا الدنرة   الةة اار نمةن دحةل فرمةد  134ل  نسدت  لحلينل    لرمل م د ع يمن ل

ر  نةنه  135ل نييه لحايديه لتةند  ميةدزا اللز ينةل  مدمةد  فةداتي  فدةد الرحة   ال يت لاايند  مه   يدد فنل داه فيز يج اف
يلحيد دسيج الر يدد ندد المدايل الديني  الد دي ر يحز   نداد الر يدد يميرنا نل  ف ل نين يه  ي ييهنيةه  يةن  المدةه      ة ه 

 اليهند.
نمن ننن ا  ديد  ممةح  فمخيحة  ال  ةنس  االييمن ية ر مةنه   ل  ي نل الاندد تفل  ا يحندي  ذا  محنلح م يدن ر  ا 
  حدنا  لندا      داض   ةدينقر  م  ر ه مديفت ه فاحت  الد ل .

  ديا ة دد يدنين الريندر انق   د ال الاندد فافا الاينا  المليي  لحدن م  اليديددر فرد  ه  للة  1908 نل  ن  
مةةةه يديةةةدر    ةةةند  ي زيرهةةةن فةةيه الر دةةةيهر  منرةةةيه  مةةةه   ةةةلنل  الدحةةننن  ال ةةةديفي   ةةةنه ر   اةةةم   دا ةةةيه  الزدا يةة 

ر انمةةد الةةذ  نةةيج  نةةه يةةأةيد  ا ةةح  حةة  الل ميةة  الردفيةة    هةة د انننةةند الايناةةي   نةةد  136لالمننحةةا الرحيةةن نةةل الدن مةة 
 .  137ل دت اليراري  الاندد  نفند م نل اندا ل نل المتنلف  فنلدن  الذايلر      الدم   

دةةي ل الفديتةةننل لحرةةدا  الن ةةن  االييمةةن ل فدنةة   دديةةه الين يميةة  اال يحةةندي  الميتةة ددر ديةةا لةة  ي ةةأ   ةةر  اال
الاةةندد ددةةض  ننةةندت ر نةة نه  ييةةد م دةةديه نةةل دد نرحهةة  فاةةفا المحةةنلح    الينرةةذ الةةذ  اديةةفت فر ةةه  فةةهر لنةةه د دتةة  

ر  ه ييز مةةة ا الةةةة دد  ةةةن   138ل 1920   1919 الةةدينل اةةةن د مةةةدد  خةةدل فرةةةد يةةةأزد الماةةةحميه مةةه اةةةن    ةةةير  نةةةل اةةنيل
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منتلةةة  ف ةةةمنهن مر ةةة  مةةةده الرةةةدا       ايرلةةة  نحمةةةيه   اةةةند ا ينفةةةنا الةةة  ينةةةا ينةةةنند ه االدةةةي ل الفديتةةةننل نةةةل 1920
 الهندي .

ااةةةيلد الاةةةندد مرةةةززيه  منةةةدميه فةةةيه   ةةةنسد الهنديةةة  منةةةذ تيةةةديه   لةةة  المنتلةةة ر ديةةةا ااةةةي ته الاةةةندد اللزا نةةة  
 ال دن   اللدافن  مل   نسد آل نيح  الهندي ر  مل ند ه  مه   يدد آلف  م اة  اةنه   139له  النحند  المدنني  اال ديي  

الاندد لالف  نتي در الح انل  الدح يه ر  دل نل الانه مل   يدد فنل داه الاندد لاالدينلر الف يريي ر آل  ة ي ر الفة  
ر الخدانه  التنللنني ه   انه مةل   ةيدد الةةد اه الاةندد لآل ل ايد ي ددلر ادي هر انحد انر الف  زفدر آل ايد  هنار ا

 اةنه مةل   ةيدد   140ليناد  الرننن     اايلد مل   يدد نرا نخذ الف  ذدية ي الاةندد لآل يناةد  مةنه  نديدة   المندمة ه 
مةل   ةنسد الياةند   141ل  نةدييهنديت الاندد آلفة   هيةدر  ااةيلل الاةندد  تةل الرةدد نةل  دا ةيه   ةمنل المدينة ر  الاةندد ال

  منل  د ل يد ل النرل.
ل  يليحد انه الاندد  ح  من ت  مز د  ند الر نسدر فل ي ز  ا  ح   نةةد الر ةنسد  نةل منةنت  الهندية  المخيحرة  

المدننية ر   نل مدنز الل نقر فدن  ال  ير     الرمل    الييندد    نل الة    الةدينل  الختنفة  مةنه  لاللزا نة ر اليناةدي هر
الرةة  ر الفدندنةة ر ال ذتةةار آل دفيةةلر الفةة  مريةة    الم اةة ييه ر  نةةنه لهةة  د د دينةةل  ايناةةل م ةةد  نةةل اليرفسةة   الليةةندد 
لةةة دد الر ةةديه نةةل المدنةةزر ديةةا نةةنه فيةة  اللزا نةة  محيةةأ نتةةنلل المدينةة    ةة  انزمةةن   الدةةد ار فدنةة  منةةزليه  الدينيةة  

ر  فمةةد د الةةزمه  حةةفد   مةة ر الاةةندد  نةةد الر ةةنسد مرندلةة  لح ةةي و  دفمةةن ديدةة ا  142ل المديدمةة  مةةه لةةده النةةنج  الاةةحت
 .  143ل حيه  فدن   نحندت  مه ان  اه  الر ديه  ت  يمحن ه ماندن  نفيدد مه اندا ل الزدا ي 

 اليهود -2
فمهةةةندد نةةةل الييةةةندد تةةة    حيةةة  دينيةةة  ااةةةي تن  الرةةةدا  منةةةذ  هةةة د اةةةديل ر  ي لةةة ا مننحةةةا  حيةةةن نةةةل فلةةةدادر   محةةة ا 

  لة  يةدد   ةندد يأديخية   لة   ية دت  نةل منتلة  1813 الحيدن ر  ل  يدنرة ا الاة ح نةل  يةه الد لة  الرةمننية ر  دية   ةن  
الهندية ر  مةن  ةةد   ةنه  اه فر ةه  تةةنيد  لة  الهنةد ةةة   ةند  فنةةنزت   لة  الرةدا  فحةةر   نة ق ييةندد  ةةنه ر ديةا منداةة ا 

 ر  اميحنة ا  دا ةل زدا ية   نةد  ةداسه  لهةن مةه لينة  اإلاةننه الم ةنح  1872ق الهندي  فرةد  ةن  الييندد  الحيدن  نل   ن
ر  اةةنه  ةةدد  حيةةل مةةه اليهةة د نيهةةن لحرمةةل  144لنةةل الدحةة  لياةةهيل مهمةة   اةةننه   ةةنسد الدحةة   الهنديةة  ففيةةل اندا ةةل  حةةيه 

  مينفر  زدا      يأييد  دا يه . 
نه ر  لةةةة  ي  ةةةة ا انذل مةةةةه الد لةةةة  الرةمننيةةةة ر ن نهةةةةن يرةةةةدت  د نيةةةةن مخححةةةةيه يمناةةةةر  فنةةةةنق تةةةةذي التنسرةةةة  نيمةةةةن فيةةةة

  نةةةد  ننحةةدت  يرةةننل نلةةداا   146لر  مةةنده  الداةةي د الرةمةةننل دديةة  الرنةةد  المريلةةد نةةل  تةةند اللةةنن ه  الن ةةن  145للحاةةحتنه
دن ميةةة ر  داد ا  محيةة  يرحةةةيمه   يخحرةةنار  نةةةنن ا ال ياةةهم ه نةةةل الديةةند الرنمةةة   ال فةةد د  ةةةسيلر   ةةلح ا فرةةةض ال  ةةنس  ال

 فيره  فأنراه ر نه  ميننير ه ميرن ن ه نيمن فينه ر  لليه  الردفي  يلد  فهن تل اه ر  ترنمه   دفلر  من خداننيه    مةةنله  
 ر  لهة  لننةيج  نةل تة يديج المريمةد نيةه لتةند ه ر تة  مدةل لحرفةندد ياةم  مدحيةنا لالية داد  يلةةل 147ل  ةندايه   نةدتةن  دفية 

خحة  ال ةندع المةةزد  لمدينة  نةةدف قر يلةد  نيةةه نحة ص نيةفه  الملداةة  لالية داد  اليحمةة د ر  يلةن  نيةةه االديرةنال   المنناةةفن  
ر  مةةةه يلنليةةةدت  انةةةه اذا دز   دةةةدت  ففنةةة   148لالدينيةةة  الخنحةةة  فمحةةةيه ر  يةةةدنن ه م يةةةنت  نةةةل الدحةةة   ةةةدا م ةةةهد ال ةةةمج

ر  نةةذلر ذفةةح  ةةند ييةةدد ييةةد  149لح يهةةن لحةةز ج الةةذ  يخيةةندي نحةةدا  لحةةز اجيخحةةص لهةةن مفحلةةنا ي ميةةنا ييمةةل ليأةةدنل  نةةد ف
محةنف  نةل ية    يةدت ر يلةة   فنلمهةن  اللحةنا لمرحة  نةةنيل ر   نةد  هة د  حةنف  مد ةي  فهةةن ياةم  لتةندي   نيدمة  نةةل 

 .  150لال ندع  ير ض فأخدل حديد 
ليةة   ةةديف  اليزيةة   حةةيه  منةةذ حةةد د خةةت يةةدنل ذنةة دت   ةةديف    نةةن  يمن يةة  فناةة  الراةةندي  اةةن ينا فرةةد  ه  ل

ر يررةةيه   ةةه  داق الراةندي ر  ينةة ه ماةةز لي  يمرهةةن  حةة   ةني  لالدنخةةن   نةةل الننةةيجر  الةةذ    151ل 1856تمةني ه  ةةن  
ر ديةا ااةيمد ا حة دييه  اللنن نية   152ليرر  ت  مه  داسهن   فنةنزي  النيةنا   فنةنزت   مةه  ةلل   يرة   نةد الدن مة  مةنه 
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ر نياةن    153ل 1864منذ الدفةل انخيةد مةه اللةده اليناةل   ةدر فرةد حةد د  دادد الاةحتنه ل فةد الرزيةز   ةن   نل الردا 
 دل  ه  مل فلي  د نين الد ل  الرةمنني  انخدل.

ر هننةةل متحةةل اللةةده الر ةةديه مةةل زيةةندد  ةةدد اةةننن  ار  زادفدةةد د ة ةةةيه  خحةةن المدينةة  ةةدد  ةةدد اليهةة د نةةل مدنةةز 
ر   نةةةد يدةةة ل المدينةةة   لةةة  مدنةةةز ييةةةند  ن ةةةتر ا ةةةيلل  ةةةدد نفيةةةد مةةةنه  نةةةل الييةةةندد الداخحيةةة   154له ديةةةنا اةةةي ه ي  ا  حةةةفد

 يحةةديد اليمةة د  ممنداةة  فيةةل الخمةة د نةةل في يةةنيه  مةةنه : لددمةةيه فةةه ماةةر دد   حةةينغ ل ةةح م ر اليةةنت ر  اةةدن  م  ةةل 
اةي   مةداد ية د  ر نيداةخ   ة يه  اال يحةندي   دا د م نل   فزازيه لاحمنه ددميهر احي   ي ا  ليةه   ييةند الدفة ا لن

 فنليدديج نل المدين   ايتد ا  ح   نةد الدحلن  الييندي ر لرد   ي د المنننج الدليلل له .
ا ةةيلل اليهةة د فنلدفةةن   يةةد المزاد ةة ه الماةةحم ه اللةةند  ه فنلةةدي ه نةةيه  مةةن ياةةد دةةنييه  نةةل  ةةداق اناةةمدد  الفةةذ د 

نةةد  يةةزت   ةةه ياةةديد مةةن فةةذميه  مةةه ديةة هر  يلحةةيد النةةنيج الزدا ةةل فةةذلرر  فحةة ا م ةةندن   يداةةيه  د ةةه  الزدا يةة ر   
المدافل اليهة د  نةل يمحةر  اة  مةه  د ةه ر  فةذلر يةدا اليهة د يميحنة ه اندا ةل ال ناةر   ةه تدية  الدفةنر    ةيلل  فنةنق 

 .  155لالر نسد مزاد يه نل  م نه 
   1940–1846   فدز   نسح  آل دانينل لمنةندي  دانيةنل 1856 – 1852 نل  هد ال الل د يد فن ن الن زلنحل ل

ي من ه فرض اندا ل  ي يد ه الدف ا فر هن فنلاح   فل   اه دحند ال حار نمن  يج يه د الهندي  الرينه فيه  ي و 
 ةة  دداتة   نحة  ان داا  ال الد مدد دن  ال اللر    ر ا فد نا نل اايدحنل ال داسا نل منتل  ل ف  فلنل  نل  خةذ ة

د   لةة  خماةة    ةةد  د ةةنا   ديننةةنا   ةةديه  د ةةنار مةةه خةة ل از    يدمةةل  حةة  دافيةةه اللةة ادار ةةة    حةة  المةةند تنةةنر دانةةا
 .  156ل دته   ح  المحيز   ند نرنليه  له
نيمةةنق ل اليهةة د فدديةة  الةةدخ ل  لةة  المةةدادج الداةةمي  للحفنةةيه  الفنةةن    اال     ةةم1908ا حةةه الداةةي د الرةمةةننل  ةةن  

 .  157للألدزاا الايناي   انندي  الرحمي  اليل  ّلرهن انتحي ه نل مر    ندنق الردا 
 ر ا هةد اليهة د  الق ينمةن لحدنةن  اليةددر  امةد ا المديحةيه في ديةد 1917 نل الايتدد الفديتنني   ح  الردا  منذ  ن  

 ر   ةةةةدا الةةةةة اد نةةةةل ةةةةة دد 1920ي ةةةةديه اال ل  12االترمةةةة  نميرهةةةةديهر   يةةةةد ا دخةةةة ل الفديتةةةةننييه مدينةةةة  الهنديةةةة  يةةةة   
 الر ديه.

