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 طسوتملا رحبلا ضوح
 ',ان دهن ردد 1 :سيافلا

 عمك هم لود لوو عد



 2 ضل ء/ مح م 1

 ةحورطأ اهعقاو يف يهو «ةديدع بابسأل ةساردلا هذه رشن رخأت دقل

 موحرملا ذاتسألا فارشإ تحتو «ةرهاقلا ةعماجي .بادآلا ةيلك يف تدعأ

 مسق نم بادالا يف ةاروتكدلا ةجرد لينل «ءسينأ دمحأ دمحم روتكدلا

 هاروتكدلا ةجرد اهتبحاص ةرهاقلا ةعماج تحنم دقف لعفلابو . خيراتلا

 م1955 زومت يف ىلوألا فرشلا ةبترمب

 نوثحاب قبس وأ «مداقت دق ةساردلا هذه يف ءاج ام ضعب نوكي دقو

 وأ .عوضوملا اذه نم ةددحم طاقن لوح تباسارد ضعب رشن ىلإ نورخآ

 هذه رشن نأ يؤر دقف كلذ عم هنأ الإ .هناديم يف ثدحتسم ضعب

 تعزات نت ييفرعلا ثخانلاو «يراقلل اديقمب ضي هكنا امهر. اةئارفلا

 تسرد ةريثك اياضق هيف حضوتو ءاماه ًاعوضوم جلاعت اهنأل ءثيدحلا برعلا
 قمعأو ,ىدم دعبأ ًاثاحبأ ريثتست هتاذ تقولا يفو ءاضعب اهضعب عم ةلماكتم

 قئاثو» نأ املع «هاروتكدلا ةجرد لينل مدق امك ثحبلا اذه رشن متو

 قئاثو ةصاخبو - «ينامثعلا دهعلا يف ماشلا دالب يف (ةيعرشلا مكاحملا ظ

 دقعلا رخاوأ يف يخيراتلا ثحابلل اهتيمهأ تزرب يتلا « بلح ةديدم '

 ةميق قئاقح يوحت .ثحبلا اذه ميدقت دعب يأ «نرقلا اذه نم عباسلا

 فيضت وأ ءهيف ةدراولا قئاقحلا نم ًاريثك معدت ءعوضوملا اذه لوح
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 باب يف ديدج نم رهظ امو .قئاثولا كلتل ةعباتم نآلا يرجتل هنإو . ًاديدج

 . كلذب قحلم ًابيرق ردصيسو ,عوضوملا اذه

 : نيماه نيرمأ ىلإ حاتتفالا اذه يف ةراشإلا نم دب الو

 عضو نود ةيشاحلا يف ةرم لوأل ردصملا ركذ دقلف : يشاوحلا لوح امهلوأ

 لقثت ال ىتح .اهخيراتو .ةعابطلا ناكمو تادلجملا ددع نم :هتافص لك

 باتكلا رخآ يف (عجارملاو رداصملا) لقح ىلإ عوجرلا نكميو . يشاوحلا

 . تافصلا كلت فرعتل

 ةساردلا هذه يف (ةيروس) ةملك تدرو اذإ :ةيروس مسا لوح :امهينا

 (ةيعيبطلا ةيروس) يأ «(ماشلا دالب) ل وه يذلا لولدملا اهل نإف ءًنايحأ

 ىمسي ام ىلإ ةرصاعملا ةبقحلا يف تئزج يتلاو «ةفورعملا اهدودحب

 ةيمستلا هذه تدرو دقو «نيطسلف» و «ندرالا يقرش» و «نانبل» و «ةيروس»

 يف مهتايلاجو «نييبروألا ةنسلأ ىلع (ماشلا دالب) نم الدب ةصاخ ةفصب

 . ةطيسولا روصعلا نم كلذو . مهتالحر بتكو . مهقئاثو يفو . ماشلا دالب

 باتكلا اذه يف نايبرعلا ثحابلاو ءىراقلا دجي نأ وجرن هللا ءاريخللاو

 خيراتلا يف ثحابلل ًازفاح فّلؤملا اذه نؤكي نأو «ةقرعم نم نايغبي ام

 .. ماهلا عوضوملا اذه. بناوج نم ديدع يف عسوتيو قمعتسي يك يبرعلا
 نوخوتي نيذلا نيثحابلا عيمجل ىطخلا دادسو قيفوتلا لأسن هللاو امك
 . ةصلاخ ةقيقحلا

 ها1504 مرحم ع يف قشمد

 :م14// بأ ١6 قفاوملا



 ومع سس هلأ

 ةهلقم

 علطمو ةيروسل ينامثعلا حتفلا» قباسلا يثحب ةمدقم يف تنيب دقل

 نأ ريتسجاملا ةجرد ليئل هب تمدقت دق تنك يذلا ماهيف ينامثعلا دهعلا

 يف اوفرصنا ةرصاعملا ةيخيراتلا ةلحرملا يف برعلا نيخرؤملا مظعم

 رشع عساتلا نينرقلا يف ةيبرعلا دالبلا خيرات حاضيإ ىلإ « مهتاسارد

 هذه يف هلغلغتو ( (يبرغلا رامعتسالا» ثادحأب نيحفاطلا « نيرشعلاو

 ِ.رامعتسالا كلذل هتمواقمو « يبرعلا بعشلا ةظقيو «دالبلا

 ًاعجارت مهرصبب نونري اوناك ام ًاردانو . هنع ةمجانلا ةفلتخملا تالكشملاو

 عقو امب اوعقو مهنأ كلذ ىلإ تفضأو .رشع عساتلا نرقلا نم دعبأ ىلإ

ثادحأ قيرب مهبذج ذإ : ةثيدحلا اهروصع علطم يف ةبروأ يف مهل ءالمز
 

 . ةمخضلا ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاروطتلاو « اهقلأتو ةضهنلا

 روذجلا نيسانتم وأ نيلمهم « , ًاصيحمتو ًاثحب اهنولتقي اهءارو اوفرجناف

 خيرات ناك كلذبو .ةفلاسلا روصعلا يف اهنم تذغت يتلا اهل ةديعبلا

 خيرات هيلع ناك امك , ةيبرعلا دالبلا يف رشع عساتلا نرقلل ةقب ةقباسلا نورقلا

 اخيرات ةثيدحلا روصعلا نم ىلوألا نورقلا يف ةبروأ يف ةطيسولا روصعلا

 اسملت نوخرؤملا هسملتيو « نونظلا هثادحأ فنتك ًاضماغو المهم

 0 ا ا . ةطيحو رذحبو ًايحطس

 تافلؤملا نأ كلذ ىلع دعاسو . ًاثحب وأ ةسارد قحت قحتست ال.يبرعلا.بعشلا

 ةدوجوم ريغ لوقأ الو م ثحابلا يديأ نيب رفاتت ال ةبقحلا هذه نع ةيبرعلا

 . ةصاخ ةيبنجأ وأ ةيب رع تايتكم يف ةرثعبم م تلاز ال اهتكلو تدجو امبرذإ

 .«0اهب ملع انلصي مل ةماع وأ

 5 لالخ اريبك اطاشن تطشن دق «ةيناهثعلا ةيبرعلا تاساردلا» نأب انه ديكأتلا نم دب ال (1)
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 يلجتسأ نأ قباسلا يثحب يف تلواح « ريثملا ضومفلا اذه مامأو
 نرقلا يف يبرعلا انخيرات يف ةقيض تناك امهم ةرغث دسأ نأو .. هضعب

 لك يف هيلع يه امك  ةقاش قيرطلا نأ نم مغرلا ىلعو .رشع سداسلا
 بابضلا دّدبأ يلع اهيف ريسلا ةلصاوم ىلع تممص دسقف - يملع ثحب
 نيخرؤملا ريثتست يتالواحم ّلعو . ةيخيراتلا ةرتفلا هذهب قيحملا
 .اهيف مهولدب نولديف برعلا نيسرادلاو

 ةديدع بابسأل تاذلاب عوضوملا اذه ىلع يرايتخا عقو دقلو
 :اهمهأ

 رحبلا يقرش هب ماق يذلا رودلاب قلاعلا رابغلا ةلازإ يف ةبغرلا : ًالوأ

 علاطم اهتأر يتلا تاروطتلا يف ماشلا دالب ًاصوصخو . طسوتملا

 نمف . كاهلهمو ًافيعض رودلا اذه ادب ىتح « ةشيدحلا روصعلا

 ىواهت دق ملاعلا نم ءزجلا اذه نأ نيخرؤملا ايند يف ةدئاسلا راكفألا

 «ليدو رب» خرؤملا نإ لب ٠ نايسنلا هرمغو ءرشع سداسلا نرقلا يف

 سداسلا نرقلا يف طحنا دق يروسلا ءىطاشلا نأب» :لوقيف يلاغي

 نكلو ("0:(هلامهإ نكمملا نم ادغ ىتح « ًاريبك ًاطاطحتا رسثع

 يتلا ةيب زوألا تايلاحلاب ماشلا دالي نأ تيشتس « ةيصقتسملا ةساردلا

 دح ىلإ ناك نإو  هتدأ يذلا يراجتلا رودلابو , اهينارهظ نيب تماقأ

 تعلطضا دق قرشلا نوؤشب يبرغلا مامتهالا اهترائتسابو - ًايبلس ام

 نكت مل نإو يهو . و راسو رو ةمهمب
 روصعلا نابإ هيلع تناك امك عدبمو يباجيإ . يراضح لقن لماع
 برغلا يف راثأ ٠ يراضح لعافت لماع تناك اهنإف . ةطيسولا

 قئاثولا نم ريثك تشبنو «ثحبلا اذه فيلأت دعب يأ نرقلا اذه نم عباسلا دقعلا ت

 هذه ناديم لاز الو . ققحو ةيبرعلا تافلؤملا نم ديدع جرخأو ةيبروألاو ةيناثعلا

 مكاحملا قئاثو» راونألا اهيلع تطلس يتلا قئاثولا مهأ نمو .ًالاَعف تاساردلا
 . ماشلا داليو رصم يف اميس الو ةيبرعلا نادلبلا فلتخم يف «ةيعرشلا

 (1) [2. 8:3 0عا أه 846011863066 تأ 18 6 1/60 خا'غمهورو ل6 ءطزا|ممعلا,. 2. 08. 0 1
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 ىلع رهظت مل تناك اذإو .ةديدج ةيملعو ةيركفو ةيبدأ تامامتها
 . يلعفلا اهرود اهل هلوخي ناك امك ةبقحلا هذه يف خيراتلا حرسم

 ةبخاص تناك ىلودلا طيحملا يف يرجنت تناك يتلا ثادحألا نألف

 تناك ىتلا ةيفخلا ةئداهلا ثادحألا ىلع تطغ ثيحب . ةجاضو
 ١ . اهضرأ ىلع لمعت

 رطيسي أدب يذلا يبرغلا رامعتسالل ةقيمعلا روذجلا نع فشكلا :ًايناث

 رشع عساتلا نينرقلا يف يبرعلا نطولا ءازجأ ىلع يلج حضاو لكشب
 نكمي لب «نينرقلا نيذه نم ًاروغ دعبأ روذجلا هذهف .نيرشعلاو

 انرقامهو رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يقف .تضم

 برغلا مامتها عقاولا يف رولبت ملاعلا يف «يفاشكتسالا رامعتسالا»
 “ ٌطحم اهفصوب ال ,ةصاخ ةفصب ةيروسبو .ةماع ةفصب ىندألا قرشلاب
 امنإو «ةازغلا نويبيلصلا ام ًاموي ىدان امك ةيحيسملا ةسدقملا نكامألا
 ةضهنلا ىلع ةحتفتملا ةبروأل ةيداصتقإ ةميق تاذ ةقطنم اهنأل
 تعفد يتلا ةيداصتقالا بابسألا نإ رخخآ ىنعمب وأ .ةثيدنحلا

 ماسقأ لالتحاو .ماشلا دالب ض رأ ىلع ةراغالل يضاملا يف نييبيلصلا

 يف ةيراع ترهظ .تحب يرهاظ ينيد راتسب تيطغ يتلاو ءاهنم

 ةيداصتقالاو ةيركفلا ةضهنلا دعب دعي مل ثيح ءرشع سداسلا نرقلا
 امك ءاهيف ةقفان قوس نم «نيدلل ةلحرملا هذه يف ةبروأ اهتشاع ىتلا

 يف ةيبروألا تايلاجلا ةماقإف . ةيبيلصلا بورحلا نابإ رمألا هيلع ناك

 نم اهيلإ اهدفاوتو ءرشع سداسلا نرقلا ذنم اهثناومو ماشلا دالب ندم

 «تارمعتسم» ميظنت اهسفنل اهميظنتو ةيبرغلا ةبروأ ءاحنأ مظعم
 عقاولا ىف سيل «ةينامثعلا ةلودلا نمض ةريغص لود وأ ءةرقتسم

 ايقيرفإ تاراق ىلإ دتمملا يبروألا رامعتسالا رهاظم نم رهظم ىوس

 ةيبيلصلا تالمحلا ناولأ نم نول وأ ءنرقلا اذه يف ايساو اكيرمأو
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 :ةيبيلصلا بورحلا دعب يمالسإلا يبرعلا ملاعلا ىلع تْدّش يتلا
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 : الات

 احمل تاقافتاب ةرملا هذه امنإ ءاهتدقف يتلا ضرألا ديعتستل

 الغلغت ل ا

 اهنوّوش يف داخخدتو اهل ًايداصتقا ًارامثتساو , عاقبلا هذه ين افخ

 لوزاوش» لوق نم هئيبتن ام اذهو .اهيف ىئاهنلا رارقتسالل اديهمتو

 روغث نأب» : ةينامثعلا ةلودلا ىدل ةيسنرفلا ةكلمملل ريفس رخآ «هيفوغ

 خرؤملا دييأت نمو .(2)>(ةكلمملا-تاكلتمم لمجأ يه تنافيللا
 يف ةمئاقلا تنافيللا رجاتم نأ» :ب ًاقلعم لوقلا كلذل «لادنافد
 تناك .ءضرألا نم ًادحاو ًاعبصإ الو ةسنرف اهيف كلتمت ال يتلا «دالبلا
 تارمعتسملا هلمحت امم رثكأ ةيدقنو ةيدام ًاحابرأ انيلإ لمحت
 يهن .دنهلا يف انزكارم وأ اكيرمأ يف انرزج نم رثكأو .ةيقيقحلا

 وأ ًايركسع .ًالالتحإ بلطتت ال ةيرامعتسا ةيروظاريمإ انيلإ ةبسنلاب

 ةيرامعتسا ةيروطاربمإ يهف .. . ءالمعلاو ماكحلل ة ةعفترم تاقفن

 .(2(ديهر نمثي

 ىلع رطيس يذلا يبرحلا اهموهفم نم ةيبيلصلا ةركفلا لوحت راهظإ
 يفاقثلا اهموهفم ىلإ ,ةطيسولا روصعلا ةليط برغلا ناهذأ

 فسوي» بألا هب ركف ام اذهو .عانقإلا قرط ىلإ برحلا نيدايم

 قيرط نع قرشلا وزغب هقيبطت ىلإ اعدو ةسنرف يف يشوبكلا (هلبمرت
 تاثعبلا تبأدب كلذبو .ةبحملاو مالسلاو يكيلوثاكلا بهذملا لسر

 لغوتتو . اهيلع رقتستو ماشلا دالب ضرأ ىلإ للستت ةيريشبتلا
 ىلإ ةيعادو .يكيلوثاكلا بهذملا ةّناب اهيف ةيحيسملا رصانعلا نيب
 تاثعبلا هذه تلمع اذكهو .اهب طابترإلاو ايابلا ةسيئك عم داحتالا

 نيب قاقشنا داجيإ يف تحجنو .برغلا ذوفن تيبثت بثت ىلع ةيريشبتلا

 (4) مزومهنلت اه [عءومعم هم 0راومأ ةمانق | مانأو اللا/, ل'ةمرفو !/ةصلهن: ا هذ ا/هالدوه5 لان !/!ةوانأ5 08

 هيف

 ميمو اما. 2: 261-2

 (2) ٠/ةمدقل: امع تأ. 2: 2



 ىدل يعسلا ىلع ةسنرف تعجشو «نييقرسشلا نييحيسملا فوفص
 ةيروطاربمإلا يف كيلوثاكلا نييحيسملا ةيامح قح لينل يلاعلا بابلا
 .هيعارصم ىلع اهنوؤش يف لخدتلا باب حتف يذلا ,ةينامثعلا
 نوكت امهدعب امو نينرقلا نيذه يف (ةسدقملا نكامألا» تداعو

 دالب يف ةدئاسلا ةيمالسإلا ةلودلاو ةبروأ نيب تاقالعلل 000

 ةدحاو لك ىعّذتو ءاهنيب اميف ةيبروألا لودلا هلوح عراصتت .ماشلا

 بعشلاو اهضرأ يه ضرألا نأكو .ةنيعم ةيحيسم ةفئاط ةيامح

 ميسقت تاعورشم ًايجيردت دوجولا ملاع ىلإ ترهظو .اهبعش
 هذه .اهئازجأ ىلع ىبرغلا ذوفنلا ضرفو ةينامثعلا ةيروطاربماإلا

 ,ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا ذنم اهب ريكفتلاب ءىدتبا ىتلا تاعورشملا
 ةيلايريمإ سسأ هيف تعضو ثيح رشع سداسلا نرقلا يف تطشنو
 .ىندألا قرشلا يف رشع عساتلا نرقلا

 يتلا قئاثولا يهف .«تازايتمإلا» ب خيراتلا يف يمسأ ام ةسارد :ًاعبار
 يتلاو ءماشلا دالب , ضرأ ىلع اهتايلاج تيبثت يف لودلا اهيلإ تدنتسا

 ترظنو ءةيلخادلا ةينامثعلا ةلودلا نوؤش م يف لخدتلل اهيلع تدمتعا

 .«ةيروسلا  ةيسنرفلا ةقادصلا» هيمست امل قالطنا ةطقتك ةسنرف اهيلإ

 موهفم روطت ادهاش رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا نإ
 اتناك نإو «نيتلود نيب ةيداع ا ةلهاعم نم ,«تازايتمإلا»

 نيتلودلا نم ةدحاو ةلود اهب عتمتن : تازايتمإ ىلإ ءانيد نيتفلتخم

 حيبت «ةيمسر تازاوج» ىلإ مث ا ةلودلا يضارأ يف نيتدقاعتملا

 .ىرخألا ةلودلا نوؤش يف ةدقاعتملا ةلودلا هذه لخدت

 دالب هتناع يذلا يركفلا طاطحنالا اوزعي نأ نوخرؤملا داتعا دقل : ًاسماخ
 اهتلص عاطقنا ىلإ ءرشع سداسلا نرقلا ذئم ةيبرعلا دالبلاو ماشلا

 نودكؤيو .«تاالاحملا عيمج يف ضهانلاو .ةايحلل حتفتملا برغلاب

 .ةبروأ نع ملاعلا اذه بجح يف ًاببس تناك ةيئامثعلا ةلودلا نأ

 مل برغلاو ةيروس نيب لاصتالا نأ ققدملا سرادلل حضتي نكلو

 و



 ةبروأ ىلإ نويروسلا جرخي مل اذإف .بعشتو دادزا هنإ لب .عطقنو

 ةميقم تايلاجب اهينطاوم نم ديدعلا قيرط نع مهيلإ تدفو ةبروأ نإف

 دالب ةلص تناك اذإو . نيرشبم نيد لاجر وأ «جاجح وأ حايس وأ
 طسوتملا رحبلا بوعش ىلع ةطيسولا روصعلا يف ترضتقا دق ماشلا

 هذه نإف «نييستفوربلاو «نيينالاتاّلاو .نييلاطيلاك «نييبروألا نم

 لامشو ةبروأ لامش بوعش تلمش ىتح .هتنالتماو تعستا دق ةلصلا

 اهيف تايلاجلا دارفأ ددع فعاضتو نييدنالوهلاو زيلكنإلا نم اهبرغ

 نأ نذإ ًاحيحص سيلف . كاحتلاو ةرمامتلا يوق مث نمو لبق يذ نع

 وأ . عاقبلا هذه ىلإ ةيبرغلا ةراضحلا برست تعنم ةينامثعلا ةلودلا

 ءامامت سكعلا ىلع ا «برغلاو 57 نيب لاصتالا رياد تعطق

 .ةبروأ نم ,: :كئاولا مامأ اهتيروطاربمإ باوبأ تحتف دق اهارن
 نأو .«نوديري ةعقب ةيأ يفو اهضرأ ىلع اوميقي نأ مهل تحمسو

 قيب#ت وأ مهيلع طغضت ملو ءاهندمو اهئناوم يف ةيرحب اورجاتي
 مهتاثعب نأ ىتح  لّوهت نأ ةبروأ لود لواحت امك مهتاكرحت

 نيب ةصاخبو اهءارا ثبتو .ةيرح لكب لقتنت تناك ةيريشبتلا
 ريس طخ يف روطتي مل يبرعلا عمتجملا ناك اذإو .نييحيسملا
 . ىرخأ لماوع ىلإ عجري اذهف «ةيبرغلا ةراضحلا

 ,ةيراجتلا هتيمهأو ىندألا قرشلا داصتقاب ةبروأ مامتها قفار دقل :ًاسداس

 نع فشكلا يف ءاهئاملعو اهئارمأو اهكولم لبق نم ةحلم ةبغر
 . مهديلاقتو ةقباسلا مهتاراضحو . مهتاغلو .هرشب ةساردو «هتعيبط

 فيحتلا ةاوهو ؛نويرثألا ةثاحبلاو نوفشتكملاو حايسلا عفدنا مث نمو

 نيصحافو نيثحاب .ماشلا دالب ضرأ نوبوجي نوقرشتسملاو
 اهضعبو .ملعلل ملعلا فدهت تناك تاساردلا هذه ضعبو . نيبقئمو

 تاريخ رامثتسال وأ ءاهيف هلود رارقتسال دهمي ناك اهمظعم وأ رخآلا

 نع هباتك يف «لادناف» لاق دقو .اهيلس حصأ ىنعمب وأ .ةقطنملا
 كاذ يف» :«ةيروس ندمو تنافيللا يف ليتناون هسنرف ريفس ةلحر»
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 يه دمحم ةيروطاربماف .برغلا لوقع ريدي قرشلا رحس ناك تقولا
 رخيست ةطاحم اهنأ الإ ,ةفيخمو ةيناطيشو انل ةودع ةيروطاربمإ
 لهذيو .دحاو نأ يف اهاضر بلطيو اهنعلي عيمجلاف .لؤهجملا

 اهيفف .انم ةموهفم ريغ تيقب يتلا اهتراضحو اهديلاقتو اهتماخف مامأ

 صيرح عيمجلاو . .ةديدع تاراضح راثاو «ةينانويو ةينامور اياقب

 اذإ اهنم ٍءزج بهنو ءاهيلا برسقتلاو اهتفرعم نم ةدازتسالا ىلع
 ىرسألاو .رحسلاب ًائيلم ادلب ودبي تنافيللا ناك اذإف . .نكمأ
 ةاغطلل ًارقمو .مهرسأ كفو مهريرحت بجي نيذلا .ديبعلاو ءارقفلاو
 كلذك هنإف «ةيرحبلاو ةيربلا تارماغمناو بهنلل ازكرمو .ةنصارقلاو

 ذخأي ناك هذه ةجودزملا هتفصبو .ةميدقلا ء.افلخملاو راثآلا دالب

 .(>(ءاوسلا ىلع يكيتنامورلاو يكيسالكلا يبر " ٍركفلا بابلأب

 يذ رودلا اذهب ةراجتلا بناج ىلإ موقت ةيبروألا تايلاجلا تناك دقو
 بدألا روطت يف اهرثأ رامضملا اذه يف اهدوهجل ناكو « يملعلا ىاطلا

 ناك يتلا ةميدقلا تاطوطخملا مظعم نأ امك .اهدالب يف نفلاو ملعلاو

 . ةبقحلا هذه يفو . قيرطلا اذهب ةبروأ ىلإ لقتنا دق . تثافيللا اهمضي
 يف ماشلا دالب هتبعل يذلا , «يبلسلا يراضحلا رودلاب» هيمسأ ام اذهو

 . ةساردلاو ةبروأ يف ثحبلل ًارائئسم تناك دقف . ةيخيراتلا ةلحرملا هذه
 ةلعافتم ريغ وأ ةيبلس هلالخ تناك ةيروس نأ نم مغرلا ىلع ماه رود وهو

 نم ةمور يف ةنراوملا هب ماق ام مهللا ادع ام , يبروالا ركفلا عم ًايباجيإ
 .ةينايرسلا ةصاخبو « اهباداو ةيقرشلا تاغللا لوح تاساردو ثوحب

 اذه ليبس تضرتعا يتلا تابقعلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم انه. دي الو

 يف ةيبروألا تايلاجلا نع برعلا نيخرؤملا تمص اهمهأو ثحبلا

 هعرفتو ثحبلا بعشتو « نينرقلا كنيذ يف ةينامثعلا ةيروطاريمإلا
 نادلب نيب لقنتلا ةرورضو « ةيلصألا قئاثولا ىلع لوصحلا ةبوعصو

 (1) ا/هنالهل: 65 0365 لان 11حتوناو 06 ةلمادامأ.. قاتم 5 ا. : 0( ,
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 تاغللا عونت ًاريخأو . تادنتسم نم اهتافيشرأ يف ام ىلع عالطالل ةديدع
 .اهب ةفيثكلا قئاثولا كلت ةعجارم بجت ىتلا

 تعضو نوكأ دق يئننأ الإ . يغبأ ام لك ىلإ ثلصو دق يننإ لوقأ الو

 ًاقمعو ًاليصفت رثكأ نوكت نأ نكمي تاساردل ًاقلطنمو , ًاماع ًايملع ًاساسأ

 اهتعباتمل صرفلا نيرخآلا كاش نأ لماو . لبقتسملا يف
 ةقيقدلا اهايانث يف لغلغتلاو

 روتكدلا يذاتسأ ىلإ هليزجو يركش صلاخب مدقتأ نأ الإ ينعسي الو

 . ثحبلا قيرطل ةرانإو هيجوتو عيجشت نم تيقال امل « سينأ دمحأ دمحم

 . ليمج نم ًاضعب اذه يثحبي تددر دق نوكأ نأ ةيجار

 , ةيكرت يف نإ اهعم تلماعت يتلا فيشرألا رود ىلإ ينانتماب مدقتأ امك

 . ةسنرف وأ ةيقدنبلا وأ
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 نزلا ننعم

 يورو ل_-ال اجا كس انلللوصالا

 ( اًنثيلا دالب
 ةملك فيرعت نم هكلاسم يف لغوتلاو ثحبلاب ءدبلا لبق دب ال

 ىلإ عجر ام اذإف .اهنم دوصقملاو اهل يقيقحلا ىنعملا ديدحتو « «ةيلاجلا»

 «ةيلاج» ظفل نأ دجول « ةغللا مجاعموهو . تاملكلا فيرعتل لوألا عبنملا

 اهنم اوجرخ اذإ « نولجي مهناطوأ نع موقلا الجو .«الج» لعف نم قتشا دق

 بحاص فيضيو .نودرطيو نوفني يأ ضوحلا نع نولجييو .رخآ دلب ىلإ

 رمع نأل .(ةيلاجلا) ةمذلا لهأل ليقو . الئاق كاذ هفيرعت ىلإ «برعلا ناسلو

 « مهيف يبنلا رمأ نم مدقت امل ٠ برعلا ةريزج نع مهالجأ باطخلا نيا

 ةيزجلا هتمزل نم لك مزل مث « اولح نيأ مسالا اذه مهمزلو .ةيلاج اومسف
 .(2مهناطوأ نع اولجي مل نإو « دلب لكب باتكلا لهأ نم

 وهو ماع امهدحأ « نييئعم ةيلاجلل نأ فيرعتلا كاذ نم لدتسيو

 . ماعلا ىنعملا وه اذه انثحب يف دوصقملا نأو . صاخخ يناثلاو « لوألا

 يتلا « برعلا ريغ نم تاعامجلا يه ثحبلا اذه يف ةيبروألا تايلاجلاف

 .اهيف لمعتو ةيروس ضرأ ىلع رقتستل « ةبروأ يف اهيضارأ نع تلج

 « ةلديذع بابسأ هل «ةرجهلا» رخآ ىنعمب وأ 6 ناطوألا نع حوزنلاو

 أاهضعبو « يدارإ اهضعب نأب صخلتو « ليصفتلاب عامتجالا ءاملع اهثحبي

 ك0

 ةدام . ١54 . ص )١4(. دلجملا . توريب رداص راد . برعلا ناسل .روظنم نبا )١(
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 يف اوميقيل مهناطوأ نم ةعامج وأ « دارفأ جورخ نأ يأ يدارإ ال رخآلا

 نع ثحبلا يف ةبغرلاك مهتاوذ نم ةقثبنم ةبغرل امإ نوكي « ىرصخأ دالب
 ًابحوأ ٠ قزرلاو لمعلا نع ًاثحب وأ عفرأ يتايح ىوتسمو « لضفأ شيع
 وأ . اهيحانم ىتش فرعتو « ةعساولا ايندلا قافا يف قالطنالاو ةرماغملا يف

 بلطتت مهسفنأل اهوراتخا يتلا ةنهملا نأل وأ « هنم ةدازتسالاو ملعلل ًابلط
 تضرف اذإ « ايدارإ ال حوزنلا نوكيو .الثم ةراجتلاك . لاحرتلا كاذ

 مرج ىلع مهل اباقع « اهاياعر ضعب ىلع رمألا اذه ةمكاحلا تاطلسلا

 نوكتو .اهبهذمو اهنيد نوقنتعي وأ ٠ اهتسايس نوئلامي ال مهنأل وأ  هوقرتقأ
 نم ةرفنم فورظ طغض تحت ثدحت اهنأ الإ « ةيدارإ انايحأ ةرجهلا

 فعضو ناكسلا ةفاثكل وأ . ىنيدلا وأ . ىسايسلا داهطضالاك . ناطوألا

 ضعب ثودحل ةجيتن وأ « اهناكس شاعم يفكي ام ريفوت نع دالبلا تاناكمإ
 ريغو ةئبوألاو ناضيفلاو فافجلاو « نيكاربلاو لزالزلاك « ةيعيبطلا ثراوكلا
 . كلذ

 ضرألا حطس ريمعت متي ملو )0 ناسنإلا مدق ةميدق ةيرشبلا تارجهلاو

 يف اهعون ناك امهم ةيرشب ةرجه ىلع قلطن نأ نكمي لهف .اهقيرط نع الإ
 ةيرشبلا تارجهلا كانه نإ ؟(ةيلاجلا» مسا .ء اهيلإ تلقتنا يتلا رايدلا

 ترقتساف « نييلصأ اناكس دجت مل اهنأ امإ ةديدجلا اهنطاوم يف يهو

 اهتكراشف « ًاقباس ةميفم رصانعب تقتلا اهنأ وأ ضرألا ةبحاص تدغو
 اهنأ وأ ) اهنيب اهصئاصخ تدقفو « اهب تطلتحاو 3 ضرألا ىلع ةدايسلا

 ةرجهلا نوكت ال عقاولا يفو .اهصئاصخ يه اهتسبلأ « سكعلا ىلع
 9 امأ . ةيلصألا ةنكاسلا تدغ اهنأل «ةيلاج» ىلوألا ةلاحلا 2 ةيرشيلا

 اذإ اميس الو ءرمألا ءىداب يف مسالا اذه اهيلع قلطي دقف ةيناثلا ةلاحلا

 رقتست نأ دعبو 3 نمزلا عم ةيمستلا هذه دقفت اهنأ الإ ) ًايملس انهدوفو ناك

 .امهيلإ تلقتنا نيذللا عمتجملاو ضرالا قاطن يف ًايلك جمدنتو « ًايئاهن
 ةريزجلا هبش بلق نم تقلطنا يتلا « ىربكلا ةيماسلا تارجهلا لاح اذهو
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 . نيرهنلا نيب امو ماشلا دالبك اهفارطأ ترمعو « ةيبرعلا
 ىتلا دالبلا ىف تظفتحا يتلا . ددعلا ةدودحملا ةيرشبلا تارجهلا امأ

 اهتاطابترايو « ةينيد وأ ةيموق بابسأل , ةصاخلا اهعباوطب اهيلإ تلقتنا
 . ةيلاجلا مسا اهيلع قلطي نأ نكمي هنإف « هنم تجرخ يذلا « مألا نطولاب

 ةملكف .(ةرمعتسملا) موهفمو (ةيلاجلا) موهفم نيب ريبك طابترا ظحالي انهو
 كلمت لصألا ف ينعتو « ةينيئاللا همام ةملك ةقيقحلا يف لباقت ةيلاج

 نفعل يو ؛ مهنطو نع ةديعب وأ ةبيرق « ًاضرأ نيرجاهملا نم ةعومجم
 اندم نوسسفيو « مألا نطولا نع امامت نورجاهملا ءالؤه لصفني تالاحلا

 رشاعلا نرقلا يف ةينانويلا تارمعتسملا لثم « ةلقتسم تانايكو « ةديدج

 دعي مل ثيح « (ىرغصلا ةيسأ ءىطاوش « ةجيإ رحب رزج) « م.ق

 ىقبي ىرخأ تالاح يفو .ةيفطاع تالص ىوس ةيلصألا اهدالبب اهطبري

 نأ يأ « هنم اوجرخ يذلا « لوألا مهعمتجم ىف ءاضعأ نورجاهملا

 تاياغ مدخت ةيلصألا ضرألل دادتما وأ « «ةيمامأ ةطحم» يه ةرمعتسملا

 ةينائويلا تارمعتسملا طمنلا اذه ىلع لثمو « ةنيعم ةيركسع وأ ةيجيتارتسا

 .«7ينامورلا قحلا تارمعتسمو . 01 ه:هدوناه5د ةامسملا

 ىدم ىلع روطت لب . هلاح ىلع «ةرمعتسملا» موهفم قبي ملو

 ينعي « ةيزيلكنإلاب همامدإب وأ « ةيسنرفلاب همامهاو ظفل حبصأو .روصعلا

 نم ةعومجم ىلع قلطأ امك « اهيضارأ دودح جراخ ام ةلود اياعر ةماقإ

 عيسوتبو « ىرخأ ةلود دودح يف نوشيعي « ةدايس تاذ ةلود اياعر نم دارفألا

 اولبق « ةدحاو ةيلصأ ةيموق نم رشبلا نم ةعومجم ىلع قبطني ادغ « فيفط
 يف كلذك ةظفللا نم مهفيو .©2(ىرخأ ةلود يف نينطاوم ال» وأ «ءابرغ»
 , اهدودح جراخ ةلود لبق نم ةرادمو ةلتحم ضرأ « ةثيدحلا روصعلا

 :اقيلو ًأطابترا اهب ةطبترمو

 لكم :مهتتطاومل ةلماكلا ةسرامملا تحب نامورلا اهيف ظفتحا يتلا تارمعتسملا يهو )١(
 .قوقح نم اهريغو .كلمتلا قحو «ءالثم ةينامورب جاوزلا قح

 (2) عممالءاممومأو 8راقضمأءوم خل تماومإل, : )0
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 ىلع كلذك ناقلطت اتناك ناتللا (3ه:ع,ذو) همام و ههمردمامأء اتملك امأ

 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف تنافيللا دالب يف ةيبروألا تايلاجلا
 . ةرمعتسملا موهفم ىلع تأرط يتلا تاروطتلا دحأ عقاولا يف امهف ء رشع

 ةمختلاو « ةبروأ يف ةيراجتلا ةضهنلاف .رشع يناثلا نرقلا رحخخاوأ لنم

 . تارمعتسملا نم ةديدج الاكشأ اتدجوأ . اهقطانم ضعب ىف ةيناكسلا

 ًاطابترا تطبترا دقف .ةميدقلا روصعلا يف ةفورعملاو ةدئاسلا كلت ريغ
 جراخن ىرخأ دالب يف راجتلا اهماقأ يتلا « ةيراجتلا تاسسؤملاب ٌدايصأ
  ةزيب - ةونج) ةيلاطيإلا ندملا اهتسسأ ىتلا تارمعتسملا لثم . مهنطو
 دالب يف ةيسناهلا ةبصعلاو . طسوتملا رحبلا ضوح يف « (ةيقدنبلا
 يف ةيبروألا تايلاجلا بيكرت ناك املو .©0لامشلا رحبو . كيطلبلا
 ىلإ دنتسا دق ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف . تنافيللا
 ناينعتو « نيتقباسلا نيتملكلا نإف « هيلإ راشملا هسفن يراجتلا ساسألا
 . نيتجراد اتناك ةيراجنت ةسسؤم

 ىلع قلطت تناك « تاذلاب ةسنرف نأ ىلإ ًاريخأ ةراشإلا نم دب الو
 ةملكلا هذه نم دصقي ناكو «اهالهث0» ةمألا» مسا ةلكسإ لك يف اهتيلاج
 مهؤا راو مهعفانمو مهديلاقت مهعمجت ءدا ارفألا نم ةعومجم كاذنلا

 . دحاو ءاضقو ةدحاو ةرادإل نوعضخيو .٠ مهتنهمو

 الإ ءام ةعقب ىف تايلاجلا نوكتب ةطاحإلا نكمي ال هنأ يهدبلا نمو
 اهنم قلطني يتلا « (ةدراطلا) دالبلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةساردب
 « نيرجاهملا كئلوأ تلبقتسا ىتلا , (ةبذاجلا) دالبلاو نورجاهملا
 ةيسنلابو .اهنطاوم نم حوزنلا ىلإ تاعامجلا كلت تعفد يتلا بابسألاو

 . ةبروأ نيبو اهنيب ةميدقلا تاقالعلا ىلإ عوجرلا نم دب آل . ةيروس ىلإ
 حضتيو .اهيلإ برغلا نم ماوقأ لاقتنا ىلإ تدأ يتلا لماوعلا هنك كاردإل
 رحبلا قرش يف يجيتارتسالا ماشلا دالب عقوم نأ « تالصلا كلت ثحب نم

 (1) قمدمل اهرمانوووم عمم ما ممه601ال6. 10 /نأان7 65. مورزو 1960-1965. ١٠١|1 2. 276. قنا. 001018.
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 روبعلل يعيبطلا رسجلا اهنوكو « ثالثلا تاراقلا ىقتلم دنعو . طسوتملا

 دف .« يراضحلاو يداصتقالا اهانغو « ةيسأ قرش يصاقأ ىلإ ةبروأ نم

 يبرحلا وزغلا ناكو .اهيلإ ةبروأ راظنأ بذج يف ًايساسأ ًارود اهلك تبعل

 ثبلي ملو « اهيف ةيبروألا تايلاجلا عرزو « اهيلع ىلوألا ةرطيسلا ةليسووه

 امه ةراجتلاو برحلا تناك كلذبو « يراجتلا طاشنلاب معد نأ وزغلا

 يف ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلا ةأشن امهيلع تزكترا ناذللا ناساسألا

 1 ١ لا وسكلا

 نم ءزجلا اذه ةميق ىلإ ةبروأ هبن نم لوأ مه نويقينفلا ناك دقلو

 يف تارمعتسم مهسيسأتو اهفارطأ عم تاقالع مهتماقإ قيرط نع « ملاعلا

 تاديم يف ةميدقلا بوعشلا طشنأ اوناك مهنأ فورعملا نمف .اهبونج

 5 مهدالب دودح جراخ تايلاج لكش ىلع مهينطاوم عرزو «ريمعتلا

 ةبغرلا مهتعفد دقل .م .ق رشع يناثلاو رشع ثلاثلا نينرقلا يف ةصاخبو

 طسوتملا رحبلا ضوح يف راشتنالا ىلإ « هتارورضو يراجتلا عسوتلا يف

 اتلد لامش نم « مهينطاوم اهونكسأ يتلا مهتارمعتسم تدتما دقو .هلك

 ةسنرف بودجف « نانويلا ىلإ « يكيليكلا ءيطاشلا لوط ىلإ ءرصم
 نم باحرتلاب نولبقتسي اوناكو .يلامشلا ةيقيرفأ لحاسو « ةينابسإف

 سوفن نع كوكشلا دعبي ناك ًاريغص ًابعش مهنوك نأل ع« بوعشلا فلتخم

 رمآلا هيلع ناك امك « ةريثك تازايتما مهتايلاج حنمتف ٠ ىرخألا بوعشلا
 .ةيرصملا سيفمم ةنيدم يف

 يف الإ يقينفلا رامعتسالا ىلع ىربكلا ةبروأ لعف ةدر ثدذحت ملو

سألا ملاعلا ءازجأ ضعبل نييبروألا ناطيتسا نأ كلذ نم مهفي نأ بجي
 يوي

 ةيروس نأ وأ « امامت امدعنم ناك « طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا يقيرفألا

 نيب اولمعو , اهضرأ ىلع ءودهبو ايملس اورقتسا مهنم ًادارفأ لبقتست مل

ا بعشلا وه ينانويلا بعشلا نإ :لوقلا نع ينغف ..اهعوبر
 يناثلا رمعتسمل
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 3 هعاقي مظعم عم ةيراجت تاقالع ماقأو 4 هرزج نم ريثك يف رقتساو هضوح

 ةرمعجرم ةيسننل نرك غي . رصم ىف لعف امك ةيروس ىلإ برست هلعلو

 ةدكؤملا هتروص ذخأي مل ينانويلا رامعتسالا نكلو . ةريهشلا (١)١( سيطارقن»

 اعد ذإ . ىنودقملا وزغلا دعب الإ « عساولا مظنملا هعباطو . ةيروس يف

 حتتتفا يذلا 3 يقرشلا ملاعلا بلق يف م ندم ءاشنإ لإ ردنكسالا

 سيسأت ىلإ تدأ يتلا عفاودلا سفنب اريسم نكي ملو .هئازجأ مظعم

 :ةيناكسلا ةيففلاك طيرعتلا نديبلا يقرب ىف نونا رمجتسم هلق ييتازربلا
 امنإو « ةيراجتلا ةحلصملا وأ 3 ةرماغملا يف ةبغرلاو يسايسلا اضرلا مدعو

 دالب ىلإ ) ةرضحتملا نانويلا يف ةلثمم ةبروأ لقن هلمع ءارو نم دارأ

 + ةييرححلا كاهضا ةفي هقوتحللا ةماقإ كانا نيقرت قيرط, نوع كلذو. + قرشا
 نم ةلسلس سيسأتو « ةيلصألا مهنطاوم يف اهوفلخ يتلا كلت هباشت

 ةفاقثلا رشنل زكارم ءاشنإ اريمخأو « لاصتالا قرط ىلع ةيركسعلا تاطحملا

 .«”اهميعدتو قرشلا عوبر يف ةينانويلا

 هؤافلخن نويقويلسلا راتخنا « ةيروس يف كاذ ردنكسإلا ططخمل ًاقيقحتو

 هذه تناكو .راهنألا تايدو لوط ىلعو 3 ةيسيئرلا تاالصاوملا قرط اهيف

 ةيقيرغإ ةغلب امنإ « ةلماك ًاندم ةيروس ضرأ ىلع ةيقيرغإلا «تارمعتسملا»
 ىلع هتراضح عشيو شيعي نأ ينانوي بعشل نكمي اهيفو 3 يقيرغإ عيرشتو

 . نييلصألا نينطاوملا نيب رثعبت ول كلذ عيطتسي نل امنيب . هلوح ام

 راجت سسأ دقل "7378-194 ص ١. ج .ةملاطبلا خيرات . يحصن ميهاربإ روتكدلا )١(
 م .ق عباسلا نرقلا فصتنم يف كلذو «سيطارقن ةئيدم ةيقيرغإلا سوتيليم ةنيدم

 . ةثيدحلا «فيعج موك» ةيرق برق يبوناكلا لينلا عرف ىلع .لوألا كيتمسبأ دهع يف
 يف مهنأ دقو .رصم يف قيرغإلا زاجتلل ديحولا رقملا سيسامأ دهع يف تحبصأ دقو
 ةينويآلا رزحلاو ندملا نمو «ةنيجيإ ةريزج نم قيرغإ سيسامأ مايأ ةنيدملا نارمع

 . يبرغلا لوضانألا ءىطاشو ةجيإ رحب قرش يف ةيرودلاو ةيلويألاو
 (2) انام: لا وؤنرأب نأ 5زلاأَم 6. 6 )02
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 طاشنلا يف رجفت « ةيروس يف ينانويلا يريمعتلا طاشنلا اذه.قفار دقو

 ةيملاعلا قرطلا تاياهن ىلع هترطيسو ماشلا دالب عقوم حتف ذإ « يداصتقالا

 ىلع مهنيعأ « ةيسأ قرش يصاقأب اهلصت يتلا كلت ةصاخيو « 20>ىربكلا
 اوقلطناف « طسوتملا رحبلا دودح ءارو ًاديعب دتمت يتلا ةعساولا ةراجتلا قافآ

 نم قلطنتو اهضرأ ةديدعلا اهتاعرفتب قشت يتلا «ةيملعلا قيرطلا» قرطلا كلت مهأ )١(

 ءىدتيبي وهو .كاذنا فورعملا يبروألاو يقيرفإلاو يويسآلا ملاعلا ءازجأ ىلإ اهفارطأ

 ساحنلا مجانم ثيح بونجلا ىلإ اعرف اهنم ثعبيو .ءانيس ءىطاوشف «لينلا اتلد نم

 مث . ةيبونلا برعلا دالب موخت ربع « ىصقألا قرشلا ىلإ رخآ اعرفو «ةريزجلا هبش يف
 مسقنيو . لمركلا لصي ىتح اليلق لخادلا ىلإو ,نيطسلف ءىطاوش ىلع الاش فلي
 وحن هجتي امههيناثو «ليبجو اديصو روصب ارام لحاسلا رياسي امهدحأ .نيمسق انه
 ىلإ اقرش الاش قلطني مث «يلاشلا هارجم يف ندرألا زبنف ءودجم لهس ربع لخادلا

 لصيو ءرمدتب ًارام «ةيروسلا ءارحصلا زاتجي قيرط عرفتي قشمد نمو .قشمد
 عباتت ةيسيئرلا قيرطلا نإف قشمد نمو .ماشلا دالب طساوأب نيرهغلا| نيب ام طساوأ

 ىرحجم ةيذاحم «ةفوجملا ةيروس ىلإ ةيقرشلا نانبل لايج عطقتو لاش اههاجنا

 رهن ةحتف ريع طسوتملا رحبلاب ليون اعرف قيرطلا هذه لسرت شداق فو . يصاعلا

 ربع ةيبناج ىرخأ ةيلصألا قيرطلا نم جرخت ةيروس لاهش يفو .يبولجلا ريبكلا

 «لخادلاب طسوتملا رحبلا لصتل .سونامألا لابج يف ةيروسلا تارمملا

 . ىرغصلا ةيسأ ىتح ل صي سوروط لاب ةيكيليكلا تارمملا يف هدوجو رخآ كلسم

 ةلجد ىلإ هنمو «تارفلا ىلإ اقرش تاعرفتلا هذه دعب ةيلصألا قيرطلا فرحنتو

 .يبرعلا جيلخلاب يقتلت ىتح «بونجلا ىلإ مث
 نزاخم يف عضوتتل .يدنهلا طيحملا بابع ةرخام يأت تناك دنحملا تاجتنمف

 ضرأو ءارتبلا ىلإ ءاهيلإ راشملا ةقباسلا قيرطلا ربع اهنم لقنت تناك ثيح ءنميلا

 ةنيدم يف بصت ثيح .يبررعلا جيلخلا ربع كلذك لقنت ايك .نييقويلسلاو ةملاطبلا
 وأ «ريقعلا» يه اهلعلو يبرعلا جيلخلا ىلع يراجت زكرم مهأ يهو) 018

 , ةيكاطناأف ةسيدأف نيبيصنف رمع نب ةريزجف ةلجد رهن ىلإ اهنمو . «مويلا ةريجعلا)»

 ىلإ ءًابرغ يبرعلا جيلخلا لامش نم قلطنت يتلا ةيربلا قيرطلا انايحأ كلست تناكو

 م١6 ماع يلاوح تسسأ ةينانوي ةرمعتسم) «سوبوروأ ارود» نم رم ثيح «تارفلا

 نوكتل .قارعلاو ةيروس نيب ءارحصلا قيرط ىلع .لوألا سوقويلس لبق نم «م .ق

 ىلإ اهنمو ( .ةيراجتلا قيرطلا سرحتلو ءاهباحصأو لفاوقلا اهيف حيرتست ةطحم
 , ةيكاطنأ

 افرا



 ام نوبلجي « ةديدجلا مهندم اهتسرحو اهتمح ىتلا قرطلا كلت باحر يف

 رصنعلا عزوت !ذكهو دنهلاو ةيسا عئاضب نم ةبروأ هيلإ جاتحتو هيلإ نوجاتحي
 نوكي ام فثكأ ناك نإو . ةيروسلا ندملا عيمج يف يقيرغإلا ينودقملا

 يفو .(هيقويلس « ةيقذاللا « ةيمافأ « ةيكاطنأ) : ةينانويلا تارمعتسملا ىف

 هامحو رمدتو قشمدو . طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ءىناوملاك ةراجتلا زكارم

 .()لحخادلا ىف ناسيبو

 نم ًادونج ءدبلا يف نورمعتسملا وأ ةينانويلا تايلاجلا تناكو

 اوناكو ,. يكلم موسرمب ةديدجلا ندملا يف اوتبث « ةقزترملاو نيينودقملا
 نويندملا بذجنا نأ ثبلي ملو .نييلصألا ناكسلا نم مهتاجوز نوراتخي

 ناكسلا فيضأ مايألا عمو .ةيسايسو ةيداصتقا عفاودب ندملا كلت ىلإ

 اراجت مضت تذخأ يتلا . ةرمعتسملا نادكس ىلإ مهفاصنأو نويلصألا

 ريبك مسق ىزعي يندملا دفاوتلا ىلإو .نيرماغمو ًاديبعو « ءاملعو نينانفو
 .نييقويلسلا ن نمز ةيروس يف ناكسلا ةدايز نم

 نامورلا لعف . ةيروس مهلالتحا دنع نوينودقملا نانويلا لعف امكو '
 يف امهدحأ . نيقباسلا نيبراحملل نييسيئر نيزكرم اوسسأف .مهدعب
 « نييويح نيزكرم اودغي نأ مهفدهو . «كبلعب» يف يناثلاو « [توريب»
 ىلإ مهل تارمعتسم سيسأتل كلذك اوعسو .اهرشنو ةينامورلا ةفاقثلا تبل
 ىف لاحلا هيلع ناك املثمو . ندرألاو ةيقرشلا نانبل ةلسلس نم . قرشلا

 تناك ةينامورلا تايلاجلل ىلوألا ةاونلا نإف « ةقباسلا ةينانويلا تارمعتسملا
 يف ةايحلا مهتبذج نيذلا نويندملا اهلوح عمجت مث . نييركسعلا نم

 حراسملاك «ةيقيرغإلا ندملا هب دوزت تناك اهب ةدوزم ةديدجلا ةينانويلا ندملا تناك دقل )١(

 يقيرغإلا نطاوملا ربعي يتلا تاسسؤملا نم اهريغو « موروفلاو مويزانمجلاو تامامحلاو
 ناش تيبو اكع لثم) ةيماسلا ندملا ضعي ينو .هعمتجم يف هتيوضع نع اهتطاسوب

 انيب «.ءاقيلاب يلصألا رصنعلل ندملا هذه يف حمس دقلو . ليدعتلا سفن أاورجأ (ةامحو

 .اديقمو ادودحم ناك اهيف هتايحو .ةديدحلا ندملا ىلإ هلوخد
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 ةراجتلا بعلت مل ةقيقحلا يفو .ةيداصتقالا مهعفانمو مهلامعأو ٠ قرشلا

 تايلاجلا ميعدتو « ةيروس ىلإ « نييلاطيإلا راجتلا عفد ىف اريبك ارود

 ناكسلا نم ةينامورلا تارمعتسملا ىف راجتلا مظعم يقب ذإ « اهيف ةينامورلا

 فرك ةمهأ تاذ ناك قرشلا ةراجت نأ نم مغرلا ىلع « نييلصألا

 تدغ يتلا « تايلامكلاو فرتلا رهاظم عبنم اهنأل « ةيلاطيإ لكلو « امورل

 الهودانة6 ينامورلا رجاتلاف . برغلا دالبو امور يف ةايحلا تايرورض نم

 هنإف دجو ام اذإو ىرشلا خيرات يف ردانو ديدج تدار نذإ (الاوءمدنمء وأ

سغأ» نمز يف اليلق دتما دقلو .ةيكاطنأ ةنيدم امان هسفنل راتكي ناك
 «سط

 بحسناو « لوألا يداليملا نرقلا يف داع هنأ الإ « ءارتبلا ةنيدم لصو ىتح

 يف هل ةديدجلا قاوسألا بذج مامأو . رهاملا يروسلا هليمز ةسفانم مامأ

 .©2قرشلا قاوسأ نم ًامامت دقتفا ىتح « بزغلا

 مايأ ماشلا دالب يف ةيلاطيإلا ةيلاجلا دا رفأ ددع نأ حضتي اذه نمو

 ناكو .نيينانويلا عم لاحلا هيلع ناك امك ًاريبك نكي مل ينامورلا مكحلا

 نع نوزيمتي اوناكو .بئارضلا يعماجو ةموكحلا يفظوم نم اهدارفأ مظعم

 قح نوكلمي نيذلا نوديحولا مهف « ةصاخلا مهقوقحب نييلصألا ناكسلا

 ءابرغلا ال نييلصألا دالبلا 0 مه كلذب مهنأكو « ةينامورلا ةنطاوملا

 يف اوقلطنا دقف « ةاواسماللا هذه مهطاشن قعت مل نييروسلا نأ الإ .اهنع

 ةفصبو « ةينامورلا تاعطاقملا يف ًايداصتقا اولغلغتو . يراجتلا ناديملا

 كانه ناك دقف .نييداليملا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ةبروأ يف ةصاخ

 نيدفاولا عيمج - ىلع تقلطأ ةملك يو (5إ/"1) لا ب موقي يقيقح رامعتسا

 سلا ابا نأ ىتح « ًاطاشن مهرثكأ نويروسلا ناكو قرشلا نم

 لوط ىلع ةرشتنم تناك « ةيتيدلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهتايح رهاظمب
 يف مهتايلاج تعمجت.دقف . لخادلا قطانم ضعب يفو « طسوتملا ءىطاوش

 بونادلا قيرط نع تلصوو « «ةيتسوأ)و (يلوبان» و «ةيلقصوو «سوليد»

 زكارم مهتراجتل ناك ةينابسإ يفو .«نويل» ىلإ نورلا قيرطبو « ةينامور ىلإ

  0(1 2. 7انااا: 0م. )1(
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 .(١١ةلاعفو ةطيشن زكارملا هذه تناكو 1 لوغلا دالب ىف كلذكو .«. ةصاخ

 نم ةريبك ةيمك نيدروتسم مهتفصب (نويماشلا) نويروسلا ركتحا دقو
 نكي مل هنإف نيردصم مهتفصبو « تنافيللا عم ةينيتاللا تاعطاقملا ةراجت

 تاراهبلاو رومخلا : يه اهب نورجتي يتلا علسلا تناكو .نوسفانم مهل

 . يلحلاو جاجزلاو بوبحلاو

  ةميدقلا روصعلا يف ةينامورلاو ةينانويلا تاحوتفلا نأ حضتي اذكهو

 دالب ىلإ ةيبروألا تايلاجلا لاقتنا يف ىلوألا ةنبللا تيعبصو يتلا يه

 بعلتل ةراجتلا تءاج مث « اهب ةصاخ ندم ءاشنإ نم اهل تنكفو 5 ماشلا

 تاحوتفلا تلعج دقل ةقيقحلا يفو .ةديدج رصانع بذج يف اهرود

 ةراجتلل ةيقيقحلا داعبألا عم سامتب « كاذنا ةندمتملا برغلا بوعش

 نع ثحبتو « ةعقبلا هذهب قصتلت ةبروأ تانخأ تقولا اذه ذنمو « ةيقرشلا
 دعي مل يتلا علسلا نزخم يهف « هبل راجل اهتباومل يويحلا ىدملا

 نانويلا جزمي ىتلا لباوتلا اهيتأت دنهلا نمف : اهنع ءانغتسالا اهناكماب

 نوبيطتي يتلا روطعلاو حئاورلاو « هقاذم نيسحتل مهماعط اهب نامورلاو

 اهيلإ لمحي نيصلا نمو .رخافلا مهثاثأ هب نومٌعطي يذلا جاعلاو ءاهب
 راجحألا سراف لابج نمو « ءاوسلا ىلع لاجرلاو ءاسنلا سابل ريرحلا

 تدغ دقل . ةئيمثلا ءىلآللا ئبرعلا جيلخلاو يدنهلا طيحملا نمو ةميركلا

 امدنعو ()ينامورلا دهعلا يف م ةأايح- ىف ًايساسأ ًارصنع قرشلا ةراجت
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 ةيتسوأ يف دبع ةزغ لعبف « مهتهلآل دباعملا نوميقي مهغإف نويروسلا ميقي ناك ثيحو ,
 اهنأ ىتح ةيوق ةيروسلا ةيلاجلا تناك ةمور يفو . ةينابسإ نم نكامأ يف توريب لعبو
 .تاوبايلا نم ددعب ةينامورلا ةسينكلا تدمأ

 (2) اق/. [1نزل0: لأى نأ6 لان م0068 نان !هانقصضأ هان اةاوالقا موو 2) 22-3 .٠.1

 (يداليملا لوألا نرقلا) «سونيلب» خرؤملا مايأ مدقت ةينامورلا ةيروطاربمإلا تناك

 ةمواومعموو لاا نم نويلم ( ٠١ ١ اهتم ةدروتسملا 00

 . غلبملا اذه فصن صتمت اهدحو دنهحلا تناكو .رالود )٠ ٠٠ ٠١ يلاوح يأ
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 تدادزا ةريخألا نإف « ةيبرغو ةيقرش ىلإ ةينامورلا ةيروطاربمإلا تمسقنا
 اهيلإ ةدراولا علسلاو . اهتاجتنمل اهتجاح نأو اميس ال « ماشلا دالبب ًاكسمت
 اهكالهتسا يطغتل كلذو ًاحاحلا رثكأ تحبصأ ةيسآأ قرش يصاقأ نم

 برغلا ءارمأ ىلإ ةئيمثلا نيصلاو دنهلا عئاضب ءادهإ نم نكمتتلو يلحملا
 نأ ذإ . مهيدل اهذوفنو مهتقادص ىلع ظفاحت ئتح « ةرباربلا نمرجلا نم
 ءاسؤر دشأ اهمامأ ىنحني ةيرحس اصعب هيشأ تناك ةيقرشلا تاجتتملا

 ةلودلا رظن يف ماشلا دالب ةيمهأ نم فعاض دقلو . ا نيبراحملا ةرباربلا

 .اهيف ()هتعانصو ريرحلا جاتنإل ىلوألا زكارملا دحأ تناك اهنأ ةيطنزيبلا

 ىدل خذبلاو فرتلا سح ومن عم ةعلسلا هذه ىلإ ةجاحلا تدتشا دقلو

 اهحباذم سئانكلا نييزتو « اماع اسابل اهل سانلا عيمج مادختساو « مورلا

 .اهب

 ةراجتلا يف يباجيإلا رودلا يطنزيبلا دهعلا يف نويروسلا بعل دقلو

 كلتو « مهدالب يف ةعونصملا عئاضبلا لقن يفو « ةيبرغلا ةيقرشلا

 رمألا هيلع ناك امك « ةبروأ ىلإ اهبونجو ةيسا يقرش ىصقأ نم ةدروتسملا
 ةرتفلا هذه يف برغلا نأ ينعي اذهو .ةدحوملا ةينامورلا ةيروطاربمإلا مايأ

 كلذو .اهنزاخم نم نومتيل ؛ ماشلا دالب ىلإ هبناج نم عسي مل ةيخيراتلا
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 .اهيدل رارسألا نم ًارس هجاتنإ نإ لب ؛نيصلل اركح هتعانصو ريرحلا جاتنا ناك
 ةدفاولا لفاوقلا مهيلإ يهتنت تناك نيذلا*.سرفلا ةطاسوب هدروتست ةطنزيب تناكو

 ةطنزيبو سراف يتموكح نيب اهيلع قفتم زكارم كانه ناكو . ناتسكرت ريع نيصلا نم

 يف زكارملا هذه مهأ نمو . يكرمج بتكم رقم تقولا سفنب نوكتو «عيبلا اهيف متي
 . تارفلا ىلع «ةقرلاو» ةيروسلا ةريزجلا يف «نيبيصن» ةيروس

 هرتخير» عجريو . ةيروس ىلإ لصوو نيصلا نم برست ريرحلا جاتنا رس نكلو
 نم ريخألا نرقلا ىلإ ءزقلا دود اهيلع ىبري يتلا اهيف توتلا ةرجش ةعارز لصأ

 ,نم ةيلوألا ةداملا ءارش ىلع ةريجم اهيف ةعانصلا دعت ملف .اهيلع ةيطنزيبلا ةرطيسلا

 ترهدزاف .تاقفنلا نم ليلقب اهجاتنا عيطتست تدغ اهنإو ,ةعفترم ناثأب جراخلا

 .توتلا راجشأ ةعارز تطشنو ةيروس يف ةيريرحلا ةعانصلا .
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 دالبلا ناكس نألو « يراجتلا لمعلا يف مهسرمتو « نييروسلا ةراهمل

 اليئض اليم ةماع نودبي اوناك نامورلا - نمرجلا وأ نمرجلا نم ةيبروألا

 لاومأ سوؤرو « ًاتقوو ةربخ بلطتت يتلا ةيرحبلا اهنم ةصاخبو « ةراجتلل

 لازت ال تناك نمرجلا ةايح نأ امك .ةيربلا ةيلخادلا ةراجتلا نم رثكأ

 , روطعلاو لباوتلا راضحإل ةجاح ةيأب اورعشيل اونوكي ملو « ةطيسب
 يدقنلا لاملا رفاوت مدع اذه ىلإ فاضيو .قرشلا نم ةعيفرلا ةشمقألاو

 ةبسنلاب امأ .ةريبكلا ةيراجتلا تاعورشملل تارورضلا لوأ وهو « مهيدل

 قرشلا ةراجت هعبشت يذلا فرتلا سح نإف . نمرجلل نيعضاخلا نامورلل

 . مهتكهنأ دق تناك ةينامورلا بئارضلا نأ الإ « مهنيب ًايرشتسم ناك

 ةيرورضلا لئاسولا اودقفف « مهتاورث تلءاضتف ةينمرجلا تاوزغلا تءاجو

 نييروسلا”راجتلا دفاوت لباقمو « فورظلا هذه تحتتف .قرشلا عم راجتالل

 .يويسآلا قرشلا عئاضب مهعم نيلماح . برغلا ىلإ نيينانويلا ضعبو

 :برغلا نم 0 اا ا ا

 . قرشلا وحن

 اوناك « نييحيسملا جاجحلا نم ةريبك ًادادعأ نأ ىسني الأ بجي نكل

 نع ريفكتلل « ماشلا دالب يف ةسدقملا نكامألا ةرايزل قرشلا ىلإ نولقتني

 ءالؤه نيب نكي مل هنأ الإ « ةنيمث ةينيد اياقب نع ثحبلل وأ 2 مهيونذ

 هب ىتأي يذلا لثملاف , (")اردان الإ راجت مهيمسن نأ نكمي نم جاجحلا

 اوموقيل ةيروس ىلإ اورفاس دق نييكنرفلا نأ اوتبثيل . ةداع نيخرؤملا ضعب

 تالحر ىلع ةقيقحلا يف قبطني نييجنفوريملا دهع يف « اهيف ةراجتلاب

 وعدي ناك يذلا «يدومعلا ناعمس» سيدقلاف . ةسنرف ىلإ نييروسلا راجتلا

 نييروسلا هينطاوم نم راجتلا لمحي ناك , ؛«فييفنج ةسيدقلا» ديجمت ىلإ
 ىلإ نيدفاولا نييكنرفلا راجتلا سيلو « اهيلإ هتايحت ةسنرف ىلإ نيقلطنملا
 1 (9ماشلا دالب
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 ىلع رهظ دقف .هيلع وه ام ىلع قبي مل ماعلا يسايسلا عضولا نكلو

 . نوملسملا برعلا يداليملا عباسلا نرقلا يف ةيملاعلا ثادحألا حرسم

 طسوألا قرشلا ةقطنم ةايح يف ةيرذجو ةقيمع تارييغت مهعم اولمح نيذلا

 . ةماع ةفصب برغلاو قرشلا تاقالع نِف يلاتلابو « تاذلاب ماشلا دالبو

 زيفداه « مالسإلا ةلاسر مهعم نيلماح مهتريزج هبش نم برعلا جرخ دقف

 ماشلا دالب اوحتفف . مهنع ةديعبلاو « مهل ةرواجملا عاقصألا عيمج يف اهثب

 اوقشو « سراف ةيروطاربمإ ىلع اورطيسو « ةيقيرفأ يلامشو ءرصمو

 . ةسنرف بونج يف اولغوتو « ةينابسإ اوعضخأف « ةبروأ٠ ىلإ مهقيرط

 ةرتفل اومكحو « ةيلقص لثم « طسوتملا رحبلا نم رزج مهمكحل تخضرو

 دالب يف اولغلغتو ةيسأ يصاقأ يف اورشتناو « ةيلاطيإ بونج نمزلا نم

 قرشلا نيب « ةيملاعلا ةراجتلا قرط ىلع اورطيس كلذبو .نيصلاو دنهلا

 ةبروأ يف اهتاياهن ضعبب ىتح « اهلوصأو اهتادادتما مظعمب . برغلاو

 ةراجتلا ناديم يف اهسرمتب تفرع ةمأ برعلا نأ خيراتلا تبثأ دقلو .اهتاذ

 نابإ ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدحولاو نمألا بابتتسا دعاسو « ميدقلا ذنم
 تاطلسلا عيجشتو « اهراهدزاو ةعانصلا ومنو « يمالسإلا يبرعلا مكحنلا

 مهطخ برعلا عباتي نأ ىلع ء فرتلاو ةيندملا بابسأب ذخألاو « ةمكاحلا

 يقرش عم ىدم عسوأ تاقالعل لاجملا اوحتفي نأو ء قباسلا يراجتلا

 ًاقرش يراجتلا دادتمأالا يف برعلا فرطت دقلو .ةبروأ دالب عمو ؛ ةيسأ

 يفرش يف تايلاج مهل تناكو «, «)ةيروك اولصو ىتح قرشب الافبتو

 يف ةيرحبلا ةحالملا تطشنو « ناليسو ةيقرشلا دنهلا رزجو « نيصلا

 نم هفرعت مل ًاطاشن رمحألا رحبلاو « يبرعلا جيلخلاو . يدنهلا طيحملا

 مخض لدابت اهروحم « ةيوق ةيراجت ةكرح يبرعلا ملاعلا يف رهظو « لبق

 .اهضعبو «ةيسأ يقرشو ةيقيرفأ نم دروتسم اهضعب :عئاضبلا نم ىتش عاونأب
 .اهتاعونصم نمو اهسفن ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلا تاجتنم نم رخآلا

 . انيأر امك عمال يراجتلا اهيضامو ماشلا دالب مهست نأ يهدبلا نمو

 (1) لوريل, 1.1.52 )1
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 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل يسيئرلا زكرملا اهلعج ديدجلا يسايسلا اهعضوو
 نأب أاملع ء ةطيشنلا ةيراجتلا ةيبرعلا ةكرحلا يف ٠ ةيفللا وف ةرتف ةطساولا

 ترخزف .اهيمارم تبعشت امنإو « اهتاهاجتا ريغت مل ىربكلا ةراجتتلا قرط
 دح ال ةيراجت تايلاعفب ماشلا دالب ضرأ قشت يتلا ىربكلا ةيملاعلا قيرطلا
 ىلع اهلحارم ضعب يف ةقبطنمو ةلصتم قيرطلا هذه نأ ةصاخبو ءاهل
 ىلإ هجتملاو « ةيقيرفأ يلامشو ء رصمو ةيروس نم دفاولا جيجحلا قيرط
 بناج ىلإ جحلا نإ لوقلا نع ينغو .ةنيدملاو ةكم يف ةسدقملا رايدلا

 ةيراجت تالدابت ءارجإل امئالم افرظ ناك هنإف .ء ىدؤت ةينيد ةضيرف هنوك

 لفاوق ربع « ةسدقملا رايدلا ىلإ ةدفاولا ةيويسآلا تاجتنملا نيب ةعساو

 . ماشلا دالب تاجتنم نيبو « رمحألا رحبلا بكارمو نميلا

 , مخضلا يراجتلا طاشنلا اذه مامأ نهذلا ىلإ ردابتي يذلا لاؤسلاو
 ةلحرملا كلت يف يمالسإلا يبرعلا ملاعلا راطإ يف ماشلا دالب هتشاع يذلا

 يراجتلا اهزكرم ىلع ةيويحلا ةعقبلا هذه تظفاح له وه « خيراتلا نم

 تناك امك . برغلاو قرشلا نيب .هنع ىنغتسي ال طيسو اهنأ يف « قباسلا
 عم اهتاقالع ىلع رصتقا يراجتلا اهراهدزا نأ مأ ؟يطنزيبلا دهعلا يف

 طسوتملا رحبلا ربع مهبكارم نوملسملا برعلا لسرأ لهو ؟ طقف قرشلا
 يقرش زونك اهعم ةلماح « ةينابسإو ةسنرفو ةيلاطيإو نانويلا ءىطاوش بوجتل
 لهو ؟نيصلاو دنهلا ىلإ يدنهلا طيحملا ربع اهب اوثعب امك . هتاجتنمو ةيسا
 ؟ةفلتخملا ةبروأ قطانم يف ةماقإلاو مهسفنأب لاقتنالا ىلع نويروسلا رباث

 يمالسإلا يبرعلا مكحلا نم ىلوألا نورقلا لالخ تصلقت دقل عقاولا يف
 ةلاسرلا نأل « ةيروسو ةبروأ نيب ةدوقعم تناك يتلا ةيراجتلا تاقالعلا

 ايداعم ًافقوم مهنم فقت ةيحيسملا تلعج « برعلا اهلمح يتلا ةيمالسإلا
 ةيروطاربمإ يف ةلثمم ةيحيسملا مهتمواق دقف .نمز دعب الإ هتلح فخت مل

 نإف مث نمو . ةبروأ يف ةرقتسملا ةينامورلا ةينمرجلا رصانعلا يفو نييطنزيبلا
 راجتلاو نيرفاسملا لمحت تناك ىتلا « ةيمالسإلا ةيبرعلا بكارملا
 « ةيلقصو ةينابسإ ءىناوم نيب الإ رمألا ءىداب يف لقتنت ال تناك . عئاضبلاو
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 . مهنيب اميف نوملسملا برعلا الإ اهنم ديفتسي الو ٠ ةيقيرفأ لامشو

 « ةيلقصو ةينابسإ يف نييحيسملا عم ةحمسلا برعلا تاقالع نأ الإ

 .« بنج ىلإ ابنج اهيف اوشاع يتلا قطانملا عيمج يفو « ةيلاطيإ بونجو

 بصعتلا ةدح تففخ ءرخالا عم لماعتلل قيرف لك ةجاحو « نمزلا رورمو

 اوذخأ « برع راجتو حايس نع خيراتلا انثدحي اذكهو .نييحيسملا ىدل

 نأ دكؤملا نمو .اهملاعم ىلع نوعلطيو « ةبروأ لامش نم قطانم نوروزي

 اودفو نيملسم اهناردج نيب مضت تناك « بونجلا يف ةيراجتلا ةيلاطيإ ندم

 نرقلا يف عمسنل اننإو .ةيروسو رصم نم امبرو « ةيقيرفأ لامش نم اهيلإ

 - نييقيرفألا نيحالملا عم تافلاحت دقعت تناك ندملا هذه نأ عساتلا

 يتلا تايرفحلا نأ امك .- ةنصارقلا بقل نوييرغلا مهيلع قلطي نيذلا

 ترهظأ « ةيناملأو ةيفانيدناكسإو ؛ كيطلبلا دالبو ةيسور يف ترج

 نورق ىلإ اهخيرات يف عجرت يتلا « ةيبرعلا ةيضفلا دوقنلا نم ةعومجم
 تبثي اذهو « يداليملا رشع يداحلا ىتح عياسلا نرقلا نم دتمت « ةدع

 مل ةبروأف . نيملسملا برعلاو ةبروأ نيب , ةطيشن ةيراجت تاقاللع دوحو

 اهيلإ ًافاضم « ا ا 0

 لحما دقف .كلاسملا تبعشت امنإو 0 اولا ةياكانب كاين تانكي

 برعلا نيب  ةرشابملا تاقالعلا ةجيتن « نيوزق رحب قيرط نع دوزتي اهقرش

 .(١)ةطنزيبو سورلا نيب تالصلل ةجيتن ةينيطنطسقلا قيرط نعو . سورلاو

 ىلع لصحت تناك يتلا ةيلاطيإ نمو اهقرش نم دوزتي ناكف ةبروأ طسو امأ

 ؟ يس دالبو ةيردنكسإلا ْ ع وبسرلا : او دع

 (1)هربف. +ريمم. 6776.  :يف عوضوملا اذه نع لوطملا ثحبلا ىلإ عجري )١(
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 ةفلتخملا ةبروأ قطانم يف نمرجلا رارقتسا نأ ةقيقحلا يفو .ةيلاطيإو

 نم ًاريثك عفد « ةفرتملا اهرهاظمو ةينامورلا ةراضحلا ديلقت وحن مههاجتاو

 زكارملا ىلإ قالطنالاو , مهشامكتاو مهتلزع-نم جورخلا ىلإ ةبروأ ناكس

 ىلإ اهلقنل ء رصمو ةيروس يف ةصاخبو « ةيقرشلا علسلا عمجتل ةيسيئرلا

 ةدايقب ةسنرف نإ لوقلا نكميو . ملسم يبرع رجات وأ طيسو نود مهدالب

 تاقالعلا لاجم حتف يف يمسرلا طيحملا ىلع ركف نم لوأ يه ناملراش

 ةسنرف نيب ةقباسلا تالصلل ناك هلعلو . يبرعلا قرشملا دالب عم ةيراجتلا

 يف ليق امهمو .ةأدابملا هذه يف رثأ يطنزيبلا مكحلا مايأ 0”ةيروسو

 ةريهشلا هتثعب لاسرإ ىلإ ناملراش تعفد ىتلا ©” ةينيدلاو ةيسايسلا بابسألا

 هجوي يداصتقا لماع كانه ناك هنأ دب الف « ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلإ
 هفسأ ىدبأ ؛ مورلا روطاربمإ.ريفس عم هل ثيدح ىف هنإ ليق ىتح « هتاوطخ

 (1) أطال 8. 01(

 ىتح «تاذلاب ةسنرف ىلإ يطنزيبلا مكحلا مايأ يراجتلا نييروسلا طاشن دتما دقل

 ةيراجتلا ندملا يف ال نويروس ماقأ «نييجنفوريملا دهع يفف .اهيف رقتسا مهضعب نأ

 .نائثلروأ وروت يف كلذك اهطسو يف امنإو ءودروبو نوبران لثم بسحف ةسنرف بونج

 يف نوكرتشي ناثلروأ يف اوناك دقو . مهنم مهنأكو اوحبصأ ىتح يلاهألا عم اوطلتخاو
 نمز يو .ةيفقسألا بصنم ىلإ سيراب يف مهدحأ لصوو «ةينيدلا دايعألا

 كلذك اهيلإ لمح ناك امك ,ةسنرف يف افورعم ةزغ ذيبن ناك «يروتلا يروغيرغ»

 «نييجنفوريملا دالب ىلإ فرتلا برست امدنعو . ةيروس دولج نم تعنص دوقنلل سايكأ
 ديلاقت نم ادغ امدنعو «عيفرلا ريرحلا سبل ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا داتعاو
 راجتلا نإف ءاهتونهك سابل ريرحلا نوكي نأو ,ريرحلاب اهحبإذم يطغت نأ ةسينكلا
 . ةسنرف ىلإ ةشمقألا كلت نولمحي اوناك نيذلا مه نييروسلا

 : هيف كوكشملاو كئاشلا عوضوملا اذه لوح رظنا (1)
 . 185-187 ص - ؟ ج ىسايسلا مالسإلا خيرات - ع نسح ميهاربإ نسح
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 طقف اهيلإ تراشأ يتلا تاقالعلا كلت دوجو لوح رمثم شاقن ريخألا عجرملا ينو
 تالصلا كلتل ةعفادلا بابسألل ةلوطم ةعباتم عم .اهدوجو مدعوأ ةينيتاللا رداصملا

 . تدجو اذإ

 ضب



 قيعي امم . امهضعب نع امهيتيروطاربمإ لصفي رحبلا نأب ديدشلا
 يف اجيجض ناملراش ةثعب تراثأ دقلو .هتاريخو قرشلا تاورث امهماستقا

 نع ىتش تالوقتب تطيحأو . ءاوسلا ىلع برعلاو نييبرغلا نيخرؤملا بتك
 فادهأ ةشقانم ددصب انه انسلو .اهنع ترفسأ ىتلا تاقالعلا ةيعون

 ادج كشيو « اهيلإ ىزعت يتلا ةينيدلا جئاتنلا ألو « هترافس نم ناملراش
 ىلإ ةدنتسم ةيدو تاقالع نإ لوقلا نكمي هنأ الإ « اهتاليصفت نم ريثكب

 بسحي اهرثأ ىلع ناملراشل حمسو « نيفرطلا نيب تماق دق لدابتم مارتحا
 جاجحلا لجأ نم سدقملا تيب يف ةفاضم ءانبب برغلا رداصم هتركذ ام

 اهيف ضرعي قوس ىفشتسملا اذه هاجت تميقأو . ىفشتسمو. « نييبرغلا
 .«”ايونس نيتيبهذ نيتعطق لباقم مهعئاضب نويبرغلا راجتلاو ءجاجحلا
 نوراه ىلإ هتيده اهتتنمضت ىتلا ةيزيرفلا ةشمقألاب دارأ ناملراش لعلو

 . هيف اهل ًاقوس حتتفي نأو « اهتيعونو برخلا عئاضبب قرشلا ملعي نأ « ديشرلا

 دالب ىلإ نودفي اوذخأ دق راجت مهضعب نيريثك ًاجاجح نأ دكؤملا نمو
 :.دالبلا هذهو ةسنرف نيب دودحم هنأ الإ ء رشابم يراجت لدابت ماقو ء ماشلا

 نيب ةمظتنم ةيرحب تامدخ تقولا اذه ذنم تمظن دق هنأ ليختي الأ بجيو

 يف الإ بترت مل ةهباشم تامدخ نأ ذإ . تنافيللاو ةسنرف بونج ءيناوم
 ةراجتلا ناديم يف أطاشن ةسنرف ناكس رشكأ ناك دقلو .نييبيلصلا نمز

 ء ةريبك ةيلاعف اودبأ نيذلا « نويسنفوربلا دوهيلا مه ةيبروألا  ةيقرشلا
 ثيح « يبرعلا جيلخلاو . قارعلاو سراف دالب ىتح مهتكرح يف اولصوو
 ةراجت ىلع نوفرشيو « عاقبلا كلت يف نيملسملا راجتلا نوسقاني اوناك
 راجتب كاذنآ مهنومسي نوملسملا ناكو .”جيلخلا ةقطنم يف ؤلؤللا
 ةيبرعلا نوملكتي اوناكو « نورلا رهن ىلإ ةبسن « ةينازارلا دوهيلا وأ ءرحبلا
 يراوجلا برغلا نم نوبلجيو « ةيبلقصلاو ةيسنرفلاو ٠ ةيمورلاو ةيسرافلاو

 (1) الهزيل 7.15م 91-2

 يف ةيمالسإلا ةراضحلا .زتم مدأ - 7505ص ١ج .ممألا براجت .هيوكسم نبا (9)

 ."7ص ؟ ج- يرجهلا عبارلا نرقلا.
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 توؤدبيو . فويسلاو رومسلا ءارفو ءزخلاو ءدولجلاو «جابيدلاو « ناملغلاو

 . «ةجنرف» برعلا اهيمسي ناك يتلا « سنفوربلا نم ةيراجتلا مهتالحر

 تارفلا ىلإ اهنمو « ةيكاطنأ قيرط نع ةصاخب يرجت مهتراجت تناكو

 نأ انيدل تبثي تبثي مل هنأ الإ .(2نيصلاو دنهلاف « ةلجد ىلع ةلبألاف « دادغيف

 نيب ماقأ دق مهضعب ناك اذإو .ماشلا دالب ضرأ ىلع تايلاج اونوك ءالؤه

 . نينمأتسملا ةلماعم لموع دق هنأ دب الف اهينارهظ

 راجتلا قرشلا يف ةيراجتلا مهتايلاعف يف نيينازارلا دوهيلا عبتو

 مهرود رشاعلا نرقلا ذنم نييروسلا نم اوصلختسا نيذلا . نويلاطيإلا

 نوموقي اوناك يذلا رودلا كلذ « ةبروأ ىلإ قرشلا عئاضب لقن يف يباجيإلا
 - ةيقرشلا ةراجتلا يف طيسولا رود لوحت كلذيو . ينامورلا دهعلا ذنم هب

 يفو . ةلماك نورق ةسمخل اهدحو هيلع ظفاحتس يتلا « ةيلاطيإ ىلإ ةيبرغلا
 ول نييلاطيالا نم الدب رمألا مامز مالتسا مورلا رودقم يف ناك ةقيقحلا

 لنم تعستا دق تناك نيملسملا عم ةيراجتلا مهتاقالع نأ ةصاخيو « اودارأ

 : يف ةرماغملا هره ايوه ةيعاوط هوكرت مهنأ الإ ا اعاستا رشاعلا نرقلا

 ء رصمو ةيروس يف نيملسملا برعلا ةأوانمب مهلاغشنالو « ةديعب رافسأ

 8 يف ةيلاطيإ ندم دعاس دقلو . ةيسا طساوأ نم تامجهل مهضرعتو

 : اهمهأ ةديدع لماوع لاحلا ةمزأ ىلع

 دالبلاو « دادغب ةمصاعلاو قرشلا عم ةرجاتملا ىلإ ماشلا دالب فارصنا - ١

 ىلإ « اهنم ةمصاعلا لاقتنا ذنم امنا اهفعضو « ةماع ةفصي ةيمالسإلا

 . قارعلا دالب

 اهلعج يذلا . طسوتملا رحبلا طسو يف دتمملا يفارغجلا ةيلاطيإ عقوم - "

 . ىرخأ ةيحان نم برغلا عمو « ةيحان نم قرشلا عم عساو سامتب
 كاذنا كلمت تناك يتلا ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا عم ةيلاطيإ تاقالع

 ةيٌّؤولا تاقالعلا هذه تيقب دقو .ةيقدنبلاو ةنيفارو ةضفخنملا ةيلاطيإ

 )١( نص .96١©م. ةيناثلا ةعيطلا .ةيمطافلا ةلودلا خيرات . نسح ميهاربإ نسح 08

١ 



 رثإ ىلع ا ارخؤم الإ ركعت ملو . ةطيسولا روصعلا نم ىلوألا نورقلا ءانثأ

 مكحلا تاسفائمو-« ةيدئاقعلا تاعزانملا

 ةيريرح ةشمقأ نم قرشلا علس ىلإ « ةمور ةصاخبو ةيلاطيإ ةجاح- ل

 ىه ةمورف .اهيف ةيئيدلا سوقطلا ةماخف ببسب « روخبو روطعو ةرخاف

 اوناك راجتلاو نيدلا لاجرر نإف مث نمو « نأشلا اذهب ةبروأ لكل ةودقلا
 يفو .علسلا كلت نم برغلا سئانك هجاتحت ام اورتشيل اهيلإ نودفي

 « قرشلا نم داوملا كلت بلجب موقت يتلا يه ةمور نكت مل ةقيقحلا

 يفلامأ لثم « اهب اهدوزت يتلا يه ىرخألا ةيلاطيإ ءىناوم تناك امنإو
 .اهريغو يزيدنربو يرابو ةيقدنبلاو

 يف نويحيسملا جاجحلا اهنم قلطني يتلا يه ةيلاطيإ ءىئاوم تناك
 مهنأااو6يوبلا» ةقطنم ءىناوم اميس الو ء ةسدقملا ضرألا ىلإ مهقيرط

 انامأ هرثكأو « قيرط برقأ وه ماشلا دالب لحاس ىلإ اهنم قيرطلا نأل «
 نيدئاعلا نييحيسملا جاجحلا عم لاصتالا اذهّبو .بضاغلا رحيلا ربع

 رحبلا يقرش دالبلاب ءىناوملا هذه ناكس ةفرعم تناك « قرشلا دالب نم
 :ةرييك مهل غاقبلا هلع ةيبذاج تناك وفا نموه ةيوقو ةقيمع طسوتملا
 ىلإ عئاضبلاو رامثلا لمحت «يراب» بكارم تبهذ م8١٠١” ماع يفف
 « نايسنلا بابض يف ةلحرلا هذه عيضت نأ نكمملا نم ناكو « ةيكاطنأ

 تافر ادلتاو «ةيقيلو ةنيدم نم اهءانثأ اولمح دق يراب ناكس نأ الول

 رايأ رهش يف اهولصو ثيح مهتنيدم ىلإ «ريمود الوقين» سيدقلا
 .نيملسملا ةضبق ىف ةيكاطنأ تناك ةلحرلا هذه ءانثأو /01١1(.

 ةراحب لبق نم ةقورطمو ةفورعم تناك ةيبرعلا ة ةيروس نأ ىلع لدي اذهو

 عفد يف ىلوطلا ديلا هل تناك يذلا ريهشلا جيجحلا ةدوع دنعو . يراب

 هنأ :«كسانلا سرطن» ركذ « ةيبيلصلا بورحلا ىلإ تدأ يتلا ةكرحلا

 ةدوعلل اهمدختسا « يراب نم ةيراجت بكارم ةيروس ءىطاش ىلع دجو

 . هدالب ىلإ



 «تنارت»و «يّزيدنرب» لثم اندم نأ أدج لمتحملا نمف يراب ادع امو

 بورحلا لبق قرشلا ىلإ ةيراجت بكارم نايرخألا امه اتلئسرأ دق
 . ()ةيبيلصلا

 ةروكذملا كلت ريغ ةرماغملا اهلهأ حورب تزيمت يتلا ءىناوملا نمو

 ناكس ناك دقو .اتيياغو يلوبانو ٠ يفلامأو ونرلاس لثم رحبلا ندم اًءقباس

 عم فلاحتلا نم جرحب نورعشي ال « نييدرابموللا مهناريجك ندملا هذه

 ءالؤه ٌتبثت امدنع ىتح مهعم ةقادصلا تالص دقعو . نيملسملا برعلا

 . ةينامورلا ضرألا دض ةلمحلا يف مهعم اوكرتشا مهنإ لب « مهضرأ ىلع

 تاداهطضا نم ىمح ىف اونوكيل ةديحولا ةليسولا يه 0 نأ مهرذع ناكو

 مهينارهظ نيب نوشيعي نيذلا نيملسملا برعلا

 نأ قرشلا ةراجت ىلع ةيلاطيإ ةدايسل ةقباسلا بابسألا لا ىلإ فاضي
 بوعشلا ةيدوبع نأو « ىرخألا ةبروأ نادلب يف ةيرشتسم تناك تافالخلا

 اذهف . برحلاو حالسلا لمح ريغ لمع لك نورقتحي ءالبنلاو ٠ اهيف ةدئاس
 نم تنكعمت يتلا ةيلاطيإلا « ةيراجتلا ندملا ضعبل ارح حاسلا كارت

 .اهسفنب اهسفن مكحو اهتايرح ىلع لوصحلا

 نيملسملا برعلا عم هتاقالع يف اهمدقأو ةيلاطيإلا ءىناوملا زربأ ناكو
 ناك ىلامشلا ةيقيرفأ لحاسف .«ىفلامأ» . طسوتملا رحبلا يقرش ىف

 لب منتو كلاك دعب اهتالص ناو« هناك ضيط لكشي فالحب
 نرقلا ذنم هنأ ودبيو ماشلا دالبو رصم عم دعب اميف اهتدقع يتلا تاقالعلل

 ىتح تدتما تاعرفت يفلامأ ةراجتل ناك . كلذ لبق اميبرو «رشاعلا

 ىتلا « ةريخألا نيعبرألا نينسلا ءانثأو .ةيكاطنأو ةرهاقلاو ةيردنكسالا

 يفلامأ نيب ةعساو تاقالع نع عمسن اننإف « ةيبيلصلا بورحلا تقبس
 مجري « ةدحاو ةينغ ةيفلامأ ةرسأ خيرات لوح اهلك رودت . رصمو ماشلا دالبو

 رهظمب خيراتلا يف ةرسألا هذه ترهظ دقو . «وروم» ىعدي تنوك ىلإ اهلصأ

 .(1) ادن 01(
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 نم (١>ةيكاطنأ ىف اهئاضعا دحأ «سوروم) نشأ دقف « ةنسحملا ةرسألا'

 نم مغرلا ىلعو . هتاقفنب مايقلل الام هيلع فقوأو « ىفشتسم ةيروس لامعأ
 ينب دق ىفشتسملا اذه نأ ىلإ ةبقحلا كلت يخرؤم لبق نم ريشأ دق هنأ

 ةنيدمل يفارغجلا ناكملا نأ الإ . نييبرغلا نييحيسملا جاجحلا حلاصل

 أطحم نوكي نأ نكمي ال هنأ ىلع لديو « لوقلا اذه ضفري ةيكاطنأ

 ال ًاريبك ًافطعنم لكشي سدقلا ىلإ اهنم رورملا نأل . نييحيسملا جاجحلل

 ىلإ فدهي ناك ىفشتسملا اذه هسيسأتب «سوروم» نأ دب الو .هل ةرورض
 اذه ريبكلا ةيروس قوس ىلإ ةراجتلا مهلمحت تناك نيذلا هينطاوم لابقتسا

 ناك هنأ تبثيذإ « «يروصلا مويلغ» لوقلا اذه انل دكؤيو .(0ديعب نمز ذنم

 ام اذهو « ةيبيلصلا بورحلا لبق ماشلا دالب ءىناوم يف تاناخخ نييفلامألل

 ةمئاقلا تاناخلا كلتل هباشم « . عمجتلاو ءاقتلالل ناكم ءاشنإ ىلإ مهاعد

 امإ « سدقلا ىلإ ًابلاغ نوبهذي اوناك دقل ةقيقحلا يفو . سدقلا يف

 ةفيلخلا نم اوبلط دقلو . اع نيعجلا را ةسدقملا نكامألا ةرايزل وأ ةراجتلل

 7*1٠١- نيب اميف مهل حمسي نأ «هللاب رصنتسملا» كاذنآ يمطافلا

 ودبي ام ىلع ةفيلخلا باجتسا دقلو .ةيريخ ةينيد ةسسؤم ءاشناب م
 . لاجرلل امهدحأ « نيريد مهجاجحل نويفلامألا ماقأف .٠ بلطلا اذهل

 ىفشتسم اوسسأ نأ اوثبلي ملو « نييفشتسم امهب اوقحلأو « ءاسنلل رخآلاو
 ىلإ رظنلا نود مهنم ءارقفلاو ىضرملا « ةماع ةفصب نييبرغلا جاجحلل رخآ
 ثعبي يتلا تاقدصلا نم شيعت ةيريخلا تاسسؤملا هذه تناكو . مهتيسلجا

  مهتماقإ ةياهن يف مهراجت اهكرتي يتلا وأ ء سدقلا ىلإ يفلامأ ءاينغأ اهب

 نم ةيكاطنأ ةنيدم ةداعتسإ يف اوحجني نأ م4548 155 يماع نيب مورلا نكمت دقل )١(

 دقو 2.7١84 ىتح مهدي يف تيقبو «ةرواجملا نادلبلا نم امسق كلبذكو ءفبرعلا

 .بلح ةنيدم نم اهيلإ لمحت يتلا عئاضبلل اماه انزحغ ةيكاطنأ تناك

 تايروهمجلاو ىندألا قرشلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا سسأ دعس ناطلس يماس (؟)

 ةرهاقلا ةعماج _ بادآلا ةيلك ريتسجام ةلاسر م(18:+*-١٠١٠١١1) ةيلاطيإلا
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 ء رشع يداحلا نرقلا يف ةبروأ قافا ةريخألا ىفشتسملا ةرهش تقبط دقلو

 .()ةسنرف بونج يف ضرألا نم عطق ةدع هرخاوأ يف هيلع تفقو ىتح

 عم ةيراجتلا اهتاقالع ةجيتن يفلامأل ناك هنأ حضتي مدقت ام لك نمو

 الو . عاقبلا كلت يف تايلاج 3 نمزلا نم ةيقحلا هذه ىف رصمو ماشلا دال

 نييفلامألاب صاخ يح دوجو نمو . سدقلا يف اهتاشنم نم كلذ ىلع لدأ
 تدقف داك اهنأ الإ . ةرهدزمو ةيهاز 0 ال (0ةيكاطنأ يف

 .تنافيللا يف اهتراجت ميمص : اي 0 ةيسايسلا اهتلاح

 .هاياعر نم دعت مل ذإ . اهب يطنزيبلا روطاربمإلا باحرت مهل اهعوضخ
 ةيقدنبلا ىلإ هتياعرو هتازايتمإ تلوحت كلذبو

 تئرو يتلا ةيناثلا ةيلاطيإلا ةيراجتلا ةنيدملا يه نذإ ةيقدنبلا نإ
 (1) بووك. 7.1. 6. 5, 1( :١

 «انحري سيدقلا» ةفئاطل ادهم تدغو ءًاعيرس ًاعاستا ةسسؤملا هذه تعستا دقلو
 ىوس ىقلتت ال ةريدأ ىلإ اهنع تقئثبنا يتلا ةريدآلا تلوحت امنيب :ةيوقلاو ةينغلا
 . مايألا عم تروهدت نأ ثبلت ملو نييلاطيإلا وأ نييفلامألا

 (2) اطال, ص, 147 6فإ

 اهلصفي ال يتلا يكيتايردألا رحبلا لاهش يف ةريغصلا رزجلا ةعومجم يه .ةيقدنبلا (”)

 تحمس ةجردل ًاعساو ناك هنأ الإ ,رحبلا نم ريغص عارذ ىوس ةراقلا ضرأ نع

 اهتماود يف شعت تناك يتلا «تالبلبتلا نم نمأم يف نوكي نأ ةراحبلا نم اهبعشل
 ًايسايسو ًايعامتجا ًاوج اهسفنل قلخت نأ نم.تنكمت ببسلا اذهلو . ةيلاطيإ بوعش ةيقب
 نرقلا فصتنم ىتح سداسلا نرقلا ذنم ةيطنزيبلا ةلودلل تعضخ دقو : ايفا

 نأو اهيس الو ءاهلالقتسا دعب ىتح امئاق قرشلا ملاعب اهطابترإ يقب كلذبو عادلا
 يف مهتبغرلو .الوأ « مهنع اهدعبل ءاهيلع ةيوق نكت مل نييطنزبلا ةرطابألا ةضبق

 ةيقدنبلا تناك دقو .ايلعلا ةيلاطيإ ءارمأ يديأ يف ةسيرف عقت ال ىتح ءًيناث اهعلارتسا
 ةيلاطيإلا ندملا نم .قيسأ كّلذب تناكو ءاهلالقتسا وحت ةوطخ ماع لك يف ريست
 ةدافتسالا ىلإ ةيزاوجروبلا اعد امن ءاهتراجتل ةمئالم فورظلا هذه تناكو .ىرخألا

 :- بوعشلا نيب طيسولا رودل اهئائيبي اناك ءاهخجيراتو ةيقدنبلل ينارغجلا عضولاف .اهنم
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 . ةيبيلصلا بورحلا لبق تنافيللا ةراجت يف اناه اروذ: ةيعلو يفلامأ

 تناكو « يداليملا عساتلا نرقلا ذنم ًاريبك 1 تمن دق اهتراجت تناكو

 رصم نيبو اهنيبو « ةيلقصو ةيقيرفأ نيب بايإو باهذ تالحرب موقت اهبكارم
 وئيل» روطاربمإلا عنم امدنعو . عئاضبلاو نيرفاسملا ةلماح . ماشلا دالبو
 كلتب لاصتالا نم هتيروطاربمإ راجت (م١87 - )8١5 «ينيمرألا سماخلا

 اذهل نوكي الو .هينطاوم هاجت هسفن رارقلا ذختا ةيقدنبلا جدود نإف « دالبلا

 دالبو ةهج نم ةيقدنبلا نيب ةيلعف تاقالع كانه نكت مل اذإ ىنعم يي أرارقلا

 . "2”ىرخأ ةهج نم رصمو ماشلا

 ءانبلا تصحو ةشمقألا قرشلا قاوسأ ىلإ نولمحي َةق دانبلا ناك دقلو

 ناعزانتي اناك نيذللا نيبزحلا نم لكل نأ لوقلا نكميو .قرشلاو ةينمرجلا ةينامورلا -
 طيحملا ىلع ال هدوجول اغوسم (يطنزيبلا بزحلاو يلاطيإلا بزحلا) اهيف ةطلسلا
 يطنزيبلا بزحلا ناك دقف .كلذك يراجتلا طيحملا ىلع امنإو ءبسحف ىبايسلا
 ةيقدنبلا تيقب ول ىتح ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا عم طابترالا ىلع ةظفاحملل لمعي
 حتفت اهنأ ذإ اهتراجت دادتمال ةمئالم ةسايسلا هذه تناكو .ةيبنجأ ةلودل ةعضاخ

 بزحلاامأ . اهعئاضب فير صتلةعساوذفانماه دكؤتو «تنافيللا يف ةديدعء ىناوماهبكارم
 نأ نم ص انمال ناكو نيرواجملاةراقلا ءا ارمأ عمداحتالا وحن هاوق لكب عفدين اكد قف يلاطيإإلا

 ةراقلا عئاضب ىلعابنم لصحتل , ةقادصو مالستادهاعمءا ارمألا ءالؤه عم ةيقدنبلا دقعت

 جئاتن نمو . ةراقلا ءاجرأ يف ق رشلا علساهتطاسوب عزوتو «قرشلا ىلإ اهرودب يهاهلمحتل

 ةلقتسم مهتنيدمءاقبةرو رضبةيقدنبلا لهأ ناميإو .ةصاخلا تاورشلا ومن ةيئاشلا هذه

 . ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا تاجتتملةرحةحوتفمأقوسو ةيدايحو
 (1) لوريم: 7.1.5: 110 - 58هصارمأم: اه ابأله لوأ 0هوز, م": 113-14 )1(

 قبطي مل هنأ وأ عفر دق عنملا رارق ناكأ (م78 وأ م7177 يف) تاونس عضبب لعب

 ةعبات نفس رشع اهئانيم يف ناكو .ةيردنكسإلا يف ةقدانب كانه ناك دقف :ًانسح ًاقيبطت

 ىلإ رخآلاو ؛هونوب» ىعديو وكم الم» ة ةريزج ىلإ بستني امهدحأ نييقدنب نيرجاتل

 تافر ةقرسل ةقيرط نارجاتلا ناذه دجو دقو . عوكيتسور» ىعديو نوليشروت» ةريزج

 لبق نم ًاسدقم ناكو «لوألا اهيماحو مهتنيدم يعار حبصأ يذلا «كرام ناس»

 حفصي نأ جدودلا نم نارجاتلا ناذه بلط دقو . ةيردنكساإلا يف نيميقملا ةقدانبلا

 . ةسدقملا تافرلا نالمحي اهبنأل امبنع

 م



 ةيريرحلا ةشمقألا قاوسألا هذه نم نوذحخأي اوناك امك « ديبعلاو ةحلسألاو

 نم اولاني نأ نم ةقدانبلا نكمت دقو .روص ناوجرأو « ةزرطملاو ةنولملا
 موسرلا اوعفدي نأ طرش ىلع « هتيروطاريمإ يف ةراجتلا ةيرح ناملراش
 تناك 0 . (١>راهنألا 0 9 . عئاضبلا غيرفت زكارم يف ةيداعلا

 نيملسملا برعلا 3 ء ةقدانملا ةقالع 7 الإ .افاملاو 1 هتراجتا تمهادزا

 |ةراجتلا هذه لثم 5 ىلا جدولا ىلإ أله هرمأ اكشو 1 ةحلسألاب برعلا

 عيب اذإ ةصاخدبو « توملا ةبوقع وأ « ةريبك ةيلام ةمارغ عفد ةلئاط تحت

 ؟(هسسيلستو بكارملا ءانب يف اهنم دافتسي نأ نكمي بشخ وأ ةحلسأ برعلل

 .هكيفقوت دق ةقدانبلاو برعلا نيب , ةراجتلا نأ اذه نم مهفي الأ بجي نكلو

 ةقالعلا كلت ًايئاهن ١ ريانا مط ال انآ كمي هجلا نرئاارسألا ناكو

 لبق نم ةدينع ةمواقمب مدطصي نأ نم لاحلا هذه يف هل دب ال ذإ « ةيراجتلا
 ةبسنلاب تدغ ىتح « ةراجتلا هذه ىلع اوداتعا دق ءالؤه نأل « ةقدانبلا
 ةدايز نإ اننا عرش مهتاموكح ءاسؤر دوهج ا , ةيح ةرورض ل

 00 : ةيقدنسلا هتسيذم ءانغإل هتاقاط لك لمع يذلا 0 هدا أ يناثلا ورتيب

 فرعو ؛ نيملسملا برعلا ءارمألا عيمج ىلإ ءارقس لسرأ 1 اهقلأت ةدايزو

 طالب قحب ا«مااو001886 «رتوشلوك» ىلنثتسيو .(27مهتدوم بسكي فيك
 ىف ًاديعب ناك يذلا دادغب طالب كلذك «دياه» جرخيو « ةبطرق يف نييومألا
 نم هنأ الإ (”2هيلإ نييبروألا حايسلا لوصو بعصلا نمو « ةراقلا لخاد

 د تازايتما كش نود اهنم اهنم اولانو ,ومريلابو ناوريقلاو ةرهاقلاو

 ,(1) انوربوت 7مم 2-1111 )0غ(
 | (2) اطال: م 4 يف

0( | (3) 
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 .©»ةيلقصو ةيقيرفأ لامشو « ةيروس يملسم دنع ًانسح ًالابقتسا ةقدانبلل

 « نييدنمرونلا دض' ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا عم كلذ دعب ةقدانبلا فلاحت دقو

 مهتحنم دقف « ةيطنزيبلا ةلودلل برحلا يف اهومدق يتلا ةدعاسملا لباقمو

 ةحونمملا ةقيثولا ددعتو .اهتيروطاربمإ ءاحنأ يف هراجحتلا ةيرح ةريخألا هذه

 اهنيب نم « ةيقدنيلا ةراجتلا مامأ تحتف ءىناوملا نم ًاددع م87١٠ ماع

 تعسنتاو ةقدانبلا طاشن فعاضتو ©9ماشلا دالب لامش يف ةيكاطنأو ةيقذاللا

 ندملا نيب ىلوألا ةبترملا يف يتأت تدغ ىتح ةقطنملا هذه يف مهتراجت

 . ىرخألا ةيلاطيإلا

 ني ةيقدنبلا اتسفانم هزيبو ةونج نكت مل تقولا اذه يفو

 دعاوق ءاسرإو ةيسايسلا امهتيرح لينل امهلاضن نأل . تنافيللا حرسم ىلع
 اناك «رائيلابلاو ةيلقص نم امهل لصاوتملا برعلا ديدهتو «ء ةيروههمجلا
 بورحلا لبق عساو لكتب ةيقرشلا ةراجتلا ناديم امهلوخد هجو يف ًاقئاع
 ةيزيبلاو ةيونجلا نفسلا ضعب ؛ نإ لوقلا نم عنمي ال اذه نأ الإ . ةيبيلصلا

 ما١٠ 517 يفو .رصمو ةيروس اهتهجوو انيسم قيضم ربع اهقيرط قشت تناك

 دناليورك» فقسأ « !موناآ فلوغنإ» يزيلكنإلا جاحلا رداغ ةقدلا هجو ىلع

 امك .« يونج يراجت لوطسأ ىلع هجح نم هئاهتنا دعب سدقلا « هربامد

 ةدهاعم يمطافلا هللاب رصنتسملا اهتفيلخ عم دقعو . ةرهاقلا راز هنأ

 هترايزب ماق امدنع ٠ «نويوبود اورفدوغو نأ كلذك ظحاليو مةيراجت

 تنوك ةقفرب ءم(١٠ 4١ه وأ 984١٠)ةي ةيبيلصلا بورحلا لبق سدقلل

 (1) ل 01(

 (2) أطال: 089 6

 (3) 8عوجاعإل: 0و 0أ اونو 66هورقمالإل, 111 ةفا

 .8١7ص «.نييمطافلا دهع يف ةيداصتقالا رصم ةلاح . يواربلا دشار رظنا

 يتلا ةونج حلاصل مأ هدالب حلاصل يه ةدوقعملا ةدهاعملا تناك اذإ عقاولا يف فرعي ال
 ةيداصتقالا رصم ةلاحو» هباتك يف «يواربلا دشار» روتكدلا يمنيو .اهبكارم ىلع ىتأ

 كاذنأ تناك ذإ «ةرتلكنا حلاصل ةدوقعملا ةدهاعملا نوكت نأ «نييمطافلا دهع يف
 ميلو دي ىلع يدنمرونلا وزغلا ةسيرف عقت نأ كشوتو يلخاد بارطضا ةلاح يف

 .ةونج حلاصل نوكت نأ لوقعملا نمف اذلو . حتافلا
4١ 



 ىتح  نولوقي امك  اورحبأ مهنإف . نيرخآلا ءارمألا نم هريغو «ردنالفلا
 اوداعو « ( اه هممواا5 اليموبال») ىعدي يونج بكرم ىلع ةيردنكسإإلا

 ةالاعف ا نوبعلي عقاولا يف اوؤدبي مل « نييزيبلاو نييونجلا نكلو .«0هب

 تناك خيراتلا اذه ىتحف . ةيبيلصلا بورحلا ذنم الإ . تنافيللا ةراجت يف

 نود امهيلإف «ةقدانيلاو نييفلامألا يديأ يف امر ةرصحنم ةراجتتلا كلت

 تناك يتلا قرشلا تاجوتنم ىلع لوصحلاب ةبروأو ةيلاطيإ نيدت امهريغ

 .كاذنا اهقاوسأ المت

 تناك ةيبيلصلا بورحلا لبق ةيروس ىف ةيبروألا تايلاجلاف اذه ىلعو

 +: ةتداعبلاو قيقلاه ألا زاجلا يضع نع اهرينأ يصتقتو «مدعلا ةلئكف
 جاجحلاو حايسلا ضعبو « امامت نيرقتسملا ريغ « نييلقصلاو نييونجلاو
 نم هتلمح امي تبعل اهددع يف ةدودحسملا دوفولا هذه نكلو . نيدلا لاجرو

 يف ًاريطخ ًارود « قطانملا هذهل اهتارايز نع هترشن امبو « ةيروأ ىلإ رابخأ

 ماشلا دالب عاقب يف لبقتسملا يف ةماقإللو « ةيبيلصلا بورحلل ديهمتلا

 اهلالغتساو دالبلا رامعتسال مث « ًالوأ يراجتلا ناديملا يف لمعلل رصمو
 ةبراحمو ةيزاغ دفتس ىتلا شويجلل ةمشكتسم ةعيلط تناك اهنأكف .ًايناث

 . نيدلا مساب يمالسإلا يبرعلا ملاعلل

 دجت مل ةيروسو ةبروأ نيب ةيملسلا ةيراجتلا تاقالعلا تناك اذإ نكلو

 قلخل ًايحص ًاخانم ةيبيلصلا بورحلل ةقباسلا يمالسإلا مكحلا ةرتف يف
 . يجراخ يراجت لماعت ىلع مث نم ترصتقاف « اهيف ةيوق ةيبروأ تايلاج
 ف اديدج ًاباب حتف ٠ عاقبلا هذهل يبيلصلا مكحلاو ةيبيلصلا بورحلا نإف

 حتف يذلا بابلاب نوكي ام هبشأ « ماشلا دالبو ةبروأ نيب ةماعلا تاقالعلا

 بورحلا نأ يأ .اهل نامورلاو نانويلا لالتحا دعب ةميدقلا روصعلا يف

 اهنطو نم ةيبروأ رصانع لاقتنال ةيتاومو ةمئالم ًافورظ تدّلو ةيبيلصلا

 مهضرأ ىلع اهحاجن ةلاح يف رقتستل مث . نيملسملا برعلا ًالوأ براحتل

 (1) !!قإلن: 12ه: 4 )1(

 ب



 اهراوأ جَجأ يتلا ةيبيلصلا بورحلاف .ةمورو ردنكسإلا شويج تلعف امك
 اهيذغيو اهعفدي ناك « ايندلا بعشلا تاقبط ىدل ينيد يفطاع روعش

 دقف .ضرألا ةيعاطقإو « ندملا ةيزاوجروب لبق نم يداملا حبرلل شطعت
 لالتحا نم ةمج ةيدام دئاوف ىلع لصحت نأ اهنكمي هنأ تائفلا هذه تسحأ
 اهتاناكمإو . ةحضاولا ةيراجتلا اهتميقل ء اهيف زكرمتلاو ماشلا دالب
 ىدل راثملا ىنيدلا روعشلا تلغتساف . ىرخألا ةيداصتقالاو ةيعانصلا

 بورحلا ءانثأ ةيزاوجروبلا ةئفلا تلثمتو .اهحلاصم يه ققحتل بعشلا
 يتلا « ةزيبو ةونجو ةيقدنبلا . ثالشلا ةيلاطيإلا تايروهمجلاب ةيبيلصلا
 بورحلا لبق رصمو ماشلا دالب عم ةطيشن ةيراجت ةلص ىلع تناك
 ملاعلا اهي جعي يتلا ةيداصتقالا تاقاطلاب نذإ ىردأ يهف « ةيبيلصلا

 تالمحلا يف ةكرتشملا ةيبروألا ىوقلا تكردأ دقلو .يمالسإلا يبرعلا

 لقنتل , اهليطاسأ ةصاخبو « تايروهمجلا هذه نوع ىلإ اهتجاح ةيبيلصلا
 يرحبلا راصحلا ةقلح مكحتلو « ةسدقملا ضرألا ىلإ اهيبراحم اهتطاسوب

 ادع ام برحلا العف تايروهمجلا هذه تلخدو .ةيماشلا ءىناوملا ىلع
 تايلمعلا يف ًالاعف ًاماهسإ تمهسأو « نييدنمرونلل ةعضاخلا يفلامأ
 تابه حنمت نأ كلت اهلامعأ لباقم تطرتشا اهنأ الإ 0« ةيركسعلا
 طورشلا مظعم نويبيلصلا ءارمألا ذفنو .ةلتحملا ضرألا ىلع تازايتماو

 يضارألاو « ةيرصيقو فوسرأو اكع ندم ثلث ةونج تكلمف « اهيلع قفتملا

 ءانيم يف ةابجملا ةيكرمجلا تادئاعلا ثلث تحنمو « اهيحاوض ىف ةدتمملا

 ًايح تلانو « سدقلا ةكلمم ءاحنأ عيمج يف بئارضلا نم تيفعأو . اكع
 لحاسلا لوط ىلع ةونج ذوفن دادزاو .افايو سدقلا يتنيدم نم لك ىف

 نيليازلطم سايد تلو 1 ةقفرب لاح ايم تتكامل نأ دست ج :عرومللا

 يف اولزنو ءاقاي ةمجاهم اولواحو «(ةيكاطنأ برق) ةيديوسلا ءانيم نويونجلا لتحا دقل ١١(
 «ليبجو سوطرطو .اكعو ةيرصيقو فوسرأ لالتحا ىلع اودعاسو «ةيقذاللا

 ءاكع راصح يف ةقدانبلا مهسأو .توريبو ةلبجو سلبارط لالتحا يف اوكرتشاو

 يف ةيبرحلا تايلمعلا يف ةزيب تدعاسو .روص اورصاحو ءافيح ىلع اولوتساو
 . ةيقذاللا راصح يف تكرتشاو ءافايو سدقلا
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 , ١١( ءام ليبسو أاقوسو ةسيئكو ةيكاطنأ يف اتيب نيثالثو 6« تورعبو

 ءارمألا عم اهودقع يتلا تادهاعملا نأ نم مغرلا ىلعف  ةقدانبلا امأ

 افيحو اديص ندم نم أمسق اوكلتما مهنإف - اهريفاذحب ذفنت مل نييبيلصلا

 , هسفن كلملا اهكلمي ناك يتلا كلتل ةيواسم سدقلا يف ًاضرأو ء اكعو

 ةعيشتو اندققو ينك ةكاللا يفو . اهيحاوض عم ةنيدملا ثلث روص يفو

 دنعو « تايرتشملاو تاعيبملا ىلع موسرلا عيمج نم اوفعأ امك « لزانم
 . ”اهنم مهجورحخو هعابتأو كلملا تاكلتمم لوخد

 يف عراش ىلعو « ةيكاطنأ يف يح ىلع اولصح دقف نويزيبلا امأ
 نمزلا عم اهددع ةادزا سلبارط يف لزانم ةعضب ىلعو « ةسينك عم ةيقذاللا

 :ةييتكو اقروا و كاكتلل يضارأ روص ىف اوكلتماو . تايرتشملاو تابهلاب

 .«©”ةيرصيقو سدقلاو اكع يف اهلثمو «. يحاوضلا يف نيحاوطو نيتاسبو

 اهنأ الإ « ةيبيلصلا تالمحلا يف كرتشت مل يفلامأ نأ نم مغرلا ىلعو

 يذلا يحلا ىلإ تفاضأف « ةيروس يف يبيلصلا مكحلا نم تدافتسا

 يف « تيناوحلاو نزاخملاو لزانملا نم اددع « ةيكاطنأ يف هكلمت تناك

 . «”اكعو سلبارطو ةيقذاللا

 امنإو « بسحف ةيلاطيإلا تاليودلا ةيبيلصلا برحلا نم دفتسي ملو

 ةيبيلصلا ةلمحلا نابإ اهتامدخ ةنيدملا هذه تمدق دقف .ًاضيأ ةيليسرم ةنيدم
 ىلع سلبارط ةرامإو سدقلا ةكلممل ةعفان نوكت فيك تفرعو « ىلوألا

 ةحيصنلا تدسأو « لاملا تضرقأو « ةيبرحلا كراعملاب تكرتشاف . ءاوسلا

 . ةيلاطيإلا ندملا تثفوك امك . تامدخلا هذه ىلع تئفوكو « ةنسحلا
 رخآ تحنمو « بيرغ هيف اهعم نكسي ال ,. سدقلا ةئيدم يف ًايح تيطعأف

 (1) 8قلوانولأ 0عع موانأالعرقت طللوامزرم 00 عالةماقلم 065 0ما53085. (21 .42 .2 ١]|١!

 (2) لوريل: 7.1. سم: 144 7 )3 (

 (3) ا6أ0: 6: 1-150 هيف

 (4) زطاوز: من 8 2١
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 .«27بئارضلا ضعب نمو . كرمجلا موسر

 مهتفصب « ةيروسلا ضرألا ىلع ةثلاثلا ةرملل نويبروألا رقتسا اذكهو
 تارمعتسم سيسأتب اوذخأو « نامورلاو نانويلا مايأ اولعف امك نيلتحم

 اهل قران ةيقنقا يتلا ةينامورلاو ةينانويلا ندملا طمن ىلع مهب ةصاخ

 ةماع ِة ةروصب مضت تارمعتسملا هذه تناكو .اهترادإو ةفلتخملا اهتاسسؤم

 ًاماه ًامسقوأ الماك ًايحوأ « مهل تحنم ضرأ ىلع تميقأ ةيئبأ ةعومجم

 . الاهند لا وأ ءانوو لا مسا عومجملا اذه ىلع قلطي ناكو .ةنيدملا نم

 وهو (ةسائرلا رقم» اهنمو « ةماعلا ةمدخلل صصخم اهضعب ةينبألا هذهو

 اياضقلا رظنتو « ةرمعتسملا مكاح ميقي هيفو . ءاضقلاو ةرادإلا زكرم

 ةريغصلا تارمعتسملا ضعب يفو .هسلجم مكاحلا عمجي هيفو « ىواعدلاو

 ناك امك « عئاضبلا هيف عمجت يذلا « «نزخملا» يوحي ةسائرلا رقم ناك

 مظعم ىف هنأ الإ .الثم ةيكاطنأ يف ةيقدنبلا ةرمعتسم يف لاحلا هيلع

 يف رمألا هيلع ناك املثم . نزخملا نع ًازيمتم ةسائرلا ىنبم ناك لاوحألا

 لدابتلل ةريبكلا زكارملا هذه يف ةجاحب تايلاجلا تناك ذإ ءروصو اكع
 مدخستسي !"ان101010171 01 5 ممدانعأ . عساو نزخسم ىلإ يراجتلا

 .دحاو نأ يف عيبلل اناكمو انزخسم

 ةماعلا ةمدخلل ةصصخملا ةينبألا نيب نم ةيمهألاب «ةسائرلا رقمد يليو

 مهتاجاح أدبأ اولمهيل اوناك ام ٍنورمعتسملاف“ . «ةسينكلا» ةرمعتسملا ىف

 ةعومجم نأ وأ « . مهتازايتما نمض مهل حنمت نأ امإ ةسينكلاو . ا

 ناك ةسينكلا بناج ىلإو . ةرثكأ وأ ةنحاو نوفي نيرسعتسلا

 ةرمعتسملا ممتيو .ةصاخلا مهرزاجمو مهزباخمو مهنحاطم نيرمعتسملل

 صصخت تناك يتلا تامامحلاو « مهرسأو دارفألا ىنكسل ةصاخلا تويبلا

 (1) زطزوج مصب 7-146 )غ1(

 (2) اطن0: 5: 2 )2

 . كرام ناس ةسينك اهانغأو سئانك ثالث روص يف ةقدانبلل ناك

 هه



 يئانبلا بيكرتلا ىلإ ةفاضإلابو .ةيلاجلا مادختسال عوبسألا يف ًادحاو ًاموي
 5 مهئايحأ طسو نونبي نويلاطيإلا نورمعتسملا ناك « ةرمعتسملل قباسلا

 اهقوف نوعضي ةعفترم ًاجاربأ ٠ روصو اكع لثم ةيسيئرلا ندملا يف ةصاخببو
 ماحتقا لفطتم وأ ودع ركف ام اذإ ىتح راصحلاو برحلا تاودأو « قينجنملا
 ,0)ةراححتو اراك ولما دايحألا هله

 نزاخمو نكسلا لزانم ددع دادزا « يراجتلا يحلا عستا املك ناكو

 . ةيلاجلا ةصاخ ريغ نم رمثتست نأ نكمي يتلا ةريغصلا عناصملاو « عيبلا

 ةماه تاداريإ اهنم لائتو اهرجؤت وأ اهعيبت يحلا يف تهمس ةةيدلبلا تناكو

 لفاوق لوصو دنع عفترت نيكاكدلاو لزانملا تاراجيا ةميق تناكو .ًادج
 وأ « ماعلا لوطل امإ « متي راجيالا ناكو .برغلا نم ةيراجتلا بكارملا

 هذه مهلمحت نيذلا راجتلا ناكو .طقف قوسلا اهيف دقعني يتلا ةرتفلل

 عيبلا نمز ءاهتنا دعب مهدالب ىلإ مهديعت نأ بجي نيذلاو . لفاوقلا

 يهتتت. ىتح « مهينطاوم نم نيميقملا نيرمعتسملا دنع نوميقي « ءارشلاو
 . مهب ةصاخ لزانم نورجأتسي وأ « مهلامعأ

 تدفو دق « ةيلاطيإ ةنيدم لك ناكس نم ةريبك ًادادعأ نأ ودبيو
 نم ةقيقحلا يفو .اهل ةصصخملا ءايحألا يف ةمئادلا ةماقإلاو ىنكسلل

 ةرمعتسم يف نوتباثلا ناكسلا فلأتي ناك نمم طبضلاب فرعن نأ بعصلا

 هقرعن ام لكو «2”عوضوملا اذه لوح ةيفاك تامولعم كانه سيل ذإ ءام

 نكي مل « الثم روصو اكع يف يونجلا وأ يقدنبلا يحلا نأ « دكؤم لكشبو
 كلت ةسايس نم نكي مل هنأ ودبيو .طقف ةيناثلا وأ ىلوألا ةمألا دارقأ امهيف

 ثلئلا يفف هنم لوالا هناكس درطت نأ يحلا اهكلمت دنع ةيراجتلا ندملا

 نوعتمتي اوناكو « دوهيو نوملسم نويروس نكسي ناك « روص يف يقدنيلا
 نم ددع يف نوعمتجي مهتداع ىلع دوهيلا ناك نإو « ةلماك ةنينامطب

 امك اراجيا نوعفدي اوناك نييلصألا ناكسلا ءالؤه نكلو . ةبراقتملا لزانملا
 (ا) 6مصصما !ةمامام مم تيداممفد نأ فن ةمرهسجم كم لفمصسام»7.الا. 5:53: (1)

 (2) دهزبل: 1.1 5: 4 ف
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 . اهناكسو دليلا نع مهتفرعم بناجألا راجتلا ةمدخ يف نوعضي اوناك

 جاجزلل عناصمو « نويروس اهريدي ريرحلل عناصم روص يف يقدنبلا يحلا
 نيدفاولاب ةصاخ ءايحأ دوجو نم عئمي ال اذه نأ الإ ">دوهيلا اهرمثتسي

 مهيح مهل نوكي نأ ىلع صن ذإ . سدقلا .ةنيدم يف ةيليسرم ناكسل

 .() مهريغ هقرطي ال يذلا صاخلا

 ةينكسلا تارمعتسملا كلت عبتي ناك هنأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 مدقت تناك يتلا يهو « ةنيدملا جراخ ةيعارزلا ضرألا نم تاعاطقإ

 اهيلع قلطي ناكو ؛« تاورضحخو بوبح- نم هنوجاتحي.ام ةرمعتسملا ناكسل

 .ةريغصلا ىرقلا يأ . «وزاكلا» مسا اهلوح ةينبألا عم

 اهتايرحو « ةلقتسملا اهتاكلتممب ةيبنجألا تايلاجلا نإ لوقلا ةصالخو
 . يعاطقإلا ماظنلا راطإ يف ًاحضاو ًانايك فلؤت تناك « اهب عتمتت يتلا
 ضرألا ىلع اهوسسأ يتلا لودلا ىلإ هقئاقدب نويبيلصلا هلخدأ يذلا

 كلت ىلإ نورظني تاتنوكو تانوراب نم نويعاطقإلا نكي ملو .ةيماشلا

 ام لك اولذب دقلو « ظيغو قنحو دحت ةرظن امنإو « دوو اضر ةرظن تايلاجلا

 اودعتي نأ اولواح لب « اهيديأ يف ةديدج ضرأ يأ عوقو اوعنميل مهعسو يف
 داحلا سفانتلا هيلإ فيضأ « اهنييو مهنيب فينع عارص ماقف « اهتايرح ىلع
 تاكايتشا ىلإ ًانايحأ لوحتي ناك يذلا ء اهسفن ةيلاطيإلا تايلاجلا نيب
 يبيلصلا مكحلا ةرتف يف جودزملا رحانتلا اذه دادزا دقلو .ةريطخ ةيومد

 ةيبروأ تايلاج دوفوو .سدقملا تيبل نيدلا حالص حتف دعب يأ « يناثلا

 نأ « يناثلا يبيلصلا مكحلا نابإ ظحالي ذإ . ةقباسلا ندملا ريغ ندم نم

 يف ةينيتاللا ةيروطاربماإلل مهسيسأت نأل . مهرمأ فعض دق ةقدانبلا

 (1)زطالد ممب 4-1583 )ع(

 (2) اطز ل: 6: 6 ةفق
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 نملو « نييونجلاو نييزيبلل ارح حاسلا اوكرتف « مهاوق صتما ةينيطنطسقلا
 ةماقإلا دئاوف تمتشا يتلا « ىرخألا ةيبروألا تايلاجلا نم ًاديدج ىتأ

 . «نوينوكتألا» ةديدجلا تايلاجلا هذه نمو .عاقبلا هذه يف ةراجتلاو

 نييونجلاو نييزيبلا ءارو نيللستم الإ ماشلا دالب نوروزي اونوكي مل نيذلا
 اوريطيلو ٠ مهسفنأ ىلع اودمتعيل ًايتاوم تقولا اريخأ اودجو دقف . ةقدانبلاو
 .(ا١اكع يف ةلقتسم ةينوكنأ ةرمعتسم اونوكيلو ةصاخلا مهتحنجأب

 سسأو « «نويسنرولفلا» اكع ىلإ دفو ةينوكنألا ةيلاجلا بناج ىلإو
 ةيلاطيإلا «نييس» ةنيدم تدعوو « اهيف رجاتمو عناصم «نويكوللا» راجتلا

 ىلإ جورخلاو لوخدلا يف ةيرحلا اهاياعرل نوكي نأب « م1754 ماع يف

 دادزي ناك كلذبو .طقف ١/ ىلإ ءانيملا يف موسرلا ضفخت نأو « اهنمو اكع

 ١ موي لعب يي اكع يف ةيراجتلا تايلاجلا ةيحاص « ةيلاطيإلا ندملا ددع

 اهل سسؤت ةبروأ يف فراصم اهل ناك يتلا «ةيلاطيإلا تاحسلا تعربتو

 (7 .ةعساو ةيدقن ةراجتل ةمئالم طورش اذ ناك ءانيملا نأل . اهيف ًاعورف

 يف دجن لب « طقف نييلاطيإلا ىلع نييبروألا نيدفاولا رمأ رصتقي ملو

 اهيلإ اولصو دق اهدارفأ لعلو « ةيزيلكنإ ةيراجت ةرمعتسمل ًاراثآ كلذك اكع

 الاهدو لاف « دسألا بلق دراشتير اهداق يتلا « ةيبيلصلا ةلمحلا دعب

 تارمعتسملا دعب تارمعتسملا مهأ نأ الإ . لتلا ىلع ةمئاق تناك هوانا
 ”«هيلبنوم» اتنيدم تناكو « نييسنفوربلا ةرمعتسم تناك ةيلاطيإلا

 (1) ورسم 1.1 6:8 00(

 (2) اطال: م0 ' )5( 

 ًالوأ نوغارآ لآ مكح تحت تناك دقلو . ةسنرف بونج يف ةريبك ةيراجت ةنيدم ةيلبنوم (*)
 ثرإلا قيرطب نوغارأ لآ اهداس دقلو .«تنافيللا» عم ةنولشرب لثم رجاتت تناكو
 نوغارا لا مكتح نم مغرلا ىلعو .لوالا اهئارمأ ةلالس ترثدنا نأ دعب م١١ 5 يف
 نوبختتم لصانق اهريدي ناكو .اهتيرح نم ًائيش اهيف دقفت مل ةيزاوجروبلا نإف ءامل

 ناكو .ةلماك هبش ةيرحب عتمتت تناك ةقيقحلا يفو .تحبب يطارقميد روتسد بجومب

 - اولصحو تنافيللا ىلإ اهتراجت دم ىلع اوعجشتف ءاهئاخرب نومتهي نويمسرلا اهماكح
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 تناسؤو 34 «نوبران» نمف ةيقبلا امأ 43 اهئاضعأ ةيبلغأ ردصم (١)(هيليسرمو)»

 .(0(تروم غياد و « ليج

 . اهل يبيلصلا مكحلا ءانثأ ماشلا دالب ضرأ ىلع نييبروألا رئاكتبو

 ركف ىتح اهليختي نكي مل ةقالطنا « ةيبرغلا  ةيقرشلا ةراجتلا تقلطنا

 قاطن ىلع ماشلا دالبو ةبروأ نيب لقنلا ةكرخ تطشنف .ًادج ءىرج

 علسلا لمحت برغلا نم ةدفاولا ةديدعلا بكارملا تذخأو « عساو

 يف امهادحإ « ةيلاطيإ ءىناوم نم ناتلحر تمظنو . جاجحلاو نيرفاسملاو

 ةلحر تناكو .نادمعملا انحوي سيدقلا ديع برفق ةيناثلاو « حصفلا ديع

 سطسغأ رهش ىتخ فيصلا ةلحرو «رايأ رهش ىتح ًانايحأ دتمت عيبرلا

 ميظنت رشع ثلاثلا نرقلا علطم يف ةقدانبلا لواح دقو .لوليأ وأ ؛ (با)

 اد دحيم ةفاغ ةزويضب يقب تالحرلا عومجم نأ الإ « ةيفاضإ ةيوتش ةلحر

 . م778١ ماع ىتح نيتنثاب

 .روص ينو ندملا كلت ين لصانق اهل ناكو .ةديدج قوقح ىلع سلبارطو اكع يف امل 5

 ندملا نع لقيل نكي مل يراجتلا اهطاشن نأ الإ ماشلا دالب ىلإ ةرخأتم تتأ اهنأ عمو

 .ىرخألا ىركلا ةيراجتلا

 اهعنمتل نكت مل سنفوربلا ةرامأ نأ الإ «كاذنا لماك لالقتساب عتمتت نكت مل ةيليسرم (1)

 دقعت نأو «نيبخدتنم نيفظوم فارشإ تحت «ةيلخادلا اهابعأ اهسفنب ريدت نأ نم

 .هوجناد لراش» دهع ىتح عضولا اذه ماد دقو . ةيبنجألا ىوقلا عم تادهاعم

 تظفتحا تيبلا اذه ءارمأ مكح تحتو .نييدلبلا نيفظوملا باختنا ىغلأ يذلا

 ةدوجوملا قئاثولا نأو . تادهاعملا دقع قح ابغنيب نم «تازايتمالا ضعبب ةيليسرم

 ةنيدم تناك اهخأ نيبت م174١ ىلإ عجرت يتلا ,ريدصتلاو داريتسالا مئاوق ةصاخيو

 ماشلا داليو ةيلقص ءىناوم عم ةعساو ةيراجت تاقالعب طبترتو ءأدج ةرهدزم ةيراجت

 لود فلتخمو ةيردنكسإلا يف ةيبرعلا ءىناوملا عمو .ةهج نم «.ىرغصلا ةينيمرأو

 . ةيقيرفأ لاهش
 نم سيول سيدقلا هارتشا دقو «طسوتملا رحبلا ىلع ةسنرف كولم هكلم ءانيم لوأ يه (1)

 هتالمح هنم قلطي يذلا صاخلا هءانيم حبصيل ,هنصحو هعسوو «(يدوماسب) فقسأ

 . ةيبيلصلا
 وق ع
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 يف .ًاريبك ًايراجت ًاطاشن ًامئاد ينعي لفاوقلا هذه ىدحإ لوصو ناكو

 راجتلا نكلو . ضراعملا هبشي ام اهيف يرجي ناك ذإ .ةيروس ءىناوم
 نودمتعي اونوكي مل « ءىناوملا كلت يف ةميدتسم ةروصب نيميقملا نييبرغلا

 مهنزاخم اوكرتي الأ ىلع نيصيرح اوناك امنإو . طقف مساوملا كلت ىلع
 مهتيناوح نوحتفي اوناكو . ةنسلا تارتف نم ةرتف ةيأ يف . عئاضبلا نم ةيواخ
 قرشلا تاجوتنم نيب يراجتلا لدابتلا ةكرح لعج امم « ماودلا ىلع

 افاهضا نذإ نوديفم اوناك نورضشمملا ناجتلاف :ةرهتس هبرقلاو
 مث ةيراجتلا لفاوقلا عم نودفي نيذلا كئلوأ نم رثكأ . ةفعاضم

 . (”نولحري

 هيف كرتُي ًادلب برغلا رجات ىلإ ةبسنلاب ماشلا دالب دعت مل .عقاولا يفو
 ةيقرشلا اهتاداع راطإ يف ةايجلل عضخيو ؛ نييلصألا اهئارمأ ءاوهأ تحت

 الو  ًاقالخأو ديلاقتو ةغل هنع نوفلتخي ناكس عم اهيف لماعتيو « ةتحبلا
 امنإو . نمأ ريغ وهف ماقأ اذإو . ةقاش دوهج دعب الإ اهيف ةماقإلا هنكمي
 طسوو . هسنج نم ءارمأ مكح تحت ؛ يلصألا هنطوم يف هنأكو نآلا حبصأ
 اوعضخ دقو  دالبلا ناكس هيف بعلي الو « ينيتاللا رصنعلا هيف دوسي بعش
 تازايتماب عتمتي ناك اذه ىلإ ةفاضاإلابو . يوناث رود ىوس - اودعبأ وأ
 ةاعدم ادغ ءيش لكف .حالس قيفر وأ « ًاتطاوم هتفصب ءارمألا اهايإ هاطعأ
 ًاناكم راتخي ناك هنإف ام ةدلب يف ًايئاهن ةماقإلا دارأ ام اذإو ءريفو حبرل
 ةرادإلاو « هينطاومب نإ طاحم وهف ٠ يلصألا هدلب كلم وه ًايح « هتماقإل
 ناك هنإف .ةتقؤم هتماقإ نوكت نأ دارأ ام اذإو مهنم نيدلا ءاسؤرو « ةطرشلاو

 ةدعاسمو « هعئاضبلو هل ًانسح ىوأمو « ةيراجتلا هتايلمعل ةبلص ةدعاق دجي
 .اهسفن ةيرامعتساإلا تاطلسلا نم ةيامحو « نيميقملا هينطاوم نم ًاحصنو

 ام عيمج ماشلا دالب يف يبرغلا رجاتلا دجو قبس ام لك بناج ىلاف

 (1( لوريل: 12001 0(



 يتلا ةفورعملا ةيراجتلا قرطلاف « اهيلع لوصحلا ةيغب . اهيقرشو ةيسا
 دالب يف دادغب ىلإ اهلوصو دعب بصت تناك ةيسأ يصاقأ نم ردحنت

 لثم ىربكلا اهندم اهنم ىذغتتف « «)ءارحصلا وأ راهنألا ةطاسوب امإ « ماشلا

 هذه نمو .قشمدو ةامحو صمحو « عزانم الي ريرحلا قوس يهو بلح

 رحبلا لحاس يقالتل ةيعرفلا ةيربلا قرطلا قلطنت تناك ةيلخادلا ندملا

 . سليارطو سوطرطو ةلبجو « ةيقذاللاو ةيكاطنأ يف طسوتملا

 اطلاع ب مالسلا ةرتف يف هنأ ودبيو .('”)اكعو اديصو روصو توريبو

 دعصتو « تارفلا ىلإ «ىسيع رهو ةانق ربع دادغب نم قلطنت ةيسا تاجتنم تناك دقل )١(

 ناقيرطلا هيف ىقالتي ةيروس ين رهدزم يراجت ناكم يهو .؛ةقرلا» ىتح ربغلا اذه
 لامشو .لصوملاو ةلجد ربع يتآلا يناثلاو قباسلا قيرطلا امهدحأ ءدادغب نم نادفاولا

 ناك لفاوقلا قيرط نإف ةقرلا نمو . ناّرحو (اسيدإ) اهرلاو طاسيمسلاب ًارام «ةريزجلا
 قيرطلا ناك بلح نمو .بلح وحن ًافرحنم دعتبي مث «سلاب ىتح تارفلا رياسي

 ةيكاطنأو . ةيقذاللاو ةيكاطنأ يف طسوتملا رحبلا لحاس ايقاليل «نييسيئر نيعرف عرفتي

 لايمأ ةرشع اهوط قيرطب رحبلاب ةطبترم تناك اهنإو «ًايرحب ٌءانيم عقاولا يف "3
 امأ . يصاعلا رهن بصم يف مئاقلا ةيديوسلا وأ «نوميس ناسو ءانيم يف يهتنت

 انيضحَت اهرتكأو ةيرويم ف ءىنازلا لخأ نيو. ءانيم«عناغ نسكفلا لبق ا

 رشع عبارلا نرقلا علطم يف بتك يذلا «ىتوناس» ركذي الو . نفسلا وسرل ةيحالصو

 يسئرلا ءانيملا ةثيدحلا روصعلا يف حبصأ يذلا نوردنكسالا ءانيم نع ءىش يأ

 . ةيراجت ةيمهأ ةيأب خرؤملا نمز عتمتي نكي مل هنأ ىلع لدي امم بلح قوس نم ريدصتلل

 طقف لمعت يتلا يه ةيروس يف يملاعلا يراجتلا قيرطلل ةيلامشلا تاعرفتلا نكت مل(

 لصت ىرخأ تاعرفت كانه تناك لب «طسوتملا رحبلا لحاس ىلإ قرشلا علس لمح يف

 ىلإف . اهيونجو ماشلا دالب طساوأ يف ةيطسوتملا ءىناوملاب ةيلخادلا ةيمالسإلا قاوسألا

 قيرطب ًاضعب امههضعب عم نانثالا لصتيو ؛قشمد قوس كاته ناك بلح قوس بناج

 يتلا صممحو ةامح يتنيدم زاتجت قيرطلا هذه تناكو .أدج ةقورطمو ةفورعم لفاوقلل

 يذلا ءارحصلا ربع لفاوقلا قيرط وه رخآ قيرط نم ةيسآ تاجوتنم ىقلتت تناك

 ءىناوم يف عقت صنحو ةاحل ةيرحبلا ذفانملا تناكو . تارفلاو ةقرلاب ةرشابم اهلصي

 . صمح ءاتيم هنأب يسيردإلا هنع لوقي يذلا سوطرط لثم .ةجنرفلا ةدايس تحت

 عيمج نم بكارملا اهيلإ دفتو ةئيمثلا عئاضبلاب ةرخاز اهتزاخم تناك يتلا سلبارطو

 طيشن قوسو ةريغصلا نفسلا وسرل حلاص ريغص ءانيف يهو ليبج ًاريخأو «نادلبلا

 ها



 يئاوع نود زاتجت ةيمالسإلا ةيراجتلا لفاوقلا تناك « نييبيلصلاو

 ةحارصب اناخأ صنت اهسفن مالسلا تادهاعم تناكو « ةيحيسملا ضرألا

 ةكلمم نإف مث نمو .رمألا اذه قيقحت ةرورض ىلع « اهدونب دحأ يف

 رفاوت ادعف « تالصلا كلت نم ةريبك حابرأو دئاوف ينجت تناك سدقلا

 كلت ىلع رورم مسر يبجت تناك اهنإف « اهئناوم يف ةيقرشلا عئاضبلا
 نالقسعو روصو توريبو اكع قاوسأ ثجع اذكهو . علسلاو عئاضبلا

 اهلمحت تاجوتنملا كلت نكت ملو . ىصقألا قرشلا تاجوتنمب سدقلاو
 دوهيلاو نييحيسملا نم دالبلا ناكس وأ « ملسلا مايأ نيملسملا لفاوق طقف

 اميف اهنع ثحبلل مهسفنأب نوبهذي نويبرغلا راجتلا ناك امنإو ٠ بسحف
 راشملا ةرواجملا ةيمالسإلا قاوسألا يف يأ « ةيبيلصلا مهتارامإ ءارو

 يف ايمن دق « اهيلإ ةجاحلاو قرشلا عئاضبب ةبغرلا نأ ةقيقحلا يفو .اهيلإ
 ةيفاك نييبيلصلا قاوسأ يف اهنم ةحورطملا تايمكلا هيف دعت مل اومن ةبروأ
 مهتعفد اهنم برغلا راجت ىلع تقفدت يتلا حابرألا نأ امك . كالهتسالل
 ةيركسعلاو ةيسايسلا تابوعصلا نم مغرلا ىلعف .ديزملاب ةبلاطملا ىلإ

 تاليودلاو ةيروس لخاد نيب يراجتلا لدابتلا ليس ضرتعت تناك نتلا

 ناك بسكلاب ريبكلا نييبرغلا لمأ نإف « ةبروأ لودو رصم نيبو « ةيبيلصلا

 فيك اوفرع رصم نيطالس نإف لباقملابو . مهرئامض تاسوسو تكسي
 .«ءادفلا وبأ» هيلإ ريشي -

 تيقب يتلا .قشمد ةئيدم يه اهلخادو ماشلا دالب طسو يف ةريبكلا قوسلا نأ الإ

 عئاضبلا ىقتلم اهنوك نم ةيراجتلا اهتيمهأ تتأ دقو .نيملسملا برعلا يديأ يف

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبشو رصمو ىرغصلا ةيساو قارعلا دالبو سراف نم ةدراولا

 .جتتني يعانص زكرمو .ةكم ىلإ جيجحلا لفاوق ربكأ قلطنم يهف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 .هعاونأ عيمجب ريرحلا منصت يهف .ةريبك ةيراجت ةميق تاذ علسلا نم افانصأ

 ناهفصأ ىوس هجسن ناقتإب اهيرابي ال ناك يذلا بهذملا راكوربلا ةصاخيو

 . تايولحلاو ةيملاعلا ةرهشلا تاذ ةحلسألاو ةقيقدلا ةينقشمدلا فويسلاو ءروباسينو

 ىلعو ةيبيلصلا سدقلا ةكلممب فلخ عقت تناك قشمد نإف ركذ ام لك بناج ىلإو

 ةمخض ةيئيوت قوس نذإ يهف ةيسيئرلا ةيراجتلا اهئناوم نم طقف مايأ ةعضب دعب
 .روصو اكعو اديصو توريب يف ةيبرغلا ةيراجتلا تاسسؤملل
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 يتلا ةمخضلا دئاوفلا مامأ مهتمقن نوعلتبيو « ةيداعملا مهفطاوع نوتبكي

 ةليسو اهيف اوأر دقل . مهلام تيبو مهدالب ىلع ةراجتلا هذه اهبلجت نأ نكمي

 دض ةهجوملا تالمحلا ىلع ءاخسب قافنإلا نم مهنكمت « مهتنيزخ ءانغإل

 ةحلسألا لمحب نييبرغلا عانقإل ةديحولا ةقيرطلا اهنأ امك « نييبيلصلا

 داعبإ نونمضي هسفن تقولا يفو .0نفسلا ءانبل ةمزاللا باشخألاو « مهيلإ

 ىرجم ىلع مهنم فوقولاو « نييبيلصلا ةكرح دييأت نع ةيحيسملا نم مسق
 .اهئارمأ تاعورشمو « ةبروأ يف ةيسايسلا ةلاحلا

 لودقعي « ةيقدنيلاو ةزيبو ةونج نم « نويبروألا راجتلا ذخأ اذكهو

 يف لازت ال ةيبيلصلا برحلاو ءرصم نيطالس عم ةيراجتلا تاقافتالا

 يبروألا ماعلا يأرلاو « ددهتو دعوتتو رذنت ةينيدلا عماجملاو . اهعلاطم

 يمطافلا ةفيلخلا عم ةدهاعم ةزيب تعفو م04١١ ماع يفف .رئاثو زئمشم

 ماقو « ةمالسلاو نمألاو « ةنسحلا ةلماعملا اهاياعرل نمضت «رفاظلا

 ةيراجت تازايتما لجأ نم ةضوافملل ماشلا دالب ىلإ ةلحرب اهريفس

 حالص مكحلا ىلإ لصو امدنع ىتحو .ةيقدنبلاو ةونج اذكو .(ةلثامم

 هعم تعقو لودلا هذه نإف « نييبيلصلل دودللا مصخلا يبويألا نيدلا

 اهنأ ثداوحلا ىرجم وه مشتسي نكلو (اهصوصن تعاض ةهباشم تاقافتا

 .ةيروس لخادو رصم يف « ًاقئال ًالابقتسا بناجألا راجتلل نمضت تناك

 راجتلا نأ « رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف دهاشي ناك كلذيو

 ةيبرعلا ندملا نم اهريغو قشمد ةرايزل نوتأي اوناك اكع يف ةقدانبلا

 مكحلا ءانثأ تالصلا هذه تفعاضت دقلو .(9ماشلا دالب يف ةيمالسإلا

 (1) الهرب: 7.1.5: 86

 ةقدانبلا نأ نيبتي .ةفيلخلا ىلإ نيدلا حالص نم ةهجوم ١١417 ماع ةلاسر يف .

 ةصاخبو «برغلا نم ةراتخم تاجتنم رصم ىلإ نولمحي اوناك نييزيبلاو نييونجلاو

 . ةيبرغلا ةيحيسملا ىلع ررضو مالسإلا ىلع ةدئاف وذ وه امم «ةريخذلاو ةحلسألا

 (2) 1طأو: مم: 3983-98 )607
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 ىلع ةظفاحملل اهاطخ ةيلاطيإلا ةيراجتلا ندملا تثحو « يناثلا يبيلصلا :

 حالص شويج تهجو نأ دعب . ةيروسل يلامشلا لحاسلا يف اهلمع زكارم
 ةيقذاللا تداعتساو « ةيكاطنأ ةرامإل ةمصاقلا اهتابرض ةرفاظلا نيدلا

 « نيتريخألا نيتتيدملا يف مهتارمعتسم ةقدانبلا يقبي يكلف .ةلبجو

 م١1 وأ م ١5١5 ماع يف اولسرأ مهنإف ءاهب ةطبترملا قوقحلاو

 . «نيدلا حالص نب رهاظلا نيدلا ثايغد يبويألا بلح ريمأ ىلإ (ه0*)
 ع ةيراجت ةدهاعم نيفرطلا نيب تعقوو « 5. ا/اوتتومعمأ «يناينيرامو وه اثوعبم

 دعو 4 ةستكو امامهم اقزتف ةرم لوأل بلح يف ةيقدنيلا راجتل اهيف يطعأ

 ةيقذاللا يف نوميقي نيذلا كئلوأو « ةماقإلل اهيلإ نوتأيس نيذلا كئلوأ

 ىلإ اهيف نورطضي يتلا تالاحلا يف مهل نيملسملا نيفظوملا ةدعاسمب

 ةلاح يف نيوكلمي امو مهتاورث ىلع ةظفاحملابو ءاضقلا ىلإ ءوجللا
 لوخدلا يف مهنم ىبجتس يتلا كرمجلا موسر تددح امك , توملا

 .()جورخلاو

 « هيلإ اهتايلاج تدفوو « ماشلا دالب لخاد ىلإ تذفن نذإ ةيقدنبلاف
 ريمأ عم ؛ ةيسامولبدلا اهتاقالع تلاتتو .اهرازوأ عضت امل ةيبيلصلا بورحلاو

 ماع يف ًاقافتا تدقعو . رهاظلا ثيرو « «زيزعلا كلملا» مكحب تحت بلح
 امك « ًانرفو ًامامحو ةسينكو اقدنف هبجومب تحئنم « ةيقذاللا ريمأ عم م6

 هل مدق يتلا , ©2نويهص ةعلق ىلإ هتلوج لمكأ (ينيراكسوف» اهثوعيم نأ

 (1) طاف: م: 4 201(

 دحاو موي ةريسم ىلع موقيو «ةيروس لامش يف عالقلا ىوقأ نويهص نصح ناك دقل (؟)
 تناكو .ةيقذاللاو بلح نيب لفاوقلا قيرط ىلع رطيسيو «ةيقذاللا نم قرشلا ىلإ
 ثيح .ةلبجو ةيقذاللا نيب رحبلا باب ىتح دتمت نصحلا اهيلع رطيسي يتلا ضرألا
 نأ ىلع نيصيرح ةقدانبلا ناكو .ًانايحأ نفسلا اهب يمتحت ةريغص ةضرف كانه تناك
 ؛ءىطاشلا ىلع مهبكارم دجأ مطحتي نأ ثدحي دقف : ةنسح هريمأ عم مهتالص نوكت

 اليلق ةعقترم اموسَر ”صضنللا ديس: ضرفي وأ ميلقإلا يف هلقنت ءانثأ مهنم رجات توميوأ

 حالص حتف نأ دعبو . سكعلابو رحبلا ىلإ بلح نم ةلومحملا عئاضبلا ىلع ًاريثك وأ

 .«سروكنم نيدلا رصان» ىعدي ريمأ ىلإ هعطقأ هنإف ,نصحلا اذه نيدلا
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 سفن « 5 مساع ةمالسو « ةقدانبلا راجتلا نمأ لجأ نم اهريمأ

 ىلع موسرلا ضيفخت عم « ةيقذاللاو بلح ءارمأ مهل اهمدق يتلا تانامضلا

 .() علسلا ضعب

 ةياهن ىفف . اهمعدو تاقافتالا ديكأتل ةيقدنبلا نم تاثعبلا تعباتتو

 نيل د ةرافس ( لدعممو 11همماه ولوبيت بوقعي» :جدودلا لسرأ ما 5154 ماع

 دقو .ن 6اه/هممأ ةادمعهلوما|ام ولغوكوس ىنافويجو ةسائرب « بلحو نويهص

 يمس لق اج ريمأ انا قلم اهجتم تلا كانامدقلا ةريهض, نينا دج
 نأو « ةيقذاللا يف ىرخأو « هتنيدم يف ل ل

 اياعرلا نيب تافالخلا عيمج همامأ 0 اليب ةدحاو لك سأر ىلع اوعضي

 برق قدنف ةماقإ مهل زاجأو . ةيقذاللا يف ةسينك مهحنم امك «؛ ةقدانملا

 . ةنيدملا هذه ىلإ ةثلاث ةراقس تلصو « ما ؟© 4 ماع يفو  "”«رسجلا»

 كلملا» وه بلح ريمأ نأكو « ©. 559:600 وديرغاس ىنافويجبو ةلثمم

 ال « نيتلاسر لمحت ىهو اهدالب ىلإ ةرافسلا كلت تاع دقو « «رصانلا

 ناتبثت الو « ةيامحلاو ةقادصلاب ةماع دوعو ىوس ةقيقحلا ىف نايوتحت
 دعبو .بلح عم ةرتفلا كلت يف نولماعتي اوناك ةقدانبلا نأ ىوس ء ًاثيش
 يف ةدايسلا تلقتناو « (م١75١) بلح يرتتلا وكالوه مجاه تاونس عضب

 . سربيب ىلإ نصحلا نع نويهص ءارمأ لزانتو ٠ كيلامملا ىلإ ماشلا دالب
 دايسألا ىقبأ لهو ؟ةيقذاللاو بلح يف مهقدنف ىلع ةقدانبلا ظفاح لهف
 دكؤي ام انيدل سيل ؟ركذلا ةفلاسلا تاقافتالاو تادهاعملا ىلع ددجلا
 راجتلا نما ًاريبك اددع نأ تبثت قئاثو كانه نأ الإ « بلسلا وأ باجيإلا

 اوناك نيرخآ نأو . بلح ىلإ ل ةياهن يف هجتي ناك ةقدانبلا

 « ةميركلا راجحألاو ؤلؤللا :ةيتآلا علسلاب نورجاتيو .اهيف نوميقي
 هجتنت ةيروس تناك يذلا . نطقلاو تاجوسنملاو « ساحنلاو ةضفلاو

 (1) طلو: 5:6 (1(

 يرورضلا نم ناك يذلا . يصاعلا ىلع «روغشلا رسج» انه دوصقملا نأ دقتعيو (؟)

 . ةيقذاللاو بلح نيب بايالاو باهذلا ءانثأ هزايتجا
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 جيلخلا نم اهيلإ ةدراولا لفلفلا ةصاخبو لباوتلاو . كاذنا ةريبك تايمكب
 .(١يبرعلا

 دعب . ماشلا دالب يف يراجتلا مهزكرم تيبثت اودارأ دق ةقدانبلا ناك اذإو

 . لامشلاب اوؤدتباف . لحاسلا ىلع ةيبيلصلا ةلودلا لاوز برقب اورعش نأ

 وهو نووالق ناطلسلاب اولصتا دقلف . بونجلا مهباسح نم اولفغي مل مهنإف

 . هتاكلتمم ىف ةراجتلا ةيرح مهحنمي نأ هيلإ اوبلطو 3 اكع ةكرعمل دعتسي

 5”7) . ه541/ ماع لاوش 794 يف ةرهاقلا يف نيفرطلا نيب قافتالا متو

 . تووالق ناطلسلا نم ةحونمملا ةقيئولا هذه يفو .(مأ 4 يناثلا نيرشت

 بلطي الو . نوكلمي امو مهصاخشأ هتيامح تحت ذخأي نأ ناطلسلا دهعت

 .(9ةيداعلا موسرلا عفد ىوس لباقملاب مهنع

 مث نمو .رايدلا هذه عم ةطيشن ةراجت نم اهونجي نأ نكمي يتلا حابرألاو

 اوقفخأ دق اوناك اذاو . اهيف مهدوجو رارمتساو . مهئاقب ةرورض اومهف
 نع عافدلا يف مهتتامتسا رسفي اذهو . نيرجاتم ءاقدصأ اوقبيلف نيحتاف

 رارمتسا نامض يف ةّحلملا مهتالواحم مث « اهيف اوماقأ يتلا زكارملا
 1 ماشلا دالب ىف ةيلخادلا قطانملا نيبو مهنيب ةيملسلا ةيراجتلا تاقالعلا

 . قطانملا كلت ءارمأ عم تاقافتالاو تادهاعملا دقعل ثيثحلا مهيعسو

 رخآ اولازأو « نييبيلصلا ىلع برعلا رصتنا نأ دعب اذه مهيعس داز دقلو

 .م١594١ ماع يف . ةيروسلا ضرألا ىلع مهلقاعم

 (1) لوريل: 1.1.5: 7 )0

 (2) بوريلب 0) > 1 0 :٠5.1

 تحنم يتلا ةعطاقملا مسا نيبعت نكلو «يرت ال سام» ةرم لوأل ةقيثولا كلت رشن دقل

 وه « 5050١ ةملك نم دوصقملاف . أطخ خرؤملا لبق نم ركذ ءاهلجأ نم ةقيثولا كلت

 | . خرؤملا نظ امك برعلا آل .ماشلا دالب
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 ةيلاطيإلا تايروهمجلا ىلع عاض ةيروس نم يبيلصلا مكحلإ لاوزبف
 دهعلا نايإ اهتلان يتلا اهتازايتما تدقفو « ماشلا دالب يف تكلم ام عيمج

 امدنع ةلب نيطلا تدازف ابابلا يف ةلثمم ةيبرغلا ةيحيسملا تءاجو . دئابلا
 عيب نم مهعنم يأ . يراجتلا ناديملا يف «عنملا تارارق» قيبطت ىلإ تعد

 لثم « نيملسملا عفنت ةيبرح ةادأ وأ ةدام ىلإ لوحي نأ نكمي ءيش يأ

 عطق ينعي اذهو .ةيئاذغلا داوملاو « ةحلسألاو بشخلاو « ديبعلا ةراجت

 ديدهتلاب هتارارق ابابلا قفرأ دقو . طسوتملا رحبلا يقرش عم ةبروأ ةراجت رباد

 نفس داجيإب رمأو « تارارقلا كلت ىلع جرخي نم ةنايخ نالعإبو نامرحلاب
 .ذيفنتلا ةمالس نم دكاتتل ةبقارم

 تاقالعلل دح عضو نم نكمتت مل ةضورفملا تاءارجإلا لك نكلو

 .ىرخأ ةهج نم ةيلاطيإلا ندملاو . ةهج نم ماشلا دالبو رصم نيب ةمئاقلا

 يفو .()ةيردنكسإلا يف اميس الو يه امك تلظ ةيراجتلا تايلاجلاف

 بورحلا ءاهتنا ىلع ليوط تقو ضمي مل هنإف «٠ تاذلاب ةيروس
 « ةيبيلصلا

 ةصاخبو « نيميقمو نيرجاتم اهيلإ اوداعو نويبروألا راجتلا أرجت ىتح

 ىعدي امهدحأ نايقدنب راز « م1 ماع يفف .مهنم ةقدانبلا

 سونيطنطسق» امهيناثو 2« ةموومر5 ؟وطومو «سونامريف سوكسيسنارف»

 ةمهمب امهفلك يذلا جدودلا مسأب « (©لدفص ةنيدم ريمأ « ©همكاهمالمادو

 8ةرئاثد5 هب هبقلت امنإو « همسا ةيقدنبلا قئاثو ركذت الو .هيدل ةيوفش

 دفص ةعلق ليب يأ 201:ةاأانذ ةةمامأل| له 51وأ هأ 0هماعونم مععمم
 أاكع ةقطنمو

 رصانلا ناطلسلا نم تاميلعت ذخأ نأ دعب  ريمألا اذه باجأ دّقلو اهريمأو

 ظ )1(
 (1) الوزن: 7.11. مظ: 37-8

 ناطلسلا هراتخا «ةيريط ةريحب نع ديعب ريغ «ليلجلا لابج يف نصح ناكم دفص (9)

 ىربكلا نيملسملا لقاعم دحأ نوكي ىتح . مالا يجيتارتسالا هعقومل ةرشابم سربيب

 ءىطاوش ناطلسلا مساب مكحي ةنيدملا هذه ريمأ ناكو .نييبيلصلا تامجه ّدص يف

 . قشمد ىتح ةيروس نم امسقو ءاديصو روصو اكع
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 هنأ اهيف' حضوأ . جدودلا ىلإ هنم ةهجوم ةلاسرب ةثعبلا بلاطم ىلع دمحم

 مهو اهيف اوميقي نأو ٠ ةيرح لكب هتاكلتمم ىلإ اوتأي نأ ةيقدنبلا اياعرل نكمي
 نكامألا ةرايز ةقدانبلا دارأ اذإو ء« نوكلميامو مهصاخشأ ىلع ن ونمأ

 .20نانئمطا لكب لقنتلاو . مهتقفارمل ةيماح مهل مدقي هنإف طقف ةسدقملا

 ةيناث مهبكارم اولسري ىتح قافتالا اذه ةقدانبلا رظتني مل ةقيقحلا يفو
 تاسلج طوبض يفف . كلذ لبق اهب اوثعب مهنأ ودبي ذإ « ماشلا دالب ىلا

 بكارم» ىلإ ةمئاد ةراشإ كانه نمزلا نم ةرتفلا هذه وحن خويشلا سلجم

 . 6هلهوم ةاياوو ةيروسلا بكارملاو . ©6هلودو ماه»همه.56 ةيردنكساإلا

 كلت يف تدرو امك «. اهيف فقوتتو ةيروسلا ءىناوملا روزت ةريخألا تناكو

 دالب ىلإ ىرخألا ىه هجتت تناك ةحلسم ريغ ةدرفنم بكارم ءامسأ طوبضلا

 نفسلل 98 هنآ خويشلا سلجم تارارق دحأ يف ىتأ دقلو .ماشلا

 .(”اهبرقب اهرورم ءانثأ ةيزوس لحاوس ةسمالمب صربق ىلإ ةهجتملا

 رارق « م1719 17*١7 يماع نيب ةيقدنبلا يف ردص دق هنإ ليق اذإو
 وأ « مهصاخشأب باهذلا نم ةنيدملا ينطاوم عمي خويشلا سلجم نم

 يتنيدم نيب ةدتمملا يكولمملا ناطلسلا تاكلتمم ىلإ مهعئاضب لاسرإ
 اذه نإف « عنملا قاطن يف تلمخد ةيروس نأ يأ , ”«اليتروب» و «طايمد»

 « بسحف نيملسملاب ةراسخلا لازنإ عقاولا يف هنم دصقي نكي مل رارقلا

 ةقدانبلا راجتلا ةيامح امنإ . تاوبابلاو ةيبرغلا ةيحيسملا فده ناك امك

 ةجيتن « ًاضيأ ةيروس يف اهل اوضرعتي نأ نكمي يتلا راطخألا نم مهعلسو
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو .اهضرأ ىلع لوغملاو برعلا نيب برحلا
 مازح نم تجرخأ دق مهنم كاذنا ةقورطم ةيقرش قوس ربكأ يهو ةيردتكسإإلا
 . (؛:>طايمد كلذكو عنملا

 (1ر اعل 1|. ص: 40 لإ

 (2) طغغ ْ ةهفإ

 . ىرغصلا ةينيمرأ يف ءانيم اليتروب (؟)
 (3) اذموسل: 111. 2:41 2(
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 مه نوثحبي اوذخأ نيذلا « نيبونجلا ىلع قبطني ةقدانبلا نع ليق امو
 ماشلا دالب لامشي ةراملا قرطلا ربع مهعئاضبل تابصم نع نورخآلا

 وسرت نأب م1715 يف نورشعلاو يناثلا انحوي ابابلا مهل حمس دقلو . سرافو
 نأو « تاذلاب ةيقذاللا يفو « ماشلا دالبل يلامشلا ءىطاشلا ىلع مهتيرحب

 جهنلا سفن ىلع تراسو«نيتنس ةدمل سراف عم تاقالع يف اولخدي
 .«رصم عم ةيراجتلا اهتاقالع تداعأ يتلا «نوغارآلا»

 ةيلاطيإ ندم نم اهريغو ةيقدنبلا نأ ًافنأ ركذ ام لك نم صلختسيو
 ىلع « ماشلا دالب قاوسأب ظافتحالا ىلع ةممصم تناك « ةبروأ بونجو
 دالب نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب ال نكلو . هتاراذنإو ابابلا تاديدهت نم مغرلا

 ىلوألا ةثالثلا عابرألا لالخ قرشلا ةراجت يف اهتناكم ضعب تدقف ماشلا

 . ةديدع لماوعل كلذو .رصم اهلحم تلحو .رشع عبارلا نرقلا نم

 طاشنلل ًازكرم يبيلصلا دهعلا يف تناك يتلا ءىناوملا مظعم نأ :اهلوأ

 برعلا نيب تماق يتلا بورحلل ةجيتن نمد تدغو « تبرخ دق يراجتلا

 ترحل اهريف ةقحنلا هذه يف تناك اهنأ :اهيناثو .نييبيلصلاو نيملسملا

 ةيبنجألا تايلاجلا حلاصم ددهي امم . لوغملا ةازغلاو نيملسملا نيب

 , ةرازغب ةيردنكسإلا ىلع ةيقرشلا تاجتنملا رطاقت :اهثلاثو .رطخلاب

 ةنيدملا يف ةيبنجأ ةيلاج دوجو :اهعبارو .ماشلا دالب قاوسأ اهتسفانمو

 نويبرغلا حايسلاف .اهفعضت وأ « ةيبيلصلا بورحلا اهعزعزت مل « ةريخألا

 قدانفو لصانقو « اهيف اوتبث مهل نينطاوم تقو لك يف اهيف نودجي اوناك
 :اهسماخو .0ةراجتلا ىلع هلكلكب ءوني عنملا ناك يتلا ةنمزألا يف ىتح

 نع ةيسأ علس اناتو افاك يف مهيلإ لمحت ةديدج قرط نع نييونجلا ثحب

 ذإ « ةيروس قوسل صربق ةبراضم .:اهسداسو .ةيروسو رصم قيرط ريغ

 (1) اطأ0. 11.2: 9 ' ) ( ١

 (2) 00, | | ) ف

 (3) طز. 112:0 ف

 (4) !اةهزبل: 2 3 ) 9 :2 .11١
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 ةراجتلا طاشنل « ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا دعب يسيئرلا زكرملا تناك

 يف لاعفلا طيسولا رودب نوموقي نيذلا مه نويصربقلا ناكو .ةيبروألا
 يلوغيرام يد ينافويج» يسنرولفلا نسعلا ركذيو . ةيماشلا ةيبروألا ةراجتلا

 نم هتدوع ءانثأ « م1817 ماع بلحي ف يذلا و قهاوممأ كهأ الةلومالا

 نسحيسملا خف ًاريثك ةنيدملا هذه يف ىأر هنأ ء دنهلاو نيصلا ىلإ هتلحر

 . ةيصربق ةجهلب ةيسنرفلا نوملكتيو . يبرعلا سايللا بوسبلي نيذلا
 ماشلا دالب تاجتنم نم ًاريثك نأ كلذ ىلإ ( 5ةوومامألا يتولوغب» فيضيو

 ىرت تناك « لباوتلا لثم اهيلإ ةدراولا ةيسآ تاجتنم نم ديدعلاو . نطقلاك
 نم ريبك ددع قوسلا كلت يف يرتشيو عيبي ناك امك .اتسوغ اماف قوس يف

 . سلبارطو توريب راجت

 يف يبرغلا يراجتلا طاشنلل ةقعضملا لماوعلا كلت ىلإ فائضيو

 طخلا سأر ىلع عقت تناك يتلا « ىرغصلا ةينيمرأ ةكلمم دوجو ء ةيروس

 ىلإ ةبسنلاب نمألا رفاوتي اهيفف . ةونج هيلإ تعس يذلا « ديدجلا يراجتلا
 دالبلا ىلإ لوصولل رصقأ ةفاسملاو « ةيروس يف رفاوتي امم رثكأ برغلا راجت
 املاطف .عنملا تارارقل عضخت ال اهب رمي يتلا دالبلاو  لباوتلل ةجتنملا
 اهيعارذ ةحتاف اتسوغامافو . يحيسم مكحل ةعضاخن ىرغصلا ةينيمرأ تناك

 ةيبروألا تايلاجلا نإف « برغلل ةقيدص ادالب سرفلا دالبو « برغلا راجتل

 .«١>ماشلا دالي نع اهراظنأ تلوح

 ماشلا دالب يف ةيبنجألا تايلاجلا ريصم نإ لوقلا فلاس نم حضتيو

 هرثأت بناج ىلإ رثأتي ناك ؛ اهمدع وأ اهيف اهتماقإو « ةيبيلصلا بورحلا دعب

 ًايسايس ةقطنملا هذه سمي ام لكي « . اهسفن تايلاجلا لودو « ةبروأ عاضوأب

 ةراجتب أطبترم ادغ تايلاجلا هذه ةماقإ نآأل « يهدب رمأ اذهو .ًايداصتقاو

 ةعقبلا نع ةراجتلا داعتباف .ةرطيغسمو ةلتحم ةلود دييأتب ال . برغلاو قرشلا

 . مهرثاكت ينعي « اهومنو « اهطاشنو « مهصلقت ينعي اهيف نوميقي يتلا

 )١(  61-2اطنملت 71| .صط: )1(



 تداع ذإ هدمأ لطي مل « ةيروس نع يبرغلا يراجتلا شامكنالا نكلو

 ؛ ابابلا تاجاجتحا نم مغرلا ىلع . اهدهع قباس ىلإ ةيراجتلا تاقالعلا

 يف ًاحضاو رهظ يذلا ديدجلا طاشنلا اذه عجريو .ًايجيردت تشالت يتلا
 : ةيتآلا بابسألا ىلإ ءرشع عبارلا نرقلا نم ريخألا عبرلا

 حتتف « صربق كلمو « ةبروأ ىوق عم ًاحلص يكولمملا ناطلسلا دقع - ١
 نع لزانت هسفن ابابلا نأ ىتح « نامأ رصع ةيرحبلا ةراجتلا مامأ هبجومب

 .نأشلا اذهب رداصلا عنملا رارق

 نم تلقتنا كلذبو « 22م87*1 ماع يف اتسوغ امافل نييونجلا كالتما  ؟

 يف بناجألا راجتلل نوكرتيو « ةراجتلا نوؤشب نومتهي ال دايسأ يديأ
 عيمج اهيف ىرت ةلود يديأ ىلإ « لمعلا يف ةيرحلا قلطم مهدالب
 نأ كلذ ةجيتن تناكو .ةريطخ ةسفانم ةرورضلاب ةيراجتلا ليودلا

 ندملا تعطاقو « ماشلا دالب ىلإ نييونجلا تالحر تلءاضت

 وسرت تناك يتلا اهبكارم تعفدو « اتسوغاماف ةيقدنبلا اهنمو « ةيلاطيإلا

 يف ةيلخادلا قاوسألا ىلإ راجتلا قلطنا اهنمو « توريب ىلإ صربق يف
 ظ .«”بلحو قشمد

 اهعاضخإو . ىرغصلا ةينيمرأ ةكلمم ىلع كيلامملا نيطالسلا ءاضق ” 

 هجو يف سوروط قيرط قالغإ ىلإ رمألا اذه ىدأ دقو . مهتطلسل

 روبع اهنم متي ناك يتلا « ةيسيئرلا قرطلا ىدحإ يهو « نييبرغلا

 . © .طسوتملا رحبلا لحاس ىلإ ةيقرشلاو ىطسولا ةيسآ تاجتنم

 نأل ةكلاس ريغ تدغ « علسلا كلت اهربعت تناك يتلا لامشلا قرط.نإ

 ماظنلاو حماستلا ايقعأ سراف دالب يف بصعتلاو « مكحلا يف ىضوفلا

 كنلروميت بيرخت نأ امك .ةيضاملا دوهعلا يف نادوسي اناك نيذللا

 ىلإ ةيوق ةبرض هجو « هوزغ قيرط ىلع ةمئاقلا ةيسيئرلا تاطحملل

 ميلست هتجيتن نم ناك ءاماه ًايسايس ًارود اتسوغاماف يف ةيونجلا ةيلاخلا تبعل دقل 01(

 .ةيلاحجلا كلت ىلإ ةنيدملا «/اهكلم) لوألا كاج
 (1) [اهزنل: 1.11. م: 6 غ2

5١ 



 ةيناث قيرطلا تلوحتو . ىطسولا ةيسا عئاضبل انزخم اهتفصب « «انات»

 طش ةياهن ىلإ نولقتني نويروسلا راجتلا ذخأو + قارعلا  ماشلا دالب ىلإ

 ءىطاشلا ىلع توكيلاك ىلإ انايحأو ءزمره ىتح نولصيو « برعلا
 « ةرصبلا لامش ىتح نولصي دونهلا راجتلا عرشو .دنهلل يبرغلا

 ةينيصلاو ةيدنهلا عئاضبلا عيزوت يف طيسولا رود بعلت دادغب تداعو
 .(«١١ماشلا دالب ىلإ ةيسرافلاو

 حور فعضأ امم ةيروس نم نييبيلصلا جورخ ىلع فاك نمز رورم  ه

 لاجم حبرلا بحو ةرماغملا حورل حسفأو « نييبرغلا سوفن يف ةمقنلا
 ةقناحلا ةيبضعتلا ةيتيدلا رعاشملا ىلع نايغطلاو ةرطيسلا

 . ماشلا دالب يف رثكأف رثكأ روهظلا ىلإ نويبرغلا راجتتلا داع اذكهو

 نييوئجلا لالتحا نم ارابتعا هنإ :لوقيف « هم يتوليب» ةلاحرلا غلابيو

 . ماشلا دالب ةيقبو « قشمد ةرايزب نييوئجلا ريغ نويئيتاللا أدب اتسوغاماغل

 نم هورتشا ام نوردصي اوناك اهنمو « لضفملا مهئاقتلإ ناكم توريب تناكو

 مضت لاّزت ال ةنيدملاو « اجلاتصو ًانيمأ كاذنا ناك اهءائيم نأ ودبيو نمد

 "اهل يبيلصلا لالتحالا ءانثأ ناك امم لقأ هنأ ولو ء ناكسلا نم افيثك ًاددع

 ءانيم « ةلحرملا هذه يف نويبرغلا راجتلا هقرطي ناك يذلا يناثلا ءانيملاو

 عئاضبلا ناولأ ىتشب ةرخازلا ةعساولا نزاحملا هيف موقت يذلا « سلبارط

 ةنيدملا تناكو ..نوديري ام ةلوهسب اهنم نوراتخي اوناك مث نمو ؛ علسلاو

 .ةامحو كبلعيو بلحوو قشمد نم راجتلاب ٌصغت

 نم لقأ هنإف يلاتلابو « ةًابعص هيلإ لوخدلا ناكف ةيقذاللا ءانيم امأ

 . ةيبرغلا ةراجتتلل ًابذ نيقباسلا نيءانيملا

 (1) عصا (ط معالم هز: 1و كريرادم 0هوهبا 0 00(

 (2) 06 14005, م,مويوهعل دم لاللوهأل طقطولل0أ5 اج مدقكدوأمو كناوالومهنالالا... 2. 367

 (3) الوزن: 1.11. 2: 460 - 6 مما. امه 016, 6.71.) ةرف

 (4) دوري: 711. م: 460- ةطاقأولهز: 2: 7 )0 (
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 يحال كيو زيسل ايفر ىلإ ةروود ةيححام سوه يقدر فماتت دقو

 نمو .«”ةيقدنبلا قئاثوو ٠ خيراتلا بتك يف اهيلإ ةرمتسم ةراشإ كانه نأ
 سيل نكلو « ةيقدنبلا جهن تعبتا دق ىرخأ ةيراجت تاليود نأ لمتحملا

 تناك ةرتفلا هذه يف اتسوغاماف ةديس يهو هونجف (”كلذ ىلع ةلدأ انيدل

 نكت مل اهليطاسأ نإف مث نمو“. اهيف ةراجتلاب ظفتحتل اهتاناكمإ لك لذبت
 نوبران ناكسو « نيينالاتاكلا سكع ىلع « (©ةيروس ءىناوم رزعل

 ناك ةقيقحلا يفو .«9ءىناوملا كلت ىلع ًادفاوت اودادزا نيذلا « ةيليسرمو
 سلبارط يف امأ .توريب ىف قدانف نييوئجلل ىتحو نيينالاتاكلاو ةقدانبلل

 00 ,»ةقدانبلل ناك اهيف هدوجو تبث يذلا ديحولا قدنفلاف

 (1) انادق اهانأعن لاكامزو ل6 تطزبمبع, ا! 2: 403, 405, 452, 456, 1(

 5810185 : [0هانزتتومأك !م6لأأ5. :ةاوتلل5 ه'1 طاوتمأرو له اذ © معم. ,24 .|١١ ,212 .11١

 ةققانأم: طاقأأ. 25٠

 86 عاعأ: [عاوعامملأ لهأ تممعملا الوممأأ موالو موو © 37

 . « 6ةلاهو لا 8عمنات توريب. نفس» ىلإ ةمئاد ةراشإ ةيخيراتلا تادنتسملا كلت لك ف

 دعوملا اذه مدق «م١٠٠6١ وحنو . بأ 76 8 نيب متي م٠44١ ماع يف رفسلا ناكو

 نم فلأتت ةلفاق ربكأ تناكو .رايأ 0١و ناسين ©١ نيب اهتلحر أدبت بكارملا تذحأو

 يفف ءىرخأ تايرفس كانه ناكو .لقأ نوكت ام ًاردانو «رثكأ انايحأو «ىفس 4 .

 يق وسرت تناك يتلا « ( الهال لأ 5018 ةيروس بكارمو قلطنت تناك يناثلا نوناك رهش

 لمحل هجتي ريغص لوطسا كانه ناك ناريزح رهش يفو «ةفلتخملا ةيروس ءىناوم

 توريب هتهجوو ؛رحبي نأك 6 86!6 لا 7206و نم بكرم فيرخلا يفو . نطقلا

 . سلبارطو
 (2) !لوزبل: .7.١١ 2: 31 ) ف

 (3) طال: 2

 كلذ ىلع ليلدلاو .ةلحرلاب موقت يتلا يه نوبرأت نفس تناكو (4)
 الودود ناك امدنع هنأ

 . هدالب ىلإ هلمحتل اهتدوع توريب يف رظتنا هنإف «تنافيللا يف هتلحرب موقي «رييكورب

 (روك كاجو وهو هلامعأ ءاضقل قشمد ىلإ اهنم هجتاو «توريب يف اهباكر دحأ لزن دقو

  .همسا رهتشاو عباسلا لراش كلملل انزاخخ دعب ايف حبصأ دقو

 نيع «سليارطل ارظنم يوحي « 68006 ليتسيغ» ةلحر نع رشن يذلا باتكلا نإ (6)

 :- بحاص نأ الإ .نييسنرفلل يناثلاو «ةقدانبلل امهدحأ سن راجتلل نيتيب روصملا هيف
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 نيديدع ءالمز نودجي اوناك نييبرغلا راجتلا عيمج نإف قشمد ىفو

 .٠ ةسنرولفو ةونجو ةيقدنبلا نم يأ « دورا ها تحي ب 5 مهل

 اهورضحأ يتلا كلت“ تناكأ مهعئاضب نوعدوي اوناكو . ةيليسرمو ةنولشربو

 ناطلسلا ناخو مسا هيلع نلطا نا نت قدمت فاعور يتلا أ 2 مهعم

 . ةيقدنبلا قدنف .ةرهش اهرثكأو « مهب ةصاخ قداثف مهضعبل ناكو .«قوقرب

 هيف اودجو نيذلا نييحيسملا جاجحلا نم ريثك ناسل ىلع هركذ ىتأ دقلو

 . (١١افايضم الابقتسا

 رمألا نكلو « .اهقدانف ةيراجتلا تاليودلا نم ريبك ددعل ناك بلح يفو

 ةريبكلا رسألا ضعب نأ رهظيو .(9ةقداتبلا صوصخب الإ عقاولا يف تبثي مل

 ينيريكلا اهنيب نمو « ةيروس ةراجتل اهسفن تسرك دق تناك ةيقدنبلا يف

 قشمد تراتخاو « 8100::5ه ودلاروتسلاو « 8دطدينوم وغيرابرابلاو ء هدام

 بصنم ىلإ الهمام اهنمماو وليسرامولوقين» لصي نأ لبقو .اهلامعأل ًازكرم

 يلاوحو .رابكلا قشمد راجت دحأ ًاقباس ناك « (1 41/4 - ١ 41778) ةيجدودلا

 نايعديو و 1ه:موأمأ ينيسوروم) ناوخألا نسمأ رقع سماخلا نرقلا ةياهن

 يف عورف هل ناك « بلح يف ايزاخت أتيب « « ة85:عم وكرامو ةاطومم ونايلا»

 ! . 2”ةامحو قشمد

 بورحلا دعب ةيراجتلا ةكرحلا طاشن نأ قباسلا ضرعلا نم ظحاليو

 نيح نمف .فيعض وهف اهبونج يف امأ « ةيروس لامش يف زكرت دق ةبيلصلا

 يف رشع سماخلا نرقلا حايس دجي ملو « كانه وأ انه بيرغ رجات رخآ ىلإ

 نرقلا يف الإ قرشلا ىنإ هتلحرب مقي مل ءاش00هملا/”ه55 رييرف رانوثيل» وهو مسرلا اذه -

 روصعلا ءانثأ نييسنرفلل لزنم دوجو ىلع نذإ فاك ريغ ليلدلاف ءرشع سداسلا
 . ىطسولا

 (1) ا4وزيف: 711. م: 2 1(

02( 
 (2) اطال: 2: 463

 فنص نم نطق ىلع اهنم نولصحي اوناك مهنأل ًايراجت ةامح عم نولماعتي ةقدانبلا ناك (8)

 ,زاتمم
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 نطقلا ةقدانبلا راجتلا سدكي ثيح « ةيبقألاو لزانملا ضعب الإ اكع ةنيذف

 اهمسا ىلع رثعي نأ ردانلا نمف «روص» ةئيدم امأ .ةدلبلا نم يرتشملا
 ةينغابنيتاسيو « ًاحاصاهزانيمناكد قف كلذ عموماه ي راجت ناكمكار ىوكذم

 نأ نم مغرلا ىلعو(')ةرتلكنا ىتح ءاهرخ نو ردصيةةقدانبلاوركسلا بصق عرازمب

 ناكهنإف .جاجح ا بكارمىسرمهنأل «نييبر وألا نمادجأقو رطم ناكافايءانيم

 ةقدانبلا اكو .بكارملا كلتلوصودنعاللإ هتاينج يفةايحلا ثبنتالو « اشتم ابرخ

 نم امهريغو .نطقلاو ركسلاب مهدالب ىلإ اوثعبيل ًانايحأ اهرورم نم نوديفتسي
 . ملسلا

 نينسلا لالخ تمن دق ةيقرشلا  ةيبرغلا ةراجتلا نأ حضتي 00

 نادوسي مالسلاو ءودهلا ناك دقف ءرشع عبارلا نرقلا نم ةريخألا نيثالثلا

 بتكتل « ةلحرملا هذه نم هنولشرب تدافتسا دقلو .نيفرطلا نيب تاقالعلا
 هاجتو « قشمدو ةيردنكسإلا يف اهتارمعتسم هاجت ةيرادإلا اهتاميظنت

 ددحي اقافتا «نابعش» ناطلسلا عم تعقو ةيقدنبلا نأامك .©اهلصانق

  قشمد اميس الو « ماشلا دالب يف اهراجت حلاصل تازايتمإلاو موسرلا
 . ©7ةماه ةيلصنق اهل ناك ثيح

 ماشلا دالب تضرعت ذإ « ًاليوط مدي مل يراجتلا عسوتلا اذه نأ الإ
 ىلع ىلوتسا يذلا . «كنلروميت» تامجهل رشع سماخلا نرقلا علطم يف

 هداوق لصوو ء (م١10١) قشمد ىلعو ء(م٠٠4١ ربمفون) اهبهنو بلح
 مومو 22000 ىشمد يف ةيقدنبلا لصنق حجن دقو . توريبو اكع راوسأ ىتح

 ثبلي ملو .ةئراكلا نم هذاقنإ نكمي ام ذاقنإو ءهينطاوم عم برهلا يف
 قشمد اوراز نيذلا حايسلا عيمجو .ةفصاعلا رورم دعب هلمع ىلإ داع نأ

 اهيف تجرخ يتلا ةعرسلا ىلع اوغمجأ « كنلروميت ةوزغ دعب ماشلا دالبو
 (1) زطا0: مم 6 )01(

 (2) اطال: م: 8 . غ2

 دعب رشنت 1 ابنكلو ع نويميموممءاملاولا نم عباسلا ءزجلا ِْق ةدهاعملا هذه دجوت 0

 ىلع فالخ كانهو . ابنع ًاصخلم ىطعأ نأ هيباتك يف ةاده اها ىفتكا دقو .اهلك

 . ما7اله ناك هنأ حجرملا نمو ءاهعيقوت ماع

 508 تايلاحلا ه1



 اهيف ةعانصلا نكلو .ةداتعملا اهتراجت اهيف تداعو « اهبارخ نم .ةئيدملا

 ةرهملا اهعانص نم ريثكل كنلروميت لقن ببسب « ليوط تقول ةلولشم تيقب

 .دنقرمس ىلإ

 نأل « نييبروألا راجتلا حلاصل هذه ةيعائنصلا قشمد ةاسأم تناك دقلو

 ىلع اهناكم ذخأت نأ ةبروأ يف ةعونصملا عئاضبلل حمس دلوتملا غارقلا

 . ()ةيماشلا ضرألا

 دعبف .ىرخأ ةمزأ رشع سماخلا نرقلا علطم يف ماشلا دالب تهباجو

 3 ةيروسلا ءىطاوشلا ىلع هتاوق ضعب عم طبه يذلا 0 ةسنرف لبق نم ةونج

 مهلزانمب قاح امل ةريبك توريب يف ةقدانبلا ةبيصم تناكو ؛ برخو بهنو

 هذه ءارج نم نييبروألا عيمج ضرعتو .بلس نم مهنزاخمو . بارخ نم

 مهتربتعا اهنأل « ةيكولمملا تاطلسلا نم ةريث تاقياضمل ةلمحلا

 . ثدح اًمع نيلوؤسم عومجملاب

 ةبقحلا هذه يف ةيروسب تقاحأ يتلا ثراوكلا نم مغرلا ىلع نكلو

 اهب نوقحالي نيطالسلا ناك يتلا تاجعزملا نم مغرلا ىلعو « نمزلا نم
 « ةيقدنبلا اميس الو « ةيبروألا ةيراجتلا تاليودلا نإف « نييبروألا راجتلا
 ل ماشلا دالبو رصم عم ةيراجتلا تاقالعلا ءاقبإ ىلع ةصيرح تناك

 فورظلا ىف تاقالعلا كلت ناديم تلخخد تاليودلا كلت ضعب نإ ظحالي

 لو هر هله تدك ققف .ةنينرولف اهتيو+ اننا اهيلإ راشيلا ةيضعلا
 ندملا هتلان ام لانت نأ نم ء رشع سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلا ةياهن
 ةيردنكسإلا يف اهتايلصنقو اهقدانف اهل نوكي نأو ىرخألا ةيلاطيإلا

 (1) ايوربل 1.١1١ 5: 9 )ع (

 عم ىشمد 519مأهلا //00 6611 (غربنيبناغ نوف نافيتس» راز م16 ماع ف

 .ةيقدنبلا نم يأت ريارحلا» نأب اوملعأ مهنكلو رئارخلا ضعب ءارش اودارأو « جحلا قافر

 . «ةرهملا عاتصلا لك هعم لمح كنلروميت نأل
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 تاعطاقم يف لوادتلا ىح ( هلم ينيرويفلا» اهتلمعلو « قشمدو

 ةيفرصملا اهرسأ ضعبل اكو ةيقذنبلا تاكود عم لأحلا وه امك ءناطلسلا

 ١(. قشمد ىف نولثمم

 عم ةسنرف تاقالع نأ ىرن لب . ةسنرولف ىلع رمألا رصتقي ملو
 اهلومخ نم رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا عبرلا يف جرخت تأدب ناطلسلا

 . يكولمملا ناطلسلا نم رابكلا نييسنرفلا راجتلا دحأ برقت دقف . قباسلا

 . ًانسح ًالابقتسا هتاكلتمم يف نييسنرفلا راجتلا لبقتسي نأب ادعو هنم عزتناو
 ةلثمملا لودلا لصانق هب لماعي ام سفنب هلوصو دنع لصنقلا لماعي نأو
 ًأدبأ تنافيللا قيرط ةيسنرفلا ةراجتلا سنت مل خيراتلا اذه ذنمو .«0هيدل
 تاراعش لمحت . رصمو ماشلا دالب لحاوس ىلإ ةيداغ ةحئار نفس كانهف

 ءرشع يداحلا سيولو « عباسلا لراش كلملا لذب دقو .ةسنرف كولم
 . "”رصم يف ةراجتلا ةيرح مهاياعرل نوكيل مهدوهج « رشع ئناثلا سيولو

 رخاوأ يف . ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلا عضو يف انققد اذإ اذكهو

 راطإلا نم برتقن نحنو يأ « رشع سداسلا لئاوأو رشع سماخلا ثنرقلا
 اهل ناك ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا ةيرحبلا ندملا مظعم نأ دجن « انثحبل ينمزلا

 « نييونجلاو « نيينالاتاكلا لشم « ماشلا دالبو رصم ىف تايلاج

 ظفتحت نأ اهلك نكمتت مل نكلو « نييزوغارلاو « نييسنرولفلاو « ةقدانبلاو
 وكسيسنارف» يقدنبلا لصنقلا ريرقت نأ ىتح . اهقدانفو اهتارمعتسمب

 (1) اطال: 1لإ. مم: 4780 1(

 (2) طاو6مممقهلت: طاوأمأرق لان 0051816 0 أه ا" قمعق. 1.1. 2. 366, 379. 8[ 50.

 ما 5179 ماع ةيروس ىلإ دفو دقو «جروب» ةئيدم نم «روك كاجو رجاتلا اذه ناك دقل

 «نفس عبس كلمي ناكو «عباسلا لراش كلملا نزاخ حبصأ دقو . ةورثلا نع ائحب
 ةيروس ءىناوم فلتخم نيب ءنفسلا كلت يف نولقنتي )0١"(« هعم نيلماعلا ددعو

 . لباوتلاو ريرحلا اهنم نولقنيو ةسنرف تاجوسنم اهيلإ نولمحيو رصمو
 5جايهلمعب 0001. 1كدجونااه ءااه 1/1601 1هرعهصصفق, 2:102-104

 (3) للعابل: 1.١١ 2م: 484-6 2
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 الإ وس و سبا خ ةهرمعتسم نأب ع ) 0

 اليو رصم عم راجت يف طين اوناكف 4 نويسنرفلاو نويزوغارلاو

 .(١)نوميقي ال اوتاك مهنأ الإ ) ماشلا

 دالبو رصم يف ىلوألا ةيبروألا ةيراجتلا ةلودلا نأ ديكأتلا نم دب الو

 يف ةيلاج ربكأ كلمت تناك يتلا ء رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف « ماشلا
 لفلفلا ةراجت ىلع ةلماك هبش ةرطيس ةرطيسم تناكو . ةيقدنبلا يه نيدلبلا

 ال اذه نكلو .ةيروأ دالب يف اهل ةديحولا ةعزوملا يهو .امهيف لباوتلاو

 ىلع ًامئاد تناك كيلامملا نيطالسو ةيقدنبلا نيب تاقالعلا نأ قع

 عطقني ال عازن راثم تناك اهنأشب تاضوافملاو لباوتلا ةراجت نإ لب 8

 تنكمت يتلا « صربق لوح يسايس عارص اهيلإ فيضأو : نيفرطلا نيب
 نكلو .(97ناطلسلل اهنع ةيزجلا عفدت نأ لباقم اهيلع ةدايسلا نم ةيقدنبلا

 ةيبروآلا تايلاجلا نيب كارعلاو ةموصخلا رهاظم لك نم مغرلا ىلع

 تلمحتو اهعقاوم يف تدمص ىلوألا نإف « ةمكاحلا ةيمالسإلا تاطلسلاو

 دالبلا ةرداغمب اهعنقي ناك ءىش الف . تارداصملاو نجسلاو فنعلا لامعأ

 كلت اهلمحت نأ ملعت تناك دقل هيف ةيراجنلا اهلامعأ نع يلختلا وأ

 راقتحالا الإ نيملسملا سوفن يف دلوي ال . خوضرلاو ربصلاب تامكللا
 اهتازايتما يدجتستل ةعفص لك دعب دوعت تناك اهنإف كلذ عمو ءاهل
 لباوت ىلع لوصحلا يف ةبغرلاو « ىوقألا وه لاملا بح ناك دقل . ةقياسلا

 . كرحملاو دوقولا يه . نيصلاو سراف ريرحو دنهلا

 دالب يف ةيبروآلا تايلاجلا روطتل عيرسلا ضرعلا اذه نم صلختتسنو
 تدنتسا يتلا سسألاو « ةطيسولا ةياهن ىتح ةميدقلا روصعلا ذنم « ماشلا

 يحانمو « اهيف اهفعضو اهتوق: ىلع ترثأ يتلا لماوعلاو « اهتماقإ يف اهيلإ

 ْ (1) اطال. م: 6 03(

 (2) طز ل: م: 5 )3
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 قرفم ىلع ماهلا اهعقومب ماشلا دالب نأ اهراطإ ىف اهتسرام يتلا طاشنلا

 لطت اهنوكبو  كاذنآ ةفورعملا تاراقلا يه ثالث تاراق نيب « قرطلا
 كلت يف يداصتقالاو يسايسلا لقثلا زكرم . طسوتملا رحبلا ىلع
 ىلإ رحبلا اذه نم ةقلطنملا ىربكلا ةيملاعلا قرطلا مضت اهنألو ء روصعلا

 نييمسملا نييملاعلا نيقيرطلا ةصاخبو « سكعلابو « ةيسا يقرش يصاقأ
 يبونجلا اهئزج يف نضتحتو « «لياوتلا, قيرط» و « «ريرحلا قيرطو

 اهيلإ تبذج اهنإف . ةيدوهيو ةيحيسمو ةيمالسإ نم « ةسدقملا نكامألا

 رقتسيو . اهضرأ نوسوجي هنم ةازغغلا عفدناو « يبروألا ملاعلا راظنأ

 اهندم يف نوثحبي راجتلا قلطناو ء اهعوبر يف مهشويجو مهونطاوم

 ةيئاذغلاو « ةيعانصلا تاجوتنملا فلتخمب ةحفاطلا اهنزاخمو « اهيناومو

 بساكملا نع . ةيسا قرش ىصاقأ نم ةدروتسملاو « ةيلحملا

 ىلإ عئاضبلاو علسلا كلت اولمح ام اذإ اهيلع نولصحيس ىتلا « ةيداصتقالا

 نويحيسملا جاجحلا قفدت امك . ةراقلا ءاحنأ ىلع اهنوعزوي ثيح « ةبروأ

 رفغي نأ نكمي ام ةسدقملا اهنكامأ يف نيسملتمو « نيعشاخ اهبونج ىلإ

 . مهبر ىلإ مهبرقيو مهبونذ مهل

 « ةديدع ةيبروأ دوفول أرقم ميدقلا ذنم ماشلا دالب تناك اذكهو

 اهنابإو « ةيبيلصلا بورحلا لبق اهعوبر نيب تشاعو « اهض اهضرأ ىلع ترقتسا

 يف شيعت يك تايلاجلا كلتل ت تحيتأ دق صرفلا تناك اذإو .اهدعبو

 ماعلا اهخانمل هباشم خانم يف « ةيبيلصلا بورحلا نابإو ةميدقلا هدا

 دعب تلواح اهنإف « تعنيأو تمنف « ةطلسلاو نيدلا ةيحان نم « اهدالب يف

 نيملسملا ناكسلا طسو « اهل ًامئالم ًاوج قلخت نأ ةيبيلصلا بورحلا

 حملا ىلإ نوكي ام برقأ نوكيو « ديلاقتو تاداعو ًائيد اهل را

 : اقئاس هراطإ يف ايحت تناك يذلا وأ « اهدالب يف هلظ يف شيعت يذلا

 كيلامملا ماكحلا عم ؛ فافتالا ولت قافتالا عقوت نأ نع تلمعف

 اهر نيرالا دله ىلع اهئاقب نيمأتل « ماشلادداليو رصم يف نيملسملا
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 دقلو .(١١اهعمو اهيف راجتالا نم اهينجت ناك يتلا ةمخضلا مئاغملا ىلع

 رجب مصخ ىف ةيحص ررخب هبشأ تناك يتلا تايلاجلا هذه تبرج

 ىلإ ًائيعم ًايفخ ايساينس روق بعلت نأ « ةينيدوأ ةيندم تناكأ . يمالسإ

 اذهو .يداصتقالا بسكلاو « ةراجتلاو نيدلل ةرهاظلا اهتسرامم بناج

 تناك دقف « ةبروأ يف ةيحيسملا كلامملاو تارامإلا حلاصل ناك رودلا

 ةيبيلص بورح ىلع ةدمتعم . دبألا ىلإ عاقبلا هذه يف رقتست نأ ديرب

 كولمو « ابابلل ًانويع تلمع اهنإف اذلو .تبثتلاو رصنلا اهحنمت « ةديدج

 مهثحتو ٠ نيطالسلاو نيملسملا رابخأ مهيلإ لمحت . مهئارمأو ةجنرفلا

 ماكحلا نأ نم مغرلا ىلعو .برحلاو لاتقلا ىلع ىرخأو ةنوآ نيب

 ةركفلل مادخو ةاعد مه تايلاجلا هذه دارفأ نأ نورعشي اوناك « نيملسملا

 الإ ٠ لاوزلاب ةيكولمملا ةلودلا نايك ددهي يلخاد رطخ مهنأو « ةيبيلصلا

 , برغلا نيبو مهنيب يراجتلا لدابتلا نع مجانلا حبرلا يف ةبغر مهنأ
 . ةبروأ نم مهيلع ضورفملا يداصتقالا راصحلا قوط رسك ىلع اصرحو

 وبحر مهتإف . ينيدلا حماستلا ةسايس عم اريسو « ةيبيلصلا بورحلا دعب
 نم ريثكلا مهوحنمو ةماقإلاب مهل اوحمسو « نيدلا لاجرو راجتلا ءالؤهب

 . مهتايروهمجو مهلود عم ةدوقعملا تادهاعملا اهتنمضت يتلا قوقحلا

 مهيلإ رظنلا نم مهعنميل نكي مل اذه نكلو .ةيامحلاو ةياعرلا مهل اومدقو
 نوقبطيف « مهلود نيبو مهنيب ةيسايسلا تامزألا دتشت امدنع نيلوؤسمك

 مهيلع نوضبقي يأ « ةيعامجلا ةيلوؤسملا أدبم تالاحلا هذه يف مهيلع

 ةحونمملا تازايتمالا نم مهنومرحيو « مهعئاضبو مهلاومأ نورداصيو

 . مهل

 (١ )  2: 3"ك1وئهأم لو اه طلهتلمم عوالمالوممه. 1.لا/. 'عوالماع خمرهطق. ٠ اا/أهأ: )1( .
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 نظل للم

 تازايشإلاو مَ ةروروألا_-لاَجأ

 قب اَكلاوشَس اًياروقلاو
 شيعت « ةطيسولا روصعلا رخاوأ يف ةيبنجألا تايلاجلا تناك امنيبو

 تابذبذتل ةلودلا هذه عم اهتاقالع يف عضختو « ةيكولمملا ةلودلا راطإ يف
 هسفن ىلع شمكنملا . طسوتملا رحبلا قاطن يف « داصتقالاو ةسايسلا
 نم رثكأ يه « ةماهو ةريطخ تاروطت يناعي ناك ةبروأ ملاع نإف « كاذنا

 اهراثأ عبطلاب ةيملاعلا تاروطتلا هذهل ناكو . ةرتفلا كلت ناسنإ ةايح يف ةروث

 نكميو .اهتايحو اهبيكرتو « ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاجلا يف ةمخفلا
 . :ةيتآلا رومألاب ةريطخملا تاروطتلا كلت صيخلت

 ثلاثلا نرقلا ذنم « ةيبروألا - ةيقرشلا ةراجتلا طاشن ىدأ دقل : ًالوأ

 ءىشنت تعرش يتلا « ةبروأ يف رابكلا نييلامسأرلا ةقبط روهظ ىلإ رشع
 ةفعاضمو « ةيملاعلا ةراجتلا هذه ةعقر عيسوتل ىعستو « فراصملا

 رحبلا ءارو ام ةديدج قاوسأ ىلإ اهرصبب ونرت تذخأ يأ . اهليومت
 روطتلا اذه ىلإ فيضأو .دحاو نأ يف اهنم ردصتو دروتست . طسوتملا
 روصعلا ةياهن ذدنم تحار يتلا « ةيررحتلا ةيدرفلا ةعزنلا ومن يلامسأرلا

 نم داصتقالا جرختو , يداصتقالا ررحتلا يف غمادلا اهرثأ كرتت ىطسولا
 تاردابملا ىلع ايي دمتعي قلطناف .ةقباسلا ةيديلقتلا هتاموهفم

 بصعلاو ندملا ضعبل يديلقتلا راكتحالا ىلع يضقيو «ء ةيدرفلا

 ةقباسلا ندملا تاراكتحا نم ىلامسأرلا داصتقالا تالفنال ناكو . ةيراجتلا

 قرط فشك وحن برغلا عافدنا يف لاعفلا امهرثأ لامسأرلا مخضتو
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 ىربكلا فوشكلا تسيلف .ةديدج ةيراجت ذفانم ىلإ هقوست « ةديدج

 امك « يلامسأرلا داصتقالا طورش تقلخ يتلا يه نابسإلاو نييلاغتربلل

 عفد يذلا وه «. ةثيدحلا روصعلا علطم يف ةيلامسأرلا روطت» امنإو « نظي

 نإف تدجو نأ درجمبو .ةقباسلا ريغ لقن قرط نع ثحبلا ىلإ برغلا

 نزاوت تريغ تايوتسم ىلإ لصو ىتح « عستاو امن يلامسأرلا داصتقالا
 ةميدقلا قاوسألا نع راجتلا داعتبا ىلإ يلاتلاب اذه ىدأو .«0«ًامامت ملاعلا

 «جورب» لثم « ةيساقلا ةيباقنلا مظنلاو راكتحالا ىلإ دنتسي اهطاشن ناك يتلا

 رثكأ قاوسأ نع مهثحب ىلإو « ةيسناهلا ندملاو « «ندنل» و (ةيقدنبلا» و

 اذكهو .بناجألا هاجت اميس الو « ةعساو ةيداصتقا ةيرح سرامت « ًاررحت
 نم اهيف راجتلا عتمتل .« يراجتلا «جورب» زكرم الغم سرفنأ ةنيدم تثرو

 تاموكح ناكمإب دعي مل هنأ امك ()ةياعرلاو ةيرحلاب تايسنجلا فلتخم

 ديدجلا عساولا ررحتملا داصتقالا ىلع رطيست نأ ةلقتسملا ندملا

 . ةريبكلا لودلا يف ًاثيدح ةيمانلا ةيكلملا ةطلسلا ىلإ ةجاحب وهف ء ههجوتو

 . طسوتملا رحبلا يف ةراجتلا ةديس ةيقدنبلا نأ حضتي اذه نمو

 ةثيدحلا ةيداصتقالا تاروطتلا مامأ نكمتت نل ةيلاطيإلا ندملا نم اهتاليمزو

 لاغتربلاو ةينابسإو ةسنرفك « ةثيدحلا ةيبروألا لودلا مامأ ًاليوط دومصلا
 كلذ ناكأ « يراجت سفانت يف اهعم لخدتس لودلا هذه لكف .هرتلكنإو

 1 يسايس عارص ىلإ سفانتلا اذه يدؤيسو « هجراخ وأ طسموتملا رحبلا يف

 . طسوتملا رحبلا هحرسم نوكي

 (1) طأرعممق: ا 65 3005 ©هانردماأك 06 !"طاذامأرع انواالورععاام لا 6: 3 ) 0 (١

 (2) 1310567: 8 8612301061: ا 85 0ةطانأ5 ل6 !'قوع ا/لهلعروم, 26: 3440-1 20

 مهحنم نأب .ةيبنجألا تايلاجلا سرفنأ ىلإ نايليمسكم اعد ١448 ماع يف 1

 ةيلاحلا اهيف ترقتساف .ةدرمتملا ةنيدملا "جورب يت اهيف نوعتمتي اوناك تازايتمإ

 ارود بعلي ليمع لاغتربلا كلمل ناك م6 ماع قو ا ماع ِق ةينايس لا

 تايلاحلا مهتعبتو .هعم نويلاغترلا لقتنا نأ ثيلي مو . دحاو نا ِق ايسامولبدو ايراجت

 مهسفنأ ةقداتبلاو نييدرابموللاو نييسنرولفلاو نييونجلاو نييكوللا لثم .ىرمخألا

 ْ . ناملألاو نييسنرفلاو زيلكنإلاو
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 . ةينابسإو لاغتربلا لبق نم دنهلل ةديدجلا قرطلا فاشتكا :ًايئاث .

 امم « ةديدجلا ةيكيرمألا ةراقلا لوح اهيناثو حلاصلا ءاجرلا سأر ربع اهلوأو

 . طسوتملا رحبلا يف ةزكرتملا ةميدقلا ةيملاعلا ةراجتلا قرط رييغت ىلإ ىدأ

 ىلإ يرحبلا يراجتلا لقنلا ةكرح لاقتناو ءةبروأو ةيسآ يتراقو

 داصتقالا يف تماق ةروث ربكأ اهنإ» .قباسلا نزاوتلا لالتخاو . تاطيحملا

 ةئامئالثو . نييلاغتريلا نم فالآ ةعضبو ًاماع نوثالث ىفك دقف (7«يملاعلا
 دقل .22(طسوتملا رحبلا بوعش نم ةيداصتقالا ةدايسلا عازتنال يبرح بكرم

 نع اهلك ةيسا تلوحت تقولا سفنبو « هشرع نع طسوتملا رحبلا طقس

 ةيدنهلا ءىناوملا ترطضاو « ةيربلا قرطلا وحن اهتراجت تهجتاو «رحبلا

 يف لفاوقلا ندمل اهطاشن نم مظعألا مسقلا نع لزانتت نأ « ةيسرافلاو

 قرطلا يف ةيوناث ةلحرم ىوس نكت مل يتلا سراف دالب تدغو .لخادلا

 ةيروطاربمإلا نيب ىربكلا لقنلا قرط ةديس « ةيرحبلا ةراجتلل ةيملاعلا

 دادغب ةنيدمو . قارعلا دالب كلذ يف اهلثمو « نيصلاو دنهلاو « ةينامثعلا

 . تاذلاب

 ةصاخبو طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا لودلا نأ هيف كش ال اممو

 ثادحألا هذهب ترثأت دق ءرصمو ماشلا دالب يف كيلامملا ةلودو « ةيلاطيإلا

 . ””ًاباسح اهل بسحت مل « ةفينع ةيداصتقا ةمزأ يناعت تأدبف « ةمخضلا

 عاضوألا روهدت فقوت عاسمب اموقت نا كيلامملا ةلودو ةيقدنبلا تلواح دقلو
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 نإف ريفا يف نييتامثعلا تاقرط 6 امامت 00 دق . كيلامملا

 . طسوتملا رحبلا يف اهارجم ةلحتا ةقباسلا ةراجعتلا

 نكلو « اماه ًاثدح ناك يدنهلا طيحملا ىلإ نييلاغتربلا ءيجم نإ
 نكمي الو « ًادج عساو يدنهلا طيحملاف « ةقعاصو ةرشابم نكت مل هجئاتن
 ع هتدايسو هيلع ةرطيسلا . كاذتا ةقورعملا اهتعرسب ةيعارشلا بكارملل
 عيمج يف تبثتت نأ ةدودحملا ةيرحبلا اهتوقب .لاغتربلا ةعاطتساب سيلو
 تالواحم عيمج نم مغرلا ىلع يقب رمحألا رحبلا نأ امك « هفارطأ
 يف رصمو ماشلا دالبل نيينامثعلا كارتألا مض امو . ًايمالسإ ا نييلاغتربلا

 ةدايسلا ءاقبإ يف ةبغرلا رهاظم نم رهظم ىوس م رشع سداسلا نرقلا علطم
 صلختلا يفو . ةسدقملا نكامألل يماحلا .رحبلا اذه ىلع ةيوق ةيمالسإلا
 هقيوطتب . يمالسإلا ملاعلا ىلع هضرف نويلاغتربلا دارأ يذلا راصحلا نم
 امدنع ًامامت رحبلا اذه ىلع كارتألا رطيس دقلو . بونجلا نم هيلع طغضلاو
 . م1618 ماع ندع اولتحا

 ع هتيمهأو هتميق طسوتملا رحبلل تقبأ يتلا لماوعلا هذه ىلإ فاضيو
 ع. لباوتلل ةيرحبلا قيرطلا دقف دق ناك اذإ | يقرشلا طسوتملا رحبلا ضوح نأ
 روصعلا يف تناك يتلا , «©ريرحلل ةيربلا قيرطلاب أظفتحم لازي ال هنإف
 امف . ةيسأ يقرش يصاقأب ةبروأ لصت يتلا ةيسيئرلا قيرطلا يه ةميدقلا

 هتميق عاضأ دق طسوتملا رحبلا نأ نم نذإ نويكيسالكلا نوخرؤملا هدكأ
 عقاولا يف دقتفم 4 ةديدجلا تافاشتكالل ة ةححيبتل (؛ ةيملاعلا ةراجتلا يف أمامت

 سداسلا نرقلا ةليط تيفي تنافيللا ةراجتف . ءاصقتساالاو ةقيمعلا ةساردلل

 اهعباطل ًارياغم ًاعباط تذختا نإو « ةطيشنو ةرهدزم رشع عباسلا ىتحو رشع

 (1) معارمجممز 0م. ت1. 1.11. 5 0(

 ضوح ندم وحن ةجتتو نيصلا يف وه  غناوه ضوح نم قلطنت ةيربلا ريرحلا قيرط
 .دوسألا رحيلاو ةيروس ءىناومب يهتنتو .قارعلاف سراف دالبف ميرأت
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 علس لدابت يه امنإو . بسحف قرط ةيضق تسيل ةراجتلا نأل , قباسلا

 هنإف «تنافيللا» قرشلا ةراجت لاقي امدنعف . ()راعسأ فالتحخاو « ءارش ةوقو

 هيتأي امب الإ متهيل نكي مل برغلا نأ ذإ ٠ تاراهبلاو لفلفلا ةراجت ةداع مهفي
 اهنوك بناج ىلإ ةضفو دقن ةراجت عقاولا يف يه تنافيللا ةراجت نكلو .اهنم
 تاجوتنم ىلإ ةحلم ةجاحب برغلا ناك املثم أ .تاراهبو لفلف ةراجت

 مث نمو . . برغلا ةضف ىلإ هبايدوجات تاكارخالا اذه نإف ء« قرشلا

 ناك هنإف « ةريخألا ةراجتلا هذه ةيذغت ىلع ًارداق طسوتملا رحبلا ناك املاطف

 اذإو . علسلا نم اهريغو « تاراهبلاو لفلفلاب ةيوعت قرط ةيامح ىلع ًارداق
 اذه نإف « م١157 ماع يلاوح العف هتميق تندت دق طسوتملا رحبلا ناك

 نودوسي فيك مهريغ نم رثكأ اوفرع نييدنالوهلا نأ ىلإ طقف عجري ال

 ةكلهتسملاو ةجتنملا قاوسألا نوكلمي فيكو « عساولا يدنهلا طيحملا
 (© .دقنلاب ًأريقف حبصأ . طسوتملا رحبلا نأل امنإو ؛ 5

 ًارثأ تكرت دق تناك نإو « ةديدجلا تافاشتكالا نأ حضتي اذه نمو

 هذه ىلع ضقت مل اهنأ الإ  طسوتملا رحبلا يف ةيراجتلا ةكرحلا ىف ًابرخم

 اهنم اميس الو « ةيبروألا طسوتملا رحبلا لود ةراجت نأ يأ .امامت ةكرحلا

 , ©ةمئاق تلظ لب « رشع سداسلا نرقلا يف ًامامت شمكتت مل « ةيقدنبل

 نمو « هسفن طسوتملا رحبلا نم ةديدج لود اهبناج ىلإ لخديس نكلو
 باسح ىلع يراجتلا اهزكرم تيبثتل لئاسولا ىتشب ىعستسو « هجراخ

 فرع كلذيو . ةينامثعلا ةلودلا باسح ىلع يسايسلا اهزكرمو « ةيقدنبلا

 ًافينع ًاعارص ,رشع عباسلاو رشع سداسلا نرقلا ةليط « طسوتملا رحبلا

 ةرطيسلاو هتدايس يف ةبغارلا « ةفلتخملا ةيسايسلاو ةيراجتلا ىوقلا نيب
 . هيلع

 (1) 880061: اه0/16ل116قئ166 ةأاو الوملو ا ةمئاعجهمفممذ |'ةممورو له ططتااممو || 5. 1 2(

 (2) طا: . )7

 ص (ميركلادبع ةزع روتكدلا ةمجرت) ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا ليد لراش ()
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 «قرشلا ةراجتل ةيقدنبلا راكتحا هيف لحنا يذلا هسفن تقولا ىفو

 تيفرف «لاستفلا لودر. قطلللا ىلع ةيضايلا ةيضعلا 5 طيش فيقالت
 نوكي نأ لمتحت ةرتلكنإ دعت ملو «رينلا ةينولوبو ةيفانيدناكسلا لودلا

 ةيراجتلا تاتويبلا ضعب راجت يديأ يف ًاراكتحا قرشلا وحن اهريدصت

 نأو « كيطلبلا رحب حتفت نأ ةرتلكنإ تلواح انه نمو .ندنل يف ةيناملألا

 ىلإ لمحت تناك يتلا « (ردنالفلا نفس) ةيقدنبلا بكارملا نم صلختت

 اهنم لقنتو « تنافيللا تاجتنم « كيتايردألا تاجتنم بناج ىلإ « ةرتلكنإ
 يف نايبروألا نايراجتلا ناراكتحالا برض اذكهو .فاوصألاو خاوجألا

 . برغلا لود حلاصلو « ميمصلا

 ذنم دكأتت همئالع تأدب يذلا ةيبرغلا ةبروأ يف يموقلا زيامتلا :ًاثلاث
 ًايموق تزيامت ةلود لك تذخأو .ةسنرفو ةرتلكنإ نيب « ماع ةئاملا برح
 ءارو عفدنتو « صاخلا اهنايك معدت يتلا ةيداصتقالا رداصملا نع ثحبت

 شيج نيوكتل ةجاحب يهف .داصتقالاو ركفلا يف ةديدجلا ةروثلا رهاظم

 اهذوفن عسوتل دودحلا جراخ دادتماو . ةيداصتقالا اهتاعورشمل ليومتو يوق
 نع « اهداصتقا ةيمنتل اهفرط نم ىعست ةلود لك تعرش اذكهو . هيوقتو

 نم هدروتست امع اهب ينغتست « اهضرأ ىلع ةديدج تاعانص داجيإ قيرط
 .اهدقن دالبلا دقفت يتلا تادراولا صاقنإو ء ريدصتلا عيجشتو « جراخلا

 تناك امع تبلقنا دق ةيملاعلا ةيداصتقالا ةسايسلا نأ نيبتي اذه نمو

 ناكو « نمث يأب قرشلا تاجوتنم دروتست نأ ةبروأ ْمَه ناك نأ دعبف « هيلع
 ةثيدحلا لودلا عيمج تذخأ دقف « ةيلاطيإ لود هركبتحت داريتسالا اذه

 ءانغتسالل ةداجو ةدهاج لمعتو « اهتارداص نم ديزتو « اهتادراو نم ففخت

 روطتلا اذه مامأو .اهتاذ اهدالب يف اهجاتنإب قرشلا تاجوتنم نع
 يف اهل ًاقاوسأ دجوت نأ لودلا هذه ىلع ناك « ديدجلا يموقلا يداصتقالا
 حار قافآلا ةديدجلا ةيفارغجلا فوشكلا اهل تحتفو .نكرو ناكم لك

 ءىشنتو ٠ ةيساو ةيقيرفأو ةكيرمأ يف اهل زكارم سسؤت تقلطناف . ةبحر
 ىرجم يف ةقرفتم لاومأ سوؤر عمجت يتلا :ةمخضلا ةيراجتلا تاكرشلا
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 رحبلا قرش نكي ملو . ىدملا ةديعب تاعورشمب مايقلاب حمبستو « دحاو
 يف ةوقب عفدنت يهو , اهنهذ نع ايئاغ ةينامثعلا ةلودلل عضاخلا طسوتملا

 7 ال ةميدقلا ريرحلا قيرط نأو اميس ال « ةديدجلا ةيعسوتلا اهتكرح
 ةقباسلا هبذج ةوق دقفي مل طسوتملا رحبلا قرش نأ يأ .هيف اهمامأ ةحوتفم
 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ناك.هنإ لب ةبروأ ىلإ ةبسنلاب

 . ةدنالوهو (»ةرتلكنإك ةيلامشلا ةيبرغلا اهلود نأ ىتح . اهراظنأ طحم

 يأ ٠ ةسنرفو ةيلاطيإلا تاليودلاك « ىرخأ لود بناج ىلإ هيلإ تعفدنا

 ةراجتلا ىلإ ةبسنلاب قباسلا يراجتلا اهزكرم ىلع ظفاحتس ماشلا دالب نأ

 .ةيملاعلا ةراجتلا ىلع ًاحاتفنا رثكأ وكس زب . ةيبروألا  ةيويسآلا

 ,ىلإ نوهجتي نابسإلاو نويلاطيإلا هيف ناك يذلا هتاذ تقولا ىف : ًاعبار

 كارتألا ناك « ةيسآل ةيرحبلا ةراجتلا ىلع نورطيسيو . تاطيحملا حتف
 « مهحلاصل ةقباسلا ةيطنزيبلا ةيروطاربمأإلا ليكشت نوديعي نوينامثعلا

 ةيروطاربمإلا نم ًاءزج تناك يتلا يضارألا ىلع ةيسآو ةبروأ يف مهئالتيساب
 يكرتلا ناطلسلا دي ىف تنافيللا لك عقو نرق نم لقأ يفف .ةيطنزيبلا

 « كيلامملا ةلود تطقسو « كلمت ام مظعم ةيقدنبلاو ةونج تدقفو ملسملا

 ماع رصمو « م1615 ماع يف.ماشلا دالب ىلع لوألا ميلس ناطلسلا رطيسو

 ىلوتساف « تاحوتفلا ناميلس عباتو .زاجحلا دالب هل تعضخو « م11

 رحبلا يف برغلل هتمواقم عباتو . 22م١ ماع يف قارعلاو دادغب ىلع

 راكوأ نم ركو ىلع كلذب ئضقو « سدور ىلع ىلوتساف . طسوتملا

 تفرع يتلا قرطلا ريغ دنهلل ةديدج قيرط دامجيإ ىلإ ًالوأ ةرتلكنإ تعس دقل )١(
 ءاهطلستو ةيسناملا ةبصعلا ةدايس ىلع ءاضقلا نم تنكمتو ةبروأ لاهش ىلإ تههتاف

 ماع ندنلو وكسوم نيب ةرشابم تالص .اهيف «نيرماغملا راجتلا» ةعامج تأشنأو

 ةنس يف ؛نوسنكنيج» حجن ثيح ءاغلوفلا ىلإ تلصو وكسوم نمو . ما هه
 ةمئاقلا تابوعصلا نكلو ؛سراف دالبف «نيوزق رحب ىلإ هنم قالطنالا يف ما هها/

 اهقافتا لضفب ةيناطيربلا ةراجتلا مامأ طسوتملا رحبلا قرش حاتفناو «قيرطلا اذه يف

 .اقباس نيبملا ريرحلا قيرط ىلع دمتعتو هنع ينغتست اهلعج «ةينامثعلا ةلودلا عم

 تفقوف «سراف دالب ةمواقم ىلع ء ءاضقلا نم نكمتي مل ناميلس ينامثعلا ناطلسلا نكلو (7)

 ابا



 ةماطارخلل حتفو « يقرشلا طسوتملا رحبلا يف ةيبيلصلا ةيحيسملا

 ةئس يف ايف ىلع راصتس لزأ برضو 2 05 ةنس يف أدوبو « ماأ5

 رخبلل يقرشلا ضوحلا ىلع ةرطيسلاب ةينامثعلا ةلودلا فتكت ملو . ما48

 يرق لراس نيرا ةرايرلا] نابل نم ئانمولاب تنارقبلا ا, : ايبوعللا
 قر اطر بج عم ةيئامقعلا ةنايحعلا كدب

 . كيلامملا ةوق اهتقباسك نكت مل ةينامثعلا ةلودلا ةوق نإ ةقيقحلا يفو
 امنإو . طقف قرشلا ىلع رطيست ةيمالسإ ةوق نكت ملو . اهقوفت تناك لب

 رطخلاف مث نمو « ةبروأ نم يقرشلا ءزجلا مظعم دوست ةيمالسإ ةلود تناك
 نم ناكو .رشع سداسلا نرقلا يف ًاحساكو ًايوق ادب ةبروأ ىلع يمالسإلا

 بورحلا دعب اهحارج لمدنت مل يتلا . ةيحيسملا ةبروأ موقت نأ رظتنملا
 ةلودلا دض ةديدج ةيبيلص وأ ةيعامج ةمواقم ةكرحب .دعتب ةيبيلصلا
 عطقني مل يتلا ةيبيلصلا ةلمحلا تاعورشم نإف العفو . ةينامثعلا ةيمالسإلا

 رثكأ لكشب رهظت تداع « ةيروس نم نييبيلصلا جورخ ذدم اهب ريكفتلا
 فوخلل :روتلا ىرت نأ لبق نايحألا نم ريثك يف قفخت تناك امنإ « ارتاوت
 ريغ ةثيدحلا روصعلا ةبروأ نألو « ًالوأ ةمخضلا اهتوقو ةينامثعلا ةلودلا نم
 زيامتلاو « ةديدجلا قافآلاو ىركفلا ررحتلاف . ةطيسولا روصعلا ةبروأ
 . يداصتقالا عارصلاو . ينيدلا ماسقنالاو . يلودلا سفانتلاو , يموقلا
 هجو يف قئاوع اهلك تناكو ثيدحلا خيراتلا ىرجم ىف ةديدج لماوع تناك
 : ةملاغلا ةحتسملا ةيلصم قرف تدع ةلونلا ةحلصمق ..ةدعرم ةنيلاع
 .حيسعلا نوهشلا ىلغ الئافس لوقلا نهب ويحتل ةلودنلا كيقرنإو
 | . سوفنلا يف ًايوق لاز ال يذلا « ينيدلا

 يضقت « ةدحوم ةيبيلص برح نش ىف ةيبروألا لودلا حجنت مل اذإو
 يهو . اهعم اهتاقالع ينبت نأ اهيلع ناك دقف « ةينامثعلا ةلودلا ىلع

 قيقحت نم اهتعنمو ةيسا طسوو دنملا قيرط وحن ةيناثعلا ةلودلا مدقت هجو يف ايئابغ
 . ةلماشلا ةيمالسإلا ةدحولا
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 ضوح نم مظعألا مسقلا ىلع ةرطيسملاو ءاهتراق يف ةلغلغتملا
 ىلإ اهدحو ةلود لك تعسف .ديدج طمن ىلع « يو اهدحتي يذلارحبلا

 يأ « ةينامثعلا ةلودلا عم ًافعضو ةوق توافتت « ةيسايس تاقالع ةماقإ

 يف اهعيمج تناك نِإو « ةيملاعلا ىوقلا نازيم يف اهل اهتجاح بسحب
 ةدقلل نيقاللا ءاةغلاو ء.ىلرألا ةنيلصلا نوب لمحت فانت ام (نيقامعا
 اهتليصح تناكو « عساولا اهانعمب ةيساموليدلا تأشن كلذبو .ةيمالسإلا
 . ةينامثعلا ةلودلا عم ىتش تاقافتا

 دالب ىلع هرثأ سكعي نأ دب ال ةروصلا هذهب ةيبيلصلا ةركفلا روطت نإ

 انييلدم ىقبتس يهف « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم اء زج تدغ يتلا ماشلا

 نأ الإ « ىطسولا روصعلا نابإ ًاموي تناك امك ء ةيحيسملا ةيبرغلا لودلل
 قرطلل ةرياغم نوكتس « ةينامثعلا ةلودلا عم لودلا هذه اهعبتتس يتلا قرطلا

 اهتايلاج ىلإو ء اهحماطم ققحتل ةيسامولبدلا ىلإ أجلتس يهف « ةقباسلا
  ةسدقملا نكامألل ةيامح نم هيلإ يمرت اميف اهدعاستل اهيف ةيبنجألا
 جيو روط# تاقاقتا اعل رصعتلا ندر «اهبف هيكل رتاكلا ةعيسملاو

 . ةيلود ًاقوقح اهفرع يف حبصت ىتح عستتو « تازايتما ىلإ

 قطانملا وحن ةثيدحلا روصعلا يف ةماعلا ةيبروألا ةرجهلا :انسناخ

 ةكرح تسرد اذإف .ًايفاو ايدام اخينو ردت نأ نكمي يتلا وأ .« ةفشتكملا

 اهنأ دهوشل « ةطيسولا روصعلا يف .« ىرخألا تاراقلاو ةبروأ نيب ناكسلا

 يف ةطيشنو ةعساو ودبت اهنأ الإ ةدودحم ةكرح  ةيبيلصلا ةكرحلا ادع ام

 هقرش ىلإ « ضوحلا اذه برغ نم لاقتنالاف « طسوتملا رحبلا ضوح
 رحبلا يف ةكرحلا هذه نأ «ليدورب» ركذيو .ًاريبك ناك « يقرشلا هبونجو

 لدابت يف ةبغرلا ىلإ اهعجري الو . ةمئاد هبش ةكرح يه . طسوتملا
 تناك نإو ةهباشتم ثاجتتنملا هذهف « اهنيب اميف طقف ةيطسوتملا تاجوتنملا
 لدابتلا ىلإ الو ءرخا ناكم يف صقنتو « هتجاح نع ناكم يف ديزت
 ةيسآ يصاقأ نم هلحاوس يتأي ام يأ . طسوتملا رحبلا ءارو ام عم يراجتلا
 رحبلا فارطأ نيب يرشبلا لقنتلا اذه عجري امنإو . بسحف اهطساوأو
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 ةعقب نيب خانملإ هباشتو « (0هئازجأ نيب ناكسلا ةقاثك فالتخا ىلإ طسوتملا
 هقرش يف يبسنلا مهلخلختو « هبرغ يف ناكسلا ظاظتكاف .هيف ىرخأو

 هلحاوس ىلع ناطيتسالل ةيبونجلا ةبروأ ناكس عفدي ناك . يقرشلا هبونجو

 يف دجي نل رجاهملا نأ كلذ ىلع مهعجشي ناكو ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيقرشلا
 وهف « ةقباسلا هتئيب نع ةفلتخم ةئيب اهيلإ لقتنا يتلا ةديدجلا ضرألا

 تاتابنلا سفن ىريسو لوصفلا سفئبو « ءامسلا سفن تحت شيعيس»

 ءانيم نم لقتني ناك امدنع . تيب ىلإ تيب نم لقتني ناك هنأكف , رظانملاو
 .«)«رسيو ةعرسب ةديدجلا هتعقي يف ةايحلا داتعي وهف مث نمو . رخآ ىلإ

 تقلطناو « ةثيدحلا روصعلا يف اهقاطن عستا هذه ةرجهلا ةكرح نأ الإ

 تاروطتلاب ةعوفدم « ملاعلا عاقصأ عيمج ىلإ « ةبروأ ءاحنأ عيمج. نم

 يف ىشفت يذلا رقفلا اهنمو , ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيركفلا
 ةشفلاو بغهذلا قفدت دادزا نأ دعب « عمتجملا نم ايندلا تاقيطلا نيب ةبروأ

 خذبلا يف ةينغلا تائفلا تفرسأو «.راعسألا تعفتراو « ةكيرمأ نم اهيلإ

 دعبو « هافرلا موهفم اهيف عستا 1 ةديدج ةيتايح تايوتسم تأشنو « فرتلاو

 اميس الو يريدلا ناسحإلا يغلأف ٠ ةسينكلا كالمأ ىلع ةلودلا تلوتسا نأ

 ةئف تأشنف * ميقا م سرا ةاعرلا درط هيلإ فيضأو « ةرتلكنإ يف
 .©ةرجهلل ةأيهم ةدام اوناك ءارقفلا ءالؤه عيمجف « اهل لمع ال ةدرشم ةريقف

 (1) 8:عانولوا: 0م. 011 2: 1

 عم طسوتملا رحبلا قرش يف نيملسملا حماست عجريف اذه هريسفت يف «ليدورب» عفدنيو
 عاستال نكت مل ةيمالسإللا دالبلا نأ يأ .ددعلا نوناق ىلإ ةرمعتسملا تايلاجلا هذه

 هاجت ةحماستم تناك مث نمو «ةبروأ يف رمألا وه ايك ةيناكس ةمحن وكشت اهئارحص

 نيمكسملا نيب عارصلا ذخستي مل رحخأ ىنعمب د وأ  ءاوسلا ىلع ةيبروألاو ةيحيسملا رصانعلا

 لكن امدنع ةبروأ ِق عارصلا اذه هذحمنا يذلا يتايحلا ءاقبلا عباط نييحيسملاو

 نيمئاقلا دوهيلاو نيملسملاب ءرشع سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف نوينابسالا
 ٠ مهضرأ

 (2) 8:هيممأ: 0م نان 2: 1 )2

 (3) !!ةانو6: 8 583( :08أ: ا 85 لؤطاناق لو |' وو !لاوه0وردم. 2: 9 هف
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 ماسقنا دعب « ينيدلا داهطضالا كانه ناك رقفلا لماع بناج ىلإو

 حالصإلا تاكرح ةجيتن « ناتستوربو كيلوشاك ىلإ يبروألا عمتجملا

 راطإ يف لخديو .ةثيدحلا روصعلا يف ةينيدلا بورحلاو « ينيدلا

 يف ةرصتتملا ةيحيسملا اهتنش يتلا ةفينعلا تالمحلا , ينيدلا داهطضالا
 ١ . «دامهيف دوهيلاو نيملسملا ىلع لاغتربلاو ةينابسإ

 ةبغرلاو « سوفنلا يف ةرماغملا حور ومن لماع لمهي الأ بجيو
 حورلا هذهل ءارمألاو كولملا عيجشتو . حبرلاو بسكلا يف ةمزاحلا

 نع ثحبلاب ملحت . لاجرلا نم ةديدج ةقبط تأشن مث نمو . ةزفحتملا
 ناكملا يف اهتثيبل ةهباشم ةئيب دوجوب ثرتكت نأ نود ةديعب قافا يف ةورثلا

 . حبرلاو يداملا بسكلا وه طقف اهمهف « هيلإ لقتنت يذلا

 . ةكيرمأك ًاثيدح ةفشتكملا عاقبلا وحن تقفدت دق ةرجهلا تناك اذإو
  «تنافيللا» يف ةميدقلا ةيراجتلا قاوسألا نع اهفارصنا ينعي ال اذه نإف
 بذج ةقطنم  ماشلا دالب اهنيب نمو  نوكتس اهنأ ظحالي سكعلا ىلع لب
 لماوعلو كلذل ةجيتنو . ةرجهلا هذه تارايث نمزايت اهيلإ عفدنيسو « ةبروأل
 « ةثيدحلا روصعلا يف ةيروس ىف ةيبروألا تايلاجلا نإف ٠ ىرخأ ةيسايس

 ىلع ترقتسا اهنأ انيأر يتلا ةينالاتاكلاو ةيلاطيإلا تايلاجلا ىلع.رصتقت نل
 ءاحنأ فلتخم نم تايلاج اهيتأتس امنإو « ةيبيلصلا بورحلا دعب اهضرأ

 . ةدنالوهو ةسنرفو ةرتلكنإ نم اميس الو « ةبروأ

 دالب عضو يف ًاماع ًاريثأت ترثأ يتلا « ةماهلا لماوعلا كلت ىلإ فاضي
 يف اهيلإ ريشأ يتلاو ء ةثيدحلا روصعلا علطم يف « اهيف تايلاجلاو ماشلا

 (1) هارعجموب نم. ناب 2: 306 - 8ءهروما/0م. 1/8: 7 )0(

 ةيلقص نمو م497١ ماع يف لاغتربلاو ةلاتشق نم دوهيلل لاتتم درط كانه ناك دقل
 لقتنا دقلو .16917/ يف وناليم نمو 216804 ةئس يف يلوبان نمو ء447١ ماع يف
 اومس اهوأ نيمكسملا درط كلذ لثمو . ةيلامشلا ةيقيرفإو ءةينامثعلا ةلودلا ىلإ ءالؤه

 .(كسيروملا) ب

 م41 تايلاخلا



 تحت اهعوقو وهو « تاذلاب ةيروسب صاخ لماع « ةقباسلا تاحفصلا

 كيلامملا دي نم اهجورخف . م815١ ماع يف « ينامثعلا مكحلا ةرطيس

 يف ًاديدجت : عقاولا يف ناك هنأ الإ . اهلاوحأ يف ريبك رييغت ىلإ دي مل نإو

 لدبتل كلذو « اهل نيينامثعلا مض دنع اهضرأ ىلع ةمئاقلا تايلاجلا ةايح
 نع نوكت نأ تايلاجلا هذه ىلع ناك دقف .اهيف ةمكاحلا ةطلسلا ةيعون

 اهنيب ةمئاق تناك يتلا كلت ريغ « ةينامثعلا ةلودلا عم تاقالع اهلود قيرط

 ىلع اهداصتقاو اهدوجو ظفحتل «ءاهل ةهباشم وأ «كيلامملا ةلود نيبو

 هذه تافص ددحيو .اهحابرأو اهبساكم ىلع ظفاحتلو . ةيروسلا ضرألا

 . ةمكاحلا ةلودلا عم تايلاجلا هذه لود تاقالع « عبطلاب تاقالعلا

 . ملاعملا ةحضاوو ةدودحم نوكت نل تاقالعلا هذه نأ ظحالي نأ بجيو

 ًاتولتو ةعس رثكأ نوكتس امنإو ٠ كيلامملا دهع ىف هيلع تناك امك

 يف اهقفأ عستا يتلا « ةيلودلا ةيسايسلا تاقالعلاب ةطبترم اهنأل , ًاكباشتو
 ةيجراخلا ةينامثعلا ةلودلا ةسايسف .اهرهاظم تدقعتو « ةثيدحلا روصعلا
 رحبلأ طيخم ىلع - كيلامملا ةلود ةسايس هيلع تناك امك  ةرصتقم نكت مل

 ةكرح الإ ( ةيبيلصلا بورحنلا دعب هدوست ال تناك يذلا قلغملا طسوتملا

 ةيسأو ةبروأ تلمش امنإو « ةيقدنبلاو كيلامملا ٠ ناتلود اهركتحت ةيراجت

 « ةيلود تالخادت نم ةثيدحلا روصعلا هلمحت تناك ام لكب « ةيقيرفأو

 اميس الو « هل رصح ال ةيلخادو ةيداصتقا تاروطتو « ةديدج ضرأ فوشكو

 اميف ةيبروألا لودلا تاقالعف .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف

 سكعي ناك تالصلا كلت تابذبذتو « ةينامثعلا ةلودلا عم اهتقالعو « اهني
 . ةيبرعلا دالبلا عومجمو م 0 يف ةيبروألا تايلاجلا لاوحأ ىلع هرثأ

 هاجت « ةيمسرلا ةينامثعلا ةلودلا ةسايس جئاتن ىلع قلطن نأ اننكميو
 يمتنت يتلا لودلا عم ىرحألاب وأ « اهيضارأ يف ةميقملا ةيبروألا تايلاجلا

 2 هدهماةداهالمم5ذ «تازايتمالا» وأ « «دوهعلا» ةسايس «ء تايلاجلا كلت اهيلإ

 ةعومجم يه 2 اهصوصن عيمج يف «دوهعلا» هّذهو .نويبروألا اهامسأ امك

 هذ



 مهيلع نيفرشملا رودو ء مهراجتل ةحونمملا تاليهستلا حضوتو « ةينامثعلا
 كلت نم دحاو يأ يف نوكي نأ نود لصانقلاو ءارفسلاك . مهينطاوم نم
 8 (١)ةيسايس رومأ ىلإ ام ةراشإ دونبلا

 ماع ذنم الإ اهتيمهأ «تازايتمالا» هذه ذحخأت ملا ةقيقحلا يفو

 ينامثعلا ناطلسلا نيب . اهنمضتت يتلا ةدهاعملا تعقُو امدنع . ما اله

 لودلا اهتذختا دقف .لوألا اوسنارف يسنرفلا كلملاو « ينوناقلا ناميلس
 يف يه «دوهعلا» هذهو . ةينامثعلا ةلودلا عم اهتاقالع يف عبتي ايي ىرحخألا

 اهحوزن ىف ةيبروألا تايلاجلا اهيلإ تدنتسا يتلا سسألاو لوصألا عقاولا

 يف ةماقإلا يفو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءازجأ ةيقبو ء ماشلا دالب ىلإ
 .«تالاكسإلا» ب 0 اميف وأ . اهئناومو اهندم

 ينامثعلا حتفلا ذنم ماشلا دالب يف ةيبروآلا تايلاجلا مسقن نأ انتكميو

 تايلاجلا - : نييسيئر نيمسق ىلإ رشع عباسلا نرّقلا ةياهن ىتح .اهل

 أهيف ترقتساو ة هير وس ىلإ تدفو يتلا ةيبروألا تاعامجلا يطو 4 ةيندملا

 نيدلا لاجر مضت يشو ٠ ةينيدلا تايلاحلاو . ىرخأ لامعأو ةراجتلا دصقب

 اهرودب ةيندملا تايلاجلاو . يكيلوثاكلا بهذملاب ريشبتلا فدهب اهعوبر
 تايلاجلا  اهيف اهتماقإو دالبلا ىلإ اهدوفو نمز بسحب نيعرف ىلإ عرفتت
 .اددحم ةدفاولا ةئيدحلا ةيبروألا تايلاحلاو « ةميدقلا ةيبروألا

 ةميدقلا ةيبروألا تايلاجلا- ١

 -عتمتو . ينامثعلا دهعلا لبق ماشلا دالب يف تماقأ يتلا يهو

 يف اهيلإ انرشأ يتلاو « ةقباسلا ةيكولمملا ةلودلا نم اهتلان دوهعو قوقحب
 .اهيف يساسألا رصنعلا مه نييلاطيإلا نأ ظحول دقلو .فلاسلا لصفلا

 (1) 1لومانقم: اكاقمطمنأ لومع اه 5هممولو مفاألف لن الا/ااو 5اؤعإو. مومأو 1962, ماطر 547-546. )غ1(

 ذل



 نويلاطيإلا |

 دجوأ دق رصمو ةيروسل نيينامثعلا مض نأ نم مغرلا ىلع

 غلي مل هنأ الإ . تايلاجلا كلت طاسوأ يف رمألا ءىداب يف لبلبتلا ضعب

 نكلو .اهرقأو اهتبث هنإ لب . ميدقلا ذنم اهب عتمتت تناك يتلا تاقافتالا

 تاروطتلاو ء رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم ةبروأ ىف ةيسايسلا تاريغتلا

 ةيلاطيإلا ندملا ضعب ءافتخا ىلإ تدأ كلذ ىلإ انحملأ امك  ةيداصتقالا
 نييفلامألا نع عمسي دعي مل نمز ذئمف .اهطاطحنا وأ ء ةميدقلا ةيراجتلا

 ةيقود ءاول تحت نييسنرولفلا عم نوريخألا ءالؤه ىوضنإ ذإ « نييزيبلا وأ
 كلذ لك نم مغرلا ىلع نكلو « تابرضلا اهيلع تلاوت ةونجو . ةناكسوط
 امأ .رباغلا يداصتقالا اهدجم نم اياقبب ظافتحالا اثبع لواحت تناك اهنإف

 ناك نإو . طسوتملا رحيلا ىف الاعف ارود بعلت اهدحو تلظ دقف ةيقدنبلا

 زيلكنإلاو نويسنرفلا داتا دافتساو . صلقتي أدب دق رودلا اذه

 مهو اولخدف . مهل اهمعدو رشابملا مهتموكح دييأت نم نويدنالوهلاو
 ناك يتلا « ةيقدنبلا عم ةيداصتقالا ةكرعملا يف ةحبار ةيسيئر ةقرو نولمحي

 ناك اذام ةقيقحلا يفو .اهنم ماشلا دالبو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اهنأديم

 مامأ هلعفت نأ « ًالثم ةونجك ةدودحم دراوم تاذ ىرغص تاليودل نكمي
 ةيقدنبلا نع لاقي هسفن ءيشلاو .ةسنرفو ةرتلكنإ لثم ىربك لود تاناكمإ

 .ةينامشعلا ةيروطاربمإلا نيبو اهنيب + برحلا ًادوس اهتلاح ديزي ناك يتلا

 علسلاو عئاضبلا ةراجت رشع سماخلا نرقلا ةياهن ىتحو ٠ ىطسولاروصعلا

 يف ةسدكتملاو دنهلا نم ةدفاولا كلتو « ةيسورو دوسألا رحبلا نم ةدراولا

 فلبأ ىلإ ايهيردتداردجلا هله ةراكت كلقتناو عورسفمو ةيوويس»راوق

 . طسوتملا رحبلا لودل اهعيب نودواعي أوناك نيذلا 3 نييد'الوهلاو زيلكنإلا

 شيعت اال ةيقدنبلاو « تاعانصلا نم اليئض اددع الإ كلمت ةونج- نكت ملو

 اهسفانت ةبروأ تعرش ىتلا فرتلا تاجتتنم اهدوست « ةيديلقت ةراجت نم الإ

 تدازو .رشع عباسلا نرقلا يف ةصاخبو « اهتاعانص تمن نأ دعب اهجاتنإب

 م



 قوس جورخ مامأو . ةينامثعلا ةيزوطاربمإلا ىلإ ةلسرملا اهلفاوق مجح نم

 يرورضلا يدقنلا لاملا مهكالتما مدعو « نييلاطيإلا يديأ نم ماشلا دالب

 اوراس مهنإف « ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا مهنادقف مامأو «٠ يراجتلا لدابتلل

 نم ًامامت مهجورخ ينعي ال اذه ناك نإو . طاطحنالا وحن ةلقاثتم ىطخب

 طورشلا عم فيكتت نأ ةيلاطيإ ةنيدم لك تلواح ذإ .ثادحألا حرسم

 نم ريثكلاب ةريخألا هذه تظفتحاف .ةيقدنبلاو ةونج ةصاخبو « ةديدجلا

 نرقلا نم لوألا فصنلا ىتح « تاذلاب ماشلا دالب يف ةيراجتلا اهتميق

 صأ» عارص ناك ةديدجلا ةيبروألا تاغعفلا عم اهعارص نكلو 4 رشغع عباسلا

 عباسلا نرقلا ةياهن يف ةعيرص تطقس اهنأ يأ (22ديدحلا ٌصأ عم راخفلا

 ظ

 :(كيدنولا) ةقدانبلا -أ

 ةليط « نيبيجع بأدو ربصب امهتنب نيذللا اهءاخرو ةيقدنبلا ةورث نإ
 سماخلا ىلإ رشع يناثلا نرقلا نم تدتما « ةراجتلا نم ةليوط نورق

 هذه نمو .رشع سداسلا نرقلا يف ىرخألا ولت ةبرضلا نايقالي اأدب ءرشع
 نيذلا نويسايسلا ءادعألا مهو ء رصمو ةيروسل نيينامثعلا مض تابرضلا

 رحبلا يف اهتاكلتممل مهعالتباو مهعسوت فاختو . مهسأب ةيقدنبلا ىشخت
 يذلا يدحتلا ىلع درلا يف ةيباجيإ ةيقدنبلا تناك ةقيقحلا يفو . طسوتملا
 تأشنأف « اهتراجتل روهدتو فعض نم أرط ام جلاعت نأ تلواحف « اههباجي

 لك اهب تطبرو « تتدونو دج ةلاد !1هءعممتنو ةسمخلا ءا اريخلا ةسسؤم

 ىدل تعسو . (”يويحلا قفرملا اذهب ةقلعتملا ةيلاملاو ةيرادإلا تايلمعلا

 انحضوأ دق انك اذإ !و . ةنسح تاقالع ةماقال اهلبق ةيكولمملاو ةينامثعلا ةلودلا

 نإف « قباسلا لصفلا يف ةيكولمملا ةلودلا عم تاقالعلا كلت ضعب

 (1) الادماج: 0م. نزار 6 )1(

 (2) امأ5: انادو 8هوطعأمأ - 5ءهيقطعااأ د: ١١ 8مقوأداءهنم لكعااو تكموربو 521 قلاه اياهرعقصجاقب لقلاه

 ادا[أ121ه16 هلاذ «دلانتق لعاأذ 8ةمارطاأءق 2 102065. العماوو, 1925-6
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 .اهحوارتل . تاقالعلا دقعأ نم يه ةينامثعلا ةلودلا عم ةيقدنبلا تاقالع

 ظ .ةرعتسم برحو نيكتسم مالس نيب رمتسملا

 نيب لوألا ناكملا رشع عبارلا نرقلا ذنم نولتحي ةقدانبلا ناك دقل

 ناطلسلا حتف لبقف .ةئشانلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا قاطن ىف ةرجاتملا ممألا

 ترهظأ « ةقدانبلاو كارتألا نيب تاقالع تماق « ةينئيطنطسقلل ىناثلا دمحم

 ىلع ةظفاحملل . ناطلسلا ةقادص باستكا يف اهتبغر ةيقدنبلا اهيف
 دقو . طسوتملا رحبلا يف اهتاكلتممو اهتارمعتسمو ةيداصتقالا اهحلاصم
 تثدحتو « م54*11 ةنس ذنم اهتراجتل تازايتما ئنامثعلا ناطلسلا نم تلان

 ةياغلا هذهل تلسرأو ()ةردوقشأ يف اهل ةيراجت ةدعاق ءاشنإ رمأ يف هعم

 موسر نم ءافعإلا ىلع هينطاوم حلاصل لصحي نأ هيلع ناك « ًاصاخ ًاثوعبم
 ةثعب تدهوش « م814١ ماع يفو .ةدعاقلا كلت يف جورخلاو لوخدلا

 ترثكو .لوألا دارم طالب يف يقدنب ثوعبم لثم امنيب « ةيقدنبلا يف ةيكرت
 .(0مالسلا يف هع تاديكأتو ةقادصلا دوهع نيفرطلا الك نم

 ةيروهمج نإف . كنلروميت ةراغ دعب مهسفنأ ىلع كارتألا ماسقنا دنعو

 دقو . مهئا رمأ عم ةطيشنلا ةيسامولبدلا اهتاقالع ةعباتم نع ناوتت مل ةيقدنبلا

 ةقادصلاب ةمعفم ًادوعو ناميلس ريمألا ىلإ م405١ ةنس يف تلمح
 لقنتلا ةيرح اهراجتل نمضي نأب هبلاطت تناك دوعولا هذه لباقمو ؛ مالسلاو

 حامسلاو . اهل نوعضخي يتلا بئارضلا ةدايز مدعو « هتيروطاربمإ يف
 ثوعبملا نيب ةدوقعملا ةدهاعملا نإ .هضرأ ىلع ةماقإلاب اهلصنقل

 «ىسوم» ريمألا اهدكؤي يتلا ةقيثولا نأ الإ . انلصت مل ناميلسو . يقدنبلا

 هاياون ىسوم ريمألا اهيف رهظأ دقو «©انيديأ نيب ةدوجوم م(١51١41-1١)

 ديسلاو ميركلادبع تزعروتكدلا ةمجرت) . ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد لراش )١(
 الورد: 0م.هنإ. 1.ل) م: 260 . 1١15 - ص . (ردنكسإ قيفوت

 . ١4 ص . ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد لراش (؟)

 (و) نورت: 0م. كلاب 1.أ1. 2: 77 ةف
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 ثتوعبم دعو نك + مهحم مالسلا ءاقنإ يف هتدارإو 6 ةقدانيلا هاجت ةبيطلا

 مسأب هتيحتل دفو يذلا 2 لوعممم 1؟هياوومم ونازيفيرت بسوقعي ةيقدنبلا

 دقو .مهراجت ىلع ةضورفملا بئارضلا ةيمك ادبأ عفري الأب ةيروهمجلا
 عازتنا ىف حج يذلا «( هاوالم 2800 ونيزورتيب» ةثعب ةثعبلا هذه قبس

 نم ةفلؤملا . (ةينامورلا ةبصعلا) تاقالع مظنت . ناميلس نم ةدهاعم

 ةقيتولا هذهو َة ةينامثعلا ةلودلا عم « سدورو ةونجو ةيقدنبلاو ةيطنزيبلا ةلودلا

 «ةينامثعلا ةلودلا خيرات» هباتك يف (رماه رسم ) اهاطعأ لقو 4 اهل خيرات يل

 محمي أهيفو 0 م1107 خيرات (دياهو» اهيطعي امنيب 4 مآ خيرات

 مهتراجت ىلع ةضورفملا موسرلا نأو . مهراجتل ةحوتفم نوكتس ةينامثعلا

 ١(. ةدح ىلع ةلود لكب ةصاخ ادونب اهنمض هنأ امك « دازت نل

 حلاصم باصت لأ ةينامثعلا اهتاقالع يف ًامئاد ةيقدنبلا مه ناك دقل
 اهنإف كلذلو . ىذأب ةلودلا يضارأ يف نيرجاتملا وأ نيميقملا اهاياعر

 نكمي ام لك بنجتتو « اهب اهتالص ءوست ال يكل ةريبك ةيانع يدبت تناك
 نأ تثبل ام تاقالعلا هذه نأ الإ .اهعم يبرح كاكتحإ ىلإ يدؤي نأ:

 ودعلا» ةيقدنبلا يف ىأر يذلا « لوألا دمحم ناطلسلا دهع يف تروهدت

 ةديحولا ةلودلا ىه ةيقدنبلا نأل ؛ «2”«نمثلا ناك امهم هتبراحم بجت يذلا

 نأو اميس ال « ةينامثعلا ةلودلا عسوت هجو يف ليقارعلا عضو ىلع ةرداقلا

 أدتبا م415١ ماع ذنمف .اهتيامح بلطت تذخأ ةينانويلا ندملا نم اريثك

 ةدهاعم نم مغرلا ىلعو « ةيقدنبلاو نيينامثعلا نيب موقي يبرحلا عازتلا

 ةنس ىف اكينولاس ىلع نيينامثعلا ءاليتسا دعب « نيفرطلا نيب حلصلا

 يف ةقدانبلاراجتلا عيمجل ةراجتلا ةيرح ءاطعإب ناطلسلا دهعتو ٠ «.٠

 راطخألاب ةعورزم تدغ ةيكرتلا ضرألا نأ تبثأ عقاولا نإف « هتيروطاربمإ

 دمحم ناطلسلا راصح دعب ةصاخبو « اهتايلاجو ةيقدنبلا ةراجنت ىلإ ةبسنلاب
 (1) أطال: ط: 8 ظ )10(

 (2) اطاه: مج 8 6فإ

 /ىع/



 نم اهلهأ بناج ىلإ اهنع عافدلا يف ةيقدنبلا كارتشاو « ةينيطنطسقلل يناثلا

 طوقس ناك دقل .م407١ ةنس يف هديب ًايئاهن اهطوقس مث « مورلا

 بناج ىلإف « ةيقدنبلا ىلإ تهجو ةيوق ةبرض نيينامثعلا ديب ةينيطنطسقلا

 ب ةقدانبلا اهردق ىتلا .اهيف اهتيلاجل ةمخضلا ةيداملا ةراسخلا

 ةادغ اهينطاوم ضعبو هدالوأ عم اهليب قئشو 2( يقدنب )6٠6٠,5٠١(

 رحبلا يقرش يف اهتاكلتمم فلتخم يف ةددهم تحبصأ اهنإف ؛ (9 معتفلا

 .اهئاحنر ردصم ربتعت يتلا تنافيللا يف ةيراجتلا اهتدايس يفو . طسوتملا

 تارمعتسملاو « ةقدسلا ةينامور» فلؤت يتلا ىضارألا ىلع الكاف

 ىلع هةلفنالا نموا ةعضن. دعب اهتزت, ةنرخلا اةتنا ىف: ةرزاتلا
 8ةيامادد086 ااد,عوام وليسرام ويمولوتراب» اهثوعبم نم تبلط / ةمصاعلا

 قافتا دقعو « ةيملسلا تاقالعلا ةداعإل ناطلسلا عم وجلا ءىبهي نأ «

 ىلإ « م١ 454 ناسين يف ريفسلا لصوت لعفلابو . ةيراجتلا اهحلاصم نمؤي
 يف لعفت تناك املثم  ةينيطنطسقلا يف ميقت نأ ةيروهمجلل حمسي (؟قافتا

 يف هينطاوم نيب ءاضقلابو . اهيف ةرمعتسملا ةرادإب فلك اليب - يضاملا

 هجو يف قئاع لك ليزي يك يشابصلل رمألا يطعأو « ةيندملا تالاحلا
 ناكماب ناك هنأ روطسلا نيب نم مشتسيو . ةيلصنقلا هلامعأ ليبلا ةسرامم
 ةيروطاربمإلا عاقب نم ةعقب ةيأ يفو « ةمصاعلا يف اوميقي نأ ةقدانبلا اياعرلا

 مهنم ذخؤيو .مهتافو لبق اوصوي نأو « ديبع مهل نوكي نأو « ةينامثعلا
 ةكوكسملا وأ ماخلا ةضفلا امأ ./7 اهردق موسر عئاضب نم نوعيبي ام ىلع

 )١1( 1؟ا/ ص .ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد ,
  5: 5 (3الوزلل: 0م, تال. )2(

 فدهملا ناكو «ةينيطنطسقلا طوقس لبق اذه اهثوعبم تلسرأ دق ةيقدنبلا تناك دقل (؟)

 يف لشف ام اذإو . يطنزيبلا روطاربمألا عم قافتإ دقعل .ناطلسلا ىدل طسوتلا

 عم مالسلاو مهافتلا نم وج ةماقإل ىعسي نأ هيلعف ةمصاعلا تطقسو .هتمهم

 ةيقدنبلا .

 ) )5ةدهاعم مسا قافتالا ىلع «نوارب» قلطي أدرئة 

 8 5: 29-1ءماجم: [هقأوممرو أم 1ابراعهزل, )4(
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 نم هتجاح لك ناطلسلل ةقدانبلا مدقي نأ ىلع ٠ موسرلا هذه نم ىفعت اهنإف
 داريتسا نم عنمي ءيش الو . هدوقن كس يف اهمدختسي يتلا 5 ماخلا ةضفلا

 نيذلا ديبعلا امأ . مهلقن وأ دوسألا رحبلا نم نيدفاولا نييحيسملا ديبعلا

 ةقدانبلل زوجي الو . مهنع /7 مسر عفد بجيف « ةيروطاربمإلا يف نوعابي

 اوررحي نأ مهيلعو « مهب راجتإلل نيملسم ىرسأ وأ ديبع ىلع اوضبقي نأ

 . قافتالا يف ناطلسلا دعوو . ضيوعت وأ ةيدف نود مهنم مهيدل دجوي ام

 )١(. ةقدانبلا اياعرلل مهيلع ةيترتملا نويدلا عفد ىلع (ةزيب) يونج ربجي نأ

 نم اهتايح أدبتل دهاجت ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلا ةيلاجلا تداعو

 لوبق تضفر اهنإف ةيداصتقالا اهحلاصم ةيروهمجلا نمضتلو . ديدج

 دض ةيبيلص برح يف ًايسيئر رود بعلتل . اهب اهل حو يتلا تاحرتقملا

 اهعسو ام لك لمعت تناك اهنأ نم مغرلا ىلع اهنكلو .ةينامثعلا ةلودلا

 تناك اهنآأل . اهسفن حيلست نع كفنت ال تناك اهنإف « كارتألا ةراثإ ىدافل

 رذحب طسوتملا رحبلا نم يقرشلا ضوحلا يف يكرتلا مدقتلا ىلإ امئاد رظنت
 سونياو سويخل ينامثعلا لوطسألا ةمجاهم دعي اميس الو « «”فوخو قلقو

 .«9ةوئجل ةعباتلا سوبسيلو

 عارصلا ًادتبا ١457 ةنس ىفف « اهفوخت ىف ةّمحم ةيقدنبلا تناكو

 هذه مادو 4 (؛«سوغرأ» نصح ءالؤه لالتحاب 4 نيينامثعلا نيبو اهنيب ةينأت

 )١( ال ص ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد ١7 .  318-317طاوزيدأ 08. هناي [.لا, مه: )1(
)2( 

 طوممودوت ؟؟هنما همم 015عمابعمب زج 7ظو 8ومقاوعوضعم (1420 - 1620), م:
3 ( 5١ 

 )"( ص ليد 7*١ اهيلإ تلا دق ةحبرملا تازايتمإلا نم ةلسلس نأ ملعلا عم اذه

سوفو ِق بشلا ةراجت راكتحا ابنمو ناطلسلا نم
 ساحنلا مجانم لالغتساو .«ه

 3هلزطومأت انأكاملو ل6 3 8فمنطاأوابو ل6 ا/عماوو, مدنو 1856 م. 1 عم )4(
 ١غ)

 ىلإ أجتلاو ةماعلا ةنيزخلا قرس انيثأ يف اشابلل ادبع نا برحلا عالدنا بيس ناك
 ١( اهيوحت يتلا ةجقأ .

 :هرددحدللا هعم مستقأ ثيح «توروكو ِق يقدنبلا دئاقلا
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 : ةينابلا نم كب ردنكسإ ءافلحلا نم هيف اهعم لخدو « اماع رشع ةتس ةرملا

 اهعيقوتو ةيقدنبلا ةراسخب برحلا تهتناو . ولنيوق قآلا ريمأ نسح نوزوأو
 اهتاكلتمم ضعب نم اهديرجت دعب اهيف اهل حمس « م1841/4 ةنس يف ةدهاعم

 قيرطب ةنس لك يف ناطلسلل مدقت نأو « ةينيطنطسقلاب اهليب اهل نوكي نأ

 ىلع ةراجتلاب اهل حامسلا نع ًاضيوعت . يقدنب )٠١,٠٠٠( غلبم اهيلثمم
 .(7ةينامثعلا ةلودلا ضرأ

 نأ عم « ةمخضلا تاكابتشالا نايدافتي نافرطلا ناك م١ 417/4 ةنس ذنمو

 تاونسلا يف قققح دق يناثلا دمحم نأ ةصاخيو « ةليلق نكت مل تابسانملا

 ينويألا 85-00 يف ةيقدنبلل ةقلقم تاللمح ةتايح نم ةريخألا

 رثكأ ناك م4187 )١441 «يناثلا ديزايب» ناطلسلا نأ الإ . يكيتايردألاو

 هيلع ناك امم ةراجتلل لضفأ ًاطورش ةيقدنيلل مدقف « مالسلل ًابحو ًاءوده
 يف مزأتلا ىلإ تداع نأ تثبل ام تاقالعلا نكلو . كلو لا دهعلا يف رمألا

 ىلإ لئاسر نم هب ثعبي امبو « ةيقدنبلا ليبب ناطلسلا كشل ٠ م197١ ماع

 تطقسو- « ما 8 ةئس ليطاسألا تمحتلاو .هدرطف « ةرفشلاب هتموكح

 ال ةيقدنبلا ةراسخن تناكو . نوروكو نودومو وتنابيل نيينامثعلا يديأ يف

 ماع يفو . حلصلا بلطت ةيقدنبلا تداع دقف اذه نم مغرلا ىلعو . ضوعت
 ىلإ ةيقدنبلا «ليب» اهب دوعي « نيفرطلا نيب ةلدهاعم تعقو 60

 ؛ ةرم ةنيمب لك ريغي اناكو + ةرهكاوتسس هقئالث لك ريخب نأ ىلع ةييطتطتلا
 .©ةيزجلا ةقدانبلا عفدي نأو ,ةمصاعلا يف ةيقدنبلا ةرمعتسملا ىقبت نأو

 .دق دبعلا نأب :نيلئاق بلطلا اوضفر ةقدانبلا نأ الإ ءلاملاو ديعلاب كارتألا بلاطف -
 دقف ءرمألا نم نيدكأتم كارتألا ناك املو . بوبغملا لاهلل ارثأ اودجي مل مهنأو ءًرصنت
 .قورسملا لاملا لباقم «سوغرأ» ىلع اولوتسا

 - (1) |طاو: ه:160- !!ةزل0: 0م. 017.11. 5: 8 60

 .. (2) لوررللت |. 58: 329-330 22

 (9) امن: " 1 22



 نينسلا لالخ يلاعلا بابلاو ةيقدنبلا نيب تاقالعلا وفص ركعتي ملو
 ءابتنا لك يعرتست ةيلهألا برحلا تناك دقف « ديزايب مكح نم ةريخألا
 عازتنا يف نيبغارلا اهناريج عم عازن يف اهتيحان نم ةيقدنبلاو « ناطلسلا

 ناطلسلا ةبراحم ىلإ ةدوعلا يف ركفت مل اهنإف اذلو .ةيربلا اهتاكلتمم
 تبحر سكعلا ىلع لب « تنافيللا يف اهتدّقف ىتلا اهتاطحم ةداعتسال

 .(١)0نايلمسكم روطاربمإلا دض اهل هتدعاسمب

 « م(١617١ )١8١7  شرعلا ىلإ لوألا 3 ناطلبسلا لوصو دنعو

 باي حتفلو « هتثنهتل « مهاددأو لادكانوأهمأ يناينيتسج وينوطنا» ةيقدنبلا تلسرأ

 ةيروطاربمإلا يف ةيقدنبلا ةراجت مهت « ةديدج رومأ لوح تاضوافملا
 تادهاعملا ديدجتل هدادعتسا ميلس ناطلسلا ىدبأ دقو .ةينامثعلا

 هنم اهبلط ةديدج تازايتما ةيأ ءاطعإ مزحيب ضفر هنأ الإ « ةميدقلا

 . (؟")ريقسلا

 عم قافتالا ولت قافتالا هيف نوعقوي ةقدانبلا ناك يذلا تقولا يفو

 ماشلا دالب وحن رثكأف رثكأ مهراصبأ نوهجوي اوناك مهنإف « نيينامثعلا

 ةروملا ةريزج هبشو « دوسألا رحبلا قاوسأ ًايجيردت مهنادقفل . رصمو

 رحبلا أدب نأ تقولا اذه يف ثدح نكل .ليبخرألا يف مهذوفن لؤاضتلو

 نم حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاشتكا مامأ ةقباسلا هتيمهأ دقفي طسوتملا

 ماشلا دالب لوألا ميلس ناطلسلا ةدايقب نيينامثعلا مضو « نييلاغتربلا لبق

 وسرت تدغ ةيراجتلا بكارملا عيمج نإ » تقولا اذه نم اقالطناو . ربصضمو

 ربع لامشلا وحن ناكأ « هدصقت يذلا هاجتالا ناك امهم ةيكرت ضرأ يف

 (1) لوزلل: 0م: تأأ. 1.١1٠١ 2: 2 ْ )غ1(

 (2) زطال: مم: 3352-3 )03

 اياعرلا دض نييحيسملا ةداهش قح ةقدانبلا حنمي نأ ميلس ناطلسلا ضفر دقل

 نيذلا ةقدانبلا اياعرلا اياصو صوصخب هويلط امو تاهصاخملا. يف نيملسملا كارتألا

 اهلعج يف بغرت ةيروهمجلا تناك ذإ ليبلا ةدم ةلاطإو ءةيكرتلا ضرألا ىلع نوتومي

 . ثالث نم الدب تاونس عبرأ
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 قرشلاوحن ناكوأ 4 نوزبارطو افاك ىلإ لوصولل َ دوسالا رحبلاو روفسوبلا

 طسوتملا رحبلا يقرش قلغأ اذكهو . ةيردنكسإلا وأ سلبارطو توريب هاجتاب

 ةيربلا قرطلا تاياهن عيمج ىلع ترطيس ىتلا « ةينامثعلا ةلودلا نم رادجب

 . طسوتملا رحبلا ىلإ . اهطسوو « ةيسا يقرش ىصقأ نم ةثعبنملا

 ناطلسلا ىدل « مهنايك ددهي رطخلاب اوسحأ دقو ةقدانبلا ىعس دقلو

 ناطلسلا ىلإ قشمد يف مهلصنق دفوف .نييلاغتربلا ىدل اوعس امك « ميلس

 « بئاجألا راجتلا همودق دنع هليقتسا امك « أحتاف ةنيدملا لخد امدنع

 دنعو .خوجلا نم ًاعطق هل اوشرفو ًاببحتو ًابرقت ©0دوقنلا عطق هيلع اورثنو
 يف ةميدقلا اهتازايتما ادكؤيل نيثوعبم تلسرأف ةيقدنبلا تعرسأ رصم همض
 ناكو .كيلامملا دهع يف اهيلع تلصح دق تناك يتلا «ماشلاو رصم
 (ينيراتنوك ويمولوتراب»و « « مااادو ا/مءءماأوم وعينيسومزيفلا» امه نائوعيملا

 انلعأو ء ةرهاقلا يف ناطلسلا عم نانثالا عمتجا دقو . 8و هاهم 0هصاهبامأ

 تاكود )8١١( اهردق ةيزجب ةئيدم اهنأب فارتعالل ةدعتسم ةيروهمجلا نأ

 ةريزج ىلع اهتدايس لجأ نم كيلامملا نيطالسلل اهعفدت تناك « (يقدنب)
 ىلع ناكو .«وليماكلا» ةدامب يأ ؛ أدقن ال ًاعون يرجي عفدلا ناكو . صربق

 نأب «. ةيرؤهمجلا ىلإ نوينامثعلا اههجو يتلا ةمهتلا ايفني نأ نيريفسلا

  ةيكولمملا ةنطلسلا عم برحلا ءانثأ ةيردنكسإلا ءانيم يف تناك اهنفس

 ناطلسلل اتبثأو .ةمواقملا نم اوئكمتيل ةيلام ةدعاسم كيلامملل تمدق اهنأو

 « ةيرورضلا ةيمكلا ناك هنكلو « الام لعفلاب لمحت تناك نفسلا كلت نأ
 رهظأ دقو .اهتيروهمج ىلع ةضورفملا ةيمازلإلا لفلفلا ةيمك نمث عفدل

 صربق ةيزج هل عفدت نأ طرتشا هنأ الإ لاوقألا هذهب هعانتقا ميلس ناطلسلا

 يفو « ةريخألا سمخلا تاوئسلا نع عفدت نأو « ًابهذ خيراتلا اذه ذنم

 ةيرصملا بتكلا راد يف  (ةيناملأ يف نجنبوت يف طوطخم نع روصم) خيرات  نولوط نبا )١(
 هنم لوألا ءزحللا ردص .مظتنم ريغ هميقرت ١741/١ ح مقرلا تحت ءةرهاقلا يف
 ةرهاقلا  ىفطصم دمحم قيقحتب .«نامزلا ثداوح يف نالخلا ةهكافم» مساب اعوبطم

 . ١١ص يناثلا مسقلا رظنا . ١4584 ماع يناثلا مسقلا ردصو 5
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 ديدات ني ميو الجي مل ميلع ماطلملا نأ ودبيو . ةينيطنطسقلا

 اهيف اهراجتل رقأ 4 ةيقدنملا ا ناو عقو لعفلابو 0 تازايتمالا

 ماشلا يف كيلامملا دهع يف اهب نوعتمتي :ي اوناك يتلا تاليهستلا عيمج

 دي ىلإ ةقيثولا تملسو . م1 1/ ةنس طايش #١ يف كلذو ءرصمو

 . م1611 ماع لوليأ نم نماثلا يف )0 ةيردمعتسإلا يف ةيقدنبلا لصنفق

 ةقدانبلا ةلماعم ةرورض نلعي ناطلسلا نأ ةدهاعملا هذه هتنمضت ام مهأو

 مهتماقإ ءانثأ مهلاومأ يف وأ مهسفنأ يف اوراضي الأو « ةلادعلاو مارتحالاب

 عيبب اومزلي الو , ةضورفملا موسرلا الإ اودؤي نأ مهل سيلو . هضرأ ىلع

 ةمكاحم هلجحو هل ىحي يذلا وه ةيقدنبلا لصنقو . هعيب نودوي دل ء يش

 ضراعي الو .نأشلا اذه يف لخدتي نأ ملسملا يضاقلل سيلو « هينطاوم

 مهلو ٠ مهقدانف يف مهل ةديدح ةينبأ ةماقأ ! وأ 14 مهتينبأ حالصإ يف ةقدانبلا

 .دالبلا لهأ وأ « بناجألا وأ ةقدانبلا نم ًالامع ضرغلا اذهل اومدختسي نأ

 ناكم يأ ىلإ وأ . ةموكحلا رئاود ىلإ هب ريسي ًاناصح بكري نأ لصنقللو

 « ةيقدنب ةينفس ىلع ةنصارقلا ىلوتسا اذإو .دحأ هل ضرعتي نأ نود « ءاشي

 يغبني لب « اهئارشل دحأ مدقتي الأ بجي . يرصم رغث يف اهعيبل اوتأو
 اياعر متمتيو . اهباحصأ ىلإ اهلمحت يتلا ةراجتلا درو © اهحارس قالطإ

 عقو اذإو « مالسلاو نمألاب مهل ةعباتلا رزجلاو ةقدانبلا دالب يف ناطلسلا

 يدؤي الو .هنع نيلوؤسم هونطاوم وأ لصنقلا ويتعب الف ثداح مهدحأل

 مكح وأ « يناطلس رمأ رودص ةلاح يف الإ اميسر وأ ةينوبض لضتقلا

 . ىئاضق

 ديدجت دعب « ةيقدنبلا ةراجتل ةيرصملاو ةيماشلا ءىناوملا حتف نكلو

 :يتلا ةنحاطلا ةمزألا نم ةيقدنبلا صلخت ىنعي ال « ةقباسلا تانزايتمالا

 « تاراهبلاو لفلفلا ةمزأ كانهف .رشع سداسلا نرقلا علطم يف اهيف تعقو

 )١( ص ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد ١6١ .
  96-1ظوز/مأ6 0هرتويرؤ., 2م: "٠ تمولطع: )1(

  5465-6 (7ااوزنل: 0م 01. 7.!!. مم: )2(
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 كانهو « هل.نييلاغتربلا راكتحاو . حلاصلا ءاجرلا سار قيرط فشك ةجيتن

 ربلا ىلع اهعارص كانهو . «»نفسلا ءانبل ةيرورضلا باشخألا يف صقنلا
 ًاريتخأ كانه... اهراغدت ا نم ةرويغلاو © اهتاضر ةعماطلا ةيررألا ىرقلا هاجت
 كلذ عمو .اهتدايس ىلع ظافحلل « ليبخرألا ةقطنم يف كارتألا عم اهمادص
 نيمأتل يضاملا يف ىعست تناك امك ىعستو . ةكسامتم ةيقدنبلا تيقب دقف
 عم اهتاقالع نأ كلذ ىلع اهدعاسو. .اهتايلاجو اهتالصاوم قرطو اهتراجت
 ناميلس ناطلسلا دهع ءدبو لوألا ميلس ناطلسلا دهع يف ةينامثعلا ةلودلا

 ةينيطنطسقلا يف اهريفس قيرط نع تلمع اهنإف كلذلو .ةرتوتم نكت مل
 ةلودلا عم ةدهاعم عيقوتو تا زايتمالا ديدجت ىلع ع« (9يعومموكرام»

 لوألا تونإك نب لوألاو , ه9 74 ةئس مرحم نم لوألا يف ةينامثعلا

 .امب صخلت ادنب نيثالث مضت ةدهاعملا تناكو .2©م١161 ماع (ربمسيد)

 : يلي
 ١ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةقدانبلل ةراجتلا ةيرح .

 (1) 8سم: 0و, 001 8 ش ئ 201(
 (2) !لويرومج: ك ة6مهينلوأ: 00: نأ, 2: 8 عفا

 , مظعألا ردصلا اشاب  ميهاربإ نيب ةمئاقلا ةقاأدصلا لضفب ةدهاعملا تعقو دقل
 ةيحيسملا ىوقلا نأل ءًزاتم ًازكرم كاذنا لغشي ةيقدنبلا ليب ناكو .ةيقدنبلا ثوعبمو
 . ةينايثعلا ةلودلا عم ةيسامولبد تاقالع يف تلخد دق دعب نكت مل

 تاي اناولممامم نو 'عمامم 01امدمما (ا:. !اةالهنا). 1.3 طاق: 2-21 م
 ئ :ًاقيش اهنع اوفرعت ' ةيقدنبلا ةيروهمج يخرؤم نأ ةيقافتإلا هذه نع «رماهو» ٍلوقي

 اهيلإ رشي ملف . ضومغلاو زاغلألاب ةلودلا رازسأ ةطاحإ كلاذنآ ناك مهتموكح ْمَه نأل
 تادلجملا ىلإ عجري ' هنأل ءيةيقدنيلا خيرات» نع روهشملا هباتك يف وراد تنوكلا»

 ْق امهادحإ «نيتخسن كانه نأ نم مغرلا ىلع :هوتوناس ونيرام» خيراتل (58) لا
 ةدهاعملا هذه نم ةخسن دجوتو . ةيقدنبلا يف كرام ناس ةبتكم يف ةيناثلاو ءانيف فيشرأ
 يكلملا يروطاربمإلا تيبلا فيشرأ يف (ه9417/ مرح لوأ) ةخرؤمو « ةيكرتلاب ةبوتكم
 :ناوثع تحت ةيقدنبلا فيشرأ يف دوجوم لصألاو .ةسمنلا يف

 ةهجنائاهثلاو 5بااهتل 5ناقأردعملا انيللكب ميكاموأم !نابقنلأ مه, اناوموم

 - اهناومم 8 مطعما انادامامم 686م,هل6.7.1107.5:720 :ًاضيأ رظناو
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 . مهتمالسو راجتلا نمأ نامض -.؟

 لدبي ناكو . ةينيطنطسقلا يف يقدنبلا (ريفسلا) ليبلا ةماقإ ةدم ديدحت “ 

 . تاوئس ثالث لك ةرم

 )٠٠٠١( عفد وأ « ةيروهمجلا نم نيرافلا نييحيسملا ديبعلا ميلست - 4
 . مهمالسإ ةلاح 'يف مهنع ًاضيوعت 5 ةجقأ

 . ةقدانيلا نم ىرسألا ريرحت بوجو  ه
 ..مهعاتمو ىقرغلا مارتحا ١
 . هنودب ءاثيملا ىلإ بكرملا لحتدولو ىتح هبكرم نع لوؤسم ناطبق لك -
 . نيتلودلا نيب نيمرجملاو ةلتقلا ميلست لدابت -8
 . مكاحملا مامأ ةمجارتلا لوثم بوجو 4

 . هنويدل (ليبلا» نجس زاوج مدع-٠

 نود ةينامثعلا ةيروطاربمآلا ءاحنأ يف ةقد ةقدانبلا راجتلا لقنت زاوج مدع_١١1

 ولو « ليبلا لبق نم هئرإ ةيضق مظنت مهدحأ ةافو ةلاح- يفو . ليبلا نذا

 .هنذإ نودب مت دق يفوتملا لقنت ناك

 . ةيزجلا ةبيرض نم ةقدانبلا راجتلا عيمج ءافعإ -
 ةيقيرفا لامش لود عم ةيقدنبلا ةراجت هجو يف ام قئاوع عضو مدع ١

 ةجزاخلا وأ « ةيئيطنطسقلا ىلإ ةهجتملا ةيقدنبلا بكارم شيتفت مدع ١5

 . يلوبيلاغ يف سيلو « ةمصاعلا يفو ليندردلا لخدم ىف الإ . اهنم
 , يفدنب )٠٠١٠١١( امهادحإ « نيتيوئس نيتيزج ةيقدنبلا عفد بوجو 6

 . هتنازو صربق كالتما لجأ نم .« يقدنب )80٠( ةيناثلاو

 دونبلا يوحت اهنأل . ةريبك ةيمهأ تاذ ةيسامولبدلا ةقيث يل هك

 . ىرخألا

 اهتروث دامخإ دعب ع ما هع يف رصن نمابتاب ميهأربإ ةدوع لنعو

 :نيميقملا ةقدانبلل اهيف دكأو 7 قش ةني دب ره ) ناميلس ناطبلسلا دهع يف
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 :ةيقدنبلا نيب نذإ « ةبيطلا ةئداهلا تاقالعلاف .(«>مهتايرحو مهتازايتما

 . ةينامثعلا ةيروظاربمإلا ءاحنأ يف ةقدانبلا اياعرلل تداعأ ةينامثعلا ةلودلاو

 . ةيراجتلا ناميلس ناطلسلا ةسايس نأ الإ . مهتنينأمط تاذلاب ماشلا يفو

 يتلا كلت ىتح « ةيئيطنطسقلا نم ةيسأ عئاضب عيمج رورم ىلإ فدهت يتلا

 ىلإ تداعف « ةيقدنبلا تقلقأ ء رصمو ماشلا دالب قيرط نع ةبروأ ىلإ لصت
 ناطلسلا هرودب عنقأ يذلا ناويدلا يف ريثأتلا 0 . هيدل اهيعاسم

 نإ لب « ليوطلا فطعنملا اذه ىلع ةراجتلا رابجإ نم ىنجت ةدئاف الأب

 ناطلسلا لودع نم مغرلا ىلعو . (2عئابلل حبر يأ نود عفترتس راعسألا

 ةلودلل ةيرحبلا ةوقلا نأل ةحارلاب رعشت مل ةيقدنبلا نإف « هتركف نع ناميلس
 « نيتهبج ىلع لمعي يبرحلا اهلوطسأ ناك دقف .اهجوأ يف تدب ةينامثعلا

 هتلمح هيجوت اشاب ناميلس ناطبقلا عاطتسا دقو « يدنهلا طيحملا امهادحإ

 اهرصاحو دنهلا يف ويد ىتح لصوو « نميلاو برعلا دالب ىلإ « ةيرحبلا
 رحبلا يقرش امهتيناثو . م1558 ماع يف رمحألا رحبلا ريع داعو

 عاضخإ .ىلع لمعت اسوربرب نيدلا ريخش تاوق تناك ثيح « طسوتملا

 كلذ ىلإ فاضي 2م16717؟ سدوز ةريزج ىلع ءاليتسالا دعب ليبخرألا

 يذلا يسنرفلا ريفسلا وهو ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلل ديدج سفانم روهظ
 نيبو اهنيب ةأجف رتوتملا فقوملا رجفناو .م8178١© ةنس ©0ةرم لوأل نيع

 0 انومممدمأن 0م, 011. 1.1/ 2: 9 6

 (2) 05من: ايأكامارع لو اه 8ةميطااوبو كو الوصاوم. (عمعولاه مرقعفل65 6'نمع ممالعم مهع اقم

 اكهومووإب. 2: 148)

 (3) طاقصمقم: 0م. 00[. 1.1/. 2: 70 - ل'ةموقو 5قلهل جولف 6: 104 - ةاومتمأ 5دمانام: "1 الأ. 2: 1(.1526)

 ةيقدنبلا ريراقت يف اهيلإ ريشأ يتلا ةرافسلا هذه نع نوتكسي ةسنرف يخرؤم عينج نإ
 اهرادقم ةيده ناطلسلا نم ريقسلا اذه ىقلت دقو .نييناثعلا نيخرؤملا بتك يفو

 ,ةيراغنه ىلع ناطلسلا اهنشي ةلمحب ادعوو «ةيفرش سبالمو ةجقأ ٠٠١9(

 اذه نأ رييراشو اتسيتود ركذيو . .دنانيدرف هيحنأو ناكلراش ىوق ِق ماسقنإ داجيإل

 نم ًاصخش )١7( عم ةنسوبلا نم هتدوع دنع همسا ملعي نأ نود لتق ثوعبملا

 هتيشاح

 06 18818. 6هيوأأ 065 1ةناهق له اه هاه 001816 60/'8 185 2نأووقل 5 خاتمدوؤبفم . 0

 ا/واو. طورتو. 1901. 1.1 2.2-5,
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 المحيل اهثناوم نم ءانيم الخد نيينامثع نيبكرم ترداص امدنع نيينامثعلا
 ءوس تناك ةيضقلا نأب رذتعي لسرأ جدودلا نأ نم مغرلا ىلعو .ًاحمق

 ىلإ ناميلس ناطلسلا لسرأو .نيفرطلا نيب فصي مل وجلا نإف « مهافت

 رثكأف رثكأ رهسلا ةرورض ىلإ اهيف وتانسلا هبنيل « كب سنوي هنامجرت ةيقدنبلا
 اوسنارف عم قفتي نأ هيلإ بلط امك « امهنيب ةدوقعملا تادهاعملا ذيفنت ىلع

 . فرط نم نامجرتلا راشأو .ناكلراش روطاربمإلا دض ةسنرف كلم لوألا

 هذه نع عافدلل نادعتسم نيينامثع اشيجو ًالوطسأ نأ ىلإ . يفخ

 .اهتقادصو اهدايح ىلع ةصيرح اهتداعك ةيقدنبلا تناك املو .©>بلاطملا

 ينامثعلا ضوافملل تدكأ اهنإف « ةيراجتلا اهحلاصمل ةنايص « ناميلسل

 ' ةينيطنطسقلا ىلإ رفسلاب (وغئيسوم) أهريقس ترمأو 4 ةيملسلا اهفادهأ

 نأو «دادغب ةنيدم ىلع هئاليتساو ء« سراف يف ناطلسلا راصتناب ةثنهتلل .

 ةيفاضإ موسر ضرفو « ةيقدنب بكارم ةدعل هئارمأ ةرداصم ناطلسلل وكشي

 تادهاعملل ىرخأ تافلاخم ةلعو ع ماشلا دالب يف اهعئاضب ىلع

 وه هتبغرل يواكشلا ةاوادمب ءمظعألا ردصلا ءاشاب سايإ دعوو . ةدوقعملا

 .©9ةقدانبلاو ناطلسلا نيب ةميلس تاقالعلا ءاقبإ ىف رخآلا .