 ر  ييمرة ا مةل 1921 ندر اليهة د نةل المدينة  نةل اليحة ي  ليد ةيح انميةد نيحةل محنةنا  حة  الرةدا  نةل آا  ةن  
المرنيةةيه مةةه ديةةنل المدينةة  النخةةا  ان ةةدا   دزاةةنق الر ةةنسد نةةل اةةدا  تةة يديج  الةةذ  نةةنه اليحةة ي   ةةر ينا  مةةن  اللةةنس  

لةن ر ةةة  يداةةل  لةة  ميحةةدني  الدحةة  فمد ةد منيةة ا يي ةةمه ذلةةر الم  ةة   نةةنه ليهة د المدينةة    ةةل ايناةةل خةةنص  ةةه م
الل ي  الرحاتيني  ديا  اهم ا مل ال فنا ال تنل نل اإلنحنح  ه د يه  الملنيد لحرندد الحهي ني ر نفرة ا فد ين  الينديةد 

   ي ةمن  الفد يةة  اليةةل 1929اليهةة د نةةل اللةدج نةةل ةة دد الفةةدا  نةةل آا  االاةيننند  حةة  ان مةنل اإليداميةة  اليةةل ا يدنهةن 
 . 158ل نديج مل  خ اننن الردا  ن    ح اينن  ل  لين  ال ته المديدم دمح  اا   اداسحي ا الهندي  ل

اتنل ايتد اليه د نل المدين   ح  مر   دل ل الييندد  المنل  ال  نس  النفدل نل لة اق الدحة ر   محة ا نةداسنيه لمة  
المدين ر االمد الذ   لد ن  ن مه ان اع النداتي   الداد  ند اتل المدينة   ةدت ر لنةه اةد نه منانير ة  التنسرة  نةيةدا نةل 
الرهةةد المحنةةلر  ن ةةت  انةةةد نةةل الديةةند اال يحةةندي   االداديةة   الةلننيةة ر نلةةنل نةةيه  المحةةر لنيحةةل  نةةل ختةةنا نةةل درةةل 

 . 159ل اامه ماح   مايدل  ااداسيحلر فل تننر  ئ يلنل له الردا   ال ئ نل  د  ال تني االاداسيحييه ل
اميحر اليه د نل مدنز   نق الهندي  النةيد مه الد د  االدا ل الزدا ي  المديت  فه  نل ن اديه لالنرلر افل يد  

ةديةة  ميميةةزد نةةل   اليةةد ل اللدفةةل ر ن ةة   ةةه الةةدنننيه  خننةةن  اليمةة د  مرنمةةل يل ةةيد الدفةة ا  ياةة يلهنر  احةةفد ا تفلةة 
        المدين ر  ي يلل مره  فرض مه اننه المدين  الرلداق.
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لردفي  نراهن المدحي  نل المدين  ل  ي ةنح ا ديةن ا  ييمرةن  ل اليه د نل  ندايه   يداةه   مننزله  ال يل   لليه  ا 
نيه  االن م  الردا ية   حةيه  فة  يمييةزر  يتف  الل ا ر 160لخنحن فه ر فل يننةد  في يه    حمن ييد يدندد في يه  مل فر ه 

 ر ديةا دةذن  نحمة  لااةداسيحل ا  ااةداسيحي   مةه  ةنن ه 1952دية   ةن      1924منةذ  ةن   له  د  نل االنيخنا النيةنفل
 . 161ل 1951-1950انيخنا الن اار فافا تيديه  اليمن ي  ان  

ينديةةة  فرةةةد االدةةي ل الفديتةةةننل لحرةةةدا ر فدنةةة  اليلةةةندا يميةةل اليهةةة د نةةةل المدينةةة  فةةة اند الدديةة  الدينيةةة   الايناةةةي   الي
لمةةن يةةدفته  فحةة   دميمةة  فرةةد ادي ةةنه فديتننيةةن لحددنةة  الحةةهي ني ر نمةةن  ةةندر اليهةة د  تةةل المدينةة   نةةداده    162لفيةةنه 

 ةةةةةةي    دةةةةةةزانه   منناةةةةةةفنيه ر   دخحةةةةةة ا   الدتةةةةةة  المةةةةةةدادج الدن ميةةةةةة  مةةةةةةل   الد الماةةةةةةحميهر   فةةةةةةد  ا نةةةةةةل المهديننةةةةةةن  الدين
 . 163ل ال رفي 

  ناةم   ةدا مدينة  الاةحيمنني ر 48886  فةةل1919فحل  دد اليه د نل الردا  داةا يلةديدا  الاةحت  الفديتننية   ةن  
 . 164ل  نام 1065الدح  الينفر  لهن الهندي  فةلل اق  ددد  ددت  نل 

ه  ه الاينا   نينسيهنر نح  يرحنة ا    يه  االييمن ي  ييدد مل اننه المدين    ندن ت  نل المننافن  نحهنر مفيردي
 ر ديا ل  يحفه  انذل  اال يداق فرد ن ل 1941    دداا ة دد منيج  ن  1937 داسه   ه م د ع يلاي  نحاتيه  ن  

  1941دزيداه  2  1  الردت د  نل ة دد منيج نمن دحل نل مدين  فلداد لي  
مةنيج  10اا الرن  الذ   ةمل مةده الرةدا  يميرهةن ية   اليمرة   اليزم ا فلداد اندزاا الرحني  نل المدين  نل اإل د 

 مدينيةة  الةةذ  ي ةةمه  دخةةنل منسةة   لةة  يهةة د   لةة  نحاةةتيهر  دنةةل  –  اديينيةةنا  حةة  يلديةةد لينةة  اليدليةة  االننحةة 1946
 . 165لاللي د  ه تيدد اليه د  ليهن مل ددي   داق اندا ل
 ر  ا  ة ه الدن مة  1948فرد اندالع الددا الردفي  الحهي ني   ةن  يأةد يه د الهندي  فنندداا اليل  هديهن فلداد 

   مةةةن نةةةيج  نهةةةن مةةةه   مةةةنل 1949ي ةةةديه ان ل  23الردا يةةة  اندنةةةن  الردنيةةة   خةةةد ج م ةةةنتدا  اليهةةة د االديينييةةة  نةةةل 
اندةزاا الردا ية  ر  يهديا اليه د الردا ييه  ل  نحاةتيهر ديةا  لةد ذلةر دد د نرةل  ةديدد  نةد ال ةرا الردا ةل    166لالرن 

اليل تنلف  فيتفي  الل انيه الردا ي   ح  مه يخد هن مه اليه د    اليتمد مل النينه الحهي نلر  الذ  ا د الميحج النينفل 
   ن ةةد نةةل يديةةدد 1950آذاد  4  نةةل 1933لاةةنه  62المحةةند    حةة   ةةنن ه ذيةةل مداةة    اةةلنت اليناةةي  الردا يةة  د ةة  

 . 167لال  نسل الردا ي 
فرةةةد  ه فةةةنع  ةةةدد مةةةنه   م نهةةة    ر ةةةه ر فناةةةيةننق لمن ةةةد  مةةةنش   د يهةةة د المدينةةة  يميرةةةنا  لةةة  خةةةندج الرةةةدا يةةةند

  امخد ه فلي   م نه  فأامنسه  لدد امه ديا ايتد  الد ل   حيهن فنا  ل م ر ميمدد .
الةذ  ال ي ةمل اةه ا ةل    داا اليةد ل اميةل   1947فحل    دادت  نل المدين  دامينا  ن   دحنسي  نر ج  ن   

 .   168لمه خمج ان ا 
 جدول نفوس اليهود في مدينة الهندية

               مركز قضاء الهندية                                           
 
 
 
 
 
 
 

  دد الذن د المنتل 

 1 ي يهي 
 1  ف  فلنل

 9  3ميم ع  دل ل
 11 الميم ع
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 ناحية الجدول الغربي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
والجدول اآلتي يحدد حجم ملكية المالكين اليهود في الهندية

(1)
. 

 اننا ذن د المدح 

 16 28 النص

  1 ايد دايه

  1  يت دمزد

 7 9 مدد   ي ه

  1 التنفل

 23 40 الميم ع

 حجم الملكية     المالكون اليهود من األراضي والعقارات       ت  
 779          نز ل دا د ددميه  ليدا   -1
    774          نز ل  ح م  ددميه  ليدا -2
 1044           ع الينت  يه دا -3
 960          فداتن  الينت  يه دا -4
 840         د زد يه دا الينت  يه دا  -5
   780         حنلح يه دا الينت  يه دا -6
 300         د فيه يرل ا د فيه يه دا  -7
 300         حنلح من ل د فيه يه دا -8
 300         خني ه يرل ا د فيه يه دا -9

 288         ديد  يرل ا د فيه يه دا -10
  288         ندد  يرل ا د فيه يه دا -11
 288          ح م  يرل ا د فيه يه دا -12
 276        يه دا يرل ا د فيه يه دا -13
 276         نز ل د فيه يه دا -14
 1020        يرل ا  زدا الينت  ن داسيل -15
 780        زدا الينت  ن داسيلدنل  داليل حنلح   -16
 156         ندد  حنلح دانينل -17
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 تقاليده وعاداته في منطقة الهندية:، عشائر الريفمجتمع ثانيا: 
 العشائر المستوطنة ارياف منطقة الهندية: .1

  تنيد  ال  مننت  الهندي  ر ل د    نتدد المة  فهةن نةل م تنهةن االحةحل مةه  حة  الميةني ا  ايحا الر نسد الردا ي
الحةةدا ن  الدم يةة  نةةل مةةن فينهةةن دةة ل الاةةيندد  االدض الزدا يةة ر  لنيةةنح درةةد ميةةدل نهةةد الهنديةة  نةةل نهنيةة  اللةةده الةةةنمه 

ز ح اليهةةن مةةه مخيحةة  المنةةنت  المي ةةددد   ةةدر   هةة د اداض زدا يةة  يديةةدد يررةة  مةةه الميةةنير  ةةير  الر ةةنسد  حةة  النةة
فلحةة  الميةةني  حةة  نهةةد الدحةة   الدي انيةة   الةةدينددر  اخةةد مةةه منتلةة  لالدةة يزد  المي ةةددد ايناةةين فداةة  الدةةد د فةةيه الدنةة مييه 

  .1847الرةمنني   االيداني   ن  
د مةةةه فر ةةةهن نةةةل الرهةةةد منةةةذ ذلةةةر ال  ةةة   ديةةة  اليةةة   لةةة  ي هةةةد يلييةةةد  حةةة  منةةةنه اةةةنه الر ةةةنسد الدةةةنلل اال مننةةةد

الرةمةةةننلر فاةةةفا ايناةةة  المديةةةل لنةةةد  ياةةةد   يةةةنييج الحةةةدا ن  الر ةةةنسدي  فليةةة  ادنةةةن  اةةةيتديهن المدنزيةةة   حةةةيه   يفةةةل 
ال داسا المخيحر ر  انيلل مره  در   االنانا لالنانف ه    يندحد ايحفهن فةنلدر  ال ةرهلر   حمةن  هةد اليننةا الية ةيلل 

الاةفنا ايناةي  ا   د ية ر لةذا نيةد خة ل اللةده الر ةديه  هةد  يفةدال  نةيةدد نةل ذلةر لد ل  لالنينفل  ن    ه ديا ا
انانا  م ته يحر الر نسدر  اييهند اخةديه نةل اييةند اناةنا يديةدد ينةند ينة ه نيهةن يلييةد فاةيت نةل الناةا ا  فنفرةد مةه 

الحةديحر  ا ةن  المنيمة ه الة  الر ةنسد  ذلر  داةا  ة د الر ةيدد  منننيهةنر  يةدديهن  ةمه الر ةنسد ييةد مرد نة  الناةا
مةةه احةة ل اينفيةة  فدنةة  مةة ا ره  االداديةة  ا  الايناةةي  اناةةنفن ييةةد حةةديد  ل خحةةين  فرةةض الر ةةنسد ديةة  يناةةا فهةةن 

 حد  الناا  ييف   منننن   نسدين نيهن ا  لناا مند .
 المجتمع العشائري الريفي: .2

سد الميدنلرةة   الاةةندد  نةةل فر ةةهن مةةه اليهةة در نهةة  يمةحةة ه  المييمةةل الر ةةنسد  ي ةة  خحيتةةن مرهةة  مةةه فةةن ل الر ةةن
المرةةننل الردفيةة  االحةةيح  نةةنلنز ع الةة  الدةة   الخيةةد   ةةد ا النيةةدد  دمنيةة  اليةة اد لاالاةةييندد ا  الدخنلةة  ر   ةةي    يمةة  