 نيينامثعلا لبق نم موجه دعب 5 م1617 ةنس يف تعقو برحلا نكلو

 كارتألا مجاهو . ةينابسإو ابابلا اهيف ةيقدنبلا بناج ىلإ كرتشاو .وفروك ىلع

 تهتناو « اهسفن تيرك ىتح ةيقدنبلل ةعباتلا رزجلاو ةروملا «ىناوم لك

 دقعو .ةندهلا اهبلطو «ازيفيرب» ةكرعم يف ةيروهمجلا ةميزهب برحلا

 مظعم نع تلخت دقو ةيقدنبلا هيف تجرخو « م٠64١ ةئس يف حلصلا

 عفدتو . تيركو صربقو ونوكيمو سونيت رزج ىوس اهل قبتي ملو « اهتاكلتمم

 ىلإ ةراجتلا عجرتو « يقدنب ٠٠0 , ٠:”( هتميق ًايبرح ًاضيوعت ناطلسلل
 . ©اهدهع قباس

 (2(,)1): !لةصصمر 0م. تلا 71/, مم: دوعممو (”؟2و(١)

 ١57. ص ةيطارقتسرا ةيروهمج ةيقدنبلا - ليد (5)

 47/ تايلاجللا /1



 ةلودلا تاّين نأل « ةقلق ةرئاح تناك اهنأ الإ ةيراجتلا تاقالعلا تداعو

 ىلع ةماتلا ةرطيسلا يف اهتبغرو . ةحضاو تناك ةيقدنبلا لايح ةينامثعلا
 ةدم ذنم اهدوارت اهسفن تناكو .اهيف كشلل لاجم ال طسوتملا رحبلا يقرش
 . ةيروطاربفإلا نم اءزج اهدعت تناك يتلا . صربق ةريزج لالتحال ةليوط

 نيطالس دهع يف ةفوقوم ةريزجلا تادراو تناكو .ةيمالسإلا ةيبرعلا
 نأ الإ ١(. ةنيدملاو ةكم نيتسدقملا نيتنيدملا ىلع فرصلل «ء كيلامملا

 ًاصرح « ةيكرتل ةيرهاظلا اهتقادص ءاقبإ ىلع ًادج ةصيرح تناك ةيقدنبلا
 نإ» :لوقي هكلم ىلإ ةسنرف ريفس بتك ىتح « ةريثكلا اهحلاصم ىلع
 . صربق بيسب كلذو « مهعابتأ نم مهنأكو كارتألل نيعناخ نودبي ةقدانبلا

 اوناك . مهاضرب اوظفتحي ىتحف « مهتاراغل ةضرعم مهضرأو مهرزج نألو
 اوداتعاو « ةينيطنطسقلل يقدني( )٠٠٠, 60١ لقألا ىلع ماع لك نومدقي

 ناك اذإ نكلو .«9«ةريغص ةبسانم لك يف ايادهلاب ناطلسلا اوضرتسي نأ

 ناطلسلا نإف « صربق ىلع هذوفن دمل ةصرفلا هل حتت مل ناميلس ناطلسلا
 مالسإلا خيش نم ىوتف تردصف .«ةوطخلا هذهوطخي نأ ررق يناثلا ميلس

 (1) انوصصجوم: 0م نزار, 71/1, 22: 989-388 ش1(

 (2) تمص فرم: امد !ا6وهعاوامصع لو اه !عممعم هان اهيومأ. 1.لز1, 2:758. مصمعللمامظ )5( 
 (3) !لويروم+: اه 26ممد6 همم عقموودمأو. (1660-1559) ["ةئأو 1940, 6: 8 2م

 يلاغترب وهو . 505 لمدمم»ةلهدن يدوهيلا ذوفن ىلإ صربق برح نيخرؤملا ضعب وزعي
 ' نم برقتو .ةلئاط احابرأ حبرو ةراجتلاب اهيف لمعو .ةينيطنطسقلا ىلإ رجاه لصألا

 نويسنرفلا هب ةقرع يذلا مسالا ىتأ هنمو ح«. 0 هاو مساأب بقلي ناكو ناطلسلا

 ةديسلا لاومأ نم ارسق تزجح اهنأل ةيقدنبلا ىلع ايقان ناك دقو والان يكيم» وهو

 ماع يف سوسكانل ًاقود ناطلسلا هئيعف ًاحومط ناكو .اهنم جاوزلا دارأ يتلا .« 62
 دعب ,م١٠181 ةئس ةيقدنبلا لع برحلا نالعإب ناطلسلا عنقأ نأ ثبلي لو .مآ55
 صريق ذخأي نأ يف حمطي يكيم ناكو . صربق نع لزانتلا ةريخخألا هزه تضفر نأ
 .اهيلع اكلم وه نوكيو ءدوهيلل أجلم اهلعجيو .ءناطلسلا نم. ًاعاطقإ
 وويماؤيو: 0م, 011. 1.1١١١ 2: 88. ةلماو, 90. ! 6118 8 ايإ. نو كويمارأو لو © قص ءطحرمم ذ عالق 85

 ومقالا مممإو - 9 001 1569.
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 ةيقدنبلا كلذب دصقيو «رافكلا» ةبراحمو « ةندهلا نم للحتلا ةرورضب

 اوتاك نيذلا « نييحيسملا ةنصارقلل أاجلم اهنأو اميس ال . صربق ةبحاص

 . ةينيطنطسقلاو رصم نيب «ةيمالسإلا ةراجتلاو . ملسملا جيجحلا نوقياضي
 لوضانألاو نيطسلفو ماشلا دالبل ربكألا عراشلا» صربق تناك دقف

 , ماها/٠ ةنس صربف ةريزج ةينامثعلا ةلودلا تلتحا كاعفو 2 (>(رصمو

 نم ةبيرق ٠ تنافيللا يف اهل ةيراجت ةطحم ربكأ ةيقدنبلا تدقفأ كلذبو

 صربق برح جئاتن نم ناكو .رصم ىلإ قيرطلا ىلعو « ةيروسلا ءىطاوشلا
 اهراجت ىلعو « ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلا ليب ىلع ناطلسلا ضبق نأ

 .©2ءىناوملا يف اهبكارم عيمج رداصو اهثالمعو

 ىلإ تمضناف « هله ةحدافلا اهتراسخ ىلع ةيروهمجلا تكست ملو

 «ناوج نود» ةدايقب اك رتشم "الوطسأ عيمجلا نوكو .ةبروأ ىوق نم فلح

 ب ا ايا مدطصا . يوسمنلا

 .(م١/181 ريوتكأ لوألا نيرشت 7١/)وتنابيل ةكرعم يه ..ريخألا اذه اهيف

 لتقو « ةيكرت ةنيفس اتثم اهيف تمطح « صربق لالتحال ًارأث ةكرعملا تناكو
 .رسألا يف ريبك ددع عقوو « ماعلا دئاقلا

 تفلكو « ةيناث ةيسايسلا اهتاروانم ىلإ ةكرعملا دعب ةيقدنبلا تداعو

 ًاريخأو . ةينامثعلا ةنطلسلا نم ٌدولاو برقتلاب رهاظتلاب ةينيطنطسقلا يف.اهليب
 اهيف تدهعت «م8١الا“ راذا يف ةدهاعم تعقو « ةسنرف طسوتبو

 يهو ٠ برح تاضيوعت مساب . يقدنب )٠,٠٠٠0:"”( عد ةيروهمجلا

 اهتميق هتناز لجأ نم ةيزج ميدقتبو « صربق ةلمح تاقفن ًابيرقت 7 لداعت

 ةلاحلا عجرتو .اقباس اهعفدت تناك « (ه.٠0) نم الدب . يقدنب )١16٠١(

 نم تردوص يتلا عئاضبلا درتو « هيلع تناك ام ىلإ ةينابلأو ةيساملاد يف

 (1) !لقان567: اه م16م001041ةمعم ومووراواه. 8 )01(

 (2) هلا طورأب 0م. ©[. 5: 6 6ف'

 . ١58 ص ةيطارقتسرأ ةيروهمج ةيقدنبلا .ليد (”)
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 تعقو يتلا ةدهاعملا مرتحي نأ يناثلا ميلس ناطلسلا دهعتيو . «»نيفرطلا
 . ©تدكأو تدّدج ةفلاسلا تازايتمالا نأ يأ .©هيبأ عم

 اوحبر نيذلا مه كارتآلا نأ» اهنم ودبي هنإ ةدهاعملا هذه نع ليق دقو

 . ةيراجتلا اهحلاصم ىلع اهنم ًاصرح ةيقدنبلا نأ يأ « 9ووتنابيل ةكرعم
 ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس نأ ىتح « كارتألا مامأ ريثكلا نع تلزانت

 ديرت ال ةيقدنبلا ةيروهمج نأ نظأ» :لوقي هكيلم ىلإ بتك «سكأ فقسأ»
 .«”«اهل لودلا مارتحال ةنايص اهتدهاعم طورشب دحأ عمسي نأ

 راجت داعيو « ةينامثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا نيب مالسلا داع اذكهو
 مهتلود ىعست تناك يتلا « ةقباسلا مهتازايتماب عتمتلا ىلإ ةيروهمجلا

 لوصو دنعف ٠ مث نمو .ديدج ناطلس شرعلا ىلتعا املك اهديدجتلا
 هتائنهو تعرسأ (م1648 )١81/4  شرعلا ىلإ ثلاثلا دارم ناطلسلا
 ناطلسلا منستب ةيروهمجلا ملعأ يذلا ىفطصم شيواجلا لمحو . كلذي
 نم فلأتتو « ةقباسلا تادهاعملل ديدجت يه ةدهاعم « شرعلا ديدجلا

 كاجو ليبلا ةينيطنطسقلا ىلإ لباقملاب جدودلا ثعبو « «20ادنب (05)

 ةدهاعملا ىلع هعيقوتو ةبيطلا هتاينمتو وتانسلا يناهت عم « «وزناروس

 )١( ص  قباسلا عجرملا ١9 .
  01 22: 262-83ةلأطوبأا, 0م. 6 )1(

 (2) انلويجرروت 1[. ا/أر 2: 6 ) 59

 (3) 8ديمص مو ؟ةداهت 0م. 01, 11, صم, 8-27 ف

 (4) 0همفروي هم. هلأ لاا, 2: 361. ةلماق 1 401

 (5) أطال. ص: 8 ْ )06

 (سرام) راذأ  ةينيطنطسقلا  عساتلا لراش كلملا ىلإ سكإ فقسأ نم ةلاسر

 . ما هالك"

 (6) انومرممع: هم. كلا 7 ا/اا. م: 6

 فيشرأ يف دوجوم وهو .(وزئاروس كاجح) يقدنيلا ليبلا ريرقت ف ةدهاعملا تدرو دقل

 . ةيقدنبلا فيشرأ يف ةدهاعملا لصأو انيف يف يروطاربمإلا تيبلا

 و١٠١|



 مظعألا ردصلا ذخأ . يقدنب (50000) ناطلسلا ناويدل مدقو « ةلسرملا
 ظ ْ . اهنم (1)يقدنب )402٠0(

 'ةعبات ة ةنيفس ىلع « 5:00 وما ةيروهمجلا لوطسأ دئاق ىلوتسا امدنعو

 ىلإ ثداحلا اذه ءيسي نأ يعيبطلا نم ناك . برغلا سلبارط اشابل

 « سراف عم ةينامثعلا ةلودلا برح نأ الإ « ةيئامثعلا  ةيقدنبلا تاقالعلا
 .كاذ ىلع ةبترتملا ةئيسلا جئاتتلا نم ةيقدنبلا ايمح «ةيفص» ةناطلسلا ةياعرو
 |( )٠ مدقو «وما» مدعأو . ناطلسلل عونخب وتانسلا رذتعا دقلو . ثداحلا

 ناك دقل» .بكرملا مهلمحت تناك نيذلا ةثامعبرألا نم الدب يحيسم دبع
 ىوقلا باسح ىلع ولو . ناطلسلا اضر ىلع ادج نيصيزح ةقدانبلا
 ًابكرم ةطلام ناسرف دحأ مجاه دقف 8 مهتراجتل نادم ىرخألا ةيحيسملا

 اورسأو « هتضبق نم كارتألا اوذقنأو ًاناصرق هودعف « مههايم يف ًايكرت

 ليكشت ناكمإب اوملع امدنعو « ةينيطنطسقلا ىلإ مهولسرأو « نييحيسملا
 ال مهو « صربق اودقف مهنأب ابابلا اوربخأ . كارتألا دض يحيسم فلاحت

 مهمرتحيل « كلذ لك نولعفي مهنإ . .(تيرك يف) ةيدناك نارسخ نوديري
 نوفرعي مهنإ . . مهتراثإل ءيش لك نولعفيو مهنورقتحي ءالؤه نكلو كارتألا
 . (270ةقادصلا ال فوخلا وه مهنم برقتلا ىلإ مهعفديام نأ

 «تانامرف هةعبس ىلع ا دج اهددرت : ةجيتن ةيقدنبلا تلصح دقف نكي امهم

 (1) طووصسصقع 0م. نأ !. اللا, 2- 3 )1(

 دقو . ةيقدنبلاو ةيناثعلا تاكلتمملا نيب دودحللا نييعت ىلع صنت ةدهاعملا تناك دقل

 تدقع يتلا ةيراغنه كولم عم ؛ةيروهمجلل ةميدقلا تادهاعملا ساسأ ىلع تنيع
 ليبلا هفلخو اذه ءئزناروس» لمع لهس دقو . ةرواجملا دالبلل كارتألا لالتحا لبق

 82/8 «افابد ةرسأ نم يهو .«ةيفصو» ةناطلسلا ةياعر ع« .تممو ريروك ينافويج»

 بيبطلاو « اا ها ةيدوهيلا اهتفيصوو ةدلاولا ةناطلسلا ةيامح كلذكو «ةيقدنبلا

 نوؤشلا يف ايلعف الخادت لحادتي ناك يذلا « 5هلمم000 !لدلطعم عدمطنمدق5 يذرهيلا

 . ةينايثعلا ةلودلل ةيجراخلا

 : ةينيطنطسقلاب هريفس نم ةسنرف كلم ىلإ ةهجوملا لئاسرلا ىدحإ (7)
 (2) 0دوماؤبوب 0م. 1 7, ا/. مت: 192-198 6 1
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 يف ةيراجتلا اهتازايتما تدكأو .(©»صربق يف اهتراجتل ةميق دئاوف اهحنمت
 ١684 يفو «ءم8١ا5 ماع يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ عيمج
 ءوسلاب ىرخأو ةنوا نيب تاقالعلا ددهي ناك امم مغرلا ىلع , (©2م١1ه4هو

 5(انومودهم كوكسوألا) ةعامج تامجه رركت دعب ةصاخيو « راجفنالاو
 . ةينامثعلا ةلودلا دودح ىلع

 ىف رتوت لك دعب يرجي ناك اهميمعتو « تازايتمالل ديدجتلا نأ ودبيو
 ناطلس ةافو دعب وأ « ةيقدنبلا ةيروهمجو ةينامثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا
 لوصوو « ثلاثلا دارم ناطلسلا ةافو دعبف . شرعلا ديدج ناطلس ملستو

 تازايتمالا تددج «, م(6٠16  ١ه9428) ةنطلسلا ىلإ ثلاثلا دمحم

 ليبلا لان « (ماكا1505-197) شرعلا لوألا دمحأ ءالتعإ دعبو « ةيقدنبلا

 ةدهاعملا ةوق اهل ؛ أدنب )١7( نم ةقفلؤم « ةيناهاش ةقيثو هنم ( 8000 ونوب»

 هذهو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ 7 لصانقلاو ةراجتلاو ةحالملا حلاصل

 نوناك 7 ل قفاوملا ء ه ٠١١7 ماع نابعش نم لوألا يف ةخرؤم ةقيثولا

 «رماهو لوق بسحب تناك ةقيثولا هذه دوئبو « مك ماع ربمسيد لوألا

 : يلي ام ىلع صنت يهو .(©2ةيسامولبدلا خيرات يف ةلوهجم

 (1) !لوممصمم هم. تاب ؟,ا/ا|. ه: 4 03(

 (2) 09 1هعنقت 0م, 01 71.1, 56: 8-2117 6هف

 (3) انهمجودوعن 0م, 001. 1. ااا 7 2م

 ٍِق ميهيرح ةجيتن ءايشاملاد ةقطنم يف نويناثعلا اهدرش يتلا يه تاعالا هذه نإ

 ةيامحب نوعتمتي اوناكو ءاهبهنو ةيكرتلا ضرألا ىلع ةراغإلاب تذخأ دقو .ةقطنملا

 يف امأل «ةيقدنبلا ىلإ مهرمأ ةينايثعلا ةلودلا تكتشا دقو .ةسمنلا روطاربمإ
 ءاهمكحل ةعضاخلا دالبلا يف ةيكرتلا ةراجتلا مارتحاب تدهعت .بابلا عم تادهاعم

 .كوكسوألا تامجه ءارج- نم اهسفن يه اهبيصت يتلا تاراسخلا ةيقدنبلا تحضوأو

 000 مهتقحالمل دوهجلا لحرب نأ كلو

 (4) [لويجودوب: 0م. ت1 1. الأل|, 6:67 -66 7ةقأقن 0م. )1, 1 1, 56: 217-868 )5(

 «ناشين» ةيكرتلاب اهيمسيو « ©« «ةءارب» مسا ةقيثولا هذه ىلع ءاتسيت ود» قلطي
 . فيرش طخ لداعتو

٠١ > 



 ىلإ دري نأ بجي «ء نولوتسي وأ « ةنصارقلا هيلع ىلوتسا ام لك نإ ١-
 . «روم تناس»و «ازيفيربهو «توروك»و «نودوم» ندم ىلعو « هباحصأ

 .ةيامح ةيأ مهل مدقت الأ

 .اوررحي نأ بجي « ملسلا ةلاح يف اوقرتسا نيذلا ديبعلا عيمج  ؟
 . ةقدانبلا راجتلا نيب عقت يتلا تافالخنلا لحب «ليبلا» موقي

 نم «اتسوداردو (يلوبيلاغدو «ةطلغ» ءىناوم لخدت ىتلا بكارملا ىفعت - 4
 . ()(ةيباصقلا» ةبيرض

 ةينيومتلا داوملاو ركسلا ىلع ءاليتسالا ةينامثعلا بكارملا ىلع مّرحي  ه
 . ةيقدنبلا بكارملا اهلمحت يتلا « اهريغو

 ىلإ اودري نأ بجي « ةيقدنبلا نم ةيكرت ىلإ نيئجاللا دوئجلا عيمج - 5
 . مهدالب

 . لماك نامأب عتمتي يقدنب بكرم ىلع رحبي درف لك نإ -
 . ةيقدنبلا بكارملا نم اياده بلط نع عئتمت نأ ةيكرتلا بكارملا ىلع-

  رصم نم ةدراولا ةيزجلاب لمحت الأ بجي (تيرك) ةيدناك بكارم نإ - 4
 . ثلاثلا دمحم ناطلسلا عم ةدوقعملا ةدهاعملا يف كلذ ىلع صْن امك

 راجتلا لامعأ ىف اولخدتي الأ بجي (نييجارخلا) بئارضلا ةابج نإ - ٠

 ١ . 2”(نيماسقلا» كلذكو ةقدانبلا

 «كوكسوألا» لبق نم ةببسملا رارضألا ةيلوؤسم ةيقدنبلا لمحت ال ١
 .نييوسمنلا

 ةدعاسم» مسا نويسنرفلا اهيلع قلطي يتلا ةبيرضلا يه «ةيباصقلا ةبيرض نإ )١(

 ةركذم يف ةبيرضلا هذه ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس «فيرب ود» حرشيو .(«موحللا

 ناب مزلم وهو «يراشكنإ )4٠٠٠٠( ناطلسلا ىدل نإ» : هلوقب كلملا ىلإ اهمدق
 ةيولطملا ةيمكلاو اخ ض ددعلا ناك البو . محللا نم ةيمك ايموي مهنم دحاو لكل مدقي

 «راجتلل اهليمح ىلع ناطلسلا ةيلام ىلع نوفرشملا لمع دقف «ةمخحض تاقفنلاو ةريبك

 . ةيباصق ةبيرضلا هذه اومسو
 - 106 1ةهقاهت 0م. 01 1.1٠ 2: 157, ااؤوتمأرم لو 90ه 8م فاك

 اهباحصأ ىلع اهعيزوتو تاكرتلا ميسقتب موقي ناك يذلا يناثعلا فظوملا وه : ماّسقلا )١(

١١“ 



 .سدقملا ربقلا ةرايزل نوهجتملا نويحيسملا جاجحلا دهطضي ال

 بلح يف ةيقدنبلا لصانقو نيملسملا نيب فالخلا اياضق عضخت
 يف لصفي يذلا وه بابلا نأ يأ . يلاعلا بابلل ةرهاقلاو دادغبو
 | . لصانقلا كتئلوأ دض ىواعدلا

 وغنيسوم» ريفسلا ددج « ةقيثولا هذه خيرات نم رهشأ ةعضب دعبو

 ةديدجلا ةقباسلا تازايتمالا اهنمض دكأ يتلا ةميدقلا ةدهاعملا « /1هءومداوم

 . «”«ونوب» ليبلل ةحونمملا
 ةلودلا ضرأ يف مهمادقأ وتبث دق نويسنرفلا ناك كرا اذه يفو

 . يسامولبدلا ناديملا يف ًأطاشن اودادزاو اهعم مهتالص (وقظوو « ةينامثعلا

 ةيفخلا لئاسولا نم مغرلا ىلعو . ةقدانبلل ءايوقأ نيسفانم زيلكنإلا عم اودغو

 ه ةزططتاسلا ىف ىرحألا فق اةلود لك ريقنم اهيعلا ناك يتلا

 و نأ نكمت « 20 الومأ ينأن» يقدنيلا «ليبلا» نإف « تاذلاب ةيقدنبلا

 نع هاضر ريخألا اذه رهظأو .ناطلسلاو هتيروهمج نيب ةيدو تاللصلا

 نويسنرولفلا اهدوقي ناك يتلا ةنصرقلا تالمحب اوكرتشي مل مهنأل « ةقدانبلا

 ريبك لهج دعب «ينان» نكمتو . ةيمالساإلاو ةيكرتلا بكارملا دض نويطلاملاو

 أادنب )١6( نم فلؤم كص لكش ىلع ٠ ةيراجت ةدهاعم ىلع لوصحلا نم

 )١( ناونع تحت ةيقدنبلا فيشرأ يف دجوخ :
  01.7تةمااناوعامرق نق 5, مطول | 20جأجثه لدن ةيوطقعكهلوع 2مم !لموهماوم ويحرم 0م, )1(

  8. 67الالا.

 «ونوبال ليبلا ىلع ةيباوجلا ناطلسلا ةلأسر كلذك دجوت ةيقدنملا فيشرأ يفو .

 لا دونبلا ىلإ ًاديدج ًادنب «اتسيت ود» فيضيو ١79( يمحي يفدنبلا ملعلا نأ وهو

 بكارم ئلع اولمح اذإ ءىرخأ ممأ ىلإ نوبستتي نم وأ «ةقدانبلا اياعرلا ميمج
 .دئاسلا وه اهملع نوكيل .كاذنا ةسنرف ىعاسم ىلع در دنبلا اذهو .ةيروهمجلا

 ْ 1 2217-8ةهقاهن 0م. 61. 1.1. مم: 06

 اناقمجوومع: 0م. تأ. 7. ا/لاا|. 6: 1 6ف) )2(

 نم ةرخافلا اهتاعومجمب ةروهشمو ةليبن هترسأو « مرت ةلود لجر «ينان» ناك
 ةيقرشلا تاطوطخملاو تالمعلا .

 غ١



 متاخب موتحسمو 4 0001ه ماع (ويام) رايأ رهش يف 6 (فيرش يناشين)

 ةيقدنبلا نيب تعقو يتلا . ةدهاعملا يف ةدراولا دونبلا ممتت يهو .ٍناطلسلا

 لك يف ددجت تناك يتلاو « صربق لالتحا دعب « م61١/“ ماع نيينامثعلاو

 ,لخديل ٠ يلاعلا بابلا ىدل هعسو يف ام لك «ينان» ليبلا لّدب دقلو (9ةرتف
 زيلكنإلاو نييسنرفلل تحنم يتلا دئاوفلا ٠ سفن ةقيثولا هذه يف
 دقنلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا ةقدانبلا نع عفرت نأو « نييدنالوهلاو
 حجن دقو .«ةيقدنبلا حلاصمب ترضأو ء ةسنرف ريفس اهلبق يتلا . يضفلا

 نم ةبرخملا ءازجألا حالصإ ىلع ةقفاوملا ناطلسلا نم عزتني نأ يف «يناند

 عفدب نيمزلم ةمجارتلاو لصانقلا نوكي الأو . سدقلا يف ةمايقلا ةسينك
 « يلاعلا بابلا يف ريبك طاشن ليبلا اذهل ناكو .(؟نيرخآلا ةقدانبلا نويد

 لب « ةيروطاربمإلا ضرأ ىلع ةماقإلا نم نييعوسيلا عنمل ىعسي ناكو
 حاجنب ضراع هنأ امك «. سدقملا تيب ىلإ جحلا نم نمرألاو مه مهعنمو
 . ©”دجسم ىلإ لوبنطصا يف (ةطلغ) ةريب ةسيئك ليوحت

 دض رمتسملا اهعارص نم مغرلا ىلع ةيقدنبلا ذوفن نأ نيبتي اذه نمو
 عباسلا نرقلا علطم ىف ةيئيطنطسقلا يف ًايوق لازي.ال ناك « ةينامثعلا ةلودلا

 « تنافيللا دالب يف يسايسلاو يراجتلا اهرود بعلت لازت ال تناكو ء رشع
 أدب يذلا ينيدلا يسنرفلا ذوفنلا مواقت نأ هب تدارأ « ينيد رود هيلإ ًافاضم

 . نييعوسيلا قيرط نع ماشلا دالب ةصاخبو قرشلا دالب ىلإ للستي

 3 م(15148- ١517١ لوألا ىفطصم ملستو لوألا دمحأ ةأافو دنعو

 دهع ىفو ءرهشأ ةعبرأ دعبو .ةقباسلا تازايتمالا تددج , شرغلا

 ثوعبم «ينيراتنوك» لان «ءم(57١؟؟ )١514  يناثلا نامثع ناطلسلا

 (1) 0ه 7هونهن 0م 011, مم: 18-217, )0غ(

 (2), (3) اتهصصوم: 0م. هتأ. 1. الالام: 2 )و (9)

 (4) 06 7ةعاهن 0م. 011.711. 8 )0

 5( ادعيه 0م. 01. 1. الااا, 2: 3 )6



 .()ادنب (:0) نم ًافلؤم « ةريخآلا ةيراجتلا ةدهاعملل اديكأت « ةيقدنبلا

 عم تعفو دق تناك يتلا ةدهاعملا ليبلا ددج « ينيراتنوك ةدوع دعبو

 « ةلمصاو ةاودو «ةفيرشلا ةراشلا» مساب ةفورعملاو . نيقباسلا نيطالسلا

 . ””اهجوتي يذلا ناطلسلا راعش ببسب

 ذإ « ةيقدنبلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب رهاظلا يف ًادئاس مالسلا ناك دقل

  امهنم دحاو لك كولس ركيسي ناك اًيفخ ٌءادع نكلو امهنيب ةيلعف برح ال
 ةصرف تحنس املك امهنيب لصحت تناك ةفينع تاكاكتحا ىف ىلاتلاب رهظيو
 ةيقدنبلا لواحت يتلا ةيامحلا دض ًامئاد جتحي ناك يلاعلا بابلاف .كلذل ام
 ةعاس يف عروتي ملو , 2نيدرمتملا هاياعرل اهحنم ةيبرغلا لودلا نم اهريغو
 يشيروب» يقدنبلا لوألا مجرتملا مادعإب مكحي نأ نع هظيغ تاعاس نم
 هويراشكنا دجني ملو .(9ةاضقلا نع ءوسب ملكت هنأ ةجحب م 8هءةووا

 يف ةسنرفو ةرتلكنإو ةيقدنبلا لصانق دض فنعلا مادختسا نم ةضاضغ

 لوو - )7٠١١ نيب اهتميق حوارتت ةمارغ مهيلع اوضرف نأ دعب . ريمزأ

 يف نوُلخادتي ءارفسلا ناك لياقملابو .«©ةقدانبلا دحأ هبكترا ءوسل ء يقدنب
 ريغس ناكو « ةينيدلا اهنم اميس الو « ةيلخادلا ةينامثعلا ةلودلا نوؤش
 ناطلسلا ءالتعاو مكحلا باللقنا نم اودافتسا دقلو .(0مهزربأ نم ةيقدنيلا

 .(م151717*-15171) شرعلا ةيناث لوألا ىفطصم

 ةدس ىلإ « (ماكؤ ٠ - 15759 عبارلا دارم ناطلسلا لوصو دعيو

 . ةينامثعلا ةنطلسلا عم اهتدهاعم ديدجتل ةيقدنبلا تعس « مكحلا

 وه ةداعلا قوف ًابؤدنم تثعب نأ دعب ء 0م15174 ماع كلذ يف تحجنو

 (1), (2) اهمجودور: 0. نما. 1. ا/اا|. 260: 468-247 (7)و ) 2 ١

 (3) انهيجوومعت 0م. 01. 7. لالا. 2: 263. | و
0 

 (4) اطل ل: 4
 (5) اطاو. م: عجم ()
6 

 (6) طز. م: 45

 (7) 06 7ةهونهت 0ع 001 . 8 090



 قيثوتو ٠ ناطلسلا ' ةئنهتل « ةينيطنطسقلا ىلإ «ينيراتنوك نوميس»

 ةراحب طاشن نأ الإ ٠ (7نييعوسيلا هاجت ةيمورلا ةسينكلا ةيامحو « ةيقافتإلا

 اهيلسم انوجيه نودي اواو ع قرعتلا هذه يف هجوأ غلب ةيقيرفأ يئامش

 عيمج قلقأ امم . طسوتملا رحبلا يف ةيبرغلا لودلا ليطاسأ ىلع ًافينعو

 نم تادهعت بلط ىلإ  ةيقدنبلا اهنيب نمو . تدمع يتلا لودلا هذه

 رابتعا ىلع «نيملسملا ةرباربلا ةنصرق» هتمسأ ام عنمت « ةينامثعلا ةنطلسلا

 , رئازجلاو سنوتو « برغلا سلبارط قطانم ىلع ةدايسلا ةنطلسلا هذهل نأ
 ةلودلا نيب تاقالعلا تمزأتو .مهليطاسأ ىلع موجهلا قالطنا زكارم يهو

 يئينكيب يلع» راحبلا حستكا امدنع ءم171/ ماع يف ةيقدنبلاو ةينامثعلا

 لوطسألا ررقو . يفقدنب بكرم ىلع ىلوتساو « «اتوكين» ةعطاقم « .6اهمماوو

 ىلإ هقافر عم «ونيتكيب يلعو أجتلاو ء هدراطف م1588 ماع يف هبيدأت يقدنبلا

 ةيقدنبلا تربتعاو .ةمزاللا ةيامحلا دجو ثيح « ىنامثعلا «انولاف» ءانيم

 تمجاهف « مهنيبو اهنيب ةدوقعملا تادهاعملل ًاقرخ ها نيينامثعلا ةيامح

 هجتموهو « رمألاب عبارلا دارم ناطلسلا عمس امدنعو . هيلع تلوتساو ءانيملا

 دض هبصعتو هفنعب . فورعملا وهو رمأ . سرفلا ةبراحمل دادغب وحن
 نأ الإ .«9ةيروطاربمإلا يف نيدوجوملا ةقدانبلا عيمج حيذب . بناجألا

 ءرسأ ىلإ حبذلا ليوحتب ناطلسلا عانقإ يل دعب عاطتسا مظعألا ردصلا

 لك تعطقو « هوتالابس» ءانيم قلغأو « «ينيراتنوك يجيول» ليبلا نجّسو

 .ةينامثعلا ةلودلاو ةيقدتبلا نيب ةيراجت ةقالع
 عقوو « ةيقدنبلا عم فالخلا يوس ةليوط تاضوافمو تابوعص دعبو

 (1) 13 ممر: !اوأمزمم لع ل" عرلمأرق م (ةااورأ ) ( ١

2 29 :2 116 .1 

 (2) اأو. 7. !>(. م: 376- 6ةلاطورأ: 0م. 011, 6: 2 )62

 (3) تورم: 0م, 611. 1.10(. 2: 56 2

 تييل ماع لك مدقت اهكرامج نأل .وتالابس قالغإ رمأ ةنسوبلا راد رتفد ضراع دقل

 بجت امنإو «لاملا ىنمهي الو :ناطلسلا هباجأ دقو .ةجقأ نييالم ةسمخ لاملا

 هفقوم ىلع رادرتفدلا رصأ امدنعو ء«هسأر عطقت لخدتي نم لكو «ةيقدنيلا ةبقاعم

 . مدعا

 و7 ١١



 ةوق ىلع ظفاحي هبجومبو «ء(0م1714 ماع مىيلوي) زومت ١١5 قافتا
 « ةيقدنبلا ةراجتل ةيقيرفأ يلامش ءىناوم حتفتو « ةميدقلا تادهاعملا

 طفتحاو . . اهبكارمو ةيروهمجلا اياعر ةقياضم نع اهناكس عنتمي نأ ةطيرش

 ىلع بجو ام ءردقو .رحبلا ضرع يف ةنصارقلا بيدأت ةيرحب ةقدانبلا

 (8) لا ةثف نم ةعطق نييالم ةسمخ ثدح امع 00 هعفد ةيقدنبلا

 (07 يقدنب )٠٠١٠, 0٠( لداعي ام يأ « ةجقأ

 فلخ يذلا ء (م1-5140١1548) لوألا ميهاربإ ناطلسلا دهع ريتعيو

 ةفينعلا ةليوطلا برحلا ىلإ ةدوعلا دهع « شرعلا ىلع عبارلا دارم ناطلسلا

 « م1546 ةنس نيفرطلا نيب برحلا هذه رجفنت نأ لبق نكلو . ةيقدنبلا عم

 ةنس يف ةقباسلا تادهاعملا ديدجت نم يقدنبلا لامعألاب مئاقلا عاطتسإ

 22م1

 اههوط نم مغرلا ىلع ةقدانبلاو كارتألا نيب ةندهلا تناك دقل عقاولا ينو
 ماع انولاف ثداح مهللا ادع ام_ م15 4© ةنس ىلإ /1©١ ةنس نم دتما يذلا

 ةريزجب عمطت تناك ةيناثعلا ةلودلاف .ةتقؤم ةنده م1579 - 4

 رحب» حاتفم اهلعجي يذلا زاتمملا اهعقومو ءاهانغو اهيصخبف .تيرك
 ماع ذنم ةيقدنبلا تأدب ةقيقحلا ينو .«©كارتألا باعل ريثت تناك « «ةيروس

 لبق نم تيرك ىلع موجه لاف :©ةيدناك يف ةيكرت ةلمح ةهجاومل دعتست ما

 نكي ملف .© نيخرؤملا مظعم لوقي امك ةيقدنبلل ةأجافم نذإ نكي مل نيينامثعلا

 ةراحب نوعجشيو « نفسلا نونبي كارتألا نأ م1544 ةنس ين لهجي دحأ

 (1) اطنل, 1.106( 2: 9 01
7( 

 (2) 6هلتطمرل» نم, 611. 2: 3
 (3) 06 1هقاهت 0م. 01. 1 0868 ف

 (4) 6ةلزطوبات 0م. ©]7. 5: 4 0(
 (5) توم افووب 0م. ت1 1.11/5: 5 2١

 .م12/801 ريمفون 9 يف ةيقدنبلا يف ةسنرف ريقس نم ةلاسر

 (5ز الكهمثعقم: اذاقمطانا لقمك اه 5هعمررلو مممأأ 16 لقرال/ا| ه كاؤعاو 5: 3 3

 م١١



 امم , ام ريبك فده قيقحت لجأ نم مهتذعاسمل مهوعدتسيو « ةيقيرفأ لامش
 نألف نيخرؤملا ىدل كش ضعب كانه ناك اذإو . ©2«وزنازوس» ليبلا قلقأ

 . ةطلام فدهت تناك « اهب نوموقي يتلا تازيهجتلا نأ نوعي اوناك كارتألا

 راجتلا ةنأمط ىلإ ةهجوم تناك موجه لا ءدب لبق اهلك ناطلسلا رماوأ نأو
 .غ (9منهطاشنو مهلمع ْق ةقداتيلا

 + اماع نيرشعو ةسمخ برحلا تمادو « م6 ةنس ف موجعطأ أدتبأو

 ةحبذم ءارجإب ارمأ ردصأ ناطلسلا نأ نم مغرلا ىلعو .نيفرطلا ىوق تكبخأ
 راجتتلا نإف . ©2يقدنبلا ليبلاب اثدتبم . هتيروطاربمإ يف ةجنرفلا دض ةماع

 ولو « ةيراجتلا مهلابعأ نع اوعطقني ملو « ةيكرتلا ضرألا اورداغي مل ةقدانيلا
 لقن ىلإ مهرطضا ام « راطخألاب ةفوفحو , أدج ةبعص تدغ لامعألا هذه نأ
 نع ناطلسلا عجارت دّقلو .«؟9دوهيلاو نييدنالوهلاو زيلكنإلا ةطاسوب مهعئاضب

 م1561 ةنس ينو .م٠156 ماع ىتح ًايئاق يقدنبلا ليبلا يقبو « هرمأ

 ةيقدنبلا حلاصملا نع مناديل « 6. تهمممام وليباك ينافويج» ةيقدنبلا تلسرأ

 اذلو . يلاعلا بابلا ضر مل « حلصلل ًاطورش هعم لمحو' « ةيروطاربمإلا يف
 ماع ىتح «ًيقارم ةنردأ يف ماقأف «ةينيطنطسقلا ىلإ لوصولا نم عنُم هنإف
 نيب تاقالعلا 2 ماتلا عاطقتالا ةريف فو .« ©اهيف يفوت ثيح ما

 ريتركس بناج ىلإ ةسنرف ريفس ةيقدنبلا حلاصملا نع عفادي ناك . نيتلودلا
 يف مل«وو.الادا» «نالومزيفلا» ةداعلا قوف ريفسلا لوصو ىتح كلذو ء يقدنب

 ,00م1557 ةنس
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 حلصلا دقع ىلإ تهتناو ء نيتبراحتملا نيتلودلا نيب تاضوافملا ترجو

 كالتما ىلع صنت يتلا دونبلا ابناج تكرت ام اذإو . م٠151 ماع طابش يف
 ةراجتلا تاقالع ةدوع ىلع دكؤي حلصلا نإف « تيركل ةينامثعلا ةلودلا
 ماع قافتا ىلإ ةدوعلا يأ « «>قياسلاك ةيروهمجلاو ناطلسلا نيب ةقادصلاو

 عفد ةطيرش « ةيرح لكب ةرجاتملا نم ةقدانبلا راجتلا 0 يذلا ما

 نأ يف ةيقدنبلا بكارملل قحلا يطعي يذلاو « ةداتعملا بئارضلاو موسرلا

 دوزت نأ دعب ءىناوملا عيمج ف وسرت نأو « ةينامثعلا هايملا عيمج يف رحبت

 تالغل ةليب نيعت' نأ ىف ةيقددبلا قس ىلإ ناشأ انك . ةئئاللا رورملا تاناوحب

 امأ . ناكيس )١6٠١( اهردق ةيونس ةيزحل ةعضاخ هتناز لظتو . تاونس

 . «”اهتميق نم /ه لداعي كرمج مسرل عضختف ةلومحملا عئاضبلا

 ىلإ ةيلاعفلاو ةايحلا ةداعاإل . «نالومزيفلأ» ديدحلا ليبلا ىعسو

 ىلإ اهديعي نأ لواحو « ةينائثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةيقدنبلا تارمعتسملا
 راجتلا نكلو .©0لصانقلا ىلإ اهب ثعب ىتلا تاهيجوتلاب « قباسلا اهطاشن

 « ةراجتلا طورش نع نيضار ريغ ودبي ام ىلع  اوناك ندملاو روغثلا عيمج يف
 ةسفانملا نأو اميس ال .«بئارضلا نم ريثكلا عفد نم نوكتشي اوناكو
 دالب يف ةصاخيو « اهدشأ ىلع تناك « ةيسنرفلاو ةيدنالوه لاو ةيزيلكنإلا

 فصنلاو . رشع سداسلا نرقلا يف تشاع يتلا ةيقدنبلا تايلاجلاف . ماشلا
 لضانت تناك . سلبارطو بلح يف ءرشع عياسلا نرقلا نم لوألا

 فعضت تأدب اهنأ الإ . ةقباسلا اهحايرأو اهتناكمو اهدوجوب ظافتحالل

 مامأو « بورحلا مايأ دتشت تناك يتلا « ةيساقلا ةيناثعلا ةلماعملا مامأ ًايجيردت

 (1) 6 ةلأاطهلا: 0م. 1: 2: 2 ©6 (ْ
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 اننأ صموده ممءاقلا 1. لالا. 20196: له 59. اآنأ 0

 (3) م.5.ا/. مىعاجنابأو مرمورأو قانواقت19,عأ طاوموممأ - 18 154, 142018 155, مجا 43. 26 عمارلاته 6 0

 هأ اناهذ 1 )00

 (4رم5.ال/. طاومهعمأ, 18 156, مى. 26 -لومالاو#ه 2 0

١٠ 



 اهتقلت يتلا تامدصلل ةجيتنو « اهيديأ نيب نم ةراجتلل ةيبرغلا لوديلا عازتنا
 اميف برغلا لود اهتنوك يتلا تارمعتسملا ةسفانمو « ةيفارغجلا تافاشتكالا نم
 « (صلبلا) تامارغلا ةرثك كلذك لماوعلا كلت ىلإ فاضيو .راحبلا ءارو

 .ةغفترملا بئارضلاو « راجتلا ىلع اهنوضرفي نوينامشعلا ماكحلا ناك يتلا

 ىلع « م1717 ةنس يف مهتازايتما ديدجت دعب نويسنرفلا لصح امدنع اذكهو

 راجتلا نإف « /5 نم الدب . كرمج مسر /79 ىوس اوعقدي لأب مه حمسي كنب

 . ">نييسنرف راجت مسابو . يسنرفلا ملعلا تحت نورجاتي اوذخأ ةقدانبلا

 « ىرخأ ةرم ةيسايس ثادحأ تفيضأ « ةفلتخملا تابوعصلا هذه ىلإو

 لوح تافالخ ىلإ عجرت « ةينيطنطسقلاو ةيقدنبلا نيب حلصلا عيقوت دعب
 يف (يبرعلا برغملا) ةيقيرفأ لامش ةراحب لامعأ لوحو « ةنسوبلاو ةيشاملاد

 نكامأ « هوينيسلود» و هوفوين ليتساك» ءىناوم نم اوذختا نيذلا كيتايردألا

 ردصلا ناك املطف كلذ عم نكلو . مهتامجهل قالطنا دعاوقو « اهيلإ نوؤجلي

 « ةنسح تيقب ةيقدنبلا  ةيكرتلا تاقالعلا نإف . «ولوربوك دمحأ» وه مظعألا

 .ضيفخت لثم . طاقنلا ضعب لوح مهيضري ام ىلع اولصح ةقدانبلا نإ ىتح

 ام وأ) ةيقيرفأ ىلامش ةراحب بكارم ىلع ءاضقلا ناكمإو ,بئارضلا

 | . ”كيتايردآلا رحب يف (ةنصارقلاب مهنومسي

 عيارلا دمحم ناطلسلا دهع يف . (ىفطصم ةرق) لوصو نأ الإ

 دقق .عاضوألا ىلإ ءاسأ .« ىمظعلا ةرادصلا ىلإ ؛ (ماكمىال- 1554)

 قياضو « ةينيطنطسقلا يف بئاجألا نيلثمملا ىلع هبضغ ماج بص

 تدلق دقلو . ةليقث تامارغ ضرفيو ددهيل ثداح لقأب جتحاو . مهينطاوم

 راظنألا تناكو . ةينامثعلا ةير وطاربمإلا ءاحنأ يف ةالولا ةيقب نم هذه هتسايس

 قالغإ ىلإ ةيروهمجلا ةموكح اعد امم « ةقدانبلا ىلإ صاخ لكشب ةهجوم

 (1) ة.5.ا/ 0اوموممأ. 18157, م 104 - 19" مونبعمطتو 3 )1(

 قيعاأالاو ة2همرزو-6ان5153 6561١10-319 مقعق 4
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 نآ اهاياعر نم ةراجتلا دوي نمل حامسلاو « م678١ ةنس بلح يف اهتيلصنق

 داع تقولا اذه يفو "»ةقيدصلا ىرخألا لودلا لصانق فارشإ تحت نوكي

 اهرحب هربتعت ةيقدنبلا تناك يذلا . كيتايردألا جيل ىلإ ةنصارقلا طاشن

 ددهو « كارتألاو ةقدانبلا نيب مزأتت ايشاملاد يف تاقالعلا تذخأو ء صاخلا

 ةيناثعلا ةلودلاو ةسمنلا نيب برحلا تناكو . نجسلاب « 205890 ودانود» يبلا

 ةنس يف انيف ترصوحو « ةسمنلل ةفيلح ةينولوب اهتلخدو « ةيناث تداع دق
 ةسمنلا بناج ىلإ ةيقدنبلا تعفدناو . ىفطصم ةرق ليق نم م 8

 نأ امإف «ءاهدي يف ةقرو رخآ يه ةصرفلا هذه نأ تسحأ دقو « ةينولوبو
 ةناكملا نم ريسيلا رزنلا عيضتف رسخت اهنأ وأ تدقف ام ضعب ديعتستو حبرت

 «ةسدقملا ةبصعلا» تنوكتو .ىلودلاو يداصتقالا طيحملا يف الا تقبت ىتلا

 اهتايلاجو ةيقدنبلا ىلع ةقهرم ةليوط برحلا تدتماو « ابايلا اهكراب يتلا
 امك عضولا اذه نم تاذلاب نويسنرفلا دافتساإو . (1544 - 1587” اهتراجنو

 اورطيسف ءاوسلا ىلع نويدنالوطاو زيلكنإلا اقباس ةيدناك برح- نم دافتسا

 كاذنا ءاّدلآألا ةسنرف ءادعأ  ةدنالوهو ةرتلكنإ تطسوتو .تنافيللا ةراجت ىلع

 طاطحنا ةنفاقيالذ حلصلا ىلإ ةيقدنبلا تلامو « ةنحاطلا برحلل دح عضول

 ىلعو . م1544 ماع يف زتولراك ةدهاعم عيقوت متو .(«”«اهروهدتو اهتراجت
 ل اهنإف « ةروملا يف هتزرحأ دق ةيروهمجلا تناك يذلا حاجتنلا نم مغرلا

 نم اهل ةميق اال ىتلا ةروملا ةداعتسا ىوس « هيغبت ام ىلع ةدهاعملا يف لصحت

 ءاضقلاو كيتايردألا رحب لخدم يف ةحالملا نيمأت يف الإ . ةيراجتلا ةيحانلا
 ةقباسلا تادهاعملا دونب نإف « ةراجتلا صوصخب امأ .هتناز ةيزج ىلع

 نيدلا صخي ام نأ» . ةدهاعملا نم رشع عبارلا دنبلا يف ءاجو « ©تررك

 ةريخألا ةدهاعملا طو رش قبطت هنإف « ةراجتلا رومأو ؛ مهلدابتو ديبعلا ميلستو

 تاضوافم عوضوملا اذه لوح يرجي نأ ريقسلل حمسيو ء اهنومضمو اهلكشب
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 لوح ةقباسلا ةيروطاريمأإلا تارارقلا نوكت كلذبو .ناطلسلا ىدل ةديدج

 . هذه حلصلا ةدهاعم يف ةدكؤم « ةراجتلاو ديبعلا ميلستو « نيدلا نوؤش

  ةريخألا برحلا ليق هيلع ريست تناك يذلا جبنلا سفن ىلع ريستف ةراجتلا امأ

 . )«ًاقباس مه تيطعأ يلا تازايتمالا عيمجب ةيقدنبلا ةمألا راجت عمبمتو

 تدهاش , رشع عباسلا نرقلا نم ةريخألا ةرشع سمخلا تاونسلا نإ
 هيف تدّقف اروهدت , ةينائثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةيقدنبلا ةراجتلا روهدت

 يف ابنع لاق «ودانود» ليبلا نأ ىتح ءردحنملا دوعص ىلع ةقاط وأ ةردق لك

 . 26«سأيلل ةاعدم يه لب ةسيعت اهنأب» م1585 ةنس

 وأ 2 نييناثع اياعر ءامسأب وأ 3 ىرخأ ممأ مالعأ تحت ةقدانبلا رجاتو

 فلتحم 2 مهرمأ عسفعضشنو 03 ملسلا تاالاح يف ىتح 4 بناجأ

 محا مهيلع قلطي نأ بلح ةنيدم يف بعصلا نم» ادغ ىتح « تاالاكسإلا

 . (؟2«نينطاوملا نم مهغأكو يضاملا ِق أوتاك هيب 4 بناجأ راجت

 ساسألا يهو « ةينايثعلا ةلودلا عم ةيقدنبلا تاقالع نأ ظحالي اذكهو

 ندم نم اهريغو « ةيروس يف ةيقدنبلا تايلاخلا ةماقإ هيلإ دنتست يذلا لوألا

 ذنم ءابرحو ًامالس توافتتو حوارتت تناك « اهروغثو ةيناثعلا ةيروطاربمإإلا
 نكلو .رشع عباسلا نرقلا ةيابن ىتح .ةيروسل لوألا ميلس ناطلسلا حتف

 يف ميدتسملا رتوستلاو « نيفرطلا نيب تماق يتلا بورحلا نم مغرلا ىلع

 اهعم تيقبو اكل ا ةيروهمجلا نيب ةراجتلا نإف . تالصلا

 يتلا تازايتمالاب كلذ اهنكمأ أم عتمتت ةيروس يف ةيقدنبلا ةيراجتتلا تايلاجلا

 . بر لا تالاح يف ميرو « مالسلا تارتف يف ددجت وأ دقعت تناك
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 , تابسانم ةدع.يفو - ًاقباس انرشآ اك  تعاطتسا دق ةيقدتبلا تناك اذإَو
 نرقلا نم لوألا فصنلا ىتح « اهتايلاجو ةيراجتلا اهتناكمب طافتحالا
 اهتوق تطحتناو « ةرتفلا هذه دعب روهدتلا قيرطب تراس اهئنإف . رشع عباسلا

 نأ دعب « رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 اهنأب ىسني آلآ بجي نكلو .ةليوط نورق ةليط ىلوألا تنافيللا ةديس تناك
 « ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا يف يخيراتلا لصألا تعضو يتلا يه
 ةئيدحلا روصعلا يفو « كيلاملا عم يضاملا يف اهتعقو دق تناك يتلا تاقافتالاب
 اهريغو ةدنالوهو ةرتلكنإو ةسنرفك ةيبرغلا لودلا تراس دقو .نيينامثعلا عم
 تنافيللا يف ىمايسلاو يراجتلا اهذوفن طسب يف اهلحم تلح يتلا لودلا هذه
 رصمو ماشلا دالب يف اهتايلاج ةماقإل.دنتسملا سفن تذختاو . اهجبن ىلع
 . ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءازجأ نم اهريغو

 ضوحلا ةيراجتلاو ةيسايسلا ةايحلا يف ًارود بعلت نذإ ةيقدنبلا دعت م
 اهتايلاج اياقب تلوحتو « رشع عباسلا نرقلا ةياهن يف ٠ يقرشلا طسوتملا رحبلا
 ام . حساكلا ةيبرغلا ةراجتلا رايت ايدرف نومواقي اوعرشو « «نييتنافيل» ىلإ
 .« صاخلا اهبيكرت اهل « ةيقيقح ةمأ نونوكي اودوعي ل مهنأ الإ « نوعيطتسي

 .(7ةقطنملا يف اهرثأو « اهتايح طمنو اهترادإو

 نأ تنكمت اهنإف « . رشع عباسلا نرقلا ةياهن يف ةيقدنبلل ىرج ام لك عمو

 (*:) نم فلأنت ةء ةءارب ماا ٠ ل
 ةلودلا عم اهيرح دعبو « «9ةقباسلا تادهاعملا تارارق لوعفم دمتو دك يوت ادني

 حلص عيقوتو اهيف ةسمنلا لوخدو ء(م11/1١1-5١918) ُْق هر

 ةيقدنبلا تناك يتلا تازايتمإلاو قوقحلا عيمج نإف « م714١ ةنس زتيوراسب
 ةدئافلا اهنم دفتست دعت مل اهنأ الإ .2تمعدو تددج ًاقباس اهتلان دق

 . ةقباسلا
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 :نويونجلا - ب

 نأ « م1694 ماع بلح راز يذلا « « 6! هااهدو سوكيفوتوك» ركذ دقل

 لصفلا يف انرشأ دقلو .«>نييونجلا اهيف مهدهاش نيذلا نييبرغلا راجتلا نيب

 اهطاطحناو . رصمو ماشلا دالب يف اهتراجت ىدمو « ةونج تاقالع ىلإ لوألا
 كاذنأ ةونج تناك دقل ةقيقحلا ينو . ةطيسولا زوصعلا نم ةريخألا ةرتفلا يف

  نوزبارطو افاك يف اهتارمعتسمبو دوسألا رحبلا ةراجتب ًاماهتها رثكأ
 دقف «ةبروأ يف عسوتلاب ةينامثعلا ةلودلا تأدب امدنعو .ةيطنزيبلا ةمصاعلاو

 ًاصرح كلذو , ةيقدنبلا نأش كلذ يف امنأش « ةقادصو ًاددوت ةونج امل ترهظأ

 باجتتساو (”فلاحت ةدهاعم ناخر وأ عم تدقعو 2 ةيداصتقالا اهحلاصم ىلع

 نإف « لوألا دارم ناطلسلا هفلخ مكح ءانثأو . ةنسح ةباجتسا اهيلاطمل اهيف

 مدقت ىلع دعاس اذهو « هيلع ىه ام ىلع تيقب نيفرطلا نيب تاقالعلا

 نيب تظفح يتلا تادهاعملا لوأ نأو . 2نييناثعلاو نييونجلا نيب ةراجتلا

 لبق دقو 2 م1741 ماع موينوي) ناريزح 8 خيرات لمحت ةونجو كارتألا
 لوخدلا يف « كرمجلا موسر نم نييونجلا اياعرلا ءافعإ اهيف دارم ناطلسلا

 دنع ةطيسب ةبيرضب اهنع ضاعتسي نأو « هتيروطاربمإ ءىناوم ىلإ جورخلاو
 تادهاعملا اهتنيع يتلا موسرلا يضاقت يف ًارمتسم يقب هنكلو ءارشلاو عيبلا

 ءانثأ ةقدانملاو مورلاو برعلل هحنم ام مهحنم هنأ يأ . هعمو هيبأ عم ةدوقعملا

 .«هئالمع قيرط نع وأ « هنم ةرشابم متي ناك يذلا بوبحلا مهئارش

 . ةهج نم كيلاملا عم مالسب نوشيعي نويونجلا ناك هسفن تقولا يفو

 لاب قلقت تناك ةيلخادلا تابارطضالا نأ الإ . ىرخأ ةهج نم نييطنزيبلاو

 ادغف « م145١ ماع يف ةسنرف ناضحأ يف ءامترالل 6 اهتعفد دقو « ةونج

 (1) 0'عمرؤم 6. 8هيس هن: ةلوم ةاناكقأماوب - ةيئطصن70'طانأ, 7 0(4)

 (2) ال0: [نأذامأم لان ©0025608 06 ا 61/ةئ11 قلل 70زلهل موو 1.||, 2. 258 )7

 (3) اطاو: 8: 9 ةف)

,5 ( 
 (4) أطال:

 (5) ااوربف: 0م 611. 1.11, 2: 9 ْ )2(

١١6 



 يفو .اهتايئاجو اهتراجتل هجوملاو « اهتموكح سيئر وه ةريخآلا ةلودلا كلم
 عم اهعقو يتلا ةكرتشملا ةدهاعملا يف نييونجلل ناطلسلا ناي م1408 ةئس
 ةمئاقلا مهكالمأ نع ةيزج ةيأب مهبلاطي نل هنأب هدض كاذنأ نوكملا فلحلا

 مكاحل اهعفدت تناك يتلا ةيزحللا ويخخ ةينوهام نع ليزيو « دوسألا رحبلا ىلع
 ةحوتفم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءىناوم عيمجج نأو «(سوسميزيفأ) مامن

 .©>حمقلا ريدصت موسر اهنمو ء موسرلا ىلع تافاضإ ةيأ نود « مهراجتل
 ىلع رييغت يأ أرطي ملو « ةينامثعلا ةلودلل ءادع يأ رهظت نأ ةونج لواحت مو

 ةسوفلاو ءويخ ةريزج يف نوميقي اوناك نيذلا نييونجلا نيرمعتسملا ةايح
 ايك هل مهعوضخ اورهظأ مهنإ لب « يناثلا دارم ناطلسلا دهع يف ةديدجلا
 ف ةيبرغلا تاعطاقملا ارصتتنم زاتجا امدنعو .لوألا دمحم هيبأ مايأ أولعف

 هل مدقي نميف ناسفانتي سوبسيل مكاحو ويخ نوهام ناك «ىرغصلا ةيسا
 . ()يناهتلا لضفأ

 راكتجا ىلع تلمع مهدحو نييونلا نم ةكرش تفلأت م477١/ ةنس يفو

 تالصب ةونج لعج امم . سوبسيلو نانويلاو ىرغصلا ةيسا يف بشلا مجانم
 ةعضاخلا دالبلا عيمج تناك دقل ةقيقحلا ينو .©2ناطلسلا عم ةرشابم لمع

 (ًايدو ًالابقتسا اهيف نودجي نويونجلا راجتلا ناكو « ةونحل ةحوتفم نييناثعلل
 ماشلا دالبو « دوسألا رحبلا ءىطاوش عم ةمخض ةيراجت تاقفصب نوموقيو

 . ةسنرفل مهعوضخ لبق ًاقباس نولعفي أوتاك ايك « ةيقيرفأ يلاشو « رصمو

 ةونج رهظ مصق « يناثلا دمحم ناطلسلا ديب ةينيطنطسقلا طوقس نأ الإ

 نم ريبك مسق رفو « اهنوصحو (ةطلغ) «ةريب» اهترمعتسم راوسأ تمده ذإ
 صضعب اهيلع ظفحن قافتا ىلإ لصت نأ ةضوافملاب 5 هونج تلواحو 2 ائاكس

 ةطلغ ناكسل نوكي نأ ىلع يناثلا دمحم ناطلسلا قفاو العفو .اهتازايتما

 (1) زم: 2: 8 01 1

 (2) العلن م: 9 2) ٠

 :(3) انزل: 2: 6 ةرف

 _ (4) نالت 2: 7 613
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 ةبيرض اوعفدي نأ مهيلع ناك مهأ الإ ةراجتلا ةيرحو « ةنايدلا ةيرح (ةريب)

 ظ . ()ةيزحلا

 ةسوف» نوينايثعلا كارتألا لتحا نأ دعب « ةونج ىلع تابرضلا تلاتتو

 درجو . بشلا ةدام زهجت يتلا ةريهشلا اهلماعمو «ء م4١هه ةنس «ةديدجلا

 . ”ةينيطنطسقلا ىلإ اديبع اولمحو . نوكلمي ام لك نم نويونجلا اهراجت .
 هدي يف تطقسو : ليبخرألا رزجل يناثلا دم ناطلسلا تاحاستكا تعباتتو
 . برحلاب فقوملا ةهباجم نم ةونج نكمتت لو : سوبسيل ةريزج م1457 ةنس
 « ةيبنجألا ةرطيسلاو « ةيلخادلا تاسفانملا ببسب ىوقلا ةلولشم تناك دقف
 امأ .وناليم ةيقود ناضحأ يف تّتراف تداع . ةسنرفل تعضخ نأ دعبف

 3 ينأثع موجه نم اهسفن تظفح دقف «ةطلغ» دعب ةريبكلا اهترمعتسم (ويخ»

 نرقلا علطم يف اهتلصوأ ىتح « ًايجيردت اهتدازو ناطلسلل ةيزجلا تعفد نأب
 . 2ايونس يقدنب )١4٠٠٠( ىلا رشع سداسلا

 يف . ىرخألا ولت ةدحاولا اهتارمعتسم تدقف ةونج نأ نيبتي اذه نمو

 تصفقانتو « اهاوق تعضعضتو .رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا فصتنلا

 قرش يف تصلقت دق اهتيلاج نأ ىلإ انرشأ انك دقو . ةقباسلا ةيراجتلا اهتردق

 نيبو اهنيب ةراجتلا نأ نم مغرلا ىلع « ةيروس يف ةصاخبو « طسوتملا رحبلا
 . (؟عطقنت مل ةيماشلا ءىناوملا

 (1) طلو: مم: 310-308 8هانيمت ["هبهأوموبد اد اناا ال 7 )1(

 - 8ةطاق 61: 1 اه مروا ةمأ أ 5017161105. (1432-1 461 (. 2. 7,

 (2))ب هرم: 0م. 0117.110 )2

 يقدنب )٠٠٠٠0( هردق ًاطسوتم اداريإ رشع سداسلا نرقلا يف يطعت ويخ تناك ()
 .نييبرغلا راجتلا نم هب ًابوغرم ًاجوتنم لظ يذلا (مدعت» ةكطصملا جوتنم نم
 .ابنم ةبيرقلا ىرغصلا ةينمآ ءىناوم عم ةطيشنو ةحبار ةراجت داريإلا اذه ىلإ فاضيو

 (4) نهرب: 0و. تأأ, ل1. 2: 0

 رشع سماخلا نرقلا نم ةريخألا نينسلا يف ةراجتلا هذه نع ةيونجلا رداصملا نإ
 نم مهتنيدم ىلإ ةقدانبلا.نينطاوملا نم ةهجوملا لئاسرلا نأ الإ ءةمودعم وأ «ةردان
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 ا « ةديدجلا ةيملاعلا تاروطتلا اهزبت مل ةونج نإف . عاضوألا هذه مامأو :

 لاق ىتح . ىطسولا روصعلا رخاوأ ذنم اهمجن لفأ دقف « ةيقدنبلا تزعه

 اذه نكلو .«» «رشع سداسلا نرقلا ىوتسم يف دعت مل اهنأب» : «ليدورب» اهنع
 فيكتت نأ تلواح دقف . يطسوتملا يراجتلا ناديملا نم اهراحدنا ينعي ال

 تعفدو « هتروطو يعانصلا اهطاشن ىلع تظفاحف , ديدسجلا عقاولا عم
 ةيداصتقالا تافارحنالا كلذب تلدعف « مامألا وحن أمدق ةيفرصملا اهتايلمع
 ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف اهراجتو اهتايلاج ضعبب تظفتحاو .(اهتقحل يتلا

 هنأ الإ « دودحم يرحب لقنب موقت تيقبو « ماشلا دالب اهيف اب « ةينامثعلا
 . 7”ىرخأ ممأ راجت باسل وأ اباسحل رمتسم

 ىتلا كلتك ةيراجت تازايتماب ةيناثعلا ةلودلا بلاطتل . ًايفاك اذه ناكو
 ثوعبملا تلسرأ دقف العفو « رشع سداسلا نرقلا يف ةسنرفوأ ةيقدنبلا اهتلان
 تلصوو .«9هعم قافتا دقع يف حلتو يدجعست « ناطلسلا ىلإ ثوعبملا ولت
 ةدايسلاب ملحت تناك يتلا ةسنرف نكلو . «*هتيامح اهلوبق دح ىلإ اذه اهسايتلا يف

 . عئاضبلاو ةضفلاب ةلمحم نيءانيملا ىلإ ةيونج بكارم لوصو ديفت .سلبارطو توريب -
 .اهريغو نطقلاو لفلفلاو تاراهبلاب ةلمحم |مبنم اهجورخو

 (1) 8مهانلوأ: 0و. 011 2: 9 )0(

 (2) ااهزمل: مم: 341 - 3 عه

 (3) الةمامم: 0م. كأ. 5: 0 ف

 (4) تاهت قروب ملؤومعاأهئلممن5 ل6 اه 2 قمعم لقص اها هاف. 1.ا١١ 2 0 25١

 ةنيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس (اهالاو#» ينيفال) ديسلا اههجو يتلا لئاسرلا ىلإ عجري

 هياتاوب» ىلإ « همه لومرتيب» ةلاسر لثم .اهتلت ىرخأ لئاسرو م684١ ماع يف
 .م85717١ (يناثلا نيرشت) ربمفون 54 يف . ةيقدنبلا يف « مان

 (5) اطزع. 711١ م: 428 المأه 1 )6(

 نيبي اهيفو م988١ (رياريف) طابش 4 يف ةسنزف كلم ىلإ ءسكإو فقسأ نم ةلاسر

 هدالب ريرحت يلاعلا بابلا نم بلقع نييونجلا ليب نأ يه هتلصو يتلا وابخألا نأ

 دعوو «داليلا ءاحنأ يف علسلا عاونأ لكب ةراجتلاب امل حامسلاو .ةياحلا تدحت اهعضوو

 نيمئاد ءاقدصأو ًامادخن نويونحلا نوكي نأو ءةونج نم ايرود ايردنأ درطب ناطلسلا
 ناطلسلا بكارم مهئناوم يف اوليقتسي نأو هئادعأل ًءادعأو .هئاقدصألو .ناطلسلل

 4م١١



 . داصرملاب ال تفقو . ناطلسلا عم اهفلاحم دعب . (تنافيللا) يف ةيراجتلا

 ةنطلسلا لالتحا نم مغرلا ىلعو .«ةينيطنطسقلا يف اهيعاسم عيمج تمواقو

 رخآ . كلذ ءارج نم ةونج نادقفو «ء م575١ ةنس يف ويخ ةريزج ةينامثعلا

 « ناطلسلا ىلإ لسوتلا نع فقوتت مل امنإف « ليبخرألا ةقطنم يف ةحبار ةقرو
 ممألا عم ةدوقعملا ةيراجتلا تاقافتالا رارغ ىلع اهعم يراجت قافتا دقعل

 «٠ م555١ ماع يف الإ قافتالا كاذ ىلإ لوصولا يف حجنت ملو .©”ىرخألا

 ايادهلاب نكمت يذلا « هوزارود زيكرملا» ةينيطنطسقلا ىلإ اهثوعبم لضفب
  يلاعلا بابلا ناويد يفظوم ىلع اهعزوو « هعم اهلمح ىتلا ةمخفلا

 .2© ةسنرف ريفس ةضراعم ىلع يضقي نأ « ةرتلكنإو ةسمنلا ءارفس ةدعاسمبو
 هذه تحجن دقو « «ةيونجلا تنافيللا ةكرش» اذه اهقافتا دعب ةونج تفلأو

 ةيروطاربمإلا ءاحنأ عيمج يف « دقنلا ةراجت يف ةصاخبو ٠ ًاريبك ًاحاجن ةكرشلا

 ةلمع طمت ىلع مهتلمع اوكسي نأو .ةدعاسم لك احل اومدقي نأو ,هئاقدصأو -

 1 مه ايماح هتقصب ناطلسلا

 (1) اطلم. لأ. 2: 491-490 , زلماه. 1 أطال. 68: 7746-7 20(

 اهيف ركذي . (م1608 بآ ١و 4 يف ةيقدنبلا) يف ينيفود ىلإ سكإ فقسأ نم ةلاسر
 ريفس نأ الإ . .مهنم ةريبك ةيده ملتسا نأ دعي نييونجلا عم قفتي داك ناطلسلا ْنأ

 اذإ الإ «تنافيللا ةراجت يف نوديري ام ىلإ لوصولا نم نييونجلا نيثوعبملا عنم ةسنرف
 .ةسنرف كلم ةقفاومب اذه ناك

 ىلع ناطلسلا ردص رغوتل «ةونج يف اجدود ايرود ايردنأ دوجو لغتست ةسنرف تناك
 حمقلل ةجاحب تناكو م677١ ماع ىرخأ ةرم اهاعسم ةونج تدواع دقلو . ةنيدملا
 .ًاماع ًاميقم ًالوأ نّيعت نأ اهيلع نأب اهباجأ يلاعلا بابلا نأ الإ

 (2) انوسصمصمع. 0م, تأ. "1. ال1. 6: 5 64|

 .اههجو يف ةسنرف فوقول تقفخأو «ىرخأ ةرم اهاعسم ىلإ تعجر م161/4.ةنس يف

 (3) ااههومم: !لاوثوأ9 نان 600767عق !؟مقعقل5 ل35 اه ا هالهمأ هنن الالاا  دأقعاو. 2: 9 ةنآف

 5 نر[ - 6ماومأت ا 48قجرمأروو تان؟ !'خملطةككوله 08 مقبجعق تن 1 اناجانأو تأ عانت 16 00191117181086 065 28

 تان اهنيقبلأ 2قيأو 1877, 2: 7

 ةراجت اهتيار يطغت نأ يف قحلا اه ناك م١١ 4 ماع يف ةسنرف اهتلان يتلا تانزايتمإلا يفو

 . نييونجلا
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 ةعطق تناك « ةلئاط احابرأ اهبنم تحبرو تجار ىتلا دقنلا ةعطقو . ةينامثعلا
 تناكو « ىضفلا دقنلا تفيز نأ تثبل ام ةونج نأ الإ .©2لوص (ه) لا
 ىلإ هب ةلمحم . م1570و ©١560 يماع نيب ةيناثعلا ءيناوملا ىلإ يتأت اهبكارم
 لودلا نكلو .ةشحاف ًاحابرأ حبرتق « ةيقدنبلا عئاضبلا ضعب بناج
 ةلودلا ندم فلتخم ىلإ ةونج هلمحت يذلا دقنلا فيزب ترعش ىرخألا

 . نأب رمألا ىهتناو « ةيقدنبلاو ةسنرف نم لك تكتشاف « اهئناومو ةينامثعلا
 لع ًادويق تعضوو . لوص (ه) لا ةعطق ما5ا/٠ ةنس يف ةيكرت تعنم

 .اهتراجت يف ةديازتم تابوعص ىقالت ةونج تأدبف .دقنلاب لماعتلا

 ةيمثأ وذ لثب اهيف دروو « (”ابتازايتما تددج م4 ةنس يفو

 ليب هركذ دقو ٠١ «ةعورشمو ةراجتن اهنأكو « دقنلا ةراجت ىلإ ريشي هنأل . ةصاخ

 نعف « ءىش نع ىبني دنبلا اذه ناك اذإو « هتالسارم يف «ينيريك» ةيقدنبلا

 ظ - ,©ةينايثعلا ةيروطاربمإلا يف نييونجلا ةراجت يف ةسيئرلا ةدامل

 قيرط يف تراس ةيونجلا ةراجتلا نإف « تازايتمالا ددجت نم مغرلا ىلعو
 ظافحلل الإ . يلاعلا بابلا ىدل اهميقمب ةنيدملا هذه ظفتحت ملو . طاطحنالا

 امساذهو ٠ ةعجر ريغ ىلإ © مِيقملا جرخ م٠154 ةنس يثو .«9اهئايربك ىلع
 مهتيامح تحت « نييونجلا راجتلا نم ىقبت نم نوكيل نويسنرفلا هل لمعي ناك
 , 9 مهتي ار و

 (1) الادمعممت 0م. 01. 2: 9 1 ّْ 2001(

 (2) اناقيراجوم 0م. ]1 2. 1 )0

 .. مهتازايتمإل نييدنالوهلاو زيلكنإلاو نييسنرفلا ديدجت ءانثأ ىرج دق ديدجتلا نوكي ميرو
 (3) م.5.ال. 8هلام ع 6تهمعاهجاتممولا, نادم همعار 0نعرأمل- 2158. 00 145, 6 11845 1675. هل

 (4) اناومعمم: 0م. نإ. م 9 4

 ةرمح عنصم ماقأ هنأب م11ا/ ماع يف مهتاو « ةئيس يونجلا ميقملل نييناشعلا ةلماعم تناك

 .وكيإ )73٠٠٠١( ب هتيرح ىرتشا نأ الول نجسي نأ داكو «هتيب يف
 الهند: 0م هنأت الا. 18

 (5) مددمصمم#: 0م. هناي 701. 5:37 .فيزملا دقنلل هبيرهت تبث نأ دعب مت دق كلذ لعلو (5)

 ج (6) خال (ةيعانامع !لوللمصقلمم) 2قياو 8 1 8.
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 وحن ًاثيثح ترانس « ةيقدنبلا ةراجتك ةونج ةراجت نأ ًافنأ ركذ امم جتنتسيو

 نم ًامامت تجرخو ع رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف . فعضلا

 تارمعتسم نييونجلل نكي مل هنأ امك .رشع عباسلا نرقلا ةيابن يف تنافيللا
 انإو ع ماشلا دالب يف ةنيعم تازايتماب « ,عتمتتو ٠ مهتيار لمحمن اهتاذب ةمئاق

 تحت دارفأك نورجاتي ء رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىتح اوناك

 اهييجو+ دو أش اهتيامحو ةسنرف ةياعرب نوعتمتيو « ةيسنرفلا ةيارلا

 ىلع صاخ ليكشت مهل نك كي مل مث نمو . ازوغارو ةيقدنبلا ادع ام نييلاطيإلا

 . زيلكنإلاو « نييسنرفلاو « ةقدانبلا عم لاخلا هيلع ناك اى ةيماشلا ضرألا

 . نييدن الوم او

 : نويسنرولفلاو نويزيبلاو نويزوغارلا

 يف ثادحألا حرسم ىلع نييناثعلا روهظ ذنم « «>«ازوغار» ثعس دقل

 اهميعدت و تاثئعبلا دافيإب « ناطلسلا عم ةبيط تاقالع ةماقإ ىلإ « ناقلبلا

 نم « م1147 ما غ٠ يتنس يف تنكمت دقو .27تابسانملا عيمج يف ايادهلاب

 اهراجتل حمست « 2ينامثعلا ناطلسلا نم ةيراجت تازايتما ىلع لوصحلا

 .م٠1548 ةنس طابش / يف « نأ همةونمو عارويغ» ةينيطتطسقلا يف يسنرفلا ريفسلا ةلاسر

 تنكمت دقف .نمزلا نم ةليوط ةرتف ةرهدزمو ةلقتسم ةيروهمج «ازوغارو تناك دقل 01(

 دقو . م8٠14 ةئس يف ةيراغنه نم اهلالقتسا لين نم ايشام اد لحاس ىلع ةدتمملا يهو

 طسوتملا رحبلا قرش نوحستكي كارتالا هيف ناك يذلا تقولا يف لالقتسالا اذه تلان

 هيلإ تاجتلا يذلا ناكملا تدغ دقف .ةقطنملا هذه باوبأ دحأ تناك املو .ناقلبلاو

 .ةينيطنطسقلا نم ةرافلا ةنولشربو ةسنرولف لثم «ىربكلا ةيراجتلا ندملا تايلاج
 دقلو .ناقلبلا دالب يف ديبعلا لقنو , حلملا ةراجت ىلع ةرطيسملا ندملا نم تناك دقو

 لو ءبرصلاو ةنسوبلا يف ةضفلا جاتناب رشع عبارلا نرقلا ةياب يف ًاماتها ترهظأ

 ساحنلا كلذكو «ةبروأ برغ ىلإ اهلقنو ةضفلا ةراجت ىلع ترطيس نأ ثيلت
 نم ءزج نآلا يهو .رشع سماخلا نرقلا يف ًاعئار ًاراهدزا تدهاشو .ريدصقلاو

 ١ . « 0الطءمامنا ا“ كينفو ربود» ىمستو ةيفالسوغوي 0|

 (2), (3) نورين: 0م. ©1771, 2ث: 4 . )و 9

١١ 



 3 بونادلا تابصمو ؛ دوسألا رحيلا يفو «٠ لفاوقلا تاقرط لع رح لا لشتلاب

 .©7ةينامثعلا ةلودلا كالمأ نم علسلا نم ريثك داريتسا فو

 . حمقلا ءارشب ًاحيرصت اوذخأي نأ ,م١67١ ماع يف نويزوغارلا نكمتو
 ةيراجتلا زكارملاو ءىناوملا عيمج يف هموسر نم اوفعي نأو « ةصاخلا مهتاجايتحال
 . ”ةيروطاربمالل

 ةكرعم يف نييراغنملا ىلع نييناثعلا راصتنا دعب ءما٠ه7 ةنس يفو
 هل عفدت نأ لباقم . ناطلسلا ةيامح تحت ءاوضنالا ازوغار تبلط « زغاهوم

 طيسولا . رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف تحبصأو .©2ةيوئس ةيزج

 دقف . سكعلابو طسوتملا رحبلا يف ةيحيسملاو ةيمالسإإلا دالبلا نيب ىسيئرلا
 كاذنا ةييروألا ةسيئرلا لطابألا دعا ناك اريك ارا الرطسا تحلس
 رحبلا وأ . يسلطألا طيحملا يف اهمادختسا دوي نمل هنفس رجؤت تعرشو

 تلصوو « ًاقباس هفرعت مل ًاراهدزا نينرقلا نيذه يف تفرع كلذبو .طسوتملا
 .«©ءاخرلا حوأ ىلإ

 تارمعتسم مهطاشن نم مغرلا ىلع « نييزوغارلل نكي مل ةقيقحلا ينو
 مهنم نييلعفلا نيرجاتملا ددع نأل . رصمو ماشلا دالب يف ةصاخ ةيراجن

 يلقن + ىرخأ مآل ةدئاعلا/ مئاشلا, رهنك ره لمحت رفقا ذ] + ليكم
 ةعاضب ةيأ نولمحي ال «نويزوغارلا» ف .ةيروس لحاسو ةيلاطيإلا ندملا نيب

 (1) ا6أو: 2: 7 علم

 (2) اتويروومت 0م 01 ٠.1/,2ط: 2106-20. 8ةممم(15 06 !'ةيجلطةقعتملالا الؤوتاتوم اناقمألأ ت5قئاانأو !.
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 النزيل (انرزهإ), 0051/1 000011716015 ه0 تلاها مم, 01000 1960. 2. 128,

 (3) اادماعتم 0م, كأ 6:8 ف

 (4) ممم اقيمالعؤم عدهرعءاممعلاأوارو, مه ةفانان 55, 69



 يف اهوغرفيل « ةصاخب ةيقدنبلا نم مهبكارم نوؤلمي امنإ ء مهدالب نم
 هير تناقيللا ء ئناوم

 نيذلا « ىدارغلا نييزوغارلا ضعب كانه ناك دقف أذه نم مغرلا ىلعو

 دارا ةقووأ 4 ما15هال يفف .ماشلا دالب ندم ضعب يف ًاراجت نولمعي

 ونافوتسيرك» لثما  زوغار بفيشرأ ابئهضتي يتلا تالسارملا يف مهضعب

 بلح نيب لقنتي 50 هغار اليمع ناك يذلا « (:6:5هأذ00 ماا هورعانت 2 ةرغيلأ

 ماع صاخلا مهملع تحت ةرجاتملا تح نويزوغارلا حنم دقو (© سلبارطو

 . مهتاعمجت وأ نيي نييزوغارلا ركذ ىلإ نوقرطتي ام ًاردان حايسلا نكلو م١

 . ًاقباس كلذ ىلإ ريشأ امك ؛ . مهددع ةلق وه ببسلا نأب كش كانه سيلو

 فصنلا يف مهركذ يوطنيو .ةقحلا ةراجتلا نم رثكأ لقنلا ىلع مهداتعاو

 مهتنيدم باصأ يذلا لازلزلا دعب ةصاخيو « رشع عباسلا نوقلا نم يناثلا

 اورثأت دق مهنأ دب الو .اهناكس فصن براقي ام ىلع ىضقو « م151/ ماع

 هبعل يذلا رودلاو « ةقدانبلاو نييونجلا ةراجت باصأ يذلا طاطحنالاب كلذك

 ين مهلقنت ةكرح راصحنا ىلإ ًاضيأ اذه عجري ابرو .نويدنالوه او زيلكتإلا
 هأشنأ يذلا « هوثالابسو ءانئيم ومن دعب . طقف يكيتايردألا رحبلا قاطن

 هعيجشت ىلع ًاثيتح كارتألا لمعو .ءرشع نينةأتسلا نرَملا ةيابغ يف ةقدانبلا

 2 ماها هرودو « «نروفيل» ءانيم رامضملا اذه يف ىسني الأ بجيو . (؟9هطيشنتو

 هباطقتساو « زوغارو انوكنأ ءىناوم نم امل هليوحتو . ةيسنرولفلا تارداصلا

 ءوس ةقباسلا لماوعلا ىلإ فاضي نأ نكميو . ةيدنالوه لاو ةيزيلكنإلا ةراجتلل

 ضرف ىلإ يدؤي ناك امم ؛ نييزوغارلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب ًانايحأ تاقالعلا
 سل
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 (1) ُةمء5.ا/ 8عهيامرو ©0058 ماتصهماأأ, 0أهموععأر, فال. 6مصتممما 3 11920 70.3 لانزا|عأ 1638 - مال

 3756. [ 3 45, 10 30انأ 1669 )غ0(

 (2) ُةءعوأألو لو 8ةوانوو. 0. لأ 680 © 05 37 هأ دومه. 602عأ نأ مل:68 لأ © ومأو ف الوععاصمو, 1! ممل
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 (3) تميم فمع: 0م. تأ 1. ض1. 2. 275. ةلواو, 1 ش2
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 نلثم كلذو . مهتكرح فعضتو مهاوق صلقت . مهيلع ةظهاب تامارغ
 مغرلا ىلع نكلو . ( يدنالوطا ثوعبملا .ةافو ةجيتن مم ماع يف ثدح
 تيقب ابنإف 06 نرقلا نم نناثلا فصنلا ىراررت راك علا نم
 ةيقدنبلاو ةينيطنطسقلا نيب ةيرحبلا قيرطلا ىلع ًادج أماه ًءانيم

 نأ ذنم « لوألا لصفلا يف انيأر امك مهرمأ فعض دقف :نويزييلا امأ
 . ةسنرولف ةنيدمل م6٠4١ ةنس يف ةزيب تعضحخ 2-1

 دقلو . قرشلا يف اهزكرم لالتحا ىلإ (ةسنرولف) ةريخألا هذه تعس دقو
 نم هتحنم امو ء« رشع سماخلا نرقلا ين كيلاهملا عم اهتالواحم ىلإ انرشأ
 ةماقإ ىلإ تهجتا تقولا سفنبو . 20 ماشلا دالبو رصم يف ةراجتلل تانزايتما
 تارمعتسم اهكلمت مدع نأ رهظيو . ةيناثعلا ةلودلا عم ةمئاد ةيدو تاقالع
 كيلاملا عم ةيملسو ةئداه اهتاقالع لعج «. طسوتملا رحبلا يقرش ف
 تربع م408١ ةنس يف .رشع سماخلا نرقلا يف « ءاوسلا ىلع نييناثعلاو
 لبقتسا هتأل . يناثلا دمحم ناطلسلل اهركش نع ةيسنرولفلا نوموكلا

 ةراجتلا ةيرح مهحنم:يف اهتبغر هل تدبأو . باحرتب هتيروطاربمإ يف اهينطاوم
 « اهبكارم نم تفعاض اهنأ ىتح اهل ناطلسلا باجتسا العفو . 2©هدالب يف
 نيحتت تناك اهنأ الإ © ةينيطنطسقلا ىلإ لقنلا ةمهمب ًاقباس موقت تناك يتلا
 ةثاروب ملحت تناك اهنأل . ”©ناطلسلا ىدل ةيقدنبلاب عاقيإلل صرفلا عيمج
  اهذوفنو تنافيللا يف اهجرابجت
 :ج

 (1) تورم: 0م. تأ (اقمانعأتوم ا00عا)62) ان. 113(. 0:174.كةص#5 0 (19

 الدومات جم: 0م. تأ 619

 جيروج» ديسلا ةينيطنطسقلا يف , يدنالوملا ثوعبملل ازوغار يف ءيجافملا توملا دعب
 ىلإ ةريسع تاضوافم دعب تصقنا ءازوغار ىلع ةريبك فارغ تضرف «كورك

 .ًاشرق 6ك وده ٠0

 .5/-55ص لوألا لصقلا )١(
 يرد (4) كاوربفت 0م. كأن لا. 5337 (4 )0(
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 بلطي « (م5848١ يف) اريفس تلسرأ يناثلا ديزايب ناطلسلا دهع يفو

 عيسوت عم « يناثلا دمحم ناطلسلا هيبأ دهع يف اهتحنم ىلا اهتازايتمال اديكأت

 دوجو مدع نم مغرلا ىلعو . م١ 444 يف رخآ ثوعيمب ريفسلا تعبتأو .«هاه

 يف « يناثلا وأ لوألا اهيلع لصح يتلا تازايتمالا وأ . قافتالا صن

 يف ةيسنرولفلا ةرمعتسملاب ةصاخلا تاييظنتلا نإف . تافيشرألا

 يتلا كلت هبشت تازايتماو قوقحب اهينطاوم عتمت حضوت « «9ةينيطنطسقلا

 . 2©ةيقدنملل تحنم

 2 (©9لوألا ميلس ناطلسلا دهع يف اهتازايتما تددجف ةسنرولف تداعو

 اهخاوجأ اهيف عزوت قاوسأ ىلإ ةثيدحلا روصعلا علطم يف ةجاحب تناك دقف
 تمن يتلا اهتراجت معدتو . ةعساولا ةيفرصملا اهتايلمعب اهيف موقتو « ةعيفرلا
 رثكأف رثكأ تعستا اهحماطم نإ لب « ةزيب ءانيم اهيلإ تمض نأ ذنم « دارطاب

 ةنس يف « (نييس) اهيلإ تمض نأ دعب |مييس ال . يشتيدم لآ دهع يف
 ماع يف ةناكسوط ىلع اقودنارغ هسفن (يتاثلا امزك) نلعأو . ماه
 .ما646

 حجن اردت (م651١) ةسنرولف تلسرأ « نايلس ناطلسلا دهع قو

 مكح ءانثأ تدقع يتلا . ةقباسلا تازايتمالا ديدجتل هتاضوافم يف

 اهبجومب . ةلهاعم هعم عقوو « لوألا ميلسو يناثلا ديزايب «٠ نيناطلسلا

 نوكيو « ةيقدنبلا قوقح سفنب . ناطلسلا تايالو عيمج يف ةسنرولف عتمتت

 ةيئاضقلا مهتوؤش يف نوطبتري اهراجت نأ اك . ةصورب يف ريرحلا ةراجت زايتمإ اهل
 رحبلا يف ةحالملا ةيرحب اهملعل حمسو « اهلبق نم نينيعملا لصانقلاب

 . ©)دوسألا

 (1) طن: م, 42, ش 01(

 (2) ا6أل: ط: 343- لهم ©8ماأانا3 (2هركانأ انا 8هطقما 8 6فإ

 (3) اطزل: طم: ته346-4. هتف.

 (4) ومصمم: 0م, تأ 2 طملاعم) 1. الآ. 2: 165. 695

 (5) تويممعم 0م. 01. (طعلا عنز 1. الا. 58: 165-166. )6 ١

 ادا

 هما
 هم



 عرش امدنع « ةشنرولفو ةيناثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا ترتوت دقلو

 نولوتسيو « ةيمالسإلا بكارملا ىلع نوريغي (>نييتأ سيدقلا ةفئاط نآسرف

 ناطلسلا دهع يف تعقو يتلا ةدهاعملا ديدجت ىلإ قئاثولا ريشت الو .اهيف ام ىلع

 امدنع هنأ الإ . يناثلا ميلس ناطلسلا هنبا شرعلا ىلع هفلحت امدنع « ناييلس

 دقو  ةسنرولف نإق « (م169ه  ١هال5) ثلاثلا دارم ةنطلسلا ةدس 6

 اهنيب ء ةقادصلا رصاوأ ميعدتل ىعست تذخأ  ةناكسوط ةيقود تحبصأ

 ةحالملا ةيرح رقت هعم ةدهاعم عيقوت يف تحجنو .ديدحلا ناطلسلا نيبو

 ةيقودل ةيراجتلا بكارملا نيب تقرفو . نيدقاعتملا نيفرطلل ةراجتلاو
 ةيده ناطلسلل تمدقو .«”نييتأ سيدقلا ةفئاط بكارم نيبو « ةناكسوط

 يفو © مهسفنأ ةقدانبلا اهعنص نسحب تشهدأ « ةيهاز ناولأب ةيريرح ةشمقأ
 ممألا نم اهريغك ةينيطنطسقلا يف ريفس ةناكسوطل ناك « ماهالال ماع

 .(؟ىرخألا ةيبروألا

 ىلع أهتم لصحو 4 ةيناثعلا ةلودلا ضوافيل ىتأ ريفسلا أذه نأ ودبيو

 ةسنرولفل لصانق ةماقإ لثم « ةقباسلا ةدهاعملا يف ةنيعملا تازايتمالا عيسوت

 لمانأصوأ له 5هنناوأررلقم اظلم الا قحلم ِق ةدهاعملا لجوت <> ش

 (1) :850 ا همان556 عمهزلءاممففأ ونه. ةرأ. 5ةتمأ- 16 201(

 امزوق) ةناكسوط قودنارغ لبق-:نم «م65١؟ ماع يف تئشنأ ةفئاط يه

 .م88١ 5 ةنس يف نييسنرفلا ىلع هراصتنا ىركذل اديلخت .ىشتيدم.لا نم «(لوألا

 ةبراحم قيرط نع يكياوثاكلا يحيسملا نيدلا نع عافدلا ةفئاطلا هذه فده ناكو

 .نيملسملا طسوتملا رحيلا ةئنصارقب هنومسي ام

 (2). (3) وصور: 0م. ©[. (اولأورأ) م. ايزأ, هم: 49-50 ١ (؟)

 (4) 6طوما قرون 0م, أ[. 1ءألل. 2, 697 هأ مماهر 2, 7, : 2

 يناثلا نيرشت 7 يف هشتيدمود نيرتاك ىلإ ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريغس نم ةلاسر
 . 191/8 (ليربأ) ناسين 78 يف ةسنرف ريفس نم ةلاسرو. م١ 8ا/ا/ (رمفون)
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 رمآلا اذه قلقآ دقو 2)ةيروطاربمإلا ءىناوم نم اهريغو « ماشلا دالبو رصم يف
 . اهملع ريغ ءىناوملا كلت يف عفتري نأ رخآ ملعل ديرت ال تناك يتلا « ةسنرف
 دحأ لوبق مدعب اهدعو دق يلاعلا بابلا نأب « مظعألا ردصلا ىدل تجتحاف

 نيتقباس نيتقيثو يف دجو هنأب « اهباجأ مظعألا ربدصلا نأ الإ .ةقدانبلا ريغ

 ناطلسلا نمز يف ليب مهل ناكو . ناطلسلا ءاقدصأ اوناك نييسنرولفلا نأ

 راصح دنع « ةطلام ةدعاسم يف اوكرتشا دق اوناك ال نكلو .يناثلا دمحم

 ديري نم لكل حوتفم نآلا ناطلسلا باب نأو .درط مهليب نإف ء امل ناطلسلا
 , (7 هتقأدص

 نأ ذإ «رمثت مل بابلاو . يسنرولفلا ريفسلا نيب تاضوافملا نأ رهظيو
 ةفئاطل هدييأت نع قودنارغلا عانتما وه ناك ديدج نم قافتالا دقع طرش
 ءىناوملاو « ةيكرتلا نفسلا ةمجاهم اهمه ناك يتلا « نييتأ تناس
 دعب ةرم ةركلا تدواع لب ؛ سأيت مل ةناكسوط نكلو .«0ةيمالسإلا

 ندملا نم اهريغو ةونج تمواق اك اهمواقت ةسنرف تناكو « (؟ىرخأ

 .حجننت مو اهتازايتمإو صاخلا اهملع اهل نوكي نأ يف بغرت يتلا « ةيلاطيإلا
 , ةيقدنبلا ةسفانمل اهعسو يف ام لك لمعت تناك يتلا .ةناكسوط يعاسم

 .©طسوتملا رحبلا يف ةراجتلا حابرأ اهتمساقمو
 ا ااا“ اا ا#ااااا 5

 (1) اطال: مم: 750-749 ممأه (؟)>و(١)

 (3) انوموممم 0م, 1. 1. الا 5: 53- كطوستفمموت اطل. 2

 (4)-(6:)5 ويا فرو: 711 /, مم: 594-593. ال6 (9)8 (5)

 يف ةسنرولف لثمم «ينايرام لوبو» ماق امدنع م5٠ ماع قو ,مادما ماع ْق ةلواحم

 . ةسنرولف قود حلاصل قافتا دقعل تاضوافمب ةرهاقلا

 فقوم حضوتو ةيحانلا هذه دكؤت م١88١ ةنس يف «ينيمريج» ةسنرف ريفس نم ةلاسر

 ءاقدصأ مهنأ اونلعي نأو «ةيسنرفلا ةيارلا تحت اورحبي نأ نييسنرولفلا ىلع) .ةسنرف

 0طهصا فر. 1. !ا/. 8:70 . (انثادعال ءادعأو ءانئاقدصال

 . (6) نومموب# 0م. 61 7 غ1 م: 5و - 1 )3(

 م. !5مةنأ: اتأدامأرق نان انطقمع لاد اكالاا عه كاؤعاو ةممك لمانرو, 7 |. موملو 1955, 25
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 رخاوأ يف « ةناكسوطل ًاقودنارغ حبصأ يذلا « «لوأآلا دنانيدرفد نأ الإ

 مالحألا بناج ىلإ هل تناك «. 84 - 6817١).رشع سداسلا نرقلا

 دقو . ميدق لانيدراكوهف « ةعساو ةيسايسو ةينيد مالحأ « ةقباسلا ةيراجتلا
 تاعاللا حلاصم ىلع فارشإلاب «رشع ثلاثلا راوغيرغ» ابابلا لبق نم فلك

 اذهل أشنأو « ةنراوم اب ةلص هل تناك هذه هتفصيو « قرشلا يف ةيكيلوثاكلا

 ةيبيلص ةوزغ ىلإ ونري ناك هنإف مث نمو . ةمور يف «ةيقرشلا ةعبطملا» ضرغلا

 يتلا « ةيداملا حابرألاو + ةيراجتلا دئاوفلا هيلإ لمحت ء ةسدقملا ضرألا ىلع

 حجنت مل امل كلذلو .«0ةيبيلصلا بورحلا نابإ « ىضاملا يف نويلاطيالا اهققح

 تايصخشلا ضعبب لصتي نأ يف ركف هنإف « ةرشابم ناطلسلا ىدل هيعاسم

 ناك ثيح «نانبل لبج ةصاخيو « ةّيروسلا ضرألا مكح ىلع ةمئاقلا ةزرابلا

 لع ةلودلا ىلع رئاثلا اهيلاو ناك ثيح بلحو «ابابلل نولاوملا ةنراوملا

 ْ . .ماشلا دالب يف ةيعسوتو ةيلالقتسا ًامالحأ ملحي « طالبناج

 ماقأ امنيح 5 ما 37 ةلس يف يه ( هفادهأ قيقحتل ةلواحم لوأ تناكو

 تلشفو . ةرهدزم رجاتم ةيقدنبلل ناك ثيح ) بلح ةنيدم يف نويسنرولف راجت

 ءاربخلا سلجم ةسائر ىلإ ةنيدملا هذه يف ةيقدنبلا لصنق بتك ذإ . ةبرجتلا

 ةجردل ةئيس ةلماعم نويسنرولفلا لموع دقل» :لوقي ةبسانملا هذبب ةسمخلا

 . ”(مهلاومأ سوؤرو مهتاجوسنم ةيعونب ررضلاب اننوبيصيس هيف

 لخدت كعب ؛ م6 7 ف لوألا دئانيدرفل ةيئاثلا ةلواحملا موقتو

 « نانبل راز دق ناك يذلا» 2 8. 0همءادصونا يرامايشتاك ليئافار» يقدنبلا

 ههركو « هسأب نعربشكلا ءىشلا فرعو ؛ ينعم ا نيدلا رخف ريمألا ىلإ فرعتو

 قودنارغلا ىلإ يرام ايشتاك» ملق دقو .©20«ةيلالقتسالا هتعزبو ع كارتألل

 ! ممشسممخميشسشسل*٠شلاي
 (1) قة. اذيحقتا: 0م. تأ 1. م6 01(

 (2) 8م وأت اهتمت. م: 126. - اهصممقت اه كاكاو. ماةمأد طاق موانع, 2 انما, 511. 5:75. 27١

 «لوألا ودناندرفب هتقالعو «ناتيل ريمأ يناثلا ينعملا نيدلا رخف يل أرق سلوي يىروخلا (5

 . 1509 - ص .يناثلا ءزحلا .(م١15171-٠5١1ه) يناثلا امزقو
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 ىلع اكلم هسفن نالعإو « ةسدقملا ضرألا لالتحا ىلع هيف هعجشي أري ك

 ريمأ نيدلا رخف نم برقتلا نم هل دب ال . فدهلا اذه غولبلو . سدقملا تيب
 نوصاعو « نييوسنرفلا نم نوردحتم» هئاعدإ بسحب مه نيذلا «زوردلا

 ىلإ ريفس دافيإ ىلع نيدلا رخف لمحل هدادعتسا يدبيو .(7«كارتألل

 ةقطنم مجاهت ةينابسإ نإف قافتالا مت ام اذإو . ةلمحلا ىلإ هوعدي , قودنارغلا
 ةيروطاربمإلاو « صربق ةسنرولفو « ليبخرألا ةيقدنبلاو ٠ برغلا سلبارط
 زوردلاو ةنراوملاو نيدلا رخفو « هتادجن مدقي ابابلاو « ةبروأ ةيكرت ةيوسمنلا

 ىلع ءاضقلا يف ططخملا نولمكي نييبروألا دونجلا ضعب عم « نانيل يف

 ةسنرف تدعبأو .©2ةسدقملا ضرألا ىلع ةرطيسلاو « ةيناثعلا ةيروطاربمالا

 ةسفانم تقولا سفنبو « ناطلسلل ةفيلح كاذنا تناك اهنأل « عورشملا نع

 لوطسألا لواح امدنع « يئدبم ذيفنتب عورشملا يظحو . ةيلاطيإلا ةراجتلل

 ريثك ىدل ««زوردلا» نع ةعئاش ةركفلا هذه تناك دقل . 5 ص .قباسلا عجرملا )0(

 ىعدي يسنرف دئاق ىلإ نوبستني مهنأ لوقي ويفرادف .نانبل اوراز نيذلا حايسلا نم

 لعب محل تيب لابج ىلإ أجتلاو نييسنرفلا ضعب ذخأ دق ناك «ةورد ود تنوكلا»

 «نييبروألا ىلع ينعملا نيدلا رخف فطع ببس عجريو .ةيروس نم نييبيلصلا درط
 نيدلا رخف رخافت ببسلا سفنل هنأ» فيضيف درطتسيو . مهتم هلصأ نأ دقتعي هنأل

 نيرشبملا ةطاسوب .محلم ريمألا هعم لسارت يذلا «هزيغ ود قودلا» ءابرقأ نم هنأب

 . «كيلوثاكلا

 0" ةحباونال: ااقيحمزوع كن 0وبةلاوع 0' قممياونرع اعمابمزلؤ 5080:نأمهلو ذل اه همه, تصعسبأ

 0" قلوم», 0' ةلوقب.. 6 !هممهه, 1.1, 6: 361

 امور يف ةسنرف ريفس ىلإ هتلاسر يف هسفن نيدلا رخف اهديا يتلا ةروطسألا هذه نكلو

 جيل أرق) ««نويوب ود اورف دوغ» ةلالس نم هنأ اهيف ركذو «فيرب ود يرافاس تنوكلا

 يذلا ريرقتلا يف تدرو ذإ ,هسفن نيدلا رخف دهعل ةقباس تناك ١47 - ١144( نص ؟

 ريمألا يلوت لبق يأ ءم688١.ماع يف «سماخلا سوتسكيس ابابلا ىلإ ونايلا بألا همدق

 نانبل نوؤش يف لخدتلل ام قيرط داجيإل تعدتيا اهنأ رهظيو .فوشلا ةعاظاقم ينعملا

 .ةيبروألا لودلاو ةسنرف ةدعاسم ىلع لصحيل نيدلا رخف اهديأو « ةيروسو

 (2) ة. اذهقتان 0م. هب 7,1 مم: جوجج 1١5٠0-15١. ص + ؟ ج يل أرق بالا )0

 8 تايلاجلا 95



 . 07 قفخخأ هنكلو ؛ ما ا/ ماع يف 5 صربق يف لزني نأ ر يغصلا يناكسوطلا

 يذلا تقولا سفن يفف .دانعب هتركف قحالي ناك لوألا دنانيدرف نكلو :
 يبلحلا 01 عت ليساجيو رد نك ح١ صربق ةلمح يف « هيف لشف

 . ةعاطلا اصع قش * ىذلا 2 2©2طالوبتاج اشاب يلع عم ضوافتي « لصألا

 يذلا ٠ سلبارط ريمأ افيس اشاب فسوي شيج مزهو . بلح ىلع ىلوتساو
 ريفسلا نأ ودبيو .اهسفن سلبارط ةنيدم لخدو .« صربق ىلإ هلاومأب بره
 يلع عم ٠ م١ / ةنس (ربوتكأ) لوألا نيرشت 7 يف دقعف 5 هتمهم يف حجن

 يف قودنارغلا ةرصانم ىلع اشابلا اهيف هدهاع « ةيراجت ةدهاعم طالوبناج اشاب

 تازيم «ةماعب نييبروألاو . ةصاخب هاياعر حنمو « سدقلاو قشمد لالتحا
 طالوبناج نأل « ذفني مل قافتالا اذه نكلو «© ىتش ةيندم تاناصحو « ةيراجت
 هفيلح نكمتي نأ نود « يناثعلا شيلا لبق نم ماعلا سفن يف مجوه

 فلاحتلا اذه نمث هسأر ًاريخأ عفدو ٠ ةدعاسم لقأ هيلإ لمحي نأ يناكسوطلا
 . ©ةروثلا كلتو

 متفل ةفحل هلكو لوألا ودنانيدرف نإف « يناثلا لشفلا اذه نم مغرلا لع
 اءاضرإ « ةيريرحلاو ةيفوصلا ةسنرولف تاعانص مامأ ماشلا دالب ءىناوم
 لسرأف « يرامايشتاك ريثأت تحت عفدنا « ةيسنرولفلا ةيراجتلا ةيطارقتسرألل

 «نيدلا رخفب هل هريرقت يرامايشتاك ميدقت دعب لصتا قودنارغلا نأ - يل أرق ركذي )١(

 ةيقب لالتحإ ىلع هتاوقب هدعاسي نأ ءاتسوغاماف لالتحاب زاف نإ» هنأب ادعو هئم لانو

 . 11ص 7ج .«هسفنل ًاريبك انايض هراوج دعي هنأل ابم ظافتحالاو «ةريزجلا

 .يرشب ةبج أتقو تمكح يتلا .(ةيعيرقلا» ةريآ نم ةلغل ١65 ص '؟ ج يل أرق (5)

 ريراقتلل يف همسا درو دقو . بلح ىلإ تحزلف .يلامألا عم تمصاختو

 .«عيروق انحي نب يليساب يأ يلصف» عقوي ناك هنأ ديب و 10 اةصواهد»

 رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثآلا ةصالخ : يبحملا  :طالبنج يلع لوح رظنا (7)
 2.1١4١ - 1١*ه /"ج .ها17414١ ,ةرهاقلا .ءازجأ 4

 . 158. ص 7 جيل أرق (2)

 (5) ْةه. اودهلا: 0م 01 1. 7 )2

 النو



 . «2نيدلا رخف ريمألا عم ًاقافتا همساب تعقو ةرافس اديص ىلإ ماعلا سفن يف

 ءاملاب اهنم مهنفس نيومتو « هئناوم دولا هبجومب نييسنرولفلل حمس دقلو
 تناك يتلا « يلاعلا بابلا رماوأ كلذب ايدحتم . «0هنوجاتحي امو . بذعلا

 لمحت مل اذإ ٠ كلذ نم زوغارو ةرتلكنإو ةيقدنبلاو ةسنرف ادع ام لودلا عنمت
 . ةسنرف ملع

 نيدلا رخف دهع يف ماشلا دالب ءىناوم نويسنرولفلا لخد عقاولا ينو.
 رارقتسالا نم اونكمتي مل نكلو .اهيف لاوحألل نيفشكتسمو احايسو اراجت

 ةنس يف ةيلاطيإ نم ينعملا نيدلا رخفريمألا ةدوع دعب الإ , اهعوبر يف لمعلاو
 يلا « ةسئرولف ةيفوننازغب هتاقاللع نرخ دقو :هداللب: لإ داع دتلفو م1

 نييحيسملا ءارمألا عمو اهعم قفتاو « ةيئارثعلا ةنطلسلا نم ًافوخ اهيلإ (جعتلا
 برحلا عورف يف ءاربخلاب هديوزتو « ةثيدحلا ةحلسألاب هئيومت ىلع نيرخآلا

 تصخف . .دالبلا تاجوتنم فيرصتو « ةعانصلاو ةعارزلاو « ةسدنه او .
 ظ .©«لصانقلاو راجتلاب هلكاسأو ةيراجتلا بكارملاب هئناوم

 م1514 ماع نيب ام ةرتفلا يف يسنرولفلا يراجتلا طاشنلا ناكو

 نم تدجو ةناكسوط نأ ىتح « ةينانبللا ءىناوملا يف ًادج ًارهدزم , ماو

 ةنس يفف .اهتيامحو اهراجت حلاصم ةبقارمل اديص يف ةيلصنق ةماقإ يرورضلا

 ةسنرفل ناطلسلا اهحنم يتلا تازايتمالا نيدلا رخف ىظخت عمم.

 ناكو م4 ماع يف (ينيشنوئيل) لوألا ودنانيدرف' ثوعبم هعقو يذلا قافتالا وه 0(

 يزيلكنألا رجاتلاو اديص يف ةرتلكنإ لصنقو «ةسنرف لصنق ةضوافملا ءانثأ هتقفرب

 38 نأ : «ليعامسا لداع» لوقيو .(154 ص 7 ج يل أرق) و 8مم سكورب»

 ائيرج ريخألا اذه ناك دقف ءنيدلا رخفو نانبل خيرات يف ةماه ةلحرم لكشي قافتالا

 1 . ناطلسلا نع يداصتقالاو يسايبسلا لالقتسإلا هتلواخت يف

 مهلسرأ نيذلا ةثالثلا ءارخا دحأ وه اذهو  «يتناس» ريرقت 7٠١5 ص 7” ج يل أرق (7)

 كلت نع تامولعمب هل اوتأيل ةسنرولف ىلإ ريمألا بره دعب «نانبل ىلإ يناثلا امزوق

 هددجو ء 1514 ةنس يف هعضو دقو «ةثالثلا ريراقتلا مهأ وه هريرقتو . اهلهأو عاقبلا

 .مما165 ماع يف

 . 7317 ص - ؟ ج يل أرق 5
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 اللصنق ئمسملا « «6هعدمه ونازتاريفد ناطبقلا دامتعا لئاسر لبقو « هتدارإو
 هل فرتعاو « ةيراجت ةثعب ةقفرب ريخألا اذه اهطبه دقو .اديص يف هناكسوطل
 « لصانقلل ةحونمملا ةيلصنقلا تازايتمالاو قوقحلا لكب نيدلا رخف ريمألا

 هسفن دجو لصنقلا اذه نأ الإ .«0ًايمسر يلاعلا بابلا نم مهب فرتعملا
 ' اديص يف ةيلصنقلا هذه ةماقإ يف تأر يتلا . ةسنرف لصنق عم عارصب ًاعيرس
 تصلقت ةسنرولف ةراجت نأ نم معرلا ىلعو .«0اهذوفنو اهتازايتمإ ىلع ًايدعت
 نم يفكي ام لاسرإ مدعو . اهيف نوعاطلا راشتنا ببسب « خيراتلا اذه دعب

 ماع اديص نم اهلصنق جورخ نم مغرلا ىلعو . ةيماشلا ءىناوملا ىلإ بكارملا
 « يناثعلا مكح ا مايأ ةيروس يف يسنرولف لصنق لوأ ناك كلذبو ماك

 . ءانيملا اذه يف نورجاتي اوقب نييسنرولفلا راجتلا ضعب نإف . لصنق راو
 امنإو « طقق نييناكسوط ًاراجت مضت اديص نكت ملو . ةيسنرفلا ةيارلا تحت اهنإو
 لب .©ىرخأ ةينف رومألو اهثانبو ندملا ليمجتل نيدلا رخف مهاعدتسا ءاربخ

 عم « نيحالفلا نم يناث وأ رسأ تس هيلإ لسري نأ قودنارغلا ىلإ بلط هنإ
 . ؟ةيلاطيإ يف ةديدجلا ةيعارزلا قرطلا نيينانبللا نيحالفلا اوملعيل مهتاناويح

 تايقافتا رارغ ىلع ةيقافتا دقع يف حجنت مل ةسنرولف تناك اذإ ءاذكهو
 اهيرأم ىلإ لوصولا تعاطتسا اهنإف . ةدنالوه وأ ةرتلكنإ وأ ةسنرف وأ ةيقدنبلا

 ىلع رئاثلا نيدلا رخف ريمألا عم اهقافتاب , عورشم ريغو « رشابم ريغ قيرطب
 .ناطلسلا

 ظ 1١# 7:94 نص * ج قياسلا مجرملا )١(
 (2) ةمهعطاالو لود ةملادتاوم عانةمو بق. ©06وم0م00قيلعم ناناتونو ؟نءواناه. اا, 2+: 1 )3

 ربوتكأ 77 يف ويلشير ىلإ . ؟هعود# (ةكرات) ديسلا يسنرفلا اديص لصنق نم ةلاسر -
 .اكا“١

 : يف ةيسنرفلا ةيارلا تحت رجاتت نأ اهيلع يتلا ممألا نمض نييسنرولفلا مسأ درو -

 01 8ةيوه: 86|ةانول 065 ا/0زلقهه5. 26 ديالو, 2: 361 ةانأال

 (8) نويملا# اعدل مممالم ١1١ همامعامو كوأ انطهمم. 2 انما. 8هممه 1986, 8م: 8311-2 0

 يلويش) تاحن سدنهمو , 145860 اهلها (يدلان وثيتام) يسنرولفلا بيبطلا كانه ناك

 .(طدومت ىيناف) ءانب ملعمو .( 016

 (4) زطنل. 2: 312 - اهودقنا: 0م. 61.1.1 6158:100-1 ) 50

 نضن



 اهيعاسم ةعباتم ىلإ تداع ةناكسوط نإف « نيدلا رخف ىلع يضق امدنعو

 . م1559 ةنس يف الإ رمثت مل يعاسملا هذه نأ رهظيو .يلاعلا بابلا ىدل

 .«7ةيناهثعلا ةلودلا ءاحنأ يف اهاياعر ةراجت حلاصل نامرف ىلع تلصح امنيح

 مظعألا ردصلا ماقأ « م1574 ةنس يف اهتازايتما ديدجت ةناكسوط تدارأ امو

 ىلع لوصحلا نم اونكمت ابر مهمأب «نارتنام» ركّذيو . «”اههجو يف تابوعصلا
 . ةيسنرفلا م517١ ةنس تازايتما نأل .:ةصاخلا مهتيار تحت ةراجتلا قح

 تناك ةناكسوط نأ انه ديكأتلا نم دب الو . 27مهيلإ ريشي دنب يأ مضت ال

 ءاحنأ يف اهراجت حلاصم لجأ نم ةيناثعلا ةلودلا عم قافتالا ىلع ةصيرح

 ءانيملا اذه ان دقو .تاذلاب «نروفيل» ةنيدم راجت ةصاخبو « ةيروطاربمإلا

 اوناك نيذلا « دوهيلا راجتلاب جعي ناكو ءرشع عباسلا نرقلا يف رهدزاو

 ةنيدملا هذه تدغ دقو . ةينيطنطسقلا يف دوهيلا راجتلا عم كارتشالاب نولمعي

 دقلو .ةصاخب اهنم ةيدوهيلاو . طسوتملا رحبلا ةراجتل ةيسيئرلا زكارملا دحأ
 وسرت تناكو .(؛بلح ابهنمو « ةيناثعلا ةيروطاربمالا ندم .يف اهراجت رشتنا

 لمحتل . «©تنافيللا ءىناوم ىلإ اهقيرط يف يهو « ةيزيلكنإلا نفسلا اهيف

 (1) ومصمم: 0م, 61 (طاوزاعبأ) 1(1,7. 6: 228- (0هعاعع) ؟.اا/. 2. 3 )0

 كلذك مدخ يذلا روهشملا «( مهمهزداا يتوياناب) مجرتملا ةطاسوب رمألا مت دقل
 دق مهتازايتما نأب (0م. 06 6.517) « الادماعقم نأ ارتنام) ريشيو . ىحنملا سفنب ةوئج

 .م154 ماع كلذ لبق اضيأ تددج

 (2) اطال. 2: 2 )3

 (3) [لدمتنقمت 0م. أ[ 2:7 هر

 الو ءرشع سداسلا نرقلا ذنم ؛«نروغل» ةئيدم نم ًارسأ مضت بلح تناك دقل (4)
 اهلهاع طبه ىتلا,.ءايردنا» ةرسأ يهو ريرحلا ةراجتب لمعت ةرسأ مويلا ىلإ اهيف لازي

 الو .نآلا ىلإ اهلمع يف هترسأ تلاوتو ءاهيف ماقأو م647١ ةنس يف بلح ةئيدم ىلإ

 اهئانبأ دحأ ةرايزي تمق دقو .بلح يف «ةقدانبلا ناخ» يف ًامئاق يراجتلا اهبتكم لازي
 .ممم4 لوليأ ُْق نيلماعلا

 (5) - َم.5.ال. 8دلام 3 0ومءاقمانقمماأ, 0أذم هش ععأ. 6 50:ةحم, [ 3 129 50 229, 27 اءاقعقه 6 )6(

 - ملء ذل. 8 |!!! 235, 7670158 06 5

 - اللوممل: لوم نأ 76 ! هانا 20من مقمإل امم000 1935. 6: 3

 ليف



 ًاضيأ اهنم ذخأتلو . «»ةيروس يف ةريبكلا ةرهشلا تاذ ةيسنرولفلا خاوجألا

 تناك اهنكلو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف اهب بوغرملا . ةينابسإلا شورقلا
 ذختت ةيزيلكنإلا نفسلا تناك اكو .©©فيزملا دقنلا ريدصتل ءانيم كلذك

 اوناك نييدنالوهلا نإف . ماشلا دالب ءىناوم ىلإ اهقيرط يف امل ةطحم نروفيل
 . ©7ةيرحبلا ةيراجتلا مهلفاوقل ةحارتساو نيومت ءانيم كلذك اهومدخسي

 نأب «نارتنام» قلعيو «افاوصأو ادولج مهدالب ىلإ مهتدوع دنع ابنم نولمحيو
 يف نيميقملا دوهيلا عم كارتشالاب نولمعي « ادوبي اوناك ابر نيرجاتملا ءالؤه
 بكارملا نومدختتسيو « ةيروسلا تالاكسإلا ةيقبو ةينيطنطسقلاو بلح

 . ”اهتحالم نسحو اهئامأب ةفورعملا ةيدنالوهلاو ةيزيلكنإلا

 ددحلا نودفاولا-'"

 دالب يف ىمادقلا نئابزلا نم اوناك « ةقدانبلا ةصاخبو نييلاطيإلا نإ
 ةيجراخلا ةراجتلا نوركتحي عقاولا يف اوناكو .اهلك تنافيللا ةقطنمو . ماشلا

 اهيقوس «”ةيقدنبلاو ةيردنكسإلا تناك يتلا . لباوتلا ةراجت ايس الو « اهيف
 عارصلاو“. ةديدجلا قرطلا فشك نأ الإ .رشع سماخلا نرقلا يف نيريبكلا

 نييناثعلا مضو . يسرفلا يكرتلا فلاحتلاو « يكرتلا يوسمنلا ينابسإلا

 . طسوتملا رحبلا يف ةراجتتلا فورظ تريغ رومأ اهلك . رصمو ماشلل

 رعشت ملو « ةرم نم رثكأ كلذ ىلإ انرشأ اهك « ًارشابم لوحتلا نكي ملو
 نرقلا فصتتم ذنم هنأ الإ « ءىجافم لكشب ةمجاتلا تاريثأتلاب ةيقدنبلا

 لك يف ةيزكرملا ةطلسلا ةوقو . يبسنلا يلخادلا ءودحلا نإف . رشع سداسلا

 اهسفن ينبت تناك يتلا لودلا هذه تعفد « ةينابسإو ةرتلكنإو ةسنرف نم

 )١( م. 5. ال. 8ةلام ق ©همكاهم المهمات, 9أومدمعأ, 6. 5مم | 128, م 201,19 56ماممطق:1645 )1(

 (2) الممل: 0م. تأ, 5: 3 )3

 (3) م.ةل.8 111 235, مزممأتو ل 5 ةرفإ

 (4) مجل.8 1376, ١ ه دج (مةومدمأمو لو 6مطماإل. 10 ةمنغ1669) 2

 (5) اوما. 0م. ©[. 2.8 )0
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 نم ةدحاو لك لمعت تذخأو . اهجراخو ةبروأ يف ةيعسوت ٍةسايس ىلإ « ًايموق
 اهتاعانص يف عسوتلا ىلع ةرتلكنإو ةسنرف ةصاخبو « ةئشانلا ةيموقلا لودلا

 يف يسايسلا روطتلا ىدأ دقو .رشع عباسلا نرقلا يف ترهدزاو تمن يتلا

 ةسنرف عم ةيناثعلا ةلودلا براقت ىلإ « رشع مياسلاو رشع سداسلا نينرقلا
 يناثلا بيليف مث « لوألا نانيدرفو ناكلراش ءادعأف .ايناث ةرتلكنإ عمو « الوأ

 ةجيتن تناكو . يناثلا ميلسو ينوناقلا نايلس ءاقدصأ اودغ « نايلمسكمو

 يتلا «تازايتمالا» يف ةحضاو تدب «نيتلودلل ةيراجت دئاوف ةقادصلا كلت

 ةيسايسلا فورظلا تريغ كلذبو .(هنيبو نامشع يئنب نيطالس نيب تعقو

 ءىناوم ىلإ دفي دعي ملف .اهتيعونو ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف ةراجتلا طورش

 نم تايلاج تدفو انإو « بسحف ةيلاطيإ تايلاج اهندمو ةيروطاربمإلا هذه

 ًافادهأو « ةراجتلا نم !ديدج اضمن اهعم ةلماح « اهمرغو ةبروأ برغ لايش

 ماشلا داليو « تنافيللا ةايح يف يرغلا لغلغتلا كلذب ًأدتباو .ةرياغم

 ىلع ةيراجتلا تالصلا باب تحتف ىلا ةيبرغلا لودلا لوأ ناكو . ةصاخب

 قوقح اهايلاجو اهراجتل نوكي نأ تدارأو « ةينامثعلا ةلودلا عم هيعارصم

 اهريغو « ةدنالوهف ةرتلكنإ اهتعبتو . ةسنرف يه « اهئناومو اهبندم يف « ةنيعم

 .ةبروأ لود نم

 نويسنرفالا - 1

 كانهف ء ددج نودفاو مهنأب نييسنرفلا ىلإ ةقيقحلا يف رظنلا نكمي ال

 أرود اوبعلي مل مهنكلو - لوألا لصفلا يف كلذ انحضوأ امك نويسنفوربلا

 .اهيف ءايوقأ نيسفانم نويوئجلاو ةقدانلا ناك دإ « « ماشلا دالب ةراجت يف اماه

 عبارلا نينرقلا يف « ةيروس يسارم يف مهدوجو ىلإ راشي نأ ردانلا نمو
 ةقدانبلا نم ةراجتلا هذه عازتنا يف «روك كاج» دوهجف .رشع سماخنلاو رشع

 6 بيسوي ادي ويا راعي ؛ ا يدا

 ل نهذلا لوغشم ناك نماثلا ها . (1)ةيسنرف نفس ا ةدروتسم

 -(1) 14ةقوممو: !اأذأنأرو لان © قم عهت5 كوك [8 | قالقلأ ان 7/11 © ةزؤعاو, اضاعم, 5: ل

1 



 هفلح“ لخدو (>«تناقيللا ةراجت عيسوت يف ايدج ركفي ملف « ةيبيلص برح

 ةلودلا دض نييحيسملا ءارمألا فص يف رشع يناثلا سيول: كلملا

 سماخلا نرقلا رخ رخاوأ يف ةسنرف تعس فيك انفرع دقف كلذ عمو . ةيئامشعلا

 اذهو .اهراجت حلاصل ةيكولمملا ةلودلا ىدل تازايتمإلا ضعب لينل رشع

 امدنعو .تنافيللا يف ةيداصتقالا اهينطاوم حلاصمب اهمامتها ءدب رهظي

 « م678١ ةنس يف ٌدكأ هنإف ؛ . لوآلا ميلس ةينامثعلا ةنطلسلا شرع ملتسا

 هيف حمسو . لوألا ناميلس ناطلسلا نيسنرفلل هحنم دق ناك ًاأحيرصت

 .©9ةداتعملا موسرلا عفد دعب . ةيكرت ضرأ يف ةراجتلاب نييسنرفلا راجتلل

 رايأ  ناسين -ه4 77 يناثلا عيبر رخخأ  ةزغ) م611١ ةنس يف تّبُت هنأ امك

 اولصح دق نويسنرفلا ناك يتلا « تازايتمإلا فيرش طخب ء. 0
 .2©(م٠1٠16/ با) يروغلا هوصناق دهع ىف اهيلع

 رارقل ةرييك ةسامح رهظأ هنإف « شرعلا ىلإ لوألا اوسنارف لوصو دنعو

 ةنس ة«هربمأك» رمتؤم ىفو . نيينامثعلا ةيراحم يف نييحيسملا ءارمألا

 اقاقتا دجتوي نأ اهفده « ةيرس ةمهمب ًافلكم ةسترف ريفس ناك مادا

 دنانيدرفو“ 5 ينمرجلا روطاربمالاو كلملا نيب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ميسقتل

 نم ةسدقملا ةبصعلا لكشف « عورشملا لشفي نأ ايابلا دارأو . يكيلوثاكلا

 نأ الإ ةديدع رومأل ةيصعلا تقفخاو . نيينامثعلا دض كيلوثاكلا ءارمألا

 «ةنصارق دضو» الط سأ لسريس هنأب هلمع ددحو « اهيف لخد ةسنرف كلم

 .ما 554 ةنس يف ةسنرف ةيلام ىلع فرشملا «لوير ودو» اهمدق ةركذم ىلع ءانب كلذو ت

 حيرتس ةكلمملا نإف «ةسنرف يف مهلباوت عيب نم ةقدانبلا عنم اذإ» هنأب اهيف لوقي
 ' ..ةايولس وكيإ ئ00 ود دد دعيت تد)

 «مجح» تومب تهتنا ىلا ابتاسيالمو « مج يناثعلا ريمألا ةثداح تثدح هدهع ف (1)

 . ةيلاطيإ ىلع هتلمح ءانثأ نماثلا لراش ةضبق يف وهو ًامومسم
 (2) 6هيونواثأاعت الغرمأع تاكأةراونع هأ 5أماهرثهأأوأان# الأ اه هت ععو هأغ ه5 ةاهطأ هه 15

 [[؟تمعهأق تان !.8ا/8مأ . ق5 1833, 6

 - 5 ١ م1651: 0م. يأ[ مز: 2770-7

 (3) 55 7ةعنم. 0م. تأ 71. 5:8 ةف
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 سنفوربلا هاج نومجاهي او أوتاك نيذلا 6 ما61٠ ةنس ةيقد هيفي رفكإ رفإ يلامش

 . ةيلاطيإو

 رياربف ؟5) ناكلراش لبق نم « (ايفاب) يف لوألا اوسنارف رسأ ءانثأو

 - اوفاس ود زيول - ميلوغنأ ةقود ةسنرف شرع ىلع ةيصولا نإف « (ما16

 اوسنارف عم فلاحتلا حرتقت اياده عم « ينوناقلا فاميلس ىلإ ابودنم تلسرأ

 نوناك رهش يفو © ينمرجلا روطاربمالل ةديازتملا ةوقلا فاقيإل « لوألا

 اوسنارف نم ةلاسر (ينابيغنارف كاج) لمح . ١676 ماع يمسيد) لوألا
 ناميلس هباجأو . ناكلراش دض هعم فلاحتلا اهيف بلطي ء ناطلسلا ىلإ

 ء دوعوو ايادهو « ةقيقر ةلاسرب ء 16195 ماع (رياريف) طابش يف ىنوناقلا

 اهنيب نم ناكو تالسارملا.تعباتتو .ةيراغنه مجاهيو هتدجنل ىتأيس هنأب
 سدقلا ةسينك ةداعإ « ١1578 (ىبمتبس) لوليأ يف ةسنرف كلم بلط

 باوج ناكو .«9ةيئاكسيسنارفلا ةنبهرلا ىلإ . دجسم ىلإ ةلوحملا
 !' ماعلا سفن نم رهشلا سفن ة: يف هنأ الإ . ”ًافيطل ًاضفر ناميلس ناطلسلا

 اهب عتمتي ناك يتلا ,. ةميدقلا «تازايتمإلا» ناميلس ناطلسلا دكأ

 يتلا 7 حوضوب نيبت ةقيثولا هذهو .رصم يف نوينالاتاكلاو نويسنرفلا

 .(0كاذنا ةيراجلا ةيراجتلا تالماعملا عيمج يف اهتظحالم بجت

 ش ) (0 ١
 (1) 06 7عقنقن 0م. كأن 13

س لوصو دكؤي رماه نأ الإ ةهمسأ فرعي نأ تود بودنملا اله لتق دقت
 2 ىسئرف ريش

 ١ :ةرتغلا هذه

 طةمممعم 0م, 61 ض١. ممم 7071

 (2) 05 183:3: 0م. ج1 13 مف

 ةنف
 (3) اطا0. 1. 111. 525: 326-27

 (4) اطأل. 1. 2: 29- كطقمافعمب 0م, نيا 7 88: 122-29 6

 ممعتعم طأمادم 31: اق 8ةونرر»ع ل5 0 ةماانا جال هوك مم: 49-54 3

 + 80الب: عمر هأومعرو أم ناي مزل, 2: 2

 صنلا ةصاخيو ةديدع اهنم خسنلا نأ الإ ًامامت دوقفم 4 ماع ةقيثو لصأ نإ

 - اضف دقلو .ةيجراخلا ةرازو عدوتسم ينو ةيكلملا ةبتكملا يف دجوي ذإ ءابنم يسنرفلا

 نش



 يناثلا نوناك )١4 . ديردم يف حلصلا ةدهاعم نم مغرلا ىلعو

 ' ةدهاعم نم مغرلا ىلعو «لوآلا اوسنارف تررح يتلأ ١577(2 (يانيإ

 تمعد يتلا « (157١؟9 - سطسغأ  بآ د) ةربماك يف ةيناثلا حلصلا

 عم فلاحتلا مازلإ نم لوألا اوسنارق كلملا تصلخو « ديردم ةدهاعم

 لوألا اوسنارف نيب ترمتسا ةقادصلا تاقاللع نإف «٠ ىنامثعلا ناطلسلا

 ىفو . لوألا اوسنارفو ناكلراش نيب ًامئاق لظ ءادعلا نأل ١ ىنوناقلا ناميلسو

 كولم مامأ وهف « نيدح تاذ ةسايس بعلي لوألا اوسنارف كلملا ناك عقاولا
 ناطلسلا مامأو « نيينامثعلا دض ةيحيسملا بناج ىلإ « اهئارمأو ةيروأ

 افلاحت دقع ةسايسلا هذه لظ يفو .ءارمألاو كولملا كئلوأل اودع ينامثعلا
 مدقت . نافرطلا عنميل « نماثلا يرئنه هرتلكنإ كلم عم ء1678 ةنس يف

 ىلإ ؛نوكنر ناوطنا» هريفس لسرأ تقولا سفنبو « ةبروأ يف نيينامثعلا
 . ()0ةيراغنه يف روطاربمإلا دض هبرح ناطلسلا فقويل « ةيئيطنطسقلا

 ال ود ناج» ديدجلا هريفسب لوألا اوسنارف ثعب ء م1814 ةنس فو
 ءازمأ عم-حلص ةدهاعم حرتقيو . ةقباسلا ةراجتلا تازايتمإ دكؤيل « «هروف

 هبناج ىلإ برحلاب ناطلسلا عانقإلو . ناكلراش ادع ام « ةيبرغلا ةيحيسملا

 لزانتلا ىلع ريخألا اذه ةقفاوم مدع ةلاح يف . ينمرجلا روطاربمإلا دض

 كلذك هنم بلطيو « لوألا اوسنارفل ردنالفلاو اوترآلاو «ةونجو وناليم نع
 ةيلقص دض هلوطسأ لاسرإو « ةيبهذلا ةلمعلا نم نويلم غلبم ةنادتسا

 ْ , (9ةيليدرسو

 اريام ناك يذلا 560ةمالو» 06 لله ةعومجم ىف ةدوجوملا ةخسنلا «رييراش» -

 نيتيسامولبدلا نيتغللاب ةقيثولا هذه مدقي وهف .يلاعلا بابلا ىدل ثلاثلا يرن
 نع ةمدقمب ةقوبسم ةخسن لكو . مدقأ صن نع ةلوقنم ةيكرتلاو ةينيناللا .تنافيلل

 نمض عوبطم ةدهاعملا هذه نم يسرفلا صنلاو اهدقع ىلإ تدأ يتلا .فورظلا

 . 6 0ال55ا' 8 0' تلاه ايو فير تودو ىسوك)» ل تادهاعملا ةعومجي

 (1) 06 1ةهنوت 0م. 0ث 14 01(

 (2) 06 7هوئهج 0م. جب 1.1, 25: 5+ مم: 29 -2 7١١)

 . (هروف ال) ىلإ لوألا اوسنارف كلملا تايصوت
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 ةدشهاعمب أهنم جرو 5 ناطل أ عم هتاضواقم يف «هروفالود» حجو

 صضعب اًهيلإ رظنيو 1008 ةمس طابش و تعفو 3 ةراجتو ةفقادص

 ةلماعم ةقيرط ىفو لودلا نيب تاقاللعلا يف 00 ماظن اهنأ ىلع نيخرؤملا

 !.«يلاعلا بابلاو ةسنرف نيب ىلوألا تاقالعلا نعو هتركذم يف :رماه» ديسلا 0 010

 ] امياتك يف . تادووه» تاسالف» نم اهدونب سبتقا يتلا ةلهاعملا هذه خيرات + لوح ةشقانم

 أيكم 2 هظوشحم ه ةحوسل نم اهروذب ةذوحنأم ينو , 11510أ م لع اد 0000 قاتل تح

 ةئس طابش ةدهاعملا خبر رات نوكي نأ نكمي ال «رماه» يأر بسحعبف . مهوومقا لا

 يف نايلس ناطلسلا تاركذمب كلذ ىلع لدتسيو .م075١ طابش انإو ءما ه*ه

 تاركذملا هذهف'. يباجيا ر خآلاو يبلس امهدحأ , نيناهرب ىلع ىيرتخ يلا ةسداسلا ةيرح

 .اهيلإ هتدوع ىتح ةينيطنطسقلا نم هجورحخخ ذنم امد اوف ناطللا لامعأ عيمج درست

 هذه هيف تدع يذلا هلك م010١ ةنس طابش رهش ءانثأف. . فصنو نماغ ءاعثأ يأ

 يف ناطلسلاو وه ريخألا اذه ناك .اشاب ميهاربإ.عم ةينيطنطسقلا ين ةدهاعملا
 يذ 7 ءاعبرألا موي ينو .يبلسلا ناهربلا وه اذهو .ةيوتشلا دادغب تارنكسعم

 يابرلب لبق نم نولسارم ىتأ ءماهاعم ةنس رايأ 75 يأ .ه١44 ماع ةجحلا

 ريفسلا نإ نذإ . ناجيبرذأ يف ناطلسلا ركسعم ىلإ ةسنرف كلم ريقس مهعمو « يلمورلا

 51 يق الإ مظعألا ردصلاو ناطلسلا ركسعم ىلإ لصي ىل هيبريتركس دحأ وأ يسنرفلا

 ءايتح ما هس ةنس طابش يف دّقعت ُ ةلهاعملاف مث نمو 2م١هاثه ةنس (ويام) رايأ ظ

 .اشاب ميهاربإل ماه يخيرات لمع رخخا تناكو ءم1675 ماع (ياربف) طابش يف انإو

 ظ كلملا ىلإ هنم ةلاسر ف ( (ينيمرج) يسنرفلا ريفسلا هركذ ام اذه «رماه» لوق ديؤيو

 دإ ,ةدهاعملا هذه ٠ خيرات نع .م١٠/15 ةنس ' (ىينوي) ناريزح 4 يف ثلاثلا يرنه

 ' ة/ئا/ ماما/1 ١675 خيرات ةدهاعملا هذه ىطعأ

 تادويجاقم: 0م. 01.1111, 912:/2- 08 ١ عقاقم 1 ٠١
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 اطعبن ارمأ بكي اب ملاعلا خرؤملا نأب ؛«رماه» لوق ىلع «اتسين ود» و «سيراش» قلعيو

 ' «ميوقتلا حالصإ لبق «ةسنرف خيرات ثداوح ميمج نأ وهو . عيمجلا ىدل اير

 ةروصب «ةيلاتلا ةنسلا نم ىلوألا ةثالثلا رهشألا ىلع ةقباسلا ةنسلا خيرات دمت تناك
 يل ني دليلا تيع ل الا حفلا ديمو ءىدتت حلا نإ

 .م67١ه© ىقبت ةنسلا نأ الإ ” انيحجف

 م



 تازايتمإلا ماظنل يقيقحلا ءديلا نيخرؤملا مظعم اهيف ىري امك ()بئناجألا

 يذلا قلطنملا تناكو « ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ يف بناجألا هب عتمت يذلا

 ةلودلا عم لودلا اهتعقو يتلا « ةقحاللا تادهاعملا عيمج هبجومب تمسر

 .(9 ةينامثعلا

 ًافلكم «هروف الود» ناك دقف « اهتيعون وه ةدهاعملا هذه يف ريثي ام نإ

 اوسنارف كلملا هيلإ اههجو ىتلا تاميلعتلا ىف درو امبسح « ةيسايس رومأب
 مةاذووأمف 09ه 5ةن5و5 ديسلا نإ ؟ةيراجت 2ع اضع ىلا تلوحبت فيكف « لوألا

 تناك اذإ ةقيقحلا يفو .53ةدهاعملا هذه لثم بلطت مل ةسنرف نأ ركذي

 « ةيراجتلا رومألا ٍىلع صنت ال هروف اال ىلإ ةيباتكلا لوألا اوسنارف تاميلعت
 هذه يف ثحبلاب ًايوفش ًافلكم نكي مل هنأب ينعي اال اذهف ء تنافيللا ىف

 نرقلا يف ًاحضاو ناك تنافيللا يف اهتراجت ةيوقت وحن ةسنرف هاجتاف 0

 اهتدايس ضرف يف اهتبغرب رسف ةيلاطيإ يف اهعارص نأ ىتح .ءرشع سداسلا
 اهتبلاطم نإو « ةيقدنبلا نم الدب « طسوتملا رحبلا ىلع ةيراجتلاو ةيرحبلا
 ليلدل ,دهديكأتو « ةقباسلا تازايتمالا ديدجتب م1677 ةنس يف ناطلسلا

 نوكت نأ نكمي ال ء 16*ه ةنس ةنهاعمف .ةسايسلا هذه ىلع حضاو
 يسايسلا ىحنملا اذه ىلإ تلوح اهلعلو . هروف الود نم بلط نود تدقع

 يركسعو يسايس دهعت نم « هيغبي ام لين يف هروفالود لشف دعب يراجتلا
 ةحضاو ةحيرص ةراشإ اهتمدقم يف ةوق « .ينامثعلا ناطلسلا نم حيرص

 نم 6 ةدهاعملا هذه ذيفنت نأو « .ةنيكلودلا :قين مالسلا ةرورصض لوح

 . همئاعد

 يسايس فلاحتل همذقم يه ةدهاعملا هذه نأ نيخرؤملا ضعب ىريو

 امنإو ٠ هدونب انلصت مل « ىلاتلا ماعلا يف نيفرطلا نيب دقع . يركسع

 (1) ةاووانهمت 0م. تإز 56: 546--7 01(

 (2) 8هنوبوب !ه:ةأومهزك أذ آانراكعزل, 2: 3 ) 5

 (3) ههازؤوأؤ 06 .83ل535: 18 6 ةوأررع 065 © ةماأأاننا311015 لكقهن5 !' ععدمأرق# 01 هروقرمل, 1 8 69
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 ةكرعملا يف كارتألاو نييسنرفلا نواعت ىلإ كلذب نوريشيو « هجئاتنب فرع
 يذلا نواعتلا وأ 200718171 ةنس ىلإ اهخيرات عاجرإ تبث اذإ « يلوبان دض

 لبق نم ةهجوملا ةيرحبلا ةلمحلا يف . ١6857 ماع يف : العف ىرج

 ةدهاعم نع ةلصفنم فلاحت ةدهاعم دقع يغني «رماه» نكلو ©اسوريرب

 . نيترتفلا كنيت نم ةرتف ةيأ يف « ةقباسلا ةقادصلا

  دوجوم ريغ م81١ه ةنس ةدهاعمل يلصألا صنلا نأ ةقيقحلا يفو

 يف ىتح « ًافورعم نكي مل لصألا اذهو «تازايتمإلا مظعم لصأ كلذكو
 ريقس وهو ا 06 023ع كانوبود» زيكرملا بنك لقف .رشع نماشلا نرقلا

 يف نييسنرفلا ةراجت لوح ةماع ةركذم ىف ةينيطنطسقلا يف ةسنرف

 نأ» ؛ ماا ةنس يف ( هينو وليبولا» ماعلا فقارملا نإ ةهجوم . تناغيللا

 رماوألا ضعب لضفب الإ مهتراجتو ىلوألا مهتاسسؤم اوميقي مك نييسنرفلا
 ةصاخ ةدهاعم كانه ناك ولو 3 ءارقسلا اهيلع لصح يتلا ) تايصوتلاو

 ماع يف ىلوألا تازايتمالا لوح تاضوافملا ترج دقف .انيلإ لصت مل اهنإف

 5 يسئرفلا ريفسلا فيرب ود ديسلاو 1 ثلاثلا دمحم ناطلسلا عم ع 1 1/

 لصأ نأب» : الئاق اتسيتود فيضيو .(©(م٠15 5 ماع يف تناكف ةيناثلا امأ

 لصأ ىوس ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ يف سيو « عئاض ةدهاعملا

 0١4٠( 7 ماع ئف تعقو 7 ةدهاعملا

 (1) ةأةعذقتا: أ ذامزرم نقمغر ام. عأ ةتيئلننب 06 اه لماورل 818 ؟ةيصوقت5و 6.16. )1(

 (2) والدة 5 .885قلن0هأ, 0م. 01. 22: 467-468. . +5

 ىضفقو «اوفاس قود نم «سين» يدنرفلا لوطسألا عم نواعتلاب تعزتنا ةلمحلا هذه

 ويأم ىتح ةيسنرفلا ءىطاوشلا رداغي ملو ؛نولوط» ءانيم يف ءاتشلا هلوطسأو نيدلا رح

 ١6414. (ايأ)

 (3) !لورممو: ة/اةمجمأ؟6 ةان' (65 معممأ 6865 عا1105 06 اه !؟عومعم قللقعا3 ممما6. لمانو78أ. مكأ 16

9 :5 ,71827 

 (4) اكقعدمم: 0م. 1, 6: األ. رام 0مل عنه )م 5 ١

 (5) 06 1ةياقن 0م. 1.71 8:2 1 )6

 سفن يف اهنإو «ةيلاتلا نورقلا يف متي مل «م16*ه.ةنس ةدهاعم لصأ عايض نأ ودبي
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 نيتدهاعم نم عقاولا ىف ةفلؤمو (١)ادنب )/١116( مضت ةدهاعملاو

 ء««ينيمرج» يسنرقلا ريفسلا كلذ ىلإ ريشيو .اهعيقوت نم ةريصق ةرتف دعبو ءنرقلا -
 يف هروف ال اهعقو يتلا ةميدقلا تازايتمإلا نع ثحب هنإ) :لوقيف هل لئاسر ةدع ف

 . ©8186: 1. ا/.5:55 (دجوت ملف .ءناطلسلا تالجس ينو ءناكم «ءلك

 :لوقي ماهم ةنس «(ويلوي) زوّمم ٠ ْق ثلاثلا يرئه كلملا ىلإ هنم ةلاسر قو -

 .كلملا ىلإ «(ةديدجلا تازايتمالل) نيتيلصألا نيتنثالا نم ةخسن لسرأ دق» هنإ

 ثدح امك عيضت ال ىتح «ةينيطنطسقلا يف كلملا ءارقس يديإ نيب تعضو ةيناثلاو

 .(«تاييلس تازايتمال

 تانويراةقت ا .1ا/. 2 61. 8 0 1 :

 ةيجراخلا ةرازو فيشرأ يف دجوت ىتلاو ءاهل ةاطعملا ةمجرتلا بجومب كلذو )١(_

 يف ةظوفحملا تامجرتلا نعأر يثك فلتختال ةمجرتلا هذهو . «رييزاش»اهرشنو « ةيسنرفلا
 مهاودا6 09 : يف ًاضيأ اهرظنا .لانسرألا ةبتكم وأ « ةيروطاربمإلا ةبتكملا تاطوطخم
 دهعلا علطمو ةي دروسل ينامثعلا حتفلا : غابصلا ىليل : يفو 0800528 , 0م. 016.56. 57-7

 يناثلا قحلملا . 19451١ ةرهاقلا ةعماج ىلإ تمدق ريتسجام ةلاسر اهيف ينامثعلا
 يف«نوسودهاهمدق يتلا كلت نيبواهنيب ةيرهوج تافالتخا كانه نكلو . 158٠-7581 ص

 رومألا يوحت يهف تافالتخإلا كلت ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو .افنأ هيلإ راشملا هباتك
 ْ ' هنم سبتقا يذلا ردصملا ركذي ال «نوسود» نأ ملعلا عم ةينآلا

 . ةيروس يف يسنرف لصنقو «ةينيطنطسقلا يف يسنرف ريفس ميقي - ١
 ./6 ودم ابشر مهعئاضب ىلع نويسنرفلا راجتلا عفدي ال - ؟

 مهتماقإ نم رشعلا تاوئسلا لالخ بئارضلا عيمج نم نويفعم نويسنرفلا راجتلا *' 

 - ةيداعلا بئارضللو ةيزجلل ةدملا هذه دعب نوعضخي مهعأ الإ ءةينامثعلا دالبلا يف

 . ةيباصقلاو ضراوعلا

 نييلقصلاو نييزوغارلاو نالاتاكلاو زيلكنإلا لثم «ةيبروألا ىرخألا ممألل نكمي - 4
 تادهاعمب «يلاعلا بابلا عم مهتاموكح طبترت ال نيذلا «نييلاغتربلاو نييونجلاو
 ةسنرف ةيامح تحت رجاتت نأو «راحبلا عيمج يف يسرفلا ملعلا تحت رحبت نأ ءةقادص

 . ةينامتعلا ةيروطاربمأإلا ءاحنأ عيمج ِق

 نكامألا نوسرحيو «ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم ةيرحب نييسنرفلا عيمج عتمتي  ه

 . كيلوثاك نيد لاجرب نيطسلف يف ةسدقملا

 ٠ ةسيئك وأ ريد لك ىلعو «يسنرف لك ىلع  يمالسإلا نوناقلا بسح - مرحي 1
 .ةينامثعلا دالبلا يف اراقع كلمت نأ .ةينيتال

 .ناطلسلا عابتأ نم نوحبصي داليلا لهأ نم مأو يسنرق بأ نم نودولوملا دالوألا

١5 



 "نأ لوألا اهدنب ىف تصنو « ةماقإ ةدهاعمو . ةيراجت ةدهاعم « نيتلصتم

 اوسنارفو ينوناقلا ناميلس) . نيكلملا نيذهل نيعباتلا اياعرلا عيمجل»
 . مهعابتأو مهعئاضب عم اولقنتي نأو , نامأو ةيرحب اورجتي نأ « (لوألا
 « تارامإلاو كلامملا عيمج يف . ةحلسملا ريغو ةحلسملا مهبكارمو
 راحبلاو « تالاكسإلاو ءىناوملاو ندملاو . نوصحلاو تاعطاقملاو

 يف اهناكلميس وأ « ًايلاح ناكلملا اهكلمي يتلا ةنكمألا عيمجو .رزجلاو
 . «لبقتسملا

 اولقني نأو « ءارشلاو عيبلاب اولدابتي نأ مهيعباتو اياعرلا ءالؤهل نأ» امك

 ىلع « ةعونمملا ريغ علسلا عاونأ عيمج . را ىلإ دلب نمو . رحبلاو ربلاب
 .طقف ةيداعلا بئارضلاو «. ةميدقلا تادئاعلاو موسرلا اهنع اوعفدي نأ

 يف نويسنرفلا عفديو . نويسنرفلا هعفدي ام كلملا دالب يف كارتألا عفديو

 ةبيرض ةيأ عفد ىلع اوربجي نأ نود . كارتألا هعفدي ام ناطلسلا دالب

 ةدهاعملا تحضوا دقلو «؛ ")ام ةرخس وأ « يفاضإ مسروأ « ةديدج

 « ©”ءىناوملاو رحبلا ضرع يف ًاضعب امهضعبل نيلوطسألا ةلماعم كلذك
 ةعباتلا بكارملا نم بكرم قرغ ةلاح يف رخآلا نم قيرف لك فقومو
 ةلماعم ةيفيكو « «)هئناوم يف وأ ء«رخآلا قيرفلا ءىطاوش ىلع امهدحأل

 .(9نيرافلا ديبعلاو « نيفرطلا نم ىرسألا

 هيف ولبتو « ةدهاعملا نم تحبلا يراجتلا مسقلا صخي اميف اذه

 الف « ةماقإلا ةدهاعم امأ .ةيلجو ةحضاو نيقيرفلا نيب لثملاب ةلماعملا

 رخآلا فرطلل ينامثعلا وهو فرط دهعت امنإو « نيفرط نيب دقاعت اهيف رهظي
 ةيدرفلا ةيرحلا نانمضي رشع سماخلاو لوألا دنبلا ناك اذإف . ىسنرفلا

 .ثلاثلاو يناثلا نادنبلا )١(

 .رشع يناثلاو رشع يداحلا نادنبلا (5)
 .رشع ثلاثلا دئبلا (*)

 .رشع عبأرلاو رشاعلا نادنبلا (4)
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 نإف « مهتراجت ببسب نولقنتي نيذلاو . نيميقملا « كارتألاو نييسنرفلل
 دنبلا يفف ()طقف مهيعباتو نييسنرفلا قوقح يف الإ ثجبت ال ىرخألا دونبلا

 « ةينيطنطسقلا يف ريفس نييعت قحب ةسنرف كلمل ناطلسلا فرتعي كثلاثلا

 يف رمألا هيلع وه امك « ةينامثعلا ندملا يف لصانقو « ةطلغ وأ

 ىواكشل نوعمتسي مهف « ةعساو ةيئاضق ةطلس ءالؤهل نوكيو . ةيردنكسإلا

 مهنيد بسحب ةيئانجلاو ةيندملا مهنوؤش يف نوضقيو « مهينطاوم

 يأ وأ . شابص وأ « ضاق وأ مكاح كلذ نم مهعنمي نأ نودو « مهنوناقو

 اهنوردصي يتلا تارارقلا ذفنت وأ عطت مل اذإو . ةينامثعلا ةلودلا يفظوم نم

 اومدختسي نأ كارتألا نيفظوملا نم مهريغو ةيشابصلا ىلعف ٠ مهاياعر ىلع
 ةينامثعلا ةلودلا ةاضق ىضق ام اذإو .ةمزاللا ةدعاسملا اومدقيو ؛ مهتطلس

 يذ ريغو ايغال ربتعي مهمكح نإف « كلملا اياعر نيب ثدح . فالخ يف

 . كلذ اوبلط نيذلا مه مهسفنأ راجتلا ناك ولو ىتح « ةميق

 عسوأ حاضيإ « عساتلاو نماثلاو سداسلاو سماخلاو عبارلا دنبلا يفو

 وأ لصنقلل اهيف ةلوخملا تاطلسلاو « ةيئاضقلا ةيحانلاب قلعتت رومأل
 .ةينيدلأ ةيرحلا ةسنرف كلم اياعر حنم دقف .« سداسلا دنبلا امأ .ريفسلا

 نكميو « نالماكتم ةماقإلاو ةراجتلاب نيصاخلا ةدهاعملا يمسق نإ

 دح ىلإ ضرفت ةراجتلا ةيرح نأل « لوألل ةجيتنوه يناثلا مسقلا نإ لوقلا

 بسحب ةديدع تارم دعب اميف يراجتلا مسقلا لدع دقلو .ةماقإلا ةيرحام

 يف ةدهاعملا نأو اميس ال « ةيداصتقالا تارورضلاو .٠ ةيسايسلا فورظلا

 ءزجلا امأ .اهعقو يذلا ناطلسلا ةافوب اهلوعفمو اهتميق دقفت نيينامثعلا رظن

 تازايتمالا عيمج يف رطألا سفنبو ءوه امك ىقب دقف ةماقإلاب صاخلا

 ءالؤه ىلع ضبقي نأ نكمي ال» :لوقي يذلا عباسلا دنبلا دونبلا كلت ةلثمأ.نم )١(

 . مهيكأرمو مهمادختو .مهثالمعو (يسنرفلا كلملا اياعر نم دصقيو)إ راجتلا

 يف مهتادارإ دض لمع ىلع نوربجي الو ,مهتراحبو مهتريخذو مهتيعفدمو مهتحلسأو

 . «اهريغ وأ ةيناثعلا ةلودلا حلاصل ربلا يف وأ ءرحبلا ىلع ةرخس وأ ةمدخ ةيأ
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 .«)رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةيبروألا لودلل ةحونمملا

 ىلإ ىناثلا يرنه كلملا عرسي مل . لوألا اوسنارف كلملا ةافو دعبو

 هئادعأ دض نيينامثعلا عم هفلاحت ىلع اصيرح ناك نإو ٠ ةدهاعملا ديدجت
 لالغتسا نم ًاجعزنم يناثلا يرنه ناك دسقل ةقيقحلا يفو .نييوسمنلا
 اهثيي ناك ىتلا ةضرغملا تاعاشإلاو « كارتألا عم هيبأ فلاحتل روطاربمإلا
 ع ةينيطنطسقلا ىف هريفسب ىناثلا ىيرنه ظفتحا دقف كلذ عمو , ()هدص

 كلت نم ىدبت دقلو . ينامثعلا ناطلسلا عم ةلصتم تالسارم يف يقيو
 عاضوأ نيسحت لبق يركسعلا فلاحتلا ناك « ربكألا همه نأ تالسارملا
 .(2©تنافيللا ىف ةيسنرفلا ةراجستلا

 , (م١٠155 )1١689 يناثلا يرنه هابأ فلخ يذلا يناثلا اوسنارف امأ

 و

 (1) مة/اووزؤ 06 8جرهمك: 0م.6 17 )000

 (2) 6 1 هواهن 0م. 0أ1. 11.2: 51-3

 ةنس (ربمسيد) لوألا نوناك <48 يف .(هشوب) امور يف هريفس ىلإ يناثلا يرنه نم ةلاسر (؟)
 .ما ش

 ةنس رفص )٠١ . م١ 6887 ماع (رياربف) طابش نم لوألا خيراثب فلاحت ةدهاعم كانه (7)

 ناهثعلا لوطسألا ةدعاسم لجأ نم يوناقلا نايلسو يناثلا يرنه نيب .(ه١

 ءردصم يأ يف رشنت مل ةدهاعملا هذه نإ ؛اتسيتود» لوقيو . ناكلراش دض يناثلا يره

 م1177 ةنس يف ةينيتاللاب اهرشن (اهد0او غينول) نكلو ,فيشرأ يأ يف دجوت الو

 0و 1ةونه: 1.1.28: 45-48 ماهرشانب مهتقثل ةحيحص نوخرؤملا اهربتعاو

 يف م558١ ةئس يبسنرفلا عم يناثعلا لوطسألا كرتشا ةدهاعملا هلهل ةجيتنو

 ززع 2م1604 ةئس يفو .رائيلابلا رزجو ةيلقص ةريزجو ءايرب الك لحاوس ةمجاهم
 لتحا اشيج يلوبان ءيطاوش ىلع تلزنأ ةيفاضا ةيرحب تادحوب هلوطسا ناطلسلا

 عم سيزيربمك وتاك ةدهاعم عقو يناثلا يرنه نأ ناطلسلل يمن امدنعو .وزئاروس
 ناك اذإ هنإ : هل لقو كدبسل بتكأ : ةسنرف ريفسل لاق هنإف «م664١ ةنس ناكلراش

 اوحبصي نأ ءادعألا ىلع اضيأ بعصلا نمف «ءادعا اوحبصي نأ ءاقدصألا ىلع ابعص

 " .يرعلا قرشلا يف ةيلودلا ةسايسلا .ليعاسإ لداع - يروخ ليمإ .«ءاقدصأ
 . 4١ص .١ج 1١9869-١95١. «توريب . ءازجأ



 ًاصيرح نإك هنأ « ناطلسلا ىدل هثوعبم عم اهلدابت يتلا لئاسرلا نم رهظيف
 .©7ةينامثعلا ةنطلسلا عم ةقادصلاو دولا تاقالع ةعباتم ىلع

 « ىرخأ ةرم ةيراجتلا يحاونلا ةيضق ةسنرف كولم رثي مل ةقيقحلا يفو
 .اهببس ناكو .يناثلا ميلس ناطلسلاو « عساتلا لراش كلملا دهع يف الإ
 ىلع ءاليتسالاب اودده نيذلا « ةيردنكسإلا يف نييسنرفلا راجتلا ىوكش

 ناطلسلا ىلإ برقم يدوهي رجات لبق نم كلذو « نوكلمي امو « مهعئاضي
 ةدهاعم نم عساتلا دنبلل ًافلاخم اذه ناكو ء ”«يكيم» وهو « يناثلا ميلس

 هنزاحت (ماو/4 1 ) عساتلا لراش كلملا لسرأ دقو . ما ها“ه ةنس

 يف كلملا ناكو لو نال يناثلا ميلس ناطلسلا ىلإ (غروبود دولكو

 لاجر ضعب حار ذإ « كارتآألا عم فلاحتلل ركنتلا ةركفب دج ًارثأتم عقاولا

 . ةسنرف ءادغأ رثاكت نكلو . داحلإو رفك فلاحتلا كاذ نأ نونلعي نيدلا

 هتاقالع ميعدت ةرورضب « ةينيطنطسقلا يف هريفس حئاصنو « مهسأب دادتشاو

 ةيقيرفأ ءىطاوشو ةيردنكسإإلا يف ةيليسرملا ةراجتلا حلاصل « ناطلسلا عم

 ,.27ناطلسلا عم قافتالا ىلإ ةدوعلا ةرورضب هتعنقأ « ةيروسو ةينيطنطسقلاو

 ةلس يف يناثلا ميلس ناطلسلا نم لصحي نأ يب ىسنرفلا ثوعبملا عاطتساو

 7 33-1 0 01١ةوأو, 1.1 8م: 06 )1(

 شماهملا 48 ص ىلإ عجري (؟) "٠.
 هرودب ناك يذلا .«يكيم» نم ةريبك دئاوفب نونيدتسي نويسنرفلا راجتلا ناك دقل

 ىعسو .نييسلرفلا راجتلا ىلع نويدلا كلذي تمكارتف ءهسفن ناطلسلا لوم

 يذلا وه هسفن ةسئرف ريفس نأ دعب ايف نيبت نكلو .نوكلمي ام ةرداصمل «يكيم»

 نيد ءافول . ماشلا سلبارطو ةي دردنكسإلا يق نييسنرقلا راجتلا عئاضب زجح- حيرتقا

 يكيم .
  8, 0وي ةلفموت 0م. تأ ؟ءالا. م 67. ةلماه - عأ

 )*( ص ١ج يبرعلا قرشلا يف ةيلودلا ةسايسلا  ليعامسإ لداع - يروح ليمإ ١5 -
< 1 

 ربمسيد 8 يف ريقسلا نم لئاسر ١65577 . فو ١7 ريمسيد ١055 .

 تادهماؤبوت 1. || هم: 744754. الما.
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 ةدهاعم دونب ريبك دح ىلإ هبشت « («:ادنب (14) يوحي كص ىلع ءم48

 :ناماه نارمأ اهيف ظحالي هنأ الإ (9 ما ه1 ةنس

 بكارمل تنافيللا يف اهتيار حنمت نأ اهدحو ةسنرف قح نم نأ :امهلوأ

 نويلقصلاو نويونجلا مهنمو « نييسنرفلا ٠ريغ نييبوروألا
 22 نوينوكنألاو

 ةقادصب امنإو « طقف نيكلملا ةايحب ةنوهرم ريغ كصلا ةدم نأ :امهيئاث

 . (©كارتألل نييسنرفلا

 تءاس « (م1588 )١81/5  ثلاثلا يرنه ىلإ كلملا لآ املو

 تحخارتو « «”اينولوب ةكلمم شرع ببسب « نيينامثعلاو ةسنرف نيب تاقالعلا
 « ةرتلكنإ ةكلم ثيبازيلا ةكلملا ةصرفلا تمنتغاف « امهنيب فلاحتلا طباور

 (1) 06 7ةداه: 0م. ©1171. مص: 96-91 )0غ(

 ةدهاعملا ديدج ءىبش اينودو «راصتخاب رركت ةدهاعملا دونب نأ» رييراش يأر نإ- 0

 ود» ىبنرفلا ريفسلا نأ الإ .«ةميدقلا تازايتمالل ديدجتو ديكأت دونبلاف .ىلوألا

 ةسنرف حنم ىلع رشع سداسلا اهدنب يف تصن ابأل ةسنرفل ةءاسإ اهيف ىري «ناشنارغ

 يف ودبي يسنرفلا كلملا دعي مل كلذبو :تازايتمإ نم ةيقدنبلل حنم دق ناك ام لك

 .ناطلسلا ىوتسم

 تاوماغعز 0م. تأ. 7 1 ١١١|١

 (3) القمص 59 نأ. .١ الا| 3 ١ ف

 اذه نم «ناسالف» جتنتسيو .نييزوغارلاو نيينالاتاكلاو نييلاغتربلا عرماه» فيضي

 ءىناوم يف لوبقملا ديحولا ملعلا وه ةلحرملا هذه يف ناك يسنرفلا ملعلا نأ دنبلا

 تناك ةسنرولفو زوغارو ةيقدنبلا مالعأ نأل «حيحص ريغ اذه نكلو . (ناطلسلا)
 . ةيكرت ءىناوم يف ةسنرف ملع عم فرفرت ناميلس ناطلسلا دهع ةيابن ىتح

 «ءيسي ام اورهظي الأو , يماسلا انزايتمإب اولمعي نأ عيمتلا ىلع)  رشع نماثلا دنيلا (4)

 . (ةماقتساو ةنامأب انتقادص قيرطب نوريسي نييسنرفلا نأ املاط

 .18- !١ ص . .ةيلودلا ةسايسلا - يروخ ليمإ ليعامسإ لداع (0)

 ىلع اكلم ةسنرف كلمب ناطلسلا فارتعا هريفس قيرط نع يبسنرفلا كلما بلط دقل

 .اينوناق بختتنملا نافطسا ريمألاب هفرتعاو «بلطلا ضفر ناطلسلا نكلو. . ةدنلوب
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 . ثلاثلا يرنه كلملا رمألا اذه راثأ دقلو . ةينامثعلا ةلودلا عم ًاقافتا دقعتل
 فلاسلا كصلا ديدجتل « «ينيمرج» نورابلا ةينيطنطسقلا ىلإ لسرأف

 دق ناك يتلا « «ياون ود» يسنرفلا ريفسلا ةركذم ىلع علطا هلعلو .ركذلا
 ةنس (سرام) راذأ يف « عساتلا لراش كلملا هفلس ىلإ اهلسرأ

 ةرورض ىلإ ةسنرف كلم وعدت يتلا بابسألا اهيف هل حرشي , 00م5
 : ةثالث هو ينامثعلا ناطلسلا عم فلاحتلا

 . اهل يبرغلا جيجحلا ةرايز نيمأتو . ةسدقملا نكامآلا ىلع ظافحلا
 ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف نويسنرفلا اهب موقي يتلا ةراجتلا ةكرح ةياعرو

 ءاقبإلا اريخأو . مهنم قودغناللاو , سنفوربلا ناكس ةصاخييو « ةينامثعلا

 عسوت دض « اماع (45) ذنم ةسنرف كولم اهعبتا يتلا نزاوتلا ةسايس ىلع

 ًاملع طيحأ دق هنأ دب ال امك .اهيف ةمكاحلا ةرسألا حماطمو ةسمنلا

 ةنس يف « يلاعلا بابلاو ةينابسإ نيب ةرئادلا ةيرسلا تاضوافملاب
 ةقدانبلا ادع ام  ةيلاطيإ لكل ةراجتلا ةيرح هيف حنمت.حلص دقعل م1617
 كالمأ نم اهلك اهنأ رابتعا ىلع « ردنالفلاو لاغتربلاو ةيناملأو ةينابسإلو -
 اهاقلت يتلا رابخألا كلذ ىلإ فاضيو .«7 يناثلا بيليف كلملاو روطاربمإلا

 ::ةيلاطيإلا تالايونلا ءارمآ تالراشم: نغ + ةينيطتطستقلا ىف هريقس نم
 ىلع نيرئاثو . كلذ يف نيدرمتم « ةينامثعلا ةلودلا يف ةراجتلا ةيرح لينل

 . ©ةيسنرفلا ةيارلا

 2. (ه8 ةنس ةرخآلا ىدامج ١١ .ماهما ةنس زومت 6 يفو

 اهيف هل دكؤي ةلاسر « ثلاثلا يرنه كلملا ىلإ ثلاثلا دارم ناطلسلا ثعب

 (1) 08 ؟هوأهن 0م. ©[. 1.1. 2م: 105-99 - تدوم فره: 1.111 . 22: 253-إ4 2غ(

 (2) تاهيكافوت 0م. 01 . 3 :2 .١١١٠.1

 ةنس سطسغأ 7 ةينيطنطسقلا  عساتلا لراش كلملا ىلإ سكإ فقسأ نم ةلاسر(؟)

 . ١ هاا“

 '(3) 6 78518 0م, 0إ1 1.1 26:118-89

 . 6١ا/4 ةنس ليربأ 56 -ثلاثلا دارم ناطلسلا ىلإ ثلاثلا يرنه كلملا نم ةلاسر (8)
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 زيمت «رومأ ةثالث اهئنمضيو «2نييسنرفلل ةحونمملا ةقباسلا تازايتمالا

 : يه دونبلا هذهو « ةيبروألا لودلا نم اهريغ نع يلاعلا بابلا ىدل ةسنرف

 امب « نييسنرفلا ةيارل  ةقدانبلا ادع ام  ًايمسر بناجألا عيمج عضخي ١

 نكيلف « نيينامثعلا ةقادص ةرتلكنإ ةكلم تدارأ ام اذإو «زيلكنإلا مهيف

 .«7ةسنرفل ريبك رصن اذهو « ةشنرف كلم ةطاسوب كلذ

 عيمج ىلع . سولجلاو ريسلا يف مدقتلا قح ةسنرف ءارفسل نوكي  "؟

 . 2نييحيسملا ءارمألاو كولملا ءارفس

 . 2نيجوزتم اوناكولو ةيصخشلا بئارضلا عيمج نم نويسنرفلا ىفعي

 زيمملا عضولا اذه نم نوديفتسي فيك نويسنرفلا راجتلا فرعو

 نيتنسب ىلوألا ةدهاعملا دقع دعبو ماهل ةنس ذنمف .مهل حونمملا

 ههنا راكنالب ناسد نورابلا ةرمإ تحت يسنرف لوطسأ جرخ « طقف

 ىلع راسو «ةيقيرفأ لامش ءىطاوش زاتجاو « ةيليسرم نم « ع: ظاوحعومد

 « « انيثأ نم ٌرِمو ءزينبوليبلا ةرودب ماقو ««ازيفيرب» ىتح « نانويلا لحاوس
 ماشلا دالب لحاس قيرطب ةيليسرم ىلإ داع مث « ةينيطنطسقلا يف اسرو

  17-0 2:0١|طزوو مم: )1(
  1تاويمأغمن 0م. 1]6 1. 1ض/ )2(

 )١( يف ثلاثلا يرنه ىلإ ثلاثلا دارم ةلاسر ١١ ةنس (ويلوي) زومت 158١م .
 يرئنه كلملا ىلإ اهب ثعب ةلاسر يف ثلاثلا دارم اهدكأ دق ةرتلكنإ ةيضق تناكو

 6 18518. 12 .ماك 8٠ ماع زومت ١5 ِق «ثلاثلا

 اهتلمح ادنب نيرشعو ةعبس عومجم نم لوألا دنبلا وه ؛ةرقفلا نم لوألا مسقلا نإ -
 . ةلاسرلا

 .ثلاثلا دنبلا (")

 (3) 08 18515: 0م, ©1171 م 137 :

 كارتألا ةبيرضلل عضخي يذلا «ينايئعلا عيرشتلل فلاخم وهو .رشع عبارلا دنبلا (4)

 . مهسفنأ نيجوزتملا
 5ةأمأ» طاققأ : 0م, 66 6: 227 8

 اقم سهمنن 0م, 0[ 5: اكل. 0
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 ةيروطاربمإلا تاكس لكل ةيسنرفلا ةيارلا ىرأ نأ كعب «غ سنوتو ار م,صصمو

 .هكلم نوكتس ءىطاوش دقفتي هنأكو ««) ةيئامثعلا

 ةياهن ذنم ةينامثعلا ءىناوملا يف نوميقي نويسنرفلا راجتلا ذأ العفو
 ماع يف يسنرفلا طالبلا ىلإ ةهجوم ةركذم بسحبو .لوألا اوسنارف مكح

 يف نيروهشملا ةيليسرم راجت دحأ . «يجام» ديسلا لبق نم ء 6
 يف تماق ىلوألا ةيسنرفلا تاسسؤملا نإف ءرشع عباسلا نرقلا

 سل بارسطف توريبف ةيردنكسإلا يف مث ؛ . م٠86١ ةنس يف ةينيطنطسقلا

 تنافيللا يف يسنرف لصنق لوأ نأ ىلإ ريشي ام كانه نأ الإ .(©ريخف ماشلا

 . ةيردنكسإإلا لصنق هعبت مث « م164١ ةننم يفو « ماشلا سلبارط يف ناك

 اونكمتو « ىرخألا ندملاو ءىناوملا يف خيراتلا اذه ذنم نويسنرفلا رشتنا

 اميس الو « ةقدانبلا لحم اولحي نأ رشع سداسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف

 .كارتألاو ةقدانبلا نيب « 1١617١ ماع يف تعلدنا ىتلا برحلا ءانثأ

 عسا ةيمش لا تنافيللا ىلإ م ةنس لبق لسرت نكت مل ةيليسرمف»

 رودتو ءوكيإ )٠٠0٠, ٠٠١( نم رثكأ اهتلومح يواست ال « بكارملا نم

 يف اهل نكي ملو « ةيقيرفأ يلامشو « ةينابسإو ةيلاطيإ ءىطاوش ل
 كارتآلاو ةيقدنبلا نيب برحلا تثدح امل نكلو . ليمع وأ لصنق هتالاكسإ

 تقولا كلذ ذنمو . .ةيليسرم ىلإ اهلك ةمخضلا ةيقدنيلا ةراجت تلوحت دقف
 اذه رمتساو .رومألا تمظنو . تالاكسإلا مظعم يف تايلصنق تميقأ

 . 0(اهيف ةيلهألا برحلاو . ةسنرف تابارطضا ىتح

 نم ريخألا عبرلا يف كلذك ةيسنرفلا ةراجتلا ومن ىلع دعاس دقلو

 رحبيلا ةراجتل ةايحلا نم ةديدج ةقفد ةدوع ءرشع سداسلا نرقلا

 اهعوضخ مث . نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لاغتربلا فعضف «طسوتملا

 (1) 51وهممرلعهان: لأ ذ1مأ8 لان جمر 76نع لع اذ تصوم 1.11. 2:1 1

 (2) ا4دمهدمو: 0م, ىزا م: زلال اماملانعلأو 6ع

 (3) [146دمأ م جان ظمأ 1م 14 لانال|هغ 1623. اذ. 69



 لحي امثيرف .(كريكوبلأ لآا) و « (ادياملأ لا) اهل هملسأ يذلا ٠ دنهلا يف
 قرطلا نإف . يدنهلا طيحملا يف نييلاغتربلا لحم ؛ زيلكنإلاو نويدنالوهلا

 سلبارطو ةيردنكسإلا نأ يأ . اهتيمهأ ضعب ديعتستس ةميدقلا ةيراجتلا
 ادغ اذكهو .ةينغلا تالومحلا نم ةمخض ةيمكب ةبروأ دوزتس « توريبو

 دوت ن ينرعلا ةنقيرقا لاجتف ةراحب لوك ناك امك ى طمرتتملا رجلا
 . 2)(ةيسنرقلا بكارملاب

 ةينيدلا بورحلاف « ابخ نأ ثبلي مل اذه ةيسنرفلا ةراجتلا قيرب نأ الإ
 عيمج ءانثغتسا نود تكهنأو « ًاماع نيثالشل ةسنرف تحستكا يتلا
 ءاعش يف ةكلمملا تقرغأو « اهيف ةراجتو ةعانص لك تبرخ « اهتاعطاقم

 عارصلا يف فنعب كاذنا تنافيللا ةراجت ةديس ةيليسرم تمتراو .قيمع

 ملو . اهلبق نم تمكحو « (ةبصعلا» نيوكت ءانثأ ةصاخبو « يلخادلا
 دس
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 . ةقباسلا يسآملا بناج ىلإو . م1691 ةنس يف الإ عبارلا يرنهل ملستست
 . لوألا اوسنارف دهع يف ًايوق ناك يذلا لالهلاو ةقبنزلا نيب فلاحتلا نإف

 دعب ةصاخبو « نيفرطلا ىلإ برستي كشلا عرشو ىخارت « يناثلا يرنهو
 وتتابيل ةكرعم يف هنفس كارتشاو ٠ سيزيربمكوتاك حلص ةسنرف كلم عيقوت
 تاقالعلا ترم دقلو .«9ةيبرغلا ةيحيسملا لوطسأ بناج ىلإ ةيرحبلا

 لعب ىتحو 2 (20م16/81و ١659 نيب ةديدع تامزأب ةيكرتلا ةيسنرفلا

 (1) ةلاقوقممرل: 0م. 01 ©: زكا, ام ) 6 (

 (2) األ ) , ١

 (3) توبا غبعب 0م. ت1. 1لا1, 2:2: 696-659, ةلماع. 1 2

 م ١ه1لا/ و يام ٠١ يف ىسنرفلا ريفسلا اهب ثعب ةلاسر يف - تامزألا كلت ةلثمأ نم

 نع جارفإلا نع عنتميو «بناجألا راجتلل حيرصت ءاطعا ضفري اشابلا نإ» :لوقي

 ةميدقلا ىلوألا ةدهاعملا يف درت مل رومألا هذه نأ يعدي وهو .نيينيسمو نييونج راجت

 دهع يف هيلع انلصح ام نأو ءاوسنارف كلملاو نايلس ناطللا نيب تدبقع ىلا

 ةدهاعم سيل وهف «راجتلا حلاصل ارمأ الإ سيل هب تججتحا امو «ميلس ناطلسلا

 ىلإ اليوط تبتك دقلو .ًامزلم نوكيل نيفرطلا الك نم ًاديؤم سيلو «نيريمأ نيب
 - يلا هريغ وأ ميلس ناطلسلا تازايتمإ نع ناكم لك يف ثحبيل ةيروسو رصم لصنق
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 رتوت نم زيلكنإلا دافتساو « 201681 ةنس يف تازايتمالا ىلع لوصحلا
 يف راشتنالا مهفدهو « ةينيطنطسقلا يف اورقتساف ءاذه تاقالعلا
 ىلإ يزيلكنإ ريغس لوأ لوصو عنم نم ( ينيمرج) عطتسي ملو «٠ تتنافيللا

 ىلع مهتاراغ نوئشي اوذخأ يبرعلا برغملا ةراحب نأ امك .«7يلاعلا بابلا

 ةسنرف نيب «' ةيراجتلا ةكرحلا لقرع امم « اهريغ نم رثكأ ةيسنرفلا بكارملا
 تدتشا يتلا تاراغلا هذهل ًادح عضت نأ ةيليسرم تلواحو .قرشلا ءىناومو
 . 2©ةلمتحم ريغ تدغ ىتح , عبارلا يرنه مكح علطم يف اهتاحاستكا

 . حلفت مل اهنكلو
 تقو يف 2(م١٠15 )١8089  عيارلا يرنه كلملا مكح ىتأو»

 لسرأف « قرشلا يف يسنرفلا يراجتلا طاطحنالا هجو يف فقيل مئالم

 انأو «ناميلس عم تدقع يتلا نم قبسا يهو «تايلصنقلا كلت ةماقإ دنع تحنم -
 .ةدهاعملا كلت نع كفرط نم كلذك تنأ ثحبت نأ دوأ مكو .امهدر موي لك رظتنأ

 ىرأو . . . ةيروطاربمألا راحب يف اهتطلسو كلملا ةيار تازايتمإب قلعتي ءيش لك نعو
 « . ةمكاحلا تاطلسلا عم ضوافتلل ثوعبم لسري نأ

 | )1(  ةاوممممب 0م. ©. 8: >(/أز. اممم. 00

 اتوصتصميم : 0م. 01. 1, ااا, .6: 159 - 2: 1

 عازتلا ببسب مظعألا ردصلا عم ماصخ يف «ينيمرج» يسنرفلا ريفسلا لخد دقل

 يف ةينامثعلا ةموكحلا ةبغرو «ةينيطنطسقلا يف ةيئيتاللا سئانكلا ضعب قالغإ لوح

 ىلإ ًايسنرف (80) يامن هنأ دح ىلإ ريفسلاب ظيغلا لصوو . دجاسم ىلإ اهليوحت
 ش . ةريهظلا ىتح اوقرفتيو اوبحسني ملو ءايئيد اديشن اهمامأ اودشنأو ةسينكلا

 2 5.06 !-+-+- 78 مسوكن الود يرافاس» ديسلا 55 " ىيمرج ١ فلخ نمر قو

 يف هنأ ىتح .ةمكاحلا تاطلسلا عم ًافينع ناك هفرصت نأل ءاءوس عضولا دادزا
 ناك ةطلغ يف جروج ناس ةسينك يف فرش ناكم ةوقلاب عزتنا ءداحآلا مايأ دحأ

 ةيناثعلا ةلودلا ترمأ نأ كلذ ءارج نم ناكو . يوسمنلا روطاربمالا ريفس هلغشي

 . هنونج نم يسنرفلا ريفسلا ىفشي ىتح اهحتف مدعو «ةسينكلا قالغإب
 _ (2) كدهما فتور 0م. ©(. 1.11.2. 884. مماق. 3 - اال, 2. 34. .١0 )س30

 ف
 (3) |5أ0. 1 .!ا/. !2ةووزول - 9ع 6 :ةيمت م: الأ ذامأم ل"ماوعر 5مارك !ه كمحت1مهتأمم 1يننانع, ا!ضامم. 2. ايأأ -
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 ناكو « 5ديو0ب 06 8,فبه5 فيرب ود يرافاس» ديسلا « ةينيطنطسقلا ىلإ اريفس

 زاهتناو تابقعلا ةلازإ ىلع ةبيجع ةيسامولبد ةردق هيدلو « كلملل ًاصلخم
 يلاعلا بابلا ناويد باستكا نم هذه هتيسامولبدب عاطتسا دقو .تابسانملا

 يف ةسنرفل سمحت رهظي مل» : هنع لاق ايكرت اخرؤم نأ ىتح « هبناج ىلإ

 .(«”«اذه نيعللا اهريقس يعاسم لضفب رهظ املثم « مالسإلا راد

 هنأل « ثلاثلا دارم ناطلسلا عم تازايتمالا ديدجتب فيرب ود فّلك دقو
 نم ريثكل م١68١ ماع تازايتما تضرعت ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخ

 0 :5 ةقيثو ةيأ كلمن الو . تابرضلا

 تاقياضم فاقيإ يف حجني مل هن كلا نم وكر( كس دع ىف
 ةنس يف هنأ الإ .اهدض ىلاعلا 0 ىدل مهتارماؤمو « ةسنرفل زيلكنإلا

 ود نكمت . ثلاثلا دمحم . ديدجلا ناطلسلا مكح تحتو ء م17

 درو دق ناك ام ديؤت « ادنب (7) نم فلؤم بدهع ىلع لوصحلا نم فيرب
 دونبلا نيب نمو .ديدجلا ضعب فيضتو « ةقباسلا ةميدقلا تازايتمإلا يف

 دلجلا) ناودركلاو دولجلا ريدصت يف قحلا نييسنرفلا حنم ةثدحتسملا

 عنمو ٠ ًاعونمم اهريدصت ناك ىرخأ علسو « لوزغملا نطقلاو « (رمحألا
 ةريبك تايمكب اهراضحإب نويسنرفلا أدتبا ىلا دوقنلا ىلع مسر يأ ضرف

 ىلع ضورفملا /0 مسر اوعفديال يك « مهخاوجأ نم ًالدب . تنافيللا ىلإ

 ةجحب « اهيلع ءاليتسالا ناطلسلا يفظوم ىلع مرحو « مهعئاضب لوخد
 ةراحب ربجيس هنأب ناطلسلا درج كلكم ناعو زخاو . يكرت دقن ىلإ اهليوحت

 ةداعإ ىلع « (نييسنرفلا ةيمست بسحب ربربلا ةنصارقلا) « يبرعلا برغملا
 فيرب ود نكلو .كلذب مهل اوحمس نيذلا مهتاياب ةبقاعمو 05 هوبلس ام
 ةيارلا دنب وهو ء م1681 ةنس تازايتما يف ماهلا دنبلا ديدجت يف حجني مل

 ملعلا تحت ةحالملا نم نييفعم ةقدانبلاك زيلكنإلا ىقب دقف . ةيسنرفلا

 .(7 ىرخأ د دن ا ا اوناك نإو « يسنرفلا

 (1) 06 اهعمررط6: الومرز األ تا ده مانأ7نانه. 2: 6. 0(

 (2) 86م, [0و زناي[عإل: 8ولالعأأ ع5 25 0 0و الومبأ !ا/. 9 بنوا. طومو 76-1843. 1. اها هتك
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 ةراحبو « ناطلسلا يفظوم تاقياضمل ادح عضت مل ةيقافتالا هذه نإ

 فقوم نم مغرلا ىلعو .زيلكنإلا طاشنو « نييرئازجلا ةيقيرفأ ئلامش

 دقف ١(« تازايتمإلا مرتحت مل اذإ تاقالعلا عطقب هتاديدهتو . عبارلا يرنه

 بناجألا نأ» : ىلع م١٠1١ ةنس يف اولصح نأ ءزيلكنإلاب رمألا ىهتنا

 ةيارلا نم اوديفتبسي نأ مهنكمي « ىيلاعلا بابلا ىدل مهل لصانق ال نيذلا

 .(©0«زيلكنإلا لصانقلا ةيامح نمو « ةيزيلكنإلا

 يف فيرب ود لان ء م1٠5١ ماع يف ثلاثلا دمحم ناطلسلا ةافو دنعو

 ًاديدحجت دجت ةقدانبلاو زيلكنإلا لان امك . لوألا دمحأ هنبا نم يلاتلا ماعلا

 تنازاتمالا رثكا ربتعيو « أدنب (18) مضي ديدجتلا اذهو .027تانزايتمالل

 عيارلا) هنم دونب ةثالثف .«©© مهل ةحلصمو الومشو ةعس نييسنرفلل ةحونمملا

 ىلوألا ةرمللو .«زيلكنإلا تاءاعدا ةدشب بجشت « (عباسلاو سداسلاو

 ىعستو ةيسنرف اهب ثبشتتس يتلا « ةينيدلا ةيضقلا تازايتمالا يف رهظت

 . كلذ ىلإ ةفاضإلاب و .©ةسدقملا نكامألا ةيامح قح يهو « اهعيسوتل

 خ 8 فانه5. 10 لانأ||هه 0 ب

 ١ ١ ) . . 1597, 1599-عأأئ85 لان 0أ ق 8بؤابو مز: 28 0ءامطنق 1597, 23 00ا/قرثطله ٠ ا/: أطأل:1.ا/. )1(

 ال. 010. 1 ال. !عااتق5: 21 لانألا 1600, 28 لانأ| 181 156013 77355 2 )غ3 )2(

  6 05توروروعم: 0م. نأ. 1. ااا )3(

  0١1 1 2: 141-1 6!ةوأقت 0م. 06 )4(

 ءه1١١٠١ ةنس ةجحلا يذ ١7و «م٠17 4 ماع (ويام) رايأ ٠١ ديدجتلا خيرات ناك
 : يف اهرظنا . كلملا ىلإ اهب ثعب ةركذم يف ةديدجلا تازايتمإلا فيري ود حرش دقلو

 [08 1 عماهن 1.1. 2: 155-9

 : نالوقي عباسلاو سداسلا نادنبلا (0)

 ديرو ءانيدل ءارفس امل سيل يتلا ءانتقادصب ةعتمتملا ممألا عيمج نأ رمأن نحن»

 ملع تحت يأت نأ اهنكمي  زيلكنإلاو ةقدانبلا ادعام  اندالب يف اورجاتي نأ اهوئطاوم

 تيطعأ يتلا رماوألا عيمج نأو . .هريغ وأ ةرتلكنإ ريفس اهقيعي نأ نود ءاهتيامحو ةسنرف

 .«ةميق وأ رثأ ال نوكي نل نالعإلا اذهل ةفلاخم .دعب ايف ىطعت نأ نكمي وأ

 «(ةسنرف كلم) روطاربمإلا كاذ اياعر نأ كلذك رمأنت»  سماخلاو عبارلا نادتبلا (1)
 تحت ةسدقملا نكامألا ةرايزب نوموقي هعم نيدقاعتملاو ءهئاقدصأ ءارمألا اياعرو
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 بكارملا ىلع مهتراغإو ٠ يبرعلا برغملا ةراحب رمأ تازايتمإلا تثحب

 يف اورمتسا ام اذإ مهيلع ءاضقلاب ةريخألا هذهل تحمسو « ةيسنرفلا

 بكارملا رسأ عنم ةرورض ىلإ تضرعت اهنأ امك .©0مالسلاب فصعلا

 ةرداصم وأ « ةينامثعلا ةلودلل ةيداعم دالب نم عئاضبب ةلمحملا ةيسنرفلا

 اذإ الإ . ةيداعم بكارم ىلع نيدوجوملا نييسنرفلا رسأ وأ .«”اهعئاضب
 ءافعإ ىلع فيرب ود لصح كلذ لك بناج ىلإو .« ةنصارق بكارم تناك
 . ةريبك ةيمهأ رمألا اذهل ىطعأو . «©ةصاخ بئارض عبرأ نم نييسنرفلا

 نامأ نإف اريخأو .« ةيليسرم لصانق عم هتالسارم يف هب رخافتي ناك هنأ ىتح

 انمض دق « اهيف مهتراجت ةيرحو « ةينامثعلا ندملاو ءىناوملا يف نييسنرفلا
 . (2دونب ةدع يف

 لكب تطاحأ دق ناطلسلا نم فيرب ود اهلان يتلا تازايتمالا هذه نإ

 تلمشو « تنافيللا يف اهتراجت نم ةسنرف اهيناعت تناك يتلا تالكشملا

 خقاولا يف يقوي. ةقطنملا يف ةديعبلاو ةيرقلا ةضايسلاو تيدا :انيباوم
 يف ادينخاو ناك يذلا 4 , (لثملاب ةلماعملاو نيفرطلا) موهفم نع ًامامت ةدمعب

 ناطلسلا نم اتسم د «تازايتما» اهنا يأ 4 ما هةكنش ةلهاعم

 .«أدبأ كلذ نع اوقاعي نأ نود ةيرحبو ءةتيامحو ههيجوت
 يف نيميقملا نيدلا لاجرل حمسن .هتقادصو روطاربمإلا اذه فرش لجأ نمو» -

 سئانكلا يف اومدخي نإ ءانتعاط تحت ةعقاولا نكامألا نم اهريغو محل تيبو سدقلا

 انسح «ًالابقتسإ اولبقتسي نأو .جاعزإ يل نود اوبهذيو اوئيجي نأو « ميدقلا ذنم ةنيبملا

 ؛ .هالعأ روكذملا ببسلل اودعاسيو اومحم نأو

 .(١5)و )١( البندان  )١9(

 )٠١(. دنبلا (5)
 )١١(. دنبلا (5)
 )١16(. دنيلا (4)
 (5) ةء ق. 140. 27 مهتك 1600, 12 لانأ) 1603, 14 عقابا وع 4 06(

 (6) 1ةئاف كان مأ طلعمعأ اه 6ةضضل ؟هلأ مق( !'ةماعمأودم لع زآ. لو 8رفابوو 26: 23-1, وج ملونمو تلاو

 00عاما مع ةعلقعاعد لان ممعغلعما 7 مم: 34-24 08 هواه 0م. تأ. 1.1 565:141-151,155-9
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 . يحلا عقاولا ىلع رمألا ةريخألا هذه تسرد نأ دعب « ةسنرفل ينامثعلا

 نييسنرفلا عاضوأ نرق فصن نم رثكأل مظنتس تازايتمالا هذه نإف مث نمو
 يتلا دونبلا تقبط ولو . ةينامثعلا تاطلسلاب ةيمسرلا مهتقالعو , ةيروس يف

 ع ةيلاطيإلا مظعمو , ةينابسإلا ندملا عيمج ةحالم نإف ًايلعف اهيف تدرو

 ةحونمملا ةقلطملا تانامضلا ببسب نييسنرفلا يديأ ىلإ لقتنتس تناك
 حتنملا هذه مرتحت ملا . ةسنرف ظح ءوسل نكلو .(١١هريغ نود مهيكارمل

 . (5ابابلا ىدل ةسنرفل اريفس حبصيل فيرب ود يعدتساو ؛ ةليوط ةدم ةريبكلا

 ىلعو « يفاكلا مارتحالا مرتحت مل تازايتمالا نأ نم مغرلا ىلعو
 ىدل ةسنرف ديصر نإ :لوقلا نكمي هنإف . فيرب ود ءاعدتسا نم مغرلا

 ىلإ دعي مل نإو «عبارلا يرنه ةيانع لضفب .عفترا دق يلاعلا بابلا
 نم دحاو لك نأل .ةميدقلا ةقادصلا تالاه نيفرطلا نيب فلاحتلا
 ..هنم رذحو « رخآلا هاجت كوكشب هسفن يف ظفتحي ناك نيقباسلا نيفيلحلا
 ىيرورص هنأل يكرتلا فلاحتلا ىلع ءاقبالا كيرت عبارلا يرنه ةسايسف

 ةمئاقلا ةيبروألا ةيسايسلا لاوحألا يفو . تاذلاب ةسمنلا دض ةسنرفل

 . تنافيللا يف ةسنرف ةراجت هيلع زكنرت يذلا ساسألا هنأ امك . كاذنا
 هسفن تقولا يف الوغشم ناك عبارلا يرنه نأ الإ .2هيف اهتايلاج ةايحو
 (1) [قوقومم: 0م. ت1, 2: 0 م0 خله

 هيلع ناك دقلف «نيتماهو نيتكئاش نيتمهمب فلك ةسنرف ىلإ فيرب ود دوعي نأ لبق (؟)
 هتداعإو ءمورلاو نمرألا يأ نم سدقملا ربقلا عزتنيل سدقلا ىلإ الوأ بهذي نأ
 لصحمبو  ةيناثعلا ةلودلا نو وش يف رفاسلا ةسنرف لخدت ودبي انهو - نيتاللا نايهرلل
 لابقتسا نم مغرلا ىلع نكلو .بابلا نم ةمزاللا تايصوتلا ىلع كلذ لجأ نم
 . هتمهم يف حجني ل هنإف ءًاتسح ًالابقتسإ هل كارتألا ماكحللاو تاوشابلا

 تادهاعم اهتاوشاب عم عقويل ءرئازجلاو سنوت ىلإ فيرب ود لقتنا سدقلا نمو
 :رظنا . مهتراحب لبق نم اهيلع ىلوتسملا لاومألاو ديبعلا اهبجومب ديعتسي

 86ا31100 ل5 الوزلو ووك 0و 06ه 8رؤليوو صط: 192-04

 (3) ١ عارمه5 الاادوأ لوو: 1. 1ا/. 5 نالت أع 6 ت35

 تازايتمإلا ةقحالم بناج ىلإ «هريفس نم بلطي عبارلا يرنه ناك ةلاسرلا هذه 57
 .ةينابسإ دض يكرتلا لوطسألا ةدعاسم ىلع لوصحلا .ةيراجتلا

 | ه5



 . ةسدقملا نكامألاو ةبروأ نم كارتألا درطل « ةيبيلص برح تاعورشمب

 ةبروأ باتك نم نيريثكلا ناهذأ يف لوجت تناك يتلا تاعورشملا كلت

 عبارلا يرئه دارأو « ©)رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف « اهييسايسو

 يرنه ةسايسف .(ريبكلا عورشملا) هيلع قلطأ اموهو « اهنم دحاو قيقحت
 9ليثمت قدصأ فيرب ود اهلثم دقو « نيهجو تاذ تناك قرشلا يف عبارلا

 ًاحاترم نكي مل هنإف « ناطلسلا ةيحان نم امأ .ةسنرف كلم ةيحان نم اذه
 دقف .اهعادخو اهنولت هل نيبت ةيعقاولا لئالدلا نأل ء ةسنرف ةقادصل

 سيل ذإ» « ناطلسلا ةمدخ يف ف اوناك نيذلا نييسنرفلا اثم كلملا ىعدتسا

 ناك امك . ©7«نييحيسملا ءارمألا دض كارتألل مهتمدخ اوعباتي نأ ًاقئال
 تاوقلا فوفص ىف اوبراحيل « ةيراغنه ىلإ نوبهذي نويسنرف ءالبن كانه

 حلص دقع ىلإ ةفاضإلاب ء هلك اذهو :2نيينامثعلا دض ةيروطاربمإلا

 . ةينايسإ عم (نافريف»

 بابلا ىدل نييدنالوهلاو زيلكنإلا ةوظح ىلإ تدأ بابسألا كلت لك

 مهنأ ذإ .مهداعبإل ةيسنرفلا ةيسامولبدلا دوهج نم مغرلا ىلع . ىلاعلا

 . مهنازتاب مهنأ امك « كارتألل نيديفم ءافلح اوناك ةينابسإ دض مهبورحب
 نييسنرفلا لاح وه امك « ةمئادلا مهتابلطب ناويدلا نوقياضي اونوكي مل

 تارا 5 تاضوإتل كعبو ءماهةال4 هب يف ةرتلكنإ تحنم دقف مث نمو

 ماع يف تددجو 2 ١68٠ ةئنس يف تدكأ « ةيسنرفلا تازايتمالل ةهباشم

 (1) 0ةمقال/ من1: انقذ 2:هزمأ ا[ ةمعدتد له هموانقأق له |" ةرممأعو 01101530 هان !(ا/1 6 أ تان الالا | 6 ةلفءاو5

 (8[1انانه 065 لءانال 705085 161 ممل 1876) - 0زانتا/ةنوت ©8أ م10ز9أ5 06 م3258 له ؟ان:نانأو ةجأو
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 . فيرب ود ىلإ هلئاسر يف ةيلجو ةحضاو هذه عبارلا يرنه ةسايس ودبت (7)

 (2) 06 1ةهواهت 1.158 172-160: -21 59م. 1593. 28-1593 لقالاوم 17-1594 لهز/. 1595 (1 جالو 5زب) -5

 هي 1596 (عواومتطبقإل) - 10 لانأااهأ 1598 (5هلا/ا (641118©3ن11..)- 25 الوان. 2.

 (3) اهأ1عو الادوأ عك. ”1.ا/1 . قمممهم لأمه. !هأائمهك ذه 8 8وع. 3 035] 1603- 6تهأنأ 3 5

 (4) اطال. اهأأئ 8ك ذ 6 8ؤابوو: 15 0نوطبو 3 ) 50

 ها/ ١



 ُةنس يف ةلئامم تازايتما عازتنا نم تنكمت ةدنالوه نأ امك ءم 4
 .مم7

 عم تاقالعلا نيسحت ناديم يف عبارلا يرنه دوهج نإف نكي امهمو
 نييسنرفلا راجتلا ددع دادزاو « يراجتلا ىحنملا يف ترمثأ يلاعلا بايلا
 يف اهتراجت ةميق تعفتراو ()اهندمو ةينامثعلا ةلودلا ءىناوم ىف نيميقملا

 نم ًانويلم (م٠) ىلإ فيربود ريدقت بسحب تلصو ىتح كلابشللا
 . «©”بكارملا نم أفلأ تلغشو «تاريللا

 ةينامثعلا ةلودلا نيب بذبذتلاو حجرأتلا ىنلإ تداع تاقالعلا نأ الإ

 برحلا ةركف ومن دعب ةصاخيبو « عيارلا يرنه كلملا ةافو دعب ء ةسنرفو

 ءاضقلاو ةيكرت ىلع موجهلل تاططخم ر و « نيينامثعلا دض ةيبيلصلا

 يف ةسنرف ءارفس ةءافك مدع نيفرطلا نيب رتوتلا ةدايز ىلع دعاسو .«0اهيلع

 مهلعج امم . مهنيناوقو « نيينامثعلا تاداعل مهلهجو . ةينيطنطسقلا

 روتف ظحاليو .(؟9ةيكرتلا  ةيسنرفلا تاقالعلا تممس ءاطمأ نوبكتري

 (1) ةلومودمر: 0م. نأ[ 2: 2006 11 ن0مانمأأوت

 (2) اطل: 2: >7

 (3) طوورأ هع ام طؤرو لموعما مأ 8زوطعلاعاب (1638-1557). 2 المل. 5ويلذ 1894. 1.1. نقم !أ|. 8 مممزأ

 له 0مأؤوملع (1625-1616) 5ظ: 120-180. .

 تاعورشملا ةسامحب ىنبتي ءويليشير ىلإ برقملا .«يشوبكلا فيزوج» بآلا ناك
 تاطالب يف ةطيشن تاضوافمب «موقيو .(ريفين) قود (غازنوغ ود لراش) ل ةيبيلصلا
 عجري تاذلاب بألا اذه ىلإو .ةيحيسم ةبصع نيوكت ديعيل ءديردمو همورو ةسنرف
 . ماشلا دالب ىلإ اهتاثعي لاححدإو .قرشلا يف ةيريشبتلا ةكرحلا طاشن

 (4) الدمومم: 0م, © 3 :كلذ ىلع ةلغمألا نم (4)

 ةسماخلا يف ناك «غ 1511١ ةنس يف كاينيلاس فلخ يذلا «يسناس يلراه ود ليخأ» نأ

 هتيغر ىذبأ ىتح هنمز يف تاقالعلا ترتوت دقو . برحم ريغو ,هرمع نم نيرشعلاو
 . «كارتألا عم هتاقالع كلملا عطقي نأ» يف

 طزوزمم 08ا|8 ا/8لا6: ا عع 2قةيصواناع المزلقوعق. ؟.ا1|. 2: 2

 2ع 0 1
 ريجاو  ء.نجسو نيهأ ىتح , مظعألا ردصلا ىدل مارتحالا نم ديصر يأ هل نكي مو

 هر ١



 4 م1645 ماع يف تازايتمالا تددح امدنع 4 ةينامثعلا ةيسئرملا تاقالعلا

 . يسنرفلا ملعلا ةيامح نم تجرخ ةدتالوه نأ ذإ ,. ةصقتنم تناكو

 .(«"اهتازايتما اهل نوكتلو . ةصاخلا اهتيار تحت ىوضنتل

 رذتعا دقو .ةسنرف ريفسل اديأ ثدحي مل اذهو .شرق )٠١٠٠٠( ةمارغ عفد ىلع -
 . ضرغلا اذهل ةسنرف ىلإ لسرأ شيواش قيرط نع ثداحلا نع دعب اميف ناطلسلا

 نسحأ ن ءاك دف مم6 ةنس يف قباسلا لحم لح يذلا «يزيس ود تتوك» امأ

 تامارغلا راجتلا نع عفرو «ةسنرف ةراجت ةيرج نع ةظفاحملا عاطتساو ءالاح

 ءريفس انأو تاوئس ثالث ذنم» ةيليسرم لصانق ىلإ هل ةلاسر يف لاق دقو . صلبلاو

 ففحخ هنأب رختفي امك ءشورق ةرشع هتميق دحاو صلبل بلح راجت اهيف ضرعتي م
 . تازايتمإلا ديدجم ىلع لمعو .ةراجتلا نع موسرلا

 م.م. 143. | 8165 ةنئع 6ةهدكالاق له اياةمكمأاا هن 1620 13 8ل13./01 مهي "عانق 1622

 .(برغملا ةراحب) ريربلا دض رماوألا نم ددع لع لوصحلا ين حجن اك
 اطال. 1627-1624 ماوعألا لالخ لئاسرلا رظنا

 ةيقدنملا هدض تناكو ءاونجس نأ دعب «ةينطنطسقلا يف نيبعوسيلا ءاقبإ نم نكمتو

 نأ رطضاو «ةريثك ًالاومأ فرص حاجنلا اذه ىلإ لوصولل نكلو .ةدئالوهو ةرتلكنإو
 .بابلا نإفق م84 ةئس يف «ليفشرام» تنوك وهو هنع.ليدب ني امدنعو . نيدتسي

 سئاسدلا كيحي ةمصاعلا يف يقبف ع هنويد عفدي نأ لبق «يزيس» جورخب حمسي مل

 .ديدحلا ريفسلا دض

 ءانونجم ريتعا ىتح «,ةيقرشلا تاداعلل راقتحاب فرصتي ناكف ليفشرام امأ

 ةرداغم ةرورضب أرمأ يطعأ مث «هنامجرت مدعأو هل اودع اشاب ناطبقلا نم لعجو

 نم مورلا عنم يف لشف دقلو . م1575 ةنس يف .ةسئرف ىلإ هتلمح ةنيفس بكرأو دالبلا
 نأ ىتح .«هرطخأو هب ينم لشف ربكأ» اذه ناكو «نيتالل نم همايقلا ةسينك ةداعتسا

 م رارقلا اذه ىلع ءاضقلل «ةيلاتلا اماع نيعبرألا يف ةسنرف اهتلذب يتلا دوهجلا عيمج

 700 تت
 معاك, 065 مثأ. عاقب 60185م0008768 هاا ونانق. 6هركاقمان70ماو 8و. 3, ها. 0

 لفتحي وهو م178١ ةنس يف دهوش دقو . امرتحم نكي مل هنكلو هلمع «يزيس» داعتساو

 هيلع ضيق ىذلا هنبا نع جرفيل سأرلا رساح ًاضكار رشع عبارلا سيول داليم ديعب

 . هلأسي ناك يكرت فظوم مامأ عقترم توصب هقطن باوج ببسي

 5ةلمك- ظراععاتمم 0أ6ب 58: 5-2138 :رظنا
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 (1) الدماقم: 0م. 61. 2: 3
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 ءاشنإل ةدعتسم تناك ةينامثعلا ةلودلا نإف ٠ كلذ لك نم مغرلا ىلعو

 ةيسنرفلا ةثعبلا حاجن نم كلذ نلعب لد سيلو « ةسنرف عم ةبيط تاقالع

 ويلشير اهلسرأ يلا « 0وو5مهرنهو 06 0هدمدومأ» (نأميمروك ود ههيد» ةسائرب

 نيب سدقلا يف ةسدقملا نكامألا لوح عازنلا ةيضق لحل « م١1 ماع

 «ههيد» لصح دقف . نمرألا نييحيسملا نيبو « ناكسيسنرفلا نيدلا لاجر

 نع نمرألا داعبإ عاطتساو . هتمهم يف ةدعاسم لك ىلع ناطلسلا نم

 « ةمايقلا ةسينك حلصأو « ناكسيسنارفلا ىلإ اهتداعإو . ةسدقملا نكامألا
 مل مهافتلا اذه نكلو .(")(روربم ال) وه . سدقلا ةنيدم يف الصنق ماقأو

 ' ٠ ةينامثعلا ةلودلا ىدل اهيزالت تاهت يسنرفلا ذوفنلا لحتأو « اليوظ مدي

 . اديص .ءائيم يف ةصاخيو « ةقباسلا اهقيرطب ريست مهتراجت تلظ نإو
 , اهيلإ بناجألا دوفو عجش دق ينعملا نيدلا رخف ريمألا ناك ثيح

 دق ةيلخادلا ةسنرف لكاشم نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو .اهعم مهتراجتو

 نيب تافاسملا تدعابتف « ةينامثعلا ةلودلا عم اهفلاحت نع اهتلغش

 1 . نيقباسلا نيفيلحلا

 ه تيرك ببسب « ةينامثعلا'ةلودلاو ةيقدنبلا نيب برحلا تماق امدنعو
 هذه. نأ اهريفس مهفأ ناطلسلا نكلو « أطيسو لخدت نأ ةسنرف تلواح
 ليطاسأ تكرتشاو « ةيقدنبلا ةدعاسم ىلع نارازام لمعف « هئيست ةطاسولا
 يسنرفلا ريفسلا لواحو .رمألاب ناطلسلا ملعو . برحلا يف ةسنرف

 ١ ةيراجت نفس يه تدهوش ىتلا نفسلا نأب . فقوملا ريربت «ههالود»

 اجرح فقوملا دازو . لمعلا !ذه ىلع تربجأف « ةيقدنبلا ءانيم يف تدجو

 ردصلا اهملتساف « ههالود ىلإ ةرفشلاب ةلاسر لسرأ ةيقدنبلا لاريمأ نأ

 نم فعاضو . أدج ةئيس ريفسلا عم هتاقالع تناكو «ولربوك دمحم مظعألا

 حلاصل ةلمحملا ةيسنرفلا بكارملا نأ «رشكأف رثكأ تاقالعلا رتوت

 , (1) 18!/068ز/مه: ا/هزيقوع لق ا عيوبنا 686: 1, 333-332, 89-418 )غ1

 ' - قيم ه5. 377 6كم 00016 5مم0ةمصعو هلام. مبهم ال ةهماو. 86و. 3. 7 ,83 10١٠

 ليل



 ملف « ةمارغ عفد ريفسلا نم بلطو نروفيل ىلإ ت تهجتا ةينيطنطسقلا

 . هيلع ضبقف ٠ عطتسي

 نأ ادب ىتح .ء م٠15١ ماع يف نيتلودلا نيب فقوملا مزأت اذكهو

 نأ رشع عبارلا سيول كلملا لواحي ملو . نيفرطلا نيب ثدحتس ةعيطق

 ةيراغنه يف يروطاربمإلا شيجلل هتادعاسم مدق هنإ لب « عضولا يرادي

 كلذبو « رئازجلا يف («لجيج» ةنيدم هلوطشأ مجاهو « ةينامثعلا ةلودلا دض

 نأ ةسنرف ىلع ناك ىتح « هارذ ىصقأ ىلإ نيفرطلا نيب ماصخلا لصو
 ديدهتلاب اهنأ ةسنرف تنظ دقو .اهتسايس ريغت وأ « ًايئاهن اهتاقالع عطقت
 , اهنم هديرت ام قيقحتو « ةينامثعلا ةلودلا باهرإ ىلإ لصت نأ اهنكمي

 ناك « هب موقت تناك يبرح طغض لك نأ ذإ . باسحلا تأطخأ اهنكلو

 .تنافيللا يف اهتايلاج ىلع تاداهطضاو « تامارغو ًأاصلب سكعني

 ىلإ الإ ةقيقحلا يف رظني نكي ملو « لاحلا يواديل «ريبلوك» ءاجو

 ةيعيبطلا قوسلا وه هيلإ ةبسنلاب قرشلاف . ةينامثعلا ةلودلا عم ةراجتلا دئاوف

 بصم نذإ وهف « عنصت الو كلهتست يتلا هيوعشي « ةيطسوتملا ةسنرفل

 عفر ىلع لمع دق ناك املو .ةضهانلا ةسنرف تاعانصل بيرقو «زاتمم

 ةرورضب رثكأف رثكأ رعشي ذخأ هنإف « كودغناللاو ستفوربلا عناصم ىوتسم

 ةراجتلا لبس ليهستو « ةينامثعلا ةلودلا يف اهل نومضم فرصم داجيإ

 ةدتمملا دالبلا ءارو ام ىلإ « أديعب هراظنأ عقاولا يف هجوي ناكو .اهمامأ

 نأ حيحصو . . دنهلاو ةيسا قامعأ ىلإ « يقرشلا طسوتملا رحبلا لوح

 .اهحيتافم نم ًادحاو كلمي ناك هنأ الإ ميلاقألا كلت كلمي ال ناطلسلا

 رمم حتف وأ , دنهلا ىلإ لوصولا يف همكح لالخ نذإ ركفي ناك ريبلوكف

 سلجم ىلإ امهادحإ مدق نيتركذم يف ةلماك اهحضوأ هذه هؤارآو ء اهل
 دقو « ىلوألل ةممتم امهتيناث تناكو « «»هتالسارم نمض ترشنو ةراجتلا

 ظ . ”ةيجراخلا ةرازو نزخم يف تظفح

 (1) ا/. اه 66م هوممجلدصعم له هماطهل 7 م ظ0م_

 5 (2) ةئعطلا 65 لأ. ةأانون. لوا. 7. 10 202. 22 ةملأ 5 )32

 5 تايلاخلا 5



 ةلودلا عم تاقالعلا عطق ناكمإ ىلإ رظني ريبلوك ناك بابسالا كلتلف
 ديدجتب كلملا عانتإ ىلإ لصوت دقو .ةسنرفب لحت ةثراك هنأكو «ةينامشغلا

 (هليتناف ههالو» ديسلا م556١ ةنس يف ةياغلا هذحل لسرأو ءاهتيوقتو تاقالعلا

 «ةقباسلا تازايتمإلا يف ةايحلا ثبب فلكو « .قباسلا ريفسلا نبا

 هنكلو .يبسنرفلا ذوفنلاو ةيسنرفلا ةراجتلا حلاصل ةديدج دونب صالختساو

 لو .ولربوك دمحم عم ةفينعلا هيبأ ةقالعو هتقالعل .ًائيس ًالابقتسا لبقتسا
 ةيقدنبلا ةدعاسم نع اهبناج نم كفنت مل ةسنرف نآل .نيفرطلا نيب جلا فضي

 ةلطاملا ةسايس نكلو .تاقااعلا عطق ىلإ ةينامثعلا ةلودلا تلامو «ةيدناك يف
 نم الثمت ناطلسلا ثعبو «؛كلذ نود تلاح ««نبالا ههالود» اهعبتا ىتلا

 هنأ عمو «ةلاحلا روهدتل دح عضول ءةسنرف ىلإ (اغآ نايلس) وه .هندل
 . )لجني مل فقوملا نأ الإ «باحرتلاب لبقتتسا

 دض ةفينعلا تاهاجتالا لك ىلع بلغتلا يف:ريبلوك حجن يأل دعبو

 يسامولبدلا ليثمتلا لازنإب بلاطي يأر لك ىلعو «ةسنرف يف ةينايثعلا ةلودلا
 زيكرملا» ءؤه ًاريدق ًايسامولبد ةينيطنطسقلا ىلإ لسرأو «29(ميقم» ةبتر ىلإ اهيف
 .قرشلا يف ةقباسلا اهتناكم ةسنرفل ديعي نأ يف حجن يذلا ««ليتناونود

 ىلإ مدقو « 151٠١ ةئس يف ةيكرتلا ةمصاعلا ىلإ ديدجلا ريفسلا لصوو
 ماع تازايتما ديدجت اهيف بلطو .ًادنب (0) نم ةركذم مظعألا ردصلا
 ىلع ةينيطنطسقلا يف امل لشمم ال يتلا ممألا عينج مزلت يتلا ء. 65

 ةسنرف ريفس ةيامح لوبق ىلعو . اهاوس نود ةيسنرفلا ةيارلاب لالظتسالا
 نويسنرفلا عفدي الأ يهو « ةيسيئر بلاطم ةثالث ةركذملا يوحتو .اهلصانقو

 لا نم الدب « نييونجلاو نييدنالوه او زيلكنإلاب ةوسأ ./* ىوس كرمج مسر

 .6«لادنئاف» باتك قحلم يف ناتركذملا ترشنو -

 ا/جملهل: ا85 ا/مزلدوعقو 08 ةلاوواناو انو ةلفزماامأ 1680-1670, 2قةبا5ك 0

 () انةيحصمرب 0م, تأ, 7.01, 26: 229, )01(

 (2) 0" ةماوناع 0م. نا. [.الذ 5ص: 12-5 )3

 - 88. 26. [14ورر وأ[ ع تقانوإل 6 خأه تمانا, 24 ممانأ 1677 2856016 ةان 801.

 ليق



 دنهلا ىلإ ةراجتلا ةيرح نييسنرفلل ناطلسلا يطعي نأو . اهنوعفدي يتلا 5

 موسر ريغ ٠ ةيفاضإ موسر مهنم قوتست نأ نودو . رمحألا رحبلا قيرط نع

 ضرألا يف نيتاللا كيلوثاكلا نيدلا لاجرل داعي اريخأو .ةيداعلا لوخدلا

 , 00111 ةئس 2 4 مورلا أهنم مهدرط يتلا ةسدقملا نكامألا « ةسدقملا

 نييشوبكلل نوكي نأو «ةيحيسملل ديحولا يماحلا ةسنرف كلمب فرتعي نأو
 ميمرتو ١ ةنس ةرشع سمح نم تقرتحا يتلا مهتسينك ءانب ةداعإ قح ةطلغ يف

 . 2”نييسنرفلا نيدبعتسملا عيمج ةلودلا ررحتن نأو « نذإ نود سئانكلا عيمج

 قح لين ىلع ًادج ًاصيرح « ًاقباس كلذ ىلإ انرشأ اك ريبلوك ناكو
 هراوحل . ىراصنلا هجو 2 ًاقلغم ناك يذلا ىرمألا رحبيلا 5 ةراحتتلا

 رحبلا قيرط نأ فرعي ناك دقل .ةنيدملاو ةكم يف ةسدقملا ةيمالسإلا نكامألل

 ىلإ لالا روهظ ىلع عئاضبلا لمحت اهنمو «. سيوسلا ىلإ ندع نم قالطنالاب

 . ©دنهلا ةراجت راكتحا نم نكمتت ةسنرف نإف ؛ ةيردنكسإللا وأ ةرهاقلا

 ناويد دجوو ( (5) ةيدو يسنرفلا ريفسلل مظعألا ردصلا ةلباقم نكت مو

 00 1687-1723. 11, 520, (1١ة:نأم: !/هزلهوع5 لان تاطوبهلاو تطهر أم. 10 الما. ازئمو )1(

 0 212-313م, ن1. طز: :1135500 -

 ١)  01. 1.11, 66: 3844-5!طوتموم: 0م, )2(

 )( قرشلا ةراجت لك ليوحتو ءرصم يف نييسنرفلا دوجو نم ةدافتسالا ريبلوك فده ناك

 .«دنملا ةكرش» رشع عبارلا نسيول سسأ دقو .مهدي يف اهزيكرتو ءاهيلإ ىصقألا

 رصمو رمجألا رحبلا قيرط حتف «ةكرشلا هذه سيسأت عم ريبلوك نهذ يف طبتري ناكو
 نم عئاضبلا لقنب موقتل «تنافيللا ةكرش يه .«ىرخأ ةكرش فلأتتو . مهبكارمل

 .ءاحنألا فلتخم يف اهعزوتل ةيردنكساإلا

  14-9ا/ة008ل: ا/مالدوعق لان ةلادعلانأ5و 06 اةلمزواوإ مم:

 "سوزبماو ٠ ا/0أ؟ /ق50هل: ا.هانأو اكاا/ هأ
| 

  (5١هعطاقف :هتمظعو رشع عبارلا سيول كلملا نع هئثيدحب ةلباقملا ليتناون أدب دقل

 امدنعو . «ًأديذج لازي ال هفيس نكلو .ريبك كلم ةسنرف هاشيداب نإ» : الئاق ولوربوك

 تويسنرفلا نوكي اهبر امستبم هباجأ «بابلاو ةسنرف نيب ةميدقلا ةقادصلا نع ملكت

| 



 هيلا نأ 0 0 00 لحخخأف هدرا دو نأ 0 بابلا

 .,بلاطملا كلت دكؤت د ع هديسس

 ةيابن 5 الإ ) تازايتمالا ليذدجن لجأ نم ةينأت © ةيدحلا تاضوافملا أدبت مو

 تمدطصاو « ةبعتمو ةبقاش تناكو « م1517 ماع « (سرامو) راذآ

 كلملا هاقال يذلا قحاسلا يبرحلا حاجنلا نأ الإ 3 )١( قضت تداكو . تابقعب

 راثوغ ناس ىلإ هنم ةراشإ) انئادعأ فوفص يف امئاد مهدجن اننكلو ءامدق ءاقدصأ -

 ةراجت لوح حاحلاب هتيصوت يه ةصاخلا هتمهم نإ ريفسلا لاق هباحسنإ لبقو .(ةيدناكو
 ةسايجلا هذه لثمن ريبك كلم متهم نأ نكمملا نم لهو» : ءافجب ةباجأف 000-

 ,؟راجت لمعب
 ةعيرسلا لئاسرلا لمح يذلا ويفراد نأ ىتح فلفل قي تانفواقلا ت رثعت دقل ١١(

 .ةيروس يف ًارجات ةليوط ةرتف شاع دق ناكو «ةينيطنطسقلا يف «ليتناون ىلإ كلملا نم
 طاقنلا نم ريثك لوح هءارآ اهيف نيب م1177 ةنس لوليأ يف كلملا ىلإ ةركذم مدق
 عم مهتاقالع ةيحان نم مهريكفت لغشت وأ «نييسنرفلا لاب قلقت تناك يتلا

 تازايتمالا_ عازتنال نيرخألا ءالؤه ةلماعم ةيفيك يف هرظن ةهجو حرطو «نيينايشعلا
 ولو «ةليسو ةيأب اهتازايتما ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ةعشجلا ةسنرف نيبتتاهيفو . . مهنم

 عيمج نم ةيسنرفلا تايلاجلا بحسب ناطلسلا ددبب» نأ حرتقا دقف .فنعلاو ةوقلاب

 ؛ةنيفس )7١( نم فلؤم يبرح يسنرف لوطسأب ديدهتلا نم معدي نأو ,تالاكسإلا
 ةراجتلا جعزي نل اذه نأب كلملا (ويفراد) نئمطيو .«قئاضملا لخدم يف فقي

 ءىطاوشلا عيمج ىلإو .ةينابس] ىلإ مهتراجت نويسنرفلا لوحيس» ذإ «ةيسنرفلا
 ىبنرفلا دقنلا عايض نم ًالدب دقنلاو ريرحلا اهنم نو رضحيف .طسوتملا رحبلل ةيحيسملا

 ذنم قرشلا نم ةسدكم عئاضب ةيليسرم يف نأ امك . ةينايثعلا ةلودلا تاكلتمم يف هلك

 .ًاماع نيرشع نم رثكأ ةسنرف يف يلحملا كالهتسالا يفكتو «تاونس رشع نمرثكأ
 عم ةراجت ربكأب نوموقي:نيذلا ةكلمملا يف نيكنحملا راجتلا نأ بناج ىلإ اذه

 ةضورفلا تامارغلاو صلبلا نم اوصلختيل «ةراجتلا هذه عنم نونمتي «تناغيللا
 نم ًالدبو . ةدودحم ةرتفل وأ ًايئاه ةراجتلا عنم نوكيو .نييناشعلا ماكحلا نم مهيلع

 لامعأب متبي ليمع وأ لصنقب ىفتكي هنإف ,ةينيطنطسقلا يف ريفس ةسنرفل نوكي نأ

 . ةريفس ةماقإ تاقفن نم لقأ هتماقإ تاقفن نوكتو .طقف ةراجتلا

 - رزج ةمجاهم ىلع كلملا عجشي لب .طقف حئاصنلا كلتب (ىويفراد) يفتكي الو

55 



 كلت عيقوتب عارسإلا ىلإ كارتألا عفد « ةدنالوه يف ء رشع عبارلا سيول

 . م11" ةنس (وينوي) ناريزح ه ف «٠ تازايتمالا

 مده لين ءارج نم . ةسنرف ترمغ يتلا حرفلا ةجوم نم مغرلا ىلعو
 ارصن نكت مل اهنإف . اهتصاحأ يتلا'ةيئاعدلا ةجضلا نمو « تازايتمالا
 أ أدبأ اهيف رشي ملف .اهيلع بجي ١ ةماطاو ةيسيئرلا دوئيلا نأل « اسافرلزو

 ممألا ةلأسم ركذت مل اك , «©رمحألا رحبلا قيرطب دنه لا ىلإ رورملا ةيضق

 ييحيسم ةيامح راكتحا ىلع كلملا لصحي مو . ةيسنرفلا ةيارلاو « ةيبروألا

 ديدجلا ماحلا ءيشلا نأ الإ .نيتاللا ىلإ ةسدقملا نكامألا ةداعإ الو « قرشلا

 ىلإ يدؤيس ام « /7* ىلإ ةيكرمجلاا موسرلا صاقنإ ناك « تازايتمالا هذه ٍِق

 . 2)ةراجتلا شاعتنا

 . ميدقلا فلاحتلل ًاديدجت ةقيقحلا يف نكي مل تازايتمالا ديدجت نإ

 ةرق) مظعألا ردصلا نأو اميس ال « ةرتوتم نيتلودلا نيب تاقالعلا تلظو

 ةيبروألا لودلا ءارفس لماعو «ءبناجألل ًاديدش ًاءادع نكي ناك (ىفطصم

 « « 0دوهان6556 نيكود» ىبسرفلا لوطسألا دئاق برض ءاجو « (؛)ةيساق ةلماعم

 عنقأو . هتمقنو يلاعلا بابلا ةروث نم ديزيل « اوي ةريزجل م1581 ةئس يف

 أوربخ نم ةيبرحلا تايلمعلل داوق رايتخاو «يناثعلا ناطلسلا ةبراحمو .«ليبخرألا -

 . نوبراحي فيك اوفرعيل ةقطنملا
 0 ةيحباوينكب 0م, 01. 1.ا/.ططن 25-12. 1م ممأرو حبب 8نأ 24 56 ماهم طمرو 2

 (1) ال. 0' ةصياوناع: 0م. 011. 7.17, مم: 86-377 : يف اهرظنا )١(

 (2) ةقومومم: 0م. 06. 2ث: 5 )0

 ىلإ نييحيسملا لوخد ضراع يذلا مالسإلا خيشب رمألا اذه ناطلسلا طبر دقل

 وأ ؛ةسدقملا ةيمالسإلا نكامألا ىلإ ءيست نأ نكمي مهبكارم نأ ةجحب رمحألا .رحبلا

 ىلع ءاليتسالا نووني نيسنرفلا نأ ناويدلل حملأ يزيلكنإلا ريفسلا نأ ايك ءاهببنت

 . رضع

 ./17 عفدت ىرخألا ممألا عيمج انيب.« 720 نوعفدي طقف ةق ةقدانبلاو ناملألا يقب (")

 اندم 0م. 611 1. 11(7: مم: 840 )2

 (5) ومصمم: هم. ©1171 111, 5: 5 )6

 لولح

 هيما

 صم



 . ايادهلاب مِظعألا ردصلا ءاضرإ ةرورضب مهريفس ةينيطنطسقلا ويسنرف

 ةيدحلا فيلاكت نأ آلإ ء ناك ام اذهو . مهيلع ناطلسلا بضغ ةأطو ففخيل

 ىلع تعزو « ةريل (650١ر٠٠٠) ىلإ تلصو ةقحلملا ايادهلاو « ةيسيئرلا

 ىلإ اهدئاوف عم تعفتراو . نويسنرفلا اهيف ميقي ناك ىتلا تالاكسإلا

 يل يسع

 فلاحتلا داعو « م1571 ةنسس نم ةيكرتو ة ةسنرف نيب تاالصلا تنسحتو

 سيول مكح ةياهن ىتح . ةينامثعلا ةلودلا يف ًايوق ةسنرف ذوفنو 5 ًانيتم |بنيب

 ذإ .ىرخألا ىلع امهادحإ ءاكتا ةرورضب ناتلودلا ترعش دقف .رشع عبارلا

 نم تففخ « انيف راصح دعب ةيناثعلا ةلودلا ىلع تلاوت يتلا تاسكنلا نأ

 ىلإ رهظت تداع دق ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ميسقت ةركف نأ ةصاخبو « اهئايربك
 طخلا يف ةسنرف ريست نأ ( ىفطصم هرق) فلح- يشحتو 5 (”داح- لكشب دوجولا

 عبارلا سيول كردأ اك .يلاعلا بابلل ةضهانملا ةيبروألا ةيحيسملا ىوقلل ماعلا
 تءاجو .ةكباشتملا ةيلودلا ةسايسلا طسو ء يكرتلا فئاحتلا دئاوف ءرشع

 ذإ «رثكأف رثكأ اههنيب ةيسايسلا تاقالعلا دطوتل غروبسغوأ ةبصع برح
 ةلحرم تلاز كلذبو ."روطاربمإلا شويج دض دحتم موجه وحن تهجو
 تالاكشإلا يف ةيسنرفلا تايلاجلا اهتشاع ىتلا . تامارغلاو صلبلا

 مه
 يحس

 اهبل, 6, 5.

 نوقياضي اوناكف «ةينابسإو ةدنالوه عم ةسنرف برح ءانثأ يبرعلا برغملا ةراحب طشن
 . مهتمجاهمب طسوتملا يف افوطسأ دئاق ترمأو ءمهبدؤت نأ تدارأف .ةيراجتلا اهبنفس

 د ه٠)دب ةريزلا برض نع دئاقلا حروتي مل ويخ ىلإ ٍ مهضعب أجتلا امدتعو

 السمع نينا تلتقو .دجاسم ةعضبو «لزانملا نم ًاريبك ًاددع تسملده ءعفدم

 . ةثانإبب تحرجو.
 (1) اكومومم. 0م. 011. 2: 7 015

 (2) ا/لةملجأ: ا ه5 /0الوومك لان ااهرونأ5 06 الواصاما. 2: 9 6

 (3) اللوم: ذ اناوثموب نأ 116 اقالوناأ 2017 مقلإل. 2: 7 0

 تاكو .اهتراثتساو ةسدرف عنص نم تناك ماك برجس نأ ( اللممن دوو) ذّقتعي

 - اهيف اهل نوكت ةيراجت تازايتما ىلع لوصحلل ةينامثعلا ةلودلا عضو لالغتسا اهفده

 اك5



 ىلع مرحي :اهدحأ « ةراجتلا حلاصل تانامرف ةدع ةسنرف تلانو .«>ةيناثعلا

 ريفسلا ينعي : ديد د ا 0 ةيقيرفإ 0 ,تادلب بكارم

 . (”ةسدقملا

 يه ةقيقحلا يف تناك , م1517 ةنس تازايتما نأ قبس امت جتنتسيو

 يف اهتضمم ىلإو لب « ةقباسلا اهعاضوأ ىلإ ةسنرف ةراجت ةدوع يف ببسلا

 ومنلاو قالطنالا ىلع ةرداق اهتلعجو « اهل ءىداه لا وحلا تأيه دقلف . تنافيللا

 تنافيللا يف يسنرفلا يداصتقالا لغلغتلا خيرات يفف» .ةمداق ةليوط رك

 , اولاف لا لمعب « نوبروب لآل يحالصالا لمعلا تازايتمالا هذه طبرت

 امهادحإ « نيتزيمتم نيترتف نيب لاقتنا ةلحرم ربتعتو . مايألا هتعضعض يذلا

 نأ ديرت وأ سرامت ةسنرف اهيف تناكو ء م1176 - ١ همه ٍيماع نيب دتمت

 اهتعزان ىرخألا لودلا نكلو « تنافيللا ةراجتل ًايقيقح ًاراكتحا سرامت

 دعت مل اهيفو « م1584 - ١51٠١ نم ةيناثلا ةرتفلاو .ًايئابن هتدقف ىتح « هايإ

 تلبق اهنإ لب « اهيسفانم داعبإ نع ثحبت وأ « راكتحالا كاذ ىعدت ةسنرف

 .© (ةسفانملاو عقاولا رمألا

 ع 154828 ةنس ذنم تمن دق ةيسنرفلا ةراجتلا نإ لوقلا نكمي اذكهو

 0 يراجتلا ناديملا نم ةيقدنبلا جورحختو ) ىسشرفلا يكرتلا براقتلا ببسب

 راجتلا قفدت داع مث نمو . اهتعانص ىلع ةسئرف اهتلخدأ يتلا تانئيسحتلاو

 يف ةيدنالوهلاو ةيزيلكتإلا ةراجتلا فاعضإ نم اهتطاسوب نكمتتو «ةماتلا ةدايسلا -

 .تنافيللا

 (1) اكقوككموت 0م. 0ز1 2: 8 )غ1

 (2) انهمدمفر: 0م. 011. 1.011. 2:167- الةصكهل: 0م.015 © 1 )7

 يف ةراجتلا حلاصل تناكو «ةرشع تناك تانامرفلا نأ ىلإ ريشي «لادناف» نأ الإ

 يف اهتراجت يف عسوتلا ىلإ ةسنرف تهجتا خيراتلا اذه ذنمو «ةيردنكسألا و ةرهاقلا
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 (3) الوصول: 0م. 61, 5: 1 5
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 ةراجتلا نإ لب « هرمأ فعض نأ دعب « ماشلا دالب تالاكسإ ىلإ نييسنرفلا

 نأ دعب « رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف « اهيف ةدئاسلا يه تدغ ةيسنرفلا
 نيب يسرفلا دوفنلا عاستاو « اهلمع يف ةيريشبتلا تاثعبلا عسوتب تمعد

 .قرشلا ييحيسم

 :زيلكنإلا - ب

 نم هنأ الإ « تنافيللاو ةرتلكنإ نيب تاقالعلا ءدب ىلع ميخي مالظلا نإ
 مكحلا نم ةيناثلا ةلحرملا نابإ , اكع يف ةيراجت ةرمعتسم اونوك مهنأ فورعملا
 ةلمحلا دعب ةنيدملا كلت ىلإ اولصو مهلعلو .« ماشلا دالب يف يبيلصلا

 كلذ دعب زيك عمسي الو . (22)دسأآلا بلق دراشتير اههجو ىلا . ةيبيلصلا

 عم رشابم يراجت وأ يمامولبد سامتب ةرتلكتإ نكت ولو 0 ةرمعتسملا هذه نع

 يف ندنل راز دق « غولويلاب ليئونارع روطاربمإلا ناك اذإو .ةيطنزيبلا ةلودلا

 « نييناثعلا كارتألا دض ةدعاسملا بلط ناك هفده نإف 3 م ٠ ةنس ءاتش

 . ةيباجيا ةجيتن ةيأ ىلع يلاتلاب لصحي لو

 يف تناك . طسوتملا رحبلا يقرشو ةرتلكنإ نيب نذإ ةمئاقلا ةراجتلاف

 ىلع نوينامثعلا كارتآلا رطيس امدنعو . نييسنرولفلاو نييونجلاو ةقدانبلا يديأ
 تدجو اذإ  كاذنا ي زيلكنإلا نهذ يف يكرتلا ةروص نإف عاقبلا هذه

 دقلو .نييبيلصلا نم قحالملا ملسملا ةروصب ةطبترم ةيلايخ ةروص  مهللا
 ةبراحم يف اوكرتشا دقو « ةيبيلصلا ةركفلل نيصلخم نيرماغملا ضعب يقب

 نوفرعي ال اوناك مهعومج يف زيلكن إلا نكلو .('7ةيراغنه يف نيينايثعلا كارتألا

 ' نأ ىتح ةيمهأ ريبك مهوريعيل اونوكي مل مهخأ وأ « كارتألا تايلاعف نع ًاثيش
 تايلوحلا بتك يف هل ركذ دري مل ما 85817 ةنس يف ةينيطنطسقلا طوقس

 . 27ةيزيلكنإلا

 (ا) اموت: اناواصامم كلب تمي بعم قل اهيوروإ نإ, مر قو 000
 (2) 8/000: أنا ونممرب 0أ 118 | هيهنال 001مهكاإل 1 )9

 :ىدتقاو رسأو حرجو ةيراغنه يف تارم ةدع براح «نيولبماش تربورو» ديسلا نإ

 (3) طافت م: 1 ف
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 راجتلا عرش ذإ ..رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف ريغتي أدب رمألا نأ الإ
 عم رشابم كاحن ماقو « طسوتملا رحبلا وحن مهتارماغم ءطبب نوعفدي زيلكنإلا

 ىتح « طسوتملا رحبلا قرش ىلإ ةراجتلا ىلع نومئاقلا قلطناو .«ةيلاطيإ
 تقو يفف .«) مهل ةيعيبط تاطخم ةيقدنبلا تاكلتمم تناكو . تنافيللا اولصو

 بكارم تناك « )١5486 - ١15١94( عباسلا يرنه كلملا دهع نم ركبم
 ةعباتلا نادلبلا نم اهريغو سويخخ كلذكو « ماظتناب ةيدناك روزت ةيزيلكنإ
 : (!!2 0 تويلكه» ركذ دقو .ذيبنلا نم تالومح ىلع لوصحلل « ةيقدنبلل

 لوتسيربو ندنل نم لمحت ء م١161 ةنس يف تناك بكارملا فلتغ نإو
 لباقملاب ذخأتل . ةيروسو صربقو تيرك ىلإ . تاجوسنملا نوتبماثواسو

 . 7(ريهؤملاو داجسلاو تاراهبلاو ريرحلا

 ' ةيراجت طباور دوجو ىلع ةديدع تاتابثإ كانه . خيراتلا اذه نم ًءادتباو
 يفق . . تاذلاب ماشلا دالب ىلإ ةراشإ كانه نكي مل نإو « تنافيللا عم ةيمان

 الصنق نوكيل يلاطيإلا «ونايئيتسوج» نماثلا يرنه نيع « م1611 ةنس

 (1) اطنقز ط:5-1 - , مموبور ق 2هواهم: 55/0165 اذ عدواأوط 1280ه أم اطو 15أ5 0اس )1(

 ةنس يفو . طسوتملا رحبلا ىلإ هبكارم نم ادحاو «عبارلا راودا» كلملا لسرأ دقل

 زهج دقو ءافوص ًالماح ةيلاطيإ ىلإ ندنل نم رحبلا بابع «ينوطنأ» رخم ما

 رخآ بكرم رداغ م587١ ةنس يفو .«ويره مايليو» وه ينغ رجات بكرملا كاذ

 . ةبماشم ةلومحب نوتبماثواس

 (2) اةلممم: 0م. 1 م: 1-2 )0

 :امبب ماقو «نرقلا فصتنم يف ةديعبلا ةراجتلا هذه باب حتفل ناتلزعنم ناتلواحم تماق

 ةلومحو جاجح هيف ابكرم لسرأ م455١ ةنس يفف .«لوتسيرب نم يمروتس» رجاتلا

 ببسي هتدوع ءانثأ قرغ هنكلو ءافاي ىلإ علسلا نم اهريغو ريدصقلاو فوصلا نم

 دلجلا نم ةلومح عم رخآ بكرم يف هسفنب رفاس ما 8461 ةدس يفو .فصاوعلا

 لفلفلا ىلع لصح ثيح «تنافيللا ءاحنأ فلتخم ىلإ سبالملاو فوصلاو ريدصقلاو
 اذه مهظاغأ دقو «نييونجلا نأ الإ ءاهلمح يتلا علسلا لباقم تاراهبلا نم هريغو

 .ةطلام برق اهوقرغأو هبكارملاودصت ءديدجلا يزيلكنإلا لخدتلا
 (3) الوم: 0م, ]1 2 ف
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 وهو «يرازاتلاب قدويماك) يطعا تاوئس عبس دعبو 0١(. سويخ يف زيلكنالل

 يما 6 اديسو انكاح ةايحلا ىدمل نوكيل» ةقيثو .« تيرك يف ميقا رجال
 ىعدي ايزيلكنإ نإف 2م١٠617١ ماع يفو .(©2(كانه زيلكتإلا ةلودل ء الصنقو

 اذهو . © 27تيرك يف ةايَلا ىدمل لصنق نيع ندنل نم «سيراه ساي زينويد»

 (تويلكه» نإف العفو « عاقبلا كلت يف نيميقم زيلكنإ راجت دوجو ىلع لدي
 تالحر ةدع نع تامولعم يوحتل هقاروأ نإو . مهضعب ءاسأ ددعي

 2 ١ها"“هو 2 ١ه"4 ةنس يف ءويخو تيرك ىلإ ةيزيلكنإلا بكارملل
 عفدو ٠ نييناشثعلا كارتألا نوفرعتي زيلكنإلا لحأو .ما6ه67و ء1هه٠و
 5 امك « «يلش راشير» لاثمأ نم 6 مهتاكلتمم يف ةحايسلا ىلإ مهضعي لوضفلا

 9 رئازخللا دض هتلمح يف ناكلراش اوقفارف ءرخأ اي ةرماغملا تبذج

 ِق كارتألا براحي قلطناف « اعلاث ًاقيرف ةينيدلا ةساحلا تراثأو « م1645

 بابلا ىدل نيفورعم زيلكنإلا ناك لياقملابو .«©م٠184 ةنس ةيراغنه

 تدقع يتلا « ةدهاعملا يف رشع سداسلا دنبلا نم كلذ ىلع لدأ الو « ييلاعلا
 ةرتلكنإل .حتفي ىيذلاو . 1617© ةلنس « ينوناقلا ناييلسو لوألا اوسنارف نيب

 .رهشأ ةينأت رحب 5 كلذ ىلع تقفاو اذإ قافتالا اذه 5 لوخدلل بابلا

 رحبلا قيرط ريغ ىرخأ قرط نع ثحبلل لاغتربلاو ةينابسإ تعفدنا امكو
 . هاجتالا سفنب تراس اهفرط نم ةرتلكنإ نِإف ء دنهلا ىلإ لوصولل ء طسوتملا
 . سراف دالبف ةيسورف « ةبروأ يلاهش هاحنم ناكو « أيدرف أدتبا لمعلا نأ الإ
 ةيفوكسوملا ةكرشلل ًالثم ادغ يذلا « «نوسنيكنيج ينوطنأ» هتعيلط تناكو
 عم ًاقافتا هتكرش مساب دقعي نأ لبق رماغملا رجاتلا اذه نكمت دقو .دعب اهيف
 ىلع « ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ربع ةراجتلا ةيرح ىلع لصحي نأ . ©”سراف هاش

 (1) ا0لل: م: 2 )غ1(

 (2)-(ق): اهلل: م: 2 )9(« 05١

 (4) - اطال: 2 .«روميس دراودا» دروللا قيقش لاثمأ نم (4)
 يلامشلا رمملا ربع «دنهلا قيرط نع اهثحب ءانثأ «ةيفوكسوملا ةكرشلا» تماق دقل (4)

 < ١8507 يتنس نيب «ةيسور قيرطب سراف دالب ىلإ ةيراجت تاثعب تس لاسرإب . يقرشلا
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 عم هتلباقم تمت دقف .ةقدانبلاو نييسنرفلل تدمتعا ىتلا سسألا نمت

 برح ىلإ هقيرط يف ناطلسلاو « بلح ةنيدم يف ٍنوناقلا نايلس ناطلسلا
 ء ىناوملا ىلإ مهعئاضب اوبلجي نأ هئاكرشلو هل حمسو م681١“ ةنس يف . سراف

 ةيناثعلا ةيروطاربمإلا قاطن يف مهيلع نأ الإ « ةيزيلكنإ نفس ىلع « ةينامثعلا
 ىلإ زيلكنإلا برست أدب كلذبو .© يسنرفلا ملعلا تحت اورجاتيو اورفاسي نأ
 مل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةمظنملا ةيزيلكنإلا ةراجتلا نكلو « ةيروس ةراجن

 .©ًابيرقت ةنس نيثالث دعب الإ اهسفن ةيزيلكنإلا ةموكحلا نم ةمعدم أدبت

 ابيرقت تفقوت « نوسنكنيج قافتال ةيلاتلا نيثالشلا تاونسلا يفف
 كلذ ناكو .ومنتو عستت نأ نم الدب « تنافيللاو ةرلكنإ ني ةديلولا ةراجتلا
 راطخأب ءولمتو « ليوط ةيناثعلا ةلودلا ىلإ قيرطلا نأ « اهنم ةدع بابسأل

 ام ىوقأ أيظنتو ءربكأ لاومأ سوؤر بلطتت تنافيللا 0 . ©ةنصرقلا

 جاتنإ زكارم نم زكرم اهغأل ءزيلكنإلا هابتنا ريثت دالبلا هذه تناك دقف . م١ 98
 .نيوزق رحبل ةيبونجلا ءىطاوشلا لوط ىلع ةدتمملا تاعطاقملا يف ميس الو «ريرخلا

 لصحي نأ نوسنكنيج ينوطنا عاطتسا دقو . ارحبو أرب دنحلا دالب ىلإ ًاريعم تناك ايك

 هيف حنمي ءم1675 ةنس يف نامرف ىلع «م(1١-814١65) بسامهاط هاشلا نم

 نم ءافعالاو .هيضارأ نئم رورملا ةيرح لثم ءزيلكنإلا ىلإ ةيراجتلا تازايتمإلا ضعب
 نأ الإ ء٠ه54 ةنس يف نيماع دعب قوقحلا هذه عسو دقلو . موسرلاو تادئاعلا

 تلدع ,م٠64١ ةئس يف «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم اهتازايتمإ تلان نأ دعب ةرتلكنإ

 -/. بسوريا: 0اماممدمإب ام 126 ةلودت عةقخ هل. . . سراف دالب يف اهتاعو رشم ةقحالم نع

 رثأ0016 عومأ. 2 انما. 2رامعماماا 1956. 1.1. 2. 6,

 . موجرمو6: 1جعأ عضل 0أوممابوجب أل 176 86 8أ5ه1420-1620(22706) 26: 193-06

 5ز, الل, عوماع#: عمواذم5'0 065101 ظوكأ 677 77808.

 الاوروومر ث 0مماه: عدبأإل /هزلهووق ث طقاةأو م 85518 800 268ن9...

 (1)- (2)- الن وسأاعت 0م. © 15 (؟1(2)

 برخلا» مباط رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةنصرقلا تذغتا دقل (7)

 بكارملا ةمجاهم نع نوكفنيال اوناك نوملسملا يبرعلا برغملا ةراحبف .«ةسدقملا

 «نيتأ ثناس ةفئاطو .ي«ةطلام ناسرف» نإف لباقملابو ءاهتيسنج تناك امهم .ةيبروألا

 سنج لك نم ةنصرقلا نإف مث نمو «ةيمالسإلا بكارملا ةمجاهم نع نوعطقني ال اوناك
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 ةنمزملا هبش برخلا ةلاحو . نيرماغملا دارفألا ضعب هب موقيوأ همدقي نأ نكمي

 رحبلا قرش يف ةيحيسملا ةيبروألا ىوقلاو . نيملسملا نييناثعلا كارتألا نيب
 دعي جوألا ىلإ ةيرحبلا ةيكرتلا ةوقلا لوصوو « ةرتفلا هذه نابإ . طسوتملا
 تناك « ليبخرألا رزج ىلع اهتضبق ديدشتو « ما هال ةنس صربق لالتحا

 . تنافيللاو ةرتلكنإ نيب ةيراجتلا تاقالعلا عطق ىلإ ةيدؤم لماوع اهلك

 ىلع لوصحلا ةرتلكتإ ناكمإب ادغ هنأ وهو « يباجيإ لماع اهيلإ فاضيو

 وأ (ةيقدنبلا نم الدب « «سرفنأ» نم هتيهافر لئاسوو . قرشلا تاجتتنم

 . اهتطاوش نع نيليم نم رثكأ دعبت ال ةقطنم نم يأ . تنافيللا

 تداعو هتدم لطت مل , تنافيللاو ةرتلكنإ نيب ةراجتلا فقوت نأ الإ

 ةيركفلا ةروثلاف « ىندألا قرشلا ةقطنمب ماتهالا ىلإ ىرخأ ةرم ةرتلكنإ

 : ةرتلكنإ يف رهظت اهرداوب تذخأ , ةبروأ يف ةضبنلا دهع تزيم تلا ةريبكلا

 بوعشلاب مامتهالا ىلإ مهعفدتو « ةقباسلا مهتيلازعنا نم زيلكنإلا جرختو
 قرشلا ريظاسأ مهتراثتساو . ثدعب امهم « ىرخألا نادلبلاو . ىرحخألا

 امك « يتامثعلا ناطلسلاو ةيناثعلا ةلودلاب طيحم تناك يتلا .ضومغلاو فرتلاو

 ةينامثعلا ةلودلا تناكو .ةبقحلا هذه يف طسوتملا رحبلا يف ادج ةطيشن تناك «نولو

 امك - كلذ سكعب اهرهاظت نم مغرلا ىلع  ةيقيرفإ يلامش ةراحب عجشت اهفرط نم
 .نييحيسملا ناصرقلا عجشت ةيحيسملا ةيبروألا لودلا تناك

 اهيلإ لسرت تناك يتلا ةيقدنبلا قيرط نع ؛قرشلا تاجتنم نم نومنت ةرتلكنإ تناك )١(
 ناكو .«زردنالفلا نفس» مسا هيلع قلطأ «ةيراجتلا بكارملا نم الوطسأ ايونس

 ةراجت تقيعأ امدنع هنأ الإ . م1097 ماع نم ًارابتعإ ماع لك يف ماظتناب لصي
 مسقل اهتراسخو «ةيناثعلا ةلودلا عم اهيورح ببسب «رشع سداسلا نرقلا يف ةيقدنيلا

 دادتشاو . حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاشتكاو .هجيإ رحب يف اهتاكلتمم نم ريبك

 نأ ةرتلكنإ ىلع ناكو . ماظتناب «زردنالفلا نفس» لوصو فقوت هنإف .ةنصارقلا طاشن
 يف هتدجوو .قرشلا  تاجتنم نم اهتجاح ىلع هنم لصحت ديدج لاجم نع ثحبت
 نأ دعب ءقرشلا عئاضي نوسدكي ةضفخنملا يضارألا ناكس ناك ثيح :«سرقنأ»
 . نييلاغتربلا ةراجت مهيديأ يف تعقو

 الائومل: 0م. 0 4
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 ناك « ثيبازيلا ةكلملا مكح برتقا املكو .ةبروأ بوعش نم مهريغ تراثتسا

 .دادزي تنافيللا عم ةراجتلا ةداعإ ىلع ةرتلكنإ عجشي يذلا لماوعلا ددع

 ماع ةرتلكنإو ةضفخنملا يضارألا نيب تماق يتلا ةيراجتلا تاموصخلا كانهف
 ةضفخنملا ىضارألا ةروث تءاج مث .امهيب تالصلا تقفقوأو م٠1

 نكمت « م1 ةنس يفو . اهسفن سرفنأ ىلإ قرشلا عئاضب لوصو عزعزتل
 كلذبو « هتكلمت ىلإ لاغتربلا مض نم ةينابسإ كلم « يناثلا بيليف كلملا

 ىلع اهترطيسب « تاطيحملا ربع اهلك قرشلا ةراجت ىلع ةينابسإ ترطيس
 دودللا ودعلا يه ةينابسإو « ًاثيدح نيفشتكملا نيينسيئرلا نيقيرطلا
 . (”ةرتلكنإل

 . ةقباسلا اهتلزع نم قالطنالل ةرتلكنإ تعفد يتلا يه رومألا هذه .

 حور « حومطلا ةيراجتلا حورلا اهدوقت تناكو . ةيناث تنافيللا باب قرطو

 ماعلا نم ءزج يأ يف « ةراجتلل ةديدج قرط نع رارصإب ةثحابلا رصعلا

 دق  ًاقباس كلذ ىلإ انرشأ اك  ةرتلكنإ تناكو . فورعم ريغ وأ فورعم

 تاقافتا اهعيقوت نم مغرلا ىلع اهتأ الإ « سراف  ةيسور قيرط ؤحن تعفدنا
 .ةنكمم ريغ قيرطلا هذه نع ةراجتلا نأ تّسحأ اهبنإف « سرإف هاش عم

 يكرتلا رطخلاو , بضاغ هاشلاو « ةديدش تابوعصلاو « ةليوط تافاسملاف

 ىلإ هتثعب نم هتدوع دعب بتك «نابباشت سنارول» نأ ىتح « باوبألا ىلع

 ىلع «ةايحلا ةليط ةرتلكنإ يف ًالوستم ىقبأ نأ يبأر يف لضفألا نم» « سراف

 ىرخأ قيرطب ةرتلكنإ تركفف .©0«دالبلا كلت يف ًاينغ ًارجات حبصأ نأ
 رحبلا يقرش نم ةقلطنملا قيرطلا يه تناكو . نيصلاو دنهلا ىلإ اهلصوت

 . قرطلا رصقأ يهو « يبرعلا جيلخلا ىلإ ةيروس نم يأ . طسونللا

 تدقتعا اهنإف « اهتروطخ نم مغرلا ىلعو .ديعب نمز نم لفاوقلا اهمدختستو

 .(1)!هزوي مم: 56. )غ1(

 (2) 5عورموو: 0م. ©[ 55:6 8ةفإ
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 اهعجشو .«0اهيلإ تهجتاف « اهيراجتل اهحلصأو قرطلا لضفأ اهنأب ةمزاج
 حجنو « اهربع قرشلا ىصقأ عم نورجاتي اوناك ةقدانبلا نأ كلذ ىلع

 مهتلهاعم اوعقو نأ ذنم . ماشلا دالب يف مهسفنأ تيبثت يف نويسنرفلا
 عرشو ٠ اهئناومو اهندم يف مهلصانق اوماقأو « ماه ةنس يف ةروهشملا

 هذه فو .نرقلا فصتنم ذنم مهتيامح تحت نورجاتي مهسفنأ زيلكنإلا

 فلاحتلا يف ىلوألا تركفو « ةينابسإو ةرتلكنإ نيب ةموصخلا تدتشا فورظلا
 ناميلسو لوألا اوسنارف فلاحت رارغ ىلع « كرتشملا ودعلا دض نيينامثعلا عم
 عم اهتاضوافم ةرتلكنإ تأدب . رومألا نه ءوض يفو .ناكلراش دض نوناقلا
 ريكفت يأل ًاراقتحا ترهظأ ثيبازيلا نأ نم مغرلا ىلعو . ةينامثعلا ةلودلا
 اهصالخإ نيبج يف راع ةمصو هنأل ةينابسإ :ذض نييناثعلا عم يركسع قالتب
 تبثأ ةينيطنطسقلا يف نيلوألا نييزيلكنإلا نيريفسلا طايشن نإف . ةيحيسملل
 .مئاق ناك يمايسلا ببسلا نأ

 نانثا « ةيناثعلا ةلودلا عم تاقالع داجيإل ىلوألا تاوطخلاب ماق دقلو
 راشتير» و «نروبزوأ راودا» امهو . تقولا كلذ يف:نييندنللا راجتلا رابك نم
 « « همهمدمرب هأ الاهءمضقما5 راجتلا ةكرش» يف نيوضع نانثالا ناكو .(«ربيتس

 (1) أطال: و 197- اوزمبوات طم هرامعأموأ الويبأوهتتمصك. ةقل 118/1نانه5 8 0150018165 نأ 8 عدواأوأت

 هوانوم. الما, ذ| مام: 44-8

 اونوك دق اوناك ءايفوكسوم ةكرش يف نيلماعلا زيلكنإلا راجتلا نأ انه ديكأتلا نم دب ال )١(
 ةلاسر يفف . قيرطلا اذه ربعو .تاذلاب ةيروس يف ةراجتلا تاناكمإ نع ةقيقد ةركف
 عضولا حرشت تارقف م1655 ةنس يف «زدراودا روثرأ» ديسلا ةكرشلا ليمع اههجو
 ثيح .«بلح ىعدت ةيروس يف ةنيذم كانه نأ» هلاق اممف .ةقدب ةيروس يف يراجتلا
 نوعيبيو ًايونس نوتأي نيرخآ بناج ىلإ «نييقدنبلا نم ريبك ددع رارمتساب اهيف ميقي
 مك عئايضبلا نم اهريغو .فوصلاو نطقلاو دولجلاو نارفعزلاو لاغلاو خاوجألا اهيف
 .ريرحلا نم ةريبك ةيمك نمرألا دي ىلع ايونس ةقدانبلا ىقلتيو .لياوتلل نزحت اهيف
 سراف يف يخاماش نيب ةفاسملا نأو . . يدقن لام لباقم (خوجلا) «زيسريكلا» عابيو
 رهش ًارحب ةيقدنبلا ىلإ سلبارط نمو مايأ ةتس سلبارط ىلإ بلح نمو .رهش بلحو
 . خلا . . . عيباسا ةسمخ وأ

 (2) المموج 0م, 017. 6و
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 يراجت طاشن امل ناكو .لاختربلاو ةينابسإ عم ةراجتلاب موقت تناك يتلا
 تداع ول ةماعلا دالبلا ةورث ىلع دوعتس يلا ةدئافلاب ادا اركفف « « عساو

 . ةيناثعلا ةلودلاب لاصتالا ىلع امدقي نأ اررقف « تنافيللا ةراجت ىلإ ةرتلكنإ

 |هئالمع دحأ السرأ « ماهاله ةنس فو . (7 يضاملا يف نوسنكنيج لعف ايك

 (هليمعل ًاحيرصت نابلطي « ةينيطنطسقلا ىلإ ةدنلوب قيرطب نورفاسي نيذلا

 اذه رداغ « م١ها/4 ةنس فو . ةيكرتلا يضارألا لوخدب («نرويريه مايلو»

 ريفسلا سحأو . ناطلسلا عم هتاثداحم أدبيل « ةينيطنطسقلا ىلإ ةرتلكنإ ربخألا

 ةيرح قيقحتل لمعت « «نروبريه» قيرط نع ةرتلكنإ نأب «ينيمرج» يسنرفلا
  ناطلسلا ىلإ ةيفخ تاحيملتب اهبلط ديؤت اهنأو « اهاياعرل ةلماكلا ةراجتلا

 حجنت ملو .ةينابسإ كرتشملا ودعلا دض ثيبازيلإ عم فلاحتلا ةميق نع

 ةنس يف («نروبريه» حجنو ٠ تاضوافملا فاقيإ ِق (ينيمرج» ةضراعم

 يف ةراجتلا ةيرحب « هئاكرشلو هل ماع دعو ىلع لوصحلا يف ء خ8

 ام ميمعت ناطلسلا ىلإ اهنم ةلاسرب تبلط ثيبازيلإ ةكلملا نكلو « (9ةيكرت

 ديري ام ىلإ ةيوعص نودب اهثوعبم لصوتو « اهاياعر عيمج ىلع نروبريهل هحنم

 ددحت « آدنب (77) نم ةدهاعم ىلع لصح هنأ يأ » ماك ةنس يف

 . ةحونمملا قوقحلاو تايرحلا

 يتلا ةماقإلاو ةراجتلا تاناض نع فلتخن ال « (9ةدوقعملا ةدهاعملاو

 عم ٠ ًارحبو اري اودغيو اوئيجي نأ زيلكنإلل.نكميف . ةيقدنبلاو ةسنرفل تمدق

 نأ بجيف « بابسألا نم ببسل اونجس اذإو . 2نودهطضي الو مهعئاضب

 (1) المول: 0م, 01 7 )غ1(

 (2) اةقاكانإلا: 0م. كتاب الهول. اا١. ظ. 51 6

 : ةيلاتلا رداصملا رظنأ (”)
)3(- )4( ' 
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 وأ نيميقملا نيجوزتملا نم ىضاقتي الو « (يناثلا دنبلا) ةرشابم مهحارس قلطي
 عفد زيلكنإلا ىلعو « (رشع عبارلا دنبلا) ةيزمجلا ةبيرض نيجوزنملا ريغ
 يف لصانق اوميقي نأ اودارأ اذإو . (عباسلا دنبلا) طقف ةينوناقلا بئارضلا

 ءرصم ءىناومو ٠ برغلا سلبارطو سنوتو سوماسو « قشمدو ةيردنكسإإلا
 دنبلا) ديق نود مهوريغيو مهولدبي نأ مهلو « اولعفيلف ءرخآ ناكم يأ وأ
 ةمئاقلا تاموصخلا يف نولصفي نيذلا مه لصانقلا ءالؤهو . (رشع سماخلا

 يزيلكنإ يأ فقوي نأ زوجي الو .(رشع عباسلا دنبلا) . مهتمأ راجت نيب
 نماثلا دنبلا) ٠ يقيقحلا هبحاص هنم برهت نيدل وأ « هريغ هفرتقا بنذل

 « (رشع ثلاثلا دنبلا) ررحي نأ بجي ديعتسا دق يزيلكنإ يأو .(رشع ناثلاو
 داعي هنإف ًايحيسم يقب اذإ امأ . ارح كرتيلف مالسإلا قنتعاو عيب دق ناك اذإو
 نماثلا دنبلا) .ةرم لوأل هعاب نمت هلام .هيراشل دريو ءزيلكتإلا هموق ىلإ

 دنبلا) نيفوتملا راجتلا اياصو مارتحا ةرورض.ةدهاعملا تحضوأ اك .(رشع

 ءانثأ ةيزيلكنإلا نفسلا ةدعاسم كارتألا ةراحبلا ىلع نأ تنيبو « (عساتلا

 عيارلا نادنبلا) ٠ اهقرغ وأ اهمطحت ةلاح يفو . فصاوعلا بوبه

 .نؤم نم :هجاتحت اب دوزتت نأ اهمقاوطو بكارملل حمسي نأو ء (سداسلاو
 . (سماخلا دنبلا) ء ةينايثعلا ةلودلا ءىناوم عيمج نم ع ءاذغو

 نيسفانم روهظ نعو « تازايتمالا كلت نع أدبأ ةيضار ةسنرف نكت ملو
 امك « ةقدانبلا عم اهونطاوم اهمساقتي يتلا « تنافيللا ةراجت يف امل ددج
 . ىلع نأب لئاقلا « ةيسنرفلا تازايتمالا يف صاخلا دنبلا ىلع جورخلا اهقياض

 ةيروطاربمإلا ءاحنأ ين يسنرفلا ملعلا تحت ةرجانملا ةيزيلكنإلا نفسلا

 « تازايتما نم «نروبريه» هلان ام ءاغلإ ىلع «ىنيمرج» لمع دقو . ةينامثعلا

 . .©)دشأ ماتهاو« ربكأ ةسامحب ىعست ةيقدنبلا هبناج ىلإ تناكو

 - قءاع ومد مج اةلالاارتت !لورطمررودي صل اذه 8وواصمتلو هأ ةموأام- ! نكد 0أمامرم ومنع ةب يهمه اول <
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 01( 0ع 0م. 6117.111. 2:730- 2: 884. ةلوأاو 1.117, 58: 272-53 )01(
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 رجات عم ضوافتلا نم ًاحاترم نكي ' هسفقن يلاعلا بابلا نأ ودبيو

 تيبثت يف لشف هنإف « ةينيطنطسقلا ىلإ نروبريه داع امدنع اذكهو . صاخ

 : حاجنلا صرف َنإف , رهاظلا هقافخإ نم مغرلا ىلعو .(”هيلإ لصوت دق ناك ام

 يف هل ةلاسر يف « ثلاثلا دارم ناطلسلا'نأل . ههجو يف امامت ةقلغم نكت مل

 ةماقإل ٍداعم ريغ هنأ رهظي ٠ ةسنرف كلم لإ « م٠168 ةنس (يلوي) زومت
 ىلع ءاقبإلا يف هسفن تقولا يف ًابغار ناك هنأ الإ ..ةرتلكنإ نيبو هنيب تاقالع
 نع نكيلق « انتقداصم زيلكنإلا ةكلم تدارأ اذإف» ء ةسنرف عم همهافت

 نكلو « حارتقالا اذه لهاجت دق ثلاثلا يرئه نأ لمتحملا نمو ('7«مكقيرط

 ءاشنإل . قاسو مدق ىلع ةمئاق تناك ةرتلكنإ يف تادادعتسالا نأ دكؤملا نم

 تازايتمالا ةداعتسا ناكمإب اهتقث ىلع لدي امث .« تنافغيللا عم ةراجت

 نع ةقيقد ةسارد لوألا ريزولا « 8نوطاوإل يلغرب» مدق دقف«9 .ةدمجملا

 ماهغنيسلاو» شقانو « اهطورشو هعم ةراجتلا دئاوفو ,قرشلا تاجتنم
 دئاوفلا « م١168 ماع يف . ةلصفملا هتركذم يف ةكلملا راشتسم « 518

 ةيرحبلا ىوتسم عفر : لثم « ةيكرت عم ةرشابم ةراجت باب حتف نم ةبستكملا
 ىتح اهببني ناك يتلا ةراجتلا حابراب ايموق ظافتحالاو « ةيزيلكنالا ةيراجتلا
 ةضراعمب ابنت دقلو .نويلاطيإلا طسوتملا رحبلا راجت « بناجألا تقولا كاذ

 موجه قيرط نع ًايبرح وأ « ةينيطنطسقلا يف ًايسامولبد ةقدانبلاو نييسنرفلا
 يفك لجر لسري نأ حيرتقاو . طسوتملا رحبلا يف ةيزيلكنالا بكارملا ىلع هثونشي
 ايك « ةيقدنبلاو ةسنرف يثوعبم تارماؤم هجو يف فقيل ةيكرتلا ةمصاعلا ىلإ
 « ةلفاق لكش ىلع رفاست نأو « ًانسح ًازيهجت ةيراجتلا بكارملا زهجت نأ بلط
 نوكت امدنع ءاتشلا يف اهتلحرب موقت نأو 3 لقألا ىلع ابكرم )٠١( نم فلأتت

 .«©اهثناوم يف طسوتملا رحبلا لود نفس

 (1) اللوم: 0م. 01 9 )1(

 (2) 06 1مواقن 0م. ت1, 1.1, 56: 120-2 )2

 انماط لم اياهينول 111 8 لومأ 111 15 لنأا|اهأ 0

 (ج) ال/ممل: 0م. 01 9 ),

 (4) اللومل: 0م. 010 ١)
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 نمضي « ينواعت كص لينل ةديدجلا ةرماغملاب نومتهملا راجتلا ىعسو
 نإ» :«دوو» لوقيو . ةيناثعلا تاكلتمملا عم ةيزيلجنإلا ةراجتلا راكتحا مه

 ةقطنملا نأ ايس ال « كاذنا يراجتلا ميظنتلل ةيعيبطلا ةقيرطلا يه هذه

 لصانقو ثوعبم ةماقإ يرورضلا نم ناك دقل . .ةندمتم فصنو « ةديعب

 نكت ملو « مهتيامحو كانه نوميقيس نيذلا ءراجتلا نوؤش ىلع فارشإلل

 تاقالعلا ءابعأ لمحتب الل حمسي دح ىلإ ةيوق ةيزيلكنإلا ةموكحلا

 نع لزانتلا مزاللا نم ناك مث نمو « ةيكرت لثم ةديعب ةوق عم اهتايلوؤسمو

 يتلا ةيراكتحالا تاطلسلا اهحنمو .راجتلا نم ةيوق ةع(اد+ل بججاولا اذه

 تردص يأل دعبو .«©)«اهرارقتسا نيمأتو « اهتوق تيبثت اهدحو اهنكمي

 نمضت « م١64١ ةئس « (ريمتبس) لوليأ ١١ يف هئاقدصأو نروبزوأل ةقيثولا

 زيلكنإلا اياعرلا عيمج عنمتو . تاونس عبسل ةيكرت عم ةرابجتلا قح مهل
 ةقيثولا باحصأ يطعأو .ناطلسلا تاكلتمت يف ةراجتلا نم نيرخآلا

 « تاييلعتو نيناوق عضول .ةطلسلا « ًارجات رشع ينثاآلا زواجتي ال مهددعو

 . ةكلمنلا نيناوق فلاخت لأ ةطيرش «ءراجتلا عاضوأو « ةراجتلا كلت مظنت

 ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب « ةكرشلا يف نيوضع نييعت قح اهسفنل ةكلملا تقبأو

 يتلا . «تنافيللا ةكرشل» لوألا نيوكتلا ناك اذكهو .مهيلإ راشملا ةكرشلا

 ١ . ىندألا قرشلاو ماشلا دالب ةراجت يف اماه ًارود بعلتس

 (1), (2) اطألل.

 عفدل يفكت عئاضب اودروتسي نأ مهيلع ناك اذه ةراجتلا راكتحا لباقمو (7) )١(«

 عبس نم تاونس تس لالخ ًايونس هينج )00٠( ىلإ اهتميق.لصت «ةيكرج موسر
 بيلص عم ةيكلملا ةرتلكنإ تاراعش اوعضي نأ مهيلع ناك ابك . تازايتمالا ةدم يه
 بكارملا عيمج - نع ةيلارمألل ار اومدقي نأو .مهيكارم مالعأ ىلع رمأ

 اذا اك 0 اسيئر «نروبزوأ» يمس دقو .نيمدختسملا ةراحبلاو ,ةلمعتسملا

 .امهفلخي نم باختتنا يف قحلأ ةكرشلل نإف نانثالا تام اذإو ««بيتس» هفلخي يفوت
 عم نورجاتي اوناك نيذلا راجتلا نم ةديدجلا ةكرشلا ءاضعأ عيمج لأ عقاولا يفو

 ةفرعتلاو «ةيزيلكنإلا ةينابسالا ةموصخلا ببسب مهاوعأ تروهدتو «ةيلاطيإ
 . ةيقدنبلا يف ةعفترملا ةيكرمجلا
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 نروبريه ىقلت ء م1587 ةنس (ريمفون) « يناثلا نيرشت ٠١ يفو
 اهثوعبمو ٠ صلخملاو قوثوملا  ةكلملا - لثمم» هنيعي يذلا يكلملا فيلكتلا

 ةينيطنطسقلا يف ةرتلكنإ ةرافسل ناكو « © ناطلسلا طالب يف ءاهليمعو اهبئانو
 هتابجاوب موقيل كلملا نم فلكم يكلم لشثم ريفسلاف ةقيقحلا يف ناهجو
 هتاقفن راجتلا ةكرش هل عفدت يراجت ليمع هسفن ثقولا يف وهو « ةيسامولبدلا

 . (”اهحلاصم ىلع ظفاحيل

 ع م1841 ةنس (سرام) راذأ يف ةينيطنطسقلا ىلإ «نروبريه» لصوو

 لابقتسا اعنميل امههعسو يف ام لك ةيقدنبلا ليبو « (ينيمرج» ةسئرف ريفس لذبو

 راجتلل لثممد هنإ :هنع مهلوقب « هنأش نم ناطحي اذحأو « هل ناطلسلا

 ينعي نروبريمل ناطلسلا لابقتسا نأ نلعأو « ديزأو ينيمرج ىغرأو . عطقف

 قافناب «ينيسوروم» ةيقدنبلا ليب رمأو « ةسنرف عم تاقالعلا عطق

 عنقي نأ لواحو « هب يلاعلا بابلا فارتعا عنمل ةوشر ناكيس (١هر660)

 ةئيس ةجيتن هل نوكتس « تنافيللا ةراجت يف ةرتلكنإ لوبق نأ مظعألا ردصلا

 , لشفلاب تءاب دوهجلا عيمج نأ الإ  ©كرامجلا نم يكرتلا دراولا ىلع

 اهب لبقتسي يتلا : سوقطلا ميسارملا لكب ناطلسلا نم نرويريه لبقتساو
 عاطتساو « ًاريبك ًاحاجن هتمهم يف نرويريه حجنو .ةيقدنبلاو ةسنرف ريفس
 بابلا بسكي نأ « ةقبللا هتيسامولبدبو « ءاخسب اهقدغي ناك يتلا ايادهلاب

 يس الو .«9 ىندألا قرشلا ةراجت يف ةرتلكنإ مدق تبغي نأو « هبناج ىلإ يلاعلا

 (1) لولو ربات 0م. نأ 1,111, 55: 86-85 - نمل: أ 612 06

 "0ان[ 106 8 ان70010180 رقم, !/16556081, 5عمابألو 300 6000

 هنأ الإ «ةجردلاو بقللا حنم ءدبلا نم هنأ عم «ريفس ةملك درت الأ برغتسملا نم

 امو هن يمسي هنإف 186481“ ةئس :ةيروسل الفن هتف قف يتلا ةقيثولا يف

 . «اهتلالحل
 ديذجلا ريفسلل عفدي نم لوح ةكرشلاو ةكلملا نيب ةلماك ةنس ماد ليوط عازن ماق دقل (7)

 . باسحلا ةكرشلا تعفدو :ةكلملا راصتناب رمألا ىهتناو . هتاقفنو هلمع روجأ

 (3) الالومه: 0م. 61 3 4هف

 (4) اهو مم: 4 ْ 40
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 5 ء ناطلسلا عم ىلوألا هتلباقم دعب ع مكه ماع تازايتما معد نأ دعب

 . (٠)م16/807* ةنس (ىيام) رايأ

 ,يناثلا نوناك يف ةكلملا لبق نم ددج هنإف ء ةكرشلا زايتما ءاهتنا دنعو
 ااهمسا ةكرشلا تذخأو . تافاضإو تاليدعت عم ء م647١ ةنس « (رياني)

 ةنس « ثلاثلا دارم ناطلسلا ةافو دنعو .(2«تنافيللا ةكرش» ىمسرلا

 مدقت دقلو .تازايتمالل ديدجت ىلع لوصحلل ةرتلكنإ تعس ء م6
 ,عم كلذ بلطي ء ديدجلا ناطلسلا ىلإ «”ايادملا ا اهاام وليل» ريفقسلا

 ةايحو « ةراجتلا نوؤشب متهت اهنم رشع ةسمخ : !ديدجن اذني )/١١7( ةفاضإ

 ناك « عبارلا وهو اههدحأت ١ نارخآلا نادنبلا امأ . ةماع ةروصب ةيلاجلا

 |مهيناثو .297/7 ىلا /ه نم « ةيزيلكنإلا ةراجتلا ىلع ةيكرتلا موسرلا ضفخي

 عم مئاد مادص رادم تناك ةيحان نمضتي ناك دقف رشع يناثلا دنبلا وهو

 تالاكسإ يف نورجلتي اوناك ءالؤهف .نييدنالوملا ةيضق يهو « نييسنرفلا
 عم ةئيسلا مهتاقالع نأ الإ . يسنرفلا ملعلا تحت مهو « ةيناثعلا ةلودلا

 .نييدنالوه نيبكرم اعدامم « ةرتلكتإ نم مهتبرق « اهيلع مهتروبو « ةينابسإ
 ىلعو . ةينيطنطسقلا ىلإ لوصولل ةرتلكنإ ةيامح بلط ىلإ «م594١© ةنس يف

 مسأ تروبريه عفر» !ًادج ًاغلام ءما597/ ةنس ْق (راجتلا دحأ) شان بتك دقل -

 ندنل نع ملكتي ذخأ (نيملسملا دصقيو) رافكلا نم لفط لك نأ ئتح .ًيلاع اندلب
 .(!اذكه) «. . ةكم يف هيبن ربق نع ملكتي امم رثكأ رمتسم لكشب

 (1) الن ووبيزاج: 0م. ©1118 )01

 (2) بهم: 0م, أ: 0 )2

 (3) طوكتور# 116 تح مأ5 هأ لالؤل 53مل ةهومم أر 1م اهتيعمأ ا!ماعملانعأأ واق. 2: 1-27 ةف|

 لسرأ دقو . ةشهدم تازيم:هل نغرأ لكش ىلع .م164ه5 ةنس يف ةرتلكنإ ةيده تناك

 .ادج ةريبك اهفيلاكت تناكو ءاهممصم ةيدهلا عم

 (4) الوم: 6:14, 7 )د

 21841 ةنس يف امإ) ضيفختلا كاذ ىلإ لصو يذلا وه هنأ ,.«نرويريه» ركذ دقل

 زايتما عيسوتل وأ «ضامل ًاييعدت امإ رمألا اذبب بلاطي ىتأ ةوليل» لعلو «(دعب اهيف وأ

 .اًقيَص ناك

 لاي



 نم اهفوخل ءرمآلا اذه نع ةيضار نكت مل تنافيللا ةكرش نأ نم مغرلا

 نإف « ةيراجتلا مهتراهمب نيفورعم اوناك مهخأ ذإ .نييدنالوملا ةسفانم
 باب نولخديس مهنأل . مهتياحب حصن « ليل لبق ريفسلا) «نوسردناسو»

 بلط مث نمو 0 ةيامح تحت نذإ اونوكيلف ؛ اح ةيكرت عم ةراجتلا

 ددرتو .يناطيربلا ملعلا تحت نييدنالوملا ةراجت نوكت نأ ناطلسلا نم «وليل»

 يف هجاردإ ىلع قفاوي مل:هنأ نم مغرلا ىلعو « «”رمألل ةسنرف ةمواقمل ناطلسلا
 ةيارلا تحن نييدنالومللا عضي ايضاح ارهأ ردصأ هنإف « تازايتمالا

 , ةيزيلكنإلا ةموكحلا هيف تلخادتو .فقوتي مل عازنلا نأ الإ .ةيزيلكنإلا

 (1) ال/ممم: 0م:. 0 2:9 01(

 ريخألا ناك دقف «ىبنرفلا ريفسلاو ةيناطيرب ءارفس نيب ًاداح اعازن رمألا اذه راثأ (7)
 تحت مه  ةقدانبلاو زيلكنإلا ادع ام  بناجألا نم مهريغك نييدنالوملا نأ يعدي
 دحاو لك ناك دقل ةقيقحلا يفو .لوقلا سفنب ايناطيرب ريفس ههباجو «ةسنرف ةيامح

 ريفسلا وأ لصنقلا ىلإ بكارملا اهعفدت تناك يتلا «(ةيلصنقلا ةبيرض) نع عفادي
 تادراولا عيمج ىلع ةيكرت يف /7” ىضاقتت تنافيللا ةكرش تناكو .هتيامح لباقم

 اذإ هنأ ءم519١ ةنس يف ردقو .اهتاقفن ضعب اهب دستل ءاهئاضعأل تارداصلاو

 ريفسلا تاقفن دست نأ اهدحو اهنكمي ةيلصنقلا ةبيرض نإف اهيلإ نويدنالوملا مضنا

 . لصانقلاو
 .طقف ةدنالوه لجأ نم نكي مل ةسنرفو ة ةرتكنإ نيب عازنلا اذه نأ ةقيقحلا فو

 ممألإ ىلع ة ةسنرف ةدايسف .تنافيللا يف ةيراجتلا ةدايسلا ىلع عارصلا ءدب ناك لب

 . ًءاحخرو ًاراهدزا ةيسنرملا تايلصنقلل نمضي ناك  ةرتلكنإو ةيقدنبلا ريغ  ةيبنجألا

 ةنس نم كاكتحالا أدتبا دقو .ةسنرفل ريفو داريا ردصم تناك بناجألا ةراجت نأل

 تحت ةرهاقلا يف ةيسنرولفلا ةرمعتسملا عضو نم ةرتلكنإ تنكمت امدنعو .م 6

 . 00106 مسوكن ال ديسلا ريرقت) .اهتيامح

 ناقساؤبعت 0م. أ. 1. 11/2: 5026 هنأأق. وأم

 صن امدنع «م1091/ ةنس تازايتما يف اهاضن ةرمث ترهظو مواقت ةسنرف تعرشو

 : لي ام ىلع ىلوألا ابتدام يف
 ءانيدل ريفس اه سيل يتلا  ةقدانبلاو زيلكنإلا ادعام  ممألا عيمج نأ رمأت ديدج نمو

 ريفس اهقيعي الأ ديرنو «ةسنرف ءاول تحت ريست نأ اهيلع ءاندالب يف رجاتت نأ ديرتو

 .«انتبغر سكاعت وأ ءهريغ وأ ةرتلكنإ
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 ماهضنالا يف . نييدنالوهلل رايخلا كرت . عوضوملل ًاسح ةكرشلا نم تبلطو
 ةنس يف ءوليل راصتناب ىهتنا رمألا نكلو .ةيزيلكنإلا وأ ةيسنرفلا ةيارلا ىلإ
 رثعتلا دعب بلاطملا عيمج تقدصو « اشاب ناطبقلا ةدعاسمب « ما

 دعبو .(0يتاطيربلا ملعلا ةيامح تحت نييدنالوطلا عضو اهيف اب « ليوطلا

 . تازايتمالا ديدجت «رفولغ ساموت» ريسلا عاطتسا « تاوئنس تس

 امنإو .٠ بسحف نييدنالوهلا مضت ال ةيزيلكنإلا ةيارلا نأ ةروصب « (م1505)

 ةسنرف عم مت قافتالا نأ الإ .(9 ةقدانبلاو نييسنرفلا ادع ام  نييبروألا عينج

 نييدن الوهلا ةياعرو ةيامحب الإ بلاطت نل ةرتلكنإ نأب ء م4١15 ةنس يف
 ع ما5501١/ ةنس « (ليربأ) ناسيت 7١ ء فيرش طخ فرتعا نأ دعب . ©طقف

 ةرتلكنإ ةيامح نكلو .(9ةيبنجألا ممألا صوصخب كسرت كاراجإب انتاج
 ةيناثعلا ةلودلا عم قافتا عيقوت اوعاطتسا مهأل « اليوط مدت مل نييدنالوهلل

 (1) ©316م03ع ه 5كاهأم مقمدرو, الومعاتهم. الها. 172. ظل هه 6 201(

 : «رسوف» لوقيو .تنافيللا ةكرش مكاح ىلإ هوليل» نم ةهجوم ةلاسر رمألا اذه دكأو

 .امل خيرات الو ةلماك ريغ ةلاسرلا نإ

 - [ةواقر. 0م .0ز1 ل 2: 11

 فصتتم يف اديص ىلإ هجتا هسفن «نوسردناس» نأ ًايعقاو رمألا اذه دكؤي امو

 مث .بلح لصنق ىلإ هقيرط يف اهميلستل تازايتمالا نم خسنو ةمجرت هعمو «ويام
 . مالا نطولا يف تنافيللا ةكرش ىلإ كانه نم اهب قالطنالا

 (2) ال/ممل /0م. تأ! 6:30 05 1ةوأقن 0م, ©. 11: ميوووريو مم: 54-151 مف

 « 1٠ 4 ةنس ًايلآ تددج يتلا كلت ريغ يه م705١ ةنس تازايتما نوكت نأ دب ال

 ةنس يف تددج دق اهنأ ريشي رماه نأل .شرعلا لوألا دمحأ ناطلسلا ملست للع

 خيرات «زتيورويه» اهيطعي يتلا يه اهلعلو .ةسنرفو ةيقدنبلاو ةرتلكنإ عم 0 4
 .ماك دو

 اذه ناكو « ال/0م4:8:30 تنافيللا ةكرش نم يروبسلاس دروللا بلط ىلع ءائب كلذو (9)

 ليث دعب ىتحو «ةيناثعلا ةلودلا عم ةيلاتلا تاقافتالا ميمج يف دكؤي زايتمآلا

 . مإ51/ه ةيقافتا نم (”:) دنبلا يف درو دقلو .ةصاخلا مهازايتما نييدنالوهلا

 (4) ع. 0و ىوسكهم. 0م. 01. 11 6:9 2
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 مهل حبصأو « ةيقدنبلاو ةرتلكنإو ةسنرف تاقافتال لثام ٠ م1517 ةنس يف

 .©) ةينيطنطسقلا يف ماع ميقم

 ةحونمملا تازايتمالا جيردتلاب عسوت ةيناثعلا ةموكحلا تناك دقلو

 , م1575 ةنس يفف « ىلوألا تادهاعملا ىلإ تافاضإلا ضعبب « ةرتلكنإل

 يف . شرعلا ىلإ عبارلا دارم ناطلسلا لوصو دعب تازايتمالا هذه تددج

 تحبصأ نأ دعب اهديدجت ديعأ ءم1541 ةنس يفو ؛ (07م1117* ماع

 : م1555 ةنس يف كلذكو « ©2(م1514-0٠1548) لوألا ميهاربإل ةنطلسلا

 كاذنا يزيلكنإلا ريفسلا ناكو م51١4 - )١5154 عبارلا دمحم دهع يف

 ُْق ةراجتلا صخي « ديدج دنب ةفاضإ بلط دقو 2282© 8 ازليشنيف»

 نأ الإ .شيتفت يأل ةيزيلكنإلا بكارملا عاضخإ مدع ىلع حليو « انيثأ

 يف حجن هنأ ديب « (©2ىتش بابسأل تقيعأ بلطلا اذه لوح تاضوافملا

 (1) الوهم: م: 6 )01(

 ا" طادنمأمم عاق 8ةمنطانودو 091 /ءماوو ةيقذنبلا ةيروهمح خيرات» هباتك ِْق «وراد» ركذي

 ,؛١هةم ةنس ْق تناك ةينايثعلا ةلودلا يق نييدنالوهلل تازايتما لوأ نأ «

 ٠٠١ 11653: عاءاتةلناك م/6غ66065 لانا ع م06, 2: 71

 ةسنرف ءارفس لئاسر نكلو . نيخرؤملا نم رخآ دحأ كلذ ىلإ ريشيال ةقيقحلا يفو
 مهدعاسيل .ناطلسلل ددوتلا نورهظي اوناك «ةينيطنطسقلا يف نيينامالفلا نأ تبثت

 0مهمافعم:ن 0م. 61. 1!7.1. . (هيريف ديسلا ةيقدنبلا ُْق ةسنرف ريفس ةلاسر) . ةينابسإ لض

 يف كلذك .« 8عم»» نوارب» عفد يذلا وه يسايسلا كرحتلا اذه لعلو 5: 736. هاه

 ةنس يف اهتازايتما ىلع تلصح ةدنالوه نأب لوقلا ىلإ «٠ همماومهمد ام ؟نامرب هباتك

 . هتازايتما ا لان يذلا ماعلا سفن ف يأ ما

 (2) النروسأاجت 0م. 0.1.1.5: 25- 63 )3

 علطول !!ةراقاوأ: 553 طوبة مم ؟انزليقإل قل [؟مرمزورم ممسورو , مم: 247-06

 . م1511“ ةنس يف ناك ديدجتلا نأ «رماه» دكؤي امنيب

 اتةمصفر» 0م 01. 1169

 (3) طومجمتقم: 0م, 01. 1.7(. 2: 9- ان مدا: .1.١ مث 5 ) ضل

 (4) ا/. ومتنوع, ]2 2: 2 )0

 كارتألا دونجلا صضعب مجاهو «نيملسمو يزيلكنا بكرم ةراحسب نيب ةرجاشم تثدحس

 ام



 سنوتو رئازجلا تاياب عم ةدهاعم دقع يف يلاعلا بابلا ةقفاوم ىلع لوصحلا

 مهئافو مدع ةلاح يف نييرئازجلا ةبقاعم ةرتلكنإل زيجت ء برغلا سلبارطو

 بابلا نيبو اهنيب تاقالعلا ىلإ باقعلا اذه ءيسي نأ نود « مهتادهعتب

 . 2 يلاعلا

 ةيدو تالص « ةرتلكنإو ةيناثعلا ةلودلا نيب تالصلا تناك ةقيقحلا فو

 نأل كلذو . ةيكرتلا ةيسنرفلا تاقالعلا قلقت تناك يتلا تابذبذتلا اهيوشت ال

 ددبتو روثت ةسنرف تناك |نيب « ةمكحو رذحو ورتب رومألا جلاعت تناك ةرتلكنإ

 عفشت ةيناثعلا ةنطلسلا عم ةيدولا اهتطبار نأ اهنم اداقتعا ء ءىراط رمأ يأل

 ةلودلا ةسايس نأو « ةصاخلا ةلودلا نوؤش يف لخدتلا الزيت لب . كلذب اهل

 ةرتلكنإ تناك اذكهو . اهدحو اهمأر اهيف ذخؤي نأ بجي ةبروأ لود عم ةينامثعلا

 ال . ةسنرف نم رثكأ رسيو ةلوهسي « ناطلسلا عم اهقافتا ديدجت ىلع لصحت

 لوصولل قيرطلا اهل دهمي « ىسيئر رمأ ايادحلا ةيضق نأ تمهف دق اهنأو ميس
 . يغبت ام ىلإ

 عم « ةقباسلا تازايتمالا ديدجت ء م51/5١ ةنس يف تبلط امدنع كلذلو

 يف اهدوجو ةبرجتلا تتبثأ يتلا تارغثلا ءلمل اهتحرتقا ةديدع تافاضإ

 نوكي امبرو .امل باجتسا عبارلا دمحم ناطلسلا نإف . «9ىلوألا تاناهضلا

 وه اهيلإ ديرت ام ةفاضإو «اهمعدو « ةقباسلا اهتيقافتا ديدجتل اهل عفادلا
 ةياعدب اهتطاحأ يتلا ةديدجلا اهتازايتما ىلع « م11/7 ةنس يف ةسنرف لوصح

 اهتراجت ريستس يتلا « ما51١/ه ةئس تازايتمإ لين يف ةرتلكنإ تحجنو . ةعساو

 .اهيف راجتلا بلح اشاب ناهأو «ريمزأ ين زيلكتإلا راجتلا ضعب ىراكسلا -

 (1) طادسصم# 76 2: 201 ْ ْ 0(
 نم موسرلا ضيئفخحت نمضتت تناك 215517 تازايتمإ نأ (م.كهم) نارتنام ركذيو

 نرقلا ةيابن نم ةرتلكنإ هيلع تلصح دق رمألا اذه نأ تبث نكلو «/“ ىلإ

 .رشع سداسلا

 (2) /0م0. 2. 8. هيف

1/0 



 ٠ مضت تانزايتمالا هذهو .001804 ةنس ىتح اهبجومب تنافيللا يف اهتايلاجو
 ميظنت وهف « اهيف ديدحلا امأ .ةقباسلا تاقافتالا يف ةدراولا دونبلا عيمج

 بلح نم تارداصلاو تادراولا ىلع «ء /7 ةبيرض اهم عفدت يلا 0

 نم لضفأ اهاريجا ةرلكنإ هيلع كنان . صوسصخملا هجو ىلع ءريمزأو

 ةيكرتلا كراجلا نكلو « موسرلا سفن اهنع عفدت نأ دوت تناكو « ةقباسلا

 ريرحلا ىلع /765 هردق امسر تفاضأ بلج كرامج نأ امك « ضفرت تناك

 اهسفن ىلع ةكرشلا ترفو « ةديدجلا تازايتمالابف « ةنيدملا نم ردصملا
 . 27نييدن الوهلا ىلع زيلكنالل ةيولوألا تطعأو 5 (”ًايونس هينج (5هرد0٠)

 مكاحملا يف داهطضالا نم زيلكنإلا راجتلا يمحت اهنإف « ىرخألا دونبلا امأ

 عم عازن يف نيملسم دض نييحيسم دوهش مادختساب حمستو « ةيكرتلا
 . هندمو تنافيللا ءىناوم عيمج يف موسرلا ,ةدحو تبثتو « (؟0نييحيسم

 لقن ةيفيكو ٠ ةيردنكسإللا يف اهبئارضو ةراجتلا مظنتو « 0/7 اهتميقو

 لصحي نأ يزيلكنإلا ريفسلا «شنيف» لواحو .©2بلح نيبو ابغيب عئاضبلا

 نكلو « ةسنرف كلم عم رمألا وه اك روطاربمإ وأ « هاشيداب بقل ىلع هكلم

 (1) انس مسااج: 0م, 0171.8: 5 )00

 ةرق) ناك مظعألا ردصلا نأ نم مغرلا ىلع «ديرت ام ىلع ةرتلكنإ تلصح دقل '

 نوج دروللا» اهريفس ىلإ تهجو دق تناك يتلا تاناهإلا نم مغرلا ىلعو ؛(ىفطصم

 ا/. نديصصم: 71,6: 9 . «شنيف

 (2) كنور: 0م. 68 7.1.8: 1 .(58)و (5/8) نادنبلا (؟

 (3) اللهم: مب 8

 .(يزيلكنإلا خوجلا) نيردنوللا بوث ىلع تاهينج 5 نوعفدي ن ويدنالوهلا ناك دقل (")

 .طقف نيهينج زيلكنإلا عفدي أمنيب

 نم برهيل مالسإلا قنتعاو .هءاسؤر ريمزأ يف يزيلكتإ رجاث قرس نأ دعب اذه تاك (4)

 عضيل )1/١( دنبلا ءاحع دقو . ملسم دض اهب حومسم ريغ رفاكلا ةداهش نأل «باقعلا

 النوبات 0م. 01.1.1 2 .بعالتلا اذه لثك ًادح

 (5) اطال: 5: 0 | (ها/) دنبلا (0)

 (6) اطال: م: ق1 .(190)و (54)و (57)و ) قف دونبلا 69

 مه



 هاري 3 ًاديدج ًادنب كاذ مهضفر نع ًاضيوعت كارتألا مدقو نفر ىلاعلا بابلا

 نيتلا نم اوت نيبكرم نحشب زيلكنالل خاوسلا وضو © ميق هنأ (دوو»

 . (١ضصاخلا ةرتلكتإ كلم كالهتسال - ًاعونمم اذه ناكو  بيبزلاو

 سداسلا نرقلا رخاوأ يف ةرتلكنإل ةحونمملا تازايتمالا تمظن اذكهو

 يف ةرلكنإ نيب ةراجتلا ةماقإ ء رشع عباسلا نرقلا لالخ ةددجملاو ء رشع

 دايو رينا يسال ع ةيناثعلا ةلودلا ءازجأ نيبو « ةبروأ يبرغ لاهش ىصقأ

 ضرأ يف ةيزيلكنإلا تايلاجلا ةقالع تمظن امك . ىرغصلا ةيساو ماشلا
 زيلكنإلا راجتلا أدتبا كلذبو .اهيف ةيمسرلا تاطلسلا عم « ةيناثعلا ةلودلا

 اوماقأ دققلو . تنافيللا ةكرشل نيلثمم ء م٠18١ ةنس ذنم ؛ ةيروس ىلإ نودفي

 اوزكرت ام رثكأ اوزكرت مهنأ الإ . نوردنكسإلاو بلحو سلبارط نم لك ف

 تناكو « نييدنالوهلاو نييسنرفلاو ةقدانيلا بناج ىلإ . بلخ ةنيدم يف
 نرقلا لالخ « ةنيدملا كلت يف ةيبنجألا تارمعتسملا مهأ نم اهيف مبترمعتسم

 ةقدانبلا ةصاخبو . ىرخألا ممألا يراجتلا اهطاشنب تسفانو . رشع عباسلا

 نييسنرفلاو

 : نويدن الوهلا -

 ًايراجت ًارود بعلت ةضفخنملا ىضارألا تذخأ ءرشع ثلاثلا نرقلا ذنم

 ايسوقيإو ةرتلكنإ نم اهيلإ دراولا فوصلاف «ء ةبروأ يف اماه ًايعانصو

 ناكو .املل دع ال ةريغص عناصم يف غبصيو جسنيو لزغي ناك « ةينابسإو
 نوديعي امك « ةبروأ ءاحنأ عيمج ىلإ خاوجألا نوردصي نوينامالفلا راجتلا

 يف «جورب» تمنو . حلملاو ةريبلا كلذكو « ةرتلكنإ ىلإ يتسنرفلا رمخلا ريدصت
 فاوصألل انزخمو « امخض ًءانيم تدغ ىتح .رشع سماخلا نرقلا علطم

 يف ةضفخنملا يضارألا تلخد اذكهو .ةيسناحلا ةبصعلا علسو « ةينابسإلا

 (1) زال: 2: 32- انهو ل: 8 )01(

 حلاصل قحلا اله نع ماكالك ةئيس 5 يناثلا لراش كلملا لزانت لقو 0 دنبلا

 امك



 .ةلاعفلا ةيملاعلا ةيراجتلا تالدابتلا ةرود

 لقتناو « ةيسناملا ةبصعلا ىرع تككفت « رشع سداسلا نرقلا فو

 راد ل (جورب» نم ةضفختملا ىضارألا يف يداصتقالا لقثلا زكرم

 نم ًاريثك اهؤارمأ اهحنم يتلا ةريخألا ةنيدملا نم تلعج ةيفارغجلا فوشكلاف
 اهيف يراجتلا هليمع ماقأ لاغتربلا كلمف . يملاع ةراجت زكرم « تازايتمالا

 ًاشنأو « اهيلإ ةدراولا ةيدنملا لباوتلا عيب عيزوتب هفلكو ء م499١ ةئس لنم

 راجتلا اذكو « ةينابسإ ىلإ اهلقنل . عئاضبلل نزاخم اهيف ناملألا راجتلا

 نم اهيلإ ةدفاولا علسلا فلتغ اهقاوسأ يف تسدكتو «زيلكنإلاو نويلاطيإلا
 مجيرتتل « ةطيشنلا اهتاصروبو « ةمخفلا اهضراعم نإو .اكيرمأ وأ دنملا
 يفارألا يف ةديحولا ةنيدملا يه سرفنأ نكت مو .ةيداصتقالا اهتيمهأ

 لثم « ىرخأ ندم كلذ يف اهتكراش امنإو « ايداصتقا ترهدزا يتلا ةضفخنملا

 عيمج نيبو اهنيب ماه يراجت تالدابت رايت امنو « اهريغو مادرتورو مادرتسمأ

 لدابتلا اذه ىلع فرشت ةصتغم ةيراجت تاكرش تفلأتو .. ماعلا ءازجأ
 « نط )1٠٠١( ىلإ اهتلومح تعفترا يتلا نيينامالفلا بكارم تعرشو . هكرحتو

 لاشلا راحب ربع لقتتتو « يونج ىلإ هلايش نم « يسلطألا طبحملا بوب
 لك يف نابلألا تاعانصو ٠ خاوجألا نم اهتاجوتنم ترهتشاو « خيزناد ىتح
 ناكلراش ةيروطاربمإ نم اءزج اهنوك نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو .ةعقب

 . ةيداصتقالا تالاجملاو لبسلا عيمج يف قالطنالا ىلع اهدعاس دق « ةعساولا

 ىضارألا هابتنا تراثأ اهنإف « ةرتلكنإ تنافيللا ةراجت تيذج اهكو

 نوم. طرا رجلا باع ارك اهنا عقدتاف ٠ هم
 فصتنمب مهنفس فتكت مو .ةيلاطيإلا ندملاو « ةيليسرم يف مهلا ت

 ةلودلا تاكلتمم ىلإ , طسوتملا رحبلا يقرش ىلإ تقلطنا امنإو ٠ ا
 نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ نورجاتي اوناكو .ةيروس اهنمو « ةيناشعلا
 نكلو .ةيسنرفلا ةيارلا تحت « يناثلا فصنلا نم ءزجو . رشع سداسلا

 هعم لمح . ةضفخنملا يضا ارآلا هتشاع يذلا مخضلا يداصتقالا روطتلا

 اهنالقتسا نع حفانت تماقف « اهل ينابسإلا مكحلا ىلع ةيسايسلا ةروثلا روذب

 امال



 ..يروهمجلا ماظنلا ةيمومعلا اهتيعمج تنلعأ نأ ذنمو « حالسلاب اهتدايسو

 تاعطاقملل ةماعلا ةيمومعلا ةيعمجلا اهيف تفلأتو « ماه٠8 ةئس يف

 ريبكلا يراجتلا لوطسألا تاذ ةدنالوه نإف ء م١68١ ةنس يف « ةدحتملا

 ىعست تذخأ « ةيقدنبلا تساس يتلا كلتل ةبءاشملا . ةمكاحلا ةيكراجيلوألاو

 . ةوسأ اهتراج ةرتلكنإ يف اهو . تنافيللا ةقطنم يف ةيراجتلا اهتيرح اهل نوكتل

 نأ دعب ةصاخبو . اهراصبأ رسأت ةيسا يصاقأ تناك تقولا سفن يفو
 ذإ « ةينابسإو كيطلبلا رحب نيب طيسوك اهرود ةينابسإ دض اهتروث تمطح
 . اهتيرحبل ةديدج تابصم ىلإ ةجاح يف تناك

 ء(ملكل 1١5515 ١ « لوم ة0افلوطعم اوم المده هاهأم تاباتك تءاجو

 نييدنالوملا عجشتل « اهيف ًافقسأ لمعيل « دنهلا يف ءايوغ» ىلإ بهذ يذلا
 عانقإل هدالب ىلإ هتدوع دنع هسفت سرك دقف . ةيسا دالب وحن عافدنالا ىلع

 هريثأت تحتو .()قرشلا ءاحنأ فلتخم ىلإ تاثعب لاسرإ ةرورضب هتمأ ءانبأ

 ةنس يف « ةيقرشلا دنهلا رزج ىلإ « «نامتوه سويلنروك» ناطبقلا ةثعب تقلطنا

 . ةينيطنطسقلاو طسوتملا رحبلا يقرش ىلإ ىرخأ بكارم تهجتاو « م5
 اهتكلم تمدقو « اهتروث ءانثأ ةدنالوه نم تبرقت دق ةرتلكنإ تناك امو
 نم الدب ةيزيلكنإلا ةيارلا ةيامح تبلط اهنإف « اهل ةيلاملا ةدعاسملا تييازيلإ
 نم كلذ.نع مجن ام انفرع دقلو « ةيناثعلا ضرألا ىلع اهتراجت يف ةيسنرفلا
 . ةسنرفو ةرتلكنإ نيب عازن

 « تنافيللا عم ةراجتلل ةكرش تسسأ دق ةرتفلا هذه يف ةدنالوه تناكو
 تربجأو . ةديدع ىرخأ تاكرشو ء دنملا ةكرشب ء 159414 ةلس يف اهتعبتأو

 (1) مووعمعو: 0م. 016 2: 1 000

 . ىلإ مجرت دقو ٠ 1106:5084 تالحر» وهو .روهشملا «نيائوشنيل ناف» باتك نإ

 دقو . ةيقرشلا راحبلا يف حالملا ليجنإ |دغو .ةيسنرفلاو ةينيتاللاو ةيناملألاو ةيزيلكنإلا

 يزيلكنإ روصم هل هاور امث همالك سبتقا دقو «ةيروس ندمو بلح نع هباتك يف ملكت
 تنافيللا ةكرشل اوفشكيل ءراجتلا نم نينثا عم بهذ «6«يروتس سميج» ىعدي

 اولسرأو مهيلع ضبق هنأ الإ ؛ةقدانبلا لعفي ناك (مك ءاهعم اورجاتيل زمره تاناكمإ
 .«نياتوشنيل» مهيلع فرعتو اونجس ثيح ءايوغ ىلإ
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 و « عمجتلا ىلع تاكرشلا هذه لاغتربلاو ةينابسإ دض برحلا

 ةكرشلا « نيتريبك نيتكرش ىلإ لوصولاب رمألا ىهتناو ةيمومعلا ةيعمجلا

 2 م1١15 ةنس يفو .(م١٠16١ ةنس يف) ةيدناليزلا ةكرشلاو « ةيدنالومهلا
 لامسأرب « ةيقرشلا دنحلا رزجل ةماعلا ةكرشلا انوكتل ناتكرشلا تدحتا
 .()دنهلا ةراجت راكتحا اهل ناكو « نارولف نويلم (1/0) هردق . مخض

 . ةيسأ ءاحنأ عينج يف اهسفن تعرفو

 ةميزه نم « م101/ ةنس يف يدنالوهلا لوطسألا_نكمت امدنعو
 3 ًاماع رشع يئنثالا ةنده عيقوت ىلع ةينابسإ ربجأو 5 قراط لبج يف ينابسآلا

 ةرملا هذه تدارأو . ةينابسإل انو 5 الزج ةيوق ةيرحب ةلود تدب ةدنالوه نإف

 ؛ ةيسنرفلا وأ ةيزيلكنإلا ةيارلا نم صلمتت نأ مكحلا ىلع نورطيسي اهراجتو

 يف دفو دقف العفو «”ةصاخلا اهتحنجأب ريطت نأو « ةيناثعلا ةلودلا تاكلتمم يف

 لائيل . «نغاه ناف سويلنروك» ديسلا « ةينيطنطسقلا ىلإ « ءما7١5 ةنس

 ةيقدنبلا هتلان دق تناك ام رارغ ىلع « ةينامثعلا ةموكحلا نم تازايتما هتلودل
 أورفاضت « ثالثلا لودلا هذه ثم نأ «دوو» ركذيو ه ةرتلكنإو ةسنرفو

 لعف اك « ؛هرطخلا برستلا اذه دض مظعألا ردصلا ىلإ جاجتحالل

 . (1) 6أرعممو /1ه5 6ءقصل5 ©هايرقمأك 0 |طتؤاماق انمااقدوأاه. 0م, تأأ. 1ل|. 26: 6-4725 )ع0(

 .(181)ص يف )١( شماحلا ىلإ عجري (؟)
 (3) 65. له 83ان5ووق: 0م. 011. 1.١ 0 ف

 . يشد ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلا نع قرفتل ةيدنالوملا تازايتمإلا نكت مل ةقيقحلا يفو
 (4) ص, 6-7 05