فند ةه  اليةل  مرفدد  ه  خحي  المييملر مه افدز امن  تذا النمت االييمن ل ت  لاللدج  الةزدع ر يةديفت افنةنق الدية 
 الدن مة   يزد  نهن فمخيح  المدنحيل الزدا ي ر ديا الح  الردد الديرل فمنننه فدن  الملندا ر  يرحيه ذا      فنلمحةرِ 

اللز    نةل فيدفية   اليزامه فدنل  داسا زدا ي  لحد ل   خ   ه لين ي  دامل نل دينيه الي مي  داخل اللدي ر  انردا  د ح 
 ل  مييمره  مه من يحل:الم ا لر  فذلر ييأ

 أ. جماعة المالكين:
مةةنه  ال ةةي و يةةأيمد فةةأمدي  يةةديه لةةه الر ةةيدد فةةنل القر  يرنةةل فنلةةدننع  ةةه   ةةيديه  يرةةض المننز ةةن   الخحةة من ر  

 احدنا االدا ل  الم نيه لحم ا ل  االينن ر له  نر ذ  نل لحايتدد  ح  الر ديهر  مدنز اانال نل نينه الر يددر 
يحةةنل الرةةدا  فنلرةةنل  الخةةنديل  خنحةة  فديتننيةةن نةةل الر ةةدينين  مةةه اللةةده الر ةةديهر نلةةد الةة  انةةةد ال ةةي و ديةةند  ازاق ا

المده  محذايهن نل فلداد  منه  مه انند ال  الد ل اال دفي  ا  الردفي  لل نق ا هد الحي  تننر ديا ينرل ه االمة ال 
الرهد المحنل  ح  الر ديه  اايرفد ت ر  ادن  ل نن ه د ن ل الر ةنسد  التنسح ر نزاد يتحفه  لحمنلر ة  ياحت ا نل نهني  

اةيتديه ر  ا حةة  نحمةةيه   ا ةةيدن ا نةةل الفدلمةةنه  ايحةةح ا فديةنل الدن مةة   يلدفةة ا مةةه االاةةدد المنلنةة ر ننحةةفد ا الدةةننميه 
ه فاينت يح د مه ال ينرذ ا امد فنمدت  نل مزاد ه    دات   ينرذ الدن م  ا امدت ر له  مه الرفيد دداج لالد  ي   ي    

 . 169لال يت
 ب. جماعة السراكيل والوكالء:

 مةةنه  ماةةن د  الم نةةيه نةةل ادادد ام نهةة ر  ايحةةنل ا امةةدت   يرحيمةةنيه  الخنحةة  فةةنالدادد  الزدا ةة   ييدتةةن الةة  
ح     دتنر  نةل فرةض الر ديهر  ييلن   يزقا مه اللح  مه الر ح  الم ر للنق خدمنيهر ييدا ح دحيه فيه ادج الل
 . 170لالمننت  يمنح فدل دحيه  تر  ادض مه المنلر يام  لالتحير   يي يا  ح  الر ح زدا يهن
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  د ايار  ايتديه  نل الاةن ا  االخيةدد لليةنا ال ةي و  ةه ادا ةيه ر نديةن ديةند ا ةدا لديةند ال ةي و  الم نةيه 
انف ه الدته  ح  االدز اةننق ينةن ل الترةن ر مةه  ةندايه   نةد الميدن ر  يذاسه  مه االدز المتف و  ن ع مه لالمد    ي

 ا نم  المأدف  ال دا  الل   ي ل د ج الدي اه المذف ح ن   الحده امن  ا دنه  يلديدا له.
 ج. جماعة العمال الحرفيين:

تة   ياةن دت   منه  المميهن ه لدد  يد ي  م ادتن فايت  لار  النخيل  منهن الخ ص  اليديدر ي يلل فهن نل د د 
 ا  نق االادد فدن  مهنيه  المي ادة   ندت  منهن لالدينن ر ناج الخ ص  ا منل اليديد .

 د. جماعة الفالحين:
المايخدم ه نل ن د  االدض الزدا ي  الينفر  لحم نيهر للنق ناف  مرين  مه انينيه  الزدا ل ا  للنق  مل لحنلح 

هةة  للةةنق د ةةل م ا ةةيه   اينةةنمه   حةة  اد ةةهر   ي ةة  الرةة ح فداسيةة  مدد مةةن مةةه المةة ر لريةةدد زمنيةة  مرينةة   دنةةل  ةةداسا ل
افات  انسل الداد   فريدا  ه ةمدا  الد ندد الرحدي ر يانه االن او المريم  المحن    مةه اللحةا  الفةدد  ا  اةر  

 ةةمنغ  ن نيةة    لةةنلر النخيةةل لالحةةداس   لفناةةه  فاةةيتر يديةةد ه دداق مةةه الخةةن  نةةل ال ةةينق  الحةةي    فةةنقد حةة    لي
اليرند  تذي الم فج يامه االفرد اه يفل  يحفح اديدازتن ييد ممنه  ييمنت  نل منه  فدزا  مه ح   اللن  ل ةدفنر  
ييةةدل  اتدانةةه  داق  هةةدي يرحةة  فةةه الخنيةةد ا  لالمنةة اد ر  نةةنددا مةةن نيةةد مةةه انةةداد الر ةةنسد يديةةد  دةةذاقر  اةةةنا فييةةه فاةةيت 

يل للحل ال ن ر فرض الحد ه الندناي ر ا ةداح ال ةن ر فاةنت يحةي  مةه الناةيج مدحةل ليحيية   لتنيدد لتفت الدزر مد 
 حند   خ فل لدر  الةينا ر  يذازت  مه الفانت  اليزيد  ه خفز ال ريد لالدنتة   نةد الم اة ديه مةنه    نةل منةنت  

 حة  لالتةنف    ياةم  فنلنةند ييه  يدمة  زدع ال حار نننةد يذاسه  مه خفز الدننه المخح ت فلحيةل مةه الةدز نييرةل نةنلر
 . 171لخفز التنف 

 من مظاهر الحياة االجتماعية: .3
 اييمنع الخيل مريد   يحرا  نانق اللفيح  امنمههر نرل االنداح ينةد اللحيد الذ  نيه ي  ي  لح فنا  ح  العراضة :

  ينت  مه المرد نيه  الدزانق.الز اج  نر   الفنن  اليمي  ر  ييد  الردا   نل الدد ا  النريدر  ي ييل م
 المد د ييد ميرحم  لامية   ييدمةل ينةنلي   ا فةنق ةليحة  انةةد ممةن يلة   فةه الديةلر مةه م ةن  الزدا ة  نةل الةزدع المرأة :

 الدحةةند  الديناةة   نلحهةةن  تةةل يليحةةل اال ةة ار  النفةةن  التريحيةة  مةةه االدض الزدا يةة ر  يدحةةا الفلةةد  يرحرةةه  ين ةة  مدحةةهر 
اليدتيا  يد د اللذاق ال  ز يهنر  يل   فنلريه  الخفزر  يد  اليلنليد اه الييلد   ح  الفن  لختفيهن ييد  يخدج ال  

افةةه  مهةةنر  مةةه دلةةه لالنهةة ي  نةةل دنلةة  يلةةد  يديةةا لختفيهةةنر  اذا لةة  ينةةددع يحةةل الدةةنل الةة  الليةةلر   نةةد ادينةةنا الديةةل 
 ةةددا مدةددا نحة  لحيديمةة ر  المةد د لالرحةحي   ي  ةةل مني  يةه مةةه ليديمة  ياةيد  الرحةةل نيلةد  مةه فننيةةه ا  فنةن  ا ندفةه 

الةةذل  الهةة اه  نةةد مةةه اةةيل  ننل ةةند لهةة ر  اه  لةةد   لةةدا يرةةد ننحةةح  نمةةن لةة   لةةد  فنيةةيه نحهةةن الدةة  اه يديةةل التحهةةن اه 
 . 172ل نق   اه ننن   ن دا ا  مني   فل ال الدد نآلل الملي ل د  المتنلفه فليدتن

د الفن  لنهفه  نيرمد اتحهن ال  دالل الله د نيلحفهةن  ينةزع  لنلةه مةه د اةه داللة  الةذل  االنناةندر تنسمةن ندا  نل دنل  
الياي ل نل منةنه اال  يفدةا  نهةن دية  ييةدتن  يليحهةن ليدنةل  نةه الرةندر  نةل فر ةهن يلتةل نرهةن  يرحة   حة  الم ةي  

 . 173لل الننتا  ينخذ مه اتحه نحل النهفهفدتننن للال الرند مه يداق نرحيهنر   ند فرض الر نسد يلي
المد د الديري  ينيرل فنديداق  فةنقد الحة    ياةيد  ةردتن  د فيهةن فلنةنع ااة د لالر تة    ياةيد دننية  اللةدميه نةل  

ايحا االدينهر مرز ل   ه مينلج الدينل فريةدد  ةه مييمرةنيه ر مدةد دد الددية  خن ةر  الدادد اتحهةنر لةيج فنمنننهةن اه 
 فمه يخيندير  انمن ييز ج فمه يديدي اف تن ا  اخ يهن.ييز ج 
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فلي  المد د نل  زل   ه الدينل داخةل فييهةن  خنديةه نةل منةنت  الدية   المدينة ر  لة  يفة  لحمةد د اةفيل لحيةد يح  ةه 
فرةد الياةيد مةه نراهن ا ل الزيندا  اليمن ي  لألتل  ان ندا اليل يأذه الز ج فهةنر    الةذتنا لحدمةن  الرةن  لناةنق المدينة  
 .  174ل  ح  الد ج دي   خمج اللد ر انمد الذ   نرنج ف نل  ن   ح  ماي ل ال  ل االييمن ل  الةلننل لحمد د

 نةةل   ا ةةد االدا الميفرةة   نةةد   ةةنسد الرةةدا   ةةد  االليةةزا  فنل ةةدع االاةة ملر االخةة د اليدةةة ه فنلياةةن    المةةد د : االرث
الةحةا النفةدت   ياةم  دة  لالنفةدد  النةه يحيةز  فنرلةن   دنييةن  اخ يةه  اخ ايةهر ةة   اليدار  ييا  ح  االخ د اليننزل  ه

ييد  اللام  فينه  فنليان  ر  اه من  االنفد  دا الةحا انفد الفن يهر   د يلا  فرض االخ د المينننسيه ا  الذيه ت  مةه 
ددا تذي اال  نع الخ   فيه االخ د اليل  د يحل ا   اددد اليدن  فننمحهن مدد من منهن االخ د الحلندر  اليل نةيدا مني

 . 175لال   يل فر ه  الفرضر   د ي زع االا  تريه الزدا ي   ح  ا الدي  يايمد مفن ديهن فرد م   افيه  نل فمن نل يدي
 تننر   انيه خنح  فنلر نسد اليةل ا ديهةن الدن مة  يرن ةا الميةد  فم يفهةنر المةأخ ذد  ةه االاة: االجرام والفصول   

 يام  لا انل ر  اليلد  الميد  ال  المدنن  المدني ر مه  يل مه ييد   يديهر نآلل الملي ل  نل انداد   يديه الد  نل 
اه يليل     خص يحندنه مه   يدد اللنيلر  لدا  تذي الل ي  ان   ن دد لداةمهنر نةل اه يةزد  آل اللنيةل لالرحةل  

حيةهر   ةندد ييمةل الرحةل مةه انةداد الر ةيدد فننمحهةنر  اللنيةل يةدنل منةه منيدنرةه فدل الد  المدا   فذلر الت دة  المريةدل  
 ييدير  اذا الملي ل مه   يديه ننه اللنيل يدنل ل ددد الرحل.

 الرحل يدنل نل م ي  ال يت فد  د لينه مه الاةندد  ا يةنه الر ةنسدر يلة    ةيت   ةيدد الملية ل ف ةيننيه  مةه 
ال يت المفحل انيهة  نةل  ةئ  ينة ه آل الملية ل فمةأمهر   ةد ينة ه الرحةل فنلناةنق لنحةحي   مفحل الرحل لند   ر ننه  فل 

يلةد    ةيدد اللنيةل فرةةض فننيهةن لةذ   اللنيةةل لييةز يهه ال الملية ل ر  ينةة ه   ةيدد اللنيةل اخةة اال ال الدتة  نينهة  ال ةةلنسه 
  االدلندر نمن يي ز الرحل مه النلد ا  الفنن .

الدا ةل اخةد مةه   ةيديه نييةا  حيةه اه يلنددالر ةيدد لمةدد اةفل اةن ا  مةل يلةدي  لالرحةل  اذا  يل ادد احةدنا ا
 ييحد  ذ   اللييل فنالدض تيح  انل الملنددد لاليح د   تنةنر ادنةن  اخةدل  حة  الاةند  ا  المريةد  فةند ا  ينددة  ا  

 . 176لفمفحل ا  يح ي اال يداق  ح  ال يت ا   نسحيه  ييدتنر يخيح   ل فنيهن فيه الايه ا  الرحل
االيهةةن  فرف ديةة  اال مةةن  ا  االخةة ال يزخةةذ فهةةن نةةل المدننةةل الر ةةنسدي ر نلةةد يي يةةا  حةة  المةةيه  اةفةةن  فتةة ه اليهمةة  
فنل ه در ننه ل  يةف  اليهم  يايد  الرحلر   د دحل اه ايه  ادد دزانق   يدد يحيدة  نةل الهندية  ادةدا فنلرف دية  مةه 

  ليةةددر نةة ه المةةيه  مةةه تفلةة  160يه  فتةة ه االيهةةن ر ندنةة  لةةه المدنمةة ه فيلةةدي  فنيةةيه لةةه  ل  ةةيدد مرد نةة ر ننةفةة  المةة
ر  الرحةةل لحليةةل الميرمةةد مةةه ااةةدد ال ةةيت لهةةن   ا ةةد خنحةة   حةةرف ر  نةةذلر لةة  ا يةةدل  حةةيه  ادةةدر  اذا دنةةل  177لالدزاةةنق

ر   نسةدي المةةنلل الاةن  ر  يحةل نةةل الرة ح حة يه  حة  ال ةةيت نرل فيةه  ةديدد مةل دنةةل الرحةل لح ةيت   ةد يحةةل الة   ة
 . 178لفر هن ال  اينه

  يل النحا  مدا  يا الرحل  ح   نيحه فل ا د خنح   مفنلل نيهةنر  الةدخه تة  نحةل النحةا الملية لر ديةا يدنةل 
ادةدل  ي د النحا المي  مه ذيحهر  يانا اللنيل  حيه الدخه دي  يلت  النحا فننمحهر  اديننن يةدنل مفحلةن مرينةن ا  يلةد  

 . 179لفنن  ا ندفه نح   ه النحا لحندا النحا
اليدنةة  فرحةةل الاةةند  الةةذ   يةةل اةةن   اديننفةةه يةةد  اةةد   ادةةد انةةداد   ةةيديهر  يدنةة  فننمةةل الرحةةل ا  نحةةره  نةةد 
الفرض لحاند  الذ  ينق لاد     يدد اخدل نليةلر  ييمةل الرحةل مةه   ةيدد اللنيةل  مةنه  مةه الي ةيدر نةل تةذا الرحةل 

 الر يدد. مه انداد
 ــــة اني ةةةةد مةةةةدض الم ديةةةةن فةةةةيه اةةةةننه االديةةةةن   خنحةةةة  اللديفةةةة  مةةةةه المةةةةزادع  االتةةةة اد : االحــــوال الصــــحية والثقافي

 الماينلرن ر الذ  يزد  ال  اندتنت   ل المحنفيه  نلد الةد  فاةفا يحة  نديةن  الةد  الدمةد  الة  ي ةخ  التدةنلر   ةد 
  700.000 ر ف يةة د انةةةد مةةه ل1947   1946  الرةةدا  اةةن  ا دد  يهةةن  داةةمي  ادحةةنسي  لهةةذي االحةةنفن  نةةل  مةة  
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  نحةة  محيةة ه احةةنف ر  ن ةةد يلديةةد الفنةةر 1949  احةةنف ر  نةةل اةةن  600.000 ر انةةةد مةةه ل1948احةةنف ر  نةةل اةةن  
 . 180ل   نند نل الان 50.000   دد ال نين  فافا الم دين فةل1952الد لل الحندد ان  

لةد نيهةن دفيفةن  حةليدد ا  نفيةددر يني ةد تةذا المةدض نةل يا من م  الرةيه  ي ّ  مدض اليداخ من ت  االخد الذ  يح
المد   اللذدد  فافا اليلذي  النن ح ر تننر النةيد مه االمداض لالفحهندزينر االننحاةي من  الاةل  يديةل ااةفنفهن الة   ةد  

اد  المةةده النفيةةددر ن ةة   ةةه ليةة ق اتيمةةن  الد لةة  فنلخةةدمن  الحةةدي  نةةل الديةة   اندحةةند االتفةةنق  الماي ةةرين  نةةل فلةةد
 ايحا اننه دي  المدين  نل الر ج ال  االايرنن  فنل ي و  الاددد  تا اال  نا ل رنق امدا ه     ج اننيه .

 اليرحي  ت  االخد ل  يحل ال  مننت  الدي    ل اترنله  فريةديه  ةه المةدادج  ا يحةد  حة  فرةض افنةنق ال ةي و 
 ه يميرةةن يلديفةةنر   حةة  الةةدي  مةةه ذلةةر نةةننه  نةةنن ا ذ   ذنةةنق  ةةنل   نفحيةة  ذتنيةة  نفيةةدد  ندااةة   الةةذ ا ر  نةةل اللنلةةا اميةة

ر   د حةةة  اني ةةةند اليرحةةةي  نةةةل الديةةة  ينفةةةل مةةةه م ةةةننل الةةةف د  181لخند ةةة    حةةة   ةةةي  اناةةةنني   دفيةةة   ا ةةةد  نةةةل ميمرةةةنيه 
الة  ي ةليل  لةدي مرةه نةل االدض الزدا ية  فةدال  اال يحندي   االييمن ية ر نةنلر ح الردا ةل نييية  الن ةن  اال تةن ل ي ةتد

يرمةد اال تةن ي ه الة  مةنيد ل د ه ان ةنق مةدادج نةل  ةدات  لرحمهة  اه الرة ح المةيرح   مه اداةنله الة  المدداة ر  نةيةدا مةن
ه ر  اه اليمنةه ااةةيل له فنلاةه ل  اليةةل ياةيلح ه فهةةن الرة ح الينتةةلر  اله المدداة  يدةةدمه  مةه االيةةد  الرنمحة  نةةل مةةزاد 

 يةةد  مةةدادج نةةل نهنيةة  االدفرينيةةن  نةةل المنتلةة ر اال اه افنييهةةن حةةداس  فنليةة  ا  فيةة   مةةه التةةيه  الحةةفه  يةةذ ع النخةةل 
الميدا ي ر خنلي  مه االةنا ال د د   مه الاندن    انسل االي نح  الداد ر  دي  ا داد المرح  الديرةل نةن صر  ةلننيةه 

 يخيحة   ةه منةنتج اليرحةي  نةل المةدهر مةل مةن نةل المديتةيه مةه نةند  نفيةدر   م مةن اتدي   مننتج اليرحي  نل الدية  ال
  حمن نيد الةلنن  ا  يخدج التحف  مه المننت  الديري  خ ل يحر الدلف  مه الرهد المحنل.

 
 .(182)م والذي ال يشمل اشخاص سنهم اقل من عشر سنوات1947جدول نفوس النواحي التابعة للقضاء لعام 

 النر ج ي النند  
 ايننا اننا ايننا ذن د

 ةةة 10428 ةةة 9500 اف  يد  1
 6 11979 25 10046 النرل 2
  اليد ل اللدفل 3

 ةةة 613 1 502 ي يهي 
 ةةة 435 ةةة 436 الفيض
 ةةة 569 ةةة 594 الدييف 

 ةةة 490 1 473 اف  فلنل
 ةةة 824 ةةة 633 الدخنني 
 ةةة 480 ةةة 413 مدادنيه

 ةةة 11873 9 10954  3ميم ع  دل ل
الميمةةة ع الرةةةن  لنرةةة ج اليةةةد ل 

 اللدفل
 ةةة 15284 11 14005

 6 37691 36 33551 الميم ع الرن  لنر ج الن ادل
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 االعراف والتقاليد العشائرية: .4
دافت  الناا انحةيح  ي نفه  الر نسد نل   دانهن  يلنليدتن  الخدمن  اليل يلدمهن  ندادتن لر يديه ر ديا  حفد  

ر  يميةز  الر ةنسد ف السهةن  183لي تد الن اد الر نسدي ر  الحر  المزةدد نل   دانهن     ن  اناد نل حح  اللدفة  اليأديخية 
 ل يخهن  تن     امدير نه  يديل مدنزاا  اناينا نل نينه الر يدد  يرض النزا ن   يل دتن نل الدد ا.

ال ةةينن   تةة  منةةنه لييمةةل  نةةداد الر ةةيدد   ةة  اننةةداح  المنناةةفن  الدينيةة   ا  نمةة   يرةةد الم ةةي     مةةن يرةةد  فةةةلداد
الرة ايح    النت  ةة  الملةةنيحيه منةةه   ةة  الدةةدار  يفنةة   حةة  ادض مديررةة   حيهةةن الدنةةنسز الميمرةة  مةةه اللحةةا  حةة   ةةنل 

ر  مةن  اةر  الم ةي  نأنهةن ييفةل ملةداد ةةداق  184لدننين ين ه  ددتن نددينا ل  يلند الانسد  ه الردد دليل اليمه نةل االاةيخندد
حندفهر  يال  فنلف اد   الفدد ر  ي  ةل نةنن ه اللهة د نةل ال اةت ييحةج الر دة ه نةل مةن يحةل النةنن هر  ييحةج الّ  ةن  

ر   يني د  ندد اليةدخيه فيةنه  ديةا ياةيرنا  185ل الدزانق  ال ي   ملنفل الننن ه  ح  االفات  المرم ل  مدحينا ليحييه 
حةةة  الديةةةل الممينةةةل  ةةةه اليةةةدخيهر  ال يخحةةة  م ةةةني  الدزاةةةنق مةةةه الرفيةةةد الةةةذيه يلةةةدم ه الخةةةدمن  لدزاةةةنسه    ةةةي نه ر  

ر  الرفيةةد ال يحةةنتدت  الر ةةنسدر  لةةيج لةةه محةةر  186ل ال  ةة   اةةداا منيرةةنا نةةل الدرةةن   حةة  اةةندايه    ةة  الدةةد ا  اللةةز ا 
نمن لايدي الد  نل اليحد  نيمن يمحنه الرفد م ه ندي   لحه الخنصر  الايد اللنيل لحرفدر ييةد محةز  فةدنل الرحةل خنص  ا 

 لذ   الملي ل.
 اند  الدخنل   االليينق  ند الر نسد فةإي اق الرةند مةه الرلةنا فاةفا ذنةا    يةد   ةن  فةهر نيحييةئ  لة  ادةد دزاةنق 

ر  نةيةةداا مةةن اةةفف   187للااةةييندد الر ةةنسد    ن  نةةدد مةةه االر ةةيددر ديةةا يييةةدي الر ةةيدد مهمةةن نةةنه يدمةةه  يلةةنل لحميحيةةئ 
 الدخنل  م ننل  دد ا  ديدد  خاندا  نل اننرج  المنل.

ننه فيه   نسد المنتل    اد   مدنميه مهنيه  اليدني   ا  نم  الححح  نض النزا ن   الخح من  الر نسدي  مةه 
ررد الحميدع  مه فنل داه  لةنمد منتح  لالححح ايد االدنن    ممه يميز ا فذلر:  ي و الر نسد لاايند آل  خيد  ي

آل مخةة   مةةه الةةد     ل فةة د آل م اةة   مةةه آل نيحةة   لم اةة  آل ةريةةا  مةةه فنةةل تةةد ر ديةةا  اةةهم ا فدةةل النةيةةد مةةه 
 .   188لالنزا ن   الخح من  الر نسدي   ال خحي  اليل  هد  نل   يه 

اندذية  انينفية     ةر ا خة اي  نةل  حةنفره   نل اللدل اديدل ال ي و  الدزانق  نخةد انلفاة  الدديدية   الحة ني    
ر  من الننج الرة ا  ننةنن ا يحفاة ه الد دا ة  الفاةيت  اليةل ييةد نةل  189لينلش  حيهن  امنقت ر يايخدمه انمي ه نخي  ي  يل

رةيه فر هن  ةند خينت  الممز  نيهن    د رهنر مل   ل الرلنل ن   الي منغ  حة  الةد جر  الرلةداق مةنه  ي ةر ه  حة  الني
 اليا   فنقد مه الح   لالننفر  لدخص ةمنهن   نةدت  درندر  ييمنت  فر ه  فدزا  مه ح   اللةن  يرحة  فةه الخنيةد 

ر  ناةةةنزت  ي هةةةد  حيهةةةن  190ل   لالمحةةة اد ر  مةةةةديه  يدةةةنر لةةةه ةةةة ا مةةةه يةةةزل حةةة   اللةةةن  لز ينةةةل  يحفاةةةه   ةةة  الدادةةةه
فنلر تةة     ال ةةيح  فةةنلن ار  يحفاةةه الرفةةنقد الحةة ني  الاةة داق     الد ةةم ر يديةةديه الةةة ا الت يةةل    الزفةة ه  يحرةةه الةةد ج

 لةة اه حةة   انينةةن  الداننةة ر   نةةد خةةد يهه نةةل  ةنةةنق المنناةةفن     االديرةةنال ر يخةةديه محيدرةةن  ميفد رةةن     ي ةةره 
حةيه فيخ ةيا الخمند  حة   ية تههر  نةل ان ةداج ي ةره اللنةنع  تة  يتةنق مةه اللمةنش يلتةل الةد ج  ال يةه مرةنار  ييد

 يديهه فنلدننق  يندحه  ي نههر  يحفاه ال ددد    خزامة  نةل  نة نهه مةه الةذتا  يرحلةه   ةدات ذتفية  ليداچةل  نةل  ذانهةهر 
ر  اايخدمه ال    إل هند اليمةنل رديةا ايخةذ  منةه فرةض اننخةنذ الر ةنسدي  دمةزاا  191ل يحفاه انان د  الخ خيل الةليح 

 . 192لخنحنا فه 
م ينتةةن نةةل ملفةةدد النيةة ر  الرلةةداق مةةنه  يةةدنن ه فيةة اد   ةةدا مد ةةد اةةيد    ةةنل  دينةةل نةةل مدةةل  ننيةةهر  يةةدنه الر ةةنسد