 لب دوو هدروأ ام سكع اذهو  ةدنالوه ضراعت مل ةسنرف نأ «سازورود» ركذي

 يف تارمعتسم كلتمتل نكت مل ةدنالوه نأب ةدعاسملا كلت غوسو .اهتدعاس ابنأ

 مث نمو «يرحبلا لقنلا يف لمعت ةلود تناك امنإو «هيف راجت اهل نكي ملو ,«تنافيللا

 ةيرحبلا رودقمب نكي مل الو .اهعئاضب لقن يف اهنفس ىلع دمتعت تناك ةرتلكنإ نإف

 - ةيسنرفلا ةيأرلا ريغ ةيار عفر نم .ىرخألا ممألا نفس علمت. نأ كاذنا ةيسنرفلا

 بكارم ىلع فرفري ام ارشك ناك يزيلكنإلا ملعلا نإف  اهتازايتما يف ءاج (بسح

 كمي ال «ةدنالوه نم نئابز ةرتلكنإل حبصأ يأ ةيزيلكنإ عئاضب لمحت ةيدنالوه
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 لاملا اوقدغأف . ًاقباس يزيلكنإلا ريفسلا نرويريه دض « ةقدانبلاو نويسنرفلا
 لك ىلع ةمخضلا مهايادهب اوبلغت نييدنالوملا نكلو . تاضوافملا ةلقرعل

 رئاخنذ نم ناطلسلا ءاشي امو . مهبكارم عضول مهدادعتسا اودبأو « قئ

 ىلع هينج (١7١ر٠٠٠) قفنأ «نغاه ناف» :نإ لاقيو ء هفرصت تحت

 دقف كلذبو .©207م171/8 ةنس ىتح ًاماع اييقم ةينيطنطسقلا يف يقبو « ايادحلا

 . نيينامالفلا نم اهنوعمجي اوناك يتلا ةيلصنقلا موسر زيلكنإلا
 رشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف مهتراجت نويدنالوملا زكر دقلو

 , «لاب تاذ تسيلو» اهنأب اهيف مهتراجت تفصو دقف بلح يف امأ ءريمزأ يف

 ةيلصنقلا ةمدخلا « م1578 ةنس ىتح ةنيدملا كلت يف اومدختسا دقو

 لدي امم « ةيسنرفلاف « 2ةيزيلكنإلا ةيلصنقلا ةمدخلاب اهوعبتأو « ةيسنرفلا
 لصنق ةدنالوه مهل نيعتل ًاريبك نكي ل ماشلا دالب يف نييدنالوهلا ددع نأ ىلع
 ايس الو « نيدوجوم اوناك مهنأب لوقلا نم عنمي ال اذه نكلو . مهب ًاصاخ

 لقنلا ةكرح يف ماه رود بعل نم نويدنالوهلا نكمت دقو .تاذلاب بلح يف

 هذهب موقت بكرم )٠٠١( اهدنع ناك هنأ ردق ىتح « تنافيللا ىلإ يراجتلا

 6.ماو1 ةنس يف « ةيلمعلا

 صاخلا اهملع ةدنالوه عفرت نأ نيرشلا نوهأ نأ تدجوف «مهايإ اهعزانت نأ ةسنرفل -

 .ةرتلكنإ ملع عفرت نأ نم
 نأ نيبي ذإ ءكلذك «نوسام» خرؤملا ,نييدنالوهلل نييسنرفلا ةدعاسم ديؤيو

 . عبارلا يرنه كلملا لخدت ىلع ءاني «يلاعلا بابلا ىدل اولبق نييدنالوملا

 الق وومرر: 0م. 01 9

)00 
 (1) الموز مم: 46-7

0 
 .(2) اطال: 7

 مهلقن يف ور لصنقلا) «م1114 ةئس ؛بلح يف يزيلكنإلا لصنقلا حجن دقل
 . هيلإ

 ظ
 (3) م.5,ا/. طاوموععا .قمه تمصاقتأمأ. 1 3 120,00 159 20 0ه1ما6© 9 )2

 نع «ىرخألا ةيقدنبلا قئاثولا ضعب هتركذ ام عم عقاولا يف قفاوتي ال ددعلا اذهو
 ةيئيطنطسقلا ىلإ "ةدفاولا دصقت اهلعلو ءادج ةليلق تناك نييدنالولا بكارم نأ
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 اهتازايتما ديدجتل أيئاد ىعست « اهركذ راملا ةيبروألا لودلا تناك ابكو
 نإف . فورظلاو لاوحألا روطت بسحب اهتيمنتو « ةينايثعلا ةلودلا عم
 ناك « شرعلا ديدج ناطلس مئست الكف . جبهنلا سفن تعبتا ةدنالوه
 قيثوت لائيو « ةيرورضلا ايادحلا مدقيو ٠ ةيمسرلا ةلباقملاب موقي ماعلا اهميقم
 ةئس يف تددج اذكهو .ميقملا ليدبت دنع كلذكو , اهمعدو تازايتمالا

 عم تاقالعلا تناكو . 1540و ,« ١15141 ةئسو ء 15374 ةنس شو 2« 4

 مزأت : م1551/ ةنس يف هنأ الإ .ةئداهو ةنسح ةماع ةروصب ةينامثعلا ةلودلا

 لوؤسم هنأب يلاعلا بابلا مهتا ماعلا ميقملا نأ ىتح « نيفرطلا نيب فقوملا

 ببن رثإ ىلع كلذو .اهتراجت فاعضإو « ةيدنالوهملا ةحالملا ريمدت نع
 بابلا ماهتاو « ةيكرت عئاضبب لمحم « يدنالوه بكرمل نييحيسملا ناصرقلا
 ةدنالوه ترطضا ىتحوجلا رتوتو . . ةثداحلا ريبدتب هسفن بكرملا ناطبق يلاعلا

 ةنس يف ناطلسلا هلبقتسا دقو « «>(هيلوك» ديسلا وه « ًاديدج اريقم ثعبت نأ
 مدقتو ؛ اقثال ًايمسر الابقتسا  ازتيراملا فافض ىلع هركسعم يف 2 مالككم

 هفده « ادني )١5( نم فلؤم قافتا عورشمبو « ةمخف ايادهم ناطلسلل وه

 ءاج ابسح « نييدنالوهلل بلحو ريمزأو ةينيطنطسقلا يف ةراجتلا ةيرح نيمأت
 « ةضفخملا ةيكرمجلا ةفرعتلا سفن مهل نوكي نأو « ("ةقباسلا تاقافتالا يف

 دحاو ادع ام « ٍبلاطملا لك ىلع ناطلسلا قفاو دقلو .«زيلكنإالل يه يتلا

 مهبكارم ريجأتب نيمزلم ريغ نييدنالوملا ةراحبلا نأ ىلع صني « اهنم
 .(9ناطلسلل

 (1) انتومصتقم 0م. 01, 1.1. 2 3 ) 1(

0( 
 (2) طز: ص: 4

 (3) الدمافم: 0م. 0 م 575 2

 (4) انهروومممع 0م, 6[. 1.1.2: 5 0

 . كلذك قفتا دق هنأ ءم15794 ةنس هريرقت يف «« طدهريمالا يتويناب» مجرتملا ركذ دقلا

 )4١( رعسي دسألا ةروصل ةلماحلا «تايوكياإلا» كارتألا كرامجلا لامع ذخسأي نأ ىلع

 .ةجقأ )٠١١( رعسب اهريغو .دحاولا وكيالل ةجقأ
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 ىتح « تاقافتالا هذه لظ يف « تنافيللا يف ةيدنالوهلا ةراجتلا تمنو

 ريخآلا عبرلا يف صقانتي أدب راهدزالا اذه نأ الإ . اهرطخ تيشخ ةرتلكنإ نأ

 ذوفنلا دايدزا ببسب « مهسفنأ زيلكنإلل ثدح الثم . رشع عباسلا نرقلا نم

 قرشلا يف اهتراجت ىلإ رثكأف رثكأ اهسفن ةدنالوه فارصناو « ىسنرفلا
 تنافيللا ةراجت ناديم نم نيينامالفلا جورخ ىنعي ال اذه نكلو . ىصقألا
 بابلا نم ةبرقم تناك « م1514 ماع دعب ةدنالوه نأ ودبيو « ةيروسو

 ىلع لوصحلا نم تنكمت « م11/4 ةنس يف اهتازايتما ديدجت دنع ذإ « يلاعلا

 تبثي مل نكلو . «)>دوسألا رحبلا يف رورملاب اهراجتو اهبكارمل حيرصت
 ىلع اربح يقب (09) دنبلا اذه نأ لمتحملا نمو .زايتمالا اذهل مهمادختسا

 حيرصت ءاطعإ نع مهعانتماب « هقيبطت اوضفر كارتألا نيفظوملا نأل « قرو

 نم نييدنالوهلا عنمي مل اذه نأ الإ . روفسوبلا زايتجاب ةيدنالوملا بكارملل
 قلقأ امم « افاك ىلإ بونادلا ربع مهلمحت « ةيرب قيرط ذانختا يف ريكفتلا

 (9 . ةيراجتتلا نييدنالولا ةراهم نوفرعي نيذلا ةقدانبلا

 ' يتلا تاناهإإلا نم اهفعي مل ةينامثعلا ةلودلا عم ةدنالوه براقت نكلو

 مظعألا ردصلا نمز يف « ةينيطنطسقلا يف بناجألا ءارفسلا فلتخمب تقحل

 عفدي نأ "م٠158 ةنس يف رطضا «هيلوك» ميقا نإ ىتح « «ىفطصم هرق»

 ("١ر0٠٠٠)و « مظعألا ردصلا عم هتلباقمل انمث دوقنلا نم سيك (500)
 . 2تازايتمالا ددجيل وكيإ

 (1) 1ةهماقم. 0م, 011: 2: 575. ةلوأق. - !ملممعل: 2, 49. لماع, (3) ٌْ )1(

 ربع سراف ىلإ تالصاوملا نم طخ ةماقإ اثبع ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش تعس دقل
 ريفسبلل لاق هنأ ريبك يكرت فظوم ىلإ بسن دقو .نويسنرفلا كلذكو .دوسألا رحبلا

 بناجألل هميرح باوبأ حتف ناطلسلا لضفي»  ةبسانملا هذهب ؛نادراريج» يسنرفلا
 .«مهل دوسألا رحبلا يف رورملا ةيرح يطعي نأ ىلع

 (2) ُم.5.ال, قميعاأاباو 5ممرأم. 8ن518. 1. 25 ةثمانأ 4 ©6ف

 ' .ريفس بقل يدنالوهلا ميقملا ةرماهو يطعي ةرم لوال هش

 (3) "اوت: 1.11 40



 ةصاخبو « ةينامثعلا ةلودلا ىدل تعفتراف ةدنالوه مهسأ تداع دقلو

 ةسمنلاو ةيقدنبلا») . سدقملا فلاحتلا لود عم ةريخألا هذه برح ءانثأ

 « نيفرطلا نيب تماق يتلا حاصلا تاضوافم يف اهريفس مسا علو « (ابابلاو

 ىلع ةرتلكنإ بناج ىلإ طاشنب لمعتو « مالسلا لح هجن اطير تناك

 اهنم ريبك ءزج يف ١5949 ماع زئولراك ةدهاعف تناكو .برحلل دح عضو

 اهحلاصم نع عقاولا يف ةطاسولا هذهب عفادت تناكو . اهتطاسول ةجيتن

 امدنع « ربكألا سرطي هنع ربع ام اذهو « ةيناثعلا ةلودلا ءاحنأ يف ةيراجتلا

 درف . ةيحيسملا لكو ةدن'الوهو دخلا اهنأ بيجأف . حلصلا ديري نمع لأس

 نآل « زيلكنإلاو نييدنالوهلا مالكب ًاريثك اوقثت الو رذح ىلع اونوك» : مهيلع

 .©2”«مهئافلح حلاصم مهمه الو « مهتراجت حلاصم ىلإ الإ نورظني ال ءالؤه

 (1) ال. اطال: عم 291 ع دوم 0 :عوضوملا عومج لوح رِظنا 0(

 ١/ 3تايلاخلا ١





 كيلاثل) لسقفل]

 تتلازرايذإلا لوح

 سداسلا نينرقلا يف « ةيبروألا لودلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب تاقافتالا نإ
 يف انثحب ىتلاو ,. ؛«تازايتمالا» مسا اهيلع قلطأ ىتلا , رشع عباسلاو رشع

 ةيسايسلا فورظلاو اهروطتو « امل ةيبروألا لودلا دقع ةيفيك قباسلا لصفلا

 دومعلا عقاولا يف يه « نينرقلا نيذه ينس ىدم ىلع اهب تطاحأ يتلا

 عاقب نم ةعقب ةيأ ينو « ماشلا دالب يف ةيبنجألا تايلاحلا ثحب يف يرقفلا
 تادنتسملا يه ةقيقحلا يف اهنأل  زاجحلا ادع ام  ةينامثعلا ةيروطاريمإلا

 يف ةرجاتملاو ةماقإلا يف تايلاجلا كلت اهيلع تدمتعا يتلا ةيخيراتلا لوصألاو
 . اهئاجرأ

 حاهسلا ىلع - ًاقياس انيب ايك  ةماع ةروصب قيثاوملا كلت تصن دسقلو
 نم ءزج يأ يف رارقتسالاو « ةينامثعلا يضارألا لوخدب بناجألا نييبروألل

 نيب لقنتلاو اهئناومو اهندم يف ةرجاتملاو « هاركإ وأ طغض امنود « اهئازجأ
 ةدقاعتملا لودلا راجتل تحمسو « ةراجتلا كلت فورظ تمظن اك .اهتابنج

 كرمجلا موسر تددحو « هب حومسم وه ام ريدصتو « عئاضبلا عيمج داريتساب
 وأ ء فنعلا مادختسا نم اهاياعرو اهيفظوم تعنمو « عئاضبلا كلت ىلع

 وأ « دروتسملا مهعاتم ىلع ءاليتسالا نم وأ « ةراحبلاو راجتلا ىلع طغضلا

 ريغ وأ « قيثاوملا يف ابنع صوصنم ريغ مبنم بئارض يضاقت نمو ءردصملا
 ُُظ
 . ةععو رسم

 نم اهضرأ ىلع نيميقملل ةلودلا تنمض « يصخشلا ديعصلا ىلعو

 مهتحنمو « ةيزجلا عفد نم مهتفعأف « ةيصخشلا ةيرحلا بناجألا ءالؤه

 الحان



 اوجرخي الأ ةطيرش « ةينيدلا مهسوقط ةسراممب مط تحمسو « ةنايدلا ةيرح

 مهرايد يف مهتثرو ىلإ عجري نوكلمي ام نأ ترقأ امك « ةيعرملا دودحللا نع

 نيفظوملا نم دحأ لخدتي نأ نود « ةافولا مهترضح ام اذإ « ةيلصألا

 . هقيعي وأ « رمألاب نييناثعلا

 يف ميقت نأ ءاهعم دقاعتملا لودلل تاقافتالا هذه تنذأ دقو
 ليب وأ ريفس مسا تحت « اهنع نيلثمم اهراتخت' يتلا ندملا يفو « ةينيطنطسقلا

 ىلع اوفرشي نأ ءالؤمل تزاجأو .ىرخألا ندملا يف لصانقو . ةمصاعلا يف
 اوعفادي نأو « مهثيب مجنت دق يتلا تاموصخلاو تاعازنلا اولحيو مهينطاوم
 نيعضاخ بناجألا دعي مل كلذيو . فيح وأ ميض مهب قاحأ ام اذإ مهنع

 مهينطاوم ولثمم مه لصانقلاو ءارفسلاف . مهمكحتو نييلحملا ماكحلا ةطلسل
 وضوفم مه ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم ةيكرتلا تاطلسلا نم برقلاب
 نيب يمامولبدلا ليثمتلا دجو اذكهو .نينطاوملا ءالؤه نم برقلاب مهتاموكح
 اذه ذختا دقلو .ةيحيسملا ةيبرغلا لودلا نيبو « ةيمالسإلا ا ةلودلا

 اذه لمحت تناك نيفرطلا نيب تاقالعلا نآل « ًايراجت اعباط هثدب يف ليثمتلا

 , ةيراجتلا تاسسؤملاو تاكرشلاب ريبك دح ىلإ ًأطبترم ناك هنألو « نومضملا
 . تحبلا يسايسلا هموهفم ذخنأ ىتح . نمزلا عم روطت هنأ الإ

 لصفلا نم حضتا امك  لصانقلاو ءارفسلل لوألا مهلا نأ ظحاليو
 . مهحخاصمو مهكالمأو 3 مهينطاوم صاخشأ نع عافدلا وه  قيباسلا

 ةنوأ نيب لوصحلاو , ةحونمملا تازايتمالا يف ءاج ام قيبطت ىلع رهسلاو
 ةسرامملا ت تتبئأ « ةثدحتسم دونب ةفاضإوأ . ديدجت وأ , اهل تيبثت ثت ىلع ىرخأو

 نرقلا ذنم جزتمي ذخأ دق لوألا مهلا اذه نكلو .اهترو رض ةيتايحلاو ةيراجتلا
 يف ءاشت ام لودلا عباصأ اهيف بعلت « ةيسايس تاروانمب رشع سداسلا

 . ةيجراخلا اهتسايسو « ةيلخادلا ةيناثعلا ةلودلا نوؤش

 ةيبروألا لودلاو ) ةيناثعلا ةلودلا نيب تاقافتالا هذه تراثأ دعلو

 طاسوألا عيت ْق ةريثك تاالؤاست ة ةسدرف عم ما ةنس قافتا نم اءادتيا
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 ايخيرات ابدأ نمزلا عم تنوك . ةعساو تاساردو « اليوط ًاشاقنو  ةيملعلا

 قيئاوملاو تاقافتالا هذه لوح هلك رودي . تاغللا عيمجبو . (ُحض ايقوقحو

 راثتسا دقف . اهب نيخرؤملاو نييقوقحلا رظن تاهجوو « اهتانومضمو دوهعلاو
 ةيحيسملا ةيبرغلا لودلا لصانق ةملسملا ةيناثعلا ةلودلا حنمت نأ نيريثكلا

 يف اهميظنتو . مهينطاوم نوؤش ريرقت يف مات هبش الالقتسا اهءارفسو
 . ةصاخلا مهغيناوقل ًاقفو اذه متي نأو « ةيئازجلاو ةيقوقحلاو ةيراجتلا يحاونلا
 مهيأر بسحب يهف .لودلا كلت لبق نم لثملاب ةلماعم كلذ عبتي نأ نودو
 « هتدايسو هقوقح نع ناطلسلا نم لوزنو ةعدب يهو «٠ ةيلعف («تازايتما»

 لودلا فلتخم يف بناجألل يعيبطلا عضولاف «"ةيبنجألا لودلا ةحلصل

 تينارقل توعضف .« نيلسألا تاكتملاع ةناع وصب نرك نأ وه الاخ
 ىلع ةلودلا ةدايسل ةيعيبط ةجيتن اذهو « اهتاطلسو اهيف نوميقي تلا دالبلا
 قوقح ضعبي تايقافتالا هذه لظ يف ظفتحت مل ةينامثعلا ةنطلسلاف «”اهضرأ
 ىلع نيميقملا بناجألا صوصخب ءاضقلاو عيرشتلا لشم « ةدايسلا هذه
 ع ةيناثعلا ةلودلا لوبق « نييقوقحلا ةشهد ىلإ ىدأ ام رثكأ نإو .©اهضرأ

 راطإ يف هيلع ىلطي يذلا عضولا اذه « اهتوربجو اهدجمو اهتوق ةورذ يف يهو
 ةلودلا اياضق نم بناجألا ءافعإ يأ 0 ع« عمها قل[ 6 مسأ .يلودلا نوناقلا

 . اهلالقتساو ةلودلا ةدايسب نعط انهو ءاهيلع نوميقي يتلا

 ةلودلا نأب لاقف ءرمألا اذهل اغيوست دجوي نأ نيخرؤملا ضعب لواح دقو
 . اهنم امرك تازايتمالا هذه لثم تحنم دق « ةيوقلا ةلودلا يهو « ةينامثعلا

 امك « «)ريغص يبرغ ريمأ وحن :ميركو ريبك ديس نم فطع ةتفلك اهيلإ ترظنو
 هبيس يذلا قلقلا نأ نيبف « تحبلا يداصتقالا لماعلاب رخأ ضعب هّرسف

 )١( يبرعلا قرشلا يف ةيلودلا ةسايسلا  ليعامسا لداع يروح ليما ج١1 ص١9 .
 (2) عم من08 [30 ل58: ا 3:منقودم :6(0 ةوأامعإو. 6حراؤو 1929, منا, 03ما نانا 5 6

 .7” ص . مالسإلا راد ين نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ  ناديز ميركلادبع
 (3) 8روجبر: 2نرمزتورل منك ام 1بولعمز/. !نا2ملنعأتولا ) نو

 (4) ةاومأ ونت: 0م. نأ 2: 1 ْ ) 1 (
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 . باكلا قيرط ىلإ ةينامثعلا ةلودلا تاكلتمم نم ىصقألا قربشلا ةراجت لؤحت

 ىلإ ةينامثعلا ةلودلا ةجاحو « تنافيللا نم الدي اكيرمأب يبروألا ملاعلا مامتهاو

 ةضفلا داريتساو . عئاضبلا عيب قيرط نع اهيلع قفدتي ناك يذلا لاملا

 نكمي ال اهيدل ةيجراخلا ةراجتلا نأ اهرؤعشو « كرامجلا ةليصحو « ةيدقنلا

 اذه ًاريثك نومرتحي ال كارتألا نأل « بناجألا ةطاسوب الإ ٠ طاشنب يرجت نأ
 ةلودلا عفد اذه لك « ةيسيئرلا هتاموقم مهيدل سيلو « لمعلا نم عونلا

 . بناجألا عم ةيراجتلا اهتاقالع ىلإ رظنلا يف ةنورم رثكأ نوكتل ةينايثعلا
 .©)احماست رثكأو

 نايلس دعب نييناثعلا نيطالسلا فعض نأ ثلاث قيرف فاضأو

 يف ًاببس اناك « ةيبنجألا لودلا ضعب دو بسك يف مهضعب ةبغرو « ينوناقلا

 ةعبار ةئف تقلعو .«9اهتيبثتو قوقحو تايرح نم بناجألل جنم ام عيسوت
 ةدئافلاو «٠ ةجنرفلاو نيملسملا نيب ةينيدلا دئاقعلاو تاداعلا فالتخا» نأب

 لودلا نيبو ابنيب ةيراجت تاقالع مايق نم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ةدئاعلا

 ةيناثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا يف ةصاخلا كلت ادجوأ ناذللا امه ء ىرحخألا
 .(2(بناجألاو

 رصانع ءوض يف الإ هتشقانمو عوضوملا اذه ةسارد نكمي ال ةقيقحلا قو

 : ةثالث ةيسيئر
 مهنم راجتلا ايس الو ؛ بناجألا ةلماعم يف ةعبتملا تاداعلاو فرعلا :املوأ

 .ةطسوتملاو ةميدقلا روصعلا يف « ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف

 .بناجألا ءالؤه نم اهفقومو « ةيمالسإلا ةعيرشلا :اهيناث
 ةضبنلاو « ةثيدحلا روصعلا علطم يف ةيلودلا تاقالعلا يف روطتلا :اهثلاث

 .ةيناسنإلا ةيركفلا

 (1) اطال: 5. )3(

 .19 صا جم ةيلودلا ةسايسلا  ليعامسإ يروخ (؟)

 (3) ممم وم 01 مامرهأم: اه 86و ر76065 نما طبراوللموق, 2.
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 يسيئرلا عقادلا يه تناك ةراجتلا نأ لوألا لصفلا يف ظحول دقلف

 زفاحلا تناك امك . بوعشلاو ممألا نيب ةقادصو « دوو ملس تاقالع ءاشنإل

 تناك مث نمو « اهنيب ايف فارطألا تالماعملو « تاقالعلا هذمل سسأ عضول

 ةراجتلا دادتما نم تقئثبنا « «ةيدورلا نيناوقلاف .يىلودلا نوناقلل 00

 هيلإ رظنت تناك يذلا يبنجألا نإف اذكهو (”طسؤوتملا رحبلا ضوح يف ركبملا

 لك هيلع ركنأ يذلاو . ةميدقلا روضعلا ف « «يربربوو ودعك لودلا ضعب

 تايلطتم قيرط نعو نمزلا عم نكمت ؛ راهملإ حزني يتلا دالبلا يف يعرش عضو
 . نمضت قوقح « عاقبلا كلت يف ام ق وقح ىلع لصحي نأ « ةراجتلاو لدابتلا

 ال ةراجتلاف .اهراهدزاو ةراجتلا ةيلمعل نييرورضلا نانئمطالاو ةحارلا هل
 عقاولا يف ةلود لك ةلاسرو ,رارقتسالاو نمألاب الإ يهدزتو طشنت نأ نكمي

 . نع كلذو « ىرخألا لودلا عمو جراخلا يف ةينطولا اهتراجت نمأ ناض يه

 هاجت , اهلقح يف اهينطاوم نم نيلماعلا قوقحو , اهعاضوأ ديدحت قيرط
 « دالبلا ناكس حلاصم اهعضت ىتلا تابقعلا ةلازإو « ةيبنجألا تاعيرشتلا

 ةداع عقوت ةياغلا هذهلو .اههجو يف مهنيناوقو مهتاداعو . اهيف يرجت ىلا
 امدنع هنإ» : «ناريج  ناريف» لاق أدبملا اذه ىلإ ادانتساو . ةراجتلا تادهاعم

 نيناوقلاو تاداعلاو نيدلا ةيحان نم « اي ةريبك تافالتحخخا نيبعش نيب دجوي

 الإ « اهبنيب ةنماو ةرمتسمو ةمئاد تاقالع موقت نأ ريسعلا نم هنإف « ديلاقتلاو

 دجي نأ « رخآلا ضرأ وحن هطاشن هبذجي يذلا نيبعشلا دحأ عاطشتسا اذإ

 صاخشألا ىلع ةمالسو ةئينأمط لك مدعنت اهنودب « ةداعلا قوف تانايض

 . 7«كالمألاو

 (1) 6قر0 اقمار عمور 900م4 لا. قنأب 0 01(

 ىلإ بسنتو ءامورو انيثأ يدق اهيلع تراس ةيرحب نيناوق يه ةيدورلا نيناوقلا نإ

 يراجتلا اهراهدزا جوأ يف تناك امدنع ءاهلبق نم اهعضو مت هنأ نظ ىلع «سدور

 .اهنع ةبسنلا هذه عزنل نآلا ًاهاجتإ كانه نأ ولو ؛م .ق ثلاثلا نرقلا يف يرحبلاو

 (2) 8مميوجت 0م. 01, 2: 8-. !لهيباوئهناللق: !اتكامأرو له 0مزأ ااهماتسم !ماهمطعأاهمهل. )0

 (3) [ةةمومم - 6أمهمم: لسا المم عمصعماوم لقمو |هه عمطفلاوم كب اهيومأ. 71 امام نعأأوم 8:9

|14 



 تازايتمالا مسا اهيلع قلطي ىتلا  تانامضلا كلت وأ . قوقحلا هذهف

 اهنأل وأ « يضاملا ين اهلثمب نوعتمتي ال اوناك بناجأل تحنم اهنأل « ًانايحأ
 « تادهاعم هابشأ عفقاولا يف يه - مهسفنأ نونطاوملا اهب عتمتي ب امع ةزيمتم

 مظعم ىدل تاناعضلا كلت تدغ دقو .ةنيعم ةيراجن 0 نمضت

 .() اجراد ايلود افرعو « ةيملاع ةداع . نمزلا عمو ٠ ممألاو بوعشلا

 فلتحم ىلع « بناجألل .ةحونمملا قوقحلا هده ضعب ضارعتسا نإو

 « ةيبروألا لودلل ةيناثعلا ةلودلا اهتحنم يتلا قيثاوملا نأ انل تبثي'« ةنمزألا

 اعيش تسيل «صاخلا ءاضقلا» ةيضق اهيف أب ىتح « اتارقفو اهدونب مظعم يف

 ديلقتل رارمتسا يه امنإو « ةيلودلا تاقالعلا خيرات يف ًاعدتبم وأ : اديدح

 ةميدقلا روصعلا يف ةفلتخملا ممألا اهيلع تراس ةيراجت فارعأو « يلود

 تريس ىتلا قيثاوملاو تاقافتالا يف ةحضاو ديلقتلا اذه ةيممأ ودبتو . ىطسولاو

 . ىلوألا ةنمزألا 11 يرحبلاو يراجتلا لدايتلا

 ىلإ روشا ةنيدم اهب تثعب يتلا تايلاحجلا نأ دهاشي ةميدقلا روصعلا يفف
 ماكح نم تذخأ « راج اندَف ضرألا كلت يف تسسأ دق « ةيكوداباك

 عفدت نأ ىلع « اهتأشنأ يتلا « ةصاخلا اهتاسسؤم لظ يف ةايحلا قح ةقطنملا

 اهسفن مكحت تايلاجلا هذه تناكو .لاملا نم ةنيعم ةيمك نييلحملا ءارمألل

 5 ةيراجحت ٠ فرغ ةباثمب يه , « هيمد» موراقلا» ةيراجتلا اهتاياقنو ء اهسفنب

 .(©ةيراجستلاو ةيندملا تافالخلا لحل مكاحمو

 يتلا ةيراجتلا ةيندملا ةعالاف 5 «ازوس» 2 يرجي ناك ءىشلا سفقنو

 للَظ 2 ايحتو ةراجتلا سرامت .تناك 4 انفاكس نع ةبيرغ تناكو اهيف تماقأ

 .© اهب صاخملا يرموسلا نوناقلا

 (8 4 2١ممسم: 0م. تأ )1(

 مزروممعب تيتا! د هلأ ومع خممانو لوك 628: 6-85 6هف )2(

 مزور مه: 6-85 ةرفإ )3(



 رصم يف سيفمم يف اوماقأ ء روص نم نييقينفلا نأ دكؤيل تودوريه نإو
 مهتايحو مهدباعم مهل نوكي نأ م حمسو .ءم .ق ١59454 ةنس يلاوح

 راجتلل « (مه155  ها/4) «يرصملا سيزامأ» كلملا حمس امك « ةصاخلا

 « نيصاخلا مهماكح لبق نم اومكاحي نأو « «سيطارقن» يف ةماقإلاب نانويلا

 .()مبتاداعو مهنيناوق بسحيو

 الأ يف قحلا ةيردنكسإلا يف ةيدوهيلا ةيلاحجلا تحنم ةملاطبلا دهع فو

 . () ىسوم ةعيرش يأ ظ مهنوناقل قو 3 مهعاضق مامأ الإ اهدارفأ مكاحي

 ءايرغلا تاجاح يف رظنلل « 5,ههمد: يونيسكربلا لمع نوينيثألا دجوأو

 « ةلصب ءابرغلا اهيلإ تمي يتلا ةلودلا مهنيعت تناكو ء (بناجألا)

 نم مهب صاخ ضاق بناجألا ءالؤمل ناك امك , ”ةصاخ قوقحب نوعتمتيو
 .(© كرايلويلا وه « نيينيثألا

 روتيئربلا وه « بناجألا نيب مكحيل ًاصاخ ًايضاق امور تماقأو
 نامورلا نيب تاموصخملا يف لصفيو ءا 2773900: 26,هومتمانإو سونيرغي دربي

 .©كلذك ءابرغلاو

 رايتخا زايتمإ سداق راجتل « م( 4 - )4١ «سويدونك» روطاربمإلا نمو

 .©ةينامورلا مكاحملا ءاضق نم مهافعأو . مهمكاح

 )١( ص : ١ج ةملاطبلا رصع يف رصم . يحصن ميهاربا روتكدلا /١ا١؟.

 8 011 29مم: 0م. -

 .56صا جردصملا سفن - يحصن روتكدلا (؟)

 (ق) 8مم: 0م. 01. 9 رف

 (4) عنكاوا لم 0هانادموف5 6هاناموقع: انه ا ةذفمالو انو, م: 20 )0

 ال. 5. اهعوالفرق: اه ايو ونانواثلأةممع هج 6 مفعم هنب ةاقعام لو 286ه, مم: دمهم

 (5) ". 06. ©هاناقةصو مم: 0م. تأأ 2: 230- 8ممويو: 0م, حت م10 )6

 (6) 8مماليمت 08 تزن 10 نز
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 دهع يف « (توغيزيولا) نيناوقب ةحونمملا ةيداعلا ريغ قوقحلا نإو
 ةينابسإ يف بناجألا راجتلل حمست تناك ء (م455 - 407) كيرودوشيت
 , (1)( 7هامصدننأ) نيصاخلا مهتاضق مامأ مهاياضق ضرعب

 اياضق اوُلحِي نأ ةينيطنطسقلا يف نيميقملا نمرألل ناينتسج حمس امك
 . 2ةصاخلا مهتيناوق بسحب ثرإلاو جاوزلا

 يف تايلاج نيملسملا برعلا راجتلل ناك « داليملل عساتلا نرقلا لبقو
 لبق نم اوضاقيو اومكحي نأ مهل ًاحومسم ناكو . نيصلا يف نوتناك ءانيم
 .©20نارقلا عيرشت بسحبو . مهيضاق

 نيب ىلوألا ةيسامولبدلا تاقالعلاو « «روطسن خيرات» هركذ ام نإو
 عم تادهاعم اودقع . (10هماموو زغنيراو)لا نأ نيبي « ةينيطنطسقلاو ةيسور

 « سورلا ةمكاحمل ًاطورش نمضتت « مو 4هو 917 ىتنس يف , ةطنزيب ةرطابأ

 اوناك نيذلا مه سورلا نيلثمملا نأ ىلإ ريشت امك ٠ يسورلا نوناقلا بسحب
 نود ةيطنزيبلا ةلودلا ضرأ يف نوتومي نيذلا « سورلا كالمأ ىلع نوفرشي

 .(1)ثيورو

 . ةقدانبلل ةينيطنطسقلا يف يطنزيبلا روطاربمإلا حمس «, م١941 ةئس قو

 (1) 8رمسص: 0م. 610 )غ1(

 (د) 8يوورت 0م. تأأ, مج 10 - ع. هوهيمت عملا هأ تموهتةصأتممرنأف 6: 17, )00

 (3) ابوريوت لاك! منعم ان 2ممل108108. 1.1. 0 47

 (4) 8ع: 0م ©1856: 11- امانأ5 2قمأ5: ©0011 نان6 06 07 69

 ءانتيروطاربمإ يف ًادرف قرسي نأ يسور لواح اذإ» م44 ةنس ةدهاعم يف صنلا
 عفدي نأ هيلع نإف ًلعف ةقرسلاب ماق اذإو «ةدشب هلمع ىلع بقاعي نأ بجي هنإف
 «يسورلا ىلإ ةبسنلاب امأ . يمورلا ىلع قبطي ىثلا سفنو «قرس ام ةميق.فعض

 . «هدالب نيناوق بسحب بقاعي مرجملا صخشلاف
 .م454و 11١ يتنس ىلإ نيتدهاعملا خيرات دياه» عجري

 نويل, 1. 1,2: 69-71
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 يذلا كصلا نأو « «» 8هزدا لا مهماكح لبق نم اومكاحي نأ هدنع نيميقملا
 حنمي ١ م87١1 خيراتب « يطنزيبلا لوألا سيسكلأ روطاربسمإلا هردصأ
 روطاربمإلل «يبهذلا كصلا» ءاج دقلو .(07ةعساو ةيراجن تازايتما ةقدانبلا

 مهسفنأ هاياعز ءاعدتسا قح مهحنميل . م1194 ةنس يف . ثلاثلا سيسكلا
 نوناقلا بسحب اومكاحيل « ةقدانبلا ماكحلا مامأ تالاحلا ضعب يف
 هلمشي ال ناك يذلا « ةينيطنطسقلا يف ىقدنبلا يحلا نأو .2يطنزيبلا
 .20ةئيدملا نايثأ ةثالث نم رثكأ لداعي ناك يلحملا ءاضقلا

 ةطلغ» ةئيدم سيسأت قحًاضيأ ءالؤهذخأ دقف ,نويونجلا ةقدانبلا لثمو

 انايحأ اوناك امنإو مب صاخ ءاضق طقف مهل نكي مل ثيح «ةينيطنطسقلا يف
 .”اهيف اهسفن ةيطنزيبلا ةلودلا ىلع ابرح

 ةنس ذنم يهف « ةبباشم ًاقوقح نمضتتل « ةيفلامألا حئاوللا نإو
 ءانيملا يف ةصاخلا اهتمكحم ىلع تظفاح دق « كلذ لبق نكي ل نإ ء م47١٠
 « ةزيبل يطنزيبلا روطاربمإلا اهحنم يتلا تازايتمالا نأ اك .©0يلوبانل رواجملا
  قحلا كلذكو .”اهتاقباس نومضم نع فلتختل نكت مل ء م١111 ةنس يف

 (1) طووروت عقلا هأ تممكاهمألصمماو, 2: 8 205(

 (2) لورنلب 1.1, 9-52:118 عه

 (3) 56 11هنتتوم ؟اطأوك: اهلل هأ الوانممك, 2: 450 - "لوزن ل: "7,1 , زم: 227-228, 207-58 2

 ةصاخلا ةذكحملا ىلع ةيروطاربمإلا ةقفاوم دعبو «م1141/ ةئس يف ةيقدنبلا تلان دقل
 تددج دقو .قيرغالا اياعرلاو ةقدانبلا نيب تافالنلاو يواعدلا يف مكحت يلا

 ةينيطنطسقلا طوقس لبق ءرشع سماخلا نرقلا يف تارم ةدع هذه ةقدانبلا تازايتمإ

 1 ما 5 631 ةئس ٍِق

 (ى)ر نورت: 0م. 01 7.1. 68: 428, 1لا. 5: 4 62

 (5) اهبل: 7.1. 65: 8 )06(

 «نييونكلا يئانجلاو يندملا نينوناقلا دعاوق قبطي ةطلغ يف (مكاحلا) اتسيدوبلا ناك

 . مألا نطولا اهردصي يتلا رماوألاو

 (6) 8ممسبموت 0م, 06 5 5 90

 (7) الورل: 0م. 61 7.1.5: 3, 7

5“ 



 ةنس يف « (شور ال لا) اهماكح نم اكيتأو ايتوئيب يف نويونجلا هلان يذلا

 .() مئارجلا ضعب ادع ام , مهلصنق مامأ الإ اومكاحي الأب عم

 دالب يف ةيبيلصلا تاليودلا نم ةيلاطيإلا ندملا هتلان ام ىلإ عجر اذإو

 لمشأو « ًاقاطن عسوأ تانزايتما اهنأ دجول «ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ « ماشلا

 دمب ةيقدنبلاو ةونجو ةزيبل - انيأر امك - 2531“ .ءنآلا ىتتح هيلإ ريشا امم

 . روصو . اكعو « افايو . توريبو . سدقلا يف اهئايحأ ىلع « اهتاعيرشت

 .(”اهريغو . سدورو . صربقو

 نأ وه « ةيسناهم لا ةبصعلل ةيسيئرلا ءىدابملا نم ًادحاو نأ ظحالي اك

 , ”اهدودح

 يف دنالثوغ ةريزج يف) «يبسيو» ناكس نم مهريغو نمرجلا راجتلا نأو

 ةيروهمج يف ةلئامم تازايتماب رشع يناثلا نرقلا ذنم اوعتمت « (كيطلبلا

 (©9 . ةيسور يف (دوروغفون»

 لودلا دنع كوكصلاو قيثاوملا نم طمنلا اذه رهظي ال ةقيقحلا فو
 هيلا ماكحلا نوب ًاعقاوو ًاحضاو ودسيي امنلاو + ةيسحلا ةرمتلا|

 تاقالع ثماق دقف .اهدعيو اهنابإو «ء ةيبيلصلا بورحلا لبق « ةجنرفلاو

 ايس الو « ةبروأ نيبو ء رصمو ماشلا هالب يف نيملسملا برعلا نيب ةيراجت
 تاقافتا كانه ناك هنأ دب الو .يداليملا عساتلا نرقلا ذنم ةيلاطيإ ندم

 « م18١1١/ ةنس ذنم هنإف نكي امهمو .©لقألا ىلع رشاعلا نرقلا ذنم قيثاومو

 (1) ط0. 7.1.8: 83 | 0
 (2) !مأل: 1.15م: 147-3 )0

 (3) موووت 02, 0[ 5: 159 - اقلااتاجت !اقمانما له5 ©هدكاناذ. 56: 80-0 2

 (4) اةلئاناع: 0م, نأأ مط: 408-401 -. مجمله ةدنع: اه ©مااهءالود 065 امأك اثهيتازووع ةساؤرامااع تنل

.568 6 1/111 

 (5) تربل: 0م. 011-100 ١)



 ةفرعتلا ضيفخت لشم « ةيراجت دئاوفب رصم يف نوعتمتي :ي نويلقصلا ناك

 ريكا تسي يوخم الشم ةيكرمجلا

 ةزيب نيب ةبباشم ةيقافتا تعقو «ء م64١١ ةنس يفو .«0هدلب ةراجت حلاصل

 عم ةدهاعم ىلع ةزيب تقدص ؛ م19١1 ةنس ينو .©يمطافلا ةفيلخلاو

 .©27قوقحلا ضعب ةيردنكسإلا يف نيميقملا نييزيبلل نمضت « نيدلا حالص
 تعاض « نيدلا حالصو ةيقدنبلاو ةونج نيب ةلئامم دوقع ىلع قفتاو
 .(؟اهصوصن

 ريمأ عم ؛ م8١17 ةنس يف ةقدانبلا عقو « 5 ةيبيلصلا برحلا راوأ ينو

 كلذكو « مهتراجتو « ةنيدملا كلت يف مهتيامحو مهتماقإ نمضي ًاقافتا بلح

 ةنس يف معدو . قاقتالا اذه تبثو « م1778 ةنس يف 5 نويهصو ةيقذاللا يف

 نيب تافالخلا عيمج مهمامأ لحت تاليب اوميقي نأ مهل حمسو 2 ما64

 عم ةلئامم دوهع ىلإ أولصوت لب . كلذب ةق ةقدانبلا فتكي ملو .( 0 ةقدانبلا اياعرلا

 يناثلا لداعلا كلملاو « م١17١ ةنس يف رصم ناطلس « لوألا لداعلا كلملا

 مث « كبيأ ناطلسلاو « م744١ ةنس يف بويأ حلاصلاو ء 1778 ةنس يف

 عساتلا سيول كلملا بلط ءم7607١ ةئس يفو 2١17848©. ةنس نووالق

 ةيراجتلا عفانملا ىلإريشت مهوقبس نم وأ «نييمطافلا رخآ دهع نم ةقيثو انيلإ لصت مل -
 فيشرأ يف ةصوقنم ةيبرع ةقيثو كانه ناك نإو «ةيلاطيإ ندم ينطاوم ةحونمملا
 ةيبرغ ةنيدمل ةدهاعم نوكت نأ نكميو «رشاعلا نرقلا ىلإ عجرت «ةونج يف ةيراتونلا
 « مدت يراما» اهدروأ دقو ءاهاياعر لك ىلع هتيامح طسبب ناطلسلا اهيف اهدعي ءام

 قةتتقم: !0ةن انأمامدلأ موطأ طاومععم 1863. 2. .|١١ ا.

 (1) لوريل 1.1. مط: 392-94 ) , ١

 (2) |طزو: مم: 392-29 )0

 (3) طال: 8: 7 2

 (4) اطال: م: 9 )0

 .م6 ةئس ةدهاعملا هله تددجو

 (5) طز: مم: 377-374 - الالونلوم: 156 0ضوأمر, ااقأنرو ةقل اضاأانه21606 وأ ©هصكانأو عوامطل | هم

 مومو 1813. 6. 52

 (6) الوزن: 11. مم: 410-411 7.11, 28: 39-0, 6

"١ 



 ةيردنكسإلاو سلبارط يف ةيلصنق مكاحت ءاشنإ . رصم ناطلس نم . يسنرفلا
 ناطلس عم ةدهاعم ىلع ةونج تلصح « م٠74١ ةنس فو .«7ةجنرفلل

 نيبو مهنيبو « نييونجلا نيب تاموصخلا يف ءاضقلا قح اهيف تذخأ ءرصم

 « م١117” ةنس يفف « قيثاوملا هذه لين عباتت دقلو . 2”نييحيسملا نم مهريغ

 . ١١هه ىتنس يف كلذكو « 22نووالق زايتما ةيقدنبلا تددج

 سدورو صربق هيف اهعم تلخدو . م٠/1 ةئس يفو ,(2م51”1و
 دالب يف اهراجت حلاصل تاذلاب اهعم 1786 ةنس يف تددجو .«©ةونجو

 رشع سماخلا نرقلا علطم يف تداعو .(7قشمد يف ةصاخبو « ماشلا

 ىلع ةسنرولفو نوغارا تراسو . 27م١« م516١ تنس يف . اهدكؤتل

 ثلاثلا سنوفلأ كلملا نيب ء م٠78١ ةنس ةدهاعم تناكف « ةيقدنبلا جبن

 امو . 240١88 ةنئس تددجو «. (نووالق ناطلسلاو . نوغارا كلم

 ء.م11 ةنس يف « ناطلسلا عم ةسنرولف ةدهاعم كلذكو ءاهدعب

 .(١0م11445 ةنس يف تمعدو

 (1) 6: 08 8جرووك. 1.1 ,5:12- 01101(8/ 0م, 6-01 )غ1(

 (2) الوزبل: 0م, كتاب 1.1. مم: 415-7

 :يف اه ةينيتاللا صوصنلا دجوتو . حورش عم «يسأس ود رتسفليسو»و «يرامأو» اهرشن (9)

 انان8, لان[ انإ0. 8قأمانطاأ عقم 661106115/5. 56110108 1854-1857. 243-248 ١١١

 - 563: 51015 لها ةصاتنعق انوانرأق 6 لأ 562018. 162-64 ,١/17

 - 06ممانو: ماو وتعو لان (2 0171618 61156 أه أ 8080( 911" اعان(0م6 2. 101765. 2ةنا5 1830. !!. 119-13

 (3) لوزن: 0م, ت1 1108 ةفا

 (4) اطال: م: 45-9 )0

 (5) طلو م: 454 2,

 (6) اطال: م: 8 99

 (7) امال: م: 4734 ف

 (8) اطال: 7.1, م: 4 )0

 (9) اطال. 1,11, 5: 9 24

 (10) أطال. 7.11. 5م: 479, 0 )3:0(
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 ْق نيملسملا ماكحلا نيب تايقافتا تمأق « تايقافتالا هذه ةلكاش لعو

 . ١( ةيلاطيإلا ندملا نيبو ٠ يبرعلا ةيقيرفإ لاهش

 ندم نيبو « ملسملا رصم ناطلس نيب قيثاوملا كلت لشم مقت ىلو

 كلذك تدقع اءنإو . بسحف ةيقيرفإ لاش ماكحو ةريخألا نيبو « ةيلاطيإ

 بناجألا نيبو « نيملسملا كارتألا اهئارمأ نيب ,. ىرغصلا ةيسأ ضرأ نبع
 . م9١5١ ةنس يف « ةينوق ناطلس نيدلا ءالع ماقأ دقف .نييحيسملا نم
 فرطلا كالمأ يف ةيئاضق تازايتماب نافرطلا هيف عتمتي « ةقدانبلا عم اقافتا

 وغولوتلا) ريمأ نأ امك .«0اهنم ةيئانجلا ادع ام . يحانملا عيمج يف ءرحخآلا

 يف « ةيراتيسألا ةقرف سيئرو « ابايلا لثمم عم ًاحلص ماقأ ع ملسملا ( ملامامو»

 سدورو صربقل لصانق هدلب يف لبقي نأ هيف دهعت « م1548 ةنس

 ةلئامم تاقافتا تثدحو .2©مهينطاوم ىلع ةلادعلا قح مهحنميو « ةيقدنبلاو

 ةنيدم لثم « نوملسم ءارمأ اهمكحي يتلا ء ىرغصلا ةيسا ندم ةيقب عم
 . (©وزاج الو مداه ايتالاب

 لثم نولاني نويحيسملا ناك امنيب هنأ ىلإ « انه ةراشإلا يرورضلا نمو

 يف نوملسملا برعلا ناك « مهاياعرو مهتراجتل ةديدعلا تانامضلا هذه

 .ةهج نم ةيقيرفإ لامش ماكحو رصم نيطالس نيب تعقو يتلا تادهاعملا مظعم نإ )١(

 :امه نييسيئر نيباتك يف تعمج دق ,ىرخأ ةهج نم ةيلاطيإلا ندملاو
 مرةبأ: طقن طأمامرزتأ ةميوطأ

 الادك اهأأو: 18/165 08 طولرع نأ لو هرمز قرنم 6[ 006م016015 زوق 0056ه قلأ 5

 58615410015 085 0161/9115 قتبقع 16و ميوطمو لم ا_' ملأ نانف 561610190058ل8 ان 20ا/611 أ

 يتلا هتلاسر ُْق تادهاعملا كلت ىلإ دعس ناطلس يمأس ديسلا ضرع دقلو

 ١1108 ةنس يف «ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك نم ريتسجاملا ةجرد لينل اهمدق

 ةيلاطيإلا تايروهمجلاو ىندألا قرشلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا سسأ» اهعوضومو

 .(مك٠8 لإ ما٠ ةنس نم

 (2) 8مم: 0م. 61 1 6و

 (3) (1ةهزلل: الاو[مأنوق لاب نوار مهن عمق له اقانقتأ. 7.1. 6: 3 2

 (4) طال: مم: ىدج-549 5



 مهعيرشتو مهتاضق .مهل نوكي نأب مهل حمسي « ةيلقصو اكيسروك

 .()١صاخلا

 ىتح « ةماع تدغ « بناجألل ةصاخ تانامض حنم ةداع نإف اذكهو

 نوكلمي نويلاطيإ لصانق دهاشي ءرشع سماخلا نرقلا علطم يف هنأ

 اريخأو#» ندنل يف ىتحو . ةضفخنملا يضارألا يف ةعساو ةيئابضق تاطلس

 حمس « نيملسملا كارتألا لبق نم ةينيطنطسقلا حتف نم ًاماع نيتس' لبقو
 بجومبو « ضاق لبق نم مكحت نأ . اهيف اهيف ةميقملا ةيمالسإلا ةعامجلل

 ,(9 ةيمالسإإلا ةعيرشلا

 يناثلا دمحم ناطلسلا اهعقو يتلا تاقافتالا , تانامضلا كلت لثمو

 مل يفور 6. م1581 هس ىلا ةيقدنلا عبو ىالعا 497 هن لأ راج عب
 . قوقح نم ةئيدملا هذه يف هب نوعتمتي اوناك ام ديكأت نع عقاولا يف جرخت

 نإ ةمدقم» :«نوارب» لوق بسحب تناك دقو . .« يطنزيبلا مكحلا لظ يف

 ممألاو ةينامثعلا ةلودلا نيب تثدح يتلا تاقافتالل ًاجذومن نكت مل

 .©(«(رشع سداسلا نرقلا يف « ىرخألا

 مث 2 م1615 ةنس ىف « ماشلا دالبل لوألا ميلس ناطلسلا مض دعبو

 رصم ةئطالس نم هولان دق اوناك ام ةقدانبلل دكأ هنإف . م1١61١/ ةنس يف رصم

 ءاجو « م١1 ةنبم يف معدو لب ٠ ايو ًارغأ ةدحتب ملو . هلبق كيلامملا

 ناك بلا قوقحلا 4 م151١ هنس يف نمضف ) ينوناقلا ناميلس ناطلسلا

 ةنس ةلهاعم تعقوو .ةيردنكسألا يف نويسنرفلاو نوينالاتاكلا اهب عتمتي

 قوقحلا كلت ممعتل .لوألا اوسنارفو ينوناقلا ناميلس نيب ءماهاله

 . ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ فلتخم ىلع ما ةقينو يف ةدراولا

 )1(  .1 1368.6:319ل..عاأو 06 اه طرا طرهيرماه: اهق خعقطوو 0 ةلما6 هاةماساو. مدته )1(

 8 0. 0117 (7:نديوب )2(

 )( (قراطال: مزه: 8-27 ْ قباسلا لصفلا لإ عجري

  1 60اإل: )4(

 ( 9 0اطلع. م: )5(



 عاضوأ ددحي ًاديدج ًاماظن تسيل نذإ «م168ه ةنس ةدهاعمف

 « - نيخرؤملا نم ريثك كلذ ىلإ ريشي امك  ةينامثعلا ةلودلا يف بناجألا

 اهتادهاعم جسنتل ىرخألا لودلا هيلإ تدنتسا يذلا ساسألا يه تسيلو

 يف تدرو دونبل اهدونب نم ريثك يف راركت عقاولا يف يه امثإو « هلاونم ىلع

 « ساسألا وه «رماه» هربتعي يذلا « ةقدانبلا عم م١57١ ماع كص

 عم اهتايقافتا اهعيقوت دنع لودلا عيمج هيلع تدمتعا يذلا لوألا ردصملاو

 ١657 ةنس ةقيئول ةلئامم اهتارقف نم ريثك يف اهنأ امك « ()ةينامثعلا ةلودلا

 . نييسنرفلاو نيينالاتاكلا عم

 نم ريثكلا اهلوح يريثأ يتلا ةيقافتالا هذه نأ فلس امم لدتسيو

 تممعو « اقباس ًاجهن تتبث اهنأ ىوس لعفت مل « تاساردلاو جيجضلا

 ةيروطاربمإلا تاعطاقم عيمج ىلع تعسوو « يضاملا نم.ةيسار دعاوق

 امك . اهعاقب نم رثكأ وأ ةعقب صخت تناك يتلا « دعاوقلا كلت ةينامثعلا

 دح ىلإ لماكت « ةريبك ةيكلم ةيبرغ ةلود نيب دقعت ةدهاعم لوأ تناك اهنأ

 ةينمرجلا ةيروطاربمإلا عزانت تفقوو « ثيدحلا موهفملاب يموقلا اهؤانب ام

 يتلا ةملسملا ةينامثعلا ةلودلا نيبو « ةدايسلاو ةطلسلا ةبروأ يف ةسدقملا

 ةدهاعملا هذه نأ هيف كش ال اممو . كاذنآ ةوق ربكأك ةبروأ اهيلإ رظنت تناك

 يأرلا كرحت مل اهنأ ودبي نكلو ؛ يحيسملا يبروألا ماعلا يأرلا تراثأ دق

 نوملسملا برعلا نوخرؤملا اهيلإ رشي مل ذإ « يمالسإلا ماعلا

 هريغك ايداع ًاثداح كارتألا نوخرؤملا اهربتعاو « ريثك وأ ليلقب نورصاعملا

 . ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اهشيعت تناك يتلا « ثداوحلا نم

 يف ديدج حتف اهنأ وه « يبروألا ماعلا يأرلا ةراثإ ببس ناكو

 . ةبروأل نيمجاهملا نيملسملاو « ةيحيسملا ةيبرغلا لودلا نيب تاقالعلا

 « ةنيعم ةيسايسو ةيخيرات فورظب تطيحأ اهنألو « اهضرأل نيحستكملاو

 :اعدم نكت مل اهتاذ دح يف ةدهاعملا نإ .ًابخصو ًاجيجض اهلوح تقتف

 ,1) كوصصتعمب 0م. نزار 1: اي. تاق: 21-2 )1(
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 ناك يذلا ةسنرف كلم نيب « «>فلاحت نم اهيلع بترت ام امنإو « مامتهالل

 ءالؤه ناطلس نيبو ٠ نيملسملا كارتألا دض ةيبيلص برحب يداني

 ةيماحلا . ةسدقملا ةينمرجلا ةيروطاربمإلا دض هجو فلاحت « كارتألا

 يأرلا نشي نأو . تالؤاستلا اهلوح رودت نأ دب الف .ةيحيسملل ًايركسع
 ةسنرف نأ ىريل هنإو .اذه اههاجتال ةسنرف ىلع موجهلا يحيسملا ماعلا

 ةفص ةيراجتلا ةدهاعملا هذه ىلع يفضت « تقولا كاذ ذنم تذخأ
 ىلع رصتو هنع عفادت تلظ يذلا ٠ ينيدلا عباطلا اهحنمتو 3 «زايتمالا»

 ناكو .رشع نماثلا نرقلا فصتنم ىتح « ةينامثعلا ةلودلا نم ايمسر هلين
 راتسلا اذهب « نيملسملا كارتألا نم يسايسلا اهفقوم ةيطغت كلذ نم اهفده

 ةبسانم لك يف نلعت تربناف « أعم  اهمعز بسحب - ينيدلاو يراجتلا
 يحيسملا ماعلا يأرلاو « ةماع ةفصب يبروألا ماعلا يأرلا عانقإل « فرظو

 . ةينامثعلا ةلودلا عم هذه اهتاقالع نم اهتياغ نأب ٠ ةصاخ ةفصب يسنرفلا

 قيقضتو + ابلاغ ةحيسلاةاول عفرو « اهتيامحو « ةسدقملا نكامألا ظفح

 دو . اهدحو اهيلع ًاركح تسيل ةيراجت حابرأ

 حلاصل ةسنرف هيلع تلصح زايتما نذإ ةدهاعملاف .ىرخألا ةيحيسملا

 هدكؤي نأ «ياونود» لواح ام اذهو .- اهئاعدا بسحب  ءاعمج ةيحيسملا

 ةنس يف كلملا ىلإ اهمدق يتلا ء ةركذملا نم لوألا مسقلا يف

 ضرألا ىلإ هتلحر يف هميعدت « 0هودهربوو ةبيد» دارأ امو « 00

 ةدهاعم نأ نيخرؤملا ضعب دكؤي ذإ ١4١-١4١ ص .قباسلا لصفلا ىلإ عجري (1)

 «سنالاف فقسأ «كولنوم» ناك اهعقو يذلا نأو «ةراجتلا ةدهاعم تلت دق فلاحت

 دض ةهجوم ةيعافدو ةيرس ةدهاعملا تناكو «ةينيطنطسقلا ةرافس يف ةروفال الت يذلا

 بسحب اهجئاتنب تفرع اهبنكلو ءال صن نيخرؤملا ملع ىلإ لصي مل عيطلابو . ناكراش
 .انيأر اك لوقلا اذه در «رماه» نأ الإ . مهداقتعا

 58 06 18518: 8ة6عاروأأ لمد !:قتام5 06 | هو 01هصومو ةا8ع !هو 6ناوممهرتمعو عاممتوور هو. ا/وا. 1

 مم 99-1

 تاقمتفم: الؤومعا جمرك لو اه [؟ممعوه.. [:ا١|١ 2: 2535-4

 :اهيف ءاجو (؟)
 د بيسلاو 5 .نيدلاو ةديقعلا ىلع زكترم كوقبس نم فلاحتل لوألا هيبسلا تإ»
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 :."رشع عباسلا نرقلا يف اهنع هرشن يذلا هباتك يفو « ةسدقملا

 يف فعضأ اهنإ لب , ةيداع ةيراجت ةدهاعم , م817١“ ه ةنس ةيقافتا نإ

 ددع يف مئاق لثملاب يل , م814١ ةنس ةقيثو نم عقاولا
 ةيحانلا هذه ةيطغت نييقوقحلا ضعب ةلواحم نم مغرلا ىلع « «'”اهدونب نم

 دقف هنأ ودبيو « دوقفم لوألا ةدهاعملا هذه لصأ نأ تبث دقلو .2اهيفنو

 لصألا يف دونبلا عيمج نوكت امبر يأ « اهعيقوت نم ةريصق ةرتف دعب
 صخت يتلا تارقفلا نأ ٠ لثملاب ةلماعملا أدبم اهيلع قبطني « عئاضلا

 ةنس ةقيثو يف درو ام عم مجسنت اهنأ. نم مغرلا ىلع اهدحو ةسنرف

 دق اهنأك وأ « ةدهاعملا عومجم نع ةبيان اهنأكو رهظت اهنأ الإ - م

 لصانقلا مسا تحن نييحيسملا عيمجل ةرح اهوحنم يتلا . .ةراجتلا . .يناثلا -

 5 . مهتطلسو نييسنرفلا

 (1) ] 8 5زهين, 06وط قرب مم: !/ةزيؤووم ه اههيقمأ. 8: 8 )0(

 ةجيتن اهيلع تلصح يتلا دئاوفلا ببسب «ريبكلا كلملل نيدت اهلك ةيحيسملا ناو

 .«تقولا اذه ىتح انكولم هعبات يذلا فلاحتلا

 ريشي يذلا (يناثلا) دنبلاو «نيفرطلل ةراجتلا ةيرح ىلع صني يذلا (لوألا) دنبلا ()
 (رشاعلا) دنبلاو .بئارضلا عفد يف نيفرطلا ةاواسم ىلإو ءءارشلاو عيبلا ةيرح ىلإ

 نيفرطلا بكارم ةلماعم نع (رشع يداحلا) دنبلاو .ديبعلاو ىرسألا كف لوح

 دنبلاو «نيفرطلا نم بكارملا قرغ لوح (رشع ثلاشلا) ددبلاو ءًاضعي اهضعبل
 .قيدصت لوح ؟رشع عباسلا) دنبلاو ,ةرخسلاو ,بئارضلا عفد لوح (رشع سماخلا)
 . ةلهاعملا

 ةيقافتالا هذه نأ» ١4( ص ١« ج) ًاقباس هيلإ راشملا هباتك يف « 8.06 هددودم ركذي ()
 ذإ ؛ناسالف» لوقلا يف هعم قفتيو «مزلملا وه طقف نيفرطلا دحأ نأل ءفرطلا ةديحبو

 نيفرط دوجو ضرفي ةدهاعملا يف ذإ ةدهاعم مسا قافتالا ءاطعإ اطخنا نمو هنأ نيبي

 فرطل تازايتما الإ دجوي الف قافتالا اذه يف امأ .ءامهح اصم نع ناثحبي نيدقاعتم

 ام سكع اذهو «ةسنرف ىلإ يلاعلا بابلا نم ةرح ةدارإب تيطعأ تاءافعإو .دحاو

 نمو «لثملاب ةلماغملا أدبم ىلع ثدمتعا ةدهاعملا نأب «(” ص ١ ج) «اتسيت ود» هركذ

 : . 5/مهلاهودمتهننونو طورشلا ةلدايتم ةدهاعم ةفص اهل نإف مش
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 دونبلا فلتخم نيب مئاق ريغ ماجسنالا نأ ادي ثيحب ءاهدحو تغيص

 .(7>3تارقفلاو

 . ما67١"ه ةنس ةدهاعم نومضم نع ةلفاغب ةيتامثعلا ةلودللا نكت ملو

 0 ىلع نيمزلم نيفرط نيب تعقو ةقح ةدهاعم اهنأبو
 ةنس ويام  رايأ 7١ يف هل ةلاسر يف يسنرفلا ريفسلا ركذ دقف .واستم

 ةراجتلاب ًاحيرصت بناجألا ءاطعإ ضفرت اشابلا نأ» :ب ء(م1هالال

 ةدهاعملا عم ىشمتي ال . م1654 ةنس نامرف نإ :لوقي ناكو .ةماقإلاو

 تاطلسلا دهع يف هانذخأ امف .اوسنارفو ناميلس نيب تدقع يتلا ةميدقلا

 نيب ةدهاعم سيلو «راجتلا حلاصل أرمأ الإ سيل ٠ (يناثلا دصقيو) « ميلس

 ةلماعملاب ةمزلم نوكتل « نيفرطلا الك نم ًاديؤم سيلو ءريمأو ريمأ
 نع ناكم لك ىف ثحبي نأ هذه هتلاسر يف بلطيو .©20(«لثملاب

 تاطلسلا عم ةضوافملل ًاديدج ًاوعبم لسري نأو « ةميدقلا تادهاعملا
 . ةينامثعلا

 « ًادوصقتم ةيلصألا ةدهاعملا عايض ناك له « لؤاستلا ىلإ وعدي اذهو
 تاقافتالاو ٠ قيثاوملا يف تاديدجتلا ىقبتو . اهلاونم ىلع مسري ال ىتح

 ةلماعملا أديم ىلع ىضقيل يأ « نيفرط ال دحاو فرط تاذ ةمداقلا

 رهاظتلا لامتحا نإ ؟نيفرطلا نم لامهإل ناك عايضلا نأ وأ . لثملاب
 ةسنرفف « نيفرطلل ةبسنلاب هتاغوسم هل « ةدهاعملل يلصألا صنلا عايضب

 اذإ « لثملاب ةلماعملا أدبم ىلع صن كانه نوكي نأ نود اهاغتبم ىلإ لصت

 ذختي نأ هتكمي يلاعلا بابلاو . ناطلسلا عم ةديدجلا اهتاضوافم تحجن

 . اهيلع طغضلاو ةسنرف ةقياضمو . تاضوافملا ةلقرعل ةجح عايضلا نم

 اذه ديؤيو .هالعأ اهنم فرط ركذ ىتلا ةقباسلا ةلاسرلا نم كلذ ودبي امك
 مل , ١1ه ه ةئس ةلهاعم تعقو امدنع اهنأ « ةسنئرف ىلإ ةيسنلاب لامتخالا

 )١( سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا يه .كلملا اياعروأ «نييسنرفلاب ةصاخملا دونبلا .

 .رشع عبارلاو رشع يناثلاو عساتلاو نماثلاو عباسلاو '
  061.111, 26: 695. 6906. 8حويرأؤوم: 0م, )2(
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 . م1674 ةنس ةقيثو نم امنإو ؛ ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ يف ةيراجتلا اهتبرجت نم اهتايوتحم سبتقت مل اهنأ يأ «. عقاولا ىلع اهدونب تسرد دق نكت
 ْ .«)اهل تيطعأ امنإو « ةيراجتلا ةيقافتالا بلطت مل اهنأ ىأ , كيلامملا دهع يف . الثم ةيقدنبلا لعفت تناك امك « يراجت فدهل هلسرت مل ؛ ةضوافملل ينامثعلا طالبلا ىلإ اهثوعبم تدفوأ امدنع ةسنرف نأب :لوقي «سازور ود هيسيلب» نإ لب « دعب يراجتلا بابلا قرطت مل يهف

 عيقوت دعب ىلوألا ةلحرملا يف ةسنرف مه ناك دقل ةقيقحلا يفو
 ةلودلا عم . يركسعو يسايس فلاحت ىلع لوصحلا وه ؛ ةيقافتالا
 ديكأت « ةينيطنطسقلا يف لغاشلا اهئارفس لغش ناك مش نمو , ةينامثعلا
 زخأت اهاياعر ةراجت تأدب امدنع نكلو . لئاسولا ىتشب يسايسلا فلاحتلا
 سحت تعرشو « م٠160 ةنس يلاوح ؛ ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ يف اهارجم
 لبق نرق عبر نم رثكأ ىضم دقف العفو .اهتحلصمب ًارضم هارت ام فذحو : ًاسانم هارت ام ةفاضإو . اهتيبثتو اهديدجتل اهاوق لكب ىعست تأدب اهنإف , اهتايلاج ةايحو . اهينطاوم ةراجت ىلع ةبيطلا اهتارمثو ةدهاعملا جئاتتب
 . اهلجأ نم تاضوافملا ةداعإ وأ" . ةدهاعملا معد ىلع ةسن رف لمعت نأ
 ناميلس ناطلسلا ةافو مث . لوآلا اوسنارف كلملا ةافو نم مغرلا ىلع
 كلم نيب . ديدج نم تاضوافملا تحجن امدنع هنأ مهملاو . ينوناقلا
 ةقحلم ةدهاعم دقعت مل هنإف ءام16154 ةنس « يناثلا ميلس ناطلسلاو ةسنرف
 .ةسئرف كلمل ناطلسلا هحنم قاثيمب تانامضلا تردص امنإو « ىلوألاب
 ثرج تاديدجتلا عيمج نإف « ىلوألا ةدهاعملا ةخسن عايض دعب اذكهو
 ةراشإ امئود ناطلسلا هردصي دهع ةروص ىلع يأ 1 ةريخألا ةقيرطلا سفنب
 .«2لثملاب ةلماحملا ىلإ هيف

 طورش نم اوديفتسي نل نيملسملا كارتألا نأب :لئاق لوقي امبرو
 ةراجتلا ءارو اوقاسني مل مهنأل . ةجنرفلا ضرأ يف مهل حنمت ٠ ةلثامم

 ) 2 ١
 (1) م, 086 ةويرقققن 1 م58

9( 
 (2) 09. 1ة518ب 08. 01-6
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 يف نوكي امبر . برغلا دالب يف ام تايلاج نم مهل نكي ملو « ةيجراخلا

 ةظحالم نم دب ال ذإ . ةحصلا لك سيل نكلو . ةحصلا ضعب لوقلا اذه

 ةلودلا اياعر عجشي « نوللا اذه نم ةيقافتا دقع نأ :امهدحأ « نيرمأ

 نم ةيقيرفإ لامش ناكس نأ :امهيناثو « ةراجتلا كلتب مايقلا ىلع ةينامثعلا

 مسا مهتراحب ىلع نوقلطي نويبروألا ناك نيذلا  نيملسملا برعلا

 ةراجتلاو « ةيرحبلا ةحالملا لاجم يف ًأدج نيطيشن اوناك -ربربلا الا

 نم « نمرألاو دوهيلاو نييحيسملا نم ًاريثك نأ امك . طسوتملا رحبلا ىف
 ندم يف عساولا يراجتلا مهطاشن مهل ناك « ةينامثعلا ةلودلا اياعر

 يف نولمعي نوملسم كانه ناك لب « «>نروفيل اميس الو « ةيلاطيإ
 .«9ةئيدملا كلت يف مهب صاخلا قدنفلا نم كلذ ىلع لدأ الو « ةيقدنبلا

 يوحت ال «. ماه7ه ةنس ةدهاعم نأ جتنتسن ءركذ ام لك نمو
 لوألا اوسنارف كلملا ناك امل , كلذك تناك ولو .ةسنرفب ةصاخ تازايتما

 يهف .دنالتوكس كلمو . ةرتلكنإ كلمو « ابابلل اهحتفي ثيحب ةجاذسلا نم
 لودلا نم ريثك يف . بناجألا اهب عتمتي ناك عاضوأل دادتما نذإ
 يهو « نيينامثعلا كارتألا ءيجم لبق ةيمالسإلا ةلودلا يفو . ةيحيسملا
 ىلع تراسو هترقأف ؛ رابغ نم هيلع ةينامثعلا ةلودلا رت مل « ١ يلود هبش فرع

 عيمج ىلإ « نيطالسلا فلتخم نم تحنم يتلا قيثاوملا نإو .هجهن
 يف جرخت مل .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ؛ ةيبروألا لودلا

 )١( -  01. 7؟!كقمودمص: ©م. )1(

 6 0: 5 69حازطهرأب [لأك(هأرع 08 اه 86ماطاأوانع لع ا/لعدأط8. )2(

 ناكم مل صصخ دقف .ناملألاو نمرألا لموع ايك ةيقدنبلا يف كارتألا لموع دقلا»
 ىلإ اولقت م11 ةئس قو .لوبو ناح. نيسيدقلا يتسينك برق مادا ةنس يف

 كارتألا قدنفد» مويلا ىمسي يذلا «ةريبكلا ةانقلا ىلع ءميدقلا ارارف قود رصف
 قيرطلا ىلع ةلطملا تاحتفلا لكف « نجس هبش هيف ةماقإلا تناكو « همهدمعأ 0أ ؟انءلأ
 هيلع قفني « يحيسم سرح هيلع ميقأ دقلو «ةدحاو ادعام ,قلغت نأ بجي ةماعلا

 راغصلا عنميو ءاسنلا عنمتو «سمشلا بيغم دنع هياوبأ قلغت نأ بجيو ؛هيف نوميقملا
 ؛هلوخد نم بابشلاو .
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 ةنس قاثيمو « ةيقدنبلل ةحونمملا « م١167 ةنس ةقيثو نع يسيئرلا اهراطا
 .م181"ه ةنس ةدهاعمو ؛ نييسنرفلاو نيينالاتاكلل ىطعملا « م14

 : نمزلا عم اهيلإ تمض دق ةديدج ًادونب نإ :لوقلا نم عنمي ال اذه نكلو

 « ةينامثعلا ةلودلا ضرأ يف ةماقإلاو ةراجتلل ةيلعفلا ةسرامملا نع تمجن

 ةقطنم يف « فدهلا ةديعب ةسايس اهل تناك يتلا لودلا ضعب عماطم نعو
 تاقافتالا هذه ديدجت ناك اذإو .تاذلاب ةيروس يف ةصاخبو « تنافيللا

 اميف يقالت تذخأ ةيبروألا لودلا نإف ء« رشع سداسلا نرقلا يف رسيب متي

 ببسب « دوهعلا هذه نم هتلان دق تناك ام ديكأت يف ربكأ تابوعص دعب

 لخدتل ةليسو اهنأيو . اهدوجو ىلع اهتروطخب ةينامثعلا ةلودلا ساسحإ

 ةسايسلا تاروطت ببسبو « اهنوؤش يف عماطلا يحيسملا برغلا
 ةئف روهظ كلذ ىلإ فاضيو ءاهنم يئادعلا لودلا ضعب فقومو « ةيملاعلا

 يفو . دوهعلا كلت حنمل ةمزاللا ةوشرلا ىلع لوصحلا اهمه « ءارزولا نم

 ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةيبروألا لودلا تعرش عقاولا

 , اهدي تاذ قيضو « اهلاوحأ بارطضاو « ةينامثعلا ةلودلا فعض لغتست

 تناك امم مغرلا ىلع هنأ الإ .اهنم اهبلاطم ىصقأ لانتو اهيلع طغضتل

 ىلعو « ةوشرو نيطالس فعضو « ىضوفو ةلبلب نم هيناعت ةينامثعلا ةلودلا
 مامأ تدمص اهنإف « ةينيطنطسقلا يف ةيسامولبدلا لودلا بيعالأ نم مغرلا

 كلت لين نم ةيبروألا لودلا فادهأب رعشت تذحأ اهنأل . طغضلا

 مامأ ىواهتتس اهتبالص نكلو .اهتدايسو اهنايكل اهديدهت ىدمو « قيئاوملا
 عباسلا نرقلا يف اهيلإ للستملا فعضلاو « ةفينعلا ةيبروألا تاقرطلا

 .رشع 5

 امنإو « بناجألل ا ديدج ًاماظن نذإ سيل «تازايتمالا» ىمسي ام ماظنف

 تاقالعلا روطتل .ةجيتن « تاليدعتلا ضعب هيلع تلختدأ ميدق ماظن وه

 لثم داجيإ ىلإ تدأ يتلا بابسألا يه ام . نآلا لاؤسلا نكلو .رصعلاو

 ىري يذلا ماظنلا اذه « ةينامثعلا ةلودلا دهع ىتح ميدقلا ذنم ماظنلا اذه .

 كلت ضعب تناك اذإف ؟هتحنم ىتلا ةلودلا ةدايس نم ًاصاقتنا نوريثكلا هيف
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 قاطن يف ةيلاطيإلا ندملل تحنم يتلا «٠ ةيقوقحلاو ةيراجتلا تازايتمالا

 اهنأ يف اهل اريسفت نست :ةظناولا ةيروطاربمإلاو « ةيبيلصلا تاليودلا

 كلتل ندملا كلت اهتمدق « ةيبرح تادعاسم وأ . تامدخل ائمث تناك

 . هنع ىنغتسي ال يذلا يوقلا فيلحلا عضو يف تناك مث نمو « لودلا

 دوهعلا نإف . ةيساقو ةديدش تناك امهم هطورش يلمي نأ يف قحلا هل يذلاو

 لبقت ال « نيملسملا نيطالسلا نع تردص يتلا تاقافتالاو قيثاوملاو
 ىلع ي وق ةرطيس ةجيتن نكت مل اهيف فرطلا ةينادحو نأل ؛ ليلعتلا سفن

 امدتع « ةروصنملا ةكرعم ترسخ دق ةيبيلصلا ةلمحلا تناك دقف . فيعض

 ةيلصنق ةماقإب حمست يتلا « ةقيثولا سيول سيدقلا ىلإ رصم ناطلس حنم
 رفظملا ديسلا وه نيدلا حالص ناكو . سلبارطو ةيردنكسإلا يف ةيسنرف
 ةيقب عم رمألا اذكو . ىرخألا ةيلاطيإلا ندملاو ةزيب عم ةيقافثا عقو امدنع

 نم ةسنرفلا تحتم + ماو 14: ةنيا همز .نيينامثعلاو كيلامملا نيطالس
 ىف هتميزه دعب .ءرسألا ىف لوألا اوسنارف اهكلمو « ينوناقلا ناميلس لبق

 يف ةينامثعلا ةلودلا تناكو . ماها"ه ةنس ةدهاعم 5007 « ايفاب ةكرعم

 ةيبروألا ةراجتلا بذج ىلإ فداهلا يداصتقالا لماعلا نوكي امبر . جوألا

 تانامضلا ماظن ريسفتل يفكي ال هنأ الإ « يسيئر لماع وه « قرشلا ىلإ
 نيخرؤملا نم نيريثكلا يأر بسحب هنكمي ال يأ ٠ تازايتمالا يف مئاقلا

 نومشهي « نيرصتنمو ءايوقأ نيطالس نأ فيك رسفي نأ « نييقوقحلاو
 ةيسيئرلا اهتاصاصتخا ضعب نم اهديرجتب « ةيلعفلا مهتدايس مهاضرب

 . ءاضقلاو عيرشتلا يهو الأ

 ةجيتن تسيلو « ةيداصتقا | لماوع ةجيعن عقاولا يف تسيل تازايتمالا نإ

 ةئيدحلا تاموهفملا نع اديعت اهلوصأ نع ثحيبلا بجي امنإو « ةوقلاب حتف

  سازور ود لوقي امك  انناهذأ نم ليزن نأ انيلعف» ء اهتدايسو ةلودلل

 نرقلا ىلإ انلقن اذإ اننأل . نآلا هيلع فراعتملا ةلودلا ةدايس نومضم

 تازايتمالا نإف . اهقوقحو ةلودلا رود نع ةيلاحلا انراكفأ ءرشع سداسلا

 ضلحل



 بعصلا نم ةيخيرات ةلأسم ودغت» اهنإ لب 0© «اهل ريسفت ال ةلكشم حبصت
 . 7”«اهلح

 ريبعت رخآ وه  سازور ود فيضي امك  ةلودلل ثيدحلا موهفملا نإ»

 نست « اهضرأ ىلع ةقلطم ةديس يهو ةلودلاف . يقوقحلا مدقتلا نع

 امهمو ءاوسلا ىلع بناجأو نينطاوم « اهناكس عيمج ىلع اهممعتو نيناوقلا
 رصع لك يف هسفن نكي مل موهفملا اذه نكلو ' . ةينيدلا مهتادقتعم تناك

 . هجوضنو بعش لك عادبإ بسحب « اثيشف ًائيش امنو روطت امنإو « نمزو
 نم ةيقوقحلا ةركفلا هيف تصلخت يذلا مويلا نم روطتلا كاذ أدتبا دقلو

 ةنمزألا يف بوعشلا عيمج دنع يقوقحلا موهفملا اذه . ينيدلا موهفملا

 نوناقلا هيف مطح يذلا « مويلا ذنم هارجم ذخأ دق روطتلا نأ يأ . ىلوألا

 . ناسنإلل ماعلا قحلا ةركف هيف تتبنو « نيدلاب هطبرت يتلا طباورلا
 وهو .ةيملاع قالخأ ءىدابم ىلع امنإو « نيعم نيد ةديقع ىلع ال زكترملا

 موهفملاف . عيمجلا نم لوبقم هنأل « عيمجلا ىلع قبطمو . كرتشم قح

 اجزتمم نوناقلا يقب املاطو . ينيد ال موهفم وه « ةلودلل ثيدحلا

 ةثيدحلا ةركفلا نإ .اهقوقحو اهرودب ةرعاش ريغ ىقبت ةلودلا نإف « نيدلاب
 امأ . ضرأ رود وه ايلاح ةلودلا رودو ضرألا موهفمب ةدشب ةطبترم ةلودلل

 نينمؤملا لجأ نم عضو هنأل . يصخش ةرورضلاب وهف . ينيدلا نوناقلا

 هتارقف نإف . بقاعي امدنع ىتحو « مهريغ يمحي وأ رّيسي ال هنأ يأ ءطقف

 .2(«(نينمؤملا الإ سمت ال

 نذإ يبنجألا عضو نع لءاستيف . هرظن ةهجو حرش «سازور ود» عباتيو

 روصعلا يف بوعشلا فلتخم ىدل دئاسلا ينيدلا نوناقلا راطإ يف

 (1) 2. 09 88نوقق. 1.1 8 )غ1(

 (2) ممعءاوم طامامدجوتم# 0م: ج1 2: 2 232

 (قر 2. 285 8ةيبوقف. 1.1 2: 9 ةهفإ



 جراخ ناك يبنجالا نا نم . نوخرؤملا هيلإ لصو ام ىلإ لصيو . ةميدقلا

 نكمي اال مث نمو « نينطاوملل ةينيدلا ةايحلا يف مهسي ال وهف « نوناقلا

 نأل « لدع يأب هل نيدت ال ةنيدملاو « هيمحت نأ اهيف وه ىتلا ةنيدملا ةهلآل
 احتو : ىلي امب صخشلت هتلاحو . )هوم ودعلا هنإ , هل تسيل اهنيناوق

 00 506 051610 361803 0 يدبأ | اذه ةطلسلا فقوم إف بيرغلا

 يبنجألا ةلماعم مدع ىلع نينطاوملا ريجت ةيعامتجالا تارورضلا نك
 ةايحلا يف لوخدلا ى وح هحنم ىلإ ةصاختلا دا مهرطضتو ا
 + ارخاتوه ايدموا ٠ انتاذوي و اكلاف اهيفف نيرشلا ىتدكتكا ةيقوقحلا

 نكلو ء نوناقل نذإ عضخي وهف . هتابجاو اذكو ع هقوقح ددحتو « اهناضو

 مهسي ال هنأل « هليقتست يتلا دالبلا نوناق نوكي نأ نكمي ال هنإ ؟نوناق يأ

 نوناق ال هنأل « هب صاخ نوناق قلخت نكمي الو « اهنيدو اهتدابع رهاظم يف
 نأو .(2©هيلع صاخلا هنوناق قيبطت نم رفم الف مث نمو « نيدلا جراخ

 لصيو .(«روطتلا اذه نع اماه الاثم انايطعيل ينانويلاو ينامورلا نينوناقلا

 دق نوكت -. ةقباسلا ةيرظنلا انكردأ اذإ اننأب» :لوقلا ىلا ارعخأ «سازور ود)»

 ةلودلا هيلع تراس اسمدنع ماظنلا اذه نأل .تانزايتمإلا ماظن انمهف

 نذإ نوكيس ملسملا ريغف , يمالسإلا: عيرشتلا وه اهعيرشت ناك « ةينامثعلا

 نكلو .هلظب نولظتسي نيذلا مه مهدحو توملسملاو . نوتاقلا جراخ

 . ةيراجتلا حلاصملا تضرف امدنعف .ودعلا ىقبي نأ هنكمي ال يبنجألا

 ميظنتلا اذه نإف . يبنجألل يعرشلا عضولا ميظنت ء ةيسايسلا بلاطملاو

 هتونأقل عشان يبنجألا يقب يأ ٠ يعيبط لكشيو . ةيوعص نود راس

 . قبطي نأ هتكمي ال « ينيد نوناق وه ةينامثعلا ةلودلا نوناق نأل . صاخلا

 ةيصخش ماظن» نع يباجيإلا رييعتلا يه نذإ تازايتمالاف .هيلع

 (1) 2. 08 6هباهمو عز 00. )1, 68: 2286-0 0
 (2) 2. لو 8قانوهك: 0م. 011-89 -
 م

 (3) 2, 08 8ةلنيعقمت 1.1 0

 (4) 2. 0و 6 هاناقوموع: 0م. ن1, ظم: 226-32 5-5
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 هنإف « هنيد نم أزجتي ال ءزج وه .ء ام بعش نوئاق نوكي امدنعف « «نيناوقلا

 ةيرحل مارتحالا هضرفي ام اذه نأل ءرخأ ًائيد قنتعي نم ىلع قبطي الأ بجي
 «نيطالسلاو ءافلخلاف .اهمهأو تايرحلا عاونأ زربأ يه يتلا « ريمضلا

 اوناك , مهماكحو مهنيناوق مهل نيعضاخلا نييحيسملاو بناجألل مهحنمب
 .2)«فسألا عم ةبروأ اهعبتت مل « ريمضلا ةيرخ نع ريبعتلا يف ىلثم ٍةودق

 «دنالوه» يقوقحلا نوناقلا ومن يف «ةيصخشلا» ةلحرملا هذه حرشيو

 ةوياقلا اهيف: نركي ال ع ةيانتالا ناضعتلا نرطت نم ةلعرش اهل: لوقيف
 عابتأ ىلإ وأ . ةلييق ءاضعأ ىلإ امنإو مهعومجمب دالبلا ناكس ىلإ اهجوم
  (نوترمإ) امأ .(©«هيف نوميقي يذلا ناكملا ىلإ رظنلا نود « يتيد ماظن

 ةيعرشلا هقوقح يف ركفي ينمرجلا نأ: ظحالو .اهسفن ةطقنلا جلاع دقف

 صلختي وأ « هريغي نأ هنكمي الوهف ء هسفن نم ءزج هنوناقف ء هصخت اهنأكو

 ضرأ ىلإ لقتنا اذإف .اهنم صلختي وأ هسفن ريغي نأ ردقي ال املثم «ءهنم

 اذهو « هل مارتحالا ضرف ىلع لمعيو + هعم هنوناق لمحي هنإف « رخخآ بعش
 . 276نوناقلا ةيميلقإو لياقم «نوناقلا ةيصخش» ب ىمسي ام

 سم هم )3

 ينوناقلا دنتسملا يه يتلا « ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ اندع اذإ نكلو

 دجن ال اننإف « قيثاوملا كلت لثم تردصأ يتلا « ةيمالسإلا لودلا عيمجل

 ةينيد ةعيرش يهف ٠ اهيلع قبطني «دنالوه» وأ « «سازور ود» هلاق ام نأ [دبأ

 قح يف مومعلا ةفص» لمحتو ©«رشبلا عيمجل ةماع ةعيرشو» اهنكلو ًاقح

 نكمأو « ةيالولا مدعل . برحلا راد يف اهذيفنت رذعت هنأ الإ « ةفاك سانلا

 مكحت يتلا نيناوقلا اهبلص ىف لمشت اهنأ ينعي اذهو .«”«مالسإلا راد يف

 (1) 2. 09 ةنوقمت 1,1, هه: 21-2 8 ,

 (2) !اهالهمل: عاورمومأك هأ لانتاوموي لوم عه. 2: 1 ةهه

 (3) 6. عموما: !ماتمفانعاتمم ام 1و 5!نكإب نأ 158 ال1016 قوهقر 8, 75 )5

 . 014 ص مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ ناديز ميركلا دبع روتكدلا (4)

 5١١. ص ؟ ج . عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب  يناساكلا (©)
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 مهلعج نيذلا « نييلصألا داليلا ناكس نم « نيملسملا ريغو نيملسملا

 مهسفنأل نامآلا مهوحنم نيذلا اهيلإ نيدفاولاو . مهتمذ يف نوملسملا

 . نيملسملل ام نييمذلل نأ . ءاهقفلا نيب فورثعملا نمف .«>مهلاومأو

 مهنيد يف نوفلاخم مهو  نييمذلا نأ حضتي اذه نمو .«”مهيلع ام مهيلعو

 . ةماع ةدعاقك . تابجاولاو قوقحلا يف نيملسملاك مه  يمالسإلا نيدلل

 ضعبب عتمتلل طرتشت . تاءادثتسا ضعي ةدعاقلا هذه ىلع دري نكلو

 رادل هتيعبتب يفتكت الو . صخشلا يف ةيمالسإللا ةديقعلا رفاوت قوقحلا

 لودلا نآل « ءانثتسالا اذه يف ةبارغالأ» : «ناديز ديسلا» لوقيو . مالسإلا

 يوست دقف ع ةيلخادلا ةينوئاقلا ةايحلاب نيتطاوملا عتمت ميظنت :3 يف ةرح

 ةلودلاو . فاصوألا ضعب يف مهفالتخا ىلإ ًادانتسا ء قرفت دقو « مهنيب

 «(سدقلا) ءايليإ لهأل باطخلا نب رمع هحنم يذلا دهعلا يف ًاحضاو اذه رهظي )١(
 مسيو 1١8. ص ١ ج ماشلا ططخخ . ىلع درك دمحم - ١٠١١5 ص حج يربطلا

 .نامألا نم ءايليإ لهأ نينمؤملا ريمأ رمع هللادبع ىطعأ ام اذه . ميحرلا نمحرلا هللا

 رئاسو مهئيربو مهميقسو «مهابلصو مهسئانكو مهلاومأو مهسفنأل انامأ مهاطعأ

 نم الو اهزيح نم الو اهنه صقتني الو .مدبهت الو مهسئانك نكست ال هنأ ءمهتلم
 مهتم دحأ راضي دلو . مهنيد ىلع نوهركي الو .مهلاومأ نم ءىبش نم الو .مهبيلص

 يطعي اى ةيزجلا اوطعي نأ ءايليإ لهأ ىلعو .دوهيلا نم دحأ مهعم ءايليإب نكسي الو

 نما هنإف مبنم جرخ نمف .صوضصللاو مورلا اهنم اوجرخي نأ مهيلعو .نئادملا لهأ
 لهأ ىلع ام لثم هيلعو نما وهف مبنم ماقأ نمو ءمهتمأم اوغلبي ىتح .هلامو هسفن ىلع

 ٍلخيو ؛مورلا عم هلامو هسفنب ريسي نأ ءايليإ لهأ نم بحإ نمو ؛ةيزجلا نم ءايليإ

 اوغلبي ىتح ءمهبلصو مهعيب ىلعو مهسفنأ ىلع نونمأ مهنإف .مهيلصو مهعيب
 هيلعو دعق مبنم ءاش نمف «نالف لتقم لبق ضرألا لهأ نم ابم ناك نمو « مهنمأم

 ,هلهأ ىلإ عجر ءاش نمو «مورلا عم راس ءاش نمو .ةيزجلا نم ءايليإ لهأ ىلع ام

 هللا دهع باتكلا اذه يف ام ىلعو « مهداصح دصخي ىتح ءيش مهنم لحي ال هنإف

 .«ةيزجلا نم مهيلع يذلا اوطعأ اذإ نينمؤملا ةمذو .هلوسر ةمذو

 ىلع كلذ يف دنتسا دقو 7١. ص نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ  ناديز روتكدلا (؟)

 :لوقيو ٠٠١( ص ٠ ج .عئادبلا) يناساكلا هدروأو ءنوثدحملا هلقانتي مل ثيدح

 . «نيملسملا ىلع ام مهيلعو ؛نيملسمللام محل نأ مهملعأف .ةمذلا دقع اولبق اذأد

 ضخ



 نيب زييمتلل لوبقملا ساسألا وه ينيدلا فصولا ربتعت « ةيمالساإلا

 ةعيرشلاف .40(تابجاولا ضعب يف كلذكو . قوقحلا ضعب يف نينطاوملا
 ريغ صخت يتلا اياضقلل بسانملا مكحلا عضت يتلا يه نذإ ةيمالسإلا
 مكحلا دادمتسال ىرخأ ةعيرش ىلإ ةيضقلا ليحت نأ نود « نيملسملا

 اهيف يعور ىتلا « ةلاحلا هذه يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح نوكيو اهنم
 ةعيرش ماكحأ نم ال , اهسفن ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نم ينيدلا دقتعملا
 1 (7 ىرحخخأ

 عيرشتلاو « ةيمالسإلا ةلودلا راطإ يف ةمذلا لهأ عضو وه اذه

 ' اولماع مهنإف ةبروأ يقرش بونج دالب نوينامثعلا حتف امدنعو .يمالسإلا
 نيملنسملا 1 برعلا ةلماعمل ةلثامم ةلماعم عاقبلا كلت يف دوهيلاو نييحيسملا
 ةعومجمك ,مهيلإ اورظن ذإ .9ماشلا دالب حتفب اوماق امدنع « نييحيسملل

 مهل اوناصو ؛ مهكالمأ مهيلعو : مهتايح مهل اوظفحف « اهتديقع اهل ةيرشب

 نيينيدلا مهئاسؤرل اوكرتو ٠ جارخلاو ةيزجلا اوعفدي نأ ىلع مهتدابع ةيرح
 نايك اذكهو .مهنيب ايف ةمئاقلا ةصاخلا ةيليصفتلا مهتالماعمو « مهتاقالع

 ءالؤهب لصتت ةموكحلاو « مهتاماخاح دوهيلاو « مهتكراطب نييحيسملا لثمي
 : نيينيدلا ءاسؤرلا نأ يأ .«©نييمذلا اهاياعر عم ةماعلا اهتالص طبضل

 . يمالسإلا عيرشتلا يف ةمذلا لهأ صخي ام قيبطت ىلع نوفرشي اوناك

 امهيظنت ةمذلا لهأل دجوأ « ةينيطنطسقلا ةنيدم يناثلا دمحم حيتف الو

 0 فظوملا ىلعو « «ةّلم» بقل مهنم ةعومجم لك ىلع قلطأ دقف 5 3

 ةيليصفت قئاقد دوجو نم مغرلا ىلعو . «يشاب ةلملا» ةلودلا مامأ اهنوؤش

 . 1[ديدج سيل هتاذ دحب ماظنلا نإف « ةئفلا هذهل يناثعلا ميظنتلا يف ةديدج

 .لا ص .قياسلا ردصملا سفن )١(

 . 64:15 ص .قباسلا ردصملا سفن (؟)

 ' نييحيسملل دوقعملا ء.77 ص )١(« مقر شماحلا تحت دراولا نامألا دهع ىلإ عجري (*)

 . ءايليإ يف

 .اهيف ينامثعلا دهعلا علطمو ةيروسل يناثعلا حتفلا .غابص ليل ىلإ عجري (ه «4)
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 مهعيرشت بجومب ريسلا قح ةمذلا لهأ حنم يفني نذإ هيلإ انرشأ ام نإ

 ةيمالسإلا ةعيرشلا بجومب نوريسي مهف «  سازور ود لاق امك صاخلا
 هيلع ريسي ام عم ةقباطتم ريغ ماكحألا هذه ضعب ناك نإو « اهماكحأو

 .نوملسملا

 نإف « ةيمالسإلا ةعيرشلا قاطن يف مهنوناق ةمذلا لهأل ناك امكو

 سفنل اهمظعم ,قانتعا نم مغرلا ىلعو .اهماكحأ اهل ةيبنجألا تايلاجلا
 نم ريثك يف ًاهبباشتم ناك نإو « صاخلا اهعضو امل نإف « ةمذلا لهأ تانايد
 مه وأ « «نونمأتسملا» مه مالسإلا راد يف بناجألاف . مهعاضوأ عم هدودح

 راد يف نيملسملا نم نامألا اوبلط نيذلا . 22>برحلا راد لهأ لصألا يف

 حنمي نامألا اذهو .(«)مهداحا نم وأ نيملسملا مامأ نم هوحنمف « مالسإلا

 نامألا نيملسملا ءاهقف فنصيو .نيملسملا ىلع ررض هنم نكي مل اذإ عبطلاب

 « «ةداعلاو فرعلا» نامأ نمض « برحلا راد نم بناجألا راجبتلل حونمملا

 هرايد ىلإ هعوجرب نمأتسملا نامأ صقتني الو .©0لاملاو دالوألا هيف لخديو

 . 9مالسإلا راد ىلإ ةيناث ةدوعلا ىلع ًامزاع ناك ام اذإ « ةجاح وأ ةراجتل

 75١١-5١1 ص
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 اهيلع يرن يتلا رادلا يهو مالسإلا راد ؛«نيراد ىلإ ملاعلا نيملسملا ءاهقف مسقي )١(

 .نييمذ وأ نيملسم اوناكأ ءاوس «نيملسملا نامأب اهيف نم نمأيو « مالسإلا ماكحأ

 مالسإإلا ةوقب اهيف هماكحأل ذوفن الو ءاهيلع مالسإالل ناطلس ال يتلا يهو برخلا رادو

 راد لهأل ةبسنلاب مهام يف الو .مهسقن يف ملط ةمصع ال برحلا راد لهأو . هتعنمو

 روتكدلا .ناهيإلاب وأ ,نامألاب نوكت ةيمالساإلا ةعيرشلا يف ةمصعلا نأل «مالسإلا

 . 3١ - 18 ص مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ  ناذديز

 1١١. ص قباسلا.ردصملا (5)

 . ه5 © ص قباسلا ردصملا (*

 . ه8 ص قباسلا ردصملا (5)



 ام قوقحلا نم مالسإلا راد يف نمأتسملل ةيمالسإلا ةلودلا تررق دقلو
 .«انراد يف ةمذلا لهأ ةلزنمب» وه نمأتسملا نأل . يمذلا قوقح نم برقي

 يف الإ . ىمذلاك قوقحلا يف نمأتسملا نأ . ةماعلا ةدعاقلاف اذه ىلعو

 .©0مالسإلا راد نع ًايبنجأ نمأتسملا نوك ةعيبط اهتضتقا « ةليلق تاءانثتسا
 . نونمأتسملا هب عتمتي يتلا - ناديز روتكدلا كلذ ىلإ ريشي امك قوقحلا هذهو
 نوناقلا دعاوق اهردصم سيلو « ةيمالسإلا ةلودلل يلخادلا نوناقلا اهردصم

 اهل اودجوأو « نيئمأتسملا عاضوأ اوسرد نيملسملا ءاهقف نأ يأ « ماعلا يلودلا

 ةلودلا هيمحت نأ نمأتسملا قح نمف .ةيمالسإلا ةعيرشلا عيباني نم ماكحألا

 يف ةدعاقلاو .«اهنامأو اهتيامح يف هنأل . ىذألا هل ببست الو « هيذؤت الو

 نم همزتلي اميف يمذلاك نمأتسملا نأ يأ . قوقحلا يف ةدعاقلاك . تابجاولا

 ةيزجلا هعفد مدعك « تاءانثتسا ضعب عم « ةيمالسإلا ةلودلا وحن تامازتلا

 . 20الثم

 راد لخدي يبنجألاف . بناجألا هوجو يف ةحوتفم نذإ ةيمالسإلا ةلودلاف

 تحوارت دقف « ةماقإلا ةدم امأ ١ نيملسملا داحا نم ىتح « نامأب مالسإلا

 نم نمأتسمللو .«تاونس رشعو رهشأ ةعبرأ نيب « ءاهقفلا ديدحت بسحب
 وأ ءادتعا يأ نم هصخش ةيامح يف قحلاو « ءيجملاو حاورلا يف ةيرحلا

 نامألاب هلامو هسفنل ةمصعلا دافتسا هنأل ,. قح هجو ريغب هتبقاعم وأ « هسبح

 . (©)هيطعأ يذلا

 2 ءاشي ثيح ةماقإلاو 3 مالسإلا راد 5 لقشتلا ُق ةيرح ا نمأتسمللو

 )١( ص «هسفن ردصملا .ناديز روتكدلا 7#.
 ) )7ص .قباسلا ردصملا */ا  17/4 .

 :٠ .اله ال5 ص .قباسلا ردصملا (*)

 ١١. 68 ص .قياسلا ردصملا (4)

 ١١7 ص قباسلا ردصملا (5)

 قف



 |مك ."”يمذلا ىلع يرسي ام هيلع يرسي ذإ ء زاجحلاو مرحلا صخي ام الإ
 تالاح يف الإ جورخلا نم عنمي الو , هنطو ىلإ ةدوجلا يف قحلا هل نأ

 لثم ةصاخلا قوقحلابو .« ©ةلودلا قفارمب عتمتلا قح هلو .(©ةصاخ

 تافرصتلا عيمج ةرشابم هلف .نيملسملاك قوقحلا هذه يف ءالؤهو « نييمذلا

 امأ .نييمذلا عم وأ نيملسملا عم اهرشاب ءاوسو « لاومألا بسكل ةينوناقلا

 نيملسملا لاومأ مكح وه هلاومأ مكحو « هل نوصم قح وهف « ةيكلملا قح
 « برحلا راد لهأل ةيوقت هيف ام ءارش نم نكمي ال هنأ الإ .«اهتمرح يف

 ىلع ضرفت ةيراجت ةييرضل نونمأتسملا عضخيو . «©نيملسملل فاعضإو

 لقأ نوكت نأ زئاحجلا نمو «ء رشعلا ساسألا يف يهو « ةراجتلل ةدعملا محلاومأ

 0( .انم نوذخأي ام مهنم اوذخ) « لثملاب ةلماعملا ةدعاق ىلعًءانب «رثكأ وأ

 ريغ ىرخأ ةبيرض كانه سيلو .©«ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةبيرضلا هذه قوتستو

 .«0اهب نولخدي يتلا ةيراجتلا مهلاومأ ىلع ذخؤي ام

 دوهعلا يف ءاج ام نأ انل نيبتي « نيئمأتسملا عاضوأ نع ركذ ام لك نم

 ةيبويأ وأ « ةيمطاف تناكأ « ةيمالسإلا لودلا يف بناجألل ةحونمملا قيثاوملاو

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا قاطن يف دوجوم وه امع جرخي مل « ةيناثعوأ « ةيكولمبوأ
 يمالسإلا نوناقلا نولهجي نيذلا بناجألل تحضوأ دق دوهعلا كلتب ينأكف

 لقنتلاو « ةراجتلا ةيرحو نامألا مهتحنم دقف .هنم مهصخت يتلا دونبلا

 ةماقإ قح اهنم اهيس الو « نييمذلا قوقحك قوقحب عتمتلا ىتحو « ةماقإلاو

 )١( ص قباسلا ردصملا ١7١ .
 . ١77 ص قباسلا ردصملا (؟)

 . ١ 77 ص قباسلا ردصملا (*)

 . 11١ ص قباَسلا ردصملا (5)
 . 37 ص قباسلا ردصملا (8)

 . ًانايحأ رشعلا فصنب ةاضاقملا متت تناكو ١75 ص قياسلا ردصملا سفن (5)

 . ١56 ص .ردصملا سفن (70)

 . 97١ص .ردصملا سفن (8)



 يفد ٠١/ مهيلع تضرف يتلا ةبيرضلا زواجنت ملو « ةيصولاو ةينيدلا رئاعشلا
 بئارضلا يف لثملاب ةلماعملا أدبم ودبي ٠ م١ 67ه ةنس ةدهاعم نم يناثلا دنبلا
 .ًايلجو ًاحضاو

 بناجألل حمسي فيك امنإو « ًافنآ ركذ اموه سيل ةشقانملا رادم نكلو
 نأ نم الدب « مهلصانق مامأ مهتاممصخخ ضفو .« صاخلا مهنوناق قفوريسلاب
 ءاضقلا مامأ مهرومأ يف رظنيو . يمالسإلا عيرشتلا مهيلع قبطي

 نوناقلا يف تسرد ًازايتما تربتعا يتلا « ةيحانلا هذه ىتح نكلو ؟يمالسإإلا

 لدج اهلوح راثو « ةيمالسإلا ةلودلا ومنل ىلوألا ةلحرملا ذنم ء يمالسإلا

 « ينيد هنم رثكأ يميلقإ نوناقوه ًالثم يمالسإلا يئانجلا نوناقلاف .ثحبو

 نع رظنلا ضغب « مالسإلا راد يف عقت ىلا مئارجلا عيمج ىلع قبطي هنأل

 « نينمأتسملاو نييمذلاو نيملسملا. ىلع قبطني يأ « مهتنايدوأ اهيبكترم ةيسنج
 ريكأ فالقخاو « نييمذلل ةبسنلاب ءاهقفلا نيب ليلق فالتمخا عم
 3 السم ةوعدلا يفرط دحأ ناك اذإ هنأب ءاهقفلا رقأ دقلو .(7نينمأتسملل

 أ هذ يناثلا فرطلا ناكأ اءاوس . امهنيب مكحلا ملسملا يضاقلا ىلع بجو

 ىعدموأ آي ًايعدم ملسملا ناكأ اءاوسو . ىوعدلا عوضوم ناك امهمو « ًانماتسم

 (هعفارت اههنيب مكحلا زاوجل طرتشيف « نينمأتسم نافرطلا ناك اذإ امأ (”هيلع

 نيضار يضاقلا ىلإ اسفارت ام اذإو . يمالسإلا ءاضقلا مكحب امهاضرو

 كلذ نع نضارعإلا نيبو امهنيب مكحلا نيب ٌريخم « نيملسملا مكاحف همكحب
 #06 مهنع ضرعا وأ مهنيب مكحاف كوؤاج نإف# ىلاعت هلوق بسحب كلذو

 نماتسملا عاضخإ .«فسوي يبألا يأر ناك دقل . 7-7١7518ص .ردصملا سفن )١(

 . اهضعب نم انايحأ هجارخإ (ةفينح وبأ) ىري اهنيب ءمالسإلا نيناوق لكل
 .654 ص قباسلا ردصملا (9)

 .(4 7 ةيآلا ةدئاملا ةروس) . هال ٠ ص ردصملا سفن (*)

 ففي تايلاخلا 9



 نكلو .نينمأتسملا نيب ءاضقلا يف نيملسملل مازلإ الآ ينعي اذنهو
 نم ًاينمض مهفي الأ ؟اهنيب مكحلا نع ضرعأ اذإ امهريصم وه ام « لاؤسلا

 يو ؟فالخلا نولحيو رمألاب نوضتقي « مهنيب مهنم دارفأ ميكحن زاوج كلذ

 زاوجو « (١>ةمذلا لهأ ىلع ءاضقلا يمذلا ديلقت فانحألا زاجأ دقل عقاولا

 نأل « ةدحاو راد نم ًاعيمج اوناك اذإ « نينمأتسملا ىلع ءاضقلا نمأتسملا ةيلوت

 لصنقلا مكح نأ اذه نم مهفيو «2نينمأتسملا ىلع ةداهشلا قح نمأتسملل

 وأ ةعدب سيل - قيثاوملاو دوهعلا يف درو امك  مهتافالخس لحبو « هينطاوم نبي

 . يفنحلا بهذملا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف زئاج رمأ وه امنإو « ًازايتما
 . يمسرلا اهبهذم ةينامثعلا ةلودلا هتذختا يذلا

 نوناق يأبف ء نينمأتسملا ىلع ءاضقلا نمأتسملا ةيلوت تزاج اذإ نكلو

 ىفطصم هللادبع» خيشلا نأ الإ ٠ فانحألل حيرص لوق كانه سيل ؟مكحي
 يلاولل زوجي» :هنأ هيلإ دنتسا يذلا ردصملا-ركذي نأ نود . لاق «يغارملا

 امب مهيلع مكحيو « نييمذلا ءاضق يف رظنلل يمذلا ءاضقلا يلوي نأ ملسملا

 حلاصمب مايقلا هنم بولطم ملسملا يلاولا نأل كلذو ,ء مهتعيرش هيضتقت

 مكحي نأ نينمأتسملا نم يضاقلل نكمي لوقلا اذه ىلع ًاسايقو . ©2«نييمذلا

 مكحلا نولبقي ال ءاهقفلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو . مهتعيزش بجومب مهيب

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل « قح اذهو « مالسإلا راد يف مالسإلا عرش ريغب

 ةقلعتملا رومألا ضعب ةاعارم نإف « ناسنإك ناسنإلا قح نمضت ةماع ةعيرش

 ةعيرشلا راطإ نع عقاولا ين جرخي ال ء. ةصاخلا مهعاضوأو مهيدب

 نوك ةعيبط اهتضتقا تاءانثتسا يهف .قيمعلا اهموهفمو « ةيمالسإلا

 )١( 45ص نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ :ناديز .
 ىلع ءاضقلا يمذلا ديلقت نأ ءاهقفلا نم ريثك ىريو .ه55ص .ردصملا سفن (9)

 ءاضقو مكح ديلقت ال ةماعزو ةساثر ديلقت وه نينمأتسملا ىلع نمأتسملاو ,نييمذلا

 .(١١٠ص)
 نيملسملا ريغ نييرصملل ةيصخشلا لاوحألا باتك .ةمالس دمحأ روتكدلا ()

 ١١. ص . بناجأللو

 الا



 .اهريغو ةيصولاو « قالطلاو جاوزلا يف نويمذلا اهب صخ

 نييبويألا دهع يف رمألا ءىداب يف لصنقلا يطعأ دقل عقاولا يفو

 ثبل ام هلمع نكلو « ةيئانجلا نود ةيندملا نوؤشلا يف لصفلا قح . كيلاملاو

 لكشب اذه رهظيو .كلذك ةيئانجلا اياضقلا هنمض تلخدف « عسستا نأ

 يتلا ىرخألا دوهعلا ينو « مإ هه ةنس ةيقافتا يف . هيف سبل ال حضاو

 نكميو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخ لودلا فلتخمل تحنم

 لبق نم لع نمرمألا ةبقارم عم ٠ لصنقلل قحلا اذه لثم ءاطعإ نإ :لوقلا
 يذلا للملا ماظن عم ىشمتيو ٠ يعيبطو يداع ثدح ةينامفعلا ةطلسلا

 عباسلا نرقلا رخخاوأ يف روطت رمألا نأ الإ . حتافلا دمحم ناطلسلا هدجوأ

 يف ةيبنجآلا لودلا تعسوتو ءرشع عساتلاو ل علطمو « رشع

 همكاحمب « اهب صاخ ءاضق ةلود لكل حبصأ ىتح « احل حونمملا ءاضقلا قح

 ' قيئثاوملاو دوهعلا كلت ةيمست ىلإ نيريثكلا اعد ام اذهو « هنوئاقو هدوهشو

 اهككفتو « ةينامثعلا ةلودلا فعض ىلإ عجري كلذ يف ببسلاو . تازايتمالاب
 يبنجألا ذوفنلا لغلغتو « نيينامشعلا نيطالسلا لذاختو « يجيردستلا

 ردصلا اهيف فقي ناك يتلا مايألاف .ةلودلل ايلعلا تاطلسلا يف يمالسإ اللاو

 ناطلسلا هحنم يذلا دهعلا نأب : هل لوقيل ٠ يسرفلا ريفسلا مامأ . مظعألا

 ناميلس لوألا اوسنارف ةيقافتا ريغ وه « م659١ ةنس يف « يناثلا ميلس

 نرقلا يف لازو رثدنا دق « هيف دراو ريغ لثملاب ةلماعملا أديم نأل « يتوناقلا

 يف اهتايلاحل بلطتل ةيفاكلا ةأرجلا ةيمنجأ ةلود لك ىدل حب حبصأو «رشع نماثلا

 ةيسان « اهدالب يف هيلع وه ل ًاساشم ًايئاضقو 5 ًاماع ًاريظنت ةيناثعلا ةلودلا

 ارو هيف تار اذإ هتحنم يذلا دهعلا ضقن ةيناثعلا ةلودلا قح نم نأب

 . مالسإلا راد يف اهاياعر ةحلصمب

 ةعيرشلا لومشب ناميإلا عمو . ثحبلا اذه راغغ يف ىسني الأ بيو

 يف ةماع راكفألا ىلع أرط يذلا روطتلا « نيئمأتسملا ماكحأل . ةيمالسإلا

 لاصتالاو « ةبعشتملاو ةعساولا ةيلودلا تاقالعلا تدأ دقف . ةئيدحلا روصعلا

 ضفي



 ريكفتلا قفأ عيسوت ىلإ , يضاملا دويق نم ررحتلاو « ملاعلا بوعش فلتخم نيب

 عضو نع مث نم ثحبلا ىلإو « ناسنإك ناسنإلا ةميق خوسر ىلإو « هتيمنتو
 ىلإ نكمأ ام رظنلا نود . ناسنإلا هيخأ عم ناسنإلا اذه تاقالعل ماكحأ

 ةلواحمو « اهزيامتو ةمأ لكل يموقلا ومنلا نم مغرلا ىلع . هسنج وأ هدقتعم

 يراجتلا عسوتلا نأ ابك .اهريغ نود اهب ةصاخ ةيميظنت ةينب ءاشنإ ةلود لك
 . حماستو ةيناسنإ هيف « يرحبلا نوناقلل ميظنت رخآلا وه هقفار « ىم اعلا

 ةيلاطيإ نم لك اهتعبتا ىتلا «رحبلا ةيلصنق» ةأيسملا .«ةنولشرب تاداع » ف

 نرقلا يف تدغ « ةرتلكنإو ةسنرفو « ةيسناحلا ةبصعلاو , ةدحتملا تاعطاقملاو
 ةئس ذنم ةيقدنبلا تلزانت دقلو .«1)ةيرحبلا ةراجتلل ًايلود ًانوناق رشع سماخلا
 ءاليتسالا وأ « ىرخأ لود ينطاوم دابعتسا يف اهقح قيبطت نع ءام1 4377

 يذلا قحلا كلذ « اهاياعر نويدوأ ةلودلا هذه نويد لباقم « مهتاكلتمم ىلع

 يف اهتعبتو « ةلودلا ةدايس صئاصخ نم « رشع عبارلا نرقلا يف ربتعي ناك
 ةسارفر ىف »؟ هل ًاّدح ةريخألا هذه تعضوو « م1 ل ةرتلكنإ كلذ

 نرقلا يف ًايجنردت لبقت لودلا تعرشو .(؟اههنيب ايف اهاتعقو ةدهاعم يف

 لوتراب» اب لاق يتلا . « 5دان: صاخلا عضولا ةيرظن» ءرشع سماخلا

 ةيبنجألا ىتح مكاحملا ىلع نأ ىلإ اهيف اعدو رشع عبارلا نرقلا يف « ةداماو

 اياضقلا لجأ نم « هيلع ىعدملا فرطلل ينطولا نوناقلا ىلإ عجرت نأ « ابنم

 تناك يتلا « صاخلا يلودلا قحلا لوصأ تعضو كلذبو .©ةيصخشلا

 تقولا سفنبو .ةيموقلا دودحلا ءارو ايف ةيدرفلا قوقحلا ةيامح ىلإ فدهت

 اهتاقالع نم فعاضت لودلا تناك . تاروطتلا هذه هيف يرجت تناك يذلا

 ةفص هيطعتو .٠ همعدتو يسامولبدلا اهليثمت :يوقتو « ًاضعي اهضعب عم
 الو . تاقافتاو تادهاعمب « ابنيب ايف ةمجانلا تالكشملا لحتو «رارمتسالا

 كباشتو « ةراجتلا عسوت دعب ةصاخبو « ةحالملاو ةراجتلا تالكشم اهيس

 (1) مام هوصه: اه5 68505 0مانقمأق 08 |"! تمام انما 65م, 1 ل١1 2 284 2:2

 (2) اطال: 4 6ف'

 (3) طأاءوممم: 0م. 011. 2١ 4 :2 .١١.1
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 نيب تعقو يتلا « م445١ ةنس ةدهاعم كلذ ىلع لثمو .لودلا نيب اهتالاجم
 نيب «ءاليتسالا قح» ىلع ىضق اهبجوميو « ةرتلكنإو ةضفخنملا يضارألا

 نافرطلا نلعأو « ديصلا قح نامالفلاو زيلكنإلا ةراحبلا حنمو « نيدلبلا
 ,ردنالفلا يف ةماقإلاب زيلكنإلا راجتلل حمست يتلا « حوتفملا بابلا ةسايس
 نداعملاب ةراجتلا ةيرح اهيف تررقت اك « ةرتلكنإ يف ةماقإلاب نامالفلا راجتللو

 .(١)ةنيمثلا

 سفتبو « قيبطتلا لاجم يف لخديو ومني يلودلا نوناقلا ناك اذكهو

 ةيناسنإلا ميقلاو تاموهفملا هتايرظن ىلع ئغطتو « ملع ىلإ لوحتي ناك تقولا
 .9©2ةيموقلا تاموهفملا عم ةمجسنملا

 كولسلا يف ةريبجكلا اهراثا ةيعقاولاو ةيركفلا تاروطتلا هذه تكرت اكو

 قيرط نع « يكرتلا ركفلا ىلع ليثض رادقمب ولو تسكعنا اهنإف « يبروألا
 ةنورم رثكأ ادغ مث نمو « ةينيطنطسقلا يف عساولا ىسامولبدلا كاكتحالا

 عباسلا نرقلا رجناوأ يف ةصاخبو « هيلع ةضورعملا اياضقلا فلتخ يف ًلهاستو

 يف « نمزلا نم ةبقحلا هذه يف !اددشت رهظأ دق يلاعلا بابلا ناك اذإو .رشع

 هثبشت ىلإ عجري آل اذه نإف « بناجألل قيثاوملاو دوهعلا كلت حنم
 نم ذختيل انإو . يمالسإلا نوناقلل اهتفلاخمب هداقتعا وأ « يدئاقعلا

 عم هتامزأ 2 هدذعاستل « ةيبروألا لودلا ضعب ىلع طغضلل ةليسو هددشت

 . تابسانملا هذه لثم يف قدغت تناك يتلا ع ةيلاملا ىواشرلا ىلع لوصحلل

 مسا هيلع قلطي ام نإ :لوقن نأ قباسلا ضرعلا دعب اننكميو

 يتلا ةمذلا دوهعوأ ٠ نامألا دوهعب نوكي ام هبشأ ةقيقحلا يفوه « «تازايتما»

 اذه ديؤيو .©نينمأتسملل وأ ء ةمذلا لهأل ميدقلا يف نوملسملا اهحنم

 (1) نزل: 2: 5 )1(

 (2) إل: 2: 6 )2

 هيف نوددحي بلطمب اهل هحتف دنع«حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ قشمد لهأ مدقت دقل (")
 اذه يف درو ام ىلإ ادانتسا نامألا اذه اوحنم دقو .نامألا نوبلطيو «مهعاضوأ

 فحل



 ةغللاب ىطعت ىتلا « « 0ةماةداهئاود5» ةملك هقيرعت يف (اتسيت ود» هركذ ام لوقلا

 ةيكرتلا ةملكلا عم عقاولا يف ىشمتت اهنأ نيبف . قيئاوملاو دوهعلا كلتل ةيبنجألا
 اى « تازايتمالا اهلصأ يف ينعت ال ةملكلاف « «همان دهع» يأ , «همأن نذأو

 ©ةماهناداثه» لا ةينيتاللا ةملكلا نم ساسألا يف ةقتشم يه اينإو « اهيلع جرد

 ١١5. ص . ١ ج ماشلا ططخ . يلع درك دمحم .بلطملا -

 قشمدب ماقأ نمن . حارجلا نب ةديبع يبأل باتك اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ىلع نامألا كانلأس اندالب تمدق نيح كنإ . مجاعألا نم ماشلا ضرأو اهضرأو
 ةسينك اطوح اهيف الو « قشمد ةئيدم يف ثدحن الأ كل انط هركشأ انأو ءانتلم لهأو انسفنأ

 اهيف ًائيش الو ءانسئانك نم برخ ام ددجن الو ,بهار ةعموص الو «ةيالق الوأريد الو

 ليللا يف اهولزني نأ نيملسملا نم انسئانك عنمن الو .نيملسملا ططخ يف ناك ام

 ًأسوساج انلزانم يف الو اهيف يوؤن الو «ليبسلا ءانبأو ةرالل اهباويأ عسون نأو «راهنلاو

 ِق ءايفخ ًابرض الإ انسيقاونب برضن ال نأ ىلعو .نيملسملا شغ نم ىلع متكن الو

 يف انتءارقو انتالص يف انتاوصأ عفرن الو ءاهيلع بيلصلا رهظن الو ءانسئانك فوج
 انتاوصأ عفرن الو «نيناعش الو ًاثوعاب جرخن الو ءانباتك الو انبيلص جرخن الو ءانسئانك

 الو ءريزانخلاب ,مهرواجن الو .نيملسملا قاوسأ يف مهعم نارينلا رهظن الو .اناتومب

 هيلإ وعدن الو اننيد يف السم بغرن الو نيملسملا يدان يف ًاكرش رهظن الو رومخلا عيبن

 عنمن الو .نيملسملا ماهس هيلع ترج يذلا قيقرلا نم اعيش ذختن ال نأ ىلعو 0
 هبشتن الو ءانك [ثيح اننيد مزلن نإو ءمالسالا يف لوخدلا اودارأ نإ انتبارق نم ادحأ

 الو مهبكارم يف الو ءرعش قرف الو «نيلعن الو ةمايع الو ةوسنلق سبل يف نيملسلاب

 ءانيصاون قرفنو ءانسوؤر مداقم زجن نأو «مهئاسأب ىمستن الو ,مهمالكب ملكتن
 ءجورسلا بكرن الو .ةيبرعلاب انميتاوحخ يف شقنن ال نأو «انطاسوأ ىلع ريئانزلا دشنو

 رقون نأو .فويسلا دلقن الو ءانتويب يف هلعجن الو ,حالسلا نم ائيش ذختن الو
 الو ءاهودارأ اذإ سلاجملا نم مهط موقنو .قيرطلا مهدشرنو .مهسلاجم 2 نيملسملا

 الا نيملسملا نم ًادحأ كراشن الو «نارقلا اندالوأ ملعن الو .مهزانم يف مهيلع علطن

 .دجن ام طسوأ نم ليبس رباع ملسم لك فيضن نأو «ةراجتلا رمأ ملسملل نوكي نأ
 هيل ديو راب ل : مايأ ةثالث اهيف همعطنو
 ”رتشا امع انفلاخ وأ ءانريغ نحن نإو ءائحاورأو انيرارذو انسفنأ ىلع كلذ ائنمض

 ةدناعملا لهأ نم لح ام كل لح دقو ءانل ةمذ الف ؛هيلع نامألا انلبقو .كل
 مكثرو يتلا مكدالب يف انورقأق ءانتلم لهأو انسفنأل نامألا انيطعأ كلذ ىلع .قاقشلاو

 .«اديهش هي ىفكو انسفنأ ىلع مكل انطرش ام ىلع هللا دهش .اهايإ هللا
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 نيوانعو وأ 2 (مالقأ سوؤر» يأ « ( ©3مأأةناة) وأ © ( 68مانآ)» نم وأ

 قافتا ىنعمب اهمدختتسا نم لوأ ناكو .«تارارقو رماوأ» وأ .«تارقف

 . ()ن ويلاطيإلا 0ةما اونا هر

 راد يف نييبرحلل نامأ دوهع لصألا يف يه تاقافتالا هذه نإف مث نمو

 مهتفرعم مدعل « مهتابجاوو مهقوقح ضعب ىلع ةحارص تصن « مالسإإلا
 ءاضقلا ةيضق تناك اذإو .مهصخي يذلا يمالسإلا نوناقلاو عيرشتلا
 . يفنحلا بهذملا ىلع ةزئاج انيأر اك يهف . ناهذألا تراثأ عيرشتلاو

 ةودلا لبق لودلا هيلع ترج ًافرع طقف نكت مل مهل تحنم يا قوقحلاف

 . يفنحلا يمالسإلا عيرشتلا نم كلذك قئبنم فرع وه امنإو « ةينامثعلا
 « يلا ميظنتلا عم مجسنمو « هبجومب ريست ةيناثعلا ةلودلا تناك يذلا

 نوناقلا ةيميلقإل هجوملا نعطلا امأ . حتافلا دمحم ناطلسلا هعضو يذلا

 رشع سداسلا نينرقلا يف دودرم هنإف « ةينايئثعلا ةلودلا دهع قف ٠ يمالسإإلا

 . بناجألا نوؤش ىلع يلع نم ف فرشت ةلودلا تناك ثيح . رشع عباسلاو

 . صاخلا مهتوناق بجومب « مهباكحأ ضعب يف مهريس نم مغرلا ىلع
 تيبثنل ةليسو قيئاوملاو دوهعلا كلت اهيف تدغ يتلا ةريخخألا دوهعلا يف ىتحو
 يف ةبعل اودغ ىتح نيطالسلا فعضو « ةيناثعلا ةلودلا ضرأ ىلع بناجألا

 مهنطو نوناق قيبطت نم اونكمتي مل بناجألا نإف « ةيبروألا ةيسامولبدلا يديأ

 ضعبب لخدتلا يف قحلا ةينامثعلا ةلودلل يقبو « ًاًيلك ًاقيبطت « مألا

 ميلقإلا دادتما موهقم نإ : لوقلا ىلإ 115 يقوقحلا اعد ام اذهو « مهاياضق

 كانه نأل « ةيناثعلا ةلودلا ْق بناجألا عضو ىلع قبطني ال 2 65ه هلا6

 لاقي نأ لضفألاو .ينامثعلا ءاضقلاو « يناثعلا نوناقلل اهيف نوعضخي ًارومأ
 . «ذوارب» لوقلا اذه معديو . ©«ءاضقلا نم ءافعإو تحت نوشيعي مينإ

 يف مئاق وه ام هساسأ ينوه 5 ٍلصانقلا لبق نم قبطملا نوناقلا نإ» :درويف

 5 مالم هاري ام عضي نأ يف وحلا ريفسلل نأ الإ ؛ لصنقلا اذهل . مألا نطولا

 (1) 68 1ءعواهت 0م. 00 1 2:6 - 8مم: 0م, 01. 2: 9 030(

 (2) 8مهقإمي مة امامرمهتتممهل "نطالع - 56 ءانووق 337, 83 مف

 فرق



 .اهيف نوميقي يتلا دالبلا فرعو نوناقلا اذه نيب مؤالت مدع وأ صقن رهظ اذإ

 . ةفلتخملا ةيراجتلا تاقالعلاو « جاوزلاك رومأ يف ةصاخب رهظي اذنهو

 نيموكحم عقاولا يف اونوكي مل بناجألا نأ حضتي اذه نمو . ةعامجلا 'ميظنتو
 نم اوديفتسي نأ مهل قحي ال ناك سكعلا ىلع لب « مألا مهنطو نيناوقب
 . (>«دالبلا تاداع عم ةمجسنم نكت مل اذإ « مبتيناوق

 . ةينامثعلا ةلودلا اهتجهتنا يتلا ةسايسلا نإ» :الئاق «نواري» فيضيو
 يف ةقيقتحلا يف يه لب «ء هركفو مالسإلا حورل لاح يأب ةضقانم تسيل

 حماستاللا ةعمس ةدشب ذبنتو « ءاضقلل يمالسإلا ماظنلا عم لماك ماجسنا
 امدنع « نيملسملا برعلا ةسايس عم قفاوتتو .©02(كارتألا ىلإ بسنت يلا

 دقلو .ةلماك مهقوقحب عتمتلا ةيرح « ةيلقص يفو ةينابسإ يف ناكسلا اوحنم
 تناك امللط . ةصاخب ةينابسإ يف فارعألاو «. ةميدقلا نيناوقلا اومرتحا

 .©©ةيمالسإإلا ةلودلا ةحلصمب ةرضم ريغو ؛ يمالسإلا نوتاقلا عم ةيشمتم

 لب « ةئسحلا ةلماعملاو يمالسإلا حماستلا اومرتحي 1 نييبروألا نكلو

 تازايتمالا تناكف « اهطاطحناو ةينامثعلا ةلودلا فعض ءانثأ امهرلغتسا

 ءاحنأ عيمج يف مهئايكو مهذوفن تيبثتو « ةيرايعتسالا مهيرأم قيقحتل ةليسو

 اهتانومضمو اهتاموهفمب تاقافتالا كلت تدغ مث نمو . ةيناثعلا ةيروطاربمإلا

 . اهضرأ ىلع اهتدايسو ةلودلل يموقلا موهقملل ةيفانم ىلوألا ةيناسنإلا

 دالبلا يف ةيبروآلا ةدايسلا قحل ةينوناقلا ةزيكرلا تناك اهنأل فنعي تبروحو
 ةينامثعلا ةلودلا اهتحنم يتلا نامألا دوهعو « ةيراجتلا تاقافتالاف . ةيبرعلا

 تازايتما ىلإ ةيلاتلا نورقلا يف تلوحت ءرشع سداسلا نرقلا يف نيييروألل

 اهتطاسوب نورمثتسيو « دالبلا ناكس نود نويبروألا اهب عتمتي « ةيلعف

 .اهيلع مهترطيسو مهتدايس نوضرفيو « مهتاريخ

 (1) 8رهورن: 0م, ©]6, مط: 2-60 )0غ(

 (2) اطال: م: 3 )غ2(

 (3) 5. 6 5عما: لا وأشمر/ نأ 106 !0!1مباولل عددا م اص ععررومو :١2 5 ول

 0. اللودر علل: 8مردتوت ةطرقعوطإأو اذ !اهلأاؤ 2: 280
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 جرَرل) لنقول

 (مامشلا_تلالاكسب

 ةيبروألا لودلل ةيناثعلا ةلودلا اهتحنم يتلا نامآلا دوهع تحتف دقل

 راجتلا اهيلإ قفدتف ءةيبنجألا ةراجتلل اهيعارصم ىلع ماشلا دالب باوبأ

 . اهندم يف ندورقتسيو « اهداصتقا نوسرديو « اهضرأ دوبوجي « نويبروألا

 ىلع قلطأ دقو . ةريغص وأ ةريبك ةيناكس تارمعتسم وأ تايلاج نينوكم

 مسا « ةيبنجألا تايلاجلا كلت اهيف تماقأ يتلا ندملاو ءىناوملا

 5 (مّلس» ىنعمب « ةيلاطيإ ةملك « 5هداو ةلكسإ» ةملكو .(تالاكسالا)

 يف مدختسي يذلا ء كرحتملا وأ تباثلا هلعلا يرحبلا فرعلاب اهنم دوصقملاو

 بكارملا ضعبب وأ ء« ضعبب اهضعب اهماسقأ لصول نفسلاو بكارملا

 ءانيملا لمش ىتح ىنعملا عسو دقلو .ربلا ىلإ ةئيفسلا نم طوبهلل وأ « ةرواجملا

 ةيسنرفلاب لباقت ةيلاطيإلا (الاكس» ةملكو . ةنيفسلا ملس هيلإ يمري يذلا

 ىلع اوقلطأف « «ملسب» ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت مهضعب لواح دقو 2« عمطواهد

 اهيف امب « يقرشلا يبونجلاو يقرشلا طسوتملا رحبلا ءىطاش ىلع ةدتمملا روغثلا

 . 2 6ءطهااهع ان اهالهصأ قرشلا ملالس» مسا هجنإ رحب رزج ءىناوم

 ةيكرت ةملك «ةلكسإ» ةملك نأ اوحضوأ . نيحرؤملا ضعب نأ الإ

 اذه نأ نم مغرلا ىلعو .()(عئاضبلا نحش ناكمو يلعت ٠ (« ا5!ماو»

 يف اهنم دصقي ال هنأ ذِإ ؛كاذ نم رثكأ (ةلكسإلا) عقاو ىلع قبطني ىنعملا
 تناك يتلا ندملاو زكارملا عيمج لمشت امنإو ءطقف ءىناوملا عقاولا

 )1(  ةقعاو؟. . 0 ماوممقت: اه ه5 © ةجاانا هلت. 111101010101111

 فلذلا



 هذه تناكأ «بناجألا اهيف ميقيو ءاهيف غرفت وأ مئاضبلا اهنم نحشت

 يف «ةلكسإ» ةملك نإف «لخادلا يف اندهوأ ع« لحاسلا ىلع ءىناوم زكارملا

 مث .«ملس» ينعتو .كارتألا اهانيت لصآلا ةينانوي وأ «ةيلاطيإ ةملك ةقيقحلا

 يف ةيبنجألا تايلاجلا اهيف تماقأ يتلا ندملاف ءىناوملا ىلع تممع

 نأ ودبيو .ةلمرلاو سلبارطو بلح لثم «ةراجتلاب اهيف تلمعو ءقرشلا
 .رشع عباسلا نرقلا يف طاسوألا مظعم يف راشتنالا ةريثك تناك ةملكلا

 ةدراو اهارن مث نمو ءاهونبتو برعلا نم نييلصألا دالبلا ناكس اهفقلت ىتح
 : «فولعملا» لوقيو .«ةرتفلا كلتل نيرصاعملا نيخرؤملا تاباتك يف
 « ةيماعلا ةيبرعلا ةغللا ىلإ «ملسلا» ليصأللا اهانعمب اهيردت ةدرمق اهنارو

 يتلا باشخألا ىنعمب «(ةلاقصلا) ظفل تحت اهنومدختسي ةماعلا ذحأف

 1 . 29(. .هوحخنو ءانبلل ءانبلا اهيلع دعصي

 ءىناوملا وه ٠ انثحب ُْق (ماشلا تاالاكسإ» نم دوسصقملا نإف نكي امهمو

 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ِق 1 بناجألا اهيف ماقأ يلا .« ةيماشلا ندملاو

 . ”مهطاشنو مهتراجتل أطحم تناكو 4 رشع

 راجتلا دقاوت دادزي نأ لبق ةيماشلا ءىناوملا لاوحأ تسرد ام اذإو

 ةيبيلصلا بورحلا نابإ . بارخلا اهبباصأ دق هنأ ظحالي هنإف . اهيلإ بناجألا

 مث نويبويألا اهمسر ةنيعم ةسايسلو « ًالوأ برحلل ةجيتن ءاهدعبو
 اهراهدزا نوكي ال ىتح « ةيرخخ ل هذه كرت لع يوطنتو 3 كيلاملا

 اهنم رجح نأ دعب 3 اهيلإ ةدوعلل مه ًازفاحو 4 برغلا لودل 00000

 لب (ةًاباي ايار الإ اهودجي و مهنإف امو اوداع ام ادإ ىتحو « نيروحلدم

 .يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خرؤم ,يدفصلا يدلاخلا دمحأ خرؤملا نإ 0(

 نع همالك دنع .«نيدلا رخف نع هنود يذلا هباتك يف ةملكلا هذه دروأ ءهرصاعمو

 . اديص ةلكسإ هاسأف اديص ءائيم
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 ةيبرحلا نفسلا نكمتت ال ىتح اهيسارم اومدرف « كلذ نم رثكأ اولعف مهنإ
 نإف اذهو «ًاموي كلذ قيقحت يف تركف ام اذإ « اهيلإ لوخدلا نم ةيبروألا

 مسقلا ايس الو , يماشلا لحاسلا اوراز نيذلا جاجحلاو حايسلا مظعم

 رامدلا رظنم نأ اوركذ ع رشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يف « هنم يبونجلا

 نإف اذكهو .نالقسعو افايو افيحو روصو اكع نم لك يف اول

 مدع بيس « يداصتقالا نهولا اهم لح دق يماشلا لحاسلا روغث ةيبلغأ

 . اهنع ةيبروألا ةراجتلا فارصنا ببسيبو « اهميمرتو اهئانب ةداعإ يف ريكفتلا

 دهع يف امههيلع ظافحلا ناك نيتللا . سلبارطو توريب يتنيدم مهللا ادعام

 رظني ناكو « ةيبروألا ةيجراخلا ةراجتلا ىلع ظافحلا تايضتقم نم كيلاملا

 نيومتلو «برغلا علس نم دالبلا تاجاح دسل ةيرورض اهنأب كاذنآ اهيلإ
 . (29ةلودلا ةنازح

 لاوحأ نم ريغتي مل ًائيش نإف ءماشلا دالبل نيينامثعلا مض مت امدنعو

 لوحت نكلو .اهبارخو اهفعض وكشت اهلاح ىلع تيقب يتلا ءىناوملا هذه
 ءحلاصلا ءاجرلا سأر ىلإ «ةيردنكسإلاو رمحألا رحبلا نع دنهلا قيرط

 «نييلاغتربلا اهب نوسفاني ءرصقأ ىرخأ قيرط نع نييبوروألا ثحبو
 ىلإ ةراجتلا عفد «ةيسأ يقرش يصاقأو دنهلا تاجتتنم مهيلإ لمحتو

 استر اريعف ايتن ماشلا دالب ىلإ داعأو .ةقباسلا ةيربلا اهقرط مادختسا

 طساوأ ىلإ ةيربلا قرطلا تداعف .ةفلاسلا ةيراجتلا دو قرطلا كلتل

 ةلمحمو « يبرعلا جيلخلا نم ةدفاو اهلامش ربع اهريس ٌقشت ءدنهلاو ةيسآ

 ةراجتلا ةيرح لجأ نم .اهقرشو ةيسا طساوأ تاجوتنمو «ريرحلاو هيوافألاب

 ةكرحلا يماشلا ءىطاشلا ندم ايانح يف ثبت نأ دب ال تناك ءاهيضارأ ىف

 1 ْ . ةيلاعفلاو

 كيلاملا دهع يف ًايبسن ترهدزا يتلا ءىناوملا ظفاحت نأ ًايثدبم رظتتملا 5

 ٠ ىمادقلا راجتلا بناج ىلإ اهيلإ بطقتست نأو « قباسلا انهطاشن ىلع

 )١( ص (ةحيرف سينأ روتكدلا ةمحرت) خيراتلا يف نانبل . ىتح بيليف 840".