  ند مة   ادةد ال يهةنق    الدزاةنق يييمةل  نةداد الر ةيدد  الر ةنسد الميدنلرة   الميةن دد ديةا ياةيردض يحةر الر ةنسد المةند 
ر  يدنةةل الينةةنزد  حةة  انيةةد  فماةةيد  لةة  خةةندج منتلةةيه ر فهةةن م نةةا الينةةنزد فنله اةةن  اليةةل يي ةةمه مرةةنخد الدادةةل  ندمةةه

 فرض الم يريه يدنف ه خي له   يتحل ه الريندا  النندي  مه فنند ه  نةل الر ةنقر  ينلةل الينةنزد فنلاةره  لة  مدينة  الن نة  
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 يةن     اةفر   يةن ر يلةد  ة  ف اات  الردفن  ييدتن الدي انن   ل  الني ر  يلي  ذ   المي  الرنيد  فنحا الخين  لمدد ة ةة  
نيهن اللدآه الندي   يلدم ه لحمرزيه الترن  ت ال مدد فلنسه ر  نل الملنفةل يد ةد نةل مرةز  مرةه الاةند    الةفه    ال ةن  
   انينن  نتةل المية  لماةن ديه  ل ايةا ر  نةيةداا مةن ينهةنل ال ةرداق الرلةداق  حة  ننيدة  ال يهةنق    ال ةي و إلللةنق  حةنسد 

 الةننق  ح  الدادلر نيننله  فرض الرتنقر نمن يحفج  نداد  نسح  المي ن  الا اد يرفيةداا  ةه الدةدادر  يحةفل نةل  نةداد الدةنق 
 .  193لالر يدد الن نين  فنلنيلر  ال يدحل ه الحد   الدز ج دي  نهني   دفريه ي منا  ح  ال نند

ا يةةزاد الاةةندد  ال ةةي و نةةل م ةةنيره  مةةه لةةده  نةةل اال يةةند يديرةةل  نةةداد الر ةةنسد نةةل  يةةد  الرتةةد  ان ةةد ر ديةة
الاةةدانيل  ال  ةةن   الر دةةيه  الر ةةنسد الميةةن ددر  يلةةد  لهةة  الدح يةةن   اللهةة در  يةةد  الرةةندد  ه ينةةد  ال انةةد لحم ةةي  مفحلةةنا 

يه مةه لله اسل الم ي ر  الذ  ل  يايتل  د ند المفحل يخيل مه الذتنا لمرنيةدد الاةيد  ال ةيتر  يةزد  ميةنميل المرنيةد
ر فرةدتن  194لالر ديه المين ديه ت ان  ف اات  لمه ال  ي ةيد فمرةنخد ال ةيت   يةدادي  اةينينت   اليةل ياةم  فةةلالردا   

يندد اليز د  يلي  ال يت له   يف  اللداقر ة  يرند الردا   ةنني   ند االنحدا ر  نةل الية   الةةننل يةذتا ال ةي و لمرنيةدد 
لر ةةةنسد الميةةةن دد نةةةل لةةةفج دحةةة  يديةةةددر  يةةةذتا الرداةةةنه فرةةةد المرنيةةةدد  لةةة  اةةةند  التةةةداد المدةةةنلريه لهةةة  مةةةه الاةةةدانيل  ا

لالم يةةا ر يحةةت  الرداةةنه  نةةل يدمةةل فيةةدي  حةةنار يخيةةند نةةل مةةنه  مةةه يننزلةةه نةةل الاةةفن  فإاةةمن ه نحمةةن  منهةةن لتةةذ  
دلةةه الةةةننل نةةنه  ددنةةه دنةةل حةةنيا ختيفيةةر  لتةةذا ننيةةنه نداةةر  نةةنه ايرلةةن  حةة  التةةداد فةةد  الاةةفن  فةةدنض ادةةدت   ي گ

 لنله    ن نييه فرحنير مرحننا انيحندير  الر ز   ي   ندت  يريخد الر يدد فهر  نل مننه  خد يييمل الم ند فدحل  يحرف ه 
 ر  يةةد ج دحلةة  الچةة فل يةة   يميةةل ت يةةل گ حةة   نلةةن  خنحةة  ياةةم  لالچةة فل   يلةة   اةةت الدحلةة  مزمةةد فيةةدي لالمتفةة

 . 195لا د مح نهال رد   ح  د اه  حن
 الز اج ننن  يدنمه فرض اليلنليد الم د ة  منهن, اه ال ةنا يريفةد افنة   مةه محنةه الخةنص  ز يةهر  اه لة  ينةه لةه 
فن     ييلد   ح   ددل فنن  الر يدد نإذا ننه الي اا احفنا نيحد  الن د  نهنر  اه  ييا نيدال لالم يه  المزلر  مه 

انل   لل  مدتنر ة  يلد  الخنتا مفحلنا محر ننا فمنديل مل مان ر ن ل دلي ا لحةيمهر  نةل ال يهنق  الاندد لحدح ل  ح  م  
ليح  الزنن  يزخذ الز ي  فحدف  نانق الز جر يدنا مل فرض   ندفهن ندانا نل المننت  الفدي   ز د نا نل المننت  المنسية ر 

ر نقر  نل في  الز ج يهيأ الله د  الر نق  يلن  اللننق  الد ص ييلد  م نفهن الردانه  المه ال  يتح  الريندا  النندي  نل ال
ديةة  منيحةة  الحيةةلر يلةةنددت  الةةز ج لحأليةةن ز ييةةهر  فرةةد مةةدد  ييةةزد يرةة د  لةة  الم ةةي  لييحلةة  يهةةننل  يفدينةةن  المهنسةةيهر 

ننينةن   الةةدز  ال ةن   اللهةة د  يفلة  اةفر   يةةن  ال يرةند ه   ال اةةن   النة  ر  نةةل الملنفةل يلةةد  لةه مرندنةةه   حةد نقي الهةةداين ن
ر   ح  الدي  مه تذي الم نتد االييمن ية  الاةنسدد نةل الةز اجر  ال  ه ديةند المةد د الديرية   يرةج  196ل الاند    مفنلل نلدي 

 . 197لمه ديند المد د الد دي ر لمن يل   فه مه   منل مدتل   خ   هن لاحت  الز ج المتحل ر الايمن  ذا ننن  لنححي  
  المد د ت ال الرهد الرةمةننل  الفديتةننل  الدنة  المحنةل فنلرةندا   اليلنليةد الفةنليييهر  ذ ين ةد  ليهةن نةل ماةي ل يأةد  

 دن  مه ماي ل الديلر  ددم  مه  فات الدل   ننخييند ز يهنر ديا يردض  حيهن الز ج  نةيداا من ينة ه افةه  مهةن    
 .  198ل   نه  يسنا نل  خ  ه  ايديه االييمن ي ا دا الملدفيه  ليهنر     خحن ل  يدي  ل  يرد 

 الخـاتمـــــة  
ال ااةر ر   ذ اةن د  الددنةةن  ِ يةد االاةييتنه نةل منتلةة  الهندية  ماةند  ينفاةة  حةليدد يديتهةن الماةندن  المنسيةة  

ل نهةةد الرةةدا  اليي ل ييةة  لاليني نيةة   نةةل اليليةةد اليةةددييل لماةةي ل اندا ةةلر ممةةن  ادل الةة  يليةةدا  نةةل اندةةدادتن  ميةةد 
اليديةةد ندةة  اللةةدار  اةةنت  الرنمةةل اال يحةةند   حةة   هةة د ماةةي تنن  زدا يةة   حةة  مديتهةةن  نةةد انداةةند الميةةني  نهةةنر 
ن  ا  ه اليلنق تد  الم اح   المنسي   ند  تدانهنر نانتم  تذي الر امل نل نم  انننل اديل انند مه نةنسض اإلنيةنج 

ني   زدا ي  نةيج  نهةن يلاةي  الرمةل  الي اةل نةل الفنةنق  تةد  الم احة   الفدية  الزدا لر  يخحص انننهن نل   منل دد 
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 المنسية ر نمةةن   ةةن  الرنمةةل الةدينل لهةةن  ةة د ا يحةةندي  ميميةزد لي اةةتهن مةةدينيل النيةة   نةدف قر  مةةد د الزاسةةديه نيهةةن  فةةد 
 نهدتن اللديا منهمن.

مده الردا ر   انيلنل فرض  تل الدي  اليهةنر نأ تنتةن نمة اا زاد  نةننيهن الاننني  نييي  الهيدا  االادي  مه فن ل 
اديرن نل انننهن    مدانهةن اذا مةن  ة ده فمرةدال  نمة  ييدتةن مةه المةده الردا ية ر   يرن ةل   ينةننج اةنننهن  حة  امةي ر 

اليتة دا  الرمدانية   االدا ل اليل ااييد  فدن  اليت د الم دن ل يلر ندل  اليليد اليددييل نل انمنت الديند الد دي   
مةةه ديةةا نمةةت المري ةة    تةةداز الفنةةنقر ن ةة   ةةه يةةأةيد مةة د ا المةةده الميةةن دد لهةةن لالدحةة رندف ق   النيةة    حةة  نمةةت 
الخفةةدد نةةل ينةةنمل   يننمةةل االاةة ا   مد يهةةن الفاةةيت    ان ةةنق تةةد  الم احةة   مرهةةنر  ا يفناةةهن لنمةةنذج االفنيةة  الدديةةة  

 لحردا  نل  هدت  االخيد ة  االدي ل الفديتننل.  اليل  دخحهن الرةمنني ه
 هد اليت د االييمن ل   الرمدانل نيهن دافمن يهيأ  ال د   الايناي  مه ديا االاةيلداد   الهيةدا  اليهةن ذا  
المةةةةدد د اال يحةةةةند  ا ال   اتيمةةةةن  الدن مةةةة  فيهيةةةةأ  الماةةةةيحزمن  الخدميةةةة    الرمدانيةةةة  ةننيةةةةنر نلةةةةد دةةةةدد  فةةةةأدفل مدادةةةةل 

 م دن ل يي  فر هن اايلد  مدد  ت يح    اخدل  حيدد يفرن لحيأةيدا  الايناي    اال يحندي .
دنن ةة  المدينةة    حةة  ييمرنيهةةن الاةةننني   حةة  الةةدي  مةةه خحريةةنيه  الميفنينةة  اييمن يةةنر نفةةدز  الر  ةةن  ال ةةنحي    

لايناةل نةل يمةل نفيةدر االمةد الةذ  فةدز يدنيةزي  حة  المنرر  الميفندلة ر ن ةرد الرةدد نيهةن انةه  ةنسل فننيمنسةه الر ةنسد  ا  ا
لالين س  االييمن ي   نل يمار االا نل دحد مهنيةه نةل افننسةهلينلل المهنة  انليةن  نةيج  نةه يدنةز اال مةنل ا  الحةنن ن  

ل الددد الفايت   فيد ااد ميخحح ر  فنن   ح  انينيهن الي دد   المينن ر   فذلر دنن   المدين   ح  االدا نل اال من
أالحةةنل   االفةةداع نةةل  ةةنل  المهنةة ر نةةل دةةيه فلةةل المييمةةل الديرةةل يدنمةةه الرةةندا   اليلنليةةد المي ادةةة  الفنليةة ر د ه   الرنيةة  ف

 ةةنتد اليةةأةد فنلم ةةنتد الد ةةندي  المدنيةة ر  زاد  نةةل ةلحهةةن اللةة انيه  االدنةةن  اليةةل اداةةنتن االاةة    حةة  ميةةيمره  مةةه م
 ه ليدلي  اتدانه  نل المنتل .مد  اليخح  اليل دمنتن الماير

ننن  مانننهن   افنييهن الفايت   الم د ة  نل اايخدا  ار    يذ ع النخيل   اللحا   الفةدد ر  يةداخح  مرهةن  
 افنيةةيه  فة افةة  مةة اد االاةةيخدا يتةة د    فمةةد د ال  ةة الماةةننه الفد يةة لالخين  ر اليةةل دنميهةةن ال ةةد   المننخيةة  الاةةنسددر 

اليةةص  فمدادةةل م دن ل ييةة  اةةنتم  الدن مةة  فنحةةيا انفةةد نةةل االنيةةنزا  المرمنديةة    اليتةة دا  الد ةةندي  لالتةةنف     
 نافين ملندن  فنلمده الردا ي  االخدلر   اليل فلي  فر هن  نخح  ال  االه.

 
 المصادر والهوامش

                                                 

  .1ان د خديت  د   ل - 1
 .23 ر ص 2001-حند  حنلح الرننلر انتحج الرن ر متفر  الدحننلر فلداد  -2
 .44 ر ص1998/ھ1419 -ااد  نلنشر  ير  الردا ر المنيف  الديددي ر متفر   ميدر    - 2
   يفلةةة  االدض فم يفةةةه فيةةةد 1872-1869 الل مةةةدد  فن ةةةن لحةةةدد  ةةةنن ه يمحيةةةر االدا ةةةل لالتةةةنف   نةةةل  هةةةد الةةة -4

 احدنفهن ملنفل دنل ال داسا لالميد   نهن.
االتنةنا :التة ال مةه دفةنل االخفية ر مني ةد فةه الفيةة  مةه الدفةنل فةيه االدض  التداسة .  التنةا ادةد اتنةنا الخيمةة .  -5

نةةدي  مد  ةةحلر اليةةزق اال لر داد لاةةنه ين ةةد: افةةه من ةة در لاةةنه الرةةدا المدةةيتر ا ةةداد  يحةةني  ي اةة  خيةةنت   
.  نةةل تةةذي المنتلةة  ا يمةة  الخيةةن  ل ةةيت زفيةةد  اد  ال ةةرحح المرةةيه مةةه  فةةل الةة الل 617ا  ر ص-الرةةدار فيةةد  

 لينل االم ال  ال داسار نامي  المنتل  فةلالتنفل .
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الم    النفيدر ة  احفد  يرنل الة زيد النهي  نحم  يدني  يددي  لنحم  لنيخدا  االيداني ر يرنل ف يه  ن  االميه ا   - 6
اال ل نل دن م  ال الي  الرةمنني . اييره تماحل ل ننديرر ادفرة   ةد ه مةه يةنديت الرةدا  الدةديار نلحةه الة  الردفية  

 .425 ر ص1985-ر فلداد6يررد الخينتر متفر  ادننهر ت
 حح  احتيه  ل   حداد  دنن  اإل دا   ح    ر1851 هد  ليه اليزا   دا ل  ي و   نسد منتل  الهندي  دي   ن   -7

ان ةةةخنص   تةةةل انيةةةد   يةةةدع اننةةة  ر ين ةةةد:  اد  الرتيةةة ر يةةةنديت الدي انيةةة   ةةةديمنا  دةةةديةنار المتفرةةة  الديدديةةة ر 
 .42-39 ر ص ص1954-الني  ان د 

ل مه مدين  الهندي ر فينمن ني   يفرد   د نيح ميدا  ال  الين ا اللدف-يلل خنه الدفل لالنخيح    ح  تدي  ندف ق - 8
 يلل خننل ال     الرليح  زينا المي حليه  ح   ر   نند الهندي  اللدفل نل مدنز المدين . 

 فةد اإللةه ندفةلر يلدانية  ؛ 109-104 ر ص ص 1946-ادمد ا ا ر يت د الد  فنلردا ر متفرة  المرةند ر فلةداد -9
-2005للاةة  اليلدانيةة  نةةل نحيةة  يدفيةة  فنفةةل لحرةةن  الددااةةةل  الرةةدا ر مدن ةةدا   لليةة   حةة  تحفةة  المددحةة  الةنلةةة 

 .17 ر ص2006
 ر 1983-يلةل الةةدفنغر الرةةدا  نةل  حةة د من فةةل اليةنديتر نةةل نيةةنا الرةدا  نةةل اليةةنديتر داد الددية  لحتفن ةة ر فلةةداد -10

 .28ص
  .2ان د خديت  د   ل - 11
 ر يديم  حد ل دمد   االاينذ  فد المتحةا  فةد الةددمه ال ام ايلر الردا  اال اتر ددح   حري   دداان  ينديخي -12

 .336 ر ص 1990-دا در الميمل الرحمل الردا لر فلداد
مي ةيل يننين ناةنلر         يةدمد  يينديهةن نة  ينة ا يةدا فنفةل. 30   نحلن ين  تل مدين  النرل دنلينار يفرد ندة  -13

 .118 ر ص1996ر دم  ر 42الا دي ر ميحد اليدمدي ر يديم :  دننه الفنلر ميح  الد لين  انةدي 
تل لفدج  م  ل فندض فنفل.  اف   فةد ان يةن    فةه  فةد ان الدمة  ر مرية  الفحةداهر اليةزق اال لر داد حةنددر  -14

نةة   لةة  الينةة ا مةةه مدينةة  فنفةةل.   10.    يرةةد  فةةةلنمد د  دنليةةنا  يلةةل  حةة  فرةةد 384 ر ص 1965-ر فيةةد  2ت
 .226 ر ص1979-ين د: ن ز  د يدر ال داسل الردا ي  اللديم ر داد الددي  لحتفن  ر فلداد لحمزيد مه المرح من 

 .203 ر ص1945-ادمد ا ا ر  اد  الدانديه  م د ع ادد الهندي ر متفر  المرند ر فلداد -15
لي نةنه مةه يةز  فة د االانندد فه نحيةار ية ج محنةن فرةد مليةل  الةدي نةل ملةد نين مةه فة د الي نةنهر يمنةه فرةد ي ديةد ا - 16

ال ةةةةد   ا ااةةةةت ااةةةةين    ةةةةل فنفةةةةل  نحةةةةم  المفدات دييةةةةه اال انةةةةه يةةةة نل نيهةةةةن  فةةةةل انمةةةةنل م ةةةةد  ه.   لحمزيةةةةد مةةةةه 
-المرح مةةن  ين ةةد: انةةدد  د فةةد  فةةدهر يةةنديت الي نةةنهر يديمةة  مدمةةد ي نيةة  داةةيهر متفرةة  اليرحةةي  الرةةنللر فلةةداد

 .445-430 ر ص ص 1987
  فةةه اإلاةةنندد النفيةةد نةةل فنفةةلر  تةة  نةةل ال  ةة  الدن ةةد لنةةدع الهنديةة  ر  يرةةد اليةة   الميةةدل   ل م ةةد ع  مدانةةل  ةةن -17

 ر داد الدديةةة 2جالةةةدسيج لحرةةةدا .  دمةةةد ا اةةة ر يةةةنديت د ةةةندد  اد  الدانةةةديه نةةةل  ةةة ق م ةةةنديل الةةةد  الزدا يةةة ر 
 .171 ر  ص1986 -فلدادلحتفن  ر 

-ر فيةةةد  2 لةةة  الردفيةة  يررةةد الخيةةةنتر متفرةة  داد النيةةار تالمةةج فيةةلر نحةةة ل مةةه يةةنديت الرةةةدا  اللديةةار نلحةةه  -18
 .241 ر ص1971

يديل اليامي  ال  مزاج د لةيه  ل ةمةنه فةه ادتلةدل  نةل فة د االنن ة ل ليدنيةن ر ااةيتن  ا نةدض اةيتديه   حة   -19
د مةه المرح مةن   . لحمزية1534الد ل المين دد له    حح ا ال   م  ا دفن  د ل الة ته الردفةل  اديحة ا الرةدا   ةن  
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-ين ةد:  حةل مدمةةد مدمةد الحة فلر الد لةة  الرةمننية    امةل النهةة ض  ااةفنا الاةل تر داد الريةةد لحيةداار اللةةنتدد
 .47-23 ر ص ص 2004تة/1425

 .30 اد  نلنشر المحدد الانف ر ص -20
 ر الةذ  ا ينة  المةذتا 1334 نم  الد ل  الحر ي  نل ايداه فز نم  ال ةيت لحةرل الةديه االددفيحةل  المية ن   ةن   - 21

 ر  االدةةةي ل الةةةةننل  ةةةن  1508تةةةة/914ال ةةةيرل  ند ةةةه  حةةة  مر ةةة  فةةة د نةةةندجر  اديةةةل الحةةةر ي ه الرةةةدا   ةةةن  
- . لحمزيةةةد مةةةه المرح مةةةن  ين ةةةد: نمةةةنل الاةةةيدر ن ةةة ق  اةةةل ت الد لةةة  الحةةةر ي ر منيفةةة  نةةةدرر  ةةة 1623تةةةة/1033
  دز  ر الرةةدا  فةةيه االدي لةةيه الملةة لل  الحةةر  ر مةةه  ؛ حةةنلح مدمةةد الرنفةةد   مةةند  فةةد الاةة 2007تةةة/1428

 .582-563 ر ص ص 1983-نينا الردا  نل الينديتر داد الددي  لحتفن  ر فلداد
 .119 ر ص1965-ي ا  ندن ش الدحلر ينديت الدح ر اليزق ان لر المتفر  الديددي ر الني  -22
 .31ااد  نلنشر المحدد الانف ر ص  -23
 ر ةةة  لإلمفدات ديةة  المل ليةة   ةةن  1562نترةة  نةةل   ااةةت  ةةمنل الهنةةدر يفرةة  لاةةحت  دلهةةل  ةةن  مل  AOUDH  دي -24

ي ةةةديه الةةةةننل  ةةةن   29 ر   اةةةيلح   نةةةد ييةةة يج المحةةةر يةةةنز  الةةةديه ديةةةدد نةةةل ممحنةةة  ل  دي  نةةةل الهنةةةد نةةةل 1724
ديةةنل الةةديه ال ةةير   تحفةة    ر  تةةل د لةة  ماةةحم   ةةد  مح نهةةن انمةة ال النةيةةدد إل نمةة  ال ةةرنسد الدينيةة   ماةةن دد1899

الرحة   فنةنق الماةنيدر  ا  يدنة  فهةن فديتننية  ند لة  ماةيلح   ةه دلهةل. لحمزيةد مةه المرح مةن  ين ةد:  حةل الفهةندللر 
 .101 ر ص1989-الني  ينمريهن  د دتن الليند ر فيد  

  .1793تة/1208نيف    يهن فنلينق الت يح ر  ي  اديانا الان   -25
 .39 ر ص1934/ھ1353-دجر  نمنه نل الردا  ان اتر متفر  اليداار الني  ان د  فد اليفند نن -26
 .376 ر فلدادر ص 1912ر نيانه 10المحدد نراه؛ ميح  لل  الردار الردد  -27
 ؛ المةزيمد 1981-الهيس  الرنم  لزدا    يدايه اليف غ نل  دفيةلر ددااة  زدا ة  اليفة غ الردا ية   آنةن  يت دتةنر  ةفنت -28

  .25/12/1985-23ا ل الان   الدند    د لمدنن   ندف قر المنرلد لحريدد الزد 
؛ يميةل م اة  النيةندر ھ1300حةرد 26نةل  1072؛  الرةدد  ھ1296نل يمند  االخةدد 834يديدد الز داقر الردد -29

يديةةةدد ؛ 330-329 ر ص ص 2001 -ر فلةةةداد2االدادد الرةمننيةةة  نةةةل  اليةةة  فلةةةدادر دادال ةةةزه الةلننيةةة  الرنمةةة ر ت
 .ھ1300حرد 26نل  1072؛  الردد  ھ1296نل يمند  االخدد 834الز داقر الردد

الخ اص منتل  زدا ي  يفرد   د نيح ميدا   د ل مدين  الهندي ر ييدنز نيهن انه المةزاد يه  فرةض  ةي و المنتلة   -30
  ادانيحه .

  ددد  زه يان   ادفل نيح يدامن . - 31
؛ يديةةةدد الةةةز داقر  ھ1300حةةةرد 26نةةةل  1072؛  الرةةةدد  ھ1296نةةةل يمةةةند  االخةةةدد 834يديةةةدد الةةةز داقر الرةةةدد -32

 .ھ1329يمند  امخدد 12 ل   ھ1328ذ  الدي  22مه  2310-2286ان داد 
 .ھ1329يمند  امخدد 12 ل   ھ1328ذ  الدي  22مه  2310-2286يديدد الز داقر ان داد  -33
 ر اليةةةزق اال لر يديمةةة   يرحيةةة : تةةةه 1950  الةةة  اةةةن 1900اةةةن  اةةةييره تماةةةحل ل ننديةةةرر الرةةةدا  الدةةةديا مةةةه  - 34

 .59 ر ص 1988-اليندييلر متفر  دان ر فلداد
-374 ر ص ص 1965-ادمد ا ا ر ني ننن  فلداد نل الينديتر اللا  الةةننلر متفرة  االديةا الفلدادية ر فلةداد - 35

 .417  ص  405-402  ص ص 376
 .41-40ص ص  فد اليفند نندجر المحدد الانف ر -36
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يرل ا ادنيجر مفندا  دا ي  نةل اليلدانية   اليةنديت  امةةند  ختةت فلةدادر اليةزق الةنلةار يمةل  يحةني   نهداة :  -37
 .313-312 ر ص ص1981-مره دمداه  حلر داد الددي  لحتفن  ر فلداد

مه لاةدد الاةحيمنني  ر يلةل    ر  اةمي   حة  ااة1566-1520يحه يدافي    نمهن الاةحتنه الرةمةننل اةحيمنه اللةنن نل ل -38
نةل اللاةة  ال ةةد ل مةةه نةةدف ق فتةة ل  ةةدد نيحةة ميدا  ييحةل فنله ةةف  اللدفيةة ر لدمنيةة  مدينةة  نةةدف ق مةةه اللةةد   نةةد 

 ني نه نهد الردا .
مدمةةد مهةةد  فدةةد الرحةة   التفنتفةةنسلر ديةةنل الاةةيد فدةةد الرحةة   المرةةد   فنلر اسةةد الدينليةة ر اليةةزق ان لر المتفرةة   -39

 .158-157 ر ص ص1966- ر الني الديددي
لحمزيةةد مةةه المرح مةةن  ين ةةد: حةةند  آل ترمةةه  يناةة  آل گححةةن  ر ننيرةة   ةةزاق تةة يديجر نةةداج من ةة د حةةدد نةةل  -40

  . 1966ندف ق  ن  
 اايخد  الفندةنه المدادل الينديخي   نلن لان ا  ي لي  ال الد الرةمننييه  دن  المح ر فردت  نل الردا . -41
 : يرنل  ح  الي نيل نل فني  ان ننل الدينيية   المندية   اليدنيةا الةداخحل لحمدينة  فمةن  (morphologyن ل يلالم د  - 42

   ةننل انفنية    تةل اندا ةل  االاةيرمنال  اليةل يرح تةن    ياةيلد  حة  يةزق منهةن. لحمزيةد  نيهةن مةه ن ةن  ال ة ادع
-ر مديديةةة  داد النيةةةا لحتفن ةةة   الن ةةةدر الم حةةةلين د:حةةةفد  نةةةندج الهييةةةل  حةةةنلح نحةةةيح داةةةهر يلدانيةةة  المةةةده