 ) )7ص .قباسلا ردصملا ”7 5٠

 افران



 ةنيعم ةرتفل مت دق ناك اذإ اذه نكلو . ًالثم سليارط ءانيمك ء ددجلا نيدفاولا

 نم قيثاوم ىلع تلصح ةيبنجأ ةلود لك نأل .مدتسي مل هنإف نمزلا نم

 ةراجتلا نم اهفده ىلإ اهلصوت ةديدج ًاقرط سملتت تعرش « ةيناثعلا ةلودلا

 ظحالي مث نمو « لبسلاو لئاسولا لهسأب ربكألا حبرلا وهو « عاقبلا هذه يف

 لمعت اممربكأ طاشنب « اهيفوأ « هيف لمعتل ةنيدموأ ءانيم تراتخا ةمأ لك نأ

 ندمو ءىناوم دوجو نم عنمي ال اذه نكلو .ىرخألا ءىناوملاو ندملا :

 .ةداحو ةديدش اهنيب ةسفانملا تناكو « ممألا لك اهيف تكرتش

 يتلا ندملاو ءىناوملل نييبوروألا رايتخا عضخي نأ يهدبلا نمو

 «تحبلا يراجعتلا لماعلا كانهف .ةنيعم لماوعل اهيف نولمعيو نوميقيس

 عئاضبلا نحشل ًاحلاص ًاناكم راتخملا ءانيملا ن وكي نأ يعدتسي يذلا
 .ةيلخادلا ندملا نم ًابيرقو .ناصرقلاو ءاونألا نم ًايمحم ىسرمو .اهغيرفتو

 عةيلحتادلا ندملا نم ًابيرقو «هل اهفرصت وأ « عئاضبلاب هدوزت يتلا زكارملا وأ

 عمو اهعم لاصتالا لهسو .هل اهفرصت وأ « عئاضبلاب هدوزت يتلا زكارملا وأ

 نم ةيمحمو «ةنماو ةدهمم تالصاوم قرط ربع كلذو «ةرواجملا ةقطنملا

 رفاوت ءتحبلا يراجتلا لماعلا راطإ يف لخدي نأ نكميو .قرطلا عاطق
 يلاهألاو ةمكاحلا تاطلسلا ةلماعمو «ءىناوملا كلت ىف يلخادلا- نمألا

 وأ ةراجتلا جعزي ديق دوجو مدع يف لثمتت ردو لماع تيدفاولا بناجألل

 ,فرصت ءوس وأ «نوناق وأ عرش امنود مهيلع ضرفت بئارض وأ ءاهقيعي

 . نيميقملا راجتلاو ةمداقلا بكارملل جاعزإ وأ .ءبصعت وأ

 نأ يرورضلا نمف «ءىناوملا كلت يف نوميقيس بناجألا ناك املو

 مهل دعاسملاو « مهتعيبطل مئالملا يحصلا خانملا تاذ نكامألا نع اوثحبي

 . ةيشيعملا مهتايحل ةيرورضلا دراوملا اهيف رفاوتت : ىتلاو .لمعلاو ءاقيلا ىلع

 مكحلا نابإ تربخ دق ةيبروألا تايلاجلا نأ نهذلا ىلإ ردابتي امبرو

 دوعت نأ دب ال اهنإف مث نمو .«يروسلا لحاسلا ءىناوم فلتخم «ىيبيلصلا

 نم ةبقحلا كلت يف اهراهدزا جوأ ىلإ تلصو ىتلا روغثلا كلت يف زكرتتو

 دعب ءىناوملا كلتب تقاحأ يتلا فورظلا ىسنن الأ بجي نكلو .نمزلا

 فرع



 نابإ رمألا هيلع ناك امل ةرياغملا ةديدجلا فورظلاو .«يبيلصلا مكحلا لاوز

 مث نمو . . نيرجاتملا مهو نيمكاحلا منه نوييروألا ناك ثيح .مكحلا كاذ

 نكامأل نييبروألا رايتخا يف ًارثؤمو ًالاعف ًارود بعلي مل يضاملا لماع نإف
 . مهتماقإو مهلمع

 ناك ءام يماش ءانيمل ةيبروألا تايلاجلا ءاقتنا هنأ جتنتسي انه نمو

 وأ « ةمئالملا ةيحصلاو ةيراجتلا طورشلا رفاوت بسحب ؛ ارزجو ادم حجرأتي

 . اهتلق وأ « اهدارفأ ددع ةدايزو « تايلاحلا ةرثك نإف ىلاتلابو .ء همدع

 نأ امإف «ءانيملا ةلاح ىلع اهسفن سكعت تناك مهديازت وأ ,.مهصقانتو

 . طحنيو صلقتي وأ « يهدزيو رهدزي

 نرقلا يف ءماشلا دالب لحاس ىلع كانه نكي مل ةقيقحلا يفو

 راجتلا ىلع ًامدقم هسفن ضرفي «ريبك يراجت زكرم يأ ءرشع سداسلا

 تناك يتلا «سلبارط ةنيدم مهللا ادع ام ءمهرايتخا هيلع عقيل بناجألا

 .عيمج نإف مث نمو . ةيقدنبلا ةراجت اهيف بصنت يتلا «ةيسيئرلا ءىناوملا دحأ

 سملت اهيف اهل مت ةينمز ةرتفل امنإو ءاهيف اهلمع تأدتبا ةيراجتلا لودلا

 رثكأ اهل تدب يتلا عقاوملا ىلإ اهدعب تقلطناف ,ةحيحصلا قيرطلا

 ناكو» .بكارملا لابقتساو «لخادلا تاجتنتمل تابصم نوكتل «ةمئالم

 ذهو . .اهتايلاج ءاقبل ادج ةيرورضلا داوملا ةنيدملا اهل مدقت نأ اهيفكي

 ىلعو ءرشع عساتلا نرقلا يف تنكمت ةيراجتلا تارمعتسملا نأ فيك رسفي

 ىلإ هرجهت وأ ءرخآ ىلإ ءانيم رداغت نأ ءرشع نماثلا نرقلا يف لقأ سايقم

 اثم ثدح امك أضيأ هسفن رشع سداسلا يف كلذ مت لب .(2)(ديدج ناث

 نرقلا رخخاوأ يف «نوردنكسإلا ىلإ بناجألا هرجه يذلا سليارط ءانيم يف

 . رشع سداسلا

 هبراقي امو يماشلإ لحاسلا ءازجأ عيمج ىلع رورملا نم انل دب الو

 .ةيبنجألا تايلاجلا اهينارهظ نيب تمض يتلا « ةيسيئرلا تالاكسإلا فرعتل

 (1) ©0ةياوج - 8هناعت نو. تأ 2.5 20غ(

 فضي



 يف اهنم ةدحاو لك ةيمهأ ىرنلو ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ىف
 ىلإ لامشلا نم يروسلا لحاسلا انعبات ام ادإو 5 عةمأ) لكل ةيراجتلا ةأيحلا

 : ءانيم ةيلامشلا ةيوازلا ىصقأ ىف انعلاطل «تونجلا

 نورقلا يف ةيراجت ةيمهأ ةيأب عتمتي ملو «يبيلصلا دهعلا يف زربي مل هنأ

 «ةيلامشلا ماشلا دالبل يعيبطلا ءانيملا وه ةقيقحلا يف هنإف .200تلت يتلا

 ةريسم بلح نع دعبيو . (”رحيلاب تارملا يداو لصويو .لابجلا هب بتحت

 ربتعت عقاولا يفو . ةيكاطنأ لهس نم رمت «ةدهمم ريغ قيرط ربع « مايأ ةئالث

 رشع سداسلا نينرقلا يف نكت مل» اهنأ الإ لوألا بلح ًافرم نوردنكسإإلا
 ديزي ال .خاوكألا نم ةعومجم مضت «ةريغص ةيرق ىوس ءرشع عياسلاو

 ةسمخو «ةراحملل ةناح نوريدي نيذلا مورلا اهنكسي .رشع ينثا نع اهددع

 ىلع دتمت» تويبلا هذه تناكو .2(كرمجلا لماعل رخخأو ءاغالل لزنمو

 الإ ءيجراخ ريغص ىسره ىوس نوردنكسالل نكي ملو : 0 رخبلا ءىطاش

 .«0ام بكرم هيف قرغ دق هنأ فرعي ملو ءادجع انيمأ ناك هنأ

 سداسلا نرقلا ةياهن ذنم ةيبروألا ةراجتلل ازكرم ءانيملا اذه ذختا دقلو
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 هو «ةيقرشلا ةيلامشلا حايرلل ةضرعم تناك نوردنكسإلا نأ ركذي هيئريفات نأ الإ (5)

 ءرحبلا ضرع ىلإ قالطنالا ىلإ ةيسارلا بكارملا رطضت ببت امدنعف ءًأدج ةيوق
 . ءاتيملا ْق قرغلا ةيشحج

 ماع 1 مجهم 176-57

 افركي



 نم طيضلاب فرعي الو . اهلبق يسيئرلا ءانيلا يه سلبارط تناك دقف .رشع

 لقنب ًايدج ركف نم لوأ ةرتلكنإ نوكت امبرو .هيلإ لاقتنالاب لودلا نم قبس

 وأ « ةيرحب فظوم « م٠159 ةنس ذنم هيف تدجوأ» اهنأ ذإ « هيلإ اهتراجت

 بلح نم لسرت عئاضبلا تناك دقف .تنافيللا ةكرش ةراجتب مايقلل ًاليمع

 بلح نيبو هنيب ةفاسملا رصق ناكو .(7١(لامجلا روهظ ىلع « سكعلابو « هيلإ

 |نيب ذإ . مهل ءانيم هرايتخا ىلإ زيلكنإلا عفد يذلا يسيئرلا لماعلا وه

 نيب ةفاسملا نإف « ”مايأ ةيناث بلح ىلإ سلبارط نم قيرطلا قرغتسي

 نيصيرح زيلكنإلا ناك دقو . مايأ ةثالث ةريسم زواجتت ال اهنيبو دوردتكسإلا

 تنلعأ امدنع هنأ نم « كلذ ىلع لدأ الو « هريغ نود هيف ءاقبلا ىلع ادج

 « سلبارط ىلإ هنم ةراجتلا لقنو « هقالغإ م1704 ةنس يف ةيكرتلا تاطلسلا

 حوزتلاو هترداغم « ةقدانبلاو نييسنرفلاو زيلكنإلا لصانقلا باون نم بلطو

 لزانتي نأ يف ركف اهريفس نأ ىتح « ةدشب تضراع ةرتلكنإ "ٌنإف ؛ اهيلإ

 عبطلاب جعزأ رمألا اذهو .ةقطنملا لك يف ًايئاهن ةراجتلا نع هونطاوم

 كلذب ةليوط تاضوافم دعبو .ناصقنلل ةيكرمجلا هتادئاع ضرعتل ناطلسلا

 «م1711 ةنس يف «نوردنكسإلا ءانيم حتف ديعأ «ىواشرلاو لاملا اهيف

 . «9هيلإ ةدوعلا راجتلا رودقمب حبصأو

 ردابتي نأ نكمي امك طقف زيلكنإلا راجتلا ءانيملا اذه ىلع دفاوتي ملو

 بكارملا هيف تسرو «ًاضيأ ةقدانيلاو نويسنرفلا هيف ماقأ امنإو ,.نهذلا ىلإ

 نييسنرفلا نأ نم مغرلا ىلعو . «رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ذنم ةيكنملقلا
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 بلح ءانيم يه ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف تناك سلبارط نأ نوركذي

 .«')اهترداغم ىلع مهربجأ يذلا وه تاوشابلا نايغط نأو .مهيلإ ةبسنلاب

 تلح ةمأ تفلك . يلاعلا بايلا عم ةريسعو ةبعص تاضواقم دعب مهنأو

 ىلإ مهتراجتت لقن نم اونكمت «شرق )3١0٠0( نم رثكأ ةيسنرفلا
 اوؤدب دق نييسنرفلا نأ تبث دق هنإف (2م1517 ةنس يف «نوردنكسإلا

 تركذ دقف .رشع سداسلا نرقلا ةياهن ذنم «ديدجلا ءاتيملا يف زكرتلاب

 دق زيلكنإلا نأد .م88941١/ ةنس يف اهل ةلاسر يف ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش

 «نوردنكسإلا يف ةبوطرلاو بهنلا نم عئاضبلا ظفحل ًانزخسم اونيي نأ اوررق
 زيلكنإلا اوقبس مهنأ ىلع لدي اذهو «228نويسنرفلاو ةقداتبلا لعف املثم

 ىلإ نييسنرفلا لاقتنا ًاضيأ ديؤي اممو .ءانيملا اذه يف تبغتلا يف مهسفنأ

 حضوأ ,(كاينالاس» يسنرفلا ريفسلا نأ م15 ماع لبق «نوردنكساإلا

 لضفي نوردتكسإلا ءانيم نأ م4 ةنس. يف كلملا ىلإ هنم ةلاسر يف

 نم تاوشابلا نايغطلو ,بلح يف ةيعيبطلا هقوس نم هبرقل «سلبارط ءانيم

 نم هوقلت.صلبل  راجتلا نإف» كلذلو . ريخألا ءانيملا يف (9افيس ىينب

 ىلإ نييكنملف نيبكرم لوصو «م١٠11 ةنس يف يزيلكنإلا بلح لصنق ركذي -
 .لاملاب نيءولمم نوردنكسالا

 (1) ة. ذل. 146جمأمم لو ا. !كهوورب له 1885. 112, 9و 20(

 - عوممقممأ: 0م. نزؤ 28: 259, 00

 هفإ
 (2) ةععطلاةو. تطقصطرو نان هم00016:6 ل8 ااةععمأ|ا8' (!"ةلولذ 06 اه 8مانا58). مفك اه885 8

 1612-1511 50110101 20 !ةازأه: 1612 ةمأأ 1612 (00هومودندمعم له اه ماس

 (3) هوامعت نم. نززب 55: 1657-8 5

 . م6941١1 ةنس «(سرام) راذا ١14 يف ءنوسردناس ىلإ تنافيللا ةكرش نم ةلاسر

 نامكرت مهو ؛ةيروس يف يناثعلا دهعلا ءدب يف ءفاسع ونب» سلبارط مكحي ناك دقل (4)

 2 دمحم وهو مهنم روصنم ريمألا ةفيلخن يفوت الو . م5٠17 ةنس يف ناورسك اومدق

 .راكع يف افيس ينب مهيسفانم دي ىلإ رمألا لقتناو مهمكح ىهتنا 2م9٠184 ةئس

 ةراجتلل ةوانم ةسايس اوعبتاو ءمه ل ًازكرم سلبارط اوذختا «يدرك لصأ نم ءالؤهو
 .ذوفنلا يوق حبصأو «ةيكاطنأ برق ىلإ افيس نب فسوي ةرامإ تدتما دقو . ةيبنجألا
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 نم كانه اوماقأ ثيح «نوردنكسإلا ىلإ اولقتنا  افيس نبا مكاحلا

 ٠ لاقتنا نأ ىلع ءحايسلاو نيخرؤملا ضعب رارصإ وزعن نأ نكميو .«'لاهتقو

 نوطلخي مهأ ىلإ :.2م15157 ةئس يف مت دق «نوردنكسإلا ىلإ نييسنرفلا

 نوردنكسإلا ءانيم اورداغ نيسنرفلا نأ دب الف . يئابغلاو لوألا لاقتنالا نيب

 لعف امك ءانيملا قالغإب ةيناثعلا ةطلسلا ترمأ امدنع .1504 ةنس يف

 اهورجأ تاضوافم دعب 1117 ةنس يف ًايئاهن هيلإ اوداع مهنكلو ءزيلكنإلا
 .تنافيللا ةكرش عم ىرج ام رارغ ىلع «يلاعلا بابلا عم

 لقتنا دق . يراجتلا لقثلا زكرم نإ :لوقلا نكمي هنإف ء نكي امهمو

 ىرحألاب وأ ٠.٠ رشع سداسلا نرقلا ةياهن ذنم نوردنكسإلا ىلإ سلبارط نم

 :اهغم نيلقتنملا ةلمج نم ناكو « سلبارط ةيالو مكح افيس ونب مالتسا ذنم
 ىلإ فاضي نأ نكميو .20مهلصانق ريراقت نم نيبتي امك « مهسفنأ ةقدانبلا

 دوجو مدع «٠ نوردنكسالا ءانيم رايتخا ىلإ بناجألا تعد يتلا بابسألا

 صليلاب ٠ ةنيفلاو ةنيقلا نيب راجتلا ددبت « هيف ايلع ةمكاح تاطلس

 . سليارط ف رمألا هيلع ناك امك « تاجعزملاب مهقحالتو . تامارغلاو

 «. ديدحلا ءانيم ا ْق تزاحم ,زيلكنإلاو نويسنرفلاو ةقدانمللا ديش دقلو

 ةلودلا ىلع رئاثلا «طالبناج اشاب لعد ةيراحمل ماشلا دالب يف ركسعلا ةيرادرس ملتساو -

 فلاحتلا نمو ءةيحان نم ةيناثعلا ةلودلا نيب عارصلا يف اماه 1 بعلو «.ةيناثعلا

 . ينعملا يطالبنجلا

 1١981-1955. تناءّرج نامزلا ءانبأ رابخأ ىف نايعألا مجارت :ينيروبلا

 .607/4ج 7557/7-0754ج .رثآألا ةصالخ : يبحملا - 184-117

 .46؟- 46١ ص . خيراتلا يف نانبل . يتح

 (1) ةيعط. 8اطاةواطغمابم ةلعلتمصملا "ماو. عوص 5 )لم 1814. 6 8 0(

 (2) ةمدحقممار 0م. كلاب 2: 9 6

 , (3) 86تادهأت ![هادعتمرأ 8قأ هصدكملا القدعأت ممللم 5زرتو مزه: 16 74,76, 85, 5 5

  1تايلاخلا ١"



 نأ رهظيو .اهتقفاومبو ةمكاحلا تاطلسلا عم تاضوافم دعب اهؤانب مت دقلو |

 ىلع ةردق رثكأو « نتمأو ىوقأ نوكتل . رجحلاب اهئانب ىلع اولمع دق زيلكنإلا
 يف نيطلا ىلع نويسنرفلا دمتعا امنيب .«0آليل ايس الو عئاضبلا ةنايص
 لعج امم « اهذفاون كلذكو . عنصلا ةطوبضم زيغ اهباوبأ تناكو « اهدييشت

 . لبجلا لهأل ًءارغإ نزاخملا هذه لثم نوكت ال فيك مهتشهد نودبي سانلا

 لزنم ناكو .«©لاحلا هذه ىلع يهو « رارمتساب اهنم نوببنيو اهيلع نوطسي
 عجريو . ًادج ًاعساو ناكو « هتمأ نزاخغ طسو يف يزيلكنإلا لصنقلا بئان
 نأ ىلإ .نوردنكسالا يف اهتاسسؤمب اهمامتهاو ةرتلكنإ ةيانع ىر  لراش»
 .©ةسنرف ةراجت نم مهأ ,م٠/19 ةنس ىتح تناك بلح يف اهتراجت

 تناك ثيحب « نوردنكسإلا ءانيم عم مهتقالع بلح راجت فيك دقو
 3 1 (9نيتعاسلا زواجتت ال ةدم يف هنم اهنوديري يتلا تامولعملا مهلصت

 ا : اليم نيعبس غلبتو) ء بلح ءانيملا نيب ةفاسملا نأ نم مغرلا

 اي  ليخلا رهظ ىلع نيموي نم رثكأ ةريسم تقولا كلذ يف بلطتت
 لقن يف . لجازلا مامحلا ىلع اودمتعا ذإ .©0قرطلا عاطقل ةضرعمو ةرعو

 (1) [ه0ق16:: عيونو نأ ةوممورامو. مد: 168-167 - [قاثوع أم 5مم و1800 1597 )0غ(
 رمألا نآ نظأو . نكمأ اليل عئاضبلا ظفح نوكيل رجحلا نم لوألا قباطلا يبنسو»

 رثكأ لعفن نأ ديرن الو ,نزاخملا هذه لثم ةقدانبلاو نويسنرفلا ىنب دقف ءابعص سيل
 .«اولعف ام

 (2) تاهمباوو - هبي 1 ةعهز

 ىلع تناكو نيطلاب تمير مث ,رجحلا نم ناك نزاخملل لوألا نييسنرفلا ءانب لعل
 .رشع نماثلا نرقلا يف ءور لراشو اهأر امدنع ةريخألا لاخلا
 (3) 05ه - 8مرات هت: 1 2

 .هفده ىلإ لوصولل سمح وأ تاعاس عبرأ بلطتي ناك مايحلا نأ «هينريفات» ركذي (5)
 يف ريطلا ناريط طسوتم نأ ذإ .هيف غلابم هنآل .لوقلا اذه ىفن ,نوسام» نأ الإ
 . مك ٠٠١ - ٠١١( نيب حيارتي ةعاسلا

 (و) عوووهممات 0م. 61. 5/ 259 |(اهعدمو: 0م. 01, 2: 9 2١

 (5) زطزو: م: 9 1 20(

 ؟



 .اهرفس وأ بكارملا لوصو رابخأو لئاسرلا

 ىلع ًاريس نوردنكسإلاو بلح نيب لاقتنالاب بناجألل حمسي نكي ملو
 اذه نأ هينريفات ركذيو .ليخلا روهظ ىلع لاقتنالا مهيلع ضرف لب « مادقألا

 ىلإ عجري ببسلاو . بلح يف نييسنرفلا راجتلا نم ٍعاسمب ردص دق رمألا

 ةيدذلا تتناجتألا ةراعسلا نص. نافع ابن ةريضق ىرطلا تناك الب نتا

 مهنفس وسر دنع نوقلطني اوناك , وكيإ ( 1 ةداحعر ال اليسار نوكلمي

 اهنولصيو « تاقفنلل ًافيفخت « مادقألا ىلع ًاريس بلح ىلإ نوردنكسإلا يف
 . مهبكارم ىلإ اهب نودوعيو . نوكلمي اب عئاضب نورتشيف . مايأ ةثالث دعب
 اوناك ةراحبلا ءالؤه نأل « مهم ّرضم اذه نأ نويسنرفلا راجتلا دجو دقو

 رثأتتو « ةماع راعسألا كلذب نوعفريف « أدج ةعفترم راعسأب علسلا نورتشي

 اهتميق ديزت لاومأ سوؤرب قوسلا يف نولماعتي اوناك نيذلا راجتلا حلاصم
 عنمل ةمكاحلا ةطلسلا ىدل اوعس مهنإف كلذلو .وكيإ فلأ )3٠١-١7١( نع

 نأ ذإ « مادقألا ىلع ًاريس . بلح ىلإ نوردنكسإلا نم بناجألا لاقتنا

 ءيجملا نوبنجتيف « اهعفد ىلع نووقي ال غلابم ةراحبلا فلكيس ليخلا بوكر
 )8:٠0( نم برقي ام كاذنأ فلكت تناك ةلحرلا نأ ًاملع .©0ىبلح ىلإ
 لدي ناك نإ نكلو « رمألا اذه هبارغتسا يف ًاقح هينريفات ناك دقلو .©0 شرق
 دالبلا نوؤش ين ةيبنجألا تايلاجلا هبعلت تناك يذلا رودلا زربي هنإف ءيش ىلع

 ةجنرفلا ىلع ًامرحم ناك ليخلا بوكر نأ فرعن انك اذإ ةصاخبو « ةيلخادلا

 . ىرخألا ةنكمألا يف

 لودلا عيمج نفس لبقتسي ناك ٠ نوردنكساإلا ءانيم نأ نم مغرلا ىلعو

 مني مل هنإف ٠ . علسلا فلتخم نزتخيو ء رشع عباسلا نرقلا يف  ةيبنجألا

 :نيماه نيببسل كلذو 2« رهدزريو

 نأ ىلإ كلذ «زيدناس» عجريو « هيف دئاسلا يحصلا ريغ خانملا :املوأ

 (1) 1ةيوممتمم. 1.1, 5: 2: 1777-8 01(

 (2) اةومودمصب 2 9 ةعف

 قدور



 نإف اذلو « مويلا نمريبك مسق يف سمشلا هنع عنمت « ءانيملاب ةطيحملا لابجلا»

 .دبك يف سمشلا عفترت نأ دعب ءىطاشلا ىلإ نوتأي اوناك بناجألا نم اريثك
 ءانيملا يف ةيوطرلا نأ ةقيقحلا ىفو .(©>(اهبيغم لبق نودوعيو «.ءامسلا

 لوهسلا يف تاعقنتسملا ةرثكو « لابجلاب اهتطاحإ كلذ ىلع دعاسيو « ةديدش
 لصف يف نكمي ام أوسأ ومجلا نوكيو .©0بونجلاو قرشلا ين ةرواجملا
 وجب اهوج «هينريفات» هبشيو .رخبلا دادزيو « ةرارحلا دتشت ثيح . فيصلا
 ناكس مظعم نإف . افيص رحلا أدبي امدنع» هنأ ىلإ فيضيو ٠ «زمره»
 ببسلا اذهو ©2«ناليب» ةيرق ىلإ رواجملا لبجلا وحن نوعفدني نوردنكساإلا
 دنع اوناك مهنأب «هينريفات» ركذيو .ددعلا ٍليلق بناجألا نم اهناكس ناك

 نم نانثا اهيفو . . مهتمأ لصنق بئان ىدل نوميقيو « ةلق : ءاتيملل هترايز

 لصنق بئان :يناثلاو .ء ةسنرف لصنق بئان :امهدحأ . لصانقلا باون

 فيضيو . حيرم لزنم |بنم لكلو « نييدن الوم ا لامعأب موقي لوألاو .ةرتلكنإ
 نيذلا كئلوأ . امج ابح لاملا نوبحي . نويعفن صاخشأ مهنإ» : هلوق كلذ ىلإ

 مهضرعت ةجيتن . توملا رطخب نوددهم مهف .ء بصانملا كلت نولبقي

 هنأ ذب الف تومي ال نمو . هتيحص مدعو خانملا ءوس نم ةمجانلا ضارمألل

 « تاونس عبرأ وجلا نولمحتي نيذلا مه نوليلقو ٠ ًاريطخ ًاضرم طقتليس
 باصي نأ نود « نوردنكسإلا يف ةنس (77) شاع يذلا ديحولا لجرلاو

 بعصلا نم ناك اذهلو .(9(بيليف ديسلا ةرتلكنإ لصنق بئان وه « ىذأب

 لصنق بتك دقو « نوردنكسالا يف ةماقالل ءالمع وأ ,. لصانق باون داجيإ

 لصنق بئان نإ» :م1597 ةعنس ناريزح 4 يف . يبنرفلا بلح

 (1) 5ةصوزبم: 5ةوصلإو' ”[مهديواوب ": م 3-162 )غ1(

 (2) | جيعمماومز 1. 1, ظا0: 177-18

 , ةرضملا ةعقتنملا هايملا نم يمانلا تابنلا نم لهس ىلع ةينبم نوردنكسالا نإ (7)
 توريب «ةيروسلا ةكلمملا خيرات يف ةيردلا دوقعلا :(بيدأ سايلا) رطم :رظنا
 .2ال ص .اممال*

 (3) ]6أ0. 6: 178 - 6' معا واناعت 7/2: 8 ةف

 (4) قير قر )5( . ١

 قف



 تام دقل + تومي نيدفاولا نم اهيلإ يتأي ام ردقبف. .يفوت دق نوردنكسإلا

 يتلا . «ءاشاب نارفعز» ىمح نم امنإو « هراشتنا فقوت يذلا نوعاطلا نم ال
 ."7هوحضت ال يك ًادحاو اولسرت نأ ديفملا زيغ نمو .يسنرف يأ يفعت ال
 ' مهلعجي ءناقريلا نم عون وهو « ءاشاب نارفعزلا» ضرملا اذه نومسي اوناكو
 حيبق نول نمو . ًادج رفص مهف . .مهفارطأ يف للشلا هبشي امب نيباصم
 .(”«مئاد لكشب ىمحلا مهماتنتو «٠ ادد

 يف ءنوماني ةراحبلاو ةنطابقلاك « اددجم نودفاولا بناجألا نكي ملو
 اهئاوه ةيحص مدعل بكرملا رهظ ىلع نوقبي امنإو « اهرب ىلعو نوردنكسإلا
 نم ضرم طاقتلال نييفاك اتاك .ء دحاو موي وأ حار هلبلب ةليلف .هدتعي مل نل

 نم دجوي نأ ردانلا نم ىتح « ةنمزملاو ةدينعلا وأ « ابلاغ ةتيمملا اهيمارما

 ةمئاد لامغأ مهم دل نيذلا راجتلا نإف اذهو» . لماكلا ءافشلا يعّذي

 دوب ىلع ةريبك ةيرق يهو «ناليب يف نوميقي «نوردنكسإلا

 . 26«بلح قيرط ىلع .نوردنكسإلا

 ةيترفلا ةنعل» مساب قرشلا يف نوردنكسالا تفرع دقو

 أددع رثكأ ينوف بسحب اهيف روبقلاو ,ةريقح ةيرق تناكو «وع 8ومو هأ "ءةماكت

 (1) افالت6 28 لانأت 1692. مش 6 22

 (2) ام ظ8جيرج. 0م. أب 5: 372 - (هلل. ظهنوم) 1 م, 472 )2

 (9) ال 0'قمميزوربع 0م. )1. 1.0. 266: 497-868

 .«هلودلا لصانق ةماقإ زكرم تناك «ناليب» نأ «رطم بيدأ سايلإ» ديسلا ركذيو ()
 ةياقو ىوس كلذ امو .فيصلا ةرارح دادتشا نمز .نوردنكسإلا يربتعم ضعبو

 ماسجأ ةحص نيب لك قرف كانهو . .ةدلبلا ناكس بلغأ ىلع ةطلستملا ضارمألا نم

 .ءام هرواجي ناكم يف ةينبم ناليب ةيرقو .نوردنكسإلا ناكس ماسجأو «ةيرقلا لهأ
 وه ,خانملا نم هب تفصتا امو ؛ةيرقلا هذه رظنم ةراضن نأو .لمأتملا نيعأ هنم رهبنت

 لئاوا ىتح .رايأ رهش رخاوأ ذنم ,نوردنكسإلا يربتعم ةماقإ زكرم اهتروريص ببس

 ناكو .. (148 ص - 4! ص ..ةيروسلا ةكلمملا خيرات يف ةيردلا دوقعلا) . يناثلا نوناك

 .نوعاطلا مهئجافي امدنع ءبلح ناكس ًاضيأ ةيرقلا هذه ىلإ ءىجتلي
 . 18168161: ا65 داع ا/هزلقوومخ هن دو ناو. 1. 16: 7



 نويعو . هضيرم ءايسو , ءارفص ةرشب ووذ اهيف تايلاجلا ءاضعأو «لزانملا نم

 ثلث دقفت افيص اهيف ىقبت يتلا بكارملاو . ةيقستسم نوطبو «ةيحاش

 .()(ةعفترم اهيف ةجنرفملا عيمج نم تايفولا تناك دّقلو ءاهتعام

 لكب ناموقي . نييسنرفلا نم طقف ناتخأ كانه ناك « م1597 ةنس يفو

 5 م1119 ةنس ىلإ 1588 ةنس نمو بلح لصنق بتك اي راجتلا لامعأ

 يف ةماقإلل اوبهذ ءالمع ةعست ءامسأ الإ ةيراجتلا ةفرغلا تالجس لجست مل

 وأ نييراجت نيليمع ىوس مضت نكت مل 2 م ةنس قو . ”)>ءانمملا كلذ

 باون فارشإ تحت نولمعي « زيلكنإلا نم |ملداعي امو . نييسنرفلا نم ةثالث
 .©6ةيراجتلا بلح تالاكو ماهم نوذفنيو . مهلصانق

 نرقلا يف « ءانيملا اذه راهدزا مدع ىلإ ىدأ يذلا : يناثلا رمألا امأ
 ريغ هئطاشف .ةنصارقلا تاججهل اضرعم ناك هنأ ىلإ عجريف . رشع عباسلا

 ةتصارقلا نأ ىتح (2نصحلا اذه لثم ةماقإل ناكم الو» ء نصح يأب ىمحم

 ناك-دقلو .اهيسارم يف يهو .« بكارملا ةمجاهم عدار نود مهتعاطتساب ناك

 ناصرق ماق دقلو» . كرمجلاو نزاخملا نويبنيو ءربلا نوطبب ةبراغملا ةراحبلا

 ةيسنرفلا ةمألا فلكو « ةيلمعلا سفنب ءام1574 ةنس يف « ةطلام نم يسنرف

 داكو . . .رمألا ةيلوؤسم لمحت تضفر اهبنأل . ةمارغك شرق (١هر٠:٠٠)

 ةلفاقلا نوردنكسالا برق فطخبي نأ  ناصرقلا دحأ وهو  «لوب سرافلا»

 اذه نأ ودبيو .«)«(رصم جارخ ةينيطنطسقلا ىلإ « ماع لك لمحت تناك يتلا
 ةنس يف . نوردنكسإلا ءانيم قالغإ ىلإ يلاعلا بابلا اعد يذلا ببسلا وه

 (1) ا/لهارووزب: ا/وازلوومف ع عوزلمأع 90أ وزو مم 7

 (2) ااومهدمم: لزكأمزقم لن 0همجممورعم (ةقمعقتك هان اا/1 16 ىزؤعاو, 2: 1

 (3) 05وبامم*- عوير 0م, قزأب مم: 8

 (4) 5وممربو' ؟وجيواو. 8. 63.

 (5) ةمىعط. ©. لكان 6011606. مخ. 363 00:85م06081166: 8 لانأا) 1624, 2:3 لانألا 1631, 85 6١

 ٠ 181565 ل' قملعم, ةلئاقأ 85 1
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 . ()ةوطخللا كلت ذاختا ىلإ هعفدو يلاعلا بابلا جعزأ امم « نفسلا

 وه ناك . نوردنكساللا هنم يناعت تناك يذلا جيدزملا رطخلا نإف اذكهو

 . اهيف ةيبنجألا تايلاخلا ددع صلقتو « اهراهدزا مدع يف يسيئرلا ببسلا

 دردسما نايإ اهنم اوبرتقي مل نييبروألا نأ يف ببسلا وه ناك امك

 نييسنرفلل ناك دقف ءنوردنكسإلا يف لاحلا ءوس عم نكلو .29ىطسولا

 فصوتسمو «رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ءاهيف ةسينك تاذلاب

 . ©ةسدقملا ضرألا ءابآل

 . ةيكاطنأ لهس نم رمي « بلح ىلإ نوردنكسإلا نم قيرطلا ناك دقو

 . مايأ ةعبرأ وأ ةثالثل نوحيرتسي اوناك امك « هربع مهتلحرل نونومتي راجتلا ناكور

 وهو) نوردنكسإإا اغا ناكو «2بلح ىلإ مهلاقتنا لبق . نوردنكسإلا يف

 ةسارحو ءراجتلا ةقفارمل هتيراشكتا مدقي « (اهيف نمألا ىلع فرشملا

©طقف أشرق نيرشع مبغم ذخأي ناك هنإف 4 هيحاولا متن مل اذإو 3 مهتلفاق
). 

 ضرعت عنمي نكي مل اذه نكلو : ةلفاق لكش ىلع امئاد نولقنتي راجتلا ناكو

 ()ةرؤاجملا ةيلبجلا ىطانملا يف نيميقملا « ,داركألا تامجحل لفاوقلا هذه لثم

 ثيح « ىصاعلا ىلع ناريمرمف « ةيكاطنأ لهسف « تاليب ىلع قيرطلا رمتو

 (1) 5ةصلزو: 2: 163- ال/لوول 6 )غ1(

  2: 0الاهععمرل: )2(
(١ 

 (3) 0'ةحاور 7. ا/1. معب 29-4

 «ةيسنرقلا ةمألل ةعباتلا نوردنكسإلا ةسينك ميمرتب ًانذإ بلط هنأ «وويفراد» ركذ دققل (")

 نم ناك نكلو ءلصحتملا نم نذإلا اذه لانو «ةسدقملا ضرألا ءابآ فصوتسمو

و . لعأ تاطلس نم نذأ ذأ يرورضلا
ملهم رذنأو .رمألا نم ناليب يضاق ىكتشا

 

 .اشرق (860) ب ملستملا عم ةيضرتلا تمتو ءاهساسأ نم ةسينكلا

 (4) 1 ةاقرنقر ا 7 1 2- 8 ) 5(

 (5) ةاووومرر: م: 79 20(

 (6) 2" ُممبأومع 7. ا/, مرد: 547-58 6



 . لامشلا وحن افيصو « بونجلا وحن ٌءاتش لقتنت . ناىكرتلا نم لئابق ركسعت
 مهلقنت ءانثأ راجتلا ناكو . ةراجلا نيع ًاريخأو . تيزلاب ةروهشملا «نيزيت» مث
 .() ةراجلا نيع يو « ناريمرم يف ةداع نوتيبي

 :وهف يماشلا لحاسلا ىلع نوردنكساإلا ولتي يذلا يناثلا ءانيملا امأ

 زوعي ناك ام لك كلتمي ناك هنأ نم مغرلا ىلعو «9 : سلبارط

 . هتناكم ىلع ةظفاحملاو « هزكرم تيبثت نم عطتسي مل هنإف . «نوردنكسإلا»

 نم هيمحت « ةمخض ةعبرم جاربأ ةعبس هتطاش ىلعو « ًايبسن يقن هيف ءاوحلاف
 ."لبجلاو رحبلا نيب ةروصحم ةنيدملا نوكت نأ نم ًالدبو .ةنصارقلا موجه
 تناك اهنإف , نوردنكسإلا هيلع تناك امك « لخادلا ىلع ام دح ىلإ ةقلغمو

 بوبحلاب ةرخازو ءةبصخو ًادج ةينغ « ةرواجم ةيلهس ةقطنمل أبصمو ًاحاتفم

 ةراجتب ةروهشم ةنيدم يهف كلذ بناج ىلإو .هكاوفلاو نوتيزلاو ةمركلاو
 امهدحأ «نيلهس نيب عقت اهنإ» . (نانشلا  دامرلا) يلقلاو . نوباصلاو ريرحلا

 جاتنإو ءزقلا دود ةيبرتل توتلاب رخآلاو . تيزلل جتتنملا نوتيزلاب عورزم
 اهراز دقلو . 2©2«ةمخضو ةعساو ةراجت ىلإ يدؤي ام « ةريبك ةيمكب ريرحلا
 يهو «٠ م1568 ةنس يف ٠ ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس «فيرب ود يرافاس»

 « اهدجاسمو ابتامامحو , ةليمجلا اهينايمب بجعأو .اهراهدزا جوأ ف

 « ناناخ وأ ناتيبو لصنق كاذنا اهيف نييسنرفلل ناكو .اهتاناخو اهقداتفو

 .(©هلثم زيلكنإللو . قدنف ةقدانبللو .نودفاولا راجتلا ميقي ثيح
 ةياهن ىتح «ماشلا دالبل نيينامثعلا لوخد ذنم سلبارط تناك دقلو

 )١( اطال, 1-01 . بلح ىلإ نوردنكساإلا نم ويفراد ةلحر رظنا )1(

 ) )7ًاقورطم نكي مل هنكلو «ةيقذاللا عقاولا يف وه ًابونج نوردنكسإلا يلي يذلا ءانيملا نإ
 اذلو . هيف وسرلا ةيوعصل «ةيبروألا بكارملا نم عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف

 .هتع ثيدحلا لمهأ هنإف

 : 1628, 20لهعوانوو 0اب 0 ةعامأ (6عاق/ور) : تاقلتوم ل65 همزنهو هك له اآ 06 873: هد. ن0 1605. ظدمأم )3(
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 ءانيمو لوألا ةيروس ءانيم ءرشع عباسلا علطمو ءرشع سداسلا نرقلا

 ءاهعئاضب هيف ةغرفم ,«”ةيبروألا نفسلا عيمج هيف وسرت «.ةصاخب بلح
 كلذ ظحال امك «تاذلاب ةيقدنبلا بكارم اميس الو ,ءقرشلا علس ةنحاشو
 سداسلا نرقلا فصتنم يلاوح ءاهل هترايز دنع ««سنامول نوليب»

 « لفاح يعانصو يراجت خيرات سلبارطل ناك دققل ؛ةقيقحلا يفو .("رشع

 ةنيدملا يف ناك هنأ ركذ ءرشع سماخلا نرقلا يف حايسلا دحأ نأ ىتح

 ثتنيع دقو ©2ةيلمخملاو ةيريرحلا ةجسنألا نوعنصي .كئاح )١7٠١(

 يف ةرم لوأل اهلصانق ةيروس يف اهتراجت يف ةديدجلا ةيبوروألا لودلا

 اهيلإ قشمد نم اهتيلصنق ةيقدنبلا تلقن امك «ةرتلكناو ةسنرف لثم «سلبارط
 نأ  ًاقباس اندهاش امك  ثبلت مل لودلا هذه نكلو .م646١ ةئس يف

 زكرمو ةريبك ةنيدم اهنأ نم مغرلا ىلع ,نوردنكسإلا ىلإ اهنع تفرصنا
 .اهنع داعتبالا ىلإ مهتعد ىتلا بابسألا نع ةذبن انيب دقلو «ةعساو ةيالول

 .بناجألا راجتلل ةثيسلا مهتلماعمو اهيف تاوشابلا دداهطضا ةصاخيو
 ةرامإلاو ةيوشابلا ةدس اومنست نيذلا ««اميسونب» تاوشابلا ءالؤبم دوصقملاو

 ببسلا نأ نظي سانلا ضعب نأ» : ؛ويفراد» ركذيو . م٠164 ةنس ذنم ءاهيف

 عيمج دض ابابلا ههّجو نامرح وه ءآلثم اهترداغم ىلإ نييسنرفلا اعد يذلا
 « يقطنملاو يقيقحلا ببسلا نأ الإ اهيف ةراجتلل نوبهذي نيذلا كيلوثاكلا

 «نآلل ةدوجوم لازت ال رثب يف نييسنرفلا عيمجب ىمر سليارطل ًامكاح نأ وه
 أرجتي الأ يهدبلا نمو .مهلاومأو مهعاتم ىلع يلوتسيل رئبلا رمطو
 رطخ ناكم يف ةماقإلاو مودقلا ىلع ةملؤملا ةبكتلا هذه دعب نويسنرفلا

 ردصلا ملع امدنعو .مهتيلصنق اذكو ,بلح ىلإ مهتراجت اولقنف ءاذهك

 نم رخآ ءانيم يأ نم رثكأو «بناجألا زاجتلا نم ًادج قورطم سلبارط ءانيم نإ» (1)
 «نييليسرملاو نييسنرولفلاو «نييونجلاو ةقدانبلا بكارم هيفف «كارتألا ءىناوم
 . «زيلكنإلا ًاريخأو «نييزوغارلاو نييلقصلاو

 8موجاوزب: ا/مريعوهم ع انهريعاذ مهتصارب كانو اطق 16( 8 17ا5 ءوداتنإاةو, ا/وأ. 1. 26: 6

 (2) 8مامم 16 القمع: 0م, © 5:18,

 (3) ل, ظماممهر: 0ووعتماتمو نأ 116 لمزرب اهم05. 158. فه 516/ةنأ. 6: 33 (1422)
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 ناطلسلا حلاصل هلاومأ رداصو .مكاحلا لتقب رمأ .رمألاب مظعألا

 يف لصحي نل هنأب ةيباجيا تاديكأت نييسنرفلا راجتلا ىطعأو ءهحلاصمو
 نكلو ء«سلبارط ىلإ نويسنرفلا داع اذإ رمألا اذه لثامي ام لبقتسملا

 يف ةيسنرفلا ةراجتلا ىلع فارشإلل نيعو .بلح يف تيقب ةيلصنقلا
 .©0طقف لصتق بئان سلبارط

 ةرداغم نأ تدكأ .قئاثولاو حايسلاو نيخرؤملا مظعم نإ ةقيقحلا يفو
 نكلو ,.«9اهماكح تاقياضم ببسب ناك «سلبارط ءانيمل بناجألا راجتلا

 ةيقرشلا ةراجتلا زكرت لماعف .ديحولاو يسيئرلا ببسلا وه ربتعي الأ بجي
 عتاضبلاو علسلا لقني لقني يذلا ءانيملا ٍنوكي نأ ىعدتسا .اهومنو بلح يف

 ةلاحرلا هديأ ام اذهو ءايرادإ اهب ًاطبترمو نكمأ ام ًابيرق اهيلإو ابغم
 نيب . مايأ ةيناهث وأ ةعبس ةريسم بلح نع دعيت سلبارطف 2«(زيدناسو»

 دتمت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نأ كلذ ىلإ فاضيو .(«9طقف ةثالث نوردنكسإلا

 عياسلا نرقلا نم يناثلا عبرلا ءدب ىتح .رشع سداسلا نرقلا رخاوأ نم

 (1) 0" ةمماوسع 0م. تأ 1.11, 68: 388-89 201

 (2) طوودهموا: 0ه. تاز مم: 259, 300 - 6" ةمياوع: 0) 8 :5.١١.1

 ةهرعامأ: 0م, نأ[. 66:74, 76, 85, 125 الالوول. 2: 6

 58/5: 591101/5' تل عاو 2: 3

 سلبارط نم ةيبروألا لودلا نم هاسرم لقن نم لوأ مه ةقدانبلا نأ «ليدوربو ربتعي (*)

 .ىرخألا لودلا بكارم مهب تقحل مث «م6847١* ةنس يف كلذو ءنوردنكسالا ىلإ

 «ميدقلا تاقياضم هل تسيل ديدحلا ىسرملا نأ وهو ءزيدناس هللع اب لقنلا للعيو

 . بلح ىلإ برقأ هنأ الإ ةحصلل ةمئالم لقأ وهف
 8:جةني لوا: طب: 45

 (4) ااةقعمرل: 0م. ت1 6: 381 - 8هوعاوزلا /هزلوووم ث 1تيواو, 6: 5. 05

 فلار» ركذي امنيب «مايأ ةسخ يه بلحو سلبارط نيب ةفاسملا نأ «نوسام» دكؤي

 فاشكتسالل تنافيللا ةكرش مهتلسرأ نيذلا زيلكنإلا ةثالغلا دحأ وهو «شتيف

 نود تقرغتسا دق ءبلحو سلبارط نيب هتلحر نأ «م648١ ةنس يف «ىلوألا

 . مايأ ةعبس ام تاقوعم



 .سلبارط ةيالول يلخادلا مكحلا خيرات يف ةبرطضم ةرتف تناك ءرشع

 , يهو ,ءنيطسلفو رصم ىلع ةبترتملا بئارضلا تقرس «م16/814 ةنس يفف

 دارم ناطلسلا لسرأف راكع نوج يف كلذو «لوبنطصا ىلإ اهقيرط يف

 ونب رطيس ما ةنس يفو .(')راكع دالب تبرخ ةيبيدأت ةلمح ثلاثلا

 ارقم سلبارط اوذختاو «نانبل يلاهش ىلع فاسع دمحم لق دعب افيس
 ينعملا نيدلا رخف ريمألا نيب برح تثدح م694١ ةئس يفو . مهمكحل

 يلع عم ريخآلا اذه دحتاو «ناورسك دالب ببسي ءافيس اشاب فسوي نيبو
 .بلح يف ةيناثعلا ةلودلا ىلع رئاثلا ءم1507 ةنس يف طالبنج اشاب

 نيدلا رخف عمطو «م1501/ ةنس يف اههنيب بد نأ فالخلا ثبل ام نكلو

 ةقطنم نأ حضتي اذكهو .م150© ةنس يف مهمجاهف ءافيس ينب كالمأب

 ام .©9ةرمتسم هبش برحل ةينمزلا ةلحرملا هذه يف ةضرعم تناك سلبارط
 تناك يتلا .ةفلتخملا علسلاو ريرحلا جاتنإ فعض ىلإ عبطلاب ىدأ

 ةلصوملا قيرطلا ىلع نمألا بارطضاو ءابهتراجت يف اهيلع دمتعت سلبارط

 تاقفن اهب دسي لاومأ ىلإ اهمكاح ةجاح دايدزا ىلإو .بلح نيبو ابنيب
 تامارغلا ضرفو «بناجألا راجتلا صلب ىلإ هاعد ام «ةيلهألا برحلا

 دق افيس اشاب فسوي نوكي نأ نكميو .مهل تاجعزملا قلخو :مهيلع

 ريخألا اذه نيبو «ةناكسوط ريمأو نيدلا رخف نيب ةدوقعملا ةدهاعملاب ملع

 ىلإ هئانيم يف بناجألا راجتلا دوجو يدؤي نأ فاخف .طالينج اشاب يلعو
 «يجراخ نوعبو «هدض يناودع لمع يف نيريخألا نيذه عم مهنوأعت

 ةيداملا ةراسخلل هكاردإ نم مغرلا ىلع راجتلا ءالؤه ىلع طغضي ذخاف
 .هذه هتسايس نع ةمحاتلا

 « سلبارط نم جورخلا ىلع بناجألا عجش ءرخأآ ببس ىلإ «دوو» ريشيو

 ةحفصلا يف (4) شمالا رداصم ًاضيأ رظنا . 407 ص . خيراتلا يف نانبل . يتح )١(

(540). 
 51١7 ص .نامزلا ثداوح. خيراوت يف ناسحلا ررغلا .يباهشلا رديح ريمألا ءرظنأ (7)

 .يتاثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات . فولعملا ردنكسإ ىسيع رظناو -1١17/
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 لوقلا اذه ةحص نم مغرلا ىلعو .تايمحلل اهيف نينطاقلا ضرعت وهو

 نإف ««اهيف تايمحو ضارمأب تاباصإ ةدع حايسلا ضعب ركذي ذإ 00

 . ةيحصلا ةيحانلا نم يلا أوسأ ناك هيلإ اولقتنا يذلا ءانيملا

 ءانيمك ًانمآ ٌىئسرم كلمتل نكت مل سلبارط نأ ةقيقحلا يفو

 عفد رخآ لماع اذهو «”ءاونألاو حايرلل حوتفم اهاسرمف . نوردنكسإلا

 . يوناث لماع هنكلو « هرييغت ىلإ ةيبروآلا بكارملا

 « ءانيمك ًاماقق تلمهأ دق سلبارط نأ كلذ نم مهفي الأ بجي هنأ الإ
 يصاقأ نم ةدراولا قرشلا عئاضبل نزحم اهنأل بناجألا راجتلا بذجت ال يهف

 ةجتنم ةنيدم ابنأل انإو « بسحف بلحو ق قشمد نم اهيلإ ةلومحملاو :ةيسا

 نانشلاو ريرحلا ابنم ايس الو . ةبروأ اهجاتحت ةنيعم ًاعلس جتنتو  اهتاذ نم

 نودفي اولظ «نييدنالوهلاو ةقدانبلاو نييسنرفلا نأ ىرن اذكهو .(يولقلا)

 خرؤملا هاور امم كلذ ىلع لدأ الو . ةليتض دادعأب اهنإو « اهيف نوميقيو اهيلإ

 ء م1557 ةئس يف . سلبارط ىلإ ةيسنرف بكارم لوصو نع « «يدلاخلا»
 هداهطضا سليبارط ياو ةعباتم نعو « م717١ ةنس يف امل مهترداغم دعب يأ

 نيبكرم ىلع سليارط اشاب ضيق « م575١ ةنس يللاوح يف هنأ ركذ دقف .مهل

 عئاضب دوجول .٠ ةنصرقلاب اهيتعامج مها «دوز يدهاشبو نيريبك نييسنرف

 (1) الا/ومم: 0م. تأ, 2: 76 605167: 131/615 0أ ةد ودم اأن. 5 71 )0(

 .اهيلإ ريق يبأ نم هلاقتنا دنع اهيف ىمحلاب هسفن «نوسردناس» بيصأ دقل

 ا انعقك: ا/0انئ896 لان داقانا 2. ادنعق5 18ت)8لت 1714... 3 الوأ آفانقل 1724, 2. 170-71

 ضرملاب ًاباصم نييلمركلا ةوخألا دحأ» اهيلإ ههاجتإ دنع دجو هنأ «اكول» ركذو
 اوجرخ اذا الإ ًادبأ هنم نوفشي الو دليلا اذه ىلإ نيدفاولا بتاجألا عيمج بيصي يذلا
 اذإ ثيحب ءادج رطحخ وهو .ضرملا سفنب نولاتتم لصانق ةثالث تام دقل .هنم

 . يفشي نأ نكمي ام لك ضفريو ضيرم هنأ رعشي ال هب باصملا نإف ةرم مكحتسأ

 عرسأب ةئيدملا ةرداغم وه ديحولا ءاودلا نإ . .ةايحلا يف لازي ال وهو هبحاص توميو

 اوديعتسيل ةسنرف ىلإ اولقتنا راجتلا نم ًاددع فرعي هنأ اكول فيضيو .نكمي ام
 . ةايخأ مهدواعتو « مهتحص ٌْ

 (2) ااوهعمص: ©: 1 )9



 رداصو « توملاب نيتعامجلا ىلع مكحف « ([بهيرهظ ىلع نيملسملل دوعت
 ١ , ةلعفلا هذه ثودح ثيح نمو» .هباسحل اهعابو « بكارملاو عئاضبلا

 ىلإ مهنم سانأ هجوتو» .©)دحأ جنرفإلا راجت نم سلبأرط ءانيم ىلإ لخدي
 ) ماكحلا لالتخا ةرثك نم نكلو . كلذ ببسب هيلع ىوكشلل يلاعلا بابلا

 .00عار نم لع تعارو# لإ دحأ دا

 يف ريبكلا ناجيملا ثدحأ يذلا وه تاذلاب ثداحلا اذه نأ ودبيو»

 7١ خنيراتب « ةءايسرم هقرع لإ مالكم نيرقلا ىف ةيراجتلا ةيليسرم طاسوأ

 . سلبارط اشاب اهبكترا ةينايغط لامعأ ضرعت «٠ م1571 ةنس 6 ربوتكأ

 ريفسلا ةطاسوب « ناطلسلا ىلإ هدض ةيدج ىواكش ميدقت» هيف بلطو
 .رمألاب رشع ثلاثلا سيول كلملا متهاو .20(ةينيطنطسقلا يف يسرفلا

 ةنس (ناسين) ليربأ 75 يف « « 605مادو>0» يف عقوملا يكلملا هرارق ردصأو

 لإ ةملظم عفرب ؛« يسرفلا ريفسلا . «يزيس» ديسلا ىلإ عم 614

 يف ًاربو اركب ةراجتلا تقرحت نأ وقالو عاضوألا كلت حيحصتل « ناطلسلا

 مهبكارم ةرداصم ةلئاط تحت كلذو رخخآ راعشإ ىتح « سلبارط ةلكسإ
 .(7(ىرخأ تابوقعو «٠ مهعئاضبو مهنفسو

 هذه دعب « اديص ىلإ ًايجيردت اهنع راجتلا لوحت دقل عقاولا يفو
 ةنس يف اشاب فسوي ةافو دعب اهيلإ داعف مهضعب عجشتو 2. ثداوحلا

 سلي يطف .(2617571/ ةنس يف ةلايإلا نيدلا رخف ريمألا مالتساو ء م4

 قوسل بصمكو « ةيبروألا ةراجتلل لوأ ءانيمك اهطوقس نم مغرلا ىلع
 اطاشن ناك نإو « يراجتلا اهطاشن ىلع ةظفاحملا نم تنكمت اهنإف « بلح

 . ١78 ص .ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات . يدلاخلا )١(
 .5817 ص .ناسحلا ررغلا .يباهنشلا رديح

 . ١ ج 588* ص .ناسحلا ررغلا .يباهشلا رديح (5)
 (3) قرع حمومابصقاهق. !ةهيسمأ ااه. 5641و. نال 379 ف

 (4) ميعل. هل لين 20و نم. اناهيومتا اهي 149 3 2(

 . (5) رى 13ج هلاث ناوماعم كان !تطقص لن 20/119 5زغاو قمع لواناع. 1.1 2: 8 6

 ؟ ىاغ



 ةيبروألا لودلا تيقب دقف .«اااهل اديصو بلح ةسفانم بيسي ًادودحم

 ةيالل لصانق باون وأ لصانق اهيلإ لسرت « ةيقدنبلاو ةرتلكنإو ةسنرفك
 ريرخلاو نطقلا نع ثحبلل اهيلإ نوتأي اوناكو (اهيف مهينطاوم حلاصم

 . عمشلاو دولجلاو فوصلاو .©كبلعب نم اهيلإ دراولا بيبزلاو داجسلاو
 فو . نوباصلاو جاجزلا ةعانصل ةبروأ ىلإ ردصي ناك يذلا يولقلا ايلا

 ةراجت زكرم تناك مث نمو (ماشلا دالب هجتنت هنم عون لضفأ سلبارط
 .ريرحلاو يولقلا اهنم نوذخأي ,©ىيسيئرلا ةقدانبلا

 ىلع ىرخألا نكامألا يف هيلع وه امت أطيخ نتمأ سلبارط يف ريرحلاو
 شكرزملا يريرحلا جيسنلا ةعانص يف هطويخ مدختست اذلو . لحاسلا

 .©0بهذلاو ةضفلاب

 ءانثأ سلبارط ةنيدم فصو امدنع ًايلاغم ناك «لينامرف» نأ دقتعأل يننإو
 اهقاوسأ نأو « بارخلا كشو ىلع اهلزانم نأب « م٠157 ةنس يف اهل هترايز

 ءافطل اهناكس لعج امم , اهراهدزاو .اهطاشن تدقف اهتاناخو ةميدقلا
 كش ال امن نإ .اهنم بناجألا باحسنا ىلإ اذه لك وزعي نأو . ©2نيسنؤمو

 (1) اطال: طب 8 60

 (2) 0'قرانأةانال 1.11. 2: 388 - مه 388, !هاثئ6 لان الآعو - ©هدكانا 23 ؟لهانةوتطمو 2 مه

 (3) [0'ظةجأون لاك: 1. 8 ةرف.

 (4) 8. )ل. 1ك. 1347, م0 >1(007/. 5. 34-5. 2

 (5) //8008ل: ا 88 ا/هزلقهقك لن ةاقبوانأ5و ل6 ةلواماقأا. 2: 132 6" مهياأوناعت 1.11. 2: 8 6

 (0)6' ممياوسعت 1.11.2: 8 )3(

 (7) ومهقصماأ: هرج. تأأ. مط: 1-2099 7ك

 اهيف اولمتحيل اونوكي مل كارتألا نإف ءةرهدزم ةنيدملا نأ املاط هنأ ائاد نودكؤي مهن

 جورخ ىلإ همعز بسحب عجري اذهو  ءارقف اوحبصأ امدنع مهنأ الإ ,مهتيهجنعل
 ناكم يأ ين دجن ملو ءايندلا يف سانلا لضقأ اودغو اوعضاوت مهنإف  اهنم بناجألا
 .نوملسملا «ةماع ةفصب ةجنرفلا دنع كارتألاب دوصقملاو) . ًاسانيإو ًافطل رثكأ ًاكارتأ
 / .(تاذلاب «نويناثعلا كارتألا» دصقي الو

 ؟ ع هن



 ةجرد ىلإ سيل نكلو « ًايداصتققا اهزه دق اهيف بناجألا ةراجت صلقت نأ « هيف
 . اهيدل رفاوتم اهتاجتنم ىلع ةدمتعم ةطيشن ةراجت ةماقإ ناكمإ نأل .« بارخلا

 يتلأو «٠ اهتباصأ يتلا ةوبكلا دعب اهراهدزا ديعتست نأ تعاطتسا اهنإف مث نمو

 ىطعأ « . ًابيرقت ةنس نيثالث دعب اهراز |منيح هويفراد» نأ ىتح « اليوط مدت مل

 . برخم ميدق ءزج نم فلأتت اهنأ : اهل هفصو يف ركذ دقف . ةيهاز ةروص اهنع

 حلملاو بوبحلا ظفحل مدختست « ةميدق نزاخم اهيفو .ديشم ثيدح ءزجو

 ءانيملا اذه ناك دقلو . ءانيملا يف ةداع نفسلا هجاتحت امو « علسلا نم اهريغو

 لإ لستتالا نكي ال يحب ايرقت ووهطم نآلا هنكلو ًاماه يضاملا يف

 ةيروسلا ءىناوملا فلتخ نيب ةلقنتملا براوقلاو « ةريغصلا بكارملا الإ
 عئاضب لمحتل « اهيلإ يتأت تناك يتلا ةيجنرفلا نفسلا نأو . 551965 ةاسملاو

 عنمت يتلا ء روخصلا ضعب ىمح يفو « رحبلا ضرع يف وسرت تناك ء« اهنم

 ضعب يف ةيرخص ءانيملا يف ةيرحبلا ةبطصملا نإو . لامشلا حاير .اهنع
 . ىرخأ ءازجأ يف ةينيط ةيلمرو ءازجألا

 نيت, + قاما تانكرتك بقارت عرب بلا ءىللاف لع متت
 ةدوزم ةريبك جاربأ ةتس ناصرقلا نم ةنيدملا نع عفاديو .اهتيادمل تاراشإ

 .اهب ةريبك ةيانع كارتألا لذبيو . . ةيعفدملاب

 نوميللاو ء ضيبألا توتلاب ةعورزمو « ةنيدملا لوح ةريثك نيتاسبلاو»

 اهتاذ دحب ةنيدملاو .راهزألا عيمجو « 0 نامرلاو نيتلاو . لاقتربلاو

 ناينبلا ةنيتمو ةليمج اهيف تويبلاو « جاربأو روس اهطيحيو . مجحلا ةطسوتم
 افيص ةرارحلا ةفيطل اهلعجي اذهو « ءام تاروفان يوحي .اهبلغأو « ةحيرمو

 ةثيدملا يفو .ةبالخلا رظانملا تاذ ةحطسألا اهجوتتو . قئادحلا اهطيحتو

 تاناع يفت تاناعو ع ةيركسم تانكي ةاظفف. قاوساز»تاماخو دعا سد
 « تاناخلا هذه نمو .ةءاضإ رثكأو فظنأو , لمجأو عسوأ اهنأ الإ '« |اديص

 ةمئاد ءام ةروفان اهطسو يف ةعساو ةحاب هلو « نويسنرفلا هنكسي يذلا ناخلا

 .«نايرجلا

 "هه



 نم تدعو هسينكةيفو 4 ًأدج عساوو ليمج لزنم ةسئرف لصنقلو»

 ًاحيرمو اليمج لزنملا لعجي نأ نكمي ام لكو ٠ نزاحمو بتاكمو « فرغلا

 . «ةطيحملا يضارألاو رحبلا فشكيو 4 عفترم ناكم يف مئاق وهو .اقيثأو

 ناكس نإ» :الئاق اهناكس فصيف ةئيدملا نع هثيدح «ئيفراد» درطتسيو

 ندم ناكسو « ءاينغأ مومعلا ىلع مهو (؛ فاظنو دج ءافرش سلبارط

 نم ليلقو « نييحيسملاو (نيملسملا) كارتآلا نم ريثك ةنيدملا ينو .نييلعف
 نأ فورعملا نم ذإ . برغتسم اذهو « دوهيلا نم ةليئض ةلقو ءةيراغملا

 يف لصأتم حبرلا بح نأل اهيف نورثكيو « ةيراجتلا ندملا نوبحي ذوهيلا

 .«اهيلإ ًايئاد مهدوقيو « مهسوفن

 يرجيو « ةماه ةيراجت ةنيدم ةنيدملا نأب» « ًاريخأ ويفراد» فيضيو

 يف دجوت تناك يتلا ةيرصملا عئاضبلا بناج ىلإو « ةقبو نامأب اهيف لمعلا

 تناك هنإف « ةديعبلا ةيويسآلا دالبلا علس اهلثمو , «0ةريبك تايمكب اهقاوسأ'

 نكاسملا نم ددعرحبلا لحاس ىلع دهاشيو . . . ةطشان ريرح ةراجم اهيف موقت

 نزاخملا نم ددع عم « ةنيدملاب نوكي ام هبشأ نوكت ءًانسح ٌءانب ةينيملا

 . نحشلا يف اهرود رظتنت يلا 5 عئاضبلا عاونأ عيمج تاعدوتسم حلصت

 لوخدلا موسر ىبجحت ثيح «كرمجلل رادو ةسيئنكو» دجسم كانهو

 .©7(جورخلاو

 . اهيف ةميقملا ةيسنرفلا ريغ ةيبروألا تايلاحلا ىلإ «ويفراد» ريشي الو

 دق سلبارط يف ةسنرف ةيلصنق» نإف العفو « ةيسنجلا يلاطيإ اذه وكرام نأ

 ير  لراش»و «نوسام» لوقلا اذه ديؤيو )١(
 (1) اكةكومبل: ط: 382 - 0طوراوو - 8م 8

 038ه لفاوق مسأ اهيلع قلطأ .ةينائويو ةيكرتو

 (2) 9'"مصباويعت 7. 11. 25: 3829 2



 لصنق نإ لب « م٠58١ ةنس لبق « نويلاطيإو زيلكنإو نويدنالوه اهسرام

 زيكرملا اهراز امدنعو .«>«اهيف نييدنالوملا لصنق.ىلإ اهمزلأ دق ىسنرفلا بلح

 ةنس ف « ماشلا دالب يف هتلوج ءانثأ « ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس ليتناون ود

 هلمع . دحأو يسنرف رجات» ىوس ةلكساإلا هذه يف دجي مل هنإف ءماا/5

 طاطحنا نم هملأ رهظأ دقو» . هل نيسفانم دوجو مدع نم مغرلا ىلع دودحم

 رجاتلا اذه نأ نيبو . ةلكسإلا نع لصنقلا يلحتو اذه « ةيسنرفلا ةراجتلا

 ببس عجرأ دقو .((اهترداغمو اهنع عاطقنالا ىلإ رخآلا وه رطضيس ديحولا

 ىلإ اهنم اهتيلاج برستو « سلبارط يف ةسنرف هتناع يذلا يراجتلا فعضلا

 ىلإ ةفاضإلاب بناجألا راجتلا ىلع اهيلاو اهضرفي ناك يتلا بئارضلا ةرثك
 ةرورضب هعانقإ لواحو « سلبارط اشاب راز اذهيو .ةيداعلا كرمجلا رد

 ديقتلا قيرط نع كلذو  هتنيدم يف ةراجتلل ةدوعلا ىلع نييسنرفلا عيجشت

 اهيلع لصح دق ليتناون ود زيكرملا ناك يتلا « م117١ ةنس تازايتماب ماتلا

 لك تغلأو « طقف 46 ىلإ ةيكرمجلا موسرلا تضف يتلاو « يلاعلا بابلا نم
 . دحاو رجات ىوس سلبارط يف كلمت ال ةسنرف تناك اذإو©7ىزخأ ةبيرض

 لصانق مهل ناك مهنأل « ًاددع رثكأ ودبي ام ىلع اوناك ةقدانبلاو زيلكنإلا نإف

 .(©9اهيف

 ةنس دعب « سلبارط يف ًاليلق نييسررفلا ةراجت لاح تشعتنا دقلو

 لصنقب طبتري لصنق بئان فارشإ تحت ةيسنرفلا ةمآلا تمظتناو ء م

 ةفرغلا ىلإ ىكتشا هنأ ىتح « هؤابعأ تداز ء م544١ ةنس يفو .©بلح

 ا |

 (1) ال38500: 2: 3 - مْ, 336.20 ممن 7 )1(

 (2) ا/قم0هل: /0زلهوود.. ةمصوالع: ا فانق 06 اا. طوالمزما مز ذ الآ 08 8هردممممق, 5ةزئلو اق 9 امام
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 ف
 (3) طا

 (4) اطل 045

 . «ةرتلكنإ لصنقو ةيقدنبلا لصنق» سلبارط نم هعادو ءانثأ ليتناون قفار دقل

 (دوبعح سلوي مجرملا) ««كائيل ِْق ةسنرف ديلاقت» هباتك ْْق «ربوهلتسير» ددسلا ركذي ١)

 ١ هب ةيبوروألا تايلاخلا 5



 نأ» نم مغرلا ىلع . هل ىطعت يتلا روجآلا ةلق نم ةيليسرم يف ةيراجتلا

 . (©2(اديص وأ بلح نع لقت ال ةنيدم سلبارط

 ابتراجت شاعتناو « لصنق بئان ةياعر تحت ةيسنرفلا ةمألا ماظتنا نأ الإ
 ةئس نمف .اهيف نيميقملا نييسنرفلا راجتلا ددغ ةدايز ينعي نكي مل اليلق

 (47) ىوس سلبارط يف ةماقإلل تأي مل « م114١ ةنس ىلإ « م6
 ًايونس ءانيملا روزي نكي لو .«دحاو نأ يف ةتس وأ ةسمخ لدعمب يأ « ارجل

 . اديص يف اهتأدب يتلا اهتلومح مامتإ ىلع لمعت . ةسمخ وأ بكارم ةعبرأ الإ
 ء م١ال16و م١٠11 نيب سلبارط نم ةسنرف ترّدص دقو .نوردنكسإلا وأ

 زوجو رئارحلا اهمهأو « علسلا فلتخم نم « ةريل نييالم ةعبس ًابيرقت هتميق ام
 نم كلذ ريغو ءزرلاو نبلا كلذكو . تويزلاو , (يولقلا) يلقلاو . لاغلا
 . مًافنأ اهيلإ راشملا ةيرحبلا «لفاوقلا» اهلقنب موقت تناك يتلا ء رصم تادراو

 . ةرهدزم ةنيدم اهدجو ماالا ؛ ةنسس 2 «اكول» اهراز املنع اذكهو

 اهيفو « ناكسلا ةريثكو . . .ًادج ةليمج اهنإ» اهنع لاقف « ةطيشن .اهيف ةايحلاو
 نيسمخ نيب اهناكس ددع ردقيو . تيب فالا ةيناث وأ ةعبس نم براقي ام
 ناكسلا مظعمو .نويحيسمو دوهيو نوملسم مهو ء ةمسن فلأ نيتسو

 دود ةيبرت اهبلطتت ىتلا لامعألا ببسي فيصلا مسوم ءانثأ نيتاسبلا يف نوميقي

 ءرطضا دق ءرشع عباسلا نرقلا ةياهن يف سلبارط ىلإ نييسنرفلا ءيجم نأ ١ ٠١ ص 5
 رتخاوأ يف القتسم الضنق يمس نأ ثبلي مل هنع ليكو ةماقإ ىلإ بلح يف لصنقلا

 يف ثدحي مل اذه نأ دكؤي ١158(.« ص يناثلا قحلملا) ءور لراش نأ الإ .نرقلا

 .ماال؟١ ةنس ىف الإ عقاولا

 (1) مق. 389. 15 منبرا 1700. 01(

 مضت ةماه ةنيدم وهف «ةريغص ةلكسإك ناكملا اذه ىلإ رظني فيك شهدنم يننإ»

 نم ريبك ددعو ,ةيراشكنالل اغاو ايخيكو صضاقو اششاب اهملو :ةمست )8١,٠:٠0(

 .«ىه كلمت املثم كلمت ال اديص اهنيب .بلح يف دجوي ام لك يأ .«نيفظوملا

 )2 ا 382. - 0)١ي165 - 8هانال: 8 )2

 (3) اراههدمم: 2: 2 ةف

 ؟ هم



 .«>«ريرحلل ةراجت ربكأب موقت سلبارطف ءزقلا
 يف يتأت ءرشع عباسلا نرقلا يف سلبارط ةيدم تناك اذإ ةقيقحلا يفو

 اديص دعب يتأت اهنإف «ماشلا دالب يف ةيقدنبلا ةراجت ىلإ ةبسنلاب ةمذقملا
 اهيف اددع نودآدزي بتاجألا ناك ةماع ةروضنو. : نييسترفلل ةيسنلاب بلحو

 ةريثك اهيف مهتايلاج نكت ملو .«©طقف بنعلاو ريرحلاو يلقلا مسوم ءانثأ
 وأ فورظلا ءوس بسحب نوديزي وأ نوصقني نودودعم دارفأ امنإو .ددعلا

 .اهتاثاوم

 اهل ةرواجملا قطانملاب لاصتالا ةلهس سلبارط نأ ىسني الأ بجيو

 ةيرحب قيرطو ءاهبونجو ماشلا دالب لامشب اهلصت ةيلحاس قيرط كانهف

 راكع لهس ربع ةثلاث قيرطو «ةيرصملاو ةيروسلا ءىناوملا فلتخمب اهطبرت
 «قشمدو بلحو ©ةامحو صمحك ةيلخادلا ماشلا دالب عم اهتالص دطوت

 نم اهيتأت داوم نم هنزخت امو «عئاضبو علس نم هجتنت ام لك اهيلإ لمحتو
 ىلإ قشمد نم ةقلطنملا جيجحلا ةلفاق قيرط ةطاسوب ةيسأ يصاقأ

 تناك دقلو . بلح ىلإ نيدفارلا يداوو يبرعلا جيلخلا قيرط وأ ءزاجحلا

 لبق ةليوط ةدمل اهءانيم تناك اهنأل «ةقيثو ةريخألا ةنيدملاب اهتلص

 ىلع «لجازلا مامحلاب يوج لاصتا طخ اهعم تماقأ دقو ,نوردنكسإلا

 .«2نوردنكسإلا دعب اميف هتلعف ام رارغ

 . رشع سداسلا نرقلا ةليط سلبارط تناك دقل . لوقلا ةصالخو

 (1) (انع88: ا/مزلووو.. 6: 3 )غ1(

 (2) خ.)ل. ةثأ. نان. 8. 234 الاومدمأر كانا !'ءاهأ له مص عهتمر /6جتال همك, مصواوأد تأ لمااهصعقتد لهصو اه

 "دن ّْ

 ةصاخيو رشع عباسلا نرقلا يف سلبارطو هامح نيب طيشن يراجت لدابت كانه ناك دقل (")

 اهب نولمحيو «ةجنرفلا اهيرتشيو سلبارط ىلإ ةامح اهلسرت يتلا ةينطقلا ةشمقألا يف

 .ةبروأ ىلإ ةقلطنملا مهبكارم
 ماةأنم 3/)06 ا/قلاق: ا 85 عقمصهانا« ا/هزلوودم. انه. ؟ةضع 4 هاك 6حيتو 16ج. 1.1 ص: 1م
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 بنج ىلإ ًابنج ةيجراخلا ماشلا دالب ةراجت ىلع ةرطيسملا ىربكلا ةلكسإلا
 اهنأ الإ , لودلا لصانقو « ةيبنجألا تايلاجلا ةماقإل ًارقم تناكو « بلح
 ىلع تظفاح اهنكلو ء«رشع عباسلا نرقلا علطم يف هذه اهتناكم تدقف

 اميس الو « اهيلإ بناجألا راجتلا بذج تعاطتساو «٠ يراجتلا اهطاشن
 اهتاوشاب ةسايس نأ الإ .اهيف مهتم نودودعم دارفأ ماقأف . نييسنرفلاو ةقدانبلا

 ضرفب « مهحلاصل اهنالغتسا ىلع اولمع ذإ « ةيبروألا ةراجتلل ةيتاوم نكت مل
 ةراجتلا ىلع ةطخاس ةيبنجألا لودلا لعج. ام ,ةفلتخملا موسرلاو بئارضلا

 اونوكي مل زيلكنإلا نأ نم مغرلا ىلعو . اهنع ةينغتسم ريغ تقولا سفنبو « اهيف

 مهنأ» الإ . بلح يف نولعفي اوناك املثم سلبارط يف ةطيشن ةراجت نوسراهي

 عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةصاخبو « مهتسفانمب انايحأ نييسنرفلا نوقلقي اوناك

 عئاضبلا عيمج ىلع عيبلاو ءارشلا رعس مهتييثتبف .رشع نماثلا علطمو . رشع
 . زيلكنإلل ءيش لك عيب نولضفي اوناك نيذلا يلاهألا ةقث اوبستكا ء اهيف

 عديل « تالوصحملا عيمج زيلكنإلا يطعي سلبارط اشاب ناكو . مهنم ءارشلاو

 نوسفاني زيلكنإلا ةنطابقلا ناك امك . . هبيلاطم ضعبل عضخت ةيسنرفلا ةمألا

 ةرايز دنع مضتل سلبارط نكت مل ةقيقحلا و .00«نييسنرفلا مهرودب

 لصنقو «. دحاو يزيلكنإ رجات ىوس « م1591 ةنس يف احل «لردنوم»

 . «”يزيلكنإ

 نرقلا رخاوأ يف اهلك ماشلا دالب يف مهتراجت تفعض دقف ةقدانبلا امأ

 ةنس بلح يف مهتيلصنق ءاغلإ دعب ةصاخبو « سلبارط اهنمو « رشع عباسلا
 رزج يفو «ريمزأ يف مهتراجت ىلإ اوتفتلا نيذلا نويدنالوملا كلذكو . م1106

 . ةيقرشلا دنملا

 يف سلبارط تطاحأ ىلا « ةمئالملا ريغ فورظلا لك نم مغرلا ىلعو

 ًازكرم لتحتل هرخاوأ يف اهقيرط قشت تناكو اهنإف ءرشع عْباسلا نرقلا

 (1) تاقئاوم - طماع 0م. ت1, 2:2 20غ

 (2) ةاهص فعلا (/ا) : لمانكدعزل أمهر ماومرصم 10 زق منكدله05 هل عدقأم,, 8هأرانأ 1963. 6. 34, 189 :(1)

 ؟



 عئاضبلاب نانبل لاشو ةامحو صمم رهجج 4 ةينانبللا ء ىناوملا نيب , ًارهدزم

 .(37(ةدروتسملا

 . توريب

 بناج ىلإ كيلامملا دهع يف ًايراجت ةطيشنلا ءىناوملا نم تناك دقل
 بناجألا مامأ ًايبيردت اهوحتف دقو « رتحب لآ اهمكحي ناك دقف .سلبارط

 اهرحب بابع رخمت نفسلا تذخأف « قش قيم ةندل انرم اتم ارلع . راجتلا

 لبق اهيف نوقتلي نويحيسملا جاججلا ناكو صربق نيبو اهنيب لصتو « ماظتناب
 حمسو» « ةمسن (١٠ر٠٠٠) ةبارق ىلإ اهناكس دادزاف « سدقلا ىلإ مهباهذ
 يذلا رغثلا تدغو 22« . سئانكو تامامحو تانامخ ءانبب اهيف نييبروألا راجتلل

 نع قشمدب لصتت توريب تناكو . ىطسولا ةيماشلا دالبلا ةيلخاد يذغي
 تاقوأ فو . قشمدو ةرهاقلا نيب « سربيب ناطلسلا هأشنأ يذلا ديربلا قيرط

 توريب تضرعت دقو .©0نارينلا وأ لجازلا مامحلا ةطاسوب « ةعرسلاو رطخلا

 فو م781١ ةنس يف) نييبيلصلا جورخ دعب يونجلا لوطسألا ةمجاهمل نيترم
 نم ةبيرقلا قاوسألا قرحأو , بلسلاو ببنلا اهيف لمعأو ء« ( م٠ “٠٠ ةنس

 اهمجحاه م1811 هن يف ةيرومبا ملت ناطللا حتتف دعب هنأ امك . (* ءانيملا

 العف هتراحب لزنو ؛ ١67٠١ ةنس يف , ًابكرم رشع ةسمخ نم فلؤم لوطسأ

 فاسخنا ببسي برخت دق ناك اهءانيم نكلو) «484 ص . خيراتلا يف نانبل  يتح )١(

 .(يرخصلا ءىطاشلا

 2 . "4 ص . توربب خيرات - ىبحي نب حلاص (؟)

 (2) الهم. 5نعاو: طوععاماتوم 0؟ 51 لملزب اققل5 (1 350) 118010. ةاناجب 6و 00 1895, 2:

49 

 . 5٠5 ص هسفن ردصملا - يىتح 8١. ص توريب خيرات ىيحن نب حلاص (0)

 ةمق' ىلإ مث «توريِب سأر :ئمسي ناكم يف اليل ىطعت ةيرانلا تاراشإلا تناكو

 . ةيقرشلا نائبل لابج ةلسلس يف سوبي ىلإ اهنمو .(ةسينكلا لبج يف ةمق يهو) شراوب

 .(قشمد ةنيدم ىلع فرشي يذلا ةيحلاصلا لبج ىلإ كانه نمو

 (4) دهر: 11.5 0 )0



 ال يتلا ةيرحبلا ةلمحلا هذه نأ الإ .(2مايأ ةثالث اهوكلمتو ءاهضرأ ىلع

 يدرب ناج اهيراح ذإ « ةرساخ اهباقعأ ىلع تدر « «2طبضلاب اهتيوه فرعت
 . نوقابلا رفو هلاجر نم ةثايعبرأ عم اهدئاق لتقف « فنعب اهدصو « يملازغلا

 لحاسلا ىلع ةساسحلا زكارملا نم تناك توريب نأ حضتي اذه نمو

 قطانملا ىلإ ةدعاقك مهدوقت اهلع 5 نويبروألا اهكالتما يف عمطي . يماشلا

 امك  اهيف ماقأ دقلو . ماشلا دالب نم ٠ ًايداصتقا اهلالغتسا يف نوحمطي يتلا

 ودبيو .«)7ةرهاز ةراجتو قدنفو لصنق اهيف مهل ناكو .ةقدانبلا - ًاقباس انركذ

 يف مهراجت ةماقإ زكارم دحأ تناكو ءاديص لبق اهيلإ نييسنرفلا تبذج اهنأ

 قلأتت مل اهنأ الإ ©« 8هم: توراب» اهنومسي اوناكو «©رشع سداسلا نرقلا

 نإو ءرشع سداسلا نرقلا يف سلبارط هيلع تناك امك اريبك ايراجت أءانيم

 نييسنرفلا ماقم لطي ملو .رخاو نيح نيب اهيف وسرت ةيبنجألا بكارملا تناك
 ءاديص ىلإ رشع عباسلا نرقلا نم ىلوألا َنينسلا يف اهورداغ دقف ءاهيف

 دارأ دعب هذوفن قاطن نمض تلخد دق نكت ملو  نيدلا رخنف ريمآلا نأ ذإ

 ءاهلاوحأ نيسحت ىلع لمع يتلا اديص ىلإ مهبذجيو ءاهنم مهجرخي نأ

 نوكت نأ نم ًالدب اديصل ةعبات (ةلكسإ) ىلإ تلوحتف . كلذ يف حجنو

 ةهكافم :نولوط نبا .  777”ص .7ج .روهدلا عئاور ين روهزلا عئادب - سايإ نبا )١(
 .7١1ص .7ج نالخلا

 | .كلذ دكؤت ال ىرخأ رداصم نأ الإ «ةيسنرف تناك ةلمحلا نأ (غنيلبيرتس» دكؤي (90)

 . امهبم هكرتت ,لي رمألا ىلإ ريشت ال وأ
 هان ماأرمون 116 000180 !اننأ م 2 6 قةنقطو, 6: 64 - اهنل50615: اه 518 7.11 7

 (3) انور: حرز مم: 47041 ةرفإ

 (4) مه ذل.1 645-12. ا 46:00إ8 09 1685 - ©هراوق- [هبرريب 9 )2

 (5) 6'ممياوار: 7.11. 6: 9 )6(

 «لابجلاب ًامامت ةطاحم ةقطنم يف عقت اهنأل .مسألا اذهبي تيمس اهنأ ىلإ «ويفراد» ريشيو
 .رثبلا هيشت اهلعجي .امم

 ضخ



 نم ادج ًاقورطمو ٠ عئاضبلاب رخزي ًءانيم تلظ اهنأ الإ .©27يسيئرلا زكرملا
 . 27بناجألا

 ةنس يف « ةسنرولف ىلإ هتلحر نم ىنعملا نيدلا رخف ريمألا داع امدنعو

 ةيالوب هيلع ةلودلا تمعنأو « نانبل ليج ةقطنم ىلع رطيسو ءم 64

 ةنس يفو .تورييبب اماتها رهظي ذمخأ هنإف . ©م15177 ةنس يف ماشلا
 اهنيصحت ىلع لمعي عرشو « ةعساولا هتيالول ةرضاح اهذختا ء م1

 ىنبف .رمألا اذه يف مهرضحأ نيذلا ن ويناكسوطلا ء اربخلا مهسأو . اهليمجتو

 هراز يذلا رصقلا وهو « ةريبك ةقيدح هب طيحت . امخف ارصق هسفنل اهيف
 ديدشلا هباجعإ رهظأو « ًاقئاش ًافصو هفصوو « م1791 ةنس يف «لردنوم»
 تالبطصالاو « ةديدعلا ةحيسفلا فرغلاو . هطسوتت يتلا ةليمجلا ةكربلاب

 دقو .«يحيسملا ملاعلا ءارمأ نم ريمأب قيلت اهلكو» « دوسألا ترعو . ةمظنملا

 نأ رظتنملا نم ناك هنأ ىلإ راشأو « ةرمثملا راجشألاو نئانجلا فصو يف ضافأ
 رصقلا اذهب داشأ دقو .«برغلا قئادح طمن ىلع ليئامت قئادحلا كلت مضت

  9 20١تادمباو - مايا«: )1(
 5 2: 3 (2ةملز/5: [ةايواو. )2(

 )"( طوطخم نع ًالقن 2745 ص . .نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا ردنكسإ ىسيع
 ةموكحلا اين نع ماثللا رسح) ناونع تحت «لفون هللا ةمعن لفون ديسلل هيدل

 (ماكحألاو .

 ( اناويؤمملا: 0م. 01 4 ) ًَء )4(

 8ث "8 ص (فولعملا) قباسلا ردصملا نع القن .

 لاهشلا يف «ينامثعلا دارم ناطلسلا نمزب هدّيش يذلا نيدلا رخف ريمألا رصق اهيف
 ةكلمملا يف اهنم لمجأ دجأ مل «ةيماخر هراوفو ةيقسف هلخدم يفو «توريب نم يقرشلا

 تالبطصا كانهو ءاهؤانب لمكي ملوأ نآلا ةبرخ ةريثك فرغ رصقلا يف . ةينامثعلا
 كولملا روصق يف الإ ليثم هل سيل امم «ةبراضلا شوحولاو دوسألل نرعو «لويخلل .

 ىلإ موسقم عبرم ريبك ناتسب يهو .لاقتريلا ةقيدح رصقلا ْق ام لمجأو )1"١( ةقيدح

 اهيف رجحلا نم شامم اطوحو .ةهج يف اهنم ةعبرأ لك «لاقتربلا رجش نم ةعبرم
 «اهب اهرورم دنع اهعذج ىلع هايملا ظفحل ةرفح ةرجش لك لوحو ءايقسلل هايم يراجم ,

 ةيلاطيإ يف ناكريمألا نأل بيترتلا ةياغب يهو ءاهريدي يزيلكنإ يناتسب اهيف ناكو

 ضنا



 دقف « رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف توريب اوراز نيذلا حايسلا عيمج
 رصقب هبشأ» هنأب ؛ م1737 ةنس توريب راز يذلا «كوكوب راشتير» هنع لاق

 نم ةقيدح طسولا يفو « ناردجلا يف تددم بيبانأب هيف يرجي ءاملاو « يتامور

 . ()(ةعئارلا نوميللا راجشأ

 دييشت ىلع لمع اهنإو « ركذلا فلاسلا ه هرصق ءانبي نيدلا رخف فتكي ملو

 هأئي دقو أمدق نيتس هعافترا غلبي ٠ . لاع جرب وهو» 2. «فاشكلا جرس

 ىتح هناينب مكحأو « همجابت نأ نكمي يتلا ودعلا تاوق فشكل ًابقرم نوكيل

 لابجلا نم اهب قدحي امو ةنيدملا رظنت تناك جربلا اذه نمو « ادج ائيصح ادغ

 نم ةراجتلا ةياحل توريب ءانيم نيدلا رخف ىوق كلذبو .9«2«ىرقلاو يباورلاو
 . 2«اريغص الوطسأ هيف هل أشنأو « نييطلاملا"ناصرقلا وزغ

 توريب نوك» نأ « م٠1 ةنس يف توريب راز يذلا «ويفراد» ركذيو

 حاير نأ ذإ ٠ يحص ريغ اهءاوه لعج . فارطألا عيمج نم لابجلاب ةطاحم

 نع لابجلا اهقيعت ءرحبلا نم ةدعاصتملا ةرخبألا عيمج درطت يتلا رحبلا

 شرح عرزب نيدلا رخف ماق كلذلو « ءاوملا دسفت مث نمو .رانشتنالا

 ىلع مهروصقو مهقئادح اوبتر الو «كارتأ ةالو اهفرعي مل ىتلا ءايشألا هذه فرعف -

 لالت اهيف ثورلاو ,زعاملاو منغلل ةبيرز تراصو تبر اهنأ هل فسؤي امبو .اهزارط

 ناتسبلا اذه يقرش يفو .(ياسرف رصق يف تايلاقتريلاب ةقيدحلا هذه ركذت) . ةسدكم

 امهقوفو ءةجرد ةرشع يتنئاب امهنم لك ىلإ دعصي ءرخآلا قوف امهدحأ «نايلاع نايشمم

 ناك «ةيلامشلا ةهجلا يف جيبب فيصم ىلإ نالصوي امهو ءاههللظت لاقتربلا راجشأ
 ةناكسوط ءارمأ سلجي اى ,هسنأ تاعاس يف هتناطب عم هيف سلجي نيدلا رخف ريمألا

 نأ يوني ناك يتلا «ةريثكلا ليثاتلل دعاوق انيأر رخآ ناتسب يفو .سفنلل ًاجيورت
 . «كلذ لثم عنمت ىتلاءنيملسملا تاداعب لابم ريغ اهيلع اهبصني

 (١)  "11. 2:0مهنعمعام: رم 685 ماتمل نأ 1716 عوقأ هلع 50م6 هأذور همايضاجتفو. .5 )3(
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 ٍليساب» خرؤملا نع القن 544 ص . .نيدلا رخف ريمألا خيرات .- فولعملا

 رلا وسي« 



 ةباغ نرغ يذلا وه نيدلا رخف نكي مل عقاولا ينو.«)وجلا ةيقنتل ربونصلا
 ىتأو « ميدقلا ذنم ةدوجوم تناك دقف « ةنيدملل ةرواجملا ةريبكلا ربونصلا

 ًارود تبعل اهنأ امك « يداليملا عبارلا نرقلا يف يطنزيب رعاشل رعش يف 0
 فيرشلا مايأ اهتحاسم تناكو .(©2توريب راصح ءانثأ نييبيلصلل اديفم
 اهنم نويبيلصلا ذختا دقو « ًاعبرم اليم ١15( ٠ ١7 ماع ىوتملا) يسيردإلا
 (؟مءايسلا مظعم نأ الإ .22مهدعب نم كيلاملا كلذكو مهباشخأل اردصم

 عقاولا يف لعفي مل يذلا نيدلا رخف ىلإ رمألا اذه اوزعو « أطخلا يف اوعقو

 .هديدجتب ماق هنأ ىوس

 . نيدلا رخف ريمألا دهع يف ًاريبك ًاراهدزا ترهدزا دق توريب نأ ودبيو
 نيترمب ريكأ اهدجو « ًابيرقت نرق عبر دعب اهيلإ دفو يذلا هويفراد» نأ ىتح

 همدر دق اهءانيم نأ الإ *ةانسح ٌءانب ةينبمو ةنيصح راوسأب ةطاحتو « اديص نم
 ناعفادي اناك نييوق نيجرب مدهو . «)اديص ءانيمب لعف ابك « نيدلا رخف

 اذلو «ىقابلا رحبلا تابوسر تلمكأو «ءانيملا مدهلا اياقب تدسف ءاهنع
 كلدجوي ناك نكلو . ةريغصلا نفسلا الإ توريب ىلإ لخدت نأ نكمي "ل ناك

 (1) 2" مياه ين 1 3 | 01

 ةعارز يف ٍببسلا نأ ,(7” 44 ص) يسورلا «يليساب» خرؤملا نع القن «فولعملا» ركذي

 .اهيلع رحبلا لامر موجه نم لوقحلاو نيتاسبلا ةياقو ناك ةباغلا هذه
 . 4-6 ص . ىيجي نب حلاص 14٠-. ص .نيدلا رخف ريمألا خيرات ... فولعملا (7)

 . 1ص رتسسولغ ةعبط  يسيردإلا . 408- 507 ص . خيراتلا يف نانبل . يتح (؟9

 ةباغو» ةباغلا اومس مهنأ ىتح «نيترامالدو .«لشرشت»و «ينلوف»و «لردنوم» لاثمأ نم (54)

 ْ .«نيدلا رخف

 ةياهنولبولا» مث 57. - ا/مامقإل. 1.1١ 2: 172. - 0ماووها 0اةنانععاتأا !/10ان101 ا هطقنما) 2 188 83

 8651 لةرعهه. ل01. 1. 2:1

 اة قيال 6: المالووع هو قماعصأ. الما. 1, 2: 430, 4.

 (5) 1" ميانأقانال: 11. 2: 4 )2,

 (6) [41تدقيرم 8 2قينزما81: اه061:5 اها/ققاقأ768, ال2: 8 )39

 ةياهننرلرفل|: مب 43 - 0"مصيأو نع: 1.11. 2: 338 - 151ه نمطقر: 22: 9

 ١87. ص 17ج هراصبألا حيرست» هباتك يف رمطلا اذه ركني «سنمال» نكلو
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 ناك يتلا بكا رمل زل وسلا ب نسحب دعيت علاجه سرع ومع لال اديب
 :ةيسنرفلا ةصاخيو .بكارملا تناك عقاولا يفو .©ةنصارقلا فاخت ال
 دحاو بكرم نم رثكأ دهاشي ام ًارداتو «ةنصارقلا نم ًافوح اديص ىلإ بهذت
 «ريمألا لتقم دعب طاطحنالا اهباصأ اذكهو .«2”توريب نم ماعلا يف رمي
 ةيداملا تاوشابلا تاقياضم ناكسلا تكينأو» ءاهيف رومألا تريغتو

 ىلإ اوتفتلاو راهزألا قئادح اولمهأف «نيفظوملا ةيقب عشجو «ةرمتسملا
 مهدروم وه يذلا ريرحلا جاتنإو ءزقلا دود ةيبرتل طقف ضيبألا توتلا ةعارز

 مورلا نييحيسملا نم توريب ناكس مظعم نأ ةقيقحلا يفو . . يساسألا

 امهريغو «لمخملاو ناتاسلا نوعنصي مهف .راجتو عانص مهلكو «ةئراوملاو

 كارتألا نأل ءاهسفن ةنيدملا يف ةيفاو تايمكب كلهتست يتلا ةشمقألا نم

 الو رصمو بلحو قشمد نم لفاوق توريب ىلإ دفتو .رخافلا سابللا نوبحي

 .وريرخلا ىتج ترم ف اديب
 . سلبارط دمتعت امك « يراجتلا اهطاشن يف توريب دمتعت ةقيقحلا يفو

 . امل ةرواجملا ةقطنملا ىنغ ىلع اهنإو « اهيف ةيسارلا بكارملا ةكرح ىلع ال
 . ةميق ةيبنجأ ةراجت اهيلإ بذجيو «ةريف» تايمكب هجتنت تناك يذلا ريرحلاو
 مهضعب ميقيو . اهيلإ نودفي اوناك . (نويسنرفلاو نويناكسوطلاو ةقدانبلاف
 « ريبكلا ناخلا» اهرهشأ مه تاناخ مضت تناكو .ةعلسلا هذهب راجتالل اهيف

 * ةيررمو عضاو ءاجب وهو + كرمك ,نف :هيرقلاب رجبلا ةعيض لع ايئاق ناكو
 . للعألا قباطلا يف ةينكس ًافرغو .هنم ىللقسلا ىباطلا يف نزاحم يوحي

 الإ تاخلا اذه نكسب الو هامل ليغتملاو رحلا :ةباحي وه قاور انهطيعو
 اشيا ىمسي يذلا ةريغصلا ناخلا» امأ .دلبلا راجت ضعبو . نويرصملا

 و ةعساو هج هلو 5 كلذك عبرم :ءانب وهو . قوسلا يف مئاقف .(ةيراسيقإلا

 نيكاكدلا نم ادلع . يضرألا قباطلا يف انزغ )١5( مضيو . طسولا

 (1) 0" مصياونريت 1.11. 6: 9 0000

 (2) اندووومو: 2: 8 52 ) ٠

 (3) 0'قموونال 1.11. 343-250:337- م. ماا. تام, 8, 234 16070أ6 51 !'تأ81 08 7600عم 5 دينا

 . ١77 ص قباسلا ردصملا .فولعملا (5)

 ضكإ



 ساوقأ وذ ربخأ رم دتمي ىلعألا ينو , نزاخملا طيحي يذلا زيلهدلا يف ةريغصلا
 امأ . اهمسق نكميو « ةعساو فارطألا فرغو .ةفرغ )١7( ىلإ يدؤي

 لغشي اهنيب « اهيف ةداع نوميقي دلبلا راجت ناكو . ادج ةريغصف ةيقبتملا فرغلا
 . ناخلا يف نزاخملا لضفأ ممل . نويسنرق راجت ةعبرأ ةعساولا اياوزلا فرغ

 دحأ ماقأ دقلو . . . . مهبتاكمو مهئاقدصأل ىرخأ ةريغص فرغ بناج ىلإ

 .©)«ايرهش وكيإ ٠١ لباقم معطملا هبشي ام دارفألا

 . قشمد تامايحي ةهيبشلا « ةليمحلا اهتاماحب توريب ترهتشا دقلو

 رخف هانب يذلا مامحلا اهنيب نم ةعبرأ رشع عباسلا نرقلا ةيابن يف اهيف ناكو
 . «0ريملا مامحب ىمسملاو ء نيدلا

 نييسنرفلا نإف . توريب ءانيم يف نييسنرولفو ةقدانب دوجو نم معرلا ىلعو
 ةنس يف نييسنرولفلا جورخ دعب ةصاخييو « هيف نيدئاسلا مه اوناك

 دوصقملاو .يناثلا ينعملا نيدلا رخف لعقم تلت يتلا ةرتفلا يف ء م15
 ةرايز دنع زواجتي مل هنإف نيميقملا ددع امأ ٠ ةيراجتلا ةرطيسلا وه انه ةدايسلاب

 .ءالمع اوناكو ,راجتلا نم ةسمخ وأ ةعبرأ ةنيدملل م٠55١ ةنس يفويفراد

 يف ءالمعلا ءالؤه لغلغت نع ةيراجتلا مهترطيس تمجن دقو .اديص راجتل
 ريرحلا مدقت يتلا نكامألا ىلع بناجألا نم مهريغ نم رثكأ مهفرعتو «ةقطنملا

 الو . فاطقلا لضفأ ىلع نولصحيو « مهريغ لبق اهنم هنورتشيف « ديجلا

 ريرحو .ةدوجلا ةليئضلا ريارحلا ربغ نيرخآلا راجتلاو لفاوقلل نوكرتي
 نم ناكو . ضييألاو رفصألا هيعونب « ناورسكلا ةقطنم نم اهيتأي توريب
 « نيميقملا نييسنرفلا راجتلا ددع ةّلق نم مغرلا ىلعو .ريرحلا عاونأ نتمأ

 نوعمجو .ركيإ (١٠5ر000٠) هتميق ام ماع لك نورتشي اوناك مهغإف

 (1) ا/.0'قممياونزعت 7.11. 26: 353-55 ٍ )0(

 ةفحتلا طوطخم  يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا نع ًالقن هفن ردصملا :نولعملا (5)
 . (فولعملا ىدل طوطخم) «ةيسليارطلا ةلحرلا يف ةيسلبانلا

 ١)  0: 8ميدياوي 1.11. 2: 344-343 - ارادوومو: '0 )3(

 ضخ



 ناك اذإو « بكارملاب اديص ىلإ اهب نوثعبيو . جيردتلاب قاوسألا نم ةينكلا
 .0دأرب اهنولمحم مهنإف ءرحبلا يف رطخ كانه

 أودعس مبينإف اذلو « ةنسح بناجأآلا راجتلل توريب يلاهأ ةلماعم تناكو

 هيلع وه اى ًاريرش سيل انه بعشلا نإ : لوقي (ويفراد)» نأ ىتح 4 مبنيب

 هنأل كلذو » توريب يف هيلع وه امت ةبيط رثكأ سلبارط يف وهو ع اديص بعش

 اناك ىرخألا ندملا يف ةلاطبلاو سؤبلا انيب ءهلمعب ًاماتها رثكأو رهمأو ىنغأ
 .ماجسنالا وعيرس ةنيدملا هذه ناكس نأ امك .()«أسرشو ًاعداخم هلعج يف ًاببس

 مهنيب اميف نوروازتيو «بارشلاو ءانغلاو «حرملاو وهللا نوبحي مهف ءمهريغ عم
 .20(نيرقتحم اوناك نيذلا دوهيلا ادع ام مهتانايد تناك امهم

 علطم يف توريب يف ىلوألا ةيبنجألا ةلودلا ربتعت يتلا ةسنرفل نكي ملو

 اهيف ةيسنرفلا ةيلاجلا عبتت امنإو «لصنق بئان وأ لصنق ءرشع عباسلا ثرقلا

 موسر عمجب توريب يف اميقم ارجات فلكت تناك يتلا ءاديص ةيلصنق

 يتلا ريارحلا ىلع عفدي نكي ملو .لمحي بكرم دجوي امدنع ةيلصنقلا

 الإ عفدت الأ ضورفملا نم هنأل « توري يف ةيلصنق مسر اديص ىلإ لمحت
 تناك دقو . ةموسرملا هتهجو ىلإ ايئاهن بكرملا هنم قلطني يذلا ناكملا يف

 ةهجو نم اهنأ الإ ءاهيلاوف اديص قجنس مكاحب ًايرادإ ةطبترم ةئيدملا هذه
 نيب عارصلا ماق انه نمو .بلح ةراجتب تطبر دقف «ةيليسرم ةفرغ رظن .

 اهرابتعا ىلع اهتيلصنق مسرب لوألا بلاط دقف ءاديص لصنقو بلح لصنق

 عئاضبلا لك نأل .هل عفدت نأ ,بجاولا نم هنأ يناثلا ىعدا امنيب هل ةعبات

 راجتلا ناك كلذبو .اديص راجت مساب يه علسلاو اهنم ىرتشت يتلا

 نع اوعنتماو «ةراجتلا ةفرغ ىلإ اوكتشاف «ةيلصنقلا مسر نيترم نولمحتي
 مازلإ ىلع اهماكح عم قفتا «توريب يف بلح لصنق بئان نأ الإ «عفدلا

 (1) 5'ميصيأ وانا«. 1-11. 6: 44 201(

 (2) اطأل: 6: 1 ةفآ

 (3) اطزولد 6: 6 65



 يف ةسنرف لصنق ررق ؛ةلكشملل ًالحو ©”حجني مل هنكلو «عفدلاب راجتلا
 «م 1566 ةنس زومت 74 يف ميقي نأ ,.«27«تاكيف سيسنرف» ديسلا .بلح

 راجت نأ الإ «توريب يف ةسنرفل لصنق بئان «ةنراوملا ميعز» لفون ابأ خيشلا
 مل («تاكيف» نكلو لف يبأ خيشلا بيصتنت ماعلا يف أاوحجت اديص

 نأو «بلح ةيلصنقل ايفا توريب رْغت ءاقيإب ًاديدج ًايلط مدقو ع نكتسي

 07 عئاضبلا عيمج ىلع /7” يهو .ةفولأملا موسرلا هيف اهلصنقل ىبجي

 ءاديص ىلإ ولو ىتح .ناكم يأ ىلإ اهنولسريو نويسنرفلا اهيرتشي
 ايم را اي ل ين نيا نب انس لك نع اع دار يلق

 ءانيم لصف نمألل ااحو اري .(”:مهناتهبو مهريرورحب توريب ةيلصنق

 ةيعر ةحارو راجتلا ةعفنمل» اديصب قحلأو .«.بلح ةيلصنق نع توريب

 .هبئان وأ اديص لصتنق ريغل عوضخلا نع توريب راجت ىهنو .«”«كلملا

 . 145 ص .(دوبع سلوب ةمجرت) نائبل يف ةسنرف ديلاقت .-ربوهلتسير (1)
 (1) طال: 58: 3566-7

 ةدنالوهو ةسنرفل ااصنقو .ةسنرف كلم ًاريشم 6ةحعماو مزءوادو؛ تاكيف سيسنرف ناك (")

 ةنس نيب ءاهب قلعتي امو بلحو ةينامركو صربق ةريزجو توريبو سلبارط يحاون يف
 يف هبهذم رشنل طاشنب لمع دقو : انضم ًايكيلوثاك ناكو .م1550و

 ص .ةينوراملا ةفئاطلا خيرات - يبيودلا نافطسا .رظنا .ةيحيسملا ةيقرشلا طاسوألا

4 . 

 ينعملا نيدلا رخف ريمألا نوؤش ريدم نزاخلا ردان يبأ نبا وه  نزاخلا ردان لفون وبأ ("9

 .هعم ةقادصبو «ةناكسبط قودنارغب لاصتا ىلع ناك دقو «نميألا هدعاسو ؛يناثلا

 ريخألا اذه فرع دقو .لفون وبأ ردان خيشلا هدلو هفلخو ءم581١/ ةئس يفوت دقو

 اذهل هتيص عاذ دقو .مهل ةماقإلا ليهستو «نيدفاولا نيرشبملل هبيرقتو ءههمركب

 زايهملا رمال مل ال كم ماد قو «ةسنرف قو .ةبروأ يف ببسلا

 ةنس يف كلذو .ةسنرف ةيلضنق ىلع هلوصح دعب ةيقدنبلا ةيلصنق لان دقو .«بهذدملا

 .ما6

 ا/. [0'قمياناقلاب 1,11. 22:-358-65.

 بلط ناك) . 19716١ ص (دوبع سلوب ةمجرت) نانبل يف ةسنرف ديلاقت -ربوهلتسير (4)
 . (ها/5 ةقرو (ه) دلجم ةيجراخلا ةرازو فيشرأ نع ١5684 ةنسرايأ ١5 يف تاكيف

 . 6 15-ه16 ةقرو (ه) دلجم  ةيجراخلا فيشرأ نع *١6. ص .قباسلا ردصملا (ه)
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 ناك امم مغرلا ىلع ةيلصنقلا نوؤش يف هسفن لخدي نأ لفون يبأ ىلع رظحو

 ةيسنرفلا ةكلمملا نئس اهتافانل ةاغلم تربتعا « ةيمسر قاروأ نم هدي يف

 .«!)اهتاداعو

 تعد « توريب يف ريرحلا ةراجت ومنو « ةسنرف يف لقوث يبأ يعاسم نكلو

 « يناثلا نوناك يف يمسر كص رادصإ ىلإ رشع عبارلا سيول ةسنرف كلم

 لصنق بئان ال « توريب ىلع ًالصنق لفون ابأ نيعي ء م1577 ةنس (رياني)

 ابهتراجل اعرف دعت مو . اديص نع توريب تلقتسا كلذبو .(©طقف

 يف رشع عبارلا سيول ةسايس عم ًابواجتم لفون يبأ نييعت ىتأو .ةيبونجلا
 ةلاتساب « عاقبلا .هذه يف ةسنرف ذوفن ميعدت ىلع لمعت تناك يتلا « ةيروس

 هنبا ةقيظولا هذه يف لفون ابأ فلخ دقو .اهيلإ ةنراوملا ايس الو « نييحينملا
 ةنس يف تلقتناو « م1541 ةنس ىتح اهيف يقبو .ء (وصنقوبأ) ضايف |

 ىلإ بلطب مدقت نأ دعب « لفون يبأ ديفح « نصح خيشلا ىلإ هنم ء. 7

 ىلع « لمعلا اذه يف هتيبثتل « م1597 ةنس يف « رشع عبارلا سيول كلملا

 امأ 0 كلذ زيجت ال لصانقلا رايتخا يف ةيعرملا ةيسنرفلا نيناوقلا نأ نم مغرلا

 تقحأو «تيغلأ توريب ةيلصنق نإف « ءماكقكال_-مالكأف١ا يماع نيب

 الو اديص لصنق نإف « م1591 ةنس يف تديعأ امدنعو « اديص ةيلصنقب

 نع ًابيرغ ىري نأ «ويفراد» ءاس امك هءاسو رمألل اجترت نكي مل « ةروربم

 ىدل هريقحت يف دجف « اهفرشو ةيلصنقلا ةفيظو ىلع هلثم الصاح ةسنرف

 )١( .قباسلا ردصملا ص؟١67ء ١54 ء.صوصخلا اذهب لفون يبأ ىلإ كلملا ةلاسر نإ) .

 نم اهنع ةروص تذحخأ دقو .م6٠155 ةئس (سرام) راذآأ 8 نوينيفأ يف تبتك

 خيراتب اديص ةيلصنق تالجس ١7 نصح قاروأ نيب «م7945١ ةنس (ريمتبس) لوليأ
 .(تزاخلا

 خيرات - يهيودلا باتك يف دراو كصلا صن نإ . ١65-108 ص . قباسلاردصملا 0

 . 7739-778 ص .ةينوراملا ةفئاطلا

 ص .ةينوراملا ةفئاطلا خيرات يبهيودلا - 1١58-171١ ص قباسلا ردصملا 0

. 15-06 

 <« و



 تحنمو « © «روربم ال» سدل عمتست ىل اهنأ الإ . ةلوؤسملا تاطلسلا

 هل ةلاسر يف «نارتراشنوب» .راشأو . لفون هنبا ىلإ ؛ م7٠1١ ةنس يف ةيلصبقلا

 ةريل )٠١٠١( نأب ء م7١1١ ةنس « (وينوي) ناريزح ١ يف ةراجتلا ةفرغ ىلإ

 كريرطب ىلإو «توريب لصنقو ةنراوملا ريمأ نزاخلا لفون ىلإ تيطعأ
 .(”لاملا اذه اوعفدي نأ اديص يف ةمآلا باون ىلع نأو «ةنراوملا

 ىلإ لصت مل اهنأ الإ , ةماه ةلكسإ توريب «ةلكسإ» نأ ىرن اذكهو

 مامتها ناكو .ةيبوروألا تايلاجلا مظعم اهيلإ دفت تناكو ١ اديص ىوتسم

 اوناك ءاهيف ةنراوملا نم ريفو ددع دوجول كلذو ءاهب اريبك نييسنرفلا
 يف يحيسملا ريشبتلل ًايسيئر ًازكرم تناك اهنألو . ةسنرف كلم ةيامح نوبلطي
 تمض دقو . ةنكمم تادعاسم لك هل نومدقيو «٠ نزاخلا لآ هاعري « ةيروس

 ,(0نزاخلا لفونوبأ خيشلا هايإ مهحنم « نييعوسيلل رخآو « نييشوبكلل ًاريد
 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف بذجت مل توريب ةلكسإ نأ ظحالي نأ بجيو

 اوناك امنإو « مهتايلاجل ًارقم نكت مل مث نمو « نييدنالوه لاو زيلكنإلا رشع
 .ام ةعلس قيوست ىلإ اوجاتحا ام اذإ ًارباع ًارورم اهنم نورمي

 : ةلكسإ موقت توريب نم بونجلا ىلإو

 :اذيص

 ايف تطحنا دقو « ةرهدزمو ةميظع ةيقينف ةنيدم يدق اديص تناك دقل
 دهع يف امأ .ةيروسل يبيلصلا مكحلا ءانثأ تزربف تداع اهنأ الإ ءدعب

 تدقفو « اهمارخ يف تشاع اهنإف « نييبيلصلا نم تررحت نأ دعبو « كيلامملا
 يذلا يراجتلا راهدزالا يف كراشت مل يهف .ةقباسلا ةيراجتلا اهتناكم

 توريبو بلحو قشمد يف الثمم « رشع عبارلا نرقلا يف ةيروس هتدهاش

 ةئس يف مهنم لوطسأ اهمجاه دقف « برغلا عابطأ نم جنت مل اهنكلو . سلبارطو

 . 7١9١و ص قباسلا ردصملا )١(

 (2) 88. 83 لانأ) 2 6فإ

 (8) 0' قبو 1.11, + 9 ةفإ
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 . ")هيف هلاحر م187١ ةنس يف يونحلا لوطسألا طحو ءم" هه

 ينامثعلا مكحلا دعب . رشع سداسلا نرقلا يف ريغتي أدب رمألا نأ الإ
 دوهعلا عسو ينامثعلا ناطلسلا نآل امنإو .ديدجب ىتأ هنأل ال ,.ةيروسل

 نألو « تاذلاب مهنم ةقدانبلاو « نييلاطياإلل الإ يضاملا يف حنمت مل يتلا قيثاوملاو

 نم ةعقبلا هذه ىلإ راظنألا تهجوف تداع « ةيملاعلا ةيداصتقالا تاروطتلا

 اهتيويح ًاعيشف ائيش ديعتست راطاإلا اذه يف اديص تذحخأ دقو ,ديدج
 نيدلا رخف ريمألا دهع يف اهتقال مامألا ىلإ ىربكلا ةعفدلا نأ الإ .اهطاشنو:

 5 0 ىتح الا ردرغلا كاوا عبرلا 0 3 ينعملا ْ

 رودلا اذهو .اهداصتقاو يدوس ةسايس يف يسير رود هذه ةيسايلا اهتفصب

 ءزجو . نانبل بوئج ىلع فرشت « م1 ةنس يف ةصاخ ةيالو ىلإ « قشمد

 يروسلا لحاسلا يف ةراجتلا للع ةرطيسم ىقبتسو 3 ةينيطسلفلا ضرألا نم

 تناك انغأ ىتح (؛ نييبروألا راجتلا بذج زكارم نم اماه أزكرمو « يبونجلا

 2 ةثلاثلا ةلكساإلا . رشع عباسلا نرقلا ةيابن 5 تاذلاب ةسنرفل ةبسنلاب

 .«©تنافيللا تالاكسإ عيمج نيب ةيمألا

 امنإو ء طقف ةهترامإل ةدعاق اهذختا نأب 27ينعملا نيدلارخف فتكي ملو

 خيرات - ىبحي نب حلاص نع القن ٠١< - 5١ ص اديص خيرات  نيزلا فراع دمحأ )١(

 . 30ص . توري

 ١)  2682-3ا/ادهقموز مم: )2(

 لحم نوينعملا لح .ةيروس يف يناثعلا مكحلا ماق ال .- يناثلا ينعملا نيدلا رخف ()

 نيدلا رخف ريمآلا يطعأو «يبونجلاو طسوألا نائبل ةرامإ يلوت يف نييحتونتلاو نييرتحبلا
 هتافو دعبو . لوألا ميلس ينامثعلا ' ناطلسلا لبق نم ربلا ناطلس بقل لوألا ينعملا

 م846١ ةنس يف يفوت دقو « مهيلع ًارئاث «كارتألل ًاضغبم ناك يذلا ز ةرق هتبا هفلخ

 نأ دعبو .سنويو نيدلا رخفامهنادلو هل ناكو .احين ةعلق يف انتاج وأ امومسف امإ

 امدنع امههنم لوألا نكمت ,ناورسك يف نزاخلا لآ ىدل نمزلا نم ةرتف اههتدلاو (يهتأيخ
 ةيسايسلا نيينعملا ةوق تغلب دقو . مم ةنس فوشلا يف هيبأ ةيالو ملتسي نأ بش
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 اقباس انثحب دقو « اهيلإ برعلاو بناجألا راجتلا ةرجه عيجشت ىلع لمع
 ال « ةيبنجألا ةراجتلا قافا عيسوت هفدهو  ةناكسوط ةيقودنارغ عم هتاقافتا

 ال « بناجألا راجتلا بذجل هيلع ناكو . ةسنرفو ةسنرولفو ةيقدنبلا عم أيس
 نيسحتو « اديص ةنيدم ليمجت امنإو . طقف ةيراجتلا تايقافتالا دقع

 لبق اديص» تناك دقف .بناجألا ىنكسل ةمئالملا ةنكمألا داجيإو « اهئانيم

 , زوردلاو نيملسملا نم ةنفح اهنكست « ةبرخ ةنيدم « اهل نيدلا رخف ليمجت
 كلذو .00«م164/ ةنس يف اهل هترايز دنع «سوكيفوتوك» كلذ ىلإ راشأ اهك

 لحاسلا ىلإ ةبسنلاب زاتمم يراجت زكرمب عتمتت تناك اديص نأ نم مغرلا ىلع
 .دالبلا لخخاد عم ةلهسلا اهتالصاومو . هطسو يف عقت يهف ٠ يماشلا

 رخف سحأو» .ربكألا ماشلا دالب ءانيم نوكتل اهؤيهت «قشمد عم ةصاخبو

 هكاوقلا راجشأب ةطاحملا يهو هانكسل اهراتخاف ءاذه اهعقوم ةميقب نيدلا

 ,ةدلبلا ىلع لطملا ميدقلا رصقلا ممرف «ديصلا رويطب ةينغلاو «بنعلاو

 ١61٠0 نيب مكح يذلا اذه هديفح دهع يف اهتورذ لوألا نيدلا رخف اهسسأ يتلا -

 ءافيس ينب عم عارص يف لخدو الاش هرصب دمف احومط ناك دقو .(م15ه

 أشاب يلع عم فلاحتو ءاديص قجنس اهيلإ مضو ناورسكلاو توريب هترامإ ىلإ فاضأو

 زيدناس لوقي امك  ةرطيسلا هل تمت دقو .بلح يف ينامثعلا مكحلا ىلع رئاثلا طالبنج

 دفص كلذ يف اهب لمركلا لبج ىلإ بلكلا ربخ نم قطانملا ىلع م1518 ةئس يف

 ينامثعلا ناطلسلا سحأ امدنعو 737١١-75١7(. ص) «ءةرصانلاو ةيربطو ساينابو

 ةناكسوط ريمأ ىلإ أجتلاف ؛همكح ىلع ءاضقلل ًاشيج هل لسرأ «نيدلا رخف رطخب
 ةسنرولفو نروغيل نيب القنتم ؛«م51١/ ةنس ىتح ةبروأ يف يقبو 2غم1511 ةنس

 . قباسلا هريس طخ عباتيل م1514 ةنس يف نانبل لبج ىلإ داعو .انيسمو ومرلابو ازيبو

 الإ ءرصم ىلإ بلح نم نات سبرع ىلع ةيالولا هنم لان ىتح ناطلسلا نم برقتثو

 . م1518 ةنس يق هلتق مث ءهرسأو هبراحف هيلع بضغ نأ ثسل ام هنأ

 ةناكسوط ةيقودنارغ عم هقافتا «ةيجراخلا نيدلا رخف ةسايس يف ام مهأ نإو

 امأ .ناطلسلا تاطلس.ايطخستم ةيراجت تازايتمإ هترامإ يف بناجألا راجتلا حمو

 . ينيدلا حماستلاو يداصتقالا راهدزألاو نمألا ديطوتب صخلتف .ةيلخادلا هتسايس

 )١( نع القن :
 (1) ذل. تطوطاأ: عولعطع عوأنممه 1 الدقم, 2ءمعف لن انط؟طقم 2: 7

 فقر تايلاخلا 0١



 ةنيدملاب هلصوو «ءاديص برق ةريعص ةريزج طسو لديدج رصق ءائبب عرشو

 عرفتل «ةراجحلا نم ًافيصر ىنب هنأ امك . . ءانيملا ىمح كلذبو « رسجب

 متها ام رثكأو «نيدلا رخف اهانب ةديدجلا اديصف .«7«اهتانحش نفسلا هيلع
 0 ناح 0 «بناجألا راجتلل أرقم تناك يتلا تاناخلا هب

 يتلا ينيدلا حماستلا ةسايسل ة هحيتنو .(© ةيمساقلا نا . قشمدو 55

 . "اريد نييشوبكللو اديص يف ةسينك ءانبب نييسنرفلل حمس هنإف ءاهعبتا
 ءاربخلا ةثعب دوهج ىلع ىربكلا هتينيأ ميمصت يف نيدلا رخف دمتعا دقلو

 .©ةيلاطيإ نم مهب ىتأ نيذلا «نييناكسوطلا

 )١( ص .يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات . فولعملا 741.

 ةياح رحبلا طسو ةمئاقلا ةيرحبلا ةعلقلا وه انه ديدجلا رصقلا نأ دقتعيو

 اديص يف هرصق امأ . اهحلصأو اهممر نيدلاءرخف نأ الإ البق ةدوجوم تناك دقو .اديص

 ايف هتعاتباو «نييسنرفلا راجتلل ديش يذلا ناخلا ةلابق عقي ناكف هءانب متي مل يذلا

 ص . خيراتلا يف نانبل ) : يتح . فسوي سيدقلا ثابهار دعب 555(.

 نم مه اديص يف نييبروألا راجتلا نم ماقأ نم مظعم نأل نكلو «جنرفلا ناخو هنإ (1)

 خيرات يف 14.0دءاهءبتك دقو .نييواسنرفلا نانو مسأ نمزلا عم لخأ هنإف «نييسنرفلا

 هيلع ناك اك هل فصو مدقيسو « صاخ باتك يف ًاقيقد اقدعو هفصوو «ناخلا اذه

 ةايحلا» لصف يف تاناخلا نع مالكلا دنع ويفراد ناسل ىلع ءرشع عباسلا نرقلا يف

 . ةيعامتجالا

 لصنق بتك دقو ءرسجلا ءانب «يلويش» يلاطيإلا سدنهملا ىلإ نيدلا رخف دهع دقل (*)
 هجوز ىلإ م١161 ةنس يناثلا نيرشت يف ونازتريف ود وكسيسنارف اديص يف ةناكسوط
 كص نم دوقن ةعطق نييناجلا نيب ساسألا يف ريمألا عضوو ء«ءانبلاب ءىدب دقل) الئاق

 .4*7 ص .فولعملا . . .يناثلا امزوق قودنارغلا
 . "5*7 ص  فولعملا (5)
 نيزلا فراع . جنرفلا نانخ. سفن يف ةعقاو يهو .757” ص  قباسلا ردصملا سفن (ه)

 ١١١ ص اديص خيرات -

 «هلئاعلا قيدص) ةلجم . ةيروس يف مه ريد لوأ ناكو «م576١© ةنس يف كلذ مت دقل (5)

 .755 ص فولعملا - ."8- الا“ ص - ١ دذدعلا نييشوبكلل ةيرهشلا

 و «تاحنلاو سدنهملا «يلويش» ناك .نيدلا رف مهرضحتسا نيذلا نيينفلا نم (/)
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 تاحالصإلا هذه ةجيتن , اديص يف ةيراجتلا ةكرحلا تطشن دقو

 نييسنرفو ناكسوط نم « نييبروألا راجتلا بكارم اهيلع تدفاوتو ؛ةماهلا
 ةيسارلا بكارملا هذه ةياحل ًاثيثح نيدلارخف لمعو .«»زيلكنإو نييدنالوهو
 . ءاوسلا ىلع نييحيسمو نيملسم مهيراحف . ناصرقلا نم هترامإ ةمصاع يف

 تاليهستلا عيمجف « اديص يف مهتايح يف بناجألا راجتلا معن دقلو

 ةيرحو (؟9ةياعرو ةيامح نم « مه ترفو هراهدزاو مهلمع حاجنل ةمزاللا

 سيول كلملا ثوعبم «نايمروك ود هبيد» بتك دقو .مالسو نمأو « ةينيد
 ام نيدلا رخف مكح نع «م١57١ ةنس يف «ماشلا دالب ىلإ رشع ثلاثلا

 ىلع مه امك ارارحأ نويحيسملا هيف شيعي ةيكرت يف دلب كانه سيل» -: يلي

 هيلعوه امك ءمهيلع ضرفت تامارغل نيعضاخ ريغ مهف .نيدلا رخف ضرأ
 ناك مهنم درف لك نإف مث نمو . ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ ةيقب يف رمألا

 نم رثكأ ةيامح ضرألا هذه ىلع نوقلتي بناجألا ناكو .ةحار يف شيعي

 يف ءاديص راز يذلا يزيلكنالا حئاسلا «زيدناسو» نأ امك ”0«دالبلا لهأ

 نولماعي اوناك زيلكنإلا نم مظعألا مهمسفقو راجتلا نأ» ركذي ءما١٠5 ةئمس.

 ىلع رطخ امنود اولوجتيو اولقنتي نأ مهتعاطتساب تاكو ىفطلو سانئيإب

 تادئاع نوعفدي اوناكو « مهيديأ نيب ةدوجوملا لاومألا ىلع وأ , مهتايح

 اذإف 3 جعزي ام كانه نكلو» لوقيف درطتسي هنأ الإ 24 عزام“ اهردق ةيكرمج

 « هثيرو ناك ول اك « هيدل ام ىلع ىلوتسي ريمألا نإف « ليمع رجات يفوت ام

 «يدلان» بيبطلاو :نيئانبلا سيئر «ينافدو « يكلملا طالبلا سدنهم «يغيراب» 3

 اباهذ رفسلا تاقفنو بتاورلا مهل نيع دقو ركسعلل طامسقب عنصل زابخلا «ينيليش»و

 .*8*ص فولعملا . ةحيرملا نكاسملا مه مدقو ءًابايإو

 7١1. كم1 ١"57, ص ١ ج ناسحلا ررغلا  يباهشلا رديح )١(

 ةفإ
 (2) 8ههقو»: اه 1878 5ةلراو ,8: 2

 رظتتيو مهسيليو ,فطلب مهلماعيو «ءناصرقلا يديأ يف مبنم عقي نم يرتشي ناك

 اعونمم ناك ىرسألا ريرحت نأ فورعملا نمو ؛ةيحيسملا دالب ىلإ ًارس مهلاسرإل ةصرفلا

 . نيدبعتسملا نيملسملا ريرحت لباقملاب بلطي ناك يذلا ناطلسلا نم

 (3) 06وطوربمو 086 تماضصقمتمت ماهو و اقوا, مم: 44| 2 ةنف

 (4)' 5و بو: ؟هيواو, م: 4 .(5)

 "ا



 ةرداغم يف اوركف ببسلا اذهلو . .هئاسؤرل دوعي نأ بجي هكلمي ام نأ عم
 . (١)(هدالب

 حايسلا نإف نيدلا رخف ريمألا دهع يف اديص راهدزا نم مغرلا ىلعو

 زيدناس اهفصو دقف « اهتينبأو ةئيدملاب مهباجعإ اورهظي مل كاذنآ بناجألا
 ىوس هنم ديفتست الو ء طحنم اهءاثيمو « ةليمج وأ ةمعدم ريغ اهراوسأ» :نأب

 يف ًاديعب ًاوأش تغلب دق نكت مل اديص نأ انضرف اذإو» .©0«ةريغصلا بكارملا
 ناك يذلا هسفن «هبيد» نإف « اهل زيدناس ةرايز دنع « ماآ١١51-١551١1 ةنس

 الإ مويلا فلؤت ال اهنأب لاقو « اهنع ثيدحلا يف ضفي مل ما١15171 ةنس اهيف

 ءىس اهلخاد نأو .. .ةمئاقلا بئارخلا نم ودبي امك ةقباسلا اديص فصن

 (© . «ءانملا

 اهتراجت نأب هيف كش ال ام هنإف « ةنيدمك اديص قلأت مدع يف ليق امهمو
 نأ ذإ .اهتورذ تفرع رشع عباسلا نرقلا نم ىلوألا نيثالثلا تاونسلا لالخ

 ةراجت نع اهيف اوبتكو « نورفاسملا اهب ماق يتلا تالحرلاو لصانقلا ريراقت
 يه « ةيسنرفلا ةصاخبو . تافيشرألا يف اهيلإ عوجرلا نكمي ىتلاو « اديص
 .(دري ال حضاو ليلد

 بناجألا راجتلا عيجشت ىلإ اديص يف ةيراجتلا ةضهنلا هذه ٍتدأ دقلو
 يف انه نونوكيس ذإ .اهيف ةماقإلل مهندم كرت ىلع («>سلبارطو 2 قشمد يف

 (1) 5300/8: 1 8خ/6أق. ص: 5 )1(

 .تلت يتلا ةرتفلا يف اديص يف زيلكنإلا" ةراجت فعض رسفي اذه لعلو

 (2) انو: رس: 4 )2

 06 2: 42 2١و قزنود له © نر قرماأم ا/مأدوع 8و اقالعملأا. )3(

 (4) ة اهمهلا: !ةةدامارق هب اتطهم. ل ,ظ: 2 )5

 2: 4 (6) ٠١ .0 7مصتتوسعت )5(

 نكسي ناك ءاديص يف نآلا وه يذلا «لصنقلا نأب ء«ويفراد» هلاق ام اذه ديؤيو

 قيرطلا يف ةمئاقلا تاجعزملاو رطاخملا نأ الإ «ةيسنرفلا ةمألا لك عم قشمد يف ًاقباس
 ةددهمو ةرعو قيرط يف مايأ ةثالث ةدمل لاملا لقن صوصخبب امهيسالو ءقشمدو اديص نيب

 .اديص ىلإ ةيسيئرلا ةراجتلاو ةيلصنقلا لقن ,]إ مهتعفد ,زوردلاو برعلا تايجبب

 )6) . 748-751 ص سلبارط نع بتك ام ىلإ عجري )0

 ضخ



 يف يقدنبلا لصنقلا راشأ دقو . تاوشابلا صلبو ةنصارقلا تامجه نم ىمح
 راك دوست ىضوفلا نأد» « هريراقت دحأ 5 كلذ ىلإ « 6050 ونارفيس» بلح

 يف نآلا ىتح نيميقملا راجتلا نإ . ا ددبم امم ء ةيروس

 دق «٠ صوصخلا هجو.ىلع نويدنالوهو نويسنرف مهو . قشمدو سلبارط

 ةلماعمو ًاعيجشت نيدلا رخفريمألا ةيحان نم اودجو ثيح « اديص ىلإ اولقتنا

 :راهدزا ىلإ يدؤيس امم « ةنصارقلا دض بكارملا محي ريمألا اذه نإ . . ةنسح

 ةراجت ىلإ يلاتلاب ءيبسيس اذهو « ةريبك حابرأ ىلع لوصحلاو « هدلب يف ةراجتلا

 .(07'(بلح

 ؟؟ يف « اديص يف ةتقؤم ةيسنرف ةيلصنق ةماقإ ىلإ نييسنرفلاب اذه ىدأو

 ةنس يقو» . (”بلحب اهطبر نم الدب ؛. م١151 ةنس نم « (سرام) راذا

 يفكي.ال اهيف لصنقلا حب حصار, بلح ةراغ تطاست اييدع « ماحلاف

 ش ءاحنأ يف نورجاتي نيذلا راجتلا نم ًايبسن ريبكلا ددعلا ىلع فارشالل

 . ادينص يف رخآ الصنق رشع ثلاثلا سيول لحارلا كلملا ماقأ دقف ءةيروس

 م مهل حبصأف .ةديدجلا ةسسؤملا هذه نم راجتلا دافتسا لقو

 . )«امهيف امهعئاضب نوغرفيو نولمحي

 .اهتيكلم تيطعأو «م1515 ناريزح ١ يف ًايئاهن اديص ةيلصنق تتبث

 هكراتلو «بلح ةيلصنق ةكرش ءاضعأ دحأ وهو الاوان هيغيفل ا

 -ئىف .اديصل هترايز ءانثأ «ههيد» هفداص يذلا وه ريخألا اذهو «(9 7ةعوانم#

 ,ىةطلسلا «بازثارف» ةناكسوط لصنق ةعزانمب ماق يذلا وهو مال ةئس

 8 001. 6. 6061. ' 4١١همتطمأن 0م, )1(

 (2) قه. اوهنا: 0م. 016. 5 6 )9

 (3) ةيعل. كقطبف 06 مد 6جعم .اادبعوتاا و, 5ونلو, ل0 آف

 اهاثتو 06 عر0اياعمم نان 00مهيرامت 06 8من سبام هم عييت 0" مطمن الهانأوأ, - اوي و - ويس(: 0م

 001 معصم»م ام: 167

 (4): هبامع - اةماس ةصصعتم, !16: 7 60

 اا



 . 575تاجعزملا هل قلخي نأ لواحو

 ةيبنجألا ةيراجتلا ةدايسلا باحصأ اوناك نييسنرفلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىلإ ريخألا اذه برقت لبق ء نيدلا رخف ريمألا دهع ىف اديص ىف

 هذه يف ةطيشنلا مهتراجت مهل لازي ال اوناك ةقدانبلا نإف « نييناكسوطلا
 .(9يضاملا نع تفعض دق تناك نإو « ةلكسآلا

 رخف مايأ يف ضرعتت : ل اديض يف ةيبنجألا تايلاخللا نإ :لوقلا ةصالخو

 نم اهلقح يف نولماعلا رطضي ملو ءابترابت تمنف « ةءاسإ ةيأل نيدلا
 ذإ « لبقتسملا يف ثدحيس اى « ةنادتسالا ىلإ ةقدانبو نييناكسوطو نييسنرف

 . ”اريغص ناك امهم نيد يأ رهظت ةدحاو ةقيثو كانه سيل

 راجتلا هيف لقفو نيدلا رخف ذ ريمألا لتقف دهمف مدي ُ لاخلا نأ الإ

 مل ةرامإلا لع هملخ يذلا (©محلم ريمألا نأ عمو . اريل 00 نويبروألا

 . 7١ص .يناثلا لصفلا ىلإ ع
 (2) تهمنا: ||.6: 4 ةهفا

 دقل (م15757 ليربا  ناسين) هريرقت يب بتك «هلمع «نازتاريف» رداغي نأ لبق
 عارذ(٠ ) يلاوحو ءينطقلا شاهقلا نم ةعطق (70 )٠ ماعلا اذه ةيقدنبلا تردص

 شاهق ةعطق 10٠٠-7٠٠١ نم ًايونس البق ردصت تناك اهنيب ءىرخأ ةشمقأ نم
 .ىرخألا ةشمقألا نم عرذألا نم افلأ و١-١ ياوحو ينطق

 (3) م !ة18نا: ": 0 فا

 -8*1717) نم مكح دقو .ىنعملا نيدلا رخف ريمآلا يخأ نبا وه  محلم ريمألا (؛)
 نوينامثعلا دكاتيل « يبيرض مازتلاك كورابلاو اديصو اكع يضارأ يطعأو «.(م1" 01
 بئارض ضرفي نأ داتعا دقو .عاقبلا هذه ةروث مدع اوئنمضيو «لاملا ديدست نم

 ناكو .لاملاب هعشج اوضري نأ نييبروألا راجتلا ىلع ناكو ,هاياعر ىلع ةديدع

 لاسرإ ًاعاطتسم ناك هنأ ىّتح . مهتراجت هتشاع يذلا نامألا همكح ءانثأ مهدعسي

 وأ ًاثيش ىشخي نأ نود ءهقرطيس قطانم عيمجو «لابجلا ىلإ بحذلاب لمح لفط
 ذيب اديص يف اشيعيل ايتأ هتافو دعبو زامقرقو دمحأ هادلو هيلع راث دقلو . ىذأب باصي.
 ةلماعم اءاسأ دقلو .اهيف يكرتلا مكاحلا نائيبيو «نايلسيو ناببتي اذحخأو ءفرتو

 .تامارغلاو صلبلاب'مهولبكو ءنييسنرفلا ةصاخيو .بناجألا

 اه



 قرطو ةراجتلا نّنو , ةبيط تاقالعبو « مهعم ًايقتسم ناكو « مهدهطضي

 رخف دهع يف اهب اوّسحأ يتلا ةحارلا سفنب ب اورعشي مل مهنإف « اهتالصاوم
 عم اهنكلو . اهتبستكا يتلا ةناكملا ايضردت شنت ةنيدملا تذخأو .(7نيدلا

 نأ ملعلا عم اذه « يبونجلا ةيروس ءىطاش ىلع ىلوألا ةلكسإلا تيقب كلذ

 .اهيلإ ةيكرتلا نفسلا لوصو عنمل «ي همدرو اهءانيم رمط نيدلا رخف ريمألا

 اهتبيه نم ًاضعب اهيلع ظفح دق ء م١٠15 ةنس يف ةيالو زكرم ىلإ اهوحت لعلو

 ماقأ يذلا « ؛ويفراد» نمزلا نم ةبقحلا هذه 2 اهفصو نم نسحأو (؟9ةقباسلا

 « رضاحلا تقولا يف اديصل ءانيم نم انه سيل هنإ» : هلاق امبو « ًارجات ةدمل اهيف
 دج ةفينعلا ةيبرغلا ةيبونجلا حايرلا عنمت ةرخص ىمح يف وسرت بكارملاف

 . ةدشو ًافنع اهنع لقت ال يتلا لامشلا حير نم اهيمحت ال ابغأ الإ . ةرطخلاو

 ةبعصو ةعفترم روخمصلا هذهو . ءاتش لك يف رثكأ وأ بكرم مطحت نم دب الو

 اهيلع عضت ذإ « ةيسارلا بكارملا دعاست يهو . تاوجفلاب ةئيلمو « ىقترمل

 ةضوح اديصلو . .اهتالوح فيفخت ةنطابقلا دوي امدنع اهرهظ لقثي ام ًانايحأ

 مئاق « يوق نصح ءانيملا نع عفاديو ؛ ًابكرم نيسمخ نم برقي ام اهيف فقي
 نصحلل طبارلا رسجلا ةياهن يفو . . . .« ةنيدملا لباقم رحبلا يف ةرخص ىلع

 عقي هنم املق نيسمخ دعب ىلعو .ريبك ريبدتسم جري بصتتي « ةنيدملاب

 0" مما همنا«: 1.1. 375-7,

 .4084-46 8١ص . ؛جرثألا ةصالخن : يبحملا :ًاضيأ رظنا

 )غ1(
 (1) 08من اضع نك

 لإ ءاديص يف ىيكرتلا مكاحلا دض ءزامقرقو دمأ نيريمألا تافرصت تناك دقل 002

 ىلإ اديص ليوحتي مظعألا ردصلا ريكفت 5 5 ءامههلبق نيدلا رخف فقوم بناج

 عمقل «ربكأ ةطلس ىلإ ةجاحب نوينعملا اهمكحي ىتلا دالبلا نأ سحأ دقف ةيالو

 ول ايف بابلا ىلع ةديدج برح ريفوتو .ناريمألا اهريثي ناك يتلا ةيدرمتلا تاكرحلا

 م1555 ةنس ةيالو ىلإ اديص تلوح اذكهو .ةفوشكم ةروث ىلإ (هتايغاشم تلوحت

 ىلإ ارف نيذللا نيريمألا نم ديدملا اهيتاو صلختو ءدفص ةموك> اهيلإ تنضو
 . لبجلا

 ./7”” ص ناسحلا ررغلا يباهشلا رديح  رظنا

 اهيليامو ١١8 ص نايثعلا دهعلا يف ةيروسل يرادإلا 0 جلا

 فه



 نم وأ « دلبلا نم ةينآلا دعبل عيمج راجتتلا غرفي ثيح «كرمحلاو

  ةراجحلا نم ةينبم يهو « اذه شمس ةناه ةروصب ثويللا نإ . .اهجراخ .