 .295 ر ص1985
 .278اييره تماحل ل ننديرر ادفر   د ه مه ينديت الردا  الدديار ص -43
 .347المحدد نراهر ص -44
 نيح ميد.20يفرد دنلين  ه ين ا  د  مدين  الهندي  فدد د  - 45
ددادر ميح  الم ددر الميحد الةننل   در الردد الةنلار   ر يديم  فتدج1866لينهر ددح  للينه  ال  الردا   ن   - 46

 .74 ر ص 1983 -تة1402
  المحدد نراه. -47
 .66 ر ص1990-دم د الان د ر فد ا  ه الردا     نسدير متفر  داد االندلجر الني  اال د  -48
49-   Rawlinson to canning: June  6, 1849 (No,19) Precise of Turk,  Arabia, P.131. 
 .67دم د الان د ر المحدد الانف ر ص -50
 .194ر صھ1425- فنج الرزا  ر ينديت الردا  فيه ادي ليهر اليزق الانفلر المنيف  الديددي ر    -51
 .252-251المحدد نراهر ص ص -52
 .249-248المحدد نراهر ص ص -53
 .47-46ااد  نلنشر المحدد الانف ر ص ص -54
 ر 1977-ج الردفلر اللا  اليلدانلر اليزق الةنلار يديم  منيةا اميةد د لة   تةدر الد دة ج.ج.ل ديمدر دليل الخحي  -55

 .2453ص 
  . 3ان د خديت  د   ل - 56
نةة   نهةةن.ان د: يميةةل م اةة  النيةةندر المحةةدد الاةةنف ر ص 38يلةةل الةة  الينةة ا اللدفةةل مةةه مدينةة  الهنديةة   يفرةةد  - 57

122. 
  . 1/2/2001مدين  الهندي ر دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأديت  الدنج  تنا مفددر مه المرمديه نل - 58
 .48 ر ص 1988- ف د الندخلر دي اه الندخلر اليزق اال لر متفر  اناي  داندر فلداد - 59
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 .58مليفج  ه دم د الان د ر المحدد الانف ر ص -60
  .1875/ھ1282 هد ينديت   منيه الدانفي   ن   -61
  .1970يم ز  5 ن  فهن الفندا ن ح مدم د لمفن  الادا  نل م نتدد ميداني   - 62
  .2003ي ديه الةننل  10م نتدد ميداني   ن  فهن الفندةنه لحينمل فينديت  - 63
الهينل نحم  ننرنني  يرنل لالفي  النفيةد  فنةل  فةل المةي د نةل  هةد المحةر لاةحيمنه  نةل مدينة  اللةدجر مرفةدا محنيةن  - 64

اةيلد  فنةنقي اةفل اةن ا  ةة  احةفح نيمةن فرةد مدنةزا لرفةندد الرفةدانييه. لحمزيةد مةه المرح مةن  ين ةد: محدلن فلحةدير  ا
 .53 ر ص 1972-  اد مييد اال  ملر ينديت مدين  اللدجر متفر  اليمه دي ر فلداد

  .1974دزيداه  30م نتدد ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحننيا  فينديت  - 65
 ةة د  اةةندي   ةمننيةة  مدحيةة  يرنةةل لاالمةةه  مهميهةةن درةة  الن ةةن   يتفيةة  اللةة انيهر امةةن ال ةةدت  نهةة  اةةحت  الينددمةة   - 66

مدحي    يريهةن يتفية  اليرحيمةن   اللةدادا  الخنحة   حة  اةننه المةده  االديةن . لحمزيةد مةه المرحة ا  ين ةد: يميةل 
 .155-147م ا  النيندر المحدد الانف ر ص ص 

  .1973ننن ه الةننل 2 ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحدمن  نلم نتدد ميداني   - 67
  .2003نيانه  1م نتدد ميداني   ن  فهن الفندةنه لحخنه نل  - 68
  .4ان د خديت  د   ل - 69
  .2003نيانه  1م نتدد ميداني   ن  فهن الفندةنه لخنه الرليح  نل  - 70
 ق.مديدي  زدا ي  الهندي ر  رف  الزدا    اإلدحن -71
 .17-8 ر دنر  1901-1891/ ھ 1319-1309انلننمن  فلداد لحمدد  -72
 .ھ1327  ال 13نل  59؛  الردد  ھ1328يمند  امخدد 25نل  132يديدين الد يا الفلدادي ر الردد -73
  .7ان د محد  د   ل - 74
-15ص ص ر1965-لةةداد م اةة    الريفةةن  الملداةة ر اليةةزق اال لر  اةة  النيةة ر داد اليرةةند ر فيررةةد الخحيحةةلر  -75

16. 
 .19 ر ص1960- فد الندي  الر  ر فلداد اللديم ر متفر  المرند ر فلداد -76
 .ھ1304يمند  اال ل 10نل  1299؛   دد  ھ1303دفيل امخدد  9نل  1251يديدد الز داق  دد  -77
  المفن     ديف  الفةنج المةأخ ذد ي    دد دا   ننللفنني     ال زه  الداللي    دمنل الد اا  اند ي   ةمه الدنين -78

 حةةة  الف ةةةنسل الفد يةةة   منييةةةن  دي انةةةنيه ر  يةةةدخل التملةةة   ةةةمه االدياةةةنا الةةةذ  يزخةةةذ  حةةة  الف ةةةنسل اللتنيةةة  
 الح ني  المحنر  مدحين   ح  ان انل الندناةي   المرمة ال  الر ةي   الذتفية ر  داة   التنلفية  يأخةذتن الفحدية   حة  

؛ 337-244ياةةةنار لحمزيةةد ين ةةد: يميةةةل م اةة  النيةةةندر المحةةدد الاةةةنف ر ص صييةةد ذلةةر   ةةةمه داةة   االد
 .203 فنج الرزا  ر اليزق الةنمهر المحدد الانف ر ص

 .ھ1329يمند  امخدد 12ر  ل  ھ1328ذ  الدي   22مه المدد  2310-2286يديدد الز داقر ان داد  -79
 ر لين ةي  1891لمهنةدج الردناةل لماةي   ة نديدند   ةن  ادد  ن أ   ح  نهد الردا   دا مدين  الماةيا فإ ةدا  ا -80

 .104الميني فيه نهد الدح    نند الهندي  لحمزيد ين د:  فنج الرزا  ر اليزق الةنمهر المحدد الانف ر ص
؛ 185 ر ص1981-حةةفنح مدمةة د مدمةةدر ددااةةن  نةةل اليةةداا اليلدانةةل الردفةةلر المدنةةز الردفةةل لحتفن ةة ر فيةةد   -81

 .ھ1329  ال 29نل  2329؛ يديدد الز داق  دد 155اليزق الةنمهر المحدد الانف ر ص فنج الرزا  ر 
  .5ان د خديت  د   ل - 82
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 .2451ج.ج ل ديمدر اليزق الةنلار المحدد الانف ر ص -83
 .32-29 ر ص ص1982/ھ1403-خنلص اال رار المدين  الردفي ر مزاا  الخحيج لحتفن    الن در الن ي  -84
  .2001  ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لهذي الد د نل ننن ه الةننل م نتدا - 85
86 - Administration Reportde Partment of reven ue, Baqhdad 1917-1918, P.31. 
 ميض يمنل  مد ن ملر اليذ د الايناي   الرندية   االييمن ية  لحددنة  الل مية  الردفية  لاالاةيل لي   نةل الرةدا ر  - 87

 .246ر ص1984-مدنز دداان  ال ددد الردفي ر فيد  
 .242المحدد نراهر ص  -88
  .2001 فنت  7م نتدد ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحفننيييه نل  -89
  .1929ي ديه اال ل  1يديدد الردا ر نل   - 90
  .1976 م نتدا  ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحد د  الماي ر  نل اذاد - 91
  .2004ننن ه الةننل  20دديا م د  الفديد  الفد  الميلن در اهيل ني   ف د مل الفندا ن ح مدم د نل  - 92
  .1959م نتدد ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحدديل  نل  ن   - 93
 .157-139 ر ص ص 1949-م رد دايه يميلر اينا  الردا  الييندي ر متفر  نه   محدر اللنتدد - 94
-1922لحمزيد مه المرح من  ين د: م ين  تنلا دايه الخرنيلر الردا  نل ان ا  االزم  اال يحندي  الرنلمي  ل - 95

  .2006-  ر دانل  منياييد ييد من  دد ملدم  ال  نحي  االداار ينمر  الن ن 1933
  .1966م نتدد ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحم د ع نل يم ز  - 96
  .1968م نتدد ميداني   ن  فهن الفندا ن ح مدم د لحةنن ي  نل ايح ل  - 97
  .2000دزيداه  13م نتدد ميداني   ن  فهن الفندةنه لحادا  نل  - 98
  .2000نيانه  3االاينذ انمل داه  حلر مه المرمديه نل مدين  الهندي ر دديا مل الفندا ن ح مدم د نل  - 99

 .22 ر ص1961انلر ينديت ال زادا  الردا ي ر اليزق الرن در متفر  الردننهر حيدار  فد الدزا  الد -100
 مديدي  زدا   الهندي ر  رف  الزدا    اإلدحنق. -101
   نرةة ج 1947الدن مةة  الردا يةة ر  زادد ال ةةز ه االييمن يةة ر مديديةة  النرةة ج الرنمةة ر الةةدليل الرةةن  لياةةييل نرةة ج  -102

1957.  
 .43-42محدد الانف ر ص صااد  نلنشر ال - 103
  . 1/2/2001الدنج  تنا مفددر مه المرمديه نل مدين  الهندي ر دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأديت  - 104
 .376 ر فلدادر ص1912ر نيانه 10ميح  لل  الردار الردد  - 105
 . 111 فنج الرزا  ر ينديت الردا  فيه ادي ليهر اليزق الانفلر ص - 106
 .111ره تماحل ل ننديرر الردا  الدديار اليزق ان لر صايي - 107
 . 42ااد  نلنشر المحدد الانف ر ص - 108
 . 2451ج.ج. ل ديمدر اللا  اليلدانلر اليزق الةنلار ص - 109
 .28اييره تماحل ل ننديرر الردا  الدديار اليزق ان لر ص  - 110
  . 5/12/2000ندةيه فيأديت اناينذ المددج ةنمد مدم د خ در دديا مل الف - 111
-مرةةه خحيةةل  مةةدر يتةة د الديةةند االييمن يةة ر د ةةندد الرةةدا ر اليةةزق الةنلةةا   ةةدر داد الدديةة  لحتفن ةة ر فلةةداد - 112

 . 30 ر ص1985
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الميدزا: للا  تحله ال الد الرةمنني ه  حيهر للدض االديدا   اليلةديدر   حةفح الحلةا يةزق مةه االاة  انحةحل  ةد   - 113
 ةةد: افةةل المرةةز الاةةيد مدمةةد اللز ينةةلر تةةد ج اإلن ةةنق  اةةت د اإلمةة قر يدليةة  يةة د  اللز ينةةلر ا ت ر فةةه.  ن
 .29 ر ص1998ت/1418-فيد  

 تة. 1331  ال  13نل  2427يديدد الز داق  دد  - 114
 مذندا  المدد   اناينذ مدم د خ د الفينيلر مخت ت مدر   نل منيف  المزل .  - 115
   .6/7/2002دمد دايه دديي ر مددج االييمن ين ر دانليه ال  الفندا ن ح مدم د فيأديت االاينذ م - 116
االاينذ الدني د  نند مدم د خ در ااينذ الينديت نةل نحية  اليدفي /ينمرة  الماينحةدي ر داةنليه الة  الفندةا نة ح  -117

  .22/6/1998مدم د فيأديت 
 . 33اليزق ان لر ص اييره تماحل ل ننديرر الردا  الدديار - 118
 . 42-41المحدد نراهر ص ص - 119
 .42المحدد نراهر ص - 120
 .19ر ص1976-تند  منر  داهر دليل ميد  انزينق  المأة دا  ال رفي ر مديدي  امةند الرنم ر فلداد - 121
 المحدد نراه. - 122
 .57اييره تماحل ل ننديرر الردا  الدديار اليزق اال لر ص  - 123
 .447-446 ر ص ص2002 -ننتض  فد الدزا  الليالر النل د نل الردا ر في  الدنم ر فلداد - 124
 .450المحدد نراهر ص - 125
 .457-454المحدد نراهر ص ص - 126
 15 حةةةل نةةةن   ال ةةةيتر ااةةةينذ يةةةنديت الماةةةن نن  نةةةل نحيةةة  االداا/ ينمرةةة  اللنداةةةي ر دةةةديا مةةةل الفةةةندةيه نةةةل  - 127

  .2004يم ز
 ر داد 1933-1921المحةةر نيحةةل اال ل  د دي نةةل يناةةيج الد لةة  الردا يةة  الدديةةة   د المييةةد ننمةةل اليندييةةلر فةة - 128

 .315 ر ص 1991-ال ز ه الةلنني  الرنم ر فلداد
 . 39ا دد آل  مداهر آي   - 129
 هر داد  ديةنق مدمد فه  ياة  اليدمةذ  الاةحملر اليةنمل الحةديح اةنه اليدمةذ ر يدلية  مدمةد ادمةد  ةنند  آخةد  -130

؛ ادمةد فةه دنفةل ال ةيفننلر ماةند اإلمةن  ادمةد فةه دنفةلر 660ا  ر ص -اليداا الردفل ر اليزق الخنمجر فيةد  
 . 62 3ا  ر ص ص –مزاا   دتف ر اليزق الةنلار اللنتدد 