 تويب اهيف نوكي نأ نكمملا نم ناكو « بيقم اهمظعم فوقسب ةاطغمو

 . .لزانملا ىلع ةريبك بئارض نوضرفي ال تاوشابلا نأ ول « ءانب لضفأ

 مور نمو « كارتألاو « برعلا نم مهو « نيملسم نم اديص ناكس فلأتيو

 . 0( . . . . ةنراوملا ضعبو « ليلق مهددعو

 « اشابلا يارس لثم « اهيف ةماملا ةينبألا فصيف فصيف «ويفراد» 0 دو

 ءاطعإ ىلإ لقتني مث . يضاقلاو ايخيكلا لزنمو . نيدلا رخفل ًارصق تناكو :
 تاناخلا هقصوب « نيميروألا راجتلل ةيلحخادلا ةايحلا نع ةقيقدو ةقداص ةروص

 رخف هديش يذلا ةجنرفلا ناخ اهدحأ , ةئالث يهو . اهيف نوميقي اوناك يتلا

 ريمألا هماقأ يذلا عبارلا ناخلا اهيلإ فاضيو « نييسنرفلا رقم ناكو « نيدلا
 هلهمت ملو . لامشلا ةهج نم رحبلا فافض نع « يلوألا ربخ ءارو ام محلم

 اديص نيتاسبب هباجعإ «ويفراد» رهظيو .هتافو دعب ىعادتف . هلمكيل ةينملا

 زقلا دود ةيبرتل مدختست يتلا . ضيبألا توتلا راجشأ ةصاخبو « اهراجشأو

 هلزغت يذلا نطقلا كلذك اديص عرزتو . موركلاو زوللاو لاقتربساو نوملاو
 معنأ اديص نطق ريتعيو . تيربكلاب هنضيبيو , ًاليمحو ًانقتم ًالزغ ءاسنلا

 نهلزغ نرضحي ءاسنلا تناكو .ًانمث اهالغأو « ًاضايب اهرثكأو  ةيروس ناطقأ

 مامأ نطقلا قوس دقعني ثيح « ةنيدملا ىلإ عوبنمألا نم ءاثالثو نينثا لك يف
 اذه طشنيو . ةنيدملا ةيابن ىتح رحبلا فافض ىلع دتميو ءريبكلا ناخلا
 « نطقلا لزغل ًاغرفت رثكأ نكي ءاسنلا نآل فيصلا نم رثكأ ءاتشلا يف قوسلا

 مسومو « نوتيزلا فطقو . حمقلا داضحب تالغشنم نكت فيصلا يف انيب

 « .اهنزو ةدايزل للشلا نللبي . نهزغ نهعيب لبق ءاسنلا تناكو .«”ريرحلا
 . «ريبكلا ناخلا ةقورأ يف بشخلا نم فوفد ىلع ًاليلق ففجت مث

 (1) 0ةحباو ست 1.1 2: 295 -8 )غ1(

 (0')2فظمحباهست 60) ,3 :2 1١

 (ة) ثا < 1347. .١10 20001/, [ 34... اهاثت0 نان ©0511, 23 ["6انا1ه 1715 ذل 0. ةوفإ

 اك



 يف نلمعي ءاسنلا ناك امكو «ريرحلا يه اديص يف ةيناثلا ةماهلا ةعلسلاو

 . نهدحو نهماهم نم اناك ريرحلا ينجو زقلا دؤد ةيبرت نإف . نطقلا لزغ
 . نيتاسبلا يف تاتابنلا نم ةريغص اخاوكأ نيئبي ٠ ماع لك نم رايأ رهش يفف
 فرو نم هنيذغيو بشعلا ىلع دودلا نددمبو ضيبألا توتلا ومني ثيح

 يف نيتاسبلا هذه نم بارتقالا ىلع نوؤرجي نويسنرفلا نكي ملو . . توتلا

 , "7 أراهنو اليل اهيف تاجحملا ءاكلا دوجول ةرتفلا هذه

 عيمج هيف عمجتت :: نزخمب نوكت ام هبشأ عقاولا يف اديص تناك دقل

 ناك عئاضبلا هذه ىلع لوصحللو .لخادلاو يروسلا ءىطاشلا عئاضب
 توريبو + اكعو ةلمرلا ىلإ مهئالمعب نوثعبي اديص يف نوميقملا راجتلا
 4 ورا رتشيو « عاقبلا كلت يف ماعلا ةليط نوميقي اوناكو . سلبارطو قشمدو

 ةعبات ةريغص بكارم ىلع اديص ؛ىلإ هنونحشيو ؛ مهتاجاحل ايسانم ةكوري ام

 تي و يوي اوناك دس يفو « دلبلا لهأل
 جاستنإ نم سيل « اديص هردصت يذلا ريرحلا مظعمف .©برغلا ىلإ
 « ضيبأو معان ىلوألا ريرحو .توريبو سلبارط نم اهيتأي امنإو « اهنيتاسب
 وهف توريب ريرح امأ « ًارعس لغأو انزو لقثأو , اديص ريرح نم ةنوشخ لقأو
 نتمأ ©فوشلا ريرح نأ الإ . سلبارط ريرح نم نتمأو ٠ ضيبأو رفصأ
 . لمخملا عنص يف مدختسيو « نوللا رفصأ هنكلو عاونآلا

 اميس الو , نمْزلا عم تطحنا اديص يف ريرحلا ةزاجت نأ ظحالي نكلو
 يف راعسألا تعفترا ثيح .رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف
 جاتنإ مخضتو . لوصحملا نم ءزجل تاوشابلا راكتحا ببسب « ةلكسإلا

 00م 7 (1) مقعيزو نعت 1.1, 56: 333-334. 01
 .نانبل يف فوشلا ةقطنم ىلإ ةبسن 05هاناثه5 ث 0اد#هنه5 ةداع لصانقلا هيمسيو (9)

 .ربغلا هايم ي هلسغب ضيبأ ىلإ عونلا اذه ليوح نكميو

 , قيال ال 1347 الو زمموجب. . 35 - ايلغكوأ6 انا !ععاولاه 66 560086. 1

 نكح



 . مهباسحلو ةصاخلا مهلئاسوي نمرألا لقنو « ©”ريرحلا نم اهسفن ةسنرف
 نأ دعبف» .(7ةسنرفو ةيروأ ىلإ . ةيروسو سراف ريرح نم ةريبك تايمك

 ىوكيإ فلأ 56٠6 ه٠٠ نيب ةراجتلا كلت يف قفنت :: الغم ةسنرف تناك

 , ةثالث وأ نانثا اهددعو « (وينوي) ناريزح رهش يف بكارملا اهيلإ لمحتو
 ىوكيإ فلأ نيرشعو ةئام ىلإ ءأفلأ نيعبس ىلإ . ًافلأ نوتس هتميق ام

 مل « ١151/54( ةئس) رضاحلا تقولا يف اهنإف , ربمفونو ربوتكأ بكارم اهلثمو
 ةراجت « اديص ىف ريرحلا ةراجت لحم تلحو .(©©(ةدحاو ةيقو لمحت دعت
 دعب ةيناثلا ةجردلا يف ينأت يضاملا يف تناك يتلا . يلقلاو ناطقألا
 ىلإ اديص نم ًايونس ردصت تناك يتلا علسلا نمض رهظي الو .«ريرحلا

 لغشي نطقلا نإ لب « ©2م٠55١ ةنس يف ريرحلا ىلإ ةراشإ ةيأ « ةسنرف
 .لوزغملاو ماخلا هيمسقب زرابلا ناكملا

 ةيلاج ربكأ نونوكي اوناك نيبسنرفلا نأ « ةفلتخملا قئاثولا نم حضتيو
 لب ©”نيثالث ىلإ م1576 ١١١8 نيب مهددع لصو ذإ 0 اديص ىف ةيبروأ

 ء نويلو ةيليسرم راجت نع نيضوفملا نييسنرفلا ددع نأ ركذي «ويفراد» نإ

 نيتس نم رثكأ )١7550-1150( يف اوناك ءاهيحاوضو اديص يف نيميقملاو

  01١ىة زل قة[. ان . 8أ1ها7. 46مجمارو أ معان عالما 1 تانعل 8م )1(

 | 69'ةنلروأاع لع 56406. 20 "هام ٠

 (2) ميعط . 8ننءطوو 06 طقم , 06مقأ »فزاع . 8. 3346. ؟ 1 )3(

 (3) القمحلقل: 0م. 01 ةممعر(ع. | ه8 ١06 8ث. 26 ةطاصاما ةاا/آ. "نزل ممزر6 9/1185 4 ةفإ

 (4) اطل: 4 | 2(

 (5) ا/. 0قصباويباعت 71. |. 8م: 468 - 9 )0(

 زوجو زراو ,لوزغم نطقو .ماخ نطق يه ءابئازوأ عم ويفراد اهددعي يتلا علسلا
 يلقو لاغ

 (6) ا/كدهوموب 2: 378 - 3

 ادمتعم لداما»اه+ تو ريب يف ماعلا يسنرفلا لصنقلا تامولعملا هذهب«(ن وسامودافأ دقل )3(

 .توربب ةيلصنف تانعم ثرأ تاالحعس مدقأ ىلع
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 ببسبو «ريرحلا ةراجت فعض ببسب صقانت هدعلا نآ آلإ .«”اليمع
 راجتلا ىلع كارتألا ماكحلاو ةالولا اهضرفي ناك :يتلا «صلبلاو تامارغلا
 دقل .نويدلاب ةيسنرفلا ةيلاجلا لاقثإ ىلإ ىدأ امم , مهريغو نييسنرفلا

 ةمصاعلا نعاهدعبل « تاوشابلا نم صلبللأض رعت تالاكسإلا رثكأ اديص تناك
 قطانملا ةيقب ةالو نم مهتافرصت يف ةيرح رثكأ اهتالو لعج امم .لوبنطصا

 3 دقو .ةمصاعلا يف ةيزكرملا ةطلسلا نم ايست ةبيرقلا تاالاكسإلاو

 كرت ىلا ماا ةلمس يفو 3 20م1 ةنسس يف نيترم نويسنرفلا

 يف نييسنرفلا دلع لصو ىتح « . سليارطو اكع ىلإ باحسنالاو ةلكسإلا

 . ًاوضع (4١)وأ )١( ىلإ اهل ليتناون ةرايز دنع « م151/5 ماع يف اديص

 دادزت تناك دقو .(©ةعبرأ وأ ةثالث نع دي يزت ال اهثائيم يف ةيسارلا بكارملاو

 يلاعلا بابلاو ةسنرف نيب تاقالعلا تناك امدنع تامارغلاو صلبلا تايلمع

 )٠٠١١( ضرفت نأ ةراجتتلا ةفرغ تررق « ةيلاجلا نويد تعفترا املو . ءوست

 اذهو « ةمكارتملا نويدلا كلت دسل . اديص يف وسري بكرم لك ىلع وكيإ

 !ءىناوم ىلإ لاقتنالاو . اهيف وسرلا نم برهتلا ىلإ عبطلاب بكارملا عفد
 ةئيدملا ةراجت تطحنا دقف ىلاتلابو « اديص ةيلصنق عبتت ال ىرخأ

 ء م151/7 تازايتما عيقوت دعب نسحتلا ىلإ داع عضولا نأ الإ .(”ةيلاجلاو

 ىلإ ددعلا داعف . اهيف رومألا ميظنتو .ةيماشلا تالاكسالل ليتناون ةرايزو
 0 4 0000 555٠| يتنس نيب هيلع ناك ام ىلإ لصي مل ناو 3 عافترالا

 ف اينضنرف ًارجات نورشع كائه ناك « م١191 ةلس ىفف .اهيف ويفراد دوجو

 (1) 0فطاوع .1. (0) 1 6 .|١

 ,(2) اطل 1.1. مل: 262 - 9 1 رظنأ (5)

 (3) فيعلا. نأ. لاذ 1. نيليسسل 2( 001 068 00 8انال 06 56/06. مق. 336. انماط

 08 13 ماا 7

 (4) ا/قيرلهل:. 0م. 01. ةلعا(6. !قهأ56 انو ةآ. 06 !!هانامأ ةآ. 26 5همممدوم. 56406 28 لادا 16074

 .(5) 0”قياويسع: 1.111. 2: 1 00 ٍ )22

 نسنر#



 اهيلإ لقتنا دقو « 29.نيثالث ىلإ مقرلا لصو « م١117 ..ةنس يفو « ©لاديص
 فعض يأ 3 ةيليسرم نم ًاميقم )١7( « ما١ا!ل15و « ماك له يماع نيب

 ىلإ ةراشإلا نم دب ال نكلو .تقولا سفن يفا بلح ةلكسإ ىلإ بهذ ام

 تقولا امنإو « اهيف ةليوط ةدم اوميقيل اونوكي مل « اديص يف راجتلا نأ
 تارتف يف ةيفاك تناك تاونس عضب نأو .©مهلامعأو مهتراجتل مزاللا

 يف ةماه ةيراجت تاسسفم ةماقإب مهل حمست حابرأ نيوكتل ةراجتلا راهدزا

 . © مآلا نطولا

 اوناك « اديص يف بناجألا راجتلا مظعم نأ نيب دق «زيدناس» ناك اذإو

 . م1564 ةنس يف هنأ دكؤي ويفراد» نإف « «زيلكتإلا نم 151١ ةنس يف

 دوفولا نورا نويبروأ لواح ام اذإو « نييسنرف ىوس اديص يف نكي مل»
 لك يفني هنأ بيرغلاو .«اهيف ةسنرف ةراجت ىلع نوضقيس مهنإف « اهيلإ
 مل انظح نسحل» :لوقيف « نييسنرفلا ريغ بتاجألا راجتلل قباس دوجو
 .نوميقم ءالمع وأ لصانق مهل سيلو « ةراجتلا هذه ًادبأ ءالؤه برجي

 مامتإ عطتست مل « ةيقدنيو ةيدنالوهو ةيزيلكنإ بكارم تدهوش امنإو
 ماخلا نطقلاو يلقلا نم اهلمكتل تّتاف « ىرخألا ءىناوملا يف اهتلومح

 نطقلا ىلع ةبيرضلا ءاقبإ نويسنرفلا عبات اذإ و نكلو .لوزغملاو
 رثأتتو « ةيسنرفلا تن نع نأ 7١/ ٠ يهو « ةيليسرم يف لوزغملا

 (1) هل. زل قثأ. ان. ةافود وأهم كانأ اق تمررومر عم ثان | 6 رنأ قوم 1685 - 9 )1(

 يل 665ونأوأو: لنصنتقلا اهمدق ءابتاقحلمو امديص ةلكسإ ةراجت لوح ةماه ةركذم نم

 .م١161 ةنس «رياربق 0

 بمهارل ةطوطخم ةلحر هتنازخ يف نآ ركذي - (*”) ةيشاح - ”4+ ص فولعملا (5)
 ركذو .ةئاتسألاو نانبلو رصم يف ةراجتلا نوؤش اهيف فصو '. ١/٠٠ ةنس يف يسنرف 0

 نطقلا نم مهرجتمل ةيفاك نزاخت اهيف مه ءانقف ًارجلت نيثالث اذيص ناش ىف دج هنأ

 .اهريغو ٍلقلاو ريزحلاو
 (3) 11ةقومر: 5: ت48 - 5" قمصياونس . .7.٠ 6: 300 2م

 (4) 2" مما ودعت "1. 5. 1 2(

 (5) 5ةصلالو: م. 3 : .(0)
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 .©2نيسفانملا بناجألا ىلإ اهلك اديص ةراجت لقتتتو « ةسنرف عناصم
 يف هل ةلاسر يف 2 9596896 سروكنوب» اديص لصنق لوقلا اذه ديؤيو

 نم نوكي نأ بجي  اديص - ءانيملا اذه :نإ» :لوقي ذإ « ١717/٠١ رياربف لوأ

 لصنق الو « ةيسنرفلا ريغ هيف ةمأ ال هنأل , ةيسنرقلا ةراجتلا تالاكسإ مهأ
 ع تونس خلل ارك ايلك [ديصتةناجتك اعجب امه م النعت الإ
 راجت لإ اهيف سيل ةماه ةلكسإ اديص نإ :هلوقب ليتناون ةقيقحلا
 . 2نويسنرف

 نمزو «ريبكلا اهئاخر نمز اديصل يراجتلا طاشنلا نأ ةقيقحلا يفو
 ديب ناك.هنأ ىهو « ىرخألا ءىناوملا نع ةزيمم ةفص هل ناك « اهطاطحنا

 نم « نيدلا رخف دهع يف ةيبنجألا ةسفانملا ضعب تماق اذإو « نييسنرفلا
 لصانق لبق نم دنس نود تناك اهنإف « ناكسوطلاو نييدنالوهلاو زيلكنإل
 : اقنابف كلذ ىلإ ريشأ امك ةدودحم ةرتفلو « (9نييسنرولفلا ادع ام ءالؤه

 نأ ىلإ راشأ دق لوألا نأ اميس الو « ويفرادو زيدناس لوق نيب قفوي أذهو

 . ةنيدملا ةرداغم يف نوبغ :ري هيئطاوم

 نييسنرفلا لعج « اديص ءانيم ىلع ةيراجتلا ةسنرف ةرطيس نإ

 مهيلع هرم اذإ اهيلاوو اهمكاح نوددهيو . اهيف لمعلاب نومكحتي
 ايداصتقا ارايهنا اذه مهلمعب نودلويس مهداقتعا بسحب مهنأل « اهترداغمب

 هدجوو « نيترم حالسلا اذه ةيسنرفلا ةيلاجلا ترهش العفو .ةنيدملا يف

 (1) 2" قياس 1.1 4 01(

 (2) ى زل. ىلع كات 8 1 , 1017. اهاثكو 09 800086086. او, وايه 0 2
 (3) ا/دماقلا 0م. 01 3 5
 4 ة. !ذددقناب 0م. 01. 6: 0و

 ناك يمزأو بلح يف لصانق ال ناك يتلا ممألا نأ ركذي «يرافاس» نكلو
 زيلكنالل ناك هنأ ينعي اذهو .نييونجلاو ةقدانبلا ادعام ءاديص يف لصانق اهل

 .اديص يف لصانق نييدنالوم لاو

 581مل: 212ئ10همهلا عم طان 6متر ونعم . ما 0

 كه



 . ةمكاحلا تاطلسلا نم مهبرأم قيقحتل ةعجانلا ةليسولا «ليتناون»و ةويفراد»

 2 يحاوضلاو ةنيدملا يف بعشلا ءايتسا ريثيس اهعطق وأ ةراجتلا قيلعت نأ ذإ

 .«١)اهبلاطم يف ةيلاجلا بناج ىلإ فقيف

 نود ةيسنرفلا ةيلاجلا ةلكسإ تناك «اديص» نأ جتنتسي كلذ لك نمو

 ةزاتمملا هتلماعمو . نيدلا رخف ريمألا ناك اهيلإ اهبذدج نم لوأ نأو . عزانم

 دعب اهتراجت تفعتض دق.ةنيدملا نأ نم مغزلا ىلعو .اهيلع هفطعو « اهل

 امدنع « تامارغلاو صلبلل اهيف ةيلاجلا تضرعتو «. نيدلا رخف لتقم
 تيقب اهنإف . «”ناطلسلاو رشع عبارلا سيول كلملا نيب تاقالعلا تءاس

 اميف نوسفانتيو « ىلقلاو ناطقألا ةراجتب هيف نوموقي « نييسنرفلل ازكرم
 : ًاقبسم ةلغلا يرتشي مهضعب ناك ام ًاريثك نأ ىتح . ًاريرم ًاسفانت مهنيي

 ديدحتو ةعلسلا راكتحا لجأ نم ىرقلا خياشم ةمحر تحت. هسفن عضيو

 اديص نم ىرتشملا نطقلا ةيمك تناكو . 2هئالمز نع حبرلا عنمو ءرعسلا
 نم فلتخت يهف . هطحق وأ مسوملا بصخل ةعضاخ « نييسنرفلا لبق نم

 ةلماكلا ةراجتلا فصن برقي ام ىلإ ًامئاد لصت تناك اهنأ الإ ءرخأ ىلإ ماع

 ريرحلا نودروتسي نويسنرفلا ناك « نطقلا بناج ىلإو .(©ةلكسإلل
 ىلع .رصم نم اديص ىلإ ةلومحملا: ءزرألاو نبلاو تويزلاو . يلقلاو
 .«©”ةيلفاقلا بكارملا

 ال يأ «٠ دقن رمألا ءىداب يف داوملا هذه نورتشي نويسنرفلا ناكو

 تناك كلذبو «. ةلكسإللا علسب اهنولدابي ةميق تاذ عئاضب ةسنرف نم نولمحي

 بناجألا راجتلا دلقت تذخأ ةسنرف نأ الإ . نييسنرفلاب ةرضم اهيف ةراجتلا

 (1) هةصباويم( . را .8: 281 - م8: 236, 237,264 71.ا/. 5:8 60(

 القملقل: 0م. 0(. اقهأاأنو 06 ةل. 06 [لماوامأ 8 أ. [08 هروح . 56106. 9 735 4

 (2) معطل, الون قلك, عا 8 1 1017 اقام لو 8ممتوعموو 1671. قم. 1377, اذلم 200007, 5.30. ( 9

 (3) هه. 3382 :اديص ةلكسا تالسارم رظنا (5

 (4) ا/اههدمم: 5 2

 (5) اطال: 5: 385 ف

 فحل



 ةيسنرف عئاضب لمحت تعرشو « نينامالفلاو زيلكنإلاو ةقدانبلاك . نيرخآلا

 ةراجتتلاف . قشمد يف امنإو « اهتاذ ةنيدملا يف عقاولا يف كلهتست ال اديص ىلإ

 نوك . اديص ةلكسإ زكرم معدي امث نإ لب . ةطشان اديصو قشمد نيب

  ةلفاقلاب رفسلل جاتحي ال رجاتلاو « ةنماو ةحوتفم قشمد نيبو اهنيب قيرطلا
 نأ ىتح « ةكلاس قيرطلاو . فصنو ناموي ةفاشسملاف .ايلاغ هفلكي سرحلو

 مه يتلا عئاضبلا اديص يف اودجي نأ قشمد راجت نمض ول هنأب دكأ ويفراد

 رصق ببسب ال . بلح ةراجت ىلع اديص ةراجت نولضفيس مهنإف « اهيلإ ةجاحب
 أبصم اديص ثتدغ كلذيو .«©0اضيأ هنامأل امنإو . بسحف قيرطلا

 ةردصملا داوملا هذه نمو . ةرواجملا قطانملا ىلإ اهنم عزوتت ٠ ةسنرف تاعانصل

 خوجلاو ٠ ليزربلا بشخو «رركملا ريغ ركسلاو فيلغتلا قرو . اهيلإ
 ةطايخلا تاودأو تاودرخلا ضعبو (نمراكلا) رمحألا غابصلاو «لفلفلاو
 .(9ةريغصلا

 دقنلا لمح نع ءانغتسالا ىلع كلذك اديص ةلكسإ يف ةسنرف تلمع دقلو

 قرطلا عاطقو « ةنصارقلاب ًامئاد ًاددهم ناك هلمح نأل « ًامامت اهيلإ رشابلا
 ُْق ءالمعلل ىطعت تناك « ١6165 06 6ا7توصوو تالاوحبب هتلدتساو ؛ عايضلاو

 ةقيرطلا هذه تحمس دقو « ةينيطنطسقلا يف راجتلا ىلع ةلومحم « اديص

 تاذو « عئاضبلا نم رفوأ تايمك لمحب « بكارملل لماعتلا يف ةديدجلا

 | («ريكأ ةميق

 لخدف « م١ا/14١ ةنس يف اهجوأ ىلإ ةيسنرفلا !اديص ةراجت تلصو دقو

 اهتلومح لداعت « ةريغص نوثالثو عبرأو « ةريبك بكارم ةرشع اهءانيم

 ىلإ دفو |نيب .ناطقألا نم ةريل ١,190,6٠٠ اهنم ةريل ٠
 تناكو . طقف ةريغص ةعبرأو « ةريبك بكارم ةتس « م١٠1١ ةنس يف ةلكسإلا

 (1) 0'قيصباويبب , 1, م: 5 )غ1(

 (2) 0'قصياونامت 64 9 - 468 :56 | ٠١

 (3) ااعومرا: 6: 5 )2

1 1/ 



 . (١)ةريل ١٠١١وأا/ ب هوو تارداصلا ةميق

 هذه يف ةراجتلا ومن ىلإ تدأ يتلا بابسألا نم نإ :لوقلا نكمي ًاريخخأو
 متي لوألا ناكو . لخادلا ندمو لحاسلا ءىناومب ااصتا ةلوهس . ةلكسإلا

 ةيبنجألا بكارملا وأ « ةيلفاقلا بكارملا وأ « ةيلهألا ةريغصلا بكارملا ةطاسوب

 نيدلا رخف لمع يتلا « ةيربلا قرطلا ةطاسوب يرجيف يناثلا امأ . ةفلتخملا

 .اهنيمأتل جاربألاو نوصحلاو . تاناخلاو روسجلا ءانبو ء اهحالصإ ىلع اداج

 : يهو اهرواج مب اهطبرت « ةيسيئر قرط ثالث اهنم عرفتت تناكو

 « «ويفراد» هعبتا يذلا وه اذهو . قشمد  ةرغشم  نيزج  اديص قيرط - ١

 . (57 نش د راجت همدختسي تاكو + اريضقو انيفأ هدح-وو

 (1) طبل: طم: 386 - 86 )0غ(

 ْ ملال ةئس يف تارداصلا

 غمصلا - جونلا هيلا
 ماخ ريرح لل

 لق اياب عدد

 (ةلهسم ةدامإ انسلا ١٠م١

 عمش نا

 ناطقأ "1000

 لاغلا زوج نقيل ل
 فاوصأ ' 4وذف

 نرأ معك

 ريارح م
 كاينومألا حلم 16

 ةينطق ةشمق 1

 مكراذكتك ١,١

 ىدل عمجلا يف طلغ نم مجان كلذ ٌلعلو «نتملا يف مقرلاو مقرلا اذه نيب فالتحخا كانه
 . ةلصفم تتأ امك داوملا نمث يف وأ «ثوسام»

 (2) لقمنا ونزع ٠١ |. جم: 464 - 5 )0
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 ةنس يف .« نيدلا رخف هديش ناخ اهيفو سايناب  ةيطبنلا  اديص "7

 ئ © مايأ ةعبرأ ةريسم قيرطلا اذه لوطو قشمد - ا
 ىتح ربغلا ىرجم رياسي مث رومادلا ربخ ىتح « الامش رحبلل ايذاحم ريسيو
 . ىسيئرلا قشمد قيرطف كورابلاف ءرمقلا ريد

 ل « اديص يف ةيسنرفلا ةراجتلا راهدزا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال نكلز
 مكح لاوز دعب اهعومجمب ةنيدملا ىلع ةينارمعو ةيداصتقا ةضبن هسفن سكعي

 حئاسلا فصو نم كلذ ىلع لدأ الو ء اهنع يعمل نيدلا رخف ريمألا

 مكحلا نأ هيف كش ال امبو .2©م1541١/ ةنس يف اهل «لردنوم» يزيلكنإلا

 تناك « ةدودحتو ةريغص ةئف ديب ةيجراخلا ةراجتلا زكرتو « هلويذ لكب ينامثعلا

 . عوضوملا يف ةمساح لماوع
 : ءانيم عقي اديص نم بونجلا ىلإو

 . ةقطنملا ةايح- يف ارطخ ًارود يبيلصلا مكحلا مايأ بعل يذلا :روص

 ةعجاه تيقبو « 9 تلت يتلا نورقلا يف نايسنلاو رامدلا اهباصأ روص نأ الإ

 دهع ىتأ ىتح . . امال الإ نفسلا اهمراقت ال « ينامثعلا حتتفلا دعب لحاسلا ىلع

 نم اهيلع لخدأو « اهلك ةعطاقملا ةايح ره يذلا « يناثلا يئعملا نيدلا رخف

 ركذيو .اهلاصوأ يف بدي ةايحلا ضعب لعج ام تاحالصاإلاو تاروطتلا'

 روص هئفرم يف مهلبقو « نييسنرولفلا عم قفتا دق نيدلا رخف نأ «زيدناس»

 ةيرورض داوم نم هنوجاتحي امو « ًاولح ًءام اونومتيو « ءىطاشلا ىلع اوسريل

 ىلع ءانيم ربكأ (هبيد» هربتعا يذلا ءانيملا اذه بذج دقلو . ©ةصيخر راعسأب

 راظنأ . ©ةوجرملا دئاوفلاو تازيملا عيمج :كلميو « ءانيم نماو « لحاسلا

 0 . ؟4ص .قباسلا ردصملا 74 ص  يدلاخملا (1)
 (2) 7 ةيممأت الهايوومد )و !/. اطقيةدمغ هنن اهيومأ هغ هم قمزو, 7. |, مم: 21-24 )9

لجم  فطتقملا ةلجم يف :لردنوم» ةلحر رظناو 00. 01. 8مامد 1963. 5. 0 )م
 7 ج- "0 د

 . 1778 بجر 1١9431١-70 (سطسغأ) بآ

 (4) ا4ذوربل, 7. .١١ 5: دعم 2(

 (5) 8هصلزو: 7 هبهاو 8: 5 2:

 )0( 066! جريمعت نم جزا م:وود الوويلن 5 6 :2 ١١١

 1 تايلاجخلا 5



 هدادعتسا « م٠15١ ةنس يف . نيدلا رخف ىلع ضرع يذلا ةينابسإ كلم

 دنع ةيلقص يف ينابسإلا كلملا بئان قودلا هل دكأو « 22هنيصحت ىلع هتدعاسمل

 كلملا مامتها نع تابسانم ةدع يف ةونج يف ينابسإلا ريفسلاو « اهيف هل هترايز

 هنأل « ةمدقملا ضورعلا هرغت مل , نيدلا رخف ريمألا نأ الإ .20هلامعأب ديدشلا

 ثوعبم هسفن («ينيشنويل» نأ ةصاخبو « هدالب ىلع ةينايسإ رطخب سحأ
 هنإف « دلب يف رقتسا اذإ ينابسإلا نأ» . يفخ فرط نم هل راشأ قودنارغلا

 ةيحالص بناج ىلإ ةيبيلصلا ةرتفلا تايركذ لعلو .©20«ةلوهسب هنم جرخي ال
 مهنمو « بناجألا ضعب عفدت تناك يتلا يه . نفسلا لابقتسال ءانيملا

 « ءانيملا اذهب نيدلا رخف متها دقف « نكي امهمو .روص يف ريكفتلل « ةينابسإ
 ل هنكلو .«©ًانصح نوينامثعلا كارتألا هنظ هيف ًارصق سنوي ريمألا هوخأ ىنبو
 يقب مث نمو ٠ توريبو اديص لجأ نم هلذب ام دهجلا نم ءانيملا اذهل لذبي

 نود لوحت روخص ءانيملا لوح» : «هبيد» هنع لاق دقف « ةريغصلا ةيرقلاب هبشأ

 ةينبألا امأ « سنويريمألا هيف شيعي يذلا لزنملا الإ هيف سيلو « هدنع وسرلا

 سيلو « بابقو فوهك ىوس اهنم قبي لو . بارخلا اهباصأ ذقف . ىرخألا
 ."0(يبرع 7٠١ ىوس ةنيدملا يف

 هنإف «ويفراد اهراز انيح « رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو
 ضعب كارتألا امهيف عضو « نيتسينك اياقب هيف « ارفق ًاناكم» كلذك اهدجو
 وهو) نيدلا رخفريمألا هانب دق ناك رصقو . ةنصرقلا دض ءانيملا ةياخل عفادملا

 مسقلاو .هميمرت مدعو هل كارتألا لامهإ ةجيتن مدهت دقلو « (هيخأ رصق
 ىلإ نومدقي نيذلا بناجألا راجتلا همدختسي ناك هنم ىقبت يذلا ريغصلا
 . مهمدخل لزانم نيدلا رخف دافحأ ىنب امك .ةصاخلا مهتماقإل ةنيدملا

 (1) 8ث. اوهقلأ: 0م. حان هن )01(

 ؟- 7١5 ص  يدلاخلا (7)
 (ه) تهيدلا. ١٠١ 5: 3 )ع
 ةيشاح "هه ص . .نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا (5)

 (5) 06و 3/65: 0م. ت15 2: 1 )2
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 الإ اهيف ىري الف « اهئازجأ ةيقب ةيقب امأ « ةنيدملا يف مهلويخل تالبطصاو

 . ()(نيحالفلاو راجتلل لزانم حلصت ة ةيرجح تاتويب ضعبو 4 بارخلا

 برقألا مسقلا « نيمسق ىلإ موسقم هنأ» : «ويفراد» هفصيف « ءانيملا امأ

 ءانيملا يف هيلع امم أنمأ رثكأ اهيف بكارملا نوكت يتلا ةضوحلا وهو « ةنيدملا ىلإ

 الإ حلصي ةقيقحلا يف دعي مل ريخألا اذهو :ةسفن نيكلا ءانيملاو «ريبكلا

 تبسرت يتلا لامرلا نم ًاريثك المح رحبلاو حايرلا نأل « ةريغصلا بكارملل
 يو « بكارما نوكت نأ ريسعلا نم ناكالو : هل قع الو[ دخ قيفع و هيف
 : نكت مل نييبروألا راجتلا بكارم نإف , ةديدشلا حايرلا نم نمأمب اهاسرم يف
 . طقف اهلمحل ةئيهملا عئاضبلا ذخأتل ؛ ًاعيرس ًارورم رمت يهو الإ « هيف وسرتل

 ةماقإ ناكم اهنأ ذإ « اهيف ةقحلا ةراجتلا ءارجإل اكعو اديص ىلإ 6

 . (”«أبم طيحت ةليمح نيتاسب نإ لوقلا نم عنمي ال اذه نكلو .

 وأ « نييبروألا راجتلا ضعب نإف « روص بارخ يف ليق ام لك عمو

 قيوستل « اهيلإ رخآو نيح نيب نودفي اوناك . نويسنرفلا مهنمو « مهئالمع
 هيونتلا نم دب ال نكلو . (؟9حايسلا نم ريثك اهروزي ئ . 27لوزغملا نطقلا

 لثم , رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةميق تاذ ةلكسإ نكت مل اهنأ

 .ةيبروأ ةيلاج ةماقإل ًارقم نكت ملو 4 توريب وأ سلبارط وأ اديص ةلكسإ

 : نإف يماشلا ءىطاشلا ىلع ًابونج لاقتنالا مت اذإو

 ريبكلا ءانيملا تناك دقلو .روص دعب رفاسملا هفداصي ءانيم لوأ يه : اكع

 ابنع عفادو .ةليوط تاراصح تلمح دقو «نيينيلصلا مكح مايأ ةيروسل

 0'ة0ةانحوي سيدقلا اكع» مسا اهيلع قلطأ اذلو «دائعب انحوي سيدقلا ناسرف

 (1) 0مصياورمع || مم: 247 - 2 )0غ(

0( 
 (2) طوصما| اه: !ةاوئمزرو 0ع 0أ1(ةهءعماع مهنماةم ©ن !امممو . |ا/. 6: 253 - مقميزوسعت || 6: 2

 (3) 2" طحاويراعت |! م: 7 0

 نورك مهريغو ويفرادو 6. هبعذو «زيدناس ابم رم دقل )0(

 اذ



 نم ةلت تناك اكع نإف ءابنم نييبيلصلا جورخ دعبو .21) 504 لوقا

 تبلقناو «حايرلا اهيلإ اهتلمح يتلا لامرلا اهنم اءزج تطغ .«9بارخلا
 اهاياقب نم دهاشي دعي ملو اهتمدرف ءاهقدانخ يف ةنيصحلا ةجودزملا اهراوسأ

 حايسلا اهيف دجي ملو ©نييبيلصلا مايأ تينب يتلا روصقلا ضعب ىوس ةليمجلا
 سدكي ثيح «ةيبقألا ضعبو «لزانملا ضعب الإ رشع سماخلا نرقلا يف

 تحت تلكشت نيليم دعب ىلعو .دالبلا نم ىرتشملا نطقلا ةقدانبلا راجتلا
 نطقلا ءارشب فلكم فظوم اهيف ميقي ناك ةيرق .(4ةديدحلا اكعو مسا

 لك يف هنوملعي اكع يف نوميقملا ءانيملا سارح ناكو .4!يقدنب تيب باسحلا

 عيب نآل «ةنسلا يف اريثك رركتيل رمألا نكي ملو .هيلإ بكرم اهيف لصي ةرم'
 .«ادج ةقيض ةكرخل الإ لاجملا حسفي نكي مل كاذنا نطقلا

 رهظي مل ذإ ءاهل نيينامثعلا مص دعي اكع يف عاضوألا نسحتت ملو

 لوألا عبرلا يف هنأ الإ . اهاوتسم عفرو اهئانيم ميعدتب ثارتكا يأ نويناثعلا

 عومجم ىلع ينعملا نيدلا رخف ريمألا داس امدنع ء رشع عباسلا نرقلا نم
 راجتلا هيف ميقي ناحو .( ”0أهيف رصق ءانب ىلع لمع هنإف ع, ةقطنملا

 ممآلا عيمج راظنأ تبذجو . ناطقألا ةراجت ءانيم ا ْق تطشنف .©0©2ةجنرفلا

 ركذيو . نييدن الوهلاو زيلكنالا ىتح « ةيروس يف رجاتت تناك يتلا ةيسروألا

 (1) 0' قصب ونعت 2 . ) 9 :2,١

 (2) الهزيل. 6 .65 .2 ١١٠١

 (3) اقومومر: 2: 9 208١

 (4) النزيل: |!. 2: 5 6

 (5) اطال: 2: 465 ) ه١

 (6) 0قصياوالاي : 1.8: 276 - ال ةككوم: 2: 9 6

 ضاقنا ىلع ينب هنأب لوقيو ءزوردلا ءارمألا ىلإ انإو «نيدلا رخف ىلإ ويفراد هبسني ال

 (7) 0' قصت ونابت 00 8 :2 ٠١

 ريمعتب .دفص يف هلامعأ ريدم ىلإ كلذك زع وأ نيدلا رخف نأب «فولعملا» فيضيو

 .ةقطنملا يف برعلا ءارمألا «هيبرط لا» نداهو ءاكع جرب
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 . ةيزيلكنإ ةيلاج اهيف ناك هنأ ء« م١١15 ةنس يف اكع راز يذلا «زيدناس»

 راجتلا هيف ميقيل ٠ لكشلا عبرماوبق ةنيدملا يف» نأو « «)اهنم لجر هفاضتساو
 اورتشيل يدقنلا لاملا اكع ىلإ نولمحي مهو . مهعئاضبو مه « بناجأآلا

 اكع يف زيلكنإلا ةراجت نأ ودبيو , (”«ةرواجملا.ةقطنملا يف ةرازغب ومني ذإ « انطق
 نيمرتحم اهيف زيلكنإلا ناك دقف « هزيدناس» لوق بسح « ادج ةطيشن تناك
 كرت ول هنأل  مهتيناسنإ نم رثكأ مهتسايسب» مارتحالا اذه رسفيو « دج
 كئلوأف « مهحبر نم نومرحيس برعلا نإف  هئاعدا بسح  ةئيدملا زيلكنإلا

 . 20( مهتراجن مهل نوجوري نيذلا نوديحولا سانلا مه

 اوناك ةقدانبلاو نييسنرفلا نأل « زيدناس اهدروأ اى نكت مل ةقيقتلا نكلو

 ىلع لدي هنإف « ءىش ىلع لدي هلوق ناك اذإو « ًاضيأ ةراجتلا كلت يف ءاكرش
 امك « رشع عباسلا نرقلا علطم يف ةماه ةراجت ةعقبلا هذه يف زيلكنإلل ناك هنأ
 . نمزلا عم تشمكتا مهتراجت نكلو « هتاذ اديص ءانيم يف لاخلا هيلع ناك

 ىلإ مهرطضا امم . مهيلع نويدلا مكارت» ىلإ كلذ ليتناون عجريو
 .(07(باحسنالا

 دج ًاحوتفم ناك هنأ الإ ٠ عساولا اكع ءانيم يف وسرت بكارملا تناكو

 ابلاغ اهنإف اذلو « قرغلل ةضرغم يهف مث نمو , نامأ يأ مدقي الو « حايرلل
 بناج ىلإو .لمركلا لبج هيمحي يذلا « افيح ءانيم ىلإ ءىجتلت تناك ام
 طاقن رثكأ اكع تناك دقف « ةنصرقلا راطمخأ كانه « ةيعيبطلا راطمخألا

 ودبيو «"ءاوسلا ىلع نيملسملاو نييبروألا ةنصارقلل ًاضرعت يروسلا ءىطاشلا

 (1) 58مم: !ءهنبواو, 2: 9 )1(

 (2) اطال: م: 0 69

 (3) اما: هب

 (4) القمه: 05. 01. اهانكق له الآ. جمامثعأ ك اما .6نهبجممحمم . 28 لابزو 4 )0غ

 (5) ااوهوموت 2: 388 - 0'قحاوانا(. !. 3 609

 ءىناوم نيبو «ةيروسو رصم نيب لقنلا ةيلمعب موقت يتلا ةيلفاقلا بكارملا تناك دقل

 مل



 ةويفراد» نأ ىتح « نيدلا رخف مكح لاوز دعب هلاح روهدت دق ءانيملا نأ

 لوخد نكمي ال هنأ ةروصب « لامرلاب مويلا تئلم دق ةضوحلا نإ» :لوقي

 نكامألا ىلإ عئاضبلا ليمحت يف اهنم دافتسي يتلا « ةريغصلا بكارملا ىوس

 مدر هيلإ بسن امك « نيدلا رخف ريمألا ىلإ مدرلا بسن دقو .«ةبيرققلا
 « قباسلا عساولا ءانيملا نم ةقيقتحلا يف ىقبت ام لكو «2اديصو توريب يءانيم

 نوطبري اهيو . ©”نصحلا لباقم . بونجلا ىلإ بصتنت روخصب روصحم

 ىلع به يتلا « ةيبرغلا ةيبونجلا حايرلا نم ةيمحم انه بكارملاو . مهيسارم
 . ()فنعو ةدشب اكع

 نأب ءرشع عباسلا نرقلا يف اكعل نيرئازلاو حايسلا لاوقأ نم ىدبتيو
 . ةسعتلا تويبلا نم نوسمخ الإ اهيف دهاشي ال ذإ . ةيرق الإ دعت مل اكع

 يلاوح» اهيف ميقي ناك « م١177 ةنس يفو . تويبلا ىلإ اهنم خاوكألا ىلإ برقأ
 . 2(بئارخلا نيب بابق تحتو فوهك يف . برعلا نم ةرسأ ٠5

 نطقلاو هكاوفلاو رضخلاو زرألاو حمقلاب ةينغ اكع ةقطنم نكلو
 لقني ريخألا جوتنملا ناكو .نوباصلاو جاجزلا هنم نوعنصي يذلا . © ىلقلاو

 نالقني اناك زرألاو حمقلا نأ امك .©ةيقدنبلاو ةيليسرم ىلإ ةريبك تايمكب

 . همامأ ثداحلا ىرج دقو 2« 756.050: ونيفيت» ةلاحرلا هرهظ ىلع ناكو «بكارملا دعا
 (1) 0" ةحباوس |: 79, )1(

 ١8" ص .ةيشاح . .نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا (7)

 (3) 04يدباونربت ٠١ 2: 7 هه

 مهنم 5٠١-١١5 نم .هترمإ تحتو .ةيراشكنإلا اغأ هيف ميقي ناك جرب وه نصحلا
 نيذلا ,ناصرقلا دض ةنيدملا نع عافدلل ةيعفدم عطق عبرأ عم ةئيدملا ةيماح لك نوفلؤي

 . نزاخملا ببن يف نييغارلا وأ .«ةيضارلا بكارملا نومجاهي

 (4) اطال: ا.ه: 9 60

 (5) [ةهركقوموأ. 2: 334 - 1!]ؤاييوممأ , [:422 - 06و ةل/قهقن 2: 2 2

 دامرلاو .هقرحب نوموقي مث .نوحالفلا هدصحيو « يعيبط لكشب تبيني بشع  يلقلا (7)
 لهأ هيمسيو . «دامرلا» نويبروألا هيمسي (نيب «لقلا» مسأ هيلع قلطي اموه مجانلا

 1 يديألاو سبالملا ليسغ يف هنومدختسي اوناكو «نائشلا» ماشلا

 (7) 0لباوااع . ٠١ 2: 7 ةفإ
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 يتلا تارتفلا ضعب ىفف .ةينامثعلا تاطلسلا نم نذإبو ءًانايحأ اهنم
 لمحيل ىتأ اهبكارم نم ًاددع نإف ,ةعاجم هبش ىلإ ةسنرف اهيف تضرلعت

 ءانيم يف «م177*٠ ةئس يف (لينامرف» حئاسلا دجو اذكهو نيتذاحلا نبت

 7٠٠-5٠٠ نيب ةيقبلاو ءونوط )١6١( ةلومحب اهرغصأ ءابكرم (717) اكع
 اهيلإ دنتست يتلا ءىرخألا علسلا امأ .©”حمقلا ذخأل تتأ اهلكو ءونوط

 .ةرواجملا قطانملاو رصم نم اهيتأت تناك يتلا كلت يهف .ةلكسإلا ةراجت

 . ىرخألا ممألا نم مهريغو ,نييسنرفلا راجتلا نم ًاريبك ًاددع بذجي اذهو
 نم ةبيرقلا نكامألا يف ًاخاوكأ ىرحألاب وأ ءأتويب مهسفنآل ءالؤه ماقأ دقلو
 نيدلا رخف ريمألا هانب يذلا ناخلا يلاوح كلذكو «نحشلا ةلوهسل «ءاانيملا
 رايدلا ىلإ يسنرفلا كلملا ثوعبم «ههيد» لزنأ دقلو .«©ةجنرفلا ىنكسل

 اهيف لزني ناك «ناخلا اذه فرغ نم ةفرغ يف 15171١« ةنس يف .«ةسدقملا

 ةيسنرفلا ةيلاجلاو ويفراد نأ امك ©اكع ىلإ هروضح دنع هسفن نيدلا رخف
 اهمكاح روج ببسب ,«م56١/ ةنس يف ءاديص نم احزن امدنع هيف اماقأ

 .( اغا نسح

 ملست شابص اهيفو « دفص ةيقجنسب ايرادإ طبترت اكع ةنيدم تناكو
 نإف  اكع ةلكسإ ةيمهأ يف غلابي «يرافاس» نأ نم مغرلا ىلعو . موسرلا هيلإ

 ةيبنجألا بكارملا نم اهيلإ دفي نكي مل (ةيداعلا تاقوألا يف هنأ تبثت ريراقتلا

 اديص ىلإ اهعئاضب لسرت تناك اهيف ةرجاتملا ةيبنجألا ممألا نأل ؛ ليلقلا الإ

 نوكي كلذ نإف « ةريبكلا بكارملا ترم ام اذإو « ةريغص ةينطو بكارم ىلع

 (1) !"هروقم ماج 2: 4 )1(

 (2) 0ةملاةاناك,. !, 5: 8 ١)

 (3) 06511ةزبوج : م: 1 ١)

 (4) طفمباوناعت 1.8: 8 )5(

 ثيح «م51١*٠ ةنس يف ةيسنرفلا ةعاجملا مايأ لثم , عقاولا يف ةيداع ريغ تاقوأ كانه (5)

 زرآلا راعسأ تعفترا امدنع 211/14 ةنس يف كلذكو . حمقلا لمحتل بكارملا تتأ
 .اهنم زرألا لمحل اكع ىلإ ةديدع نفس تدفوف ءرصم يف
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 .©اديص يف اهلمكت « ةلومحلا نم أطسق طقف ذخأتل

 اريبك اهل ويفراد ةرايز دنع « م156/ ةنس يف اكع يف راجتلا ددع نكي ملو

 .ناخلا يف نوميقي مهنم ةتس وأ ةسمخ «ةرشعلا نييسنرفلا ددع ,زواجتي ال ذإ

 نيميقملا مه اوناك نييسنرفلا نأ رهظيو © ةقرفتم تويب يف ةيقبلا امنيب

 ةطيشن ةراجتب مايقلا ىلع اورباث نيذلا مهو « م١٠11 ةنس ىتح نيديحولا

 اوناك ذإ « اهيف خانملل نيحاترم اونوكي مل مهنأ عم , ©ةلكسألا هذه يف

 عقاولا يبو .«”فيصلا يف امهيس الو « مهيلع يضقت ةئيبخ تايمحب نوباصي

 ءادعصلا تسفنتو « اهيلإ تلقتنا امدنع ةحارلاب ةيسنرفلا ةيلاجلا رعشت مل

 نإ لب « اهيف ةماقإلا نم نييسنرفلا عنمي مل هلك اذه نأ الإ .«0اهترداغ منيح

 ىلإ نولصي اوناكو ءرشع ينثأ وأ ةرشع ىلإ «م171/54 ةنس يف عفترا: مهددع

 . مهنع نيضوفم اديص راجت اهيلإ لسري ذإ ٠ يلقلا مسوم يف نيرشعو ةتس
 ةنس يف حوارتت تناك « . اهيف ةيسارلا بكارملا نأ امك . مهسفنأب مه نوتأي وأ

 .ةنسلا رادم ىلع اهتتأ « ًاريبكو اريغص ًابكرم ١ ىلإ ٠١ نيب ءمل5/5

 . شرق فلأ (ه6- م1) ىلإ ماع لك يف اكع يف ةيسنرفلا ةراجتلا ةميق لصتو

 نطق نمث شرق )١157٠٠0( و ماخ نطق نمث شرق )١18,560٠0٠( اهنم

 (1) 0651ةإلهوج 2: 431 - 16 عووأب 2: 422 - 02ه 8رنزلا ب: 58 309 - 5314 غ1

 (2) 0ميصبا هناي, 23 8 :2 ٠

 (3) 6هممام: اه 8منعاأور 06 (طنروصم هنن أه نانقز58 5/1118, 808 انا06 81100|36 ل8ئث5 اه كان انأ8. 2:

 432 - الإووومر: 2: 9

 يفو :ءاتشلا ءانثأ هايملا اهيف عمجتت ةيبقألاب هبشأ «ءىطاشلا ىلع ةنكمأ كاته ناك (4)
 ةصاخدو . يحص ريغ وخلا اهعم حبصي «بايضلا نم تاقيط اهقوف نوكتت فيصلا

 قشن ىتح يأ ا ةعساتلا ىتح مهترسأ يف نوقيي اوناك اذلو . بناجألل

 . بابضلا بحس سمشلا
 مرةيباونابت 2 :2 ,٠

 (5) اطال: 1ص: 262,281 83 20:2



 (» ةلكسالا يف نييسنرفلا ةراجت يثلث لكشت ناطقألا ةراجت نأ يأ « لوزغم

 اكع نم اهدروتست لودلا تناك يتلا علسلا نم وهو « لاغلا زوج امأ

 نيتئس لك الإ ةيفاو تايمك هنم جتنتل نكت مل دالبلا نإف دو دل
 .(2ثالث لك انايحأو « ةرم

 بناجألا نم « م1774 ةنس يف اكع يف نكي مل هنإ : «ليتناون» لوقيو

 مهف ٠ ةلكسإلا هذه ةراجتب نوطبترملا نويدنالوحلاامأ . ةقدانبلا ىوس

 نيليمع دوجو نم عنمي مل اذه نكلو .ةيقدنبلا يف نيميقملا نم نورخآلا

 .9ةنيدملا هذه ىلإ مهنم دحأ ينأي الف زيلكنإلا امأ . نييدنالوهللو ةقدانبلل

 ىلع نيكرتشم اونوكي مل «نييسنرفلا ريغ نييبروألا راجتلا نأ نيبتي انه نمو

 هذه يف يقدنبلا ليمعلا ناكو .اكع يف يلقلا ةراجت يف عساو قاطن

 اهيلإ لسري ناكو ءاهيف يسنرفلا لصنقلا بئان تقولا سفنب وه .ةلكسالا

 (5:00)وأ(٠٠4) ب اهلمحي «ةيقدنبلا بكأرم نم ةثالث وأ نابكرم ماع لك

 . «9ماخلا نطقلا نم ةلاب (500) وأ

 ليتناون ةرايز دعب تمظتنا دق اكع يف ةيسنرفلا ةراجتلا رومأ نأ رهظيو

 )١17( ىلإ اهيف نيميقملا راجتلا ددع عفتراو « ًاراهدزا تدادزا مث نمو ٠ امل

 نولواحيو .«”اديص يف ةيسنرفلا ةمألا نوسفاني اوذخأو « ًارجات )١4( وأ

 العفو . بناجألا راجتلا نود . طقف مهسفنأل ةلكسالا يف ةراجتلا راكتحا

 لمحت « ًارباع ًارورم الإ اكعب رمت نكت مل ةيدنالوهلاو ةيزيلكنإلا بكارملا نإف
 نم نوبلطي بلح يف نوميقملا نيتمألا نيتاه راجت ناكو « علسلا سم ضعب هءانثأ

 (1) الهمهل: 0م. 06 ةمصفالو . اهأطع ل6 )م 06 !لوادثمأ ذالإ لو ممجممصمع 28زباص 1674 1

 (2) |طام. )2

 يأ ءاشرق (77) لاتنكلا رعسو 0 لاتنك 7٠٠١ ٠٠( دروتست ةسنرف تناك

 .وكيإ )40٠٠( قفنت
 ف

 .(3) اطآل .

 (4) اطأو 6

 (5) ذه. 337. 007ةةمور0ةمصعمعم 0و ا عطوااو له توألو )2

 ضن



 / 7 لباقم « مهمساب علسلا ضعب ءارش اكع يف نيميقملا نييسنرفلا ءالمعلا

 ىلإ اهوصو دنع دجت « ةيدنالوه ةلفاق ًايونس اكع ىلإ لصي ناكو - «”ةلومع
 .ةلاب )٠٠"  ٠ 4٠( نم فلأتتو . فاوصألاو ناطقألا نم ةأيهم ةلوم- ءانيملا

 ىلإ اهلصوتل نييسنرفلا حلاصل « ةلوزغملا تالابلا ضعب ًانايحأ اهعم لمحتو
 قلطنت تناك اهنإف « اهتلومح نحش نم ةلفاقلا يهتنت تناك اهنيحو « نروفيل
 بكارم ةثالث نيب ًايونس اكع ىلإ يتأي ناكو .اهلمح متتل نوردنكسإلا ىلإ
 نحشي ناك اهضعبو « ةماخخ ًاناطقأ ىرحخخألا يه نحشتل « ةعبرأ وأ ةيزيلكنإ

 ىلإ اهقيرط كلذك بكارملا هذه عباتتو « رثكأ رخآلا اهضعبو « ةلاب )3٠(
 . (”اهيف اهتلومح لمكت ثيح « نوردنكسإلا

 يف اهل لصنق بئان ميقت نأ ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش تلواح امل

 نم هدرفمب نكمت يسنرفلا اديص لصنق نإف ءم15947 ةنس يف ءاكع
 ىلع ةيسنرفلا ةمألل ظفاحيل كلذو . ةلمرلا يف لعف كلذكو ءاهعنم

 ةرتلكنإ الصنق هب مدقت يذلا بلطلا كلذ دعب لبق هنكلو .اهراكتحا

 مغرلا ىلعو .©نيناكملا كنيذ يف مهينطاوم ةياعرب موقيل . بلح يف ةدنالوهو
 . (10280طهاكوشام»ديسلا عاطتسا دقف «, ةيراكتحالا ةسنرف دوهج لك نم

 :ق بئان «م١٠/٠١ ةنس يف ءللاكع يف رقتسي نأ .يدنالوه وهو

 نكلو . (؟9«هتاءاعداو هتارماؤمب نييسنرفلا وفص ركعي نأو « ةرتلكنإو ةدنالوه

 دب الو .©07م5١/11 ةنس يف « اهيف نييسنرفلا ةيلصنق ةباينب فلك نأ ثبل ام

 هنيب ةفينع ةموصخلاو « نييسنرفلا عم أدج ةرتوتم تناك هتاقالع نأ هيونتلا نم

 سفن يق ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةباين نم هدرط ىلإ يسنرفلا ريفسلا اعدامم « مهنيبو
 05 ماعلا

 (1) ةاوهدمون 5: 389 (01) ٠

 (2) مه. 336 . ا هأاكه لان 600 8انأ له 56108 خ15 تطقصطو , 27 ال هايورطع 8 ١)

 (3) اطال . ا هأ158 ناد ©ممعلأ لم 56106 هله ءطومتطعم . 23 6ةعممرطرو 938 0

 (4) ُْثُك 337 . ١ 846 كد ©هملكانا له 5هأ1لو 3 ا اقمار . 20 زانآ» 0 )0

 (5) 1طن . 12 "طيونوو 4 )0

 (©) زطآ0 . 53(
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 لحاسلا ىلع ماه مقوم تاذ ةلكسإ تناك «اكع» نأ ركذ امم حضتيو

 نم نفسلا لابقتسال اهئانيم ةيحالص مدعو اهبارخ اهعنمي ملو « يروسلا
 نآل كلذو .اهينارهظ نيب ةيلاج ةماقإ نمو . اهيف ةطيشن ةيبروأ ةراجت دوجو
 ناطقألا ايس الو « ةبروأ اهجاتحت يتلا داوملاب ةينغ تناك اهب طيحت يتلا ةقطنملا

 مهنإف « توريبو اديص ةراجت ىلع اورطبس نييليسزملا راجتلا نأ اكو .يىلقلاو
 امك « ًامامت اهنع بناجألا داعبإ نم اونكمتي مل نإو .اكع يف كلذك اوداس

 «تاذلاب ةقدانبلا ,نيميقملا بناجألا نيب نمو .اديص يف ام دح- ىلإ اولعف
 تفعض دق ةقدانبلا ةراجت نأ الإ .يلقلا ةراجت يف مهمه نوزكري اوناك نيذلا

 ذوفن يوقو ء رشع عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف تلحمشضا لب « ًادج

 . ةيناثعلا ةلودلا عم يسايسلا اهيراقتو ٠ م1177 ةنس تازايتما دعب ةسنرف

 ةفصب دوهيلا عم اهيف اهلماعت ناكو .اكع ةراجت ىلع ىلوألا ةضباقلا اهلعج ام

 مهتالص يف ءانمأ اونوكي مل نإو اهل ءالمع مهمدختست' تناكو .« ةصاخ

 .(!)اهعم

 : ءانيم موقي اكع نم بونلا ىلإو

 نأش «ءانيملا اذه باصأ دقلو .لمركلا لابج ىمح يف :افيح

 . يبيلصلا مكحلا دعب بارخلا ماشلا دالب بوئج يف ىرخألا ءىناوملا

 نكت ملو .ةفلاسلا روصعلا يف هتيمهأو هتميق هل تناك هنأ فورعملا نمو

 . حيحصلا ىنعملاب ءانيم كلمتل عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف افيح

 لامشلا حايرل ضرعم هنأ الإ ,بونجلا حاير نم محم طقف ىسرم يهف

 .بناجألا لصانقلا ريراقت يف ًاردان الإ افيح مسا دري الو . ةرطخلاو ةفيئعلا

 اهنأب ءرشع عباسلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف اهراز يذلا «ههيد» ركليو

 نم ًانمأ رثكأ ءانيم اهنأ الإ « .اهتويب يف ميقي نأ دحأل نكمي الو ءانبلا ةئيسو»

 «سنفوربلا نم نييتآ «نيريبك نيبكرم هلوصو دنع اهيف دجو دقو ءاكع

 مايخخلا نطقلا يه اهيف يراجتلا لدابتلا ةدام نأ ذإ ءًابطق نائحشي

 5: 8 (1)  . 1١هكمتأواني )1(
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 الو . هنوعفدي رشايم دقن لباقم ة ةيرحسب بناجألا راجتلا هيركسي *ب .لوزغملاو

 .ةيلصنق مسر /”5و «نيدلا رخف ريمألل مدقت /6 الإ موسر مهنم ذحؤت

 . "7(يبونجلا ءىطاشلا لوط ىلع هذوفن دتمي ناك يذلا اأديص لصنقل

 اهفصو دقو . رشع عباسلا نرقلا نم ىقبت اميف افيح ىلع ديدج أرطي ملو

 برعلا اهنكسيو ء بارخ اهغأب ء م1504 ةنس يف امل هترايز دنع «ويفراد»

 امك « نيتسينكو ةعلق اياقب اهيفو . دوهيلا ضعبو « نويحيسملاو نوملسملا

 حلصت فرغو « تالبطصاو نزاخم اهيلإ دنتست ةعضاوتم ةسينك اهيف موقت
 ًانزحم فرغلا هذه نم ةدحاو نويلمركلا ءابآلا ذختا دقو .نيرفاسملا ىنكسل

 .”لمركلا لبج يف مهريد نوكت يتلا فوهكلا نم انمأ رثكأ اهنأل « مينؤملا ٠

 ناكو «ةنصارقلا تايجهل اريثك ةضرعم ءروصو اكع لثم افيح تناكو

 نيب وأ «ةيروس ءىناوم نيب ةلقنتملا بكارملا اومجاهيل ءاهنم برقلاب نوئبتخي ناصرقلا
 راجت ناكو ,نطقلاو بوبحلا ىوس افيح نم ذخؤي نكي ملو . ؟9رصمو ةيروس ءىناوم

 راجتلا بذتجت مل ًاذإ افيحف .«9ةراجتلا هذهب نوموقي نيذلا مه اكع
 اوناك امنإو .ةمأ ةيأل ةرقتسم ةيلاج اهبف نكت ملو ءاهيف ةماقإلل نييبروألا
 . ىرخأو ةنوا نيب نطقلا قيوستل وأ «ةرايزلل امإ ءاهيلإ نوتأي

 : موقت يماشلا ءىطاشلا ىلع افيح نم بوندلا ىلإو

 يف ةبرخ ةرفقم تدب اهنكلو . يبيلصلا مكحلا وس لوألا ةنيدملا :افاي

 دنع ءاهاصوأ يف بدت تناك يتلا ةايحلاو ةكرح ا ضعب ادع ام ءرشع عبارلا نرقلا

 نيتلفاقب ةدأع اهيلإ ثعبت تناك ًالثق ةيقدنبلاف .اهيلإ يبرغلا جيجحلا بكارم دوفو
 .ًاجاجح اهرهظ ىلع لمحت نأ ةيراجتلا نفسلل زوجي ال ناك هنأ عمو .ةنسلا يف

 نوديفتسي اوناك ةقدانبلا راجتلا نإف « عئاضبلا لقنل مدختست نأ جاجحلا نفسل الو

 (1) 08و ويبوو :5: 3 2 (

 (2) هرفصباوسب . 1١ مم: 10 - 3 4هفإ

 (3) اطال . ١1 . 1 هيف

 (4) اطال . )5( . 8 . 1١



 .©نطقلاو ركسلاب مهدالب ىلإ اهيف اوثعبيل «بكارملا هذه رورم نم ًانايحأ

 درف يأ بهذي ام ًادج ًاردانو «ةيلخادلا ةلمرلا ةنيدمل ًءانيم افاي تناك دقلو»
 رشع عبارلا نينرقلا يف افاي لاح اذه ناك اذإو .«"ةلمرلاب رورملا نود افاي ىلإ

 دعبو «رشع سداسلا نرقلا يف اهعضو ىلع رييغت يأ أرطي مل هنإف ءرشع سماخلاو
 .راجتلا نود اهئانيم يف يحيسملا جيجحلا لبقتست تلظ اهنأ يأ اهل نيينامثعلا حتف

 ىلإ نوقفدتي اوذخأ دق نييسنرفو زيلكنإو نييدنالوه نم نييبروألا راجتلا نأ عمو

 نإف ءرشع عباسلا علطمو رشع سداسلا نرقلا ةيابن ين-يروسلا ءىطاشلا ءىناوم

 أفاي تيقبو» . هيلإ مهبذتجي مل  نوسام هفصي امك  «سعتلا» ءائيملا اذه

 ةئيدملا يف سيلو . . .ةمخض ةميدق تافلخم الإ يوحت ال ةيرثأ ةنيدم

 ةميدق فوهك يف ميقي نأ هيلع افاي ىلإ يتأي نم لكف ءأدبأ نكس لزانم
 نأ بكارملل نكمي الو ,حلاص ريغف ءانيملا امأ . ءىطاشلا لوط ىلع دتمت

 . 2«(افيص الإ هيف وسرت

 لدت# :ًالئاق ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف «ويفراد» اهفصو دمنو
 متتف ءانثأ امامت تمده ةعلق اياقب اهيفو «ةريبك ةنيدم تناك اهنأ ىلع افاي راثآ

 كلت يطغت كاوشألاو لمرلاو «بارخ مويلا اهيف ام لكو .اهل ميلس ناطلسلا

 عضي نزاختو ءرحبلا ءىطاش ىلع ةريغصلا تويبلا ضعب الإ دهاشت الو «راثالا

 هذه مظعمو . مهعئاضب ةئيدملا هذه يف ةليئض دادعأب نولمعي نيذلا راجتلا اهيف

 اونب نيذلا «ةسدقملا ضرألا ءابا ةفئاط نزاحم اهنمو ءرخصلا يف ةروفحم نزاخملا

 : كرمجلا لصحمو وه ةنيدملا يف فظوم ربكأو . جاجحلا لابقتسال ةريغص ًافرغ اهقوف
 سيل ءائيملاو ءأدج ءارقف مهو «ليلق ناكسلا ددعو .ةزغ اشابل موسرلا عمجي يذلا

 ءهلخدم لامرلا رمطت ملول هنم ةدافتسالا نكمملا نم ناك هنأ الإ ء حلاصلا ءانيملاب

 (١)  5: 6!ةهرعل ا. )1(

 (2) طا . (59)

(9 
 (3) 0888/85: 2: 368 --- 5ةيولربو: 6: 119 - لو 8منالا): 2: 300 له 8مقميوو , 26: 85 - 87 - -
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 لاهشلا حايرل ضرعموهو «عاقلا لحض هنأل ءادج ةريغص بكارم الإ هيلإ ذفنت الو

 ,()«ةقينعلا

 اهيف تماقف ءرشع عبانسلا نرقلا رخاوأ يف افاي يف نسحت دق لاخلا نأ ودبيو

 نأ ىتح اليلق اهيف ش شعتنت ةيراجتلا ةكرحلا تذخأو «تاتويبلاو نزاخملا ضعب

 بكارملاب ءولمم اهءانيم»: نأ ركذ ,م117/4 ةئس يف اهل هترايز دنع «ليتناون»

 .ةلمرلا نم اهيلإ ةدراولا عئاضبلا لمح اهفدهو ,ئرخألا بكارملا ضعبو «ةيلفاقلا

 ءءاقرزلاو ءاضيبلا «ةينطقلا دللا تاجوسنمو «لوزغملاو ماخلا نطقلاو «يلقلا لثم

 . 29«نوباصلاو غمصلاو ةبنش رايخلاو «(نبلا) ةوهقلاو يكمانسلاو

 «سلبانو ةلمرلاو ءدللاو سدقلا تاجوتنمل ًابصم افاي تناك دقل ةقيقحلا يفو

 كرتشي ,ةطيشن لقن ةكرح رشع عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف اهيف موقت تناكو

 ةميق ردقتو .(2نويدنالوهلاو ن ويسنرفلاو . مهسفنأ دالبلا لهأ اهيف

 ال ةيمك يهو «وكيإ )١58,700( ب ًايونس اهنم ةلوقنملا تاجوتنملا

 رمألا ءىداب يف اهيلإ نوتآي ال نويسنرفلا ناك دقو ,(9اديأ اهب ناهتسي

 (1) 0ؤلمصتاو عب || . مم: وق - 8 ْ ْ 23:2,

 (2) /ةصفهل: 08, كاب اماثثو لو الا. لو [لهاثمإ لبا. له طميجممصم ع. 28 زانأم 1674, 20

 ىلعف ؛ةظهاب موسر داوملا كلت ىلع «م1717 ةنس لبق عفدي ناك هنأ ليتناون ركذي

 نوباصلاو «/77 غمصلاو «/.ه رينش رايخلاو ١7/« لوزغملاو ١ ماخلا نطقلا

 0 عنص) /و ء(اديصو دللا عنص) «7/7؟,© ةيئطقلا تاجوسنملاو

 امدنع ,ىلقلا كلذكو «هركتحا دق ةزغ اشاب نأل ءمسر يأل عضخي الف انسلا امأ

 نأل :/١7؟ هيلع عفديف «سلبان نم ادراو ناك اذإ هنكلو  عئابلا وه اشابلا نوكي

 .ةزغل ال سدقلا ةيوشابل ةعبات سلبان
 (3) مز 0

 (4) اطزدل -: يتأي امك غلبملا عزويو (4)

 ةعلسلا - ةميقلا

 لوزغم نطق .ىئ 08 58 »© ه

 ماخ نطق ,.ىلووعو

 ةزغ ىلق دن دب



 :©)اكع وأ اديص ىلإ ةلمرلا نم اهنولقني امنإو «ةفلتخملا علسلا نحشل

 اوذخأ دقف علسلا ةيقب امأ ءطقف ماخلا نطقلا ىلع ًاقبطنم رمألا اذه لظو

 . '9ءانيملا سفن نم اهنحشب

 نمو .كلذك داريتسا ءانيم امنإو .طقف ريغص ريدصت ءانيم افاي نكت ملو

 «صاصرلاو ريدصقلاو قرولاو خاوجألا هيف بكارملا اهغرفت تناك يتلا عئاضبلا
 ةصاخيو علسلا كلت لثم لاسرإب ةيبنجألا ممألا عيمج كلارتتشت تناكو

 سلبان يلق )إ1210

 ةبلش رايخخت ..هءو.و

 مص م:د_زلعءد

 يكمأتس ..هال ودود

 ثوباص ..عهوو٠

 دللا نم ينطق جيسن ..8١هد٠

 سدقلا نم ينطق جيسن ١.., 5و٠

 ١ةمل, ثد

 ىلإ لسري يقابلاو ءوكيإ )6٠٠٠( هتميق ام نيتريخآلا نيتعلسلا نم ةسنرف ذخأت

 : طبضلاب فرعي مل ليتناون نأ الإ نويسنرفلاو ةجنرفلا اهب رجاتيف علسلا ةيقب امأ ءرصم
 .اهنم ىرخألا ممألاو ةسنرف بيصن

 (1) ا/اققوورر: م: 2 01(

 (2) القصلقوم: 0م. 0+ هليل امألكق 06 ا. لع الهاماقأ زل. م5ورصممصمو 28 زدأم 1674. ةفإ

 ركذي ذإ ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف رمألا هيلع ناك امل ًامامت فلاخت اذهو

 هعمجيو .طقف نطقلا يه اهنم لمحت كناك يتلا علسلا نأ ١1١4(« ص) «زيدناسو

 اهنم ةنوحشملا علسلا نم ليتناون ىنثتسيو .ةلمرلا يف نيميقملا نييسنرفلا ضعب

 ليبخرألا رزجو صربقو رصم يف هعيب هنحش نم فده لا نكي مل اذإ «نوباصلا ًاضيأ
 . ةينيطنطسقلاو

 هج

 نك



 صاصرلاب - ليتناون لوقي امك مهل ةقالع ال نييسنرفلا.نآل « نويدنالزهلا
 02 ريدصقلاو |

 .ةيداصتقالا ةيلاعفلاو طاشنلا دودحم ءانيم تناك افاي نأ نيبتي ءاذه لك نمو

 يف هنآل «جيجحلا افرم ربتعي ناك هنأ الإ ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ف

 ضعب يه هيف ةيسيئرلا ةيبروألا ةيلاحجلاو . سدقلا ةنيدم ىلإ ءانيم برقأ عقاولا
 لابقتسا ىلع نولمعي اوناك نيذلا ,ةسدقملا ضرآلا ءابآ ةفئاط نم نابهرلا

 يتأي ناك دقف «بناجألا راجتلا امأ . سدقملا تيب ىلإ مهتقفارمو ءجاجحلا

 اهيف نوميقي الو ءابنحش وأ عئاضبلا ضعب قيوستل .ىرخألاو ةنيفلا نيب مهضعب

 يراجت زكرم يهو ,ةلمرلا اوذختا مهنألو ٌالوأ ةحلاص نكاسم دوجو مدعل

 ةضرعم تناك اهنألو ءًايناث مهتماقأل أرقم افا وم اد نيرقو ماه يلخاد

 . "ثلاث ةنصارقلا تامجهلو «ةبيرقلا قطانملا نم لحرلا لئابقلا وزغل

 اماه ًارود تبعل يتلا «ةيبونجلا ماشلا دالب يف ىرخألا ءىناوملا امأ

 اهنمف ءاهيف تارمعتسم نييبروألا راجتلل ناكو «يبيلصلا مكحلا نابإ
 نينرقلا يف امأ .هتراجتو هانغب دج وهلم ناك لوألاو .نالقسعو ة ةيرصيق

 راوسأ تألم دقو «بئارخلا نم ةلتك ادغ دقف ءرشع عياسلاو رشع سداسلا

 نم لزانم اياقب هيف رهظتو .ةراجحلاب هاسرم ةمدهتملا اهجاربأو ةئيدملا
 (1) ا/قموهل: 0م. 01 . اهاثكو 06 الآ. ل6 !لدامصاما... 28 زانأو 4 221(

 -: يلي اك عزوت شرق )44٠٠0( ب ةدروتسملا علسلا ةميق ردقتو
 خاوجأ *.وو

 قرو ا١هدو

 زو 4و٠

 ريدصق . ٠6و

 صاصر ٠

 .ةراجتلا هذه يف ةمأ لك ماهسإ ىدم ىلإ ليتناون ريشي الو ٠

 (2) ااووومو: 2: 9 / 95,

 ةقلط )3٠١( نم رثكأ م1589 ةئس يف نييسنرفلا ةنصارقلا ضعب قلطأ دقلو

  .افاي ىلع عفدم
 لاو



 ديص ىلع شيعت «ةريقف رسأ عضب .ٍ ؛ الإ هنكسي الو .ةتوحنملا ةراجحلا

 ةيقر درجعمب اهدارفأ يفتخيو 0 ةرشع ىتنت تنثاب اهددع ردقيو ,كامسألا

 اهليف ادب دقف نالقسع ءانيم كلذكو . )ةدوجوملا ةيبقألا يف يبنجأ يأ

 .(2نكسلل ةلماك لزانم الو «هيف ءانيم ال ىرحألابو . ةيرصيقو اكعك

 دودح- نمو «لحاسلا نم اذج ةبيرقلا بونجلا يف ةريخألا ةنيدملاو

 : ةنيدم ءرصم

 يبيلصلا مكحلا ءاهتنا دعب ةنيدملا يف ميقي ناك دقو :ةزغ

 .دصق نع اهيلإ نوبهذي اونوكي مل ةجنرفلا نأ الإ «ءاينغألا راجتلا ضعب ةيروس يف

 اهراز دقلو . ©2سكعلابو ةيروس ىلإ رصم نم مهرورم ءانثأ اهيف نوفقوتي اوناك لب

 : اهنأب اهنع لاقو ««سنامول نوليب» ءرشع سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ف

 دتمتو .ةمركلا ةعارزب اهلهأ متبمو ءمورو كارتأو برع اهنكسي ةريغص ةنيدم»

 ةراجتلا ىلإ رشي ملو .«9«ةلمرلا ىلإ اهيحاوض نم ساقلقلاو ركسلا بصق يضارأ

 رورم قيرط ىلع اهنأل «ةطيشن ةيلخاد ةراجت زكرم ةزغ تناك دقل ةقيقحلا يفو .اهيف

 ةراجتلا عديو «ةنيدملا ينغيو ء.اهيف عئاضبلا سدكت ىلإ يدؤي اذهو «لفاوقلا

 نييبروألا حايسلا نم ريثك رشع عباسلا نرقلا علطم يف اهنم رم دقلو .«*ارهدزت

 هنأ ريخألا اذه ركذيو .هلاف الودورتيبو ءزيدناسك «ةيروس ىلإ رصم نم مهقيرطب

 ةجنرفلا راجتلا نم دارفأ دوجو ىلإ ريشي الو ,رذق هنأ الإ ءصاخ قدنف يف لزن
 (7 . اهيف

 الإ 3 ةيبروأ تايلاج اهيف ميقت ةلكسإ نكت مل ةزغ نأ نم مغرلا ىلعو

 تاقالع ةماقإل تعسف «ةسنرف ايس الو ءاهيلإ مهراصبأ اودم نييبروألا نأ

 ءالمع اونوكيل ءاهيف نييحيسملا ضعب نم تدافتساو ءاهماكح عم ةبيط

 (1) طفممياوست )1 مم: 15 -6 6

 (2) اظرف ||. 52 )5

 '(3) ا4وينل: ||. 5: 6 ف

 (4) ةهاوم او اناويضو 5: 7 )غ١

 (5) طفصتاوناعت ||. 8:7 )0:2

 (6) طاوأرم كهلأم الهلاه: 5: 301, 23

 كو تايلاحجلا 05



 ةلمرلا يف اهتايلاج نيب تدطوت تالصلا ْنإف ,ةسايسلا هذهل ةجيتنو .اهراجتل
 لماعلاو .رشع عباسلا نرقلا فصتنم يف ةصاخو «ةزغ اشاب نيبو ءاديصو

 تناك اهيف ةيسنرفلا ةيلاجللاف «ةزغل ايرادإ ةلمرلا ةيعبت ناك كلذ ىلع دعاسملا

 يتلا ةلكسإلا نع لوألا لوؤسملا عم ةقادصو دو تاقالع ءاشنإل ةرطضم
 ,كلذك ةيدام امنإو «نيفرطلا نيب طقف ةيفطاع تالصلا نكت ملو .اهيف ميقت

 .ةكم نم لفاوقلا هب يتأت تناك يذلا «انسلا» ةراجت ةزغ اشاب ركتحا دقف

 نأ ىلع «م15648 ةنس يف ةلمرلا يف هليمعو ,.يبسرفلا اديص لصنق عم قفتاو

 ءالؤه ماق العفو .دودحم رعسب ةعلسلا هذه نم دري ام لك نييسنرفلل مدقي
 هعيب نم ةبيط حابرأ ىلع اولصحف «ةيليسرم يف مهئالمع ىلإ انسلا لاسرإب
 فيضيو . لضفأ هنم عابملا فنصلا نأ عم .ةرهاقلا نم هراضحإ نع اوعنتماو

 ناكو « ضرغلا اذهل رمتسم لكشب ةلمرلا يف ماقأ ًاصاخ اليمع نأ «ويفراد»

 ف اريبك ارييغت تدجوأ يتلا «ةزغاشاب ةافو الو حابرألا ديازتت نأ رظتنملا نم

 .(«0مازتلالا كاذ

 اديص يف"ةيسنرفلا ةيلاجلاو ةزغ اشاب نيب ةيدولا تاقالعلا هذه ةجيتنو
 ضرألا ءابأ) «ةريخألا ةئيدملا يف نيدلا لاجر مركي ناك اشابلا نإف .ةلمرلاو

 هنأ ىتح ةزاتمن ةيناسنإ ةلماعم مهلماعيو .ةيئاذغلا داوملاب مهنوميو .(ةسدقملا

 .هقجنس يف ةدوجوملا سئانكلا ميمرتبو «جاجحلل تافاضم ءانبب مهل حمس

 ةيلاخلا تعقو امدنع هنأ امك . 2ةق ةقباس ةسينك ضاقنأ ىلع «ةزغ يف ريد ءانبيو

 (1) 2'ممياواعت ٠١ طم: 340-41 21(

 ةريزجلا هبشو .ةيروسو رصمو .ةيقرشلا دنهلا رزج يف هترجش تبنت ءزاتمم لهسم انسلا

 . سرافو ةيبرعلا
 (2) اطل: 167 6ةف

 يذلا اذه لعلو «ةثارولاب اهنوبوانتي (ناوضر لا) نيينامثعلا نم ةزغ ماكح ناك دقل

 ءابهنومكحي يلا ةقطنملا ةسايس يف يتاذلا لالقتسالاب روعشلاو ةوقلا ضعب مهحنم

 ةفطاع رسفي «ويفراد» نأ الإ .ةنسح ةلماعم بناجألل مهتلماعم تناك مث نمو

 « يحيسملا نيدلا ىلإ ليمي ناك هنأب .نيدلا لاجرو .نييسنرفلا لايح ةزغ مكاح

 ىلإ روضحلاب يلاعلا بابلا نم ارهأ ىقلت ءهقنتعي نأ ررق يذلا تقولا يفو

 م



 مكاح اهيلع اهضرف يتلا ةمارغلا ببسب يلام قيض يف اديص يف ةيسنرفلا
 . ()ةيلاله ةدئاف لباقم ,ةزغاشأب نم شرف )٠ 6٠6٠( تنادتسا اهنإف ءأديص

 يف ماقأ ,نييسنرفلا وأ :نييبروألا راجتلا نم ًادحأ نأ ركذي ملف كلذ عمو
 رصق ةقيدح يف ايناتسب لمعي ناك يذلا يبنرفلا مهللا أدع ام «ةزغ

 .(9اشانلا

 . ًاديلقت تدغ دق نييسنرفلاو ةزغ اشاب نيب ةيدولا تالصلا نأ رهظيو

 ءايحرمو ًايدو ًالابقتسا ةزغ اشاب هلبقتسا ةلمرلل ليتناون ةرايز دنع هنأ ذإ
 هيلع ةدئاعلا ةيداملا ةعفنملاب هللعي نأ لواحو ءهسفن يسنرفلا ريفسلا هل شهد

 ةزغ يف هبجعأ ام رثكأو .ةلمرلا يف نويسنرفلا راجتلا اهعفدي ىِتلا موسرلا نم

 قحتستو «ةدبعمو ةميقتسم» يهف ءابنم عرفتت يتلا قرطلا ءاهيلإ هلاقتنا دنع

 .©©اهثاوه ةقرو اهفير ىنغو: .«ةيكلملا ةفص

 ءاهيلإ اوقرطتي مل مهنأ ودبيف «نييسنرفلا ريغ «؛نورخالا نويبروألا امأ
 اري ةلئغااا لك ارترك ذو

 لحاسلا ىلع ةيماشلا تالاكسالل قباسلا ضارعتسالا نم نيبتي
 دق اهنأ ءرنشع عباسلاو ءرشع سداسلا نينرقلا يف ًأدج هنم ةبيرقلاو
 نييبروالا راجتلا  اهفورظو اهتاناكمإ بسحب ةلكسا لك  اهيلإ تبلجتسا
 نم ةيلحاسلا ةهجاولا هذهب اوفتكا مهنأ ينعي ال اذه نكلو .اهيف اورقتسيل
 امدنع «ةرعتسمو ةمئاق لازت ال ةيبيلصلا برحلا تناك اذإف .ماشلا دالب
 عم ةيملس تاقالعب نالا مهو ىرحألابف «لخادلا ةراجت ىلإ مهراصبأ اودف

 هنأو .ةسدقملا ضرألا مهميلست ىلع ةجنرفلا عم قفتم هنأب مهتا كانهو .ةمصاعلا
 :رظنا .هسأر تعطقف «ةبولطملا موسرلا مهنم فوتسي لو سئانكلا ءانبب حمس

 . هلتقل ىرخأ ًابابسأ مدقي وهو ء(اشاب نيسح) ةمجرت (8/8/7-89ج : يبحملا)
 (1) اطلوز 1. 5: 5 )1(

 (2) اطال: |١ 7 ) ف

 (3)ا/قصفهل: 0م. تأ. ةصاتع»ق. ا قأ158 06 ال. لع ةلماصأعأ ةلآ. لق 2هصممصصمع, 5وألع , 28راناص 1674 (5)

 ا



 يف ةماقإلاو لقنتلا مهل زيجت يتلا تازايتمالا نوكلميو «ةينامثعلا ةلودلا

 نأو اميس ال «ةيروس لخاد ىلإ اوقلطني نأ ءاهضرأ نم اهنوديري ةعقب ةيأ
 ةكرحلا بلق وه ناك ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نرقلا يف لخادلا
 وهو ءةيسأ يقرشو دنهلا عئاضبل لوألا ,يقلتملا وهو «ءضيانلا ةيراجتلا

 ةيساو ةبروأ دالب ىلإو «ماشلا دالب ءاحنا يف علسلا هذهل ليصألا عزوملا

 ةرادصلا يفو اهسأر ىلع ناك «ندم ةدعب لخادلا اذه لثمت دقو . ىرغصلا

 : ةنيدم أبنم

 .ةبعشتمو ةعساو نينرقلا نيذه يف بلح ةلكسا ةساردو :بلح
 يف ةيسيئرلا طاقنلاب ةطاحإلا نكمي هنأ الإ .الصفنم اصاخ اثحب قحتستو
 ماشلا دالب نم لامشلا يف عقت ةنيدم هذه بلحو .ةماعلا ةساردلا هذه راطإ

 نم ىرغصلا ةيساو «قرشلا نم ةيساب اهلصت يتلا قرطلا قرفم ىلع
 .«بونجلا نم ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ءرصمو ماشلا دالب بوئجبو لامشلا
 ذنم قلأتت تأدب دقو . برغلا نم ةبروأ ىلإ يدؤي يذلا طسوتملا رحبلابو
 ازكرم تذختا امدنع «عباسلا نرقلا يف يأ ,يمالسإلا يبرعلا دهعلا

 يف مورلا دالب نم تاوزغلاو بورحلل اهضرعت نأ الإ «ةريزجلا ةقطنمل
 اهنيب ةيراجتلا ةكرحلا راهدزا نم عنمي مل هنكلو ءاهنأش فعضأ .لامشلا

 ىلع ةصيرح تناك ةيمورلا لفاوقلا نإ لب ءرشاعلا نرقلا يف «ةيكاطنأ نيبو
 ءطبب ومنت تداع دقلو . ©)اهنم سراف تاجتنمب دوزتلل ءبلح ىلإ لوصولا

 غلبت مل اهنأ الإ ءرشع سماخلاو ءرشع عيارلاو ءرشع ثلاثلا نرقلا يف
 ةيسيئرلا قوسلا» : - شتيف فلار اهيلع قلطأ امك - حبصت مل وأ ءاهوأش

 بلح راهدزا «ليدورب» للعيو .«»هرشع سداسلا نرقلا يف الإ «قرشلا لكل

 (1) كلوريد |. م: 4 0غ(

 ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش مهتلسرأ نيذلا ةثالثلا راجتلا دحأ وه شتيف فلار نإ (؟)

 كلذو «يربوين نوجوو «دردلا نوج» عم ابعراجت عونو .ةقطنملا فاشكتبسال ةعيلط

 . ما هرثال ةئرس قف

 (2) 8هدجماورب: !هالهود5 ث 17د( هاد ا/لهتصارب هيرو اجه 16أل3 علا همصاسسوم بما. 1١ 2: 297 - هلل بات

١١1: 321-22 

 انك



 ىلع ترصتنا دق «ةيسا ىلإ اهنم ةقلطنملا قيرطلا نأب .ءنرقلا اذه يف
 اهرصق ببسب ءاهيلع اورطيسو «نويلاغتربلا اهفشتكا يتلا ةيرحبلا قيرطلا
 يدنهلا طيحملا يف نوجعي اوناك ناصرقلا نأ ذإ ءايناث ةيرب اهتوكلو «ةلوأ

 تذحخأ ريرحلا ةعلس نأ كلذ ىلإ فاضيو . قلقم لكشب «- ماع دعب

 دالب نم دري ناك ريرحلاو .ةيمهألا ديازتم ًارود يبروألا داصتقالا يف بعلت

 ًانزخم تناك بلح نإف مث نمو رتتلاو نمرألا بلح ىلإ هلمحيو. ءسراف
 . (2ةبرواو طسوتملا رحبلا ىلإ ةبيرقلا هنزاخم نم

 سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف .سئامول نوليب اهنع لاق دقلو

 سراف نم لفاوقلا اهيتأت ؛ةمخض ةيراجت ةنيدم» اهنأب :(87١"ال) رشع

 نم لك نإو .اهيف اهتلومح غرفتو .قرشلا ءاحنأ نم اهريغو قارعلاو دنهلاو
 اراجت امئاد دجي هنإف ,ىرخأ قطانم وأ سراف وأ دنهلا ىلا رفاسي نأ ديري
 ربكأ نإو ؛هعلسو تنافيللا عئاضب لك لصت ةنيدم يهو . مهقفاري نأ هنكمي

 .دقو . بلح نم ىرتشت تناك ,ةبروأ ىلا لمحت نط وبطم دنوارلا نم ةيمك

 نم,ةلمحم ءاهيلإ المج رشع ىتثا لوصو ًانايحأ اوري نأ يلاهألا داتعا

 : اير نائثلروأ ةنيدم ةعسب بلحو . ماشلا دالب يف ةرثكب عرزت يتلا ةداملا

 .موي يف عابت اهنإف ءعلسلا فاتصأ ىتشب ةلمحم «ام ةلفاق اهيلإ دفت امنيحو

 (”«اهتمرب اهنورتشي أدج ءاينغأ ًاراجت اهيف نآل ءدحاو

  ىملاو «لباوتلل نزحم اهنإ» : م658١ ةنس يف ,««نوماراد» اهنع لوقيو
 ةبروأ تاجتنم فلتخمو «دنملا نم ةدراولا «ةنيمثلا عئاضبلاو ريارحلاو «ةيبطلا

 لفاوقل يسيئرلا زكرملا :اهنأ ىلع «فلوار يدرانوتيل» اهيلإ رظنيو «ةماملا
 . عئاضبب اهلدابتل ءاهيف اهعئاضب سدكت ىتلا ءرصمو ةينيمرأو «سرافو دن

 (8.)1قانلوا: اه 160ا1عرروصممو هأاه !لامممه... 56: 262, هاج( 201(

 (2) 8هامم اه ااةمو: 0ع. نأأ. 5: 8 )32

 . م169١ ةنس اهراز يذلا «سوكيفوتوك» لوق هبشيو
 (3) ©1656 ةن: اه ا/مزلهوه له ااهركأوانا لقب ومرور, م: 0 هف
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 لك نم اهيف» :نأب ««دردلا نوج» كلذ ىلإ فيضيو .©)اهعلسو ةبروأ

 عاونأو .دوتطاو نويرصملاو ءنمرألاو سرفلاو «رتتلاو دوهيلا كانهف «سنج
 هردنأ» اههبشيو .(9(ةديقعلا ةيرحب عتمتي لكلاو :«نييبروألا نم ةدع

 .ةيلاطيإلا «أوداب» ةنيدمب 2م81/5١ ةنس ءاهيف ةيقدنبلا لصنق «وريغافان

 .(9اهنم ةكرح رثكأ اهنأ الإ ءةمسن )550٠,٠٠٠( ب اهناكس ددع ردقيو

 اهتاناخب «ةريغصلا دنهلا» اهنأب 2م1595 ةنس يف لصنقلا «ولودناد» فيضيو

 .(©ةليمحلا اهينابمو «ءاينغألا اهراجتو .ةعساولا

 نيينامثعلا مض نم تدافتسا دق بلح نأ ىلإ انه ةراشالا نم دب الو

 «قباسلا نع تلق دق ةراجتلا اهزاتجت يتلا دودحلا نأ ذإ «قارعلاو ةيروسل

 قيرطلا ىلعو «ةلودلا ةمصاع ىلإ ةيروسلا ندملا سبرقأ تحبصأ اهنأ اك

 يف ةيوفصلا ةلودلاو «ةيناثعلا ةلودلا نيب بورحلا نأ الإ .اهيلإ ةيسيئرلا

 جعزت تناك «(م15178١-889١) «سابع هاشلا دهع يف اميس الو .سراف
 .دادغب ىلإ ةهجتملا شويجلا ريعم تناك بلح نأل ءاهلبلبتو ةنيدملا يف ةراجتلا
 ارعذ ببسي اذه ناكو .اهل هتقفارم ءانثأ ناطلسلا اهيف ركسعي ةطحم تناك امك
 ىلع اهتابلط ضرفتو «ةئيدملا دوست ةيراشكنالا نم ةريبك ادادعأ نأ ذإ راجتلل
 يف ببسلا يه طقف برحلا تايلمع نكت ملو .بلستو ببنت ًانايحأو «راجتتلا
 اهيلإ ريرحلا لوصو مدع امنإو .ىرخأو ةنوا نيب بلح يف ةراجتلا ةعضعض
 فاعضإ ىلع اصيرح ناك هاشلا نأ فورعملا نمو .مهألا وه ناك سراف نم

 «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع سراف عئاضب ليوحتب «ةيلاملا همصحخ ةوق
 باب حتف فدهحلا اذه قيقحتلو .ةيبروألا لودلا عم ةرشابم اهب ةرجاتملاو

 :ةبروأ ىلإ رحآآ ًارمم دجويل «ةيسور عمو .دوسألا رحبلا قازوق عم تاضوافملا

 (١)  86-7ل'جعمرؤو ©, 8هلان؟هتو: خلود, مانا قأمأ5, قمانإانال'طانإ , 2م: )1(

  7 (7اهلدوو5 ن ؟ءجيهاد الالمان هنراوو طم 167 بوز, زا مج )2(

 ةف

 (3) 86عمعطوأ: 8ماوعأورأ لهأ هردومألأ بممهأت معالمه 5أ0أ5 . م: 59 (8ةاوجأوم لأ 5أ108: ممثلعم !ل80ئ296:0)

 (4) 8.0.5. مااهعقجأومو . 5هموأم. 8هاوعامر 8. 31 50:3 اناعووجم 03م0ماه )0(

 م1



 اغلوفلا ربخو ناحارتسأ قيرط نع امإ «هدالب تاجتنم هربع فرصي
 هتضرع اب بحر هنإف !ذلو . ةدنلوبو دوسألا رحبلا قيرطب وأ ,كسلجناكرأو
 ةوخألا ناكو .يبرعلا جيلخلا ربع ةيراجتلا تاقالعلا عيسوتل ةيناطيرب هيلع
 راجتلل هنم ًانمض اوذخأو .هاشلا عم تاضوافملا اوداق نيذلا مه .«يلريش»
 اضفر .اهدعب نم اهكلمو ةرتلكنإ ةكلم نأ الإ .هدالب يف نيرجاتملا نييحيسملا
 عم ةموصخلا ينعت تناك سراف عم ةقادصلا نأل «يلريش» ةوخألا ضرع
 «يبرعلا جيلخلا ربع هاشلا ةكلمم ةراجت نأ امك .«تنافيللا ةراجت نارسخو «ةيكرت

 تنافيللا ةكرش ىلع ردت ىلا «ةينغلا ةيناثعلا تالاكسإلا» قنخخ ىلإ يدؤت

 تازايتمإ ىلع يفاص هاشلا نم تلصح ةرتلكنإ نإف كلذ عمو . ةلئاط ًاحابرأ
 ةنس يف اهيلإ اهتقبس دق ةدنالوه تناكو «20م15178 ةنس سراف يف ةيراجت

 «بلح ةراجت يف ًاحضاو ًارثأ تاقافتالا هذه تكرت دقل عقاولا يفو ١

 . 2يدنهلا طيحملا ىلإ اهنم ًايسق تلوحو

 قفدت دعب ءرشع عباسلا نرقلا يف ان بلح زكرم نإف ,رمأ نم نكي |هم

 (1) اننى وسن: 0امامرمقعإل أه 156 الوقع ةمل الأل0ا16 عدمأ . ٠١ هم: 18 - 20 201(

 (2) امزل: معد 16 - 8 )2

 (3) ١ عايعولأ عر: |. +: 7 وف

 نيب ام سراف يف ماع لك نوعيبي اوناك زمره يف اوتبث نيذلا نييدنالوهملا نإ
 يفو .اهنورتشي ريارح لباقم «لباوتلا نموكيإ ١00٠0٠٠ ىلإ |, ٠٠

 رعس لجأ نم ةيدنالوملا ةكرشلاو سراف هاش نيب فالخ ماق م٠56١ ةنس

 . مهلياوت نع ةلوهسب ءانغتسالا مهتعاطتساب هاياعر نأ هاشلا مهربخنأو «ريارحلا

 نويدنالوحلا ملستساف ؛لفلفلا نم اريثأت دشأ وه ام هدالب تاتانن نم هيدل نأل

 .رمألل
 .غم٠1514 ةنس يف اهمدق ىتلا ةيبرغلا ةيسال ةمظتنملا لفاوقلا ةحئال بسحبو

 لك ,ناهفصأ ىلإ زمره نم ةلفاق جرحت تناك دّقف « اق 80نااةزلم اق 602 حئاسلا

 . سرام رهش ىتح ريمسيد لوأ ذنم نيموي
 اه 80هنااةإلق اق ه2: !165 ا/0زنوووم نأ 0و8 ولتلورك نان ةأوانء ل6 8 8منأاوزناو اه هان... (47

 164ق): مم.62 4
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 زمرهو ةرصبلا ىلإ اهبنم مهضعب قالطناو .اهيف اهرارقتساو ةيبروألا تايلاجلاا

 ةنس يف اهراز يذلا «هلاف اليد ورتيب نأ ىتح سكعلابو ءدنملا دالبف

 يتلا ةمخضلا لقنلا ةكرحل ةريهشو ةماه ةنيدم اهنإ» :اهنع لوقي مم 57

 «ةميركلا مهراجحأ عم نييقرشلا عيمج اهيتأي ةيحان نمف .اهيف يرجت
 نويبرغلا اهيلإ قفدتي ىرخأ ةيحان نمو ءمهتاجوسنمو مهلباوتو مهريرحو

 شورقلاب ةلمحملا مهبكارم عم .ةرتلكنإو ةدن الوهو ةيقدنبلاو ةسنرف : مهلك
 الو ,.هنم سايكألا المت انإ ادع دعي ال لاملا نأ ىتح .عونتملا دقنلاو «ةريفولا

 وأ ؛(0١6) وأ «(00) وأ «(50) نم لقأب ًءارش وأ ًاعيب قيوست يأ متي
 هذه نم لقأب قيوست يأ يرجي نأ لجخملا نم ناك دقو .وكيإ فلأ )٠٠١(

 . (١١)ةميقلا

 اهيلإ ًافاضم .افنآ تركذ يتلا بابسألل ًادرطم قبي ملومنلا كاذ نكلو
 بناجألا راجتلل ةئيسلا تاوشابلا ةلماعمو «ةيناثعلا ةلودلا يف عاضوألا ءوس

 دقلو .«”ريمزأ يف اهنم ذخؤي ناك ام تزواجت ىتح موسرلا مهعفرو .بلح يف

 ريبك مسق ناك ثيح .رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف نوكي ام رثكأ اذه ىدبت

 يف أرقيو .بلح نم الدب ريمزأ ىلإ لفاوقلاب ةرشابم لمحي سراف عئاضب نم
 ةراجتلا نأ» .«ةيسنرفلا تنافيللا ةكرش» ىلإ «م7171١ ةنس يف تهجو ةركذم

 عبس نمف . ةنس نيرشعو عبرأ ذنم هيلع تناك اك بلح يف أدج ةريبك تسيل

 مويلا لصيال ادغ ,بلح ىلإ قرشلا نم ماع لك هجتت تناك ناث وأ «لفاوق
 داوملاو «ةينطقلا تاجوسنملا نم ةيمكب ةلمحم «(ةرييكلا» ىعدت ةدحاو ىوس

 نكمتت.مل ام لمحت .عبرأ وأ ثالثركب رايد وأ سراف نم اهيتأي امك «ةيبطلا
 نم ةدفاولا «ةريغصلا لفاوقلا ضعب اهيلإ فاضيو . هلمح نم ةريبكلا ةلفاقلا
 . «©0(لاغلا زوج» لمحت تناكو «لصوملاو روصنم نصح

 (1) صطاوثنم كولاو الهلا: (01) 3 :8 .٠

 (2) ممحون. الا, ل: 9 ش عه

 (6) قةمنعط. مهأ. 2 12, 645 - - 0 - قمه, 364 . 26 زابأل 1674 -0' معز ورع: الآ 2: 9 ةف
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 نإف ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف .بلح ةراجت طاطحنا يف ليق امهم

 دعب ةينايثعلا ةيروطاربمإلا لك يف ةنيدم ىنغأو «لمجأو ربكأ تيقب ةنيدملا
 نرقلا فصتنم يف ««ليزور ود» اهنع لاق دقو .«١ةرهاقلاو ةينيطنطسقلا

 لوقلا اذه يف هديأو «ةراجت اهرثكأو «ةنيدم لمجأ اهنأب «(م15144) ًاييرقت
 نع عباسلا نرقلا رخاوأ يف (ىيفراد» ءاجو .(92(نوسيب» يبسنرفلا بهارلا

 جععت يهف» «ةليمجلا توعنلا لك اهيلع غبسيل  اهيف ةسنرفل ًالصنق نيع دقو
 )٠٠0, 27٠ لا براقي ام نييحيسملا نم مضتو ءممألا عيمج نم ناكسلاب
 ةيراجت ةنيدم يهو . .. )590,٠6٠00( لا وأ )٠0:,786(« لا لصأ نم

 اهتويبو «ةيحاض (17) لمشتو . . .ةبروأو ةيقيرفإو ةيسأ عم لماعتت « ةريبك
 ددع نأو . .يناشاقلاو ماحخرلاب تنيز دقو ء ادج ةفيظن يهو ء.رجحلا نم

 بناج ىلإ ءاناخ (58) وه اهيق ءابرغلا راجتلل ةصصخملا تاناخلا

 امأ . ةيرصيق (141/) ب اهددع ردقيو «تاناخلاب هبشأ يمهو .تايراسيقلا

 تارمن ةدع ىلإ ةمسقم «ةمخض ةينبأ يهف «جرح الو اهنع ثدحف قاوسألا

 عيمج دهاشت اهيفو « عانصلاو راجتلا مظعم نيكاكد يوحتو . صاصرلاب ةببقم
 .©(«بصقلا مزح ىلإ ساملا نم «ملاعلا عئاضب

 (1) 2" ةماوست الآ. من 411- 8نوكوا|: 1ع ؟ذاهكطبرمأ الاوام0زن 0( ملهممو, 2. 2-1 )غ1(

 اهتعسو اهفصوبف ءةيمهألاب ةينامثعلا تاكلتمملا يف ةثلاثلا يه بلح ةنيدم نإ»
 ةناتمو اهئاوه ةحصب اهنأ الإ ةرهاقلاو ةينيطنطسقلا نم لقأ يه ءاهئاحترو اهناكسو

 اهفعض نم مغرلا ىلعو .نيتنثالا نم لضفأ اهقرط ةفاظنو اهتقانأو ءاهئانب
 . «ةيراجت ةرهشب عتمتت لازت ال اهنأ الإ « يبستلا يراجتلا

 (2) اناد 0268| /0)/قو85 هم 66,انوهاورر 1644, 6:19 - - 8همعمم: اه تزلكأ6 6( اه 18,18 5تللأ6 عال ( 35

 اا/ااو 5زةنعاو. 8

 هردقو .ةمسل )1٠١0,٠:٠١٠( ب م1884 1/ ةنس يف ددعلا ةيقدتبلا لصنق ردق 2

 يف «لسار» نمز ينو .ةمسن (؟80,000) ب ةنس نيثالثب (ويفراد) لبق «هينريفات»
 , ةمسن )8,٠:٠٠"7( لا نوزواجتي ال اوناك رشع نماثلا نرقلا

 ./٠ 0قيباويررب الآ. مم: 411 46م,

 افلا



 يف ددعلا ةريثك تناك « (تارازابلا» ىمست تناك ايك وأ قاوسألا هذهو»

 نم ةعونصم وأ .قوسلا رادج نمض ةمئاق امإ اهيف نيكاكدلاو .بلح

 قوسلا فارطأ نم فرط لك ىلع ةدّيشم يهو «رادجلا نه ةزرابو بشخلا
 باوبأب اليل قلغتو «ةئثالثوأ نامدق اهعافترا ةيرجح ةبطصم قوف «ليوطلا
 كرتت ثيحب .ةعساو نيكاكدلا هذه نوكت تارازابلا نم ريثك يفو .لافقأو

 نورتشملا فقيو .«حيرم لكشب ايقيل هل قيدصلو عئاضبلو اهبحاصل ًاناكم
 ةراملا دي نأ بعصلا نمف ؛ةطيشن قوسلا تناك ام اذإف «ناكدلا جراخ ةداع

 .()«قاوسألا كلت ىلع بلغألا اذهو ءماحزلا ةرثك نم مهقيرط

 قاوسألا نم ددع ءرشع سداسللا نترقلا يف بلح يف ىنب دقلو

 طاشنو «ةيبروألا تايلاجلا قفدت دعب ءاهل ةديازتملا ةجاحلا دستل «تاناخلاو
 نإف ,تايراسيقلاو تاناخلا كلت نم مغرلا ىلع نكلو .اهيف ةيراجتلا ةايحلا
 ةثعب تنأ امدنع ,«م8٠١/1١ ةنس ىفف .اهراوزب اناحإ قييفت تناك يبلع

 لزنت تيب وأ ًاقدنف دجت مل ءًاصخش (07) نم ةيش ةيشاح عم «بلح ىلإ «رباف»
 .«”مهتفاضتسا راجتلاو لصنقلا مستقا ىتح «هيف

 ةقدانبلل ناكف «ةيسيئرلا تاناخلا ضعب يف نويبروألا راجتلا ماقأ دقو

 نويسنرفلا ماقأو .مهمساب ىمسي مويلا ىتح لازي ال يذلا صاخلا مهئاخ

 ناك «,نوسام لوق بسحيبو ,27 (كرمجلا ناحت) ريبكلا ناخلا يف مهلصنق عم

 .لفاوقلا لابقتسال اهضعب انا فه تراتي اس نولععي ةوسووألا

 .(09ةجنرفلا ةماقإل ىرحمألاو
 .بلح يف نييبروألا راجتلا نم ماقأ نم لوأ مه ةقدانبلا ناك دقلو

 .«ةاهيف صاخلا مهقدنف مهل ناكو ءاهئارمأ عم ةيسامولبد تاقالع اودقعو

 (1) 8نووملا: نم. نزأ. ٠١ هم: 20 - 2 )1

 (2) ُْمَق, 305. 19" مول 5 )59

 (3) 0ممباور»ت ال, 8: 5 ف

 (4) الادعومومز م: 378 -- موروروصوأ: ماض: 266 - 272 - اانعقك. |. 5 63

 (5) لوريم, ١١ 2: 374 - !لوزبل. |! 5: 459 + 0ممصباونزعت الإ, 2: 418 - 8ندعمقلا: نمر حاب )| 8 6
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 رك قشمد يف تناك نإو .ىطسولا روصعلا ةليط اهيف ةلماع مهتراجت تلظو

 2 مهتيلصنقل أرقم ةريخألا ةئيدملا ذاختا ىلإ مهاعد ام ءاطابشتو ةيلاعف

 ,سداسلا نرقلا يف روس لاش ىلإ 00 لقثلا لقتنا امدنعو 22١ ةيروس

 م154١ ةنس يف «ًالوأ سلبارط ىلإ قشمد نم مهتيلصنق اولقن مهنإف ءرشع
 يف اهراز يذلا «سنامول نوليب» ركذيو .©«2م10 48 ةنس يف «بلح ىلإ مث
 ءمهريغ دوجو ىلإ رشي ملو .ةقدانبلا راجتلا نم أددع اهيف نأ « م١ هال ةنس
 ةيبروألا ممألا تثبل ام نكلو .2©يقدنب رجات ىدل هسفن وه ماقأ دقلو

 ذنم اهيف مهتيلاج اوسسأ نيذلا نييسنرفلاك «بلح ىلإ. تدفو نأ ىرخألا

 ينوطنأ» اهيلإ نيدفاولا لوأ نم ناك نيذلا زيلكنإلاو . (9ًابيرقت م ةنس

 تحت الو اهولخد نيذلا نويدنالوهلاو «2 م1087 ةنس ىف «نوسنكتيج

 . م1517 ةنس يف صاخلا مهملعف « يزيلكنإلاف « يسنرفلا ملعلا ةيامح

 كينان: مست ل بلحن قف ةسسفرق اغا انآ قئانرلا سبب نم كيتو
 لحاسلا ىلع اهتراجت تلعف امك ءرشع سداسلا نرقلا يف ةعرسب اهمادقأ

 نويدلا نأ ىتح ةيوق تناك ةلكسإلا هذه يف ةي ةيقدنبلا ةسفانم نأ ذإ « يروسلا

 تطشنف تداع اهنأ الإ , 2م186/81* ةنس وحن اهيف نييسنرفلا ىلع تمكارت

 ودبي هنأ الإ «ةليلق بلح نع نويبروألا ىطسولا روصعلا حايس اهمدق يتلا تامولعملا نإ
 مدع ىلإا/اهووا هلاه 7120ةدباتك يف 8ه,طهبد ورابراب اعد ام ةبروأ يف تيصلا ةعئاذ تناك اهنأ

 [ليتسيغ» امأ . ةقدانبلا هينطاوم نم اهيسالو سانلا ميمج نم ةفورعم لاق اك ابعأل ءاهفصو
 لباوتلاو ريرحلاب ةحفاط تناك اهقاوسأ نأ حضوأ دقف م417١ ةنس يف بلح راز يذلا

 . ةراجتلل ةريبك ةئيدم اهنإ طقف تاملك سمخبب اهفصو اهه:# نأ امك .ةئيمثلا راجحألاو

 .اهيف مهتيسنجو نييبروألا راجتلا ىلإ مبنم دحاو رشي مل نكلو
 (1) 88رماروأب 086, تأ. 2ءواوعاومق, 6: 9 2001(

 (2) اطال: 9 ١

 (3) 8وامم اه القصق: انا[ ||. 2: 8 هل

 (4) اللومم: م: دج - قة. زل. ها(, عابر 8181, © 1 )4

 (5) النسب ا: 6 5 ٠

 (6) ناوين غ6: |اي. 2: 231. متع. اهأأعع له يآ. (92|361إ/ هان ما. 1585. 69

 ركيإ 0 كاذنا بلح يف ةسئرف كويد كناك
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 ركذ «يلاغتربلا «ارياسكيات» حئاسلا نأ ىتح .ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف

 ددعو ,ةميقم رسأ سمخ ناك بلح يف ني ا ه ةنس ف

 ةراجت يف ةسنرف مدختتستو .ةقدانبلا 5270 .نودغيو نوئيجم نيذلا

 .(7تاكود )00:,68٠١( ب اهتلومح مّوقت ءًابكرم نيرشع ةلكسإلا هذه
 اوذخأو ,ةلكسإلا هذه يف نويدنالوملاو زيلكنإلا رهظ نأ دعب نكلو
 ةيسنرفلا ةراجتلا نإف ءابنم مهتادراوو ءاهيلإ مهتارداص نم نوفعاضي

 نم نكمتت ملو .ةمخض ةيراجت ىوق عم فينع عارص يف تلخد ةيقدنبلاو

 اهيلع ادب ىتح «توريبو اديص يف تلعف امك ءاهيف فقوملا ىلع ةرطيسلا
 ةراجت يف نييسنرفلا لبق ةقدانبلاو زيلكنإلا ىتأ ذإ 2م1575١ ةنس يف فعضلا

 .(”ةلكسإلا هذه

 اسلا مهتربخل «ةنيدملا هذه يف ًادج نيطيشن ةق ةقدانبلا ناك دقل لعفلابو

 ةيقدنسلا تويبلا ددع ردق دقف .ةقيرعلاو ةقيمعلا ةيراجتلا مهديلاقتو اهيف

 تويبلا كلت نم تيب لكو اع (54١)ب ١5١2ه ةنس يف «بلح يف

 يفوت ام اذإف ءاهنم نيسيئر ةبقارم تحت «ةمظنم ةيراجت ةعامج مضي ةيراجتلا

 وأ بكارم ةسمخ مهتراجت يف نومدختس يو .رخآلا هفلخ باغ وأ ءامههدحأ

 ةيقدنبلاف «ةيبهذلا تاكودلا نم فصنو نويلمب اهتلومح ردقت يونس ةتس
 ةيمكلا سفنو «خوحلا نم ةعطق فالآ ةتس.ىلإ فالآ ةسمح نم ًايونس لسرت

 ذخأتو ,رمحألا غابصلا نم ةريبك ةيمكو راكوربلاو :عونصما رولا نم ًابيرقت

 ددع ناك اذإو .©0قتسفلاو لباوتلاو لاغلا زوجو جلينو اماحن اريرح ةدوعلا يف

 ١١ )  ||. 5ل'جمعه5 6:عيلأ أه 5ال(أولا [08عمرأ.. 2: 94 - اروعملا. )1(

  5: 6 4ال/نمه: )2(

 ةنس يف هنأ الإ  .»15١4ءاهتسفانم وكشت ةيقدنبلاو «ةقوفتملا يه ةسنرف تناك

 «ةلود لك ةراجت ةميق نم اذه رهظيو البندقية  ٠٠٠ ,٠١م ٠٠٠, 400تاكود

 ىرخأ عئاضبو ريارحو فاوصأ .ًايونس :
 ةسنرف - ٠٠,٠٠" ةدنالوهو .ينابسأ لاير - ٠١,٠١٠,٠٠٠ . إنكلترة 

 # نيل يي ةيتليلل

  94 2١قمممهربم. 0: 382 - تومان 05, 01. مت: 8 1١نوكولا. )3(
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 يف مهنإف ةقدانبلا ددع نم ربكأ وه .بلح ىلإ نيدفاولا نييسنرفلا راجتلا
 . «0ةرادإلاو ميظنتلاو ماظنلا ةقدب مهتاواسم وأ مهتازاوم نع نوديعب معقاولا

 هبشاهب رحابنم «ةديدع لماوعل 8 ءردت تلءاضت ةيقدنبلا ةراجت نأ الإ

 يتلا ةفشتكملا ةديدجلا ةيراجتلا قرطلاو «ةينامثعلا ةلودلا عم ةرمتسملا

 دقف .ةرتلكنإ ةصاخسبو ةيبروألا لودلا ةسفانمو «ةكيرمأو دنملا ىلإ تلصوأ
 فصنلا ذنم اهنأ الإ ءايبسن ةرحأتم قرشلا ةراجت ناديم ةلودلا هذه تلخد
 نأ ىتح بلح ىلع اهراظنأ زكرت تعرش ,ءرشع سداسلا نرقلا نم يناثلا

 بلح ىلإ ١655 ةنس يف احل ًاليمع تلسرأ ءاهيف «ايفوكسوم» ةكرش
 :امل ركذيو ءمودقلا ىلع اهثحتسي هتكرش ىلإ بتك دقو ؛ةقطنملا فاشكتسال
 خاوجألا نورتشيو نوعيبي «ةقدانبلا نم ريبك ددع (بلح) ةنئيدملا هذه يف نأ

 نمرألا دي ىلع نوقلتيو ,فوصلاو نطقلاو دولجلاو .نارفعزلاو .لاغلا زوجو

 دق نمرألا نأو . .لباوتلل ًانزخغ اهذاختا بناج ىلإ «ريرحلا نم ةريبك ةيمك
 خوجلا) زيسريكلا لباقم ءريرحلا (نيلكنإلا) انعيبل مهدادعتسا اودبأ

 اذه نأل ,مهتمواقمو ةقدانبلا ةضراعم وه هنم ىشخي ام نأو . .(يزيلكنإلا

 . 7« . . .اهريغو ةنيدملا هذه يف مهخاوجأ عيب سفاني

 نم اهتازايتما ىلع ةرتلكنإ تلصحو «تنافيللا ةكرش تلكشت العفو
 - ناريزح )7٠١ يف .«رتسوف راشتير» ا لصنق لوأ تنيعو «ةيناثعلا ةلودلا
 بلح يحاون يف ةيزيلكنإلا ةمألل الصنق نوكيل «(م1647* ةنس -وينوي

 ©سلبارط ءدبلا يف هتماقإ رقم تلعجو .سدقلاو سلبارطو نامعو قشمدو
 هنم لوحت مث ًالوأ © لغربلا ناخ يف ماقأو ,بلح ىلإ لقتنا نأ ثبل ام هنأ الإ
 كرمجلا ناخخ ىلإ ةيلاخجلا عم

 - (1) 6مممأت 2:94. 21

 (2) انوا إلا ١٠١ عصب كج - 48 232

 (ة) اطل: از| عمن 115 - 6 هيف

 (4) نقار: طه 7هنبوأو نأ زمطر 5هملهردمم, 56: 167-168 (5)

 ضو



 لكشب اهيف ةيزيلكنإلا ةراجتلا تطشنو «ماشلا دالب يف ةيسيئرلا ةرتلكنإ
 ىلعو (1)ةدودحسم تناك نأ دعب رشع عباسلا نرقلا علطم ذئم ءظوحلم

 ,ةثالثلا م١15١ ه ةنس يف زواجتيل نكي مل اهيف نيلماعلا ددع نأ نم مغرلا
 نيبكرم تمدختساو «تاكود )٠6٠,٠٠٠( ىلإ تلصو ةراجتلا ةميق نإف

 ًافيعض مقرلا اذه رهظ اماذإو .«0كاذنآ ةراجتلل ةدعملا ةثالثلا بكارملا نم
 نأ ىلإ عجري اذه نإف .تاكود )80١,٠6٠0٠( وهو ءةسنرف ةراجت مقر مامأ

 اهيف تداعأ ىتلا ةنسلا يه (بلح ارياسكيات اهيف راز يتلا) ءم150 © ةنس

 نأ لبق تقولا ضعب رمي نأ يعيبطلا نم ناكو ءاهميظنت تنافيللا ةكرش

 يف ةيزيلكنإلا ةراجتلا يف ةريبك ةدايز ىلإ ةكرشلل ةديدجلا ةسايسلا يدؤت

 . ©ةلكسإلا هذه

 .«بلح يف يراجتلا فقوملا ىلع ةرطيسلا ًاعيرس زيلكنإلا عاطتسا دقلو
 نأب «ستربور سيول» ركذ ءارياسكيات ةرايز نم اماع نيثالث دعب هنأ ىتح
 دلبل ةراجت ةيأ نم ىوقأو عسوأ يه «ةراجتب بلح يف نوموقي اوناك هينطاوم
 .(©نويسنرفلاف ةقدانبلا ةيناملا ةبترملا 2 مهلعب يتأيو رخآ يح يسم

 ظفتحا امنيبف .«بلح ةلكسإ ْق مهدوهج زيلكنإلا زكر دقل عقاولا قو

 مه تناك امليبو يروسلا لحاسسلا لع ةيراجتلا مهتدايسب نويسنرفلا

 توربو ءاكعو اأديصو .«سلبارطو بلح ْق ةرشتنمو ةقرفتم تاسسؤم

 ربع الإ ةراجتلا عجسشت ال تناك ةيزيلكنإلا تنافغيللا ةكرش نإف .قشمدو

 ةيلاج ةيمنتل ةعزن ةكرشلا ىدل ناك ىرحألاب وأ .بلح ىلإ نوردنكسإلا

 . م1641 ةئس سرام  راذآ 4 يف نوسردناس ىلإ ةكرشلا نم ةلاسر يف

 ؟هونع: اطزع. أمام, ط» الا. )1(
( 1١١ 

 «اريغص بلح يف لمعلا ناك دقل» .
 (2) 8نوعملا: ١] 2: 3 - 6ءويضان 2:4 ) ف

 (3) ل'قمرن5 قيوصأب 6: 94 ف

 (4) 0' قم ف5 ,!/ممل: 6: 6, 0
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 يف «ىرغصلا تايلاجلا باسح ىلع اهريغ نود «ةينيطنطسقلاو ريمزأو بلح
 . ةريبكلا زكارملا ضعب يف ةراجتلا عمجت نأ ىرت اهنأل .ىرخألا تالاكسإلا

 «هيف ةلحوو «قوسلل تابثو «تاباسحو نحش نم .لمعلا ةيلا لهسي

 يف لمع وهو ا اانا اا دا وو عبا ابع

 . ريسكو فقاش هلصأ

 قوسلا يف ةعابملا ةيكرتلا عئاضبلا عيمج لمشي ةكرشلا راكتحا ناك امو

 نأ .هنامضو ريفولا حبرلا ىلع ًاصرح نوبغري اوناك راجتلا نإف ءةيزيلكنإلا
 ةينطولا مهقوس قرغت ال ىتح «ةدودحم تايمك ىلع ارصتقم مهلمع نوكي

 هذه قيقحت ىلع مهدعاسو .ريبكلا مهلاسأر كلذب نورسخيف .علسلا كلتب
 ةكرشلا ديدحتبف .اهسفن تنافيللا ةكرش اهتعبتا يتلا ةيزكرملا ةسايس «ةبغرلا
 مكحتلا ىلع ةرداق تناك اهنإف «ةينامثعلا ةلودلا ضرأ يف اهتايرتشمو اهتاعيبل
 ول امم ربكأ ًاحبر نمضت ثيحب «علسلا نم ةيزيلكنإلا قوسلا ةجاح دسب
 هذهب تعنم اهنأل مهضعب اهمواق دقلو .قيوستلا يف ةيرحلا اهئاضعأل تطعأ
 همامأ نكي ل ثيحب هقاطن تقيضو ءرحلا يدرفلا لمعلا ةقالطنا ةقيرطلا

 تناك ةرماغملا حور نإ .«»ثالثلا تالاكسإلا ىوس تنافيللا يف لمعلل

 تناك ةكرشلا نكلو . ممل ةحوتفم قاوسألاو «زيلكنإلا راجتلا سوفن يف ةبثوتم
 اهنإ لب «ةديدج قاوسأ حتفو عسوتلل «ةيدرفلا تادايملا عيمج عمق اعاد لواحن

 ةراجت ةيأ ةيلوؤسم لمحت الأ .لقألا ىلع ًايرظن ولو تررق م571١ ةنس يف

 ةماقإلا اودارأ ام اذإ  راجتلا شيعي نأو .بلحو ريمزأو ةيئيطنطسقلا جراخ

 اومدقي نأ مهباونو لصانقلل نكميو «صاخلا مهباسح ىلع  ىرخأ عاقب يف
 سلبارط يف زيلكنإلل نكي م هنإف العفو . 0(طقف مهتقفن» ىلع امنإ «ةيامح لك

 نيلكالا اهرابكم اليصلا لمعي ءالتخلاو لدخ :فرس 2م151/4 ةنس يف

 اودوعي مل زيلكنإلا نأ فيضي ليتناون نأ اك .©2نييدنالوملاو نييسنرفلاو

 (1) اللهم: 127 -8 01(

 (2) أطلت 6

 (3) ا/قةم0قل: 0م. نأ. ةممعاعق. ا ماع لو ال. ظلماماوأ ة'لا لع همممهمدصو 2١

 ف



 هذه ربع يرهجت تناك ةراجتلا ضعب نأ حضاولا نم نكلو .اكع نوروزي

 ىلإ ةكرشلا تبتك «م15417” ةنس يف هنأل ءدويقلا تناك اهم «ءىناوملا

 دحاو ميقي نأ انتراجتل مئالملا ريغ نم اندجو دقل» :لوقت بلح يف لصنقلا

 دعبو . (كناكمإ ردقب مهعنمت نأ وجرنل اننإو «سلبارط وأ اكع يف رجاتك انم

 ةكرشلا نإف .بلح ةراجت باسح ىلع لحاسلا ةراجت تفعاضت امدنع «نيتنس

 كلت ءاغلإ لمأب ءافعاضم ةيلصنق مسر عفدي نأ كانه رجاتي نم عيمج ترمأ

 نرقلا ةيابن يف هنأل ةلشاف تناك «ةديقملا تاءارجإلا هذه نأ ودبيو .ةراجتلا

 117٠١« ةئس يفو سلبارط يف ًايزيلكنإ الصنق «لردنوام» دجو ءرشع عباسلا

 ةلكسإلا هذه يف اورجاتو ءاكع يف لصنق بئان نويدنالوم او زيلكنإلا ماقأ

 . «”يبسنرفلا لصنقلا ةيامح تحن

 دقف «ًايبسن ًاريبك بلح يف ةيزيلكنإلا ةيلاحلا دارفأ ددع ناك ةقيقحلا يفو

 ةنس يف ظعو « 7100090 جنوئيت» نأ امك ءًاوضع نيسمخ ىلإ «م1557 ةنس لصو

 ىلإ «لردنوام» راشأ ,ما595 ةنس يفو 2 «97نيسمخ نم رثكأل ماكالك

 )١5( نع نييسنرفلا ددع ديزي ال امنيب ؛هينطاوم نم (40) نم رثكأ دوجو

 . "نينثا نع نييدنالوهلاو

 تناك ؛ بلح يف تبثتتو دكأتت ةرتلكنإ ةراجت هيف تناك يذلا تقولا يفو

 يف يسنرفلا لصنقلا بتك ىتح .يجيردت فعضت نييسنرفلاو ةقدانبلا ةراجت
 .(0«كش نودب انتراجت نمربكأ يه زيلكنإلا ةراجت نإو: الئاق م19 ةنس
 كابكرم» 2ما١/51 ةنس يف ةركذم تحضوأ انك ماع لك اهيلإ لصي ناك دقف

 ريدصقلاو خاوجألاب نالمحمو ةكرشلل نادوعي «نيماعلا نايعدي نايزيلكنإ
 اهلمحتف داوملا ةيقب امأ . ةجئارو ةريبك قوس احل اهلك داوملا هذهو . صاصرلاو ٠

 569106, 9 طحقنو 1674 - الوم: م: 3 -

 (1) اللوم: مم: 123 - 4 )0غ(

 (2) ا/هرممهال: ا8ةغجهأ5د نأ ا©طه ا/ةمعزب !هيصزاإل: 2, 146, مناف مهل بوم: 0م. 0 م 126 ) و

 (3) - الولنمعاا. 0م. تأأ. (8عأرانأا) 2, 8 26

 (4) ظهر 364. ا856 لان ©همكانأ. 30 له عررطاع 3 : ْ 250(

 نورا



 مهنكمي ال ًايزيلكنإ اليمع نورشع ةنيدملا هذه يفو . ةعبرأ وأ بكارم ةثالث
 داوملاو «لاغلا زؤجو «ريرحلا نورتشي مهو ءابيأرو ةكرشلا ةقفاومب الإ ةماقإلا
 يلإ ةيسنرفلا ةمألا تثعب دقلو .(©0(لوزغملا نطقلاو ,زعاملا فاوصأو «ةيبطلا

 . .يضاملا يف تناك امك ةلكسإلا هذه دعت مل» :لوقت ةينيطنطسقلا يف ريفسلا
 000 . ©«. .اهباسح ىلع.ريمزأ ةلكسإ ترهدزا.دقف

 ةراجتلا» نأ « م1514 ةنس يف ,بلحل هترايز دنع «ليتناون» حضوأ دقلو

 هذه يف ةراجتلا نأب» «هويفراد» فاضأو 27 (ةسئاب تناك تاذلاب بلح يف

 ةرتلكنإ يلصنق ةسفانم ببسي ةريبك تافورصملاو ءًأدج ةسيعت ةنيدملا
 اذه يف تلصو دق هنأ ملعلا عم اذه ءًارخض ًارود نابعلي نيذللا «ةيقدنبلاو

 نيبكرم نم ةفلؤم «ةيزيلكنإ ةلفاق نوردنكسإلا ىلإ )١581(.« ماعلا

 هتميف ام اهيف ناك دقف :ةريبك ةلومحب «ةيراجت ةثالثو « نييبرح

 يدسألا نم ةريل (”:00٠0,60)و «تالايرلا نم شرق (*””6,.:)
 (١١٠)و ءبهذلا نم ًانويلم يواست خوجلا نم ةلاب (٠140١)و «يدنالوملا

 يزمرملا غابصلاو .صاصرلاو ريدصقلا نم ةريبك ةيمكو ءلفلفلا نم سيك

 ةتسب وأ ةيبهذلا عطقلا نم نينويلمب ةلومحلا هذه ةميق ردقتو «لباوتلاو

 ناك امنيب اذه «لصنقلا ءانغإل ةيفاك اهدحبو تناكو «ةريل نييالم

 ةلكسإلا هذه تلوحت اذكهو «ةريل نويلم نم رثكأب نورجاتي ال نويسنرفلا

 نيبو ءاديصو ةيردنكسإلاو ريمزأ دعب ,مهتالاكسإ نيب ةعبارلا ةبترملا ىلإ

 رخخأ تدغف «ةينيطنطسقلا كلذك اهتقبس «م19/1و 17٠١ يماع

 : ١)
 (1) ةععط. الون ؟ 12 عمك

 (2) قر 364 26 زانأأ 1674 اهأثو له اه لدن ممخ' |"؟حمرط36590عانا, ) ف

 (3) الده0هل: 0م. 01. ةصومتاعو اماثنو ل اك نو ةلماحامأ ةالإ, لو طمممدمم . 17 لقعوجاطم 1674

 ع
 (4) 0قةمئاوناب الا. 4

 - 116016 306556 18 6 56جاةرلطربق 1686 ة ]أ اهو لع 2 مهنأ 015 تمقتنأ لاناأوم - قميعط مهن ماع

 ا الاقل مزروم ةرعاو 60116166 لان اهتنقمأ حمم (1685 - 1699),

 ضف تايلاجلا 07١



 ءاهيف ةيسنرفلا ةيلاجلا دارفأ ددع صقانتو .«0ةريبكلا سمخلا تاالاكسإلا

 'ةنس ىف ًارجات )١6( ىلإ ءأبيرقت ها ةئس ىف ارجل د

 ىلإ 0 ةنس ىلاوح عسفترا لق مقرلا اذه ناك اذإو . 0م

 ةضاحبو . مهتيامحب ذولي نمو نييسنرفلا مضي .ناك هنأ لب الف .5(4020)

 ءارخجات )١5( نع ديزي ال ددعلا ناك «م15917١ ةنس ىفو .نيدلا لاجر

 نيب لح يف يافا لعفا دقلو: + «”ةنيدملا ةرداغم كشو ىلع مهنم ةسمخ

 ابا )١1541757( عومجم نم رجا (85) .ماالا19 ةئسو ,ءما5488 ةنس

 ةفرغ تالجس ىف درو ام بسحب كلذو .«تنتافيللا يف ةماقالل اوبهذ

 امم مغرلا ىلع نييسنرفلا ددعل ًابراقم ناك زيلكنإلا ددع نأ ودبيو . ةراجتلا
 ةنس يف) دجو هنأ نع ,يدنالوهلا حئاسلا « 09 8هد»» نيوربود» هركذ

 تايلاجلا ةمدقم يف ةيددعلا ةيحانلا نم نوتأي نييسنرفلا نأ 4

 , قئاثولا هيلإ تراشأ امم مغرلا ىلعو ««"زيلكنإلا كلذ يف مهعبتيو «ةيبروألا

 . ”)ةراجت ىوقألاو ءاددعر ثكألا مه ةرتفلا هذه يفزيلكنإلا نأ نم

 (1) 11ةوومور م: 4 )1(

 ,ماالء٠و اكا/لا يتلس نيب بلح نم ةسنئرف تادراو. تردق

 يه ءةريل (0:0:,194,844) عومجم نم ءىطقف ةريل (4487,000,١1)ب
 . 66,23 وميتوكلا ماقرأ بسحب) .تنافيللا لك نم ءةسنرف تادراو

 عومجخ نم .ا١الاوه و ٠ يماع نيب طقف ةريل (١٠و4١55 )٠:٠٠١, ابو

 .ةريل ( ١1ه", )00,,* 3٠١

03( 
 (2) [طةردوموأ: م: 273 8

 .ًاعيقوت )١6( ىوس لمحت ال ةفرغلا ىلإ ةيلاخلا نم ةلاسر تلصو (*)
 (3) 14ةهومصب 5: 8

 (4) 0' لب ون: الآ. 3 . الجر )4١( مهدحو نيدلا لاجر ددع ناك.دقل 0

 (5) ااةعوورل: م: 9 )6(

 بكرم ىلع نوتأيس اوناك نورخآ ةسمخو « ةسنرف ةيامح تحت ًايدوهب )١6( كانه ناكو
 . مداق

 (6) 7/0398 ةان ا ها/وبلا 1-2, 2.360, ©

 (7) ااقكومو: 2: 9 6

 ضف



 ةنس لبق ةيسنرفلا ةيارلا تحت بلح ىف اورجات دقف نويدنالوهلا امأ

 عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةطيشن مهتراجت نكت ملو ما

 مل ةليوط ةدملو .«لاب تاذب تسيل ه اهنأب زيلكنإلا اهفصو ىتح ءرشع
 .ةيزيلكنإلا ةراجتلا ةدايس ىدحت اولواح دقلو « مهب صاخ لصنق مهل نكي

 اوذخأو «تنافيللا ىلإ لقنلا ةراجت نم ريبك ءزج- ىلع لوصحلا يف اوحجنو
 نويدنالوهلا يقب دقو .ةيزيلكنإلا تاجتنملا نم ةريبك تايمك نولمحي

 م1575 ةنس ىتح .«بلح ىف ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةمدخلا نم نوديفتسي
 ملو «)ةيزيلكنإلا ةيارلا ىلإ مهلقن يف يزيلكنإلا لصنقلا (ور» حجن ثيح
 نوموقي اوناك مهنأ الإ «نينثالا م1548 ةنس يف زواجتيل مهددع نكي

 نم يناثلا فصنلا يفو «””تاكود )٠٠:,١6١٠( ب ردقت ةيونس ةراجتب

 « ةصاخ ةيلصنق ءاشنإ يعدتست ةدايز مهددع ددزي مل ءرشع عباسلا نرقلا

 نم برقي ام ذنم هنا» 2.1587 ةنس (ويفرادهركذ دقلو .رخالاو نيحلا نيب الإ

 ملو ءةسنرفب ةطبترم اهعباوتو بلح يف ةدنالوه ةيلصنقو ءأماع نيرشع
 تناك امدنع يأ ,ةمألا سفن نم لصانق يديأ يف عضوتل الإ اهنع لصفت

 «لاوحألا تءاس املو .كلذب حمست نييدنالوهلا اياعرلا ةراجت ةلاح

 ةيدنالوهلا ةمألا حلاصمو لمعلا اوملسو «نويدنالوهلا لصانقلا بحسنا

 ديسلا ةيلصنق ةليط لاونملا اذه ىلع رومألا ترمتساو .ةسنرف لصنقل
 تادراو تناكو ,.«نوبود فيزوجرو )١١67 - 055٠96(240 «تاغيف»

 «نوميقملا» الو «ةراجتلل «نوماعلا ثوريدملا» ركفي ملو «ةريبك ةيلصنقلا

 امدنعو .برحلا ءانثأ ىتح .ةسنرف ةيلصنق نع اهلصفب «ةينيطنطسقلا يف

 قيبطتل تعس ةسنرف نإف «ةيسنرفلا ةراجتلا ىلع ةيكرمجلا موسرلا تضفخ

 (1) الثوول: 7 6 (

 (2) 6ةماز م: 4 )0

 يدنالوه لصنق بئان م١150 ةنس يف نوردنكسإلا يف نكي مل هنأ هينريفات ريشيو (*)

 .هلمعي موقي يسنرفلا ناك اينإو
 0 ميول, الا, مم: 483 - 492 - ؟هيوبماو#: ||. 2: 277 -

 ضف



 نكي مل عقاولا يفو .©)نييدنالوهلا راجتلا ىلع اهسفن ةديدجلا .ةفرعتلا

 ويفراد» امهدحأ سكاع «15/4 ةنس يف نيرجات ىوس بلح ىف ةدنالوهل
 . ةرتلكنإ ىلإ ةيدنالوهلا ةيلصنقلا لقن هفده ناكو «ةسنرف لضنق

 دق رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف نييدنالوه لا ةراجت نأ حضتي اذه نمو

 ةلكسإلا يه ريمزأ ةلكسإ تناك دقل ةقيقحلا يفو . بلح ةنيدم يف تصلقت
 ناك مث نمو «ةيلاطيإ يف «نروفيل» ةلكسإ بناج ىلإ «مهتراجتل ةيسيئرلا
 تفئاكت ىتح «نيتلكسالا كنيتب مهمامتها نم لقأ بلحي مهمامتها

 .«”ةيلصنقلا مسر ةدايز ىلإ اورطضاو ءاهيف مهيلع نويدلا
 وأ هيوافآلا ةراجت نم ىتأت ال بلح يف نبيدنالوهلا حايرأ تناكو

 ةريبك تايمكب هنولمحي اوناك يذلا دقنلا نم امنإو «(نيردنوللا) خوجلا
 مسا اذه مهدقن ىلع قلطي ناكو .كارتألا ةقث لان نأ دعب ءاهيلإ

 يذلا زعاملا ربوو ريرحلا هب نورتشي اوناكو «202«ليكوبأ» وأ «ينالصألا»

 ناطقألاو ,ةسنرفل ةيرغم راعسأب هنوعيبيو «ةوليماكلا» خوج هنم نوعنصي

 .«©ةيبطلاداوملا ضعبو .لاغلا زوجو بشلاو عمشلاو دولجلاو

 مهتراجت نأ انيأر دقف «ةقدانبلا امأ ءبلح يف نييدنالوملا صخي اهيف اذه
 تطحنا ابنأ الإ ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف «ةيمانو ةرهدزم لازت ال تناك

 1) نمصياو عت ال, 2: 9 )غ1(

 (2) اطال: الآ. ط 6 )3

 (3) طق أو: ا/مزلهوعك كان ءجوزيقلأور كطهم أو, 2) 4 :2 1١

 لمحي ناك هنآل .«يدسألا» يأ ««يتالصأ» يدنالوم لا دقنلا نومسي كارتآلا ناك
 مسا ءاسابتلا وأ اراقتحا امإ هيلع اوقلطأ دقف برعلا امأ . نيهجولا ىلع دسألا ةروص

 . «ليك يبأ») ىلإ تفرحو «ًابلك دسألا رابتعا ىلع «بلك وبأ»
 (4) 8طااماطعو بم. !اهئلمدهلو الاوه. اة, 28022, اما 130, 133. 60

 521 ةنآل, 1م مهيأ قنأ 60ه عاوز, 2: 395. - ايادقهومزل: 2: 6

 نييدنالوطا نإف ءرشع عباسلا نرقلا ةيابن يف رليماكلا عنصب ةسنرف تعرش امدنع

 .زعاملا ربو داريتسا نع اوعطقنا

 ضن



 ,©0م151/0 ةنس يف ةنيدملا هذه يف اهتيلصنق ةيقدنبلا تغلأ ىتح .ًايجيردت

 ىلع اولصحي نأ «ماشلا دالب يف ام ةراجتب نوموقي نيذلا اهاياعرل تحمسو

 دق ةيقدنبلا ةراجث تناك ةقيقحلا يفو .ةقيدصلا ةلودلا لصنق ةيامح

 اهاياعر نم قبي مل ىتح .رشع عباسلا نرقلا ةياهن يف .بلح يف ترقهقت
 ةنس ىف «ويفراد» راشأ دقلو ,.«92نويدلاب ةلقثم تناكو «نينثا ىوس اهيف

 اقيم لوخد ىلع ؤرجت مل «ةيقدنب ةلفاق لوصو ىلإ ماكل"

 ءافولل اهريغ ىلعو اهيلع ةضورفملا ةرييكلا ةبيرضلا ةيشحخ .«نوردنكسإلا

 اهنأ ودييو ءةريقف تناك اهسفن ةلفاقلا نأ بناج ىلا اذه .نويدلا كلتب

 .©9يرتشتل ال عئاضب لقنتل تتأ

 نرقلا نم ةريخألا ةرتفلا يف بلح ةراجت طاطحنا «تنارغ» ةديسلا للعتو

 جيلخلاف قارعلا ىلإ ةيروسلا ءارحصلا ربع ةراجتلا طاطحناب ءرشع عباسلا

 ةديدع لماوع ىلإ هرودب عجري اذهو ءم17/40و ١757 يماع نيب «يبرعلا

 اهتردق تدقفو ,فعبضلا وحن ريست تناك اهسفن ةينامثعلا ةلودلا نأ ًالوأ ابنم

 ءاهتيروطاربمإ دودح لخاد ءودملاو رارقتسالا ىلع ةظفاحملا ىلع

 نيب ندملا كلت راصتل ةرطضم يهو .ندملا مظعم يف ةمئاق تابارطضالاف

 مهتاوزغ تناكف ءاهل ءادعأ مه ءارحصلا برع نأ :ايتاث' راو ةئوأ
 عم ةئيس تاقالعب نوينامثعلا نيطالسلا ناك :اثلاث ءرخاو نيحلا نيب ىلاتتت

 ةمجانلا تاوادعلا ببسب ةقلق مهتيروطاربمإ فارطأ تناكو «سراف تاهاش

 قرشلا قيرط لوح مهعارص يف .نييدنالوهلاو زيلكنإلاو نييلاغتربلا نيب
 ةعمتجم لماوغلا هذهف «يبرعلا جيلخلا يف ةنصرقلا :أعبار . ىصقألا

 . «ةيوارحصلا لفاوقلا قيرط نع نودعتبي نييبروألا تلعج

 :(1) 8همضمأت 0م: كأب 8ماهعأومو. 5:19, . 151/8 رياني ”؟ خويشلا سلجم رارق (9)

 (2) 0محياوسا«. الا. مم: 171 - 3 )3

 .شرق )10٠١( وأ )1٠٠١( ىلإ تلبصو دقل
  (2١طال : الا. م8:310-1 )3(

 (4) رواج 2:6 )0



 نأ ىسنن الأ بجي هنأ الإ ء حيحص تنارغ ةديسلا هتركذ ام مظعم نإ

 قافا وحن ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف اههجو ريدت تذخأ دق ةبروأ لود

 تذخأ اهنأ امك ءاكيرمأ ,ديدجلا ملاعلا يف ةيلج ةحضاو تفشكت « عسوأ

 ةسنرف نأ فيك انيأر دقو .دنهلل ةلصوملا قيرطلا ىلع ةرطيسلل ةداج ثحبت

 نم يناثلا فصنلا يف «ةينامثعلا ةلودلا ىدل ًاثيثح نايعست اتناك ةرتلكنإو

 فدهلا نم ءزجك ءامهمامأ رمحألا رحبلا قيرط حتفل ءرشع عباسلا نرقلا

 عارصلا ءاذه ىلإ فاضيو .دنهلا قيرط ىلع ةدايسلا وهو ءربكألا

 نمزلا نم ةبقحلا هذه يف «ةبروأ برغ لود نيب يبرحلاو فينعلا يسايسلا
 .تنافيللا ةراجت راسحنا ىلإ عبطلاب ىدأ امم

 تلظ اهنإف ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف بلح شايكنا يف ليق امهمو
 ءابتراجت يف ةيبروألا لودلا اهيلع تدمتعا.يتلا ةيراجتلا تاطحملا مهأ
 رجاتلل ال «ةعقب لضفأ يف موقت يهف . طسوألا قرشلا ةقطنم يف اهذوفن طسبو

 رحبلا ىلع «ءىناوم ةسمخ لوانتم يف عقت ذإ «كلذك حئاسلل انإو ءبسحف

 جيلخلاو دادغبل ةيعيبطلا قيرطلا ىلعو «تارفلا لخدمب مكحتتو ءطسوتملا
 ريبك ددع اهقرط هنإف «ةيبروألا تايلاجلا اهيف زكرتت نأ لبقو .(0>دنهلاو يبرعلا

 ةهجتملا «ةميدقلا ةيريلا قرطلل نيثعابو ءراجتلل ةفاشك اوناك 5-0

 تاجتتم اهيلإ لمحت تناك يتلا لفاوقلا قرط يهو .ةيسا طساوأ ىلإ أهنم
 ةيملاعلا ةيوارحصلا قرطلا هذه بناج ىلإ و .(«”رارمتساب اهم اهدوزتو ءدنهلا

 «سليارطو نوردنكسإلا ىلإ يطسوتملا لحاسلاب اهلصت ىتلا قرطلا كلانه

 عرفتلا اذه نمو . ةينيطنطسقلاو ريمزأ ىلإ ىرغصلا ةيسأب اهطبرت يتلا كلتو
 ةيويسآلا علسلاو عئاضبلل ًانزخم بلح ةيمهأ تءاج .ةماحلا ةيسيئرلا قرطلل

 . لفاوقلل طحم مظعأو ,20تنافيللا يف قوس ربكأو «ةعونتملا ةيبروألاو

 (1) 6ومرموهت 0م. نا 8 )غ0

 . اديص - سلبارط  نوردنكسإإلا - ةينيطنطسقلا -ريمزأ - يه ءىناوملا

 .«ةيداصتقالا ةايحلاو لصف ِْق «لفاوقلا قرط» ثحب ىلإ عجري )3

 (8) ا/ةموهل: 0م. ننع م: 4 ف
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 ةثلاثلا ةنيدملا ءاهاهدام لك نم مغرلا ىلع .بلح ةنيدم تلظدقل
 قوفت تناك اهنا لب «ةرهاقلاو ةينيطنطسقلا دعب ةينامشعلا ةيروطاربمالا يف

 لظو «يملاع عيزوت زكرم اهلعج يذلا «طسوتملا يفارغجلا اهعقومل ةريمخألا
 يقتلت يتلا سانجألاو تاغللا فالتخا ىلع باجعإو ةشهدب نوقلعي حايسلا
 ةماعلا اهتامامح ريدقتب نوفصيو ءاهعلسو اهتاجوتنم عونتو ءاهديعص ىلع

 .ةعساولا اهتاناخخو .ةخعاشلا ةيبرعلا اهتعلقو «ةفيظنلا ةيرجحلا اهقاوسأو
 تناك يتلا .ةفوصرملا اهقرطو «ةفرخزملا ةيرجحلا اهتيتبأو «ةرشعلا اهياوبأو
 نإد :اهنع لوقي هينريفات نأ ىتح .©)ىرخأ ةنيدم ةيأ يف دوجوم وه امم لمجأ
 وين لوجو ثعبيو .9(2«اهلثم ةليمح ةنيدم ِق ةماقإإلا نم لمي ال ناسنإلا

 .ةرتلكنإ جراخن ام ناكم ين ىقبأ نأ ىنمتأ تنك اذإ» :الئاق هقيدص ىلإ «يرب
 ناكملا نأ كلذ ببسو - بلح دصقيو  هريغ لبق ناكملا اذه راتخأس يننإف

 يف نوكتس حابرألا نأب كش كانه سيلو «ةبيط حابرألاو ,«ليمجو يحص
 .2«رومألا تمظن ام اذإ لضفأ لبقتسملا

 عباسلاو .رشع سداسلا نينرقلا ٍق بلح تناك دقل «لوقلا ةوفصو

 ةرد ءا تضرعت ىتلا ةيداصتقالا تايذيذتلا ضعب نم مغرلا ىللعو .ءرشع

 ةنيزخل اعد اهرثكأو .ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيمالسالا ةيبرعلا ندملا

 لع حبر ربكأ ردك يتلا ةنيدملا اهنإ» : لينامرف ابنع لاق ئتح ,.ةلودلا

 ةنس لك يف نامدقي ءاهيف ةيزجلا ةبيرضو ,كرمجلا نأ نوردقيو «ناطلسلا
 .(©(ةريل (" ردد هرفف ٠١ ناطلسلل

 يف ةراجتلا طاشن نع مالكلا مضخ يف نهذلا نع ىهسي الأ بجيو

 ةشمقألا ةعانص اهرهشأو «لدابتلاب تعجش يتلا اهتعانص ..بلح

 6 |, 6: 5 (1١:ةمأن 6:93 - هي ةماوع. |, 187 - اانعقم: )1(
 ١) 1 4هةرداوع . |. م: )2(
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 يف ةجئار ًاقوس دجت تناك يتلا «ةعونتملا اهتاغابصب «ةينطقلاو ">ةيريرحلا
 . ”داجعسلاو نوباصلا ةعانصو .(”اينولاتك

 رشع سداسلا نينرقلا يف بلح ةئيدم ةرهش تغط دقل ةقيقحلا فو
 : لثم ندملا كلت تدب ىتح .ىرخألا ةيروس ندم ىلع ,رشع عباسلاو

 عم «ةقباسلا ةيراجتلا اهتميق نم ةارعمو .نوللا ةتهاب الثم : قشمد
 هلإ . يضاملا يف هيدؤت تناك يذلا «يراجتلا رودلا سفنب موقت تلاز ال اهنأ

 نم صلق ءةينيطنطسقلا يف ةينارثعلا ةيروطاربمإلا زكرم نع يبسنلا اهدعب نأ
 ثلاثلا نرقلا ذنمف . ةيراجتلا اهتميق نم فعضأ يلاتلابو «ةيسايسلا اهتيمهأ
 ةمصاع ةرهاقلا نم اهيرقل ءةيروس ةايح يف عماللا مجنلا يه تناك ءرشع
 دفاوت دقلو . ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتتلا رقمو ,كاذنآ يمالسإلا يبرعلا ملاعلا
 ةونجو ةيقدنبلا نم ءطسوتملا رحبلا ضوح ءاحنأ عيمج نم راجتلا اهيلإ
 نأ اهك .ةقدانبلا لثم ءاهيف ةصاخ قدانف مهضعبل ناكو «ةنولشربو ةسنرولفو

 ضعب اهتذختاو ءافايضم الابقتسا اهعوبر يف نودجي اوناك نييحيسملا جاجحلا
 ةيقدنبلا ةيروهمج اهتلعجو .«9ةيراجتلا اهتايلمعلو اهل ًارقم ةيقدنبلا رسألا
 باجعإ طحم بلح تناك املثفو . ةنولشرب تلعف كلذكو ءاهلصانقل ًازكرم
 قشمد نإف ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف , مهتشهدو حايسلا

 ءرشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يف .بئاجألا نم اهراوز ريدقت تراثأ
 علسلا هذه ضرع لامجو ءاهقاوسأ اهب رخزت يتلا علسلا عونتو ءاهراجت ىنغل
 اهتاجستتم هيلإ تلصو يذلا لايكلا نم مهبجع راوزلا كئلوأ رهظأ امك « هتقانأو
 ةيبرعلا شوقنلاب نيزملاو «نولملا جاجزلا ةعانصك «ةيلحملا ةيعانصلا
 ةيساحنلا تاودألاو .يناتكلاو ينطقلاو يريرحلا جيسنلا ةعانصو .ةعيدبلا

 (1) هل. زل. ثا[. عام. 8 176, 25 زانأ 6 00[:
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 ةعاتص ًاريخآو .ءةحلسألا .عاونأ نم :اهريغو فويسلاو. :ةضقلاب ةتفكمل
 .(١)ىولحلا

 ةأطو تحت تشاع .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف قشمد نكلو

 دهع ذنم ةيعانصلا اهتقاط نم أطسق تعاضأ دق تناكو .«بلح ةرهش

 دنقرمس هتمصاع ىلإ ةرهملا اهعانض نم ًاريبك اددع لقن يذلا «كنلروميت
 . يضاملا يف هيلع ناك امم قيضأ قاطن يف امنإ .ةيراجتلا اهتايح سرامت تش

 جيجحلا لفاوق قيرطب اهيلإ ةدفاولا ,ةصاخلا اهتادراو ىلع دصمتعت دعت ىلو

 طق ارخبو اري نيم نع اهتان ام لع الون هزاجتملا هالي دو . يمالسإإلا

 . بلح ةنيدم نم لفاوقلا اهيلإ هلمحت ام ىلإ دنتست تذخأ امنإو

 زاتجت يتلا ءىربكلا ةيملاعلا قيرطلا ةطاسوب بلحب لصتت قشمد تناكو

 ةفاح ىلع ةعضوتملا ةيلخادلا ندملا طبرتو ءاحلاش ىلإ اهبونج نم ةيروس

 لابج ربع ةرشابم قلطنت نأ قيرطلا هذهل نكميو . ضعبب اهضعب ءارحصلا
 ةزاتخم عاقبلا نم رمت وأ ,بلحف ةيحف صمح ىلإ ,قشمد نم .نوملقلا

 نم ًاكولس رثكأ تناك ةيناثلا قيرطلا نأ ودبيو بلحف ذ ةأححف صمحف كبلعب

 طبرت ىلا .ىربكلا لاصتالا قيرط ةدقع لازي امو ناك عاقبلاف «لفاوقلا لبق

 انرشأ امك ءرمت قيرطلا هذه تناكو .«رصمو نيطسلفب ىرغصلا ةيسآ

 ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يف «هويفراد» اهنع لوقي يتلا :كبلعب

 لزانملاو .اهميمرت مدعل طوقسلاب ةددهم راوسأب ةقلغمو .ةريبك ةئيدم :اهأب

 (1زئطأم ٠١ 2: 171 - عم هدوم الأ ءطوأ: 86عطورءاطقك ىانن اه متوتع عم لوم نوال 06© وماهو. 12:

 26ج )0(

 (2) قة. اذودهتا: !ةلوتمأرع كن انظقم. | 2: 4 )07

 هذه ةراجتلا قيرط نيمأتل ءعاقبلا يف نوصحلاو تاناخلا نيدلا رخنف ىنب دقل

 ةتس ةفاسم نم ءاملا هيلإ لصوأ يذلا ءروهشملا «عاقلا» ناخو عةوبللا نصح اهنمو

 مايأ
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 .ينف قوذب ةينبم يهو «ةنسح ةلاح يف لازت ال اهمدق نم مغرلا ىلع اهيف
 موقي مهضعبو «مورلا نييحيسملاو نيملسملا نم اهناكسو .ةيسدنه ةيانعو
 يتلا ةينطقلا ةشمقألا ةعانص يف لمعي رخآلا مهضعبو ءموركلا ةعارزب

 ضعب كبلعي يف نييسنرفلل ناكو .227سلبارطو قشمد ىلإ لسسرت
 روهشملا كبلعب بيبز نوقوستي ءالؤهو «ويفراد مبيدل لزن نيذلا .ءالمعلا

 ءهعنص دلقت ةيلاطيإ تذخأ نأ ذنم هنأ الإ ءًاريبك ًاحبر مهيلع ردي ناك يذلا

 . ”ةليثض تايمك الإ نورتشي نويسنرفلا راجتلا دعي ملو .,تطبه هراعسأ نإف

 : ىهف .بلح قشمد قيرط ابنم رمت ىتلا «ةيناثلا ةنيدملا امأ

 ءرشع عباسلا نرقلا يف ةبرخم تناك اهنأ الإ «ةريبك ةنيدم يهو :. صمح

 أاهنومسي برعلا نأ . «سنامولا نوليب» ركذيو . (””ويفراد ةدهاشم بسسحيب

 صمح نيب طلخي هنأب دقتعأل ينإو .«نامحو كارتألاو « الدصعو ةصمحو»

 توت مهيدلف .ىرك ريرح ةراجن موقت صم قد هنأ ىلإ فيضيو .(©ةامحو

 .فشارشلاو ليدانملا نوعنصيو «ريزغ ءاب ىقست مهيتاسب نأ ذإ ,ريثك

 ىلع ينبملا .(ناتسيزابلا) وأ اهقوس ةنيدملا يف ام لمجأو . 26« صمح ليدانم»

 تظفتحا ةنيدملا نأ ىلع .فصولا اذه نم لدتسيو . ىكرتلا طمنلا

 (1) 0'مصياومع: ||. 5: 1 010(

 (2) اطأل. 1. 5: 9 698

 ىوس هيف سيلو « قشمد بيبز نم ةوالحو ًافافج لقأو ءأرارمحا رثكأ كبلعي بيبز نإ
 ءارمأل اكلم تناك موركلا نأل « مزتلملا قيرط نع ءارشلا متيو . ةريغص ةدحاو ةرذب
 لداعي ام يأ .لاتنك )٠5٠١( انو هنم نورتشي ءالمعلا ناك دقو .نييباهشلا

 . ٍليسرم لاتنك )٠:5(
 (3) 0' قصي[ | 5: 444 - ماوزنم 0ةاأاه ا/لةلاو, ٠١ م: 9 ةف

 ىلإ ةلاسر يفف .(دعب ايف تنافيللا) «ةيكرت ةكرش» هيف تعقو أطخلا اذه سفنو (14)

 ب «ةلصمح» رسفتو بلحو ا!ممواو: ب طقف ءافتكالا اهيف مهيلإ بلطت اهئالمع

 - عموأور, 0م, 01. 5,0 . «ةأمحو

 (5) 8هامم او ااذموز مت 5 6
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 ىقشمد تاجوتنمب اهدابت تناك يتلاو , ميدقلا لت اهم ترهتشا يتلا اهتعانصب

 . بلحو

 : ةنيدم ًالاش صمح دعي يتأيو
 (١>«ماعلا يف نيت لضفأب» رشع نماثلا نرقلا يف ترهتشا دقلو :ةامح

 ةهج نم سوطرط نيبو اهنيبو ,ةهج نم صمح نيبو اهنيب «سنامول» طلخيو
 .(©[سمسو انطق ةعورزم اطوهس نأ  قح اذهو  ركذي هنأ الإ ءىرخأ

 . (اهيف اوماقأف اهيلإ ةقدانبلا رشع سماخلا نرقلا يف تبذج ءزاتمملا اهنطقلو

 يف ريثي ءىش الو . .ةماه ةئيدم ىضاملا يف تناك اهنأب :اهنع «ويفراد» لوقيو

 ًادج ليمج وهو «نيرفاسملا ةماقإل ًاناخ اهيف نأ الإ ءريعاونلا ىوس اهلخاد

 أدج ةطيشنو «ناكسلا ةريثك يهو . سلبارط يف ( ةفيظن تامامحو ( حيرمو

 ةينطقلا تاجوسنملاو فشارشلاو فشانملا نم تايمك اهيف نوعنصيو ءايراجت

 ىلغأو .كبلعب يف عنصي امم ًاضرع رثكأو زيمأو قدأ ءءاضيبلاو ءءاقرزلا
 ىلإ امنولسريو «ةشمقألا هذه (ةجنرفلا دصقيو) نويحيسملا يرتشيو . «؟)انمث

 .©ةبروأ ىلإ بكارملا يف لمحتل «سلبارط

 ندم قشمدو بلح نيب قيرطلا اهنم رمي يتلا ندملا عيمج نأ ةقيقحلا ينو

 هذه عيمجو .اهدوزتو ةيداغلاو ةبهاذلا لفاوقلا اهنم .دوزتت ءةيراجتو ةيعانص '

 .ةيروس يف نوميقملا ةجنرفلا راجتلاو .«نويبروألا حايسلا اهيلإ لصو ندملا

 .اهيف ءالمع محل ناك وأ ءاهقاوسأ نم اوعاتباو

 (1) همدبألاهن 08. هتان (01 4 :5 .|١!