 ر ص 1987-حةةةة ح داةةةةيه الرفيةةةةد  ر الرنةةةة ه الزخدنيةةةة  الردفيةةةة  اإلاةةةة مي ر متفرةةةة  اليرحةةةةي  الرةةةةنللر فلةةةةداد  - 131
 . 216-215ص

دنن فتنت ر الردا  التفلن  االييمن ي   الددنن  الة دي  مه الرهد الرةمننل دي   ين  اليمه دي ر النيةنا ان لر  - 132
 .198-197 ر ص ص1990-ر فيد   2يديم   ري  الدزازر مزاا  انفدنا الردفي ر ت

ج؛ ان د: حل ال دد ر دداا  نل تفير  المييمةل الردا ةلر يلي  ةمه اندض فنلمفنلل المايدل  ال ايا دنرهن نخم - 133
 .246د ر ص ص- ر   متفر  ةنمه الديجل

؛ داةةه  حةةل  فةةد ان الاةةمنرر   ةةنسد منتلةة  الرةةدا  ان اةةت 52-51ااةةد  نلةةنشر المحةةدد الاةةنف  ر ص ص - 134
 .31 ر ص1995ي  امداا ر  تد د  دني داي ييد من  دد نل اليأديت الدديار ينمر  الفحدد/ نح1941 -1934

 . 158-157مدمد مهد  فدد الرح   التفنتفنسلر اليزق ان لر ص ص -135 
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 . 201دنن فتنت ر النينا ان ل ر ص - 136
 المحدد نراه.  -137
 .204المحدد نراهر ص  - 138
ذلةر فةتل نخةندر  نةد ه   نياف ه المدنني   ل  يدت  دايه المدن   منه ينق  اليامي  ل لد  يدي مدننق    دن ا  فل-139

نل الهندي  الف  ايد ي دد يانن ه مةل   ةيدد فنةل داةهر دسياةه  اةيد مدمةد آل اةيد  فة د.  ند ة  الفة  اةيد داةيه 
ياةةنه  ديةة  الدييحةة  نةةل ننديةة  افةةل يةةد  دسياةةه  الاةةيد دفيةةا مدنةة . ان ةةد:  فةةنج الرةةزا  ر   ةةنسد الرةةدا ر اليةةزق 

 . 244 ر ص1956-الدافلر  دن  الييندد لحتفن   ر فلداد
  .14/2/2001 حل يفد داهر  يت   يدد نرار دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأديت -140

يةةنق  الياةةمي  مةةه نحمةة  يدنيةة  لال نةةد  يرنةةل ينةةد نحةة  ن ةةنمل ريينةةد مدحيةةنا. َيحلةةا فهةةن ادةةد  خحةةينيه .  ن ةةد: 141 
 تة  اةندد  ح ية ه يديرة ه  لة  ال  ةزا  . 425اييره تماحل ل ننديرر  دفر   ةد ه مةه يةأديت الرةدا  الدةديار ص

ينق ا  ل  الهندي   ندمن ية  نهةد نةدا  الدحة  نةل نهنية  اللةده اليناةل   ةد مةه منتلة   ةد  الدحة  لدادو  دحةح ا 
 حةةة  ادا ةةةل زدا يةةة  مةةةل   ةةةنسد الياةةةندر  محةةة ا اةةةدن  مد ةةةد الاةةةيد مدمةةةد فةةةه الداةةةه المةنةةة  فةةةه الداةةةه المييفةةة  

 ةةة  ال  نةةةد ر مةةةه الماةةةنيه نةةةل المدينةةة ر دةةةديا مةةةل الفندةةةا نةةة ح مدمةةة د فيةةةأديت  .. الاةةةيد خحيةةةل  فةةةداتي  تنل
10/3/2001 .  

  . 2/4/2002اناينذ الايد م د اللز ينلر مه اندد اللز ينييهر دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأديت 142
  . 6/1/2000ديت االاينذ  حل  فد الدايه  ف  خيددر مرح  ميلن در دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأ143
 تة . 1289يمند  امخدد  23نل  276يديدد الز داق  دد 144
 .  295دنن فتنت   النينا ان لر ص145
 –ادمةةد نةة د  النريمةةلر  ةةةد ان حيةة  اليه ديةة  نةةل ايناةة  الد لةة  الرةمننيةة  ييةةني نحاةةتيهر متفرةة  ينمرةة  فلةةدادر فلةةداد 146

 . 75 ر ص1982
 .31ا  الدديا ر اليزق ان لر صايير  تماحل ل ننديرر الرد 147
منتل  ملدا  يلل  منل مدين  الدح , يريلد  نهن ننن  مرفد إلله ال مج الفنفحلر  مننه دد ال مج لإلمةن   حةل فةه  -148

  .افل تنلال
ا ين د الز ج فنحمن  ا يند  حيهن اليه د ي   الزنةن  لز ييةه لتةل م ةندل تةل مدنةدل لمةه  يييفةه لالةل  للحفةل ر دةدي49  

  . 15/1/1999الدنج دم د  مهد  الدييحلر مه المانيه نل المدين  مل الفندا ن ح مدم د فيأديت 
  .  1/1/2001المرح   فد انميد لريه الدامديلر مه المانيه نل المدين ر دديا مل الفندا ن ح مدم د فيأديت  -150
 . 28 ر ص2002– ر متفر   ي  ر فلداد1952–1917حفنح  فد الددمه ر الن نت اال يحند  ليه د الردا   - 151
 . 293دنن فتنت ر النينا ان لر ص - 152
 . 391المحدد نراهر ص - 153
 . 2451ج ج ل ديمدر اللا  اليلدانلر اليزق الةنلار ص - 154
 ر  تد د  دني داي ييد من ة ددر نحية  1952–1920ادمد  فد اللندد مخحص الليالر الد د اال يحند  ليه د الردا   - 155

 .  185 ر ص1988–اليدفي  /الينمر  الماينحدي ر فلداد
 . 114 – 113 فنج الرزا  ر ينديت الردا  فيه ادي ليهر اليزق الانفلر ص ص - 156
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 ر اليةةةةزق ان لر متفرةةةة  اةةةةحمنه 1952-1921خحةةةةد ه نةةةةنيل مرةةةةد  ر ان حيةةةة  اليه ديةةةة  نةةةةل الرةةةةدا  فةةةةيه اةةةةن  - 157
 .80 ر ص1975-ان  ملر فلداد

  .1929 يح ل  9ردا  نل يديدد ال - 158
 .84المحدد نراهر ص  - 159
   نل المحد .6ان د خندت  د   ل - 160
 ؛  فةةنج  ةةف  ر تيةةدد 1952- ر متفرةة  الدن مةة ر فلةةداد1952 زادد الردليةة ر ميم  ةة  اللةة انيه  االن مةة  لاةةن   - 161

 .96-95 ر ص ص 2008-يه د الردا ر ال د    اليأةيدا ر يديم  محتر  نرمنه ادمدر داد المدي  ر فلداد
 ر 1952-1914؛ حةةند  داةةه الاةة دانلر الن ةةنت الحةةهي نل نةةل الرةةدا  295دنةةن فتةةنت ر النيةةنا ان لر ص - 162

 . 15 ر ص1980-داد الددي  لحتفن  ر فلداد
  .1945لحمزيد مه المرح من   ه الم ندنيه نل المهديننن  المدداي   ن د: ميح  مرند  الدح   ن   - 163
–يل. يحا هر ف د من فيه النهديه فيه  القيةهر اليةزق الةةننلر يديمة  نةزاد يميةلر داد اليمه دية ر فلةداد ادادن لد. - 164

 . 24 ر ص1971
-130 ر ص ص1965- ر داد التحيرة ر فيةد  1958-1918مدمد مهد  نف ر مذندايل نل حمي  اندةداا  - 165

132. 
  .1949ي ديه ان ل 24يديدد ل اق االايل ل نل  - 166
  .1950آذاد  9ديدد ال  نسل الردا ي  نل ي - 167
 ر 1954- ر فلداد1947الممحن  الردا ي ر  زادد ال ز ه االييمن ي ر مديدي  النر ج الرنم ر  دحنق الاننه لان   - 168

 .118  114ص ص
 .25-24 ر ص ص1958-مدمد ي ني  دايهر نهني  اال تنع نل الردا ر داد الرح  لحم ييهر فيد   - 169
 .103 ر ص 2007-ن د  الرف د ر المييمل الردا ل نل ان ا  االنيداا الفديتننلر متفر  ايندر ا.  ايند - 170
الدني د مدمد  نيل دا ه اليف د ر ااينذ الينديت نل نحية  اليدفية  االاناةي / ينمرة  فنفةلر دةديا مةل الفةندةيه   - 171

  .2008نيانه  1فيأديت 
 .110 فد اليفند نندجر المحدد الانف ر ص  - 172
 .124-123ص ص  المحدد نراهر - 173
تةةند  نةةننل الدمةةدانلر المةةد د   ةدتةةن نةةل المييمةةلر الرحةةد الرةمةةننلر د ةةندد الرةةدا ر اليةةزق الرن ةةدر داد الدديةة   - 174

 . 334 ر ص1985-لحتفن  ر فلداد
ل الفندةا نة ح مدمة د الدني د نداج احي  دين  ر ااينذ الينديت نل نحي  اليدفي  االاناي / ينمر  فنفةلر دةديا مة - 175

  .1/6/2008فيأديت 
 .112-109لحمزيد مه المرح من  ان د:  فد اليفند نندجر المحدد الانف ر ص ص - 176
 .115المحدد نراهر ص  -177
 .112-111المحدد نراهر ص ص  - 178
 .113المحدد نراهر ص  - 179
 .65 ر ص 1958ي ديه اال ل  5ددي   يين ر الدنل  الحدي  نل الردا ر ميح  المةل ر الردد اال لر  - 180
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 ر 1988- ر يديم   تةن  فةد ال تةنار متفرة  داد الة  ر لنةده1921-1908يانه الرتي ر الردا  ن أد الد ل   - 181
 .40ص 

ر 1954- ر فلةداد1947الممحن  الردا ي ر  زادد ال ز ه االييمن ي ر مديدي  النر ج الرنم ر ادحةنق الاةننه لاةن   - 182
 .118-115ص ص 

 .  49ييره تماحل ل ننديرر الردا  الدديار اليزق اال لر صا - 183
 . 91 فد اليفند نندجر المحدد الانف ر ص - 184
 . 30مدمد ي ني  دايهر المحدد الانف ر ص - 185
 . 99-91 فد اليفند نندجر المحدد الانف  ر ص ص - 186
 . 417 فنج الرزا  ر   نسد الردا ر اليزق ان لر ص - 187
 . 137 ر ص1941-لرد  هر الل نق الر نسد ر متفر  النينحر فلدادندي  المزتد ا - 188
 . 93-92 فد اليفند نندجر المحدد الانف ر ص ص - 189
 .  30-29مدمد ي ني  دايهر المحدد الانف ر ص ص - 190
  تةةند  نةةننل الدمةةدانلر م ةةنتد الديةةند االييمن يةة ر الرحةةد الرةمةةننلر د ةةندد الرةةدا ر اليةةزق الرن ةةدر داد الدديةة - 191

 . 221-217 ر ص ص1985-لحتفن  ر فلداد
 . 21تند  منر  داهر المحدد الانف ر ص - 192
 . 105-104 فد اليفند نندجر المحدد الانف ر ص ص - 193
 .347 فنج الرزا  ر   نسد الردا ر اليزق ان لر ص - 194
 . 116-115 فد اليفند نندجرالمحدد الانف ر ص ص - 195
 . 121-120المحدد نراهر ص ص - 196
الرححي  تل المد د اليل يلد  نتةل المينةل  حيةه فحةريه دنة  ير ي ةل  نةه. لحمزيةد مةه المرح مةن  ين ةد: مدمةد  - 197

 .49-40ي ني  دايهر المحدد الانف ر ص ص
 .234-233تند  نننل الدمدانلر المد د   ةدتن نل المييملر ص ص - 198
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 الم د 
 (1خريطة رقم )

 نسبة لمنطقة الفرات االوسطموقع مدينة الهندية بال
 
 

 
 
 

 م.1986المصدر: مديرية المساحة العسكرية 
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 (2خريطة رقم )
 تغير مجرى نهر الفرات

 

 
 

-المصدر: السير ليونارد وولي، وادي الرافدين مهد الحضارات، تعريب احمد عبد الباقي، مطبعة دار القلم، القاهرة
 14م، ص 1947
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 (3خريطة رقم )
 التابعة لقضاء الهندية المقاطعات

 

 
 

 قسم المساحة -المصدر: مديرية زراعة الهندية
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 (4خريطة رقم )
 التوزيع العمراني والمحالت في مدينة الهندية

 
 

 المصدر: مديرية بلدية الهندية )بتصرف من قبل الباحثين(.
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 (5خريطة رقم )
 توزيع المناطق التجارية في مدينة الهندية

 

 
 

 مديرية بلدية الهندية المصدر: 
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 (6خريطة رقم )
 ي زيل في   اليه د نل مدين  الهندي 

 

 
 المحدد: مديدي  فحدي  الهندي  لفيحد  مه  فل الفندا .
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  7محد  د   ل
 اامنق الملنترن  الينفر  لحمدين   ماندنيهن
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 المحدد : مديدي  زدا   الهندي 

 