 (2) 8عامد |ع ا/اهمو: م: 5 6ف

 وزنارول ىمسملا ةقدانبلا دحأ لزنم يف لزن هنإف «رييكوربال حئاسلا اهراز امدنع

 وزئاروس
 (3) بورت: !!. مم 3 ةشز

 (4) هقمتاوس«: |. م: هج )5

 (5) كزوؤنم مولاه ا/نعاامث |. 2: 180 )6

 يرق



 نم ًايعانصو ًايراجت فعضأ يهو ءندملا هذه نأش اذه ناك اذإو
 قافالا اهترهش تقبط ىتلا يهو «ةريخألا ةنيدملا نوكت نأ ىرحألابف .قشمد

 زكرم تناك اهنأو اهيس ال «ةيملاعلا ةراجتلل بذج زكرم «ةقباسلا نورقلا يف
 لقتني مل ةقيقحلا يفو .زاجحلا دالب ىلإ ىربكلا ملسملا جيجحلا ةلفاق قالطنا

 مو ءينامثعلا حتفلا دعب ةرشابم بلح ىلإ قشمد نم يراجتلا لقثلا زكرم
 سداسلا نرقلا فصتنم ىتح ءاهورداغي وأ ءاهنم مهتيلصنق ةقدانبلا لقني

 دقو .اديص ىلإ مهلاقتنا لبق اهيف اوماقأ دق نييسنرفلا نأ ودبيو «ًابيزقت رشع
 ء« ىطغمو مخف وهف» ءاهقوس اهل هترايز دنع «سنام ول نوليب» هابتنا بلج
 «يلح لاو «هناولأ فلتخمب ريرحلا لثم «ةنيمثلا عئاضبلا عيمج هيف عابتو
 نم ديبعلاو .ةشمقألاو ءجورسلاو «ةميركلا راجحألاو «ةيضفلا تاودألاو
 اذه ىلع ءرشع عباسلا نرقلا يف ويفراد» هظحال امبو .(00(لاجرلاو ءاسنلا
 نأو ءًاضعب اهضعب عم ةلخادتم ةديدع قاوسأ ىلإ عرفتم هنأ» ءقوسلا

 اني اس حا دوم .ةبطصم لكش ىلع ةعفترم ةيبناجلا مام

 افيظن ةاشملا قيرط ناك مث نمو «تاناويحلل اهنم ضفخنملا مسقلا صصخ

 تقو يأ يف هيلإ بهذي نأ هئكمي درفلا نإف ءىطغم قوسلا ناك او . (ئاد

 نأب : هفصو ىلإ «ويفراد» فيضيو .(«؟9«وكلا تابلقتب رثآتي نأ نود ءةنسلا نم

 ىعدي لابخلاب طاحم حيسف لهس ف موقتو ءملاعلا ندم مدقأ نم قشمد

 تناك يتلا رامثلاب رخزيو ىربخأ ةعبسب ىقسيو دج يضخ وو .(ةطوغلا»

 يف دجويو .ىرخألا ندملو سلبارطو «توريبو اديص ىلإ لفاوقلاب لمحت

 يف تناك دقلو . صيخر رعسبو «ةايحلا ءاعنل يرورض وه ام لك قشمد

 ,تاناخلا نم ريبك ددع اهيفو «نآلا هيلع يه امم ربكأ ةيمهأب عتمتت يضاملا

 يهو «نيرفاسملاو راجتلا ىنكسل اهلكو ءريغص رخآلا اهضغبو عسأاو اهضعب
 .2©2ىرخألا ندملا يف تاناخلا هبشي دحاو طمن ىلعو ءانسح ٌءانب ةينبم

 (1) 8ماوبر 6 زاومور مم: 150 - 152 )غ1(

 (2) 0ؤمصياون«: 69 8 - 467 :2 ١٠١

 ع (3) 60. !!. ه:448 2

 سف



 :رشع عباسلا نرقلا علطم يف .«زيدناس» اهنع لاق دقلو

 اليد ورتيب» امأ .(37«نيزاتمملا ةرهملا اهعانصب ةروهشمو .ةراجتلاب ةينغ اهنإ»

 اهطيحت يلا ءًادج ةعساولا نيتاسبلا اهيف هبجعتو ءامورب اههبشيف ؛هلاف
 عئاضبلا عاونأ عيمج اهيف عابت يتلا «تارازابلا» هايسأ ام وأ ءاهقاوسأو
 لثم . هيف ضرغت يتلا ءايشألا عون بسحب همسا هل اهنم قوس لكف . علسلاو
 . .فوصلا قوسو ريرحلا قوسو .« شامقلا قوس

 «ناكسلا ددع ثيح نم لوبانب' هبشأ يهو .ةعساو قشمد ةنيدمف»

 اهنأ الإ . .ةمخضلا ريرحلا تايمكو «ةليمجلا قئادحلاو .ةمحدزملا ءايحألاو
 فطللاو بدآلاو ,تاقرطلاو ينابملا لامجب الو .عقوملا كاذ سفنب عتمتت ال

 : ًافيضم درطتسيو . . .  هبصعت ظحالي انهو  ةيلاطيإلا ةماخفلاو ةسايكلاو
 بعصلا نم هنأ الإ «ةيكرتلا ندملا لضفأ يه قشمد نأ نم مغرلا ىلع»
 انل يتلا ةراجتلا نم ليلقلا هببس اذه لعلو ..بيبط ىلع اهيف لوصحلا

 .(9ناهيف

 :ق نييلاطيإلا ةراجت نأب ةريخألا «هلاف اليد قرايب» لاوقأ نم جئنتسيو

 رشي مل هنأ ىتح ءرشع عباسلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف ترقهقت دق ءقشمد

 اليلد «ةيلاطيإلا ديجي ينورام سق ذاختا ىلإ رطضإو ءاهيف يقدنب يأ دوجو ىلإ
 ىلإ اولقتنا دقف نويسنرفلا امأ .2ىلاطيإ نطاوم نم الدب ءهترايز ءانثأ هل

 .ريرحلا قوس يف ًأدج قورطم اهنم دحاو يف هلاف اليدورتيب لزن دقل -
 ماونم انمأا8 ا/قلاقت 371 :5 ٠

 (1) 5)53010: ١ ؟ةابها5: 2: 371 ) ( ١

 ضعب دوجول اهروزن الأ انحصن اننأب» ؛لوقي ذإ عئاش وه ام بتك امنإو ءاهرزي مل هنأ ودبي
 . «اهيف نيدرمتملا

 (2) هاوأرم لوااو الهلاه. !. 2: 377 - 3 )9

 0وراناااو: ايي 2: 85

 (3) مزوزنم 0ةااو الولاو. ١١ 2: 2 09و

 نارنرلا



 ءانايحأ ةكلاس ريغو «ةرطخ قيرط يف مايأ ةثالث ةدم لاملا لقن نع ةمجانلا

 ةراجتلا اوكرت مهنأب ينعي ال اذه نأ الإ (>(زوردلاو برعلا تاوزغ ببسب

 قشمد ةراجت نأب ءاديص ةلكسإ يف ثحبلا دنع انيأر دقف «قشمد يف ًايئابن

 ةنس يف اهراز يذلا لينامريف ذأ امك .ةعساوو ةريبك تناك ءانيملا اذه عم

 دع نوشيعي ةقدانب ًاراجتو « نييسنرفلل ٌكاصنق اهيف دجو مام

 ويفراد نأل الماك نكي لو  خيراتلا كاذ دعب مت دق لاقتنالا نأ ىلع نهري ام

 ضعبو ءنيميقملا نييسنرفلا راجتلا ضعب ١57٠ ةنس يف اهيف دجو هسفن

 . ”ريفو لام نوحبريو ءاهيف نولمعي نيذلا ءمبنم نيحارجلاو ءابطألا

 نكت مل وأ .قشمد يف ةلماك ةماقإ اوميقي مل نويبروألا راجتلا ناك اذإو

 نودفي اوناك مهنإف «لاب تاذ تاذلاب رشع عباسلا نرقلا يف اهيف مهتايلاج

 ةيروطاربمإلا ندم طشنأ تناك» دقلف .اهب نوبغري يتلا علسلا قيوستل اهيلإ

 ناتاسلاو ءروفحملاو يوسلا هعاونأب لمخملا عناصم اهيفف «ةراجت ةينامثعلا
 ةدحوملا ةشمقألا نم اهريغو «راوملاو سيباتلاو «راكوربلاو «سقمدلاو اتفاتلاو

 لمحتو ءامل رصح ال ةينطق تاجوسنمو «ءريرحلا ليدانمو «.ةططخملاو نوللا

 سراف عئاضبو لباوتلاو «عاونألا عيمج نم ةيبطلا داوملا ةكم لفاوق اهيلإ

 .«قرولاو .ءبهذملا جيسنلاو .خاوجألا نويسنرفلا اهيلإ لمحيو .دنحلاو

 علسلا نم تايمكو ءركسلاو ؛جلينلاو «ءارمحلا ةغبصألاو .تاعبقلاو

 دقف كلت اهترهش بناج ىلإو . سلبارطو اديص يف غرفت تناك يتلا ىرخألا

 ءاحنأ لك يف هتيص عاذو «كبلعب بيبز َّزِب ىتح بيبزلا ةعانصب اهمسا عل
 .«9(ةبروأ

 (1) طفمحاوس: || 2: 4 )1(

 (2) |" ةمدومما مم: 3812 - 1 مف

 (3) 0ةيحاوسعت ١١١ 2: 44 ةرف

 (4) 0ةماوسع: ١١ - 4863 :2 ٠١ 6: ت8 )غ١

 فر



 .('ةيلاتلا نورقلا يف اذه يراجتلا اهرود ىلع ةظفاحم قشمد تلظ دقلو

 نرقلا يف زكرتت تناك .ءنطقلا جلح ةيلمع نأ ««سنامول» هركذ ام رهظيو

 لوزغملا نطقلا نأ ىتح «ناقتإب هلزغب موقت تناك امك ««”اهيف رشع سداسلا

 ءاضيبلا ةينطقلا اهتاجوسنمو ءاهلضفأو ناطقألا لمجأ ناك ءابنم دراولا

 تعاطتسا اذكهو .©9ةيريرخلا اهتاعونصم نع ةميق لقت ال تناك «ءاقرزلاو

 اهتالدابتبو «ةيزاجحل.اا داليلا نم اهتادراويو «ةيقارلا ةيلحملا اهتاعانصب قشمد

 ةيراجتلا اهتناكم ىلع ظفاحت نأ «سلبارطو اديصو بلح عم ةطيشنلا

 . ىرخأ ة ةيزوص ندم ىلإ ةيبروألا ةيراجتلا تايلاح ا ان نإو «ةقب

 . المعو ًارقتسم قشمد يف تدنجو ةينيدلا تايلاحلا نأل طقف ةيراجتلا 7

 .نويبروأ نيد لاجر اهيف ناك ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفف

 اهلزنم ةعامج لكلو «نييشوبكلاو نييعوسميلاو نييلبح لا فئاوط نم
 نأ وه «قشمد ىلإ ةينيدلا قرفلا كلت باذجنا ببس لعلو .«)اهتسينكو
 ةياعدلا ثبل ًابيصخخ ًاعترم تناك مث نمو «مورلا نم اهيف نييحيسملا ةيرثكأ
 . مهنيب ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا

 نم «رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخ قشمد تشاع اذكهو

 بعلت تناك اهنأ نم مغرلا ىلع «بلح ةئيدم لظ يف «ةيداصتقالا ةيحانلا

 . ىلوألا ةنيدملا رود نع ةيمهأو ةروطخ لقي ال «ةيملاعلا ةراجتتلا يف ًارود

 ريرحلا ةشمقأل ةماه ةراجت قشمد يف نأ ءرشع نماثلا نرقلا يف اهراز يذلا اكول ركذي )١(
 !انهدك ديج عون نم يهو .رجاتخلاو فويسلا عنصت اهتأ امك .(صروبيلا) اهنومسي يتلا
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 ةريبك ةراجت اهيف موقتو ءءيش لك قشمد تطعأ «ةعيبطلا» نأب «ليفرود» فيضيو

 صضرعت نيكاكدلا نم نافصاهفحيو ةعئار اهقاوسأو «راثلاو بيبزلاو فويسلاو دولجلل
 مهمباااه. 185:./1. . «عئاضبلا لمجأ نويعلل

 (2) 8مامم |6 ااوصو. 2: 0 )02

 (3) طفحصبأولب ٠١ 2: 8 هيف

 (4) اطالب )| م: 4 )0

 قاوان



 يتلا ةنيدملا عقت .مايأ ةسمخ ةريسم ىلعو «قشمد نم بونجلا ىلإو

 يهو ةيحيسملا ةسدقملا نكامألا رقم اهنأل .هلك يحيسملا ملاعلا راظنأ تبذج

 : ةئيدم

 ىنعم لكب ««ةلكسإو ام ًاموي ةقيقحلا يف نكت ىل ةئيدملا هذهو :سدقلا
 ابنأ نم مغرلا ىلع مهل ءالمع الو .2بناجأ ًاراجت يوأتل نكت لو «»ةملكلا

 اذإو . نوردنكسالل بلح وأ ءاديصل قشمد هتناك ام ءافاي ىلإ ةبسنلاب تناك

 نويبرغلا راوزلا نئفتو «ةبروأ قافا تقبط دق سدقلا ةئيدم ةرهش تناك

 عاونأ لك ايشجتم «ينادلاو يصاقلا اهيلإ جحي ةينيد ةنيدم اهنألف ءاهفصوي
 نيزاغ اهنم اودرط دق نويبرغلا ناك اذإو .رفسلا تاقشمو «قاهرإلاو بعتلا

 نيجاح ةيبيلصلا بورحلا دعب اهباويأ مهل تحتف اهنإف .نيرمعتسمو

 تمظن ىتح اريبك ماع لك يف نييبروألا جاجحلا ددع ناكو .نيرفغتسمو

 مهل ناك ثيح .ةيردنكسالا يف امإ .نوطببي اوناكو «ةدودحم تالحر مه

 يف وأ (نييحيسملا دحأ هيلع فرشي قدنفو 229 مهنوؤشب متهي صاخ لصنق

 هتماقأ لصنق مهرومأ ريسيو ,ةسدقملا ضرألا ءابآ مهلبقتسي ثيح افاي

 الصنق ىرخألا يه تدجوأف «ةونج اهتعبت نأ ثبلت ملو «ةلمرلا يف ةيقدنبلا

 نكي ملو .دعب |ميف سدقلا ىلإ القتنا نينثالا نأ ودبيو «ضرغلا سفنل اهيف

 . ةينيدلا نوؤشلاب امنإو «ةيراجتلا رومألاب اطبترم امههلمع

 ,ةيراجتلا لفاوقلا ربعم يف اهنوك نم مغرلا ىلع سدقلا ةئيدمف اذكهو
 مسمسلا عرزتو «ةبصخو ةينغ اهب ةطيحملا ضرألا نأ نم مغرلا ىلعو

 (1) 0قن165 - 80اناك: 06. 701. 2: 12 - ا ةقوماا: 2: 2 )1(

 (2) تادوياوو - 8ونرعب 0م. نزأب مه: 6, 2 مف

 (3) بورت زز. مه: 432 - 3 1 ةرف

 تمموناو لو عمممعوقعطا وه له مولاهومأ جاجسحلاو نييسنرفلا لصنق» ىعدي ناكو

 ناطلسلا لبق نم ًافلكم ناكو جاجحلاو نوبران لصنقب بقلي يحيسملا فظوملا ناك (5)

 (4) ااه: ١١١ م: دعك . ميدقلا نيينوبرانلا قدنف يف جاجحلا ناكسإب

 (5) اطثل: || م: 467. 26,

 انوؤضإ



 مل اهنإف «ةديدع ةيمالسإو ةيحيسم دوفول جحم اهنأ نم مغرلا ىلعو (١١نطقلاو
 ءايشأو «نابلصلاو حباسملا ىلع رصتقي اهيف ءارشلاو غيبلاف . ةيراجت ةنيدم نكت

 .(؟")روفحملا بشخلا نم ه ةريغصلا تاعونصملا ضعي سصتعبو , ةسدقم ىرخأ

 ةرايز دعب يأ «م١17171 ةنس دعب ًاثيثح تعس دق ةسنرف تناك اذإو

 ةينيدلا ةياحلا نم عون راهظإ اهنم دصقي ناك يتلا .قرشلا تالاكسإل (هبيد»

 ةماقإل :ةماع ةروصب نيتاللا نيبحيسملاو ءةصاخب نيدلا لاجرل ةيسنرفلا
 - داهطضالاو ىذألا نيتاللا ةسدقملا نكامألا سارح نع بذي اهيف اهل لصنق

 نيعأ يف ةسنرف كلم نأشل ءالعإ امنإو « .ًايراجت نكي مل اهفده نإف  نوعدي امك
 يف نييحيسملا فطعل ًاباطقتساو ؛«ءاوسلا ىلع ةيبرغلا ةيحيسملاو «كارتألا
 . ةيروسلا ضرألا ىلع ةيسنرفلا مدقلل ًاتيبثتو «ماشلا دالب

 قشمد اشاب ضبق ذإ «سدقلا يف اهلصنق تيبثت يف حجنت مل ةسنرف نأ الإ

 الإ هذقني مو ,قشمد ةعلق يف هنجسو م574١ ماع لصنقلا «روريمال» ىلع

 مغر .سدقلا ىلإ ةدوعلاب هل حمسي مل اشابلا نكلو «شرق )٠٠( عفد

 يف ال لصنق عضو ةرؤرضب ةسنرف ىلع حلت ةركفلا تداعو .«4بابلا رماوأ

 ردصو «م585١ ةنس يف تالاكسالل «رييتر ود ةرايز بقع .« سدقملا تيب

 أه نيعو 2«ةيلصنقلا هذه ةداعإب «م١1591 ةنس -ويلوي -زومت ١" يف رارق

 لشف ثيح حجني نأ هتعاطتساب هنأ ريخألا اذه نظ دقو .«نوميرب ود»

0( 
 (1) طقامرو اه ااومو : 2: 6

 (2) هطمباوس ||: 5 )0,2

 (3) اهأثك8 لادن مدكقالا له 56أ0و . مخ 338. 7 زاننا | هأ 3, ةف]

 حيتافم كلمي هنأ يف نمكت ناطلسلا ةمظع نإ» :اديص لصنقل قشمد اشاب لاق دقل

 نم ىتاتتو «نيرخالا كولملا ةطلس زواجتت ةسنرف كلم  كلملا ةطلسو ءةكم

 .«ةمايقلا ةسينك حيتافم هئاطعإب ءهوحن ناطلسلا هرهظأ يذلا فطعلا

 (4) ةمال. قلعت عام 007جم م مهاأائوانو. تهبحواقم ات ن0 ما 8. ) (

 5860. 3. 195 !هأأئ88 06 |67ج 61:61. 6112, 220, 3.

 (5) ااقةقكمرر: 2: 393 - 4 )6
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 طاشن زكرم ىلإ ,تحبلا ينيدلا زكرملا تاذ سدقلا لوحي نأو ««روربمال»

 هذه ءىشنت يهو ةسنرف نهذ يف نوكي نأ أديعب سيلو «نييسنرفلل يراجت
 ال تعبتأ اهنأو اميس ال ,ةعقبلا هذه ىلإ يداصتقالا اهذوفن دمت نأ ةّيلصنقلا

 ةيليسرم راجت ىلإ ىنعملا اذهب «نوميرب» بتك دقو .؛')افايو ةلمرلا تالاكسإ

 وه نايإلاف «مكل ةريبك ةميق تاذ ةدلب تسيل سدقلا ةئيدم نإ» :الثاق

 عبتن نأ ًاليحتسم سيل نكلو «ةراجتلا تسيلو ءاهيلإ سانلا دوقي يذلا
 رثكأ رومأ تحجن دقلو ءرخآلا سكاعي ال امهدحاوو «ةراجتلاب ناهيإلا
 امدنع أمامت هيأر ريغ دق هنأ دب ال نكلو . (7”(ةليلق دوهجيو .هذه نم ةبوعص

 ضرألا ءابا عم هلتكت ظحال نأ دعب ةصاخبو «تاقياضملا هلريثي اشابلا أدب

 نأ رمألا هب ىهتنا ىتح «ةينيدلا تافالخلا يف لخدتلل هتالواحمو .ةسدقملا

 ىلع م١٠17 ةنس يف رارقلل رطضاو «هنيب يف ناكسلا لبق نم رصوح
 يف رخآ هلحم لحو .«©!ديص ىلإ اهنمو ء محلل تيب ىلإ ةعفترم هترارحو «هيمدق
 يأ دوجو ىلإ تالسارملا ريشت ال «م6١17/1 ةنس ذنم نكلو «م7١117/1” ةنس

 يف اهيرام قيقحت يف تلشف ةسنرف نأ ىلع لدي امم .«9ةئيدملا يف يسئرف لصنق
 .ةعقبلا هذه

 ىلإ ةبسنلاب ام ًايراجت ًارود بعلت مل سدقلا نأ ءًاقباس ركذ امم حضتيو
 اذه لثل اهلهؤت ةيعانص ةيلحم تاناكمإ كلمتل نكت مو .نييبروألا راجتلا

 (1) تا18:165 - هانا 3 12 - اةووومرز 2: 3 01(

 (2) تا2ق0165 - هه: 5: 12 - 1965 لان 18 781 1700 , 28 ةالاأا 1713 مه, 5 مف .

 تحت اكع ةلكسإ عضوت نأ ءهيلإ راشملا يراجتلا هفده ققحيل نوميرب بلاط دقل

 ىمسي ناك يذلا ءاديصو سدقلا لصنق نيب سفانت كلذ ءارج نم ثدحبو ؛هفرصت

 . ةيدوهيلاو ةرماسلاو ليلجلاو نيطسلف لصنق .ًاقباس
 (3) تطورامو - 8وانزلتم 71 ف

 (4) اطزو: 8: 2 )0

 نم ةرمتسم تلظ .سدقلا يف ةيلصنقلا نأ ركذي ,("”#8 ص) «نوسام» نأ الإ

 .ةريخألاو ةثلاثلا تناك اهنأب ور لراش رصي امنيب « “17/١7 ةنس

 طبل: 6: 170 - قمح. ||
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 ظ ةححاح- اهيتأت .ةيبروألا دوفولا نم ريثكل ًاتقؤم أرقم الإ نكت م مث نمو .رودلا

 اهيف تماقأ دق ةيبرغلا تايلاجلا ضعب تناك اذإو . ةسدقملا نكامألل ةزئاز وأ

 . ةينيدلا تايلاجلا اهنإف ءددجتمو رمتسم لكشب

 بعلت مل «ةيبونجلا ةيروسل ماها يسيئرلا زكرملا يهو سدقلا تناك اذإو
 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف «ةيملاعلا ةراجتتلا ناديم يف ًاريبك ًارود

 : ةنيدم نإف
 تماق دق .لايمأ ةرشع نم رثكأ .نمدقلا نع دعبت ال يهو :ةلمرلا

 ,سدقلاو افاي نيب ًابيرقت ةفاسملا طسو يف عقت يهو .()رودلا اذه ضعبب
 سكعلابو «قشمد ىلإ رصم نم ةهجتما لفاوقلا اهنم رمت يتلا قيرطلا ىلعو
 تاوارضخلاو .ريعشلاو حمقلا عرزي ءادج بيصخ فير طسو ةينبم ةلمرلاو

 اهتانازخو «ةميدقلا اهينابم راثآ نم ودبيو .«ةمركلا ضعبو .نطقلاو
 ةيبقألاو جيراهصلا» نأ ىتح «ةريبك ةنيدم تناك اهنأ ءاهدجاسمو «ةيقابلا

 يف اهنأ الإ .(06ةيردنكسإلا ةئيدم يف هيلع يه ام ربكأ يه ءاهيف ةدهاشملا

 ةمحدزم ةريبك ةيرق رئازلل تدب ؛رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 ىمرت ىتلا تاروذاقلا ببسب ءءاوهلا ةءوبوم ءاحل راوسأ الو ,ناكسلاب

 وه امك ًارطخ هلعجتو ءءاوحلا دسفتو «ةبيرك ةحئار فيصلا يف رشنتف ءاهجراخ
 .(0نوردنكسإلاو اكع يف لاخلا

 نوتأي نيذلا «جاجحلاو نيدلا لاجرت ًاريد اهيف اونب دق نويبيلصلا ناكو
 نم يناثلا فيصنلا يف رثأ هل قبي مل ىتح مدب# هنأ الإ «ةسدقملا نكامألا ةرايزل

 ءًيدادإ هل عبتت ةلمرلا تناك يذلا - ةزغ اشاب نكلو ءرشع عباسلا نرقلا
 العفو .ريدلا بئارخ ضاقنأ ىلع لزنم ءانبب ةسدقملا ضرألا ءابآل حمس
 تعبتأو .ةعساو ةحاب لوح فرغ رشع وأ نايثو «ةريغص ةسينك تماق
 (1) الجضلهل: اقطع 06 آلا ل8 اةلماضثما خابا. لو مميممممم.28منأ01674 000(

 (2) 8مامم اه اراوصوب م: 140 - مما هناك: 9) 4 :2 ١١

 (3) 8مامم اه ارفقيصؤت م: 0. 2

 (4) ط0محتوس: ||. 2: 5 )2
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 ىرخأ ةحاب نوكيل ميدقلا ءانبلا نم ىقبت ام كرتو .لزنملا تاقحلمو خباطملاب

 ضعبو نزاحم نيدلا لاجر ماقأ دقلو .ديدجلا ريدلل ةمدقم يه ةعساو

 ةحاس نم اهلخادم اولعجو «ةحابلا هذه رادج ىلإ تدنس «ىرخأ نكاسم

 ءام نازخو ,«ةسدقملا ضرألا ةنبهر ليكو» نكسم ناك انهو .ةريغص ىرخأ

 .«')راطمألا هايمب ءىلتمي ريغص

 2 أدج ةئطاو"اهباوبأو «ءانبلا ةئيس ةلمرلا لزانم نأ نم مغرلا ىلعو»

 قيرط ىلع اهعوقول ءاهيلإ نييبروألا راجتلا تبذج اهنإف ,«©ددعلا ةليلق يهو
 ,ةيعارزلا تاجوتنملاب اهيضارأ ةبوصخلو ءافاي ءانيم نم اهبرقلو « جيجحلا

 ناك دقلو .ةيروسو رصم نيب ةلقنتملا «ةيراجتلا لفاوقلا قيرط ىلع اهنوكلو
 سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يف ماشلا دالب ىلإ نودفاولا ةقدانبلا راجتلا

 .ةيراجتلا تاقفصلا ضعب نودقعيو «ةلمرلاب :نورمي» افاي قيرطب ءرشع
 بصعت نم كلذ مهل هببسي ام لك نولمحتتيو ؛لوزغملاو ماخلا نطقلاب
 ةينامجرتلاو «نزولا ىلع نيفرشملاو كرمجلا يفظوم بلاطمو «مهدض ناكسلا
 ةظفاحم ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا. يف ةلمرلا تلظو ,«؟9«ةعشمجلا

 .«©7ناطقألاو بوبحلا ءارشل اهيلإ نودفاوتي راجتلا ناك دقف .هذه اهتميق ىلع

 ثيح «.نويسنرفلا ةصاخبو ءرمتسم لكشب اهيف زقتسي مهضعب دخأ اك
 لابج ةقطنم نم ةلمرلا ىلإ ةدراولا ةلوزغملا ناطقألا ةراجتب نوموقي اوناك

 ةينامث م٠17١ ةنس يف ةريغصلا ةلكسإلا هذه تمض دقلو . (ةيدوهيلا) ليلخلا

 (1) ]طال . ||. صام: 26 - 7 )1(

 (2) 0ةوطوتبموت 6: 369 - 2قمصياواس ||. 2: 5 ةف

 ءالؤه داتعا ذإ ءىدبلا تاوزغ دض طايتحا هنأب باوبألا ضافخنا «ويفراد» للعي

 هعئميو سرافلا ةكرح قيعي فقسلا ضافخنا نإف مث نمو . مطويخب لزانملا ةمحاهم

 .لوخدلا نم

 (3) 8مم ]و ااوموت 6: 0 ةف

 (4) منوربفت ||. 5: 7 )0

 (5) 0مصباونع. ا م: 4 )6(
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 نم راجت ةعبس ,ماا/19و م1586 نيب اهيلإ لقتناو نييسنرفلا نم راجت

 .(١)ةيليسرم

 ترجه دقف ًالثم اديصل ثدح اى قلأتتو رهدزت ل ةلكسإلا هذه نكلو

 اهماكح نايغطو ءاهعوبر يف نمألا بابتتسا مدع ببسب تابسانم ةدع يف
 مه لحرلا برعلا ناك دقل» ةقيقحلا ينو .اهيلع ةرمتسملا ودبلا تامجهو
 - سدقلا لصنقو اديص لصنق ركذ امك سئابلا دلبلا اذهل نييعقاولا دايسألا

 مهنإ لب «تاواتألا بناجألا راجتلا ىلعو .نييلصألا هناكس ىلع نوضرفي
 ةدعل ةلكسإلا ةرداغم ىلإ نييسنرفلا اعد ام . مكاحلا| م1591 ةنس يف اولتق

 الإ .هعم لمعي ناك يذلا ديحولا رجاتلاو « لصنقلا بئان مهيف اب «تاونس

 ةسمخ تاذلاب ماعلا اذه يف اهيف ناكو . م٠٠10 ةنس ين ىرخخأ ةرم اوداع مهنأ

 تئان رطضا ذإ .مدي مل اذه نكلو ءام ٌدح ىلإ رومألا ترقتسا دقو (7مراجت

 ًايئاهع اهن هرقم لقنب ركفو ١17/١١ ةنس يف ةيناث باحسنالا ىلإ يسنرفلا لصنقلا

 .افاي ىلإ

 نم دراولا ,كلذك يلقلا ةراجتب امنإو ناطقألاب طقف ةلمرلا رهتشت ملو

 ةعلسلا هذهل ةراجت ربكأب نوموقي مهؤالمع وأ نويسنرفلا راجتلا ناكو «ةزغ

 يلقف . عزانم نودب ©«نيطسلف ةلكسإ» مهيلإ ةبسنلاب ةلمرلا تربتعا ىتح
 ناكو احلام هئوك ببسي ةيروس يف يلقلا عاونأ نيب ةبترملاب ثلاثلا ريتعي ةزغ

 ىلإ ًايونس لصي ناكو «ةزغ اشاب نم هلك جوتنملا ءارشب موقي نييسنرفلا لثم
 يلقلا اذه ناكو ءادقنو تاودرحتو ءاجارخأ هنمث عفديو ءلاتنك )9٠٠١(

 انزحم ةلكسإلا هذه تناك انه نمو .ى ىرخأ علس بناج ىلإ ةلمرلا ين نزخي

 ىهل ةرواجملا قطانملا نم هداوم دمتسيو « نيطسلف يف ةيسنرفلا ةراجتلل ايلخاد

 (1) اهاثكو له ةومعطعماجهنم, اوء الباهت 1711. 88, 3. ظ 000

 (2) ١ ه1565 لاد 0موعبا لو 58:06,731 لقزتالآق6 1697, 6 ةا/5أ1 1699. مهر 339. 6

 اقام كان مصكانا لم لؤمند قلو, 18 ةنكأا 1700. ةمرقر 5

 (3) |/اةهومجت 2: 1 ةفإ
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 وأ ءافاي ىلإ يتأت ام ًاردان يتلا بكارملا ةطاسوب امإ «ةبروأ ىلإ اهفرصيو

 . ")!ديص ىلإ ةرشابم اهب ثعبت ةريغص بكارمب

 ةماقإلاو ةراجتلا اوركتحا نيذلا مه نييسنرفلا نأ قبس ام جتنتسيو

 اهيف مهنم دحأ ىلإ رشي ' ذإ .(27نيرخآلا .نييبروألا نود نم .ةلمرلا ِق

 ظ . ةفلتخملا قئاثولا نمض

 «ينامثعلا مكحلا ءانثأ ةنروس ىلإ اوعفدنا دق نييبروألا نأ نييتي اذكهو

 يف ال اورقتساو ءاهئاجرأ عيمج يف اورشتناو ,نيفشكتسمو نيرشبمو نيرجاتم
 ندم يف امنإو «ةبروأل ةهجاوملاو طقف طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا ءىناوملا

 عئاضبلا تابصم طاقن يف اوزكرت ءرخا ريبعتبو «ةيسآل ةلباقملا لخادلا

 لك يف «ةميقلاو ددعلاو مجحلا ةيواستم ةريبك تايلاج اونوكي ل اذإو . اهنيزختو
 ماشلا دالب ءازجأ لك يف اولغلغت دق مهنإ لوقلا نكمي هنإف .ةلكسإ وأ ةنيدم

 .اهيلإ مطوخد نم تلفت مل ىرقلاو ندملا عيمجف .ةتوافتم دادعأب اهندمو

 «مهتراجتل همدقت نأ اهنكمي اممو :ةيداصتقالا اهتاناكمإ ىلع مهعالطاو

 اهنأب نوكشي اوناك يتلا داهطضالا تاءاعدا نم مغرلا ىلع « مهتالالغتساو

 .كارتألا اهيفظومو ءاهماكحو اهتاونشاب نم مهيلع بصنت

 1011 بيو سس سس سر يوصل سا ا اسس سا ص ع بج تو ا بسلا يب ع ويوسع يجصمسسو

 (١ ) 0816 4و - [8نيرزعز 2: 6 - اماطم ل اآ. لو !لماوأمأ 3 ال. لو هروممملل6 28 زانأأ7 )1(

 (2) تانوياوو - قمنرعيز: 170. قمممم»6. !أ ) ف

 قضي



 سال لنهفلا

 ماقيل بتال رايقة
 ءاحنأ فلتخم ىلإ ةيروأ نم ترجاه دق ةيبروألا تايلاجلا تناك اذإ

 ءارو ًايعس «يداصتقالا روطتلا ةجيتن «ةثيدحلا روصعلا علطم يف ىلاعلا

 ةيعارزلا تالاجملا فلتخم يف اهيلإ تلقتنا يتلا عاقبلا يف تلمعو «قزرلا

 ةراجتلا تذختا ماشلا دالب ىلإ تدفو يتلا كلت نإف «ةيراجتلاو ةيعانصلاو

 وه ناك تاذلاب لمعلا اذه نأل ءيعيبط ًارمأ اذه ناكو ءابتايحل ًاروحم طقف

 ال ةقيقحلا هذه نكلو . عوبرلا كلت يف اهتماقإو ءاهناطوأ نع اهحوزن ببس

 يف مهل نينواعملاو راجتلل نيدفارلا ءراغصلا عانصلا ضعب دوجو يفنت

 «ةرحلا نهملا ضعب باحصأو :نيخابطلاو نيزابخلا .لثم «ةيشيعملا مهتايح

 . نيحارجلاو ءابطألا لثم

 ةراحتلا

 نينرقلا يف ءابندمو ماشلا دالب ءىناوم يف ةيبروألا تايلاجلا دوجو نإ

 ةراجتلا رهاظم نم رهظم ةقيقحلا ينوه ءرشع عباسلاو رشع سداسلا
 لوقأو . ةيناثعلا ةير ىطاربمإلا يف ةيملعلا ةراجتلا وأ «ماشلا دالبل ةيجراخلا

 م اهنأ يأ «ةيلخادلا ةراجتلا راطإ يف لمعت مل تايلاجلا هذه نأل .ةيجراخلا

 قاطن يف ءارشلاو عيبلا فدهم «ةيناشلا ضرألا ىلع رجاتم حتتفت نأ لواحت

 راطإ يف وأ ««">ردن ام الإ «ةيناثعلا ةيروطاربمالا قاطن يف وأ .هلهألو ميلقإلا

م نيب عقاولا يف يبروألا يراجتلا لدالا صضعب قربي ناك دقل )غ1(
 نيب وأ ؛ةيروسو رص

 ةيلخادلا ةراجتلا مامأ فقي نأ نكمي الو ءافيعض ناك هنأ الإ .ةيردتكسإلاو بلح
 ىإ
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 نيب لقنتت تدهوش دق «تايلاجلا هذه تناك اذإو .لاب يذ ريغ ًادج دودح

 لعفت تناك اهنإف ءاهئيجمو اهحاور يف لفاوقلا قفارتو ,ىرخأو ةيروس ةئيدم

 هذه ناكسل اهعيبتل ال «دالبلا ءاحنأ عيمج نم عئاضب ىلع لوصحلا ةيغي كلذ

 اهنإف لباقملابو .اهنم تدفو ىتلا «ةيبروألا اهناطوأ ىلإ اهلسرتل انإو ءدالبلا

 طيسولا رودب موقت عقاولا يف تناك يهف .ةرواجملا ةقطدملاو «ةيروس

 ةروصب ةيسا نيبو ءاهنطومو ةبروأ نيب اهلقنو .علسلا عيمجت يف «يراجتلا

 . ةصاخ ةفصب طسوألا قرشلا ةقطنمو .ةماع

 يتلا .ماشلا دالبل هذه ةيجراخلا ةراجتلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 فقوتلا لب «دوكرلاو دومجلا ءرشع سداسلا نرقلا علطم يف اهلا رّدقم ناك

 نم «ةثيدحلا روصعلا علطم يف ملاعلا تزه يتلا .ىربكلا ثادحألا ةجيتن

 «ةديدج قرط فاشتكا ىلإ . ىصحت ال تاريخ تاذ «ةديدج ةراق فاشتكا

 رحبلا نع راظنألا تلوحو ىطسولا روصعلل ةيداصتقالا ةايحلا ملاعم تريغ

 قاطن ىلعو .طاشنلاو ةكرحلاب ضبنت تداع دق ءهيلع لطملا ملاعلاو طسوتملا

 دالب ناكسل ةيداصتقالا ةايحللا راهدزا ينعت ال ةكرحلا هذه نكلو . عساو

 ةيبروألا تايلاجلا حلاصل امنإو .مهحلاصل يربت نكت مل اهنأل ءماشلا
 طاطحنا باسح ىلعو ءاهيلإ تايلاجلا هذه يمتنت يتلا لودلا وأ ءاهدحو

 ةراجتف .اهيف ةيداصتقالاو ةيلاملا ةايحلا لبلبتو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ريبور اهيلع قلطأ امك «ةيملاعلا ةراجتلا» وأ ءماشلا دالب يف ةيبنجألا تايلاجلا
 ةيناثعلا ةيروطاربمالا ةايح يف لب «ةيداصتقالا دالبلا ةايح يف تبعل  نارتنام

 نيبتو . ميدقلا ذنم نيملسملا ريغو نوملسملا برعلا اهب موقي ناك يتلا «نيتنيدملا نيب -

 ١١ يف «ةيكرت ةكرش ىلإ امل ةلاسر يف رليش مايليوو نوسردناس نوج ناسل ىلع اذه
 اهعيبنسو . . .بلح نم انتلصو يتلا عئاضبلا انيقلت دقل» .م60485١ ةئس ربوتكأ

 قشمد نم ةيتألا لفاوقلا ةطاسوب .قاوسألا قرغت عئاضبلا هذه.نأل ... .ءطبب

 . ؛ةأمحو
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 ماشلا دالب ةراجت عومجم نم ةيلاع ةبسن لثمت تناك دقف .ًاريطخو ًاماه ًارود
 نإو «ىناوملاو ندملا ضعبل ةكرحلاو «طاشنلاو ءاخرلا اهرهظم يف تلمحو
 ءدالبلا ناكس نم ةدودحم ةئفو «ةبروأ ءانغإ يف الإ مهست مل اهقامعأ يف تناك

 . نمرآلاو دوهيلاو مورلاك مهنم ءاطسولا ةصاخبو
 اهعسوتو «ةيروس يف ةيملاع ةراجت دوجو نإ : ةراجتلل ةماعلا فو رظلا أ

 ىلإ ةقيقحلا يف عجري ال ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف اهومنو

 ةيسايس طورش ىلإ |(نإو ءطقف ةيملعلا ةيراجتلا هتميقو يفارغجلا اهعقوم

 عبرأ ماشلا دالب نوكت يتلا «ةيناثعلا ةلودلا نم لك يف «ةنيعم ةيداصتقاو

 هذه براقتف .اهيلإ اهتايلاج تلقتنا يتلا ةيبروألا لودلا يفو ءابنم تايالو
 ءاهل اهتاداعموأ اهفلاحتو ءابنع اهدعابت وأ «ةينايثعلا ةلودلا نم ًايسايس لودلا
 نأ كلذك ىسني الأ بجيو . ةيداصتقالا ةيلاعفلا هذه سكاعي وأ دعاسي ناك

 ءاهنيب اميف اهبرح وأ اهفلاحتو ءاهسفن ةيبروألا لودلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا

 عم ةيراجتلاو ةيرحبلا تالاصتالا ىلع عبطلاب ةرثؤملا لماوعلا نم يه

 .هفعض وأ ةلود لك لوطسأ ةوق نأ اك .ةيناثعلا ةيروطاربماإلاو «ةيروس

 ةيلخادلا غاضوألا رارقتساو ءهوبخ وأ اهيف يعانصلا طاشنلا راهدزاو

 ةلود لك اهجهتنت يتلا ةيداصتقالا ةسايسلاو ءاهيدل ماظنلاو نمألا بابتتساو
 مجح ةيمنت يف ةماه سسأ يه ,تايلاجلا كلت اهيلإ يمتنت يتلا لودلا نم

 . هفاعضإ وأ «يراجتلا لدابتلا

 نينرقلا ربع ةيروس يف ةيبروألا 'تايلاجلا ةراجت نأ اذه نم حضتيو

 ةراجتلا يه وأ «تنافيللا نم كي ةبروأ ةراجت يله .ركذلا يفلاسلا

 ةيروطاربمإلل ةيجراخلا ةراجتلا نم ًاسق اهرودب فلؤت يتلا «ةيماشلا ةيجراخلا

 نكمي هنأ الإ . عورفلا ددعتم «فارطألا يعشتم ابعصسمم ةتم ثحبلا نأ عمو . ةينائعلا

 تناك ءماشلا دالب ْق ةيبروألا تايلاحلا ةراجتل ةماعلا فورظلا نإ --

 اهسفن «ةيداصتقالا ةيرظنلاو» تنبت هنت ةيناثعلا ةلودلاف . اهراهدزاو اهومنل ةمث

 مهتالص 2 اهوعيتا لق كيلاملا ناك يلا 5 معألاو عسوألا اهراطإب 0

 تا دل بحازايلالا كسي ىلا ما اي يأ .ةبروأ عم ةيراجتلا
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 وأ زييمت نود اهباوبأ مهل تحتفو «ةنروأ لودل اهتيروطاربمإ يف ةراجتلا ةيرح
 تنكمت يلا . قيئاوملاو دوهعلا مه تحذمو 2(١)ىرخأو ةلود نيب قيرفت

 ماشلا دالب يف «ةيرحب لمعلاو «ةماقإلاو رارقتسالا نم مهتايلاج اهتطاسوب
 . ةيناثعلا ةيروطاربماإلا ميلاقأ نم اهريغو

 ىنعملاب ةيداصتقا ةيرظن ةيأ كلمتل ةيناثعلا ةلودلا نكت مل ةقيقحلا يفو
 مهللا ادعام «ملاعملا ةحضاو ةيراجت ةسايس اهل نكي مل هنإ لب «مويلا فورعملا
 نم اهتجاحب تاناسرتلاو ةيمسرلا عناصملا ديوزتو «ةماعلا نيومتلا اياضق يف

 نود ةبرجتلا ىلع دمتعت تناك اهنإف ىقبت اميف امأ ءةيرورضلا داوملا

 دقل .عادبإلاو ةهدابملا ةبرجت ال «ةيفرعلاو ةيديلقتلا ةبرجتلا ىلع «طيطختلا
 «ةيركسعلا ةطلسلا ىلع اهترادإو اهميظنت يف دمتعت تناك يتلا يهو تقفخأ

 يف «ءاشنإو ريمعت تاودأ اهنم رثكأ برح تاودأ يهو ؛ةيعاطقإلا ةرطيسلاو

 اهتيلقعو اهلئاسوب اهنأ اك ءاهتعبتا يتلا حوتفملا بابلا ةسايس جئاتن كردت نأ

 ةيلامسأرلا ةيلقعلا كردت نأ نع تزجع «ةمره تاراضح نم اهقتثرو يتلا
 اهتطخبف . ةثيدحلا روصعلا يف هتموكحو يبروألا رجاتلا زيمت تناك يتلا ةيموقلا
 ىلع رشابم ريغ لكشب تدعاس يتايح قفرمك ةراجتلاب اهماتها مدعو :كلت
 ةيراجتلا تاباقنلا ةيبلس هاجتالا اذه يف اهمعدو «ةيبروألا تنافيللا ةراجت ومن

 ىلإ ةبسنلابو .اهب طيحملا يملاعلا يراجتلا عقاولل اهمهفت مدعو ءاهدومجو
 اماه الماع نييبروألل هعيجشتو نيدلا رخف مكح ناك « ةصاخ ةفصب ةيروس

 تعاطتسا «ًاغارفد ةيبروألا تايلاخلا تدجو مث نمو .قيرطلا اذه يف

 .رسيو ةعرسب هيف اهسفنل نيكمتلاو هلالتحا
 ةينايثعلا ةلودلا نأ ىلإ ءلودلا عيمجل يواستلاب تازايتمالا حنم نومخرؤملا عجرري (1)

 هذه اهيلع ضرف دق اهل يسامولبدلا كيتكتلا نأل وأ «ىرخأ نع ةدحاو زييمت درت مل

 هنأل .دودرم يناثلا لوقلا نأ عقاولا يفو .اهقوس ىلع اهتيب ًاسفانت قلخدتل «ةسايسلا

 ىوقألا مه اونوكيءنأ كارتألا حلاصل هلكأ سفانتلا يتؤي ىتح يرورضلا نم ناك

 مكحلا رود بعل نم اونكمتيل «يلاملاو يداصتقالا نيناديملا يف ايسالو ءًايظنت رثكألاو
 اوناكو « يبلسلا جرفتملا فقوم عقاولا يف اوفقو مهتكلو «كرحتملا طيسولا وأ «لاعفلا
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 ةلود لكو «ةينامثعلا ةلودلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةوق نيئرقلا نيذه لالخ تحوارت دق ءاهضرأ ىلع ةرجاتملا ةيبروألا لودلا نم

 0 لمهأو «ةيداصتقالا تاقالعلا كلذ ءارج نم تيذبذتو '«ًأفعضو

 نرقلا ةيابن يف ةيبروألا لودلا ضعب جورخ نم مغرلا ىلعو «تازايتمالا

 .يلكلا مجحلا نإف «ةيقدنبلا لثم «ةراجتلا هذه ناديم نم ءرشع عباسلا

 ناكم ٌلحت تناك ىرخأ ةلود نأل .هعومجم يف صقانتي ل ةيراجتلا تالدابتلل

 دق تايلاجلا ةراجت نأ عمو .اهطاشن قيعأ وأ ءاهنأش فعض يتلا كلت

 تابوعصلا نم ريثكب ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ءانثأ تمدطصا

 «صليبلاو تامارغلا يشفتو .«بئارضلاو موسرلا ةدايزك «ةديدعلا ةيلحملا
 .ةرباع تناك قئاوعلا عيمج نآل ءرتبت وأ عطقنت لو «ةوقب اهقيرط تقش

 . ةينامثعلا ةلودلا نيبو اهنيب اهيف ةيبروألا لودلا اهتوس

 ىلإ ,تاماطترالاو تابقعلا عيمجل ةراجتلا هذه نق مهضعب ازع لقو

 نأ اهنكمي ال يتلا «ةبروأ نم ةدراولا علسلا ضعبل ةينامثعلا ةلودلا ةجاح

 ةرداق ريغ ةيناثعلا ةيروطاربمإلاف . ةصاخلا اهلئاسوب اهيلع لصحت وأ اهجتتت

 بكارملاو حالسلا قاطن يف ايس الو ءاط يرورض وه ام لك جاتنإ ىلع

 دادزت تناك يذلا تقولا يف .صقانتي نيدايملا هذه يف اهجاتنإ ناكو .دقنلاو

 .ةيحانلا هذه نييبرغلا نيبقارملا ضعب سمل دقلو .اهتاقفنو اهيلإ اهتجاح هيف

 اهبباجت تناك يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تابوعصلاب ةراجتلا كلت اوطبرو

 ءالؤه نمو «رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ايس الو ةيروطاربمإلا

 هتاقالع عطقيس ناك ناطلسلا نإ تباثلا نم» : لوقي بتك يذلا ««ويفراد»

 نإ .انتراجت نع ءانغتسالا هتردقب ناك هنأ ول ءاهانركذ يتلا بابسألل انعم

 ام لكب هتيروطاربمإ دوزت «نييونحملاو نييدنالوهلاو زيلكنإلاو ةقدانبلا ةراجت
 ,ةبهذملا خاوجألا لثم .هتكلمم يف دجوت ال يتلا علسلاب ةصاخيو ءهجاتحت

 مهتم قيرف ال نكلو .لباوتلاو ريدصقلاو ءصاصرلاو قرولاو «فوصلاو
 ام اذإو . مهتراجتل ةمءالم رثكأ هنأل ,نييسنرفلا ىوس يىضفلا دقنلا لمحي

 تاقفت عفد ىلع ةردقلا دقفي ناطلسلا نإف .دقنلا اذه لثم لمح نع اوعطقنا

 ال



 هلإ عابي ال عاونألا لضفأ نأل .اهريارح بلج نع لفاوقلا فقوتتو ا

 ةلقلقو 9181و دوت فرت يف ابابا ةايقنلا ل ييسر ارادسلا كج مسد انها

 . ©)«اهنم الإ شيعت ال يتلا ةيعرلا نيب

 ضعب هلاق ايف نإف «هئارآ يف ًايلاغم ناك «ويفراد» نأ نم مغرلا ىلعو
 رصقي يرارطضا ريعم يه ,ةصاخب ماشلا دالبو ةيناثعلا ضرألاف «ةقيقحلا
 يقأت انهار زاقوقلاو سرافو ةينيمرأ عئاضبف . برغلاو قرشلا نيب ةفاسملا
 ةراجت نوكت ثيحب «ةيفاو تايمكب طسوتملا رحبلا ىلع ةيناثعلا ءىناوملل

 ىلإ ةبسنلاب ةراجتلا هذهو . ةحبارو ةجئار «ةيبرغلا تاجتتنملا نيبو اهنيب لدابت
 دروم كرما موسرف .هنع ءانغتسالا وأ هلامثإ نكمي ال , حبر ردصم كارتألا

 ةسايسلا نأ ايك .اهتاجايتحاو اهديصر نم ريبك طسقب ةنيزخلا دوزي يلام
 ةقادص نع ثحبلا ىلع مهربجت تناك «نيطالسلا اهعبتي ناك يتلا ةيبرحلا
 ريغ وأ ةرشابم ةروصب مهدض لمعت دق يتلا ءاهدايح وأ ةيبروألا ىوقلا
 . ىوقلا هذه ةراجت مامأ تالاجملا حاسفإ ىلإ مهعفدت تناك مث نمو «ةرشابم

 فورظلا نم نوديفتسي فيك نويسنرفلاو نويدنالوهلاو زيلكنإلا فرع دقلو

 لغلغت قيرط نع ىسايسلا مهذوفن اوفعاضيل «كارتألل ةيتاؤملا ريغ ةيسايسلا
 فوقولا ىلع عقاولا يف اوردقي مل وأ ءهل دح عضو نويناثعلا دري مل يداصتقا
 .هرمأ لحفتسا نأ دعب ههجو ْق

 ريصاعألا هجو يف تنافيللا يف ةيبروألا ةراجتلا تابث نإ :لوقلا نكميو
 ةراجتلا هذه ةينامثعلا ةلودلا ةجاج- ىلإ عجري ال «نينرقلا لالخ اهتباتنا يتلا
 ةيكرتلا حلاصملاف .اهنم ةريفولا اهحابرأو كلذك ةبروأ ةجاحل انإو ءبسحف
 . اهضاهجإ مدعو اهتيمنتو اهديب ذخألل ,ىلوألا ةرتفلا يف ترفاضت ةيبرغلاو
 ءاهقيرط يف تفقو يتلا تابقعلا عيمج ىطختتو اهيلع رهست ةبزوأ تعرش مث

 رجاتت يتلا دالبلا نأ تسمل نأ دعب ةصاخبو ءابنم اهبساكمب ترعش نأ دعب

 اهتعاطتساب سيلو .ةلهسو ةعساو ءاهتاجتتنمل ةيكالهتسا قوس يه اهيف
 ىقبتس يه لب .ةعونصم داومل ةردصم دالب ىلإ لوحتت نأ ةمئاقلا اهتاقاطب
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 . ةثيدحلا ةبروأ تاعانص اهجاتحت يتلا ماخلا داوملل طقف ةجتتنم ًادالب

 ةيبروألا تايلاحلا ةراجتل ةمئالملا ةقباسلا ةماعلا فورظلا ىلإ فاضيو

 ةيناثعلا ةيروطاربمإلا اياعر نم تائفلا ضعب اهيف تبعل ءةصاخن فورظ

 بئارضلا ةيابج يف دنتسي يذلا ينامثعلا يلام ا ماظنلاف . ًادعاسمو ًاعجشم ًارود
 ءاحل نوعلا دي دم يف ةرشابم ريغ ةقيرطب مهسأ ؛مازتلالا ماظن ىلإ موسرلاو

 نم نومنغيو ءاهطاشنو اهمجح ومن نم نوديفتسي نيمزتلملا عيمج نأل
 :ةمكاحلا تاطلسلاب ام ٌدح ىلإ نيييروألا لاصتا ةبوعص نأ اك .اهحابرأ
 رع ناكر: نيفرطلا نين دابا عاب تينا ءاطسولا نم ةئف دجوأ
 ىقبتو .ةيناثعلا ضرألا ىلع ةيبروألا ةراجتلا رقتست نأ ةئفلا هذه ةحلصم

 كارتألا نيفظوملا نم ريثك ناكو ءمهاواشر رمتستو مهلمع مه ىقبيل
 نم مهطسق نورخآلا مه مهل نوكيس هنأل اذه ءاهفقوم ةئفلا كلت نورطاشي

 .ةنيمثلا ةعونتملا ايادملاو .صلبلاو تامارغلا

 نيفرقلا يف اوناك .تنافيللا يف نييبروألا راجتلا نأ جتنتسي اذه لك نمو

 قوفت ال مهتاعيبم تناك اذإو .نوحبارلا مه ءرشع عباسلاو رشع سداسلا

 نرقلا لالخ عساو قاطن ىلع اهوسرام يل د دقنلا ةراجت نإف «مهتايرتشم (ئاد

 .زجع نم مهبيصي ناك ام تطغو ةلئاط ًاحابرأ مهيلع تقدغأ ءرشع عباسلا

 كانه ناك انإو «نوديفتسملا مه مهدحو نويبروألا راجتلا نكي ' عقاولا قو

 رطنلا نود «ةراجتلا كلت ءاخرل ًاثيثح نوعسي «نييلحملا ناكسلا نم ةعامج
 يف نويحي يتلا ةلودلا ةحلصم وأ ءاهيف نوشيعي يتلا مهتعطاقم ةحلصم ىلإ

 لاجملا حسفي ناك هسفن ««ةينامثعلا ةراجتلا ميظنت» نأ ىلإ انرشأ دقلو .اهفنك

 .اميظنت ىمسي ام مهّللا كانه ناك اذإ ءتائفلا كلتو نييبروألا لالغتسال
 ةراجتلاب نيينامثعلا ماكحلاو نيطالسلا ثارتكا مدع نإ لوقلا نكمي لب

 ةرطيسلا ىلع نيينامثعلا اياعرلا نم تاتف ضعبو نييبرغلا دعاس «ةيجراخلا
 نمو .مهريغ .نود مهحلاصل اهصاصتماو اهرييستو «ةيجراخلا ةراجتلا ىلع
 ةيروطاربمإلا قاطن يف ةيلخادلا ةراجتلا ىرحجم يف اذه رثؤي نأ يهدبلا|
 . ةيناثعلا

 "ع



 مهيمسي اى «كارتألا» وأ نيملسملا فارصنا نيخرؤملا ضعب دريو

 ةيجراخلا ةراجتلا نع ءرشع عياسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف نويبروألا

 ماكحألا ىلإ .دوهيلاو نمرألاو نييحيسملل اهكرتو ءاهيف ةلاعفلا ةكراشملاو
 نيملسملا ريغ عم ةلماعملا  مهئاعدا بسحب - حيبت ال يتلا: ةيمالسإلا ةينيدلا

 . حيحص ريغ اذه نأ عقاولا يفو . تاذلاب نيملسملا ريغ نم .«بناجألا عمو .

 دالب يف ةيبروألا تايلاجلا عضو وه اذهو  مالسإلا راد يف نيئماتسملا نأ» ذإ

 يف نييمذلا ةلزنمب مه  ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ نم اهريغو ماشلا
 تافرصتلا رئاسو عويبلاك تاراجتلا يفو ءاهيف نييمذلا ةلزنمو «تاللماعملا

 ةيلخادلا ةراجتلا نأ ايانب لوقلا اذه تبقيو .©6)2ىنثتسا ام الإ نيملسملاك
 يف لمعو «نيفرطلا مضت تاباقنلاو ءةمذلا لهأو نيملسملا نيب يرجت تناك
 لصو ىتح ا عم نوملسملا ةقلاسلا بقحلا يف ةيجراخلا ةراجتلا

 نم . ةبروأ لاش يصاقأ لإ مهتالاصتاو ةيراجتلا مهتالماعم ُْق لوألا

 ريغ كراشي نأ ملسملل هركت ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا ضعب نأ حيحصلا

 عيبلا تايلمع نأ الإ لحي ال ابرلاو وبري هنآل «ةيلاملا تالماعملا يف ملسملا

 اونوكي مل نيملسملا نأ ًايعقاوودبيو . ًأدبأ مالسإلا اهفارطأ يف طرتشي د مل ءارشلاو

 انإ «مهدالب يف مهو ءمهنم ءارشلاو بناجألا راجتلا عيب يف ةضاضغ اودجيل
 نوسحي اوناك ذإ «نييبروألا دالب ىلإ قالطنالا نم حايترالاب نورعشي ال اوناك
 عيبل بهذي ال ملسملاف .ندتو عايصتا رهظم» وه ثدح ول رمألا اذه نأ

 يف ودعلا اذهو وه ناك ولو ىتح .برحلا راد يف وأ ءودعلا دنع هتعاضب
 يف ةرجاتملاب حيرصتلا بلطي مهيلإ يتأي يذلاوه يرحل اف . 2©(مالس

 (ئاق روعشلا اذه نوكي ابد ٠ كلمي امو هتراجتل نمألاو ءهل نامآلاو « مهضرأ
 نم نيريثك نأ ىنعمب ءًأماع نكي مل هنكلو ءكاذتا نيملسملا ضعب سوفن 2

 اورعش ول ةيجراخللا ةراجتلا ناديم يف قالطنالل نيدعتسم اوناك نيملسملا

 )١( ص . مالسإلا راد يف نينماتسملاو نييمذلا ماكحأ  ناديز ميركلادبع /!6885-6681١.
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 تلعف اهك «مهتموكح لبق نم اوعجش ول وأ لمعلا اذه ىلإ نانئمطالاب
 .ةمخضلا لاومألا سوؤر:نوكلمي اوناك ول وأ . ءاهراجت عم ةيبروألا لودلا

 ول وأ «ةمزاللا تانيمأتلاو بكارملاو «نفسلاو ةراجتلا كلت لثم اهجاتحت يتلا

 ةيبروألا لودلل مهتلود اهتحنم ىتلا كلتك «قيثاومو ًادوهع نوكلمي اوناك
 ءقباسانركذامكو . مهلاومأو مهتايرح مل نمضتو, «ةراجتلا لبس مه لهست
 .نيملسملا برعلاو كارتألا دي نم «ةيجراخلا ةراجتلا جورخ نع لوؤسملا نإف

 ,ةميدقلا اهديلاقت يف تعقوقت يتلا اهسفن تاباقنلا انإو .طقف ةموكحلا سيل

 لمعتف «ةديدجلا فورظلا تايضتقم بسحب اهعاضوأ روطت نأ لواحت ملو
 . ةراجتلل ةديدج قافآ حتفل اهعفدتف ءةلودلا يف ريثأتلا ىلع اهطغض لئاسوب

 نوكتت ملف «ماشلا دالب يف ةراجتلا ىلع دئاسلا وه لظ يدرفلا لمعلا نأ امك

 رارغ ىلع «ةيملاعلا ةراجتلا ناديم يف ةرماغملاب موقت ريبك لامسأر تاذ تاكرش

 رطأ ينو «ةثوروملا تاداعلاو ديلاقتلا رطأ يف  ةديعب ةيلقعلاو «ةيبروألا

 يف ةبروأ تداس يتلا «ةزفحتملا ةيلاسأرلا ةيلقعلا نع  ةديقملا تاباقنلا

 . ةثيدحلا روصعلا

 تايلاجلا ةراجت راهدزا ىلع ةدعاسملا لماوعلا نمض ىسنت الأ بجيو

 ناتللا ةياعرلاو ةياحلا «ةينامثعلا ةيروطاريمإلا ءاحنأو « ماشلا دالب يف ةيبروألا
 .قطانملا يف الود اهل مهتعضو نيذلا ءءارفسلاو لصانقلا نم امهاقلت تناك

 فاضيو .اهنع اوعفاديو ءاهدارفأ نيب اوضقيو ءابهئنوؤش اوعريل اهيف ميقت يلا

 يهو «نييبروالل ةينايثعلا ةلودلا اهتأيه يتلا ىنكسلا نكامأ كلذ ىلإ
 ىلع مهعمجتو , مهعئاضبل نزاغتو « مهانكسل اتويب مضت تناكو ««تاناخلا»

 يف م.مأ نوسحيو «نيعمجتم نوشيعي كلذبف «ةيبروألا مهتايسنج فالتخا
 عاونأ عيمج اهقاوسأ تحتف دق ةيناثعلا ةلودلا نأ بناج ىلإ اذه .ٍيلئاع وج

 اهمادختسا ىلإ مهعفدو لب «ةيراجتلا تالدابملا لبس محل لهس امم ,مهدقن

 .ةفيرش ريغ وأ ةفيرش ةقيرطب يفولا حبرلا مهيلع ردت «ةيراجت ةعلس
 تايلاجلا لمعل ًابصخ ًاعترم ةيروسلا تالاكسإلا تناك اذكهو

 ةراجتلا ةيصان ىلع .دوهيلاو نمرألاو نييحيسملاو يه ضبقت «ةيبروألا

 مها



 . ةصاخلا اهتحلصمل اهريستو .اهيف ةيجراخلا

 لقرعتو ءاهيلإ ءىيست تناك تابوعص دوجو مدعت مل ةراجتلا هذه نأ الإ

 ىرخأو ةنوآ نيب فعضتو «لاوزلاو تابكتلاب ًانايحأ اهددهتو ءاهمدقت
 ةطاسوب تايلاجلا لمعت ءضراوع تناك تابوعصلا هذه نكلو .اهقالطنا

 .اهقيرط ةعباتمو ءاهيلع بلغتلا ىلع اهئارفسو اهلصانق
 تمدطصا يتلا ةيلحملا تابوعصلا ريكأ نإ : ةيلحملا تابوعصلا - ب

 دالب يف رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةيبروألا تايلاجلا ةراجت اهب
 ب اموأ ,.«صلبلا» تناك ءاهب تيلتبا يتلا تافآلا مظعأ لب .ماشلا

 اشاب اهم بلاطي ناك لاملا نم تايمك يهو 62١١ ةةماوو5 ةيسنرفلا ةغللاب

 فلتخمب ًاعرذتم اهعفد ىلع مهمزليو «نييبروألا راجتلا اهمكاحوأ ةلكسإلا
 .ةحصلا نم ال ساسأ ال «ةيهاو ججح نايحألا مظعم يف يه يتلا ججحلا

 ناك ةيلاحجلا لصنق نإف .ضرفي صلبلا ناك امدنعو .قطنملا وأ «عقاولا وأ

 ةيبلغأ ينو .هنم اهب نوصلختي ةليسو نع مهعم ثحبيل هينطاوم عمجي
 اشابلا تابلط نأل «لوادتلاو ةشقانملا نم ةدئاف ال هنأ نوفرعي اوناك لاوحألا

 لمعلا نم هسفن يف لجخلا ضعب ةراثإل تالواحم كلذ عم اهتكلو .درت ال

 تانزايتمالاب هركذيل هيلإ بهذي ناك لصنقلا نإف مث نمو .«0هيلع مدقأ يذلا

 9 اشابلا نكي مل اذإف .يلاعلا بابلل ىوكش ميدقتب هددهيو ٍ.اهكهتنا يتلا

 أ هل يلاعلا بابلا دنس نم ادكأتم نكي م وأ .مظعألا ردصلل اقيدص مكاحلا

 ىطعت يتلا , هيومزب ةملك نم ةقثبنتم 0 طوصنال. .٠١ 5 يأر بسحب قاومأو ةملك نإ 01

 مهفده اوققحيل .مهمامأ نودجي ام لك نوذخأي اوناك نيذلا طالبلا يلسارمل سراف يف

 ىلع ءاليتسالا الثم مهتعاطتسابف ءاهبباحصأ ىلإ ةيكلملا لئانسرلا لاصيإ ةعرس يف

 نم يأت. ةملكلا اولعج نورخأ كانهو . كلذل ةجاحب اوناك اذإ سانلا عيمج نع ليخلا

 راجتلل ًاراقتحاو ًاناوه ءارجألا اذهب نوموقي تاوششابلا نأ يأ ءراقتحا ىأ «ناوه

 نم وأ (ةمارغلا) وأ (ةءاسالا) ينعتو (ناوع) ةملكل ًافيرحت نوكت دقو .نييبروألا

 .ةرخلس لمع وأ ؛ةيدقن ةدعاسم' ىأ (ةئوغ)
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 ففخت تامواسمب موقي هنأ لأ كن ةيوقلا تاجاجتتحالا مامأ ل زانتي ناك هنإف

 نم ةمواقم لقأ نإف . ةمصاعلا يف ًايمحم ناك اذإ امأ «هتيمك صقنتو بلطلا
 فاعضأ فاعضأ ىلإ صلبلا ةميق عفرل لغتسي ناك . ا لبق

 ادفو لسرت ةيلاجلا نإف .صلبلا تلم ةلكسإإلا لقثت انيحو . ىلوألا هتميق

 نع ًازجاع ناكر يقسلا نكلو .ريفسلا ربخيو «ةينيطنطسقلا ىلإ ىوكشلا لمحي
 نوكي دق وأ «هعامتجا دقع يف رخأتي دق ناويدلا نأل ءةعرسب ةلكشملا لح

 .هل قفارم ناويدلاو ءهتاركسعم دحأ يف «ةنيدملا جراخ ناطلسلا

 .دقعتتو لوطت دق ةيضقلا نإف «هيلع رمألا ضرعو عمتجا ام اذإ ًاريخخأو

 .اهودب ةلادعلا متن ال ,ةبسانم ىواشرو اياده عيزوت ىلإ ريفسلا رطضيف
 رمأ ىلع ناطلسلا نم ريفسلا لصحي دق ةلئاط تاقفنو ليوط راظتنا دعبو

 كيهان رمآلا اذه لثم ذيفنت ةداع بعصلا نم ناك دقو . هذحنأ ام درب اشابلل

 لثم ميدقت لعج يف ًاببس «ًانايحأ ءارفسلا ذوفن فعض ناك دقو .هلاسرإ نع

 نيدكأتم نونوكي ماكحلاو تاوشابلا نأل ,هنم ةدئاف ال لمع ىواكشلا هذه

 . «”اوبقاعي نل مهنأ نم

 مكحلا تقبس يتلا ةرتفلا يف ةيلاملا تامارغلا تناك دقل ةقيقحلا يف
 كيلامملا نيطالسلا اهب يوادي يتلا لئاسولا نم ةليسو ءماشلا دالبل ينايثعلا

 ةنس كيلاملا ناطلس اهضرف يتلا ةمارغلاك « مهدالب يف جنرفلا راجتلا تاءوس

 .ةيردنكسإللا ةيلاج اهفصن عفدت نأ ىلع «نيينالاتاكلا ىلع ما
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 ةيلالا ىلع م1568 ةنس يف اديص مكاح هعقوأ يذلا صلبلا ةثداح «وفراد» صقي

 ىلإ بهاذلا دفولا لايتغال ةرماؤم ربد اهمكاح اغأ نسح نأ فيكو «ةيسنرفلا

 وه هيلإ لصوت ام لك ناك رخآ ادفو ةيسنرفلا ةمألا تلسرأ فيكو ىوكشلل ةمصاعلا

 نأ و يفراد نيبيو . . كلمي ام لك عاب دق ناك هنأب ًايلع هكالمأ ةرداصمو مكاحلا نجس

 لقأ يف هنأ ىتح ًاريثك ةمألا تفلك ايادحلاو ةينيطنطسقلا ىلإ نيلسرملا نيدفولا تاقفن

 دئاوفلا ببسي ًاشرق )86١,٠٠٠١( اهردق نويدب ةلقثماهسفن تدجو نيتنس نم

 . ىلوألا ةمارغلا فاعضأ فاعضأ يأ «هتنادتسا ام ىلع ةيلالحلا

 مور تايلاخلا ؟/١



 نم اهتلومح تعاب ةينالاتاك ةنيفس نأل كلذو ءقشمد ةيلاج رخآلا اهفصنو

 ءاجو .0مهفده ىلإ مهلاصيإ نم الدب «ةنولشرب يف ًاديبع نييسنوتلا باكرلا
 ءعساو قاطن ىلع هئدب يف صلبلا ةسايس عبتي ملو ءةيروسل ينامثعلا. مكحلا
 ء مهتالو ىلع ةديدش مهتضبقو .ءايوقأ اولاز ام نيطالسلا نأ ىلإ كلذ ىزعيو

 ةقدانبلا ىقال اذإو . مبني ان ةنئنسح- تاللصلاو ىددعلا وليلق 0

 ةلودلاو مهتيروهمج نيب ةيسايسلا تاقالعلا ءوس ةجيتن داهطضالا ضعب
 ريخألا عبرلا يف رمألا هيلع ادغ امك عستت ل تامارغلا دودح نإف ءةينامثعلا
 تدادزا نأ دعب ايس الو .ءرشع عباسلا ةليطو ءرشع سداسلا نرقلا نم

 ةوشرلا تشفتو , فئاظولاو بصانملا عيب أدبم رشتناو .لايلل ةلودلا ةجاح

 ناطلسلا دهع يف ًاحضاو اذه ىدبت دقو . ةيروطاربمإلا يف لاوحألا تطحناو

 ةلودلا يف مكحلل ًازيمم أرمأ حبصأو 1١546(« -181/5) ثلاشلا دارم

 لصي امنيح هيلع ناك اذلو .لاملاب الإ هبصنم ىلإ اشابلا لصي الأ «ةيناثعلا

 مدقي نأ هيلع ناك امك هبصنمل ًانمث هعفد ام لقألا ىلع هنم عمجي نأ مكحلا ىلإ
 رهاظم ادع اذه .هلمع يف هوقبيو مهاضر لانيل «ةنيمثلا ايادهلا.|ئاد هئاسؤرل

 .أبب هسفن ةطاحإ ةرورضب رعشي ناك يلا خذبلاو فرتلا

 ندملا يف ةيبروألا تايلاحلا نم لاملا نويلطي تاوشابلا ناك اذكهو

 ناك هسفن مظعألا ردصلا نأ امك ءرخآل وأ ببسل مهتارادإل ةعباتلا ءىناوملاو
 دجو املك «مهتايلاجو ةمصاعلا يف ءارفسلا ىلع ا هذه لثم ضرفي
 دتشت امدنع |يس الو ءاقالتخا اهقلتخي ناك هنإ لب .كلذل ةحناس ةصرفلا

 .هءارزو نودلقيو «هنودلقي تاعطاقملا يف ماكحلا ناك يلاتلابو لاملل هتجاح
 .يلاعلا بابلا نم برقلاب ءارعسلا ةياقك مدع نأ لإ «نوسامو» ريشيو

 ةممس ظالغا يياكرا ىف ايمماثاك فينافلا تاداس مهلهجو

 )١( اورد: ا.ه: 472  (يقدنب) تاكود ("٠و٠٠٠) يه ةضورفملا ةمارغلا تناك دقل )1(
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 ليحتا» ىسنرفلا ريقسلاف .(١١تامارغلاو صلبلل لاجملا تحسفأو «تاقالعلا

 ىدل ام يونعم ديصر هل نكي ملو ,كارتألا بحي ال ناك ««يبسناس يلراه ود
 ةميقب صلب عفد ىلع ريجأو نجسو «ءهتيشاحو وه نيهأف ء«مظعألا ردصلا

 يذلا )١1574( «ليفشرام» تنوكلا ىلع ضرف امك :.22شرق )5١٠٠(
 وكيإ )5٠٠٠٠( اهردق ةمارغ ءةيقرشلا تاداعلل هراقتحا رهظي ناك
 ءانثأ ةيقدنبلا لاريمأ اهلسرأ ةرفش ةلاسرب مظعألا ردصلا جتحاو .©ينابسإ

 امل ةلمحملا ةنامألا اناخ نييسنرف نيبكرميو « ىبسنرفلا ريفسلا ىلإ ةيدناك برح

 هاجتالا نم الدب ,نروفيل ىلإ ةيردنكسإلا نم اهجتاو «ةيناثعلا ةلودلا حلاصل
 تافرصت نإو .(4شرق )55٠٠٠””7( هتميق اصلي ضرفيل «ةينيطنطسقلا ىلإ
 عبرلا علطم يف لودلا فلتخم ءارفس عم ؛«ىقطصم هرق» مظعألا ردصلا

 ؛ةيبروألا لودلل هتوادع بناج ىلإ حضوتل ءرشع عباسلا نرقلا نم ريخألا
 يذلا يونجلا ميقملا ىرتشا دقف . صلبلا ناولأ نم ًانول «لاملل ةححلملا هتجاحو

 ريفسلا نم بلطو «ةوكيإ )7١,000( ب هتيرح «هتيب يف رمح عنصم ماقأ
 نع تاضيوعت وكيإ (؟٠٠٠,1/0) لداعي اموأ «دوقن سيك )٠١/( ىسنرفلا
 طغضو .(7سويخ ةريزج م١154 ةنس يف «نيكود» يبنرفلا لازيمألا بريش

 ءاقدصأ ضعب نأل وكيإ )١١5,٠6٠٠( غلبم عفدل ةيقدنبلا ريفس ىلع

 (1), (2), (3) [اهووموز 5-86:3 () ء('") «(1)

 (4) انهمممدوع: (5وب !اواز ورز, الل, ممر فج - 6 4

 (5) امام. كال. 5, 8 )6

 (6) [طز0. اكا1. ظزط: 55 - 58 - 0قيماعرشم ال م8: 285-297. 0

 لقأ « ئه ريفسلا اهب بلوط يتلا ةيمكلا نأ «ثداحلا رصاع يذلا «ويفراد» ركذي
 «سيك )4٠١( -ويفراد بسحب  مظعألا ردصلا بلط دقف ,«رماه» هيلإ راشأ امب
 . شرق (٠٠٠,١5)لداعت ةيدهملا تتاكو . سيك )6٠٠( ىلإ هتيده ةدايز ريفسلا ررقو

 ايثئدبم تعزو دقلو . غلبملا كلذ ناضل بئارض تالاكسإلا ىلع تضرف ةياغلا هذهلو
 -: لي امك

 ةينيطنطسقلا ,شرق )0٠0٠.,0”( ريمزأ «شرق )5١,٠٠٠( عفدتو بلح
 )35١٠٠٠( ء«شرق (١؟,١٠٠) !ديص « شرق قيرص  ) )1٠١١شرق .

 «ةمارغلا هذه اهسفن ةيسنرفلا ةلودلا عفدت يكل ريبلوك ىلإ ءاجرب راجتلا مدقت دقلو

 ىو



 ةلودلا عم ءادع يف اوناك « 1/هءادودو5 لا مهو .ابمرق نيميقملا ةيقدنلا

 : ()>ةينايثعلا

 تالاكسإلا يف فيكف «ناطلسلا رصبو عمس تحتو «ةمضاعلا يف اذه
 عقاولا ينو ؟؟ةيخارتم مكحلا ةضبقو ,ةمصاعلا نع ةديعب ةقشلاو «ةيروسلا

 نمزلا عم تدغ اياده نم جردتي وهف «ءةدع رهاظم ذختي صلبلا ناك دقل

 لصنقلا ىلع بجاولا نمف . حقو صلب ىلإ «هنم صلمتلا بعصلا نم اديلقت
 ةبروأ نم عئاضبو ًاعلس تالاكسإلا يف ةمكاحلا تاطلسلا ىلإ مدقي نأ ًالثم
 اهبلطت تناك يتلا عاونألا فالا امل مدقي ناك مث نمو .امل ةرورض اهارت

 تايولحلا كانه ,ةفلتخملا تايورشملا ادعف .ةصاخلا ةيمويلا اهتالاهعتسال

 .ال رصح ال ىرخأ ءايشأو «جاجزلاو «ةينايسإ عمشو «قرولاو ركاكسلاو
 حلت تاطلسلا تناك يتلا ةيمكلا نأ الإ ةميق تاذريغ ءايشألا هذه ودبت اهبرو

 امدنع ةصاخبو «تايلاجلا ىلع ًائبع نّوكت ثيحب «ةريبك تناك اهيلط يف
 «نوبلطي ام لك نوفظوملا يطعأ اذإ ةقيقحلا يفو .ًاخاوجأ بولطملا نوكي

 . (2”(ةيلاخلا باسح ىلع ماعلا ةليط نوشيعيس» ويفراد لوق بسحب  مهنإف

 نم ماكحلاو ةالولا ةنادتسا وه .صلبلا نم ةقفخملا ةيناثلا ةروصلاو

 نودري الوأ «لاوحألا مظعم يف هنودري ال اوناك «ًانيعم الام نييبروألا راجتلا
 .(2©لاقو ليق لعبو (ةنم دج اليثض اءزج الإ

 يف ةراجتلا ىلع ءاضقلا يف ًاببس نوكتس ابخأل .تالاكسألا نم ًاتقؤم نادتست نأ ىلع ب

 . تنافيللا

 (1) وصمم: الا, طم: 59 - 0 03(

 .«ناطلسلل وكيإ )7/١٠٠١( :يلي امك نيمكاحلا نين':غلبملا عزوي نأ ىلع

 .اغآلل وكيإ )5١,60٠0( و .مظعألا ردصلل وكيإ (؟©,.٠٠)
 (ايفالسغوي يبرغ لامش) ةيشاملاد يف نيرقتسملا كيلوثاكلا نامورلا نم مه : كالروملاو

 سداسلا نرقلا رخخاوأ يف الإ ةيفالسلا ةغللا اونيتي مو ءةاعرلا نم مهمظعم ناكو

 .رشع

 (2) 0مصياوراع, 1ا/. 2: 25و - الا. م: 0 32

 (3) اطال. 1. 2: 7 5- ١

 م



 اهل اودجي نأ تاواشابلاو ماكحلا لواحيو ةديدعف ىرخألا روصلا امأ
 وه ةلكسإلا ىلإ دفاولا بكرملا نأ ًالثم جتحي مهضعب ناك دقف ءام تازكترم

 ًاثبعو .ةعفاط نكسو) عام ني ةيناق لك لع لوخسف ٠ نايصرف هكرب
 روز ءادهش امئاد كانه نأ ذإ ءيسكعلا ليلدلا ميقي نأ لصنقلا لواحي

 مهوأر دق مهف «هتراحيو بكرملا ناطبق نوفرعي مبنأب يضاقلا مامأ نودهشي

 ام ًاموي اوناك امدنع .ىرخأ ةنصرق بكارم ةيأ ىلع وأ «ةيطلام بكارم ىلع
 نأ هيلع بجي اذام فرعي لصنقلا ناك ةلاحلا هذه ينو .«»اهيلع ىرسأ
 ةرم لك يفو هتعامجو بكرملا صالخ ءارشل مكاحلا عم ةضوافملا أدبيف «لعفي

 ةنطابقلل رهش نم رثكأ نجس عم .«شورقلا فالا عفدل رطضت ةيلاخلا تناك

 . ةراحبلاو

 دالبلا تاداعب نييبروألا لهج لغتسي ناك ماكحلا ضعب نأ اك
 تفوررعلا نعمك مهصليل اهب نوعقي دق يتلا قزاملاو ءامل مهلهاجت وأ ,ابنيناوقو

 ًايخ قرحلل هبحاص ضرعي ءًادجريطخ رمأ ةملسم ةأرما عم يبنجألا انز نأ
 يأ ةأجافم نإف اذلو .هتئيطخ رتسيل ةأرملا جاوزو يمالسإلا نيدلا قانتعال وأ

 د ايس عناع ةرهشلا مللاب نسل ولو نتعب هةملسع ةارما مع يونأ
 ةريبك ةيمك عفدب تالاحلا مظعم يف ىوست ةيضقلا تناك ةقيقحلا يفو ءهنجس

 نم اليل جورخلا نم نوسرتحي نويبروألا راجتلا.ناك ببسلا اذهلو .لاملا نم
 ال ىتح ءاهباحصأ بايغ يف ةملسم تويب ىلإ لوخدلا نم وأ «مهتاناخ

 ناك يتلا وهللا ةايح نأ ةراشإلا نم دب ال نكلو .«9مهتلا كلت لثمل اوضرعتي

 . 2صلبلل ةيبهذ ًاصرف مدقت تناك  نويسنرفلا ةصاخبو  مهضعب اهشيعي

 <87 ص ١ ج نامزلا ثداوح خيراوت يف ناسحلا ررغلا  يباهشلا رديح )١(
 (2) كمممأل, 0م. 011. 2: 355 - !اهمهومر: 2: 10 . ةلواع.ا هيف

 لزنم يف ةركلا تطقسف «ةركلاب نابعلي اناك نييسنرفلا نم نينثأ نأ «نابوك» ىوري

 يف لمعلاب هيلع ا ءهيلع ضيقف اهراضحإل امهدحأ لخدف .كارتألا دحأ
 . فيدجتلا

 (3) اكهععمو 5. 10 - 0ةمباهاناع. ١) 1 :5 ١١

 : تايكرت ءاسن عم أاودهوش ءاديص 2 نييسنرفلا راجتلا ضعب نع «ويفراد» ثدحتي

 هاب



 ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم رسفت نأ نكمي ةثداح ةيأ نإ لوقلا ةوفصو

 اهنأ وأ «ةلبلبلاو ىضوفلل ةاعدم اهبنأ وأ ءاهنيدو اهفرعو دالبلا ديلاقت دض اهعأ

 . ةيبروألا تايلاجلا ىلع عقوت ةمارغل ًاقلطنم ذخؤت تناك ءام لكشي ةئيسم

 لكو ءاهتيلوؤسم اهليمحت نكمملا نم ناك ةلكسإلا يف ةضماغ ةميرج لكف

 . اماسح بست نأ اهيلع ناك ءاهدارفأ دحأ دض ملسم نم روز ةداهش

 يه تناك .مهيلغ ةبترتملا نويدلاو «نييبروألا راجتلا تاسالفإ نأ اك

 مهطغض لئاسو تاوشابلاو ماكحلا هيف مدختسي ابيط الاجم ىرخألا

 لمحتي الأ بجي ةيلاجلا عومجم نأب دكؤت تازايتمإلا تناك ًاثبعو . مهصلبو
 ةجحب «مهتامارغ نوضرفيف نودوعي اوناك تاوشابلا نأ ذإ «دارفألا نويد

 .(>ههينطاوم حلاصم ىلع ظافحلا

 نفسلا ةرداصم كارتألا ةداع نم ناك هنأ .,كلذك صلبلا رهاظم نمو

 ةفلتخم علس لقنب انايحأ اهفيلكتو ءةيناثعلا ءىناوملا يف ةدوجوملا ةيبروألا
 نإ لب «ةينيطنطسقلاو ماشلا دالبو رصم نيب ةصاخيو .«ناطلسلا باسحل

 شويجلا نيومتب مايقلاب ةيدناك برح ءانثأ ةمزلم تناك نييبروألا نفس
 ةمارغ نإف «ةنصارقلا يديأ يف نفسلا كلت تعقو ام اذإ نكلو .«0ةيكرتلا

 ةميق عفدت نأ ةيلاجلا ىلع نأ يأ ءاهيلإ دوعت يتلا ةمألا ىلع ضرفت ةريبك

 نإو .اهرهظ ىلع نيملسم لمحت نفسلا تناك اذإ اهفاعضأو ةبوبنملا ةلومحلا

 ىتش ثداوح اهلثمو .ةثداحلا رتسل وكيإ (6 )٠ ٠٠ عقد ىلع قفتا مث قرحلاب اوددهف

 . تالاكسإلا نم اهريغو «ةرهاقلاو بلح يف
 ال. [0'قةمحياويرزع .ال. 26: 553 - 558 - !هانو لاب ممكنا لاب قلتو خ19 ءاطقماطبعو 16 قمييرأ] 1703 - مرش 4

 (1) ا1كقهومرو: طه: 10 - 11 -- 0مُدياهرا, |||. م6: 359 - 2 )0غ(

 ةئس يف لئامم ثداح ىرج توريب فو ءةرهاقلا يف كاذ ناك .هبرهو نييرسيوسلا

 مل ولو ءشرق )560٠٠0( هتميق سالفإ ىلع نييسسنرفلا دحأ بره ذإ ©
 .هتيلاج ىلع ىربكلا ةماطلا تعقول هيلع ضبقي
 (2) ال. لويررلقر. ا(. 5: 132 - !اههمملاب 5١ ظ 1 ١)

 ناحل



 .(«7تابسانملا هله لثم يف تضرف ىربكلا ةيسنرفلا تامارغلا

 ثداوح نوقلتخي اوناك نيذلا تاوشابلا يفكتل نكت ل صرفلا هذه لكو
 يتلا «1517 ةنس يف سلبارط اشاب ةثداح اهرهشأو . مهعشج اوضريل ةبيرغ

 أشاب ىعدا مايألا نم موي يف هنإ لب .«”:ءانيملل نييسنرفلا ةرداغم لإ تدأ

 نوردنكسإلاو بلح نيب عئاضبلاو علسلا لقنت تناك يتلا لامجلا نأ ءبلح
 تاناويحلا كلت نع عافدلا ىلإ هعفدي هنادجو نأو ءاهلمحب تلقثأ دق

 هيلع ناك ام هنكلو .لدج يف هعم لخدي نأ لصنقلا لواح دقو . ةنيكسملا

 .20تاريللا نم فالا ةعضب عفدي نأ الإ

 امدنع هذه كارتألا تامارغ غيوست نكمملا نم هنإ «نوسام» لوقيو

 يد نويبروألا ةنصارقلا م م كر دورت لاقل نرخ

 اذإ ايف ايسنرف ًاحئاس اولأس سانلا ضعب نأ ىتح «ةينايثعلا ةيروطاربمإل

 شرق 258٠٠٠١ 0سطمعبادو 8 ©هواللاو+ ةنطابقلا تالومح تفلك ءما٠55 ةنس يف 0(

 ىلعو «شرق )4١,٠٠٠( نم برقي ام دارفأو عئاضب ةلومح ىلع نييطلاملا ءاليتسإو

 ةلومحو «شرق )٠١٠٠١( طامسقب ةلومح ىلعو «شرق (78, ٠+ ) نوباص ةلومح
 . .ةديدع ىرخأ ةلثمأو . . . شورق (ال,١٠٠ه) حمق

 ال, 06اأطؤ,هقتممق له اذ هطقمصاطرقر 12 مماثأ 1667, 22 المالوردطعو 1668, 68. 2 ْميطزبوع 00111116١
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 وانأ ٠

 (2) ؟ةروقمموإ: 2: 0 )2

 نم رثكأب هيليسرم نم لمحم بكرم اهيلإ لصو دق هنأب سليارط اشاب عمس امدنع

 هبكرملا كاذ ىلإ ًارس لمح هنإف ءًاريرح اهب ىرتشيل نمشلا ةئف نم )٠٠٠, 1١5١(

 نوشتفي ًادارفأ لسرأ مل ” ةفلتخم نكامأ يف هيف اهافخأو «ةيكرت سبالمو تاماع

 كلذ ىلع ليلدلاو 27 اولتق مبنأب ةراحبلا اومهتيو «سبالملا كلت اودجيل بكرملا

 . . مهسوؤر تعطقو «هتراحب مكوحو بكرملا ردوصف «سبالملا

 (3) 0نينلاوأت ةلميولامو عولعتلميرع لن اهايويرأ.. 1: 11.2: 76 هيف

 ٠2:7 هين وأنزأن 8ةاوانمر) ل"رم ا/هزنووم كان' امايهوصأ_ 1
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 هذه نم ةنصارقلا لك نكي مل عقاولا يفو ؟؟(»ةطلام ةعسب ةسنرف تناك
 نوببغي اوناكو «ةينابسإو نولوطو ةونجو ةسنرولف نم كانه ناك لب «ةريزجلا
 ماشلا دالب رحب يف ةراجتلا اولوحو .ةملسملا نوبلسي ايك «ةيبروألا نفسلا
 اوتاك ام ًابلاغو .تاذلاب ناطلسلا اياعر ىلع ًادج ةرطخ ةراجت ىلإ صربقو
 ةيزجلا ىلع ءاليتسالا ةرم اولواحو ,نوردنكسإلا يحاوض يف ربلا ىلإ نوطببم

 اوناكو ءرحبلاو لبجلا نيب راملا قيرطلا يف ةينيطنطسقلا ىلإ رصم نم ةلسرملا

 رصم نيب ةلقنتملا بكارملا نيرظتنم .لمركلا لبج فطعنم يف كلذك نوئبتخي
 «لحاسلا ناكس نوببنيو ءافيح يف ًانايحأ نوسري اوناك لب ءةيروسو
 تناك نذإ لحاسلا ىرق عيمجف . أديبع مهنوعيبيو مهضعب نوفطخيو
 . ©مهعئاظف سوباك تحن شيعتو ءمهب ةددهم

 نوريغي اوناك دقف ءاديدج سيل ةيماشلا لحاوسلا ىلع ةنصارقلا ”رشو

 اوناكو ءاديصو توريبك ءىناوملا ىلع ىرخأو ةنوا نيبو ىطسولا روصعلا نابإ
 ةيبروألا تايلاحجلا نولمحي كيلاملا نيطالسلا ناكو .«تنافيللا ةراجت ةفآ

 ناك اذإو-. مهدعب كارتألا ماكحلا لعف اك .ةراغإ وأ وزغ لك ةيلوؤسم

 اهدرطو -. تايلامجلا كلت نجس ىلإ نايحألا مظعم يف نوؤجلي كيلامملا

 ةيدقنلا تامارغلا نوضرفي اوناك كارتألا ماكحلا نإف ءاهكالمأ ةرداصمو

 نوكي ىرت اي له» :لاقف ءاذه مهققوم نوسام فصنأ دقلو .ةظهابلا

 ول ةيناثعلا ةلودلا فقومل ًارياغم ةيبروأ ةلود ةيأ وأ ةرتلكنإ وأ ةسنرف فقوم
 ؟؟0ببهنلاو رطخلا سفنل اهثطاوش تضرعت

 (1) ©0ممار: 0م. 61 2 يعلو

 (2) لو 8قرؤيومت م: 67 - 0مصباوناع, ||. 2:11. - 1! 6اي عجم. 2. 417 - 21 8 ففإ

 (3) وقوم: 4 4

 « نيملسملا ناصرقلا نم مهتلماعم ْق ةيناسنإ لقأ اوتاك نييحيسملا ناصرقلا نإ

 .«نوبس» حئاسلا.لوق بسحب

 5مهرد: ا/هزيهوو 'اةقلأو, 126 لقلا08116, 26 36عم 6+ لان |9801

 (4) 0هممامو: (لأوأماأرع لاب تمرورمورعم عواجف اه امهالهمأ هأ اظيوهمه..[| طه. 201-323 25

 (5) اناقمومم: 2: 6 )0
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 بابسأل ايئاد نكت مل تامارغلا نإ «ضارعتسالا اذه دعب لوقلا نكميو
 كولسلاك ءاهكرحت هقح لماوع تالاحلا نم ريثك يف كانه تناك امنإو «ةيهاو
 :ةئيسلا ةيسايسلا تاقالعلاو «ةنصرقلاو «ديلاقتلاو تاداعلا يدحتو ءءىسلا
 ١5514 ةنس يف ةسنرف موجهو «ةيناثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا بورح) بورح او
 ىلإ فاضيو ١165857(. ةنس يف سويخ ىلع اهموجهو «رئازجلا يف لجيج ىلع
 مل «نييسنرفلا ةصاخبو «نييبروألا راجتلا ضعب نأ .؛ةقحلا لماوعلا هذه

 ةأطو تحت اوعفدنا لب «ةنامألاو قدصلا ىلع تالاكسإلا يف مهتراجت اوئبي

 «دالبلا ناكسو ,كارتألا نوشغيو نوعدخي . حبرلا يف مهتبغرو «مهعشج
 مينكلو» . مهتطاسبو , مهقالخأ بّيطو , مهتيدجي نوريخألا ءالؤه فرع ذإ

 «ةوسقب اهدنع نوبرضي لب «نيترم نوعدخي ال مهنإف ةرم اوعدخ اذإ
 ,. 27(ةدحاو ة ةعفد لومقتنيو

 اوناك يتلا عئاضبلا ةيعون يف دالبلا لهأل نييسنرفلا ةعيدخ تلجتو

 ذخأو ,نمزلا عم اهتعانص تءاس ةيسنرفلا خاوجألاف «مهل اهنوبلجي
 نوكفني يلاهألا لعج امج ,تنافيللا ىلإ اهنم ءيدر فنصب نوتأي نويسنرفلا

 نع نوعروتي ال اوناك اك . ةيدن الوهلاو ةيزيلكنإلا خاوجألا ىلع نولبقيو ءابنع
 لفشألا همت لو «ةزاتميو ةليمج ًاعطق ىلعألا اهمسق يف مضت تالاب ميدقت
 ىتحو نيدنالوهلاو نييونكلاو نييسنرفلا نأ بناج ىلإ اذه «©ًائيدر ًاعون

 فلتخم ىلإ ءيضفلا دقنلا نم ةريبك تايمك نولمحي اوناك ءزيلكنإلا
 رمألا مىبابايف اودافتسا دقف .ةريبك حابرأ ىلع لوصحلا لمأب ,تالاكسإلا
 أوعرش مهنإ لب ءاهب نوبعالتي اوذحأف «دروتسملا دقنلا ةميقب ةميقب كارتألا لهج نم

 ضفخ ىلإ ىدأ امم «ةريبك تايمكبو ءفيزم ًأدقن تالاكسإلا ىلإ نوردصي
 دقلو . ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف يداصتقالا عضولا ةلبلبو « يلحملا دقنلا ةميق
 ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف فيزملا دقنلا اذهل مهلقن فعاضت

 '(1) نمل: م7 )1

 (2) مهنااهأ ل١٠ 6: 23 - عوممدقممأ: م: 23 - هطقبما). 32) 65 ٠١

 . (3) اياهموممو : 7 ظ (22 ١



 تسحأ امدنعو 4٠/. وأ ١// ىلإ لصت هنم نييليسرملا راجتلا حابرأ تناكو
 .ةيبروألا تايلاحلا ىلع ةريبك تامارغ تضرف اهنإف .رمألاب ةينايثعلا ةلودلا

 صحفل تالاكسإلا فلتخم ىلإ نيقوثوم نيفارصب تثعبو « ةيسنرفلا ةصاخبو
 .0ةيووطاربعإلا ىلإ ةفيزم ةيبنجأ ةلمع ةيأ لاخدإ تعنمو , يبنجألا دقنلا

 لمحي ّلظ يبنجألا دقنلا نإف ءاهب ًاصاخ ًادقن ةلودلا كص نم مغرلا ىلعو
 دق ةيبروألا لودلا نأ ملعلا عم اذه «ءىناوملاو ندملا فلتخم ىلإ ةيفخ

 .(7فيزم دقن يأب لماعتلا اهاياعر ىلع ترظح

 نع اهتدحاو فلتخت تامارغلاو صلبلل اهضرعت يف تالاكسإلا تناكو
 نم طمتلا كلذل ًاعوضخو ًارثأت اهرثكأ وه ةمصاعلا نحن اهدعباف ,ىرخألا
 نأ امك «يلاعلا بابلا ىلإ ىوكشلا لاصيإ بعصلا نم هنأل ,ةلماعملا

 «تالاكسإلا كلت يف ربكأ لالقتساب ةبقارلا فعضل نوعتمتي تاوشابلا

 تايلمعل الماك ًاجذومن رصم هتناك مث نمو «مهاوه ىلع ًانايحأ | نوفرصتيف

 . 2نييبروألا راجتلا دض صلبلا

 عباسلا نقلا عم 2 تناك سلبارط نأ ودبيف ع ماشلا تالاكسإ امأ

 رطضا امم ءاقيس لآ اهتاوشاب لبق نم تاءارجاإلا هذه لش ًازكرم رشع

 اهل ةرواجملا تالاكسإلاو اديص تمعن انيب .اهترداغم ىلإ ةيبروألا تايلاجلا

 ءًاماع نيرشعو ةعبس دتما . ليوط ماللسب .اكعو توريد لثم ءىطاشلا لع

 (1) هطويملأو_ | صرت 5-4 )غ1(

 (2) 04رح/زورسع. ال 2: 568 - 12 !/اهل 1675. 88. 6 )غ2

 لمح نم ةنطابقلاو راجتلا عنمي «(ويام )١7 م1581/ ةنس يف ةسنرف يف ناملربلا نم رارق

 ةرداصم ةلئاط تح فيزم دقن يأ وأ « 1ةلهم5, ا10685 ةايسملا عطقلا ريدصت وأ

 . نجسلاو كالمألا
 (3) ا/اوهوموت 2: 19 - اللوول. 8: 124 4 هه

 :لاملا ىلإ ةمئاد ةجاحب اشايلاو .ديدع شيج اهيفو «يوق لجر رصم يف اشابلا نإ
 تالاكسإلا يف رمألا هيلع وه امم «نييبروألا راجتلا دض ًابصعت رثكأ ناكسلا نأ اهك
 .ىرحخألا

 ضع



 اديص ماكح نأ ذإ «مدي مل رمآألا نكلو . ينعملا نيدلا رخف ريمألا مكح تحت

 يف ثحب ىرج ىتح «ءرخآ دعب صلبل ةيلاجلا اوعضخأ «نيدلا رخف دعب
 .«)اكع ةلكسإ ىلإ ًايئاب ةيسنرفلا ةيلاحلا لاقتنا لوح 151 ةنس ةيليسرم
 لب 155٠ ةنس يف ةيالو زكرم ىلإ اديص تلوح امدعب عضولا نسحتي لو
 تماق دقف توريب يفو .نويدلاب ةلقثم [ئاد تناك اهيف ةيسنرفلا ةيلاخلا نإ

 موسر ىلع اديصو بلح يلصنق سفانت ببسب «صلبلا تايلمع نم ةلسلس
 ةمآلا فلك .نيعملا ينانبللا لصنقلا «لفون ابأ» نأ ابك «ةلكسإلا هذه

 . "”وكيإ )5١٠١,٠٠٠( نم رثكأ ةيسنرفلا

 ةرتلكنإو ةدنالوهو ةسنرفو ةيقدنبلا لصانق تالسارم نإف «بلح يف امأ
 يناثلا فصنلا يف ةصاخيو .كرمحلا لامعو تاوشابلا نم ىوكشلاب حضنت

 ةنس يف لوقي بتك يسنرفلا لصنقلا نأ ىتح ءرشع عباسلا نرقلا نم

 ءرهشأ ةتس لك تامارغ انيلع ضرفي نأب ةطخ لختا دق اشابلا نإ» : مل

 سوؤر ضعب مهل نم ةراجت ىلع ىضقت داكت اهنأ ةجردل «ةريبك تامارغلا هذهو
 اذهل ريقسلا لبق نم ءاود داجنا .وأ .ةلكساإلا ةرداغم بجيف «.لاومألا

 . ©«ءادلا

 ةمألا نأ الإ «تامارغلاو صلبلا لمحت يف ءاوس نييبروألا عيمج ناك دقلو

 «ةقدانبلاو نييدنالوهلاو زيلكنإلا نأل ,سبكأ تايمك اهنم عفدت تناك ةيسنرفلا

 (1) 0ة/1طؤرهالمدع ن6 اه ءطهمصطرو. 28 زناااه61657, 2 ملعب 1657. 881 3 )غ1(

 ان'ْةمياوينزع |. م: 389, مه: 362-69 ْ

 الهمعورو: م: 20

2( | 
 (2) 0088ممنلةحعه 600 ةناقن( مقرف. 364. !لاوثمأرو لن ©طمزعإع ااهرمصمأ م مطمر ال5 نافأ, 08و ا/اعق -

 ' الامم - 2ممهنا 9 8عئانأب

 ال. 0فيباو نعت ||, مم: مم: 355 - 6

 .(3) ُثهب 364. 21 ممن: 4 )0

 .ما5 ةئس يف يكرمجل.ا دض ىواكش ابنم

 اه ههدااهربم او توين: ":347.. م1515 ةنس يلاوح رخآ يكرمج نع حئاسلا ةصقو

 م



 فيكو «تاوشابلا عم اوشيعي نأ بجي فيك اوفرعو «ينامثعلا عقاولا اومهفت
 ةمواقملا نأل «>ةمواقم نود نوبلطي ام مهئاطعاب وأ ءايادحلاب مهتابغر نوققحي

 يهتنت الو «ةريثك تاقفن فلكت ىوكشلاو «لوطأ ًانجس وأ ىفوأ ًاصلب ينعت
 ىتشب نومواقي اوناك - سكعلا ىلعف  نويسنرفلا امأ .يباجيإ لح ىلإ ةداع
 ىتح . مهبلصتو مهتاقياضمو .تاوشابلا تنعت نم ديزي ناك امم ءلئاسولا

 لاق ,.ةسنرف لصنق نيبو هنيب مايأ ةعضب تماد ةموصخ دعب بلح اشاب نأ

 ال يذلا .يؤلؤللا فدصلا ةعيبط نم نييسنرفلا نأ مزجي داكي هنإو :هل

 نيب نم نييسنرفلا نأو . هيف ةداح نيكس دايغإب الإ هيف ام ىلإ لوصولا نكمي
 يضري ذإ . . . يبنجأ دلب يف شيعلاو ةايحلا ةعيبطل أهفت اهلقأ ممألا عيمج
 نولضفي نييسنرفلا نكلو ,ةقادصو بحب مدقت رهزلا نم ةقاب ةداع ناسنإلا

 اذلو . . .دولاب ريغص ليدنم نع اولزانتي نأ ىلع نوكلمي امم اودرجي نأ
 لصنق ناك ىنعملا اذه سفنيو .«0«انه شيعلا مهملعأ فيك فرعأسف

 رومألا هذه ةاوادم دتعن مله :الئاق ةيليسرم لصانق ىلإ ًاموي بتك دق بلح
 . 7©2«اهاحفتسا لبق

 نإف .براجتلا نم ةدافتسملا ةيساقلا سوردلا نم مغرلا ىلع نكلو

 دقو . صلبلا نودافتي فيك اوملعتي ملو ٍءمهعابط نم اوريغي مل نييسنرملا
 مل مهنأو اصوصخ «ةيسنرفلا ةراجتلا يف ابرخم اريثت تامارغلا هذه ترثأ

 اودجوأ نويدنالوه لاو زيلكنإلاو ةقدانبلاف .اهعفدل ةيميظنت ةقيرط اودجوي
 .ةيداعلا ريغ تاقفنلا هذه لثمل بيجتسي «ةيلاجلاب اصاخ ايلام اقودنص

 لصنقلل عفدت ةيقدنبلا ةيارلا تحت تالاكسإلا ىلإ رت يتلا عئاضبلا عيمجف
 دسل ءاهتميق نم ١/ ةيزيلكنإلا عئاضبلا عفدت كلذكو ««وميتوكلا» هبئان وأ

 اوناك دقف لوألا اهيسالو ءًاريثك نوقفني «نويدنالوه او ةقدانبلاو زيلكنإلا ناك دقل )١(

 لك نم نوجني كلذبو . مهتيامح نورتشيو ءايادهلا ةاضقلاو تاوشابلا ىلع نوقدغي
 (1) 0ةمباون. ال. 2: 3 : مه ثدحيام

 (2) امال. الا. ظ: 233 1 269
 (3) اواجه لاب تمدكانأ 8ماوم هاك 20م5ناد 08 [اهنكهأاا ع, 8 !اناق55 1623 مهب 3. م١

 (4) 8ورعطوأب 08, 011. 9 ف

 ناو



 .ةيلاجلا هجاتحت ام لك ةبياجمل ًايفاك الام رفوت ةبيرضلا هذهو .ةيلاجلا تاقفن
 وأ ريفسلا ىلع ًامرحم ناك هنأ الإ .صلبلا اياضق اهيف اب «تافورصم نم
 .(2تامارغلاو صلبلا ةجحب ةراجتلا ىلع ةيفاضإ ةبيرض ةيأ ضرف لصانقلا

 تايمك ريغ ةيلاجلا ةنيزخ يف ةمألا باون ىدل نكي ملف نويسنرفلا امأ
 اذهو , مهريغو تاوشابلا نم مهيلع ضورفملا لاملا ديدستل يفكت ال «ةليئض

 ىلع ءاقبإلا يف مهتبغرو مهعشج بناج ىلإ ؛ةتيمتسملا مهتمواقم رسفي ام
 يف مهتراجت نم ىلوألا ةلحرملا يف مهتيهجنعو .ءسمت نأ نود مهحابرأ
 مهايإ هحنمو .ناطلسلا عم ةبيطلا ةيسايسلا مهتاقالع ةجيتن «تنافيللا
 نيرطضم نويسنرفلا ناك اذكهو .ةراجتلا كلت حلاصل قاثيملا ولت قاشيملا
 اوناك نيذلا دوهيلا مه"نونئادلا ناك ام ًابلاغو ءدالبلا ناكس نم ةنادتسالل
 ءدب نم رهشأ ةتس دعب 768 ىلا ًانايحأ لصت دق ةيلاله ةدئاف نوطرتشي
 لاهسأرلا فاعضأ حبصت ىتح .تاونس عضب يف دئاوفلا مكارتتو .نيدلا
 .©اديص يف ثدح ام اذهو .«نادتسملا

 لصانقلا نإف «ةيلالملا اهدئاوف نم صلختلاو نويدلاب ءافوللو

 «لاملا نم ةيمك ةلكنسإلا يف وسري بكرم لك نم نوذخأي اوناك نييسنرفلا
 ةنطابقلا لبق نم عفدت ةيمكلا تناكو . © ةابننو يرافألا ىمسي ام اذهو

 نم نيدلا لوحتي كلذبو «بكرملا ةلومح باحصأ راجتلا نيب عزوت مث ءألوأ
 ًالاجي ناك يرافألا ةبيرض ضرف نكلو .ةيليسرم ةراجت ةفرغ ىلإ ةلكسإلا
 نيذلا راجتلا نأل «ةداح ىواكش ىلإ ىدأو ءلصانقلا لامعتسا ءوسل ًاعساو

 نودجي اوناك ءابنم مهمزلي ام ءارشل ماشلا تالاكسإ ىلإ مهلاومأ نولسري اوناك
 نووني اوناك يتلا ةيراجتلا تايلمعلاب مايقلا نع اوقيعأ دقو ةأجف مهسفنأ
 ءىناوملا رجه ىلإ بكارملا نم ريثك أحل دقو . مهاومأ صقن ببسب ءاهذيفنت
 ذدخؤي مسر «ةبيرضلا كلت لحم لحي نأ ٌيْوَر اذه مامأو . يرافألل ةضرعملا

 (1) 0فمباوس |. 2: 42 - 5هللهمإل: لأ ءانممل13 158 .. صاب1413-14140009

 (2) ال. انادكعموب ص: 1 )7

 ةبيرضلا وأ «ةئراط ثداوح» ىينعتو ةيبرعلا «ضراوع» نم ةذوخأم ةملكلا نوكت دق (5)

 . ةئراطلا ثداوحلا ببسب ةعوضوملا

 منو



 نأ نيبت نكلو .نيدلاب باصملا ءانيملا نم لمحت ىِتلا علسلاو عئاضبلا ىلع
 ردا لاملا نأ امك ءنوشغي اوناك ء مسرلا عمج - مهيلإ لكوأ نيذلا نيمزتلملا

 ةقحالم ةيليسرم ةفرغ تدارأ ام اذإو ءرخخآ فده ىلإ هفده نع لوي ناك

 دئاوفلاو .لوطيو لوطي ناك رمألا نإف ,مهعم قيقحتلاو «ةابحلاو نيمزتلملا
 لغشت تالاكسإلا كريو يفت تناك مال ماع قو )١(. مكارتت ةيلالهلا

 عوميتوكلا» ةبيرض عفد مظني ًارارق ويام ع يف ردصأ هنإف اذلو ءسبلوك لاب

 رارقب هعبتأو «ةيليسرم ىلإ ةدفاولاو «تنافيللا ةراجت يف ةلماعلا بكارملا ىلع
 ىلع صاخ «وميتوك» ضرف هنإف .نويدلا ٌفصت مل الو م1774 ةئس يف رخأآ
 يف ماعلا وميتوكلا بناج ىلإ «ةنويدملا تالاكسإلا يف ةيسارلا بكارملا
 . (9ةيليسرم

 دتمي ناك امنإو .بسحف ًاينأ ةراجتلا قلقتل نكت مل تامارغلا نإف اذكهو
 تناكو ءاهثودح خيرات نم ًاماع نيرشع نم دهبأ ىلإ  ةريبك تناك اذإ  اهرثأ
 نإف اذهل ةجيتنو . مكاحلا وأ اشابلل يطعأ ام لاثمأ ةثالث نم رثكأ ةمألا فلكت
 ةصاخسو «نويدلاب ةلبكم اهسفن دهت تناك ,«تالاكسإلا يف تايلاجلا مظعم
 «م1568 4 ةنس يف تلصو ءاديص ةلكسإ يف ةيسنرفلا ةمألا نويدف .ةيسنرفلا

 ةدعاسملا نم مغرلا ىلع ءاهنم ررحتلا نم نكمتت لو «شرق )٠٠ , 8٠( ىلإ
 نيدلا ناك م561١ ماع يفو «7ةراجمتلا ةفرغ امل اهتمدق يتلا ةيلاملا

 رع تالا باساب امهم 1 سال يال او ٠60١

 (1) ا/. اكههعمروب ظن 2 ْ )غ1(

 (2) ا/. اطال. 2: 173 -5 )3

 لح عضول شرق (؟١٠٠6) اديص ىلإ م1564 ةئس يف ةراجتلا ةفرغ تلسرأ دققل (9)

 . ةيلالهلا دئاوفلل

 م04ياباونا«. ٠١ 2: 269 - اهاثكوو 17 زانأر 1658, 14 "نيرا قع 1661, 88, 6

 .اديص نويد ريرحتل شرق )٠٠٠, 4١٠( ةفرغلا تنادتسا دقل (5)
 ./١ اواجعق . 24 لوياالاه+ 1661, 4 زنالاهأ 1661. 88, 28

 (5) اناهعدمبر: 2: 6 )2

 .اهتيقصتل ةصاخ وميتوك تعضو دقو أشرق 4 ماعلا كاذ يف اهيلع ناكو

0١ 



 نع بكارملا تعنتماو ,م١1561 ةنس يف شرق )٠,٠٠٠( ةيسنرفلا ةمألا

 ًءافو اهتلومح ىلع اشايلا ءاليتسال ةضرعم تناك ابنأل اهيلإ عئاضبلا ليمحت

 .(١7١نيدلل

 جازمو «عاضوألا تابلقتل ةضرع تناك نذإ ةيبروألا تايلاجلا ةراجتف
 نسحلو ءاهقيض وأ ةيناثعلا ةلودلا يف لاوحألا ءاحنرو ,مظعألا ردصلا

 نكت ل تانزايتمالاف . مهعشج وأ مهمركلو ؛ همدع وأ تايلاحلا دارفأ فرصت

 نوري |ميسح نوفرصتي اوناك تاوشابلاو ماكحللا نم اريثك نإ لب «ةقدب قبطت
 ديكأت نم مغرلا ىلع ءدوهعلا كلت يف ىتأ اب ديقتلا نود «مهتحلصم

 صرحب اهب لمعلا ىلع هيفظوم ثحي رخآلا ولت انامرف هرادصإو ءامل ناطلسلا
 فعض رهاظم نم ًارهظم تامارغلاو صلبلا يف «نارتنام» ىريو .ةنامأو

 تناك امك اهسفن ةيبروآلا لودلا ىلع ىوقت ال انيح يهف «ةينامثعلا ةلودلا
 وأ ةيلاملا تابوقعلا قبطت اهنإف ءينوناقلا ناهيلس ناطلسلا مايأ لعفت

 هب لاق ام ريغ عقاولا نأ الإ .«2لودلا كلت اياعر ىلع تاداهطضالا

 - هرسف أك  ةيبروألا لودلا نم ةيماقتنا ةيلمع أئاد سيل صلبلاف ««نارتنام»

 ,فئاظولا ءارش ةيلمع عم اهئشنمو اهحور يف ىشمتت ةيلام ةيلمع وه امنإو
 ةوشر نم اهمزال امو ءرشع سداسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم تشفت يتلا

 تناكو ءةعورشم ريغ وأ ةعورشم ةبغر ةيأ ىلع لوصحلل «لاملاو ايادحلاب

 مهتجاح ىدمو ءءارزولاو تاوشابلاو ماكحلا ةيصخشل  اندهاش اك عضخت
 . يفشتلاو ماقتنالا فدب# ةلودلل ةنيعم ةموسرم ةسايسل ال ءلاملل

 ءىناوم ٍْق ةيبروألا تايلاحلا كلت ءاقب ةداع نوعرؤملا تركعتسيو

 - تامارغو لاومأ صليو داهطضا نم باذعلا ءوس نوماسي مهو .«تنافيللا

 .ةماه يهف ةيلاتلا ةقيثولا رظنأ -
 4 الاهتذ 1683. ا/ةرطهل 06 | |1ونتةهتادم لو !'ةعطمأام له 5مزله_ 88.3. 61.1094-1146 . )١( 

 (1) قةيعزل. مروا - 6078500708126, 16565 068 همرقانأو هاء [/اةيوقأااو د |عقتل 200عهغ ان ©0156أأ,

 28 [ةاناوع 1851, 21 ةالاأ 1

 (2) اللوماوم: 06, هلأ 2: 8 )3

 ضن



 مهدوفو ةعباتم ىلع نورباثي راجتلا ناك فيك ىرحألاب وأ  مهاواكش بسحب
 يفضي نيخرؤملا ضعب ناكو ؟«بئذلا مف» يف مهئاتراو «ءىناوملا كلت ىلإ

 يفو .«)ةرماغملاو يدحتلاو دومصلاو ةعاجشلا تافص تايلاجلا كلت ىلع

 ءالؤط ةبسنلاب اهريسفت نكمي ال «ةيوق عفاود نم ةعاجشلا هذهل دب ال عقاولا

 وأ «صليو ىذأ نم مهبيصي امم مغرلا ىلع ءاهنونجي يتلا حابرألاب الإ راجتلا

 اهيف اوقبي وأ .تالاكسإلا يف اوفعاضتيل نويبروألا راجتلا نكي ل رخخأ ريبعتب

 ناك دقو . صلبلا نم ةمجانلا تاراسخلا ضوعت ةيراجتلا مهحابرأ نكت مل اذإ

 .«توملا ىتح ءىش يأ لمحتل نودعتسم راجتلا ءالؤه نأ» نوفرعي كارتألا

 تاكلتمملا نم اهيلع نولصحي يتلا «ةلئاطلا حابرألا نع اولزانتي نأ ىلع
 . (؟7«ةيناثعلا

 ةراجت اهب تمدطصا يتلا ركذلا ةفنآلا' ةيلحملا تابوعصلا ىلإ فاضيو

 :تايلاحلا

 دنع مهعئاضب ىلع راجتلا اهعفدي نأ بجي يتلا : «بئارضلاو موسرلا»
 ,كرمجلا موسر نأ فورعملا نمو . ةيناثعلا ضرألا نم مهجورخو مهطوخد

 يأ نم ةدروتسملا عئاضبلاو علسلا ىلع ةينامثعلا ةلودلا يف ضرفت تناك

 تناك كلذكو ءاهلقن ةداعإل وأ عيبلل تناكأ ءارحب وأ أرب ام زكرم ىلإ ءناكم

 نيب أدبملا يف قرف كانه سيلف .هنم ةردصملا علسلاو عئاضبلا ىلع ضرفت

 جراخخ نكامأ نم دروتسملا ىلع ةضورفملا كلتو ةيلخادلا تادئاعلا

 نم فلتخت تناكف «ةضورفملا ةميقلا امأ .©اهيلإ ةردصملا وأ «ةيروطاربمإلا

 عضو اناعاو :ةحلتلا عونو ءًاقباس ةعبتملا ةداعلا بسحب ءرخآ ىلإ ناكم

 قوم ساسأ ىلع ذخؤَتو , (9 نمأتسم يبرح وأ يمذ وأ ملسم وهأ .رجاتلا

  2: 8اطل. )1(
)1١ 

)2( 1/000: 2 
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 تناكأ ءاهمجح وأ ,ةعلسلا ساقم بسحب ًانايحأو حملا عيبلا رعس نم
 ةينامثعلا ةلودلا تردصأ دقل ةقيقحلا يفو . خلإ . .ةبلعلا وأ «ةلابلا وأ لمحل اب

 سداسلا نرقلا يف ةيروس يف ءانيم وأ ةنيدم لكب .ةصاخ ةيليصفت تافيرعت

 موسرلا كلت تددح نييسنرفلاو ةقدانبلل ةحونمملا تازايتمالا نكلو )شع

 ىلإ اهليزنت يف حجنن هنأب «فيرب ود» يسنرفلا ريفسلا رخافتيو «ًايئدبم /5 ب
 ةقدانبلاو نييسنرفلا عم ىواستو .26©2م٠17 4 ةنس تازايتما يف «ةميقلا هذه
 يف ةيسايس بابسأل اوحجن دقف زيلكنإلا امأ «نويدنالوهلا موسرلا هذه يف
 «ةلدتعم ةبيرضلا هذه نإ» :«دوو» لوقيو .طقف /1“ عفد قح ىلع لوصحلا

 مل اهنإف :ةيقيقحلا اهتميق نم لقأ ةميقب ةداع ردقت عئاضبلا عيمج تناك الو

 ىلإ علسلا كلت لقن نكمي هنأ بناج ىلإ اذه . عقاولا يف 7 زواجتتل نكت
 يداوم سل طع ايلا لا يب سوسو
 , 7( ماداعنأو هب دردصملا»

 اوعفدي نأ مهيلع نيملسملا نيدروتسملا نأ حضوي سوكو سدورل ماك, نوناق نإ 0”

 عفد نيملسملا نم بلطي «م1104 ةنس يف نيليتيم نوناقو /54 نويبرحلا اهنيب 5
 ةجنرفلا ضرأو ةيقدنبلا نم دروتسملا ادعام «/8 نييبرحلاو «/5 نييمذلاو

 .1,8 ًايئاد هيلع مسرلاف
 (1) ا/. !/كةماتقلل 8 5310/3061: اهو 8فواممل 6015 [ةا دهان« لونلك اه5 8رهايآصءوم لع ]9 ةزلكأو )01(

 (2) اناؤهكمرر: 2: 74 - لو ”ةهقأول, ظلام . 51-141 23غ

 .(18 ءقال 3ك ة) دونبلا - 15٠١ 4 ةنس تازايتما

 (3) اللوم: ط: 3 )2

 نم ؛ةجنرفلا راجتلا عيمج ىلع الصأ تضرف ةبيرض يه «دوو» بسحب ةيردصملا
 انيب .ةينيطنطسقلا يف ىفشتسم ةماقإل 2(م15117- )"١5١7 دمحأ ناطلسلا لبق

 اهنأ تبثيو (ةيفاضإ ةضيرف» ب ةملكلا ىنعم رسفي «(79 ص ج) يدوعس ناييلس
 نيبيف 6860(2 ص ١ج) «قيفود ديسلا امأ . (ةيتفرلا»و «ةيدمآلا» نع رخأتم لصأ تاذ

 |مهمو « قلم 8 8م»#وما!. 15-58:13 . طقف ةيبنجألا تادراولا لع تضرف ةبيرض اهنأ

 اذه دعب امتح تثدحأ دق يهف ءاهيلإ رشت مل «م١15 4 ةسنرف تازايتما نإف نكي

 ىلع موسرلا ضيفخت لباقم ةيردصملا تلخدأ ابر هنأ «نيوبو بج» ركذيو . خيراتلا

 .لوألا دمحأ مكح تحت زيلكنإلا

 م تايلاخلا 5



 ثوبرهتي اوناك مهنإف «ةلدتعملا موسرلا نم مغرلا ىلع نييسنرفلا نكلو
 ًايفعم ناك دقنلا نأل عئاضبلا نم ًالدب  مهبكارم ىلع دقنلا مهراضحإب اهنم

 مازتلا مدع ببسب مدت مل ةلاحلا هذه نأ الإ . «22موسرلا هذه نمرمألا ءىداب يف

 ذنمف ةيبروألا لودلل اهحنم يتلا دوهعلاو ناطلسلا ترارقب كارتألا نيفظوملا

 يتلا رماوألا ةيليسرم ىلإ نوكتشي نويسنرفلا بلح راجت ناك م١111 ةئس

 /هو دقنلا ىلع لوخد مسر /؟ عفدب ءاهيف كرمجلا لماع اهيلع لصح

 .دنوارلاو نافدروكلا دلجو «ةينطقلا تاجوسنملاو تالابلا» ىلع جورخ مسر

 لواح هنأ الإ «ةافعم ريارحلا تناكو . (”«بلح نم ىرتشت يتلا علسلا عيمجو

 نوكيس هنإف  راجتلا بتك اذه ثدح ام اذإف» . مسرلل كلذك اهعاضخإ

 ىلإ اذه ءشرق ٠.٠٠,.#- 40,٠٠٠ ًايونس اندقفيس ذإ ءانل ًامات اسالفإ

 ا ا اج ءارزولا قرمت بناج
 يف يدامتلا ظحاليو .©6ةميدقلا ةلازإ انتعاطتساب سيل هنأ نوري مهخأ املاط

 فعض دادزا امدنع .ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف رمألا اذه

 تاوشابلا .لعج امم «لاملا ىلإ ةجاحلا تدتشاو «ةيزكرملا ةموكحلاو نيطالسلا

 وأ تارارق ىلإ رظنلا نود مهسفنأ نم نوفرصتي تايالولا يف كرابجلا لامعو
 ةنس ةرتلكتإ اهب تمدقت يتلا ىوكشلا نم كلذ ىلع لدأ الو .تانامرف

 1 ًايفاضإ 5 ذحخأي هنأل .«ةيروس يف كرامجلا ريدم» دض مال

 ةرتلكنإ حبر نأ الإ .بلح يف /" بناج ىلإ 6 نوردنكساإلا

 (1) ةقوموورمزن 74 - م5 تازايتما عساتلا دنيلا 001(

 (2) أطأل. 2: 74 - لح, 363 , 20 الهانةورراطنو 1 )2

 (3) ١95:85 ل" قاوم ْمَك. 168. 30 01/611 ه: 3 ةرف

 بئارض صوصخب «يزسودو يسناسود لبق نم تيرجأ :يتلا تاضوافملا يف رظني
 .بلح

 10 [ةةيثو' 1618. خه 142. !مأثتق 0و اق 085580ان[. 9 لقصأو 1619. قمه 363. اونو كفلوم- 12 )انام

 1620, قمعلا . 0041111113 1019/6116 1622, مرح, 143. |9116 6 2 6 جل - 1 2 ]هنا الأ 1623 مرق 363. 16 انه 1 4

 مذ ,364|نانأ ه5 لف "هم.
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 نوردنكسإإلا ءانيم عنمف ءاهتيلاج ىلع هتمقن بصي رادرتفدلا لعج ىوكشلل

 .(١>.هقفاوي ال يذلا «سلبارط ءانيم طقف مه ىقبأو ءاهبكارم ىلع

 ؛ ةيبروألا ةراجتلا ىلع تضرف دق ةيفاضإ بئارض نأ كلذ نم جدنتسيو

 ةبيرض كانهف .اهيلع اءوض يقلت ١١5١54 ةهنس ةسنرف تازايتما نأو

 ةبيرض دعب [يف اهيلإ ضو ,(7(جابلادو (ةيتفرلاو (؟7)«ةيباصقلا»

 2 لحفتسا دق رمألا نأ رهظيو . ًاقباس اهيلإ ناشملا ةيردصملاو (©١«ةيدمألاو

 (ةديدج موسرب ةيجراخلا ةراجتلا تلبكف شع عسياسلا نرقلا رخاوأ

 (1) لو 1ةهقاقي | طصط: 7 )1(

 ددع ناك ايو .محل ةيقوأ 277 يراشكنا لكل مدقي ناطلسلا ناك دقل :ةيباصقلا )0

 ةيلام ىلع نوفرشملا لمع دقف ,ةمخض ةبولطملا ةيمكلاو ءاريبك نييراشكنالا

 ىلإ ةبسن) ةيباصقلا تيمسو «ةنيزخلا ةراسخ ضيوعتل راجتلل اهليمحت ىلع ناطلسلا

 .(موحللا عئاب وهو باصقلا

 تارداصلا ىلع ذخؤت يتلا ةبيرضلا اهنأ يأ جّرخ ينعت ةيسراف ةملك (تفر) :ةيتفرلا

 نم ارح ناك عئاضبلا جورخن نأ (74 ص) نوسأم ركذيو . ت5 8 طهسوم. |!. 3

 ةلودلا تاميظنت مادقأ نآل حيحص ريغ رمألا اذه نأ ودبيو ءهل ًاحرصم ناك نمل بلح

 الهام باتك يف تاييظنتلا كلت ىلإ عجري) رداصلا ىلع ةبيرض دوجو تبثت ةينامثعلا
 ليل .ريتسجاملا ةلاسر 5 ثلاثلا قحلملا ىلإ و نأ 58 نيووهأ: !هو 8وواوودوماك كامعهس.

 .(اهيف يناثعلا دهعلا علطمو ةيروسل ينامثعلا حتفلا . حابص

 ىلع بستحملا اهذخأي ناكو . ةماع ةفصب (مسرلا» ينعت كابلا وأ (جابلا».ة ةبيرض (4؟)

 مسرلا اذه نأ نيوبو بج ركذيو اهب ةطيحملا ةقطنملا نم لم ةنيدملا قوس ىلإ دراو لك

 ءطقف علسلا ضعب ىلع ءىرخألا بئارضلا ىلإ ًافاضم زكارما ضعب يف ضرفي ناك
 «فيربود» امأ .ناسنإلا ةايحل ةيساسأ تسيل علس يهو . غبتلاو «نبلاو ريرحلاك

 راجتلل اهعيب عونمملا عئاضبلا ىلع ذخؤت ةبيرض ابخأ ىلإ حافلا هتركذم يف ريشيف

 ثج) هركذ ام عم ريسفتلا اذه قفتيو . 98 7و8. :٠.5 157الثم دولجلاك «نييبروألا

 ناكسل ةبستلاب ةيساسأ تناك نيئبروألل اهعيب ةلودلا تعنم ىتلا داوملا نأل «(نيوبو

 ظ 1 ْ .دالبلا

 لع عفدت ةبيرض يهو 0 ىتأد ينعتو عدامأ راد» يسراف اهلصأ ةملك :ةيدمالا )2

 . . تادراولا

 ضف



 مسروو .«9«(ةمالسلا مسر»و :«)عوسرلا مسر» لثم «ةقباسلا ىلإ ةفاضإلاب

 تايلاتلا عيمج تاياكش تدادزا دقلو .(29(نازيملا مسرإو («”سئانكلاب نذألا

 نأ «ةليوط تاضوافم دعب ةسنرف تعاطتساو .ةيفاضإلا موسرلا كلت نم

 ىلإ ءاهتادراوو اهتارداص ىلع كراهجلا موسر ضيفخت ىلع 2م 11/7 ةئس لصحت

 .ماشلا تالاكسإ عيمجل ةرايزب ليتناون ود زيكرملا اهريفس ماق دقو .ز/»

 ةيأ نود «ءةديدجلا كرمحلا موسر قيبطت ةرورضب اهتالوو اهماكح عانقإل

 ,(2ه1774 ذنم كلذ قيقحت يف ىرخألا يه تحجن ةدنالوه نأ اك ,ةفاضإ

 ينيريك نيليبلا يعاسم نم مغرلا ىلع «/ه عفدت تلظ ةيقدنبلا نأ الإ

 . "”ينيسورومو

 تقو يف ءًادج ةلدتعم ةيداعلا ةيعيبطلا موسرلا تناك دقل ةقيقحلا فو

 ةياحل ةعفترم ةيكرمج تافيرعت ةماقإ وحن هجتت ةبروأ لود عيمج هيف تناك

 حيرتستل ءانيملا ىلإ لصت تناك يتلا بكارملا ىلع ءدبلا يف ذخؤي ناكو :وسرلا مسر )١(
 لع (١٠7)و «ةريبكلا بكارملا ىلع ةجقأ )11١( ناكو ءاهتلحر دواعت مث ًاليلق
 ركذيو مذ هالا ةنس سليبارط ءانيم ِق كلذو ءةريغصلا ىلع (١ه) و .ةطسوتملا

 . طقف وكيإ (4) ب مسرلا اذه ددحي نأ بجي هنأب ليتتاون-

 ال, 8508أ: 0م. 01. !هأأعم لو الأ لو ةلهأحامأ, 5هألو 8 لانا, ا 4

 . ةينيطتطسقلا يف /7 / ه هلعج ىلإ لصوت دقلو
 مع زل 8أ وجور 15 274. 4زننلاهأ 1672,

 ةلحرب تاينمتلل زمرك «ءانيملا اهترداغم دنع ةئيفسلا ىلع ذوي مسر :ةمالسلا مسر (1)

 وأ «(م166 4 ةنس ةسنرف تازايتمإ نم ١4 دنبلا) وكيإ (*) ناكو .ةقفومو ةديعس

 .بكرملا رفسب حيرصتلا دعب يف ادغ كوه
 ةباقرأ هيمار 2: 5

 ةماقإب تايلاجلل حامسلل «نييبروألا راجتلا نم ذخؤي مسر :سئانكلاب نذألا مسر (5)

 . هئاغلإل ىعسي ليتئاون ناكو . ةيلصنقلا سئانكلا

 . جورخلاو لوخدلا يف تالومحلا نزو ىلع ذخؤي : نازيملا مسر (4)

 (4) مز قأ عجج

 (5) قع و. 8! 376 ةاةرصدأتو لو ظمطماإل. 1669 - اهمها: 0: 5 2(

 (6) هل. د. ال. طاأؤمقععأ. 1 5 157. م0 104. |١ 9, روابي 3 ©

 ضف



 راجت نم ذخفؤي امم لقأ تناك اهنأ ىتح «ىموقلا اهداصتقا ةيمنتو ءاهتعانص
 لك نم تيفعأ دق ةيبروألا تايلاجلا نأ ملعلا عم .(©2مهسفنأ دالبلا
 «نييمذلا ىلع ةيزجلا لثم دالبلا لهأ ىلع ةضورفملا ء.ةيصخشلا بئارضلا

 راجلا نع اوكقني مل نييبروألا نإف كلذ عمو .نيجوزتملا ىلع جاوزلا ةبيرضو

 اهنوعفدي اوناك يتلا ةيرثنلا تاقفنلا نم ةصاخيو - انيأر امك  (”ىوكشلاب
 ىلع لوصحو «بكارملل ليمحت نم «ةيراجتلا تايلمعلاب ةلص هل نم لكل
 يف ةدايز اودجو املك .نوؤجلي اوناكو .رومأ نم كلذ ريغ ىلإ «صيخمتلا

 يف ةدكؤم ريغ اهتجيتنو «ةثيطبلا ةيمسرلا ةياحلا بلط يلح ىلإ ءموسرلا
 ريغ وأ «ةيلحملا تاطلسلا عم ةرشابملا ةمواسملاو «يسايسلا رتوتلا تارتف
 وأ «نييكرمجلا مظعم نأ «نوسام» ركذيو ءدوهيلا ءالمعلا ةطاسوب ةرشايملا

 مهتاقاط لكي نولمعي ءالؤه ناكو ءدوهيلا نم اوناك كراجلا يمزتلم ىرحألاب

 موسر ةماقإب تاوشابلل نوحوي اوناك ام ًاريثكو «حابرألا ربكأ ىلع لوصحلل
 لباقم ةيابحلا ةقيرط رييغت وأ «ةيفسعت ةقيرطب عئاضبلا ريعست وأ ءةديدج
 راجتلا ناك دقلو .20ةديدجلا تاءارجإلا حاب وأ مهنيب |ميف مهماستقا

 )١( و «نيملسملل /4 و ,ةمذلا لهأل /ه يه بسنلا نأ ؛نوسود» ركذي "/

 .دالبلا يلاهأل /هو «نييبروألل /7 . طنقف نيتبسن ىلإ «رماه» ريشي امنيب . نييبروألل'
 (1) "0155011: ؟ 8طاةهقنن نقم 8أ هام ل" ةلمأزو8 010130. الأ|. 2: 5

 - اقرت ق1: 1: 5

 عنمت ةريثك رماوأ كانهف ءىواكشلا هذه ىدص لمحت ةديدع ةيكرت قئاثو كانه (؟)

 . تازايتمالا مارتحاب مهبلاطتو «موسرلا ضعب ذخأ نم نيفظوملا

 ةاةمانهمت 2: 609 - ل" حم فه اهم ميعارابةو ان نانقع. !؟ةيرأا !(عممعأ 2301. 8هج ااناطوبمطأ ا مامردأ 2:8

 .ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا تافيشرألا يف كلذك ريثك قئاثولا هذه لثمو
 - م. 1. 51378 - ٠ ةاثتعهع 14 لهل, 20 00امن18 1682 - 17 08ل 1683.

 - قم. 5. ال. 8هنام خ ©0مقاةماتممممأا, انأومهععأ نانعرألأ 18 157.170 101, 20011673 - 18 158. 70 157, 0

 لانا! عا 1675.

 )**(  . 1625اهأ65 0" ماهم. فق, 363 - ةععط. 0م0105. 0ةاأطه:هلامصع 12 زانأط 1620 - 31 زانألا ه4 )3(

 مار



 نم ةقيرطك اهيلإ نورظني اوذخأ ثيح «ةيناثلا ةقيرطلا نوعبتي نويبروألا
 جاجتحالا نع اوهسيل اونوكي مل مهنكلو «قرشلا يف ةدئاسلا ةيراجتلا قئارطلا
 ةليسو تناك ءاهئطبو اطوط نم مغرلا ىلع قيرطلا هذه نأل «نيلوؤسملل
 نم مهيسفانم دض امننإو .بسحف كارتألا نم ال «ةديدج دئاوف باستكال

 بايلا» ماظن ُْق هنأ ىسنن الأ يرورضلا نمو .نيرخآلا نييبروألا راجتلا

 تناك «ةيناثعلا ةيروطاربمالل يراجتلا مطاوع ناك يذلا .«حوتفملا

 اماه ًارصنع .ةصاخ ايازم ىلع لوصحلاو 00000 ًاماه اروذابعلت ةسفانملا

 .نيلحملا ماكحلا برق ذوفنلا عارص ناك انه نمو .ةيراجتلا ةيلمعلا يف

 مل تاديازمب مايقلا نولواحي نوينامثعلا ناك لباقملابو .ىواشرلا يف ءاخسلاو
 يف ةيلاتتملا مهتالزانت كلذ ىلع ليلدلاو ارو اكاد مهزكرم اهيف نكي

 :ةلجاعوأ لجأ يهتنت تناك ةلود راجتل اهنوحنمي يتلا ةدئافلاف «تازايتمالا

 بلاطمل خوضرلاو حنملا لسلستي ناك اذكهو .لودلا نم اهريغل اهحنمب

 .اهحاصمو ةيبروألا لودلا

 ,ةيردنكسإلا ةعورشملا ريغ بئارضلل ًاضرعت تالاكسإلا ربكأ ناكو
 نإف ءاذه لك نم مغرلا ىلع نكلو .ةيبونحلا ماشلا دالب تالاكسإ اهيلتو
 رتافدلا يف نونلعي ةيليسرم لصانقو 2,م150117“ ةنس لئمف .فق ةوتت مل ةراجتلا

 /هو .بئارضلا نم /١؟ 5 ب ةلمحم بلح ةراجت نأب كلملا ىلإ ةمدقملا

 نم رثكأ حابرأب يتأت دعت مل تاونس عضب ذنم اهنأو «ةلومعو لقن تاقفن
 لقث يف ليق امهم نكلو 20«2م151417 ةنس يف ررك لوقلا اذه سفنو . 5

 ةراجت نع اوسعاقتي مل نييبروألا راجتلا نإف «ءتاققنلاو تامارغلاو موسرلا
 حابرألا نأ ين كش الو ء.ىوكشلايف ةالاغم كانه ناك هنأ دب الو ,تنافيللا

 نوعَّدي ام لك ضوعتل , مهمامأ ةعساو لبقتسملا فادهأو ءأدج ةريبك تناك
 يتأت نييبروألا راجتلا حابرأ مظعم تناك دقل ةقيقحلا يفو .©تاراسخ نم

  ةيناهنعلا ةيروطارمإلا يف مهلبق نم عابملا دقتلا نم
 (1) ا هالو 6 نمامات(8 3. وخد ا

 2( ة1لجوو مرر: 6 )39

 (ن) ةيؤحررزهررز صطن 608 - 9 2م

0/4 



 :دتقلا هج

 ةراجت عوضوم يف نيدح وذ ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف دسقنلا ثحب نإ
 ةماه ةليسو مدختسملا دقتنلا حضويس وهف . ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاجلا

 ناكو «نويبروألا اهب رجاتي ةعلسو «ةيحان نم يراجتلا لدابتلا لئاسو نم
 عباسلا نرقلا رخاوأ يف ,ةيداصتقالاو ةيلاملا ةينايثعلا ةلودلا عاضوأ يف اهرثأ امل

 .ىرخأ ةيحان نم اهتناع يتلا ةيداصتقالا تامزألا ينو ءرشع

 نينرقلا يف «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف لوادتملا دقنلا مسقن نأ اننكميو

 دقنو « يبهذ دقن : ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ ءرشع عباسلاو رشع سداسلا

 . يساحن كدقنو ١ يضف

 ديقت تناك ةنيمثلا هتميق نأل ءأكو ًاعون ًادودحم ناك دقل : ىبهذلا دقنلا ١
 اذه عمجل لئاسولا لكب ىعست لودلا عيمج تناكو .ةراجتلا يف هحرط
 يف يبهذلا دقنلا نم ناعون زيميو ءاهتسايس معد يف هيلإ اهتجاحل بهذلا
 . «ةيبنجألا تايوكيالا»و «ينامثعلا يبهذلا وكيآلا» ةيناثعلا ةيروطاربمالا

 ةديدع ءامسأ لختا دقو و ملاد» بهذو» ماعلا مسالا لمحيف .لوألا امأ

 - 2 نرقلا ي ق١ «ىهاشوو .«يرولف ةكسوو .(١«ىرولف» لثم .روصعلا ابسحعي

 كفو , 27 هكسب ماق نم لوأ حتافلا دمحم ناطلسلا ناكو . (07(رشع سداسلا

 ةمامد» مسالا ىتأ اهنمو ءاههجو ىلع ةرهز لمحت ةيبهذ ةعطق تناكو « ىام١»» يأ )١(

 .م7817١ ةنس ذنم ةسنرولف يف كست تناكو «؛

 ف
 (2) 8ةاأم: عددهن دان, الأ ه1 مأق اععمممجأوابو لق اه ؟انىونأو ام لوانعلوأ قمكتدئأونو مقل. لابأل 1864, 6

.428-429 

 (3) اطال. م 8 ْ هه

 ةلداق'هدا - هضواوغ تاعوقولا جئاتن هباتك يف «يرون ىفطصم ديسو لوق بسحيو ْ

 47/861 ناليب امأ .ًاجذومن ةيوسمنلا تاكودلا ذختا حتافلا دمحم نإف (55صر)

 . ةيقدنبلا تاكودلا هنأ ركذيف



 رشتناو « يبهذلا يناثعلا دقنلا جذومن اذه يفرشألا ادغ دقو .©0«يفرشألا»

 هرصتخاو .«نوتلا يفرش» وأ .«نوتلا يرشأ» مسا تحت ةيروطاربمإلا ِق

 عم رصم تناكو 7 «يناطلس» 5 ,(7«فيرش» هومسف بناجألا

 ىلإ لسريو هيف لس شنب تاكو .(2بهذلاب ةيروطربمألا نومت لوبنطصا

 مسقلا لكشي يرصملا بهذلا ناكو . اما ىقبي رخآلا هضعبو «ةمصاعلا

 يف يساسألا رصنعلا نوكي يبهذلا دقنلا نأ امك .«©رصم جارخخ نم مظعألا

 ةيبهذ ةلمع ُكست تناكو . 2 ةينافلسنارتو زوغارو صربق اهعدقت يلا ةيزحلا

 ىلع حالصإ لخدأ دقو «ءديدج ناطلس ةئطلسلا شرع منست املك ةديدج

 دهع يف ظحول ذإ .رشع عباسلا نرقلا ةياهخ يف ةينامشعلا ةيبهذلا ةلمعلا

 تذخأو ءرصم يف تطحنا دق دق «يفرشألا» ةميق ة نأ يناثلا ىفطصم ناطلسلا

 .لوبماتسإ ف كس يذلا كاذ لوادتلا نم بحست «يرعلا برغملا تايالو»

 شورقلا» هبشت 2م1595-1591 ةنس يف ةديدج ةيبهذ ةلمع كس ررقف

 - )١7١ ثلاثلا دمحأ ناطلسلا مكح تحت ردصتس يتلا «ةيضفلا

 ةنسو «كسلا ةنس اههجو نم ىلعألا فصنلا يف لمحت اهنأ يأ ء(ماا/ا

 مث نمو .« ةيقيقح ءارغط يف هيبأو ناطلسلا' يمساو شرعلا ناطلسلا متست

 .نوريخألا ةثالثلا كيلاملا نيطالس هذختا يذلا بقللاوه )١(

5 4 
 (2) 1! 2ةمماورن ل1 - 5

 (53) 510ءانوانع: ا/وإلقوه لان اعأنومأ. 2: 6 2

 (4) ؟جيوروجزورب مم: 147 -8 20

 تايمكب رصم ىلإ شابحألا هلمحيو علينلا يداو نم“هب قوي يرصملا بهذلا ناك
 .نيئسلا بسحب ةتوافتم

 (5) صاواجم 0عأاو الهلا: مزه: 126-161 - ؟جيوماوب مم: 147-18 6

 .ناكيسوأ يروليف )30١6٠( ىلإ جارخلا اذه لصي

02 
 (6) اناقماقم: من 5

 ةينافلسنارتو 6 1 ٠٠ :0 زوغارو «تاكود ه4 ىلا يل ٠.0 صربف تمدق“

 ةيبنجألا تاكودلا رهص ليعت ةلودلا تناك أنرو . 55 ةئس ِق ١: و٠ , ١86(.

 . «(يفيرش» ىلإ اهوحتو
 (7)أطط ع طووييوجت ١١ 2: 55. مواهب. ت7

 ضب



 . يلارغطلاب ديدحلا دقنلا ىمس

 تناك «يفيرشلا ةميق ىلع تأرط ىتلا تارييغتلا نأ ظحالي نأ بجيو

 - 155٠ يماع نيب ىشمنت تناك اهنكلو رشع عباسلا نرقلا يف ةليئض
 رثأت دقوهت . ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف .ةيسايسلاو ةيلاملا ةمزألا عم- م65

 نيبسألا وأ «شرقلا باصأ امم لقأ ناك هرثأت نأ الإ ةمئاقلا لاوحألاب

 . (ةجقألا)

 عيمج يف هلوادتب حمسي ناكو ًاريثك ناكف يبنجألا يبهذلا دقنلا امأ

 ىمسملا ««يقدنبلا تاكودلا» الوأ كانهف . ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ

 ««ةيجنرفأ ةكسدو ««ونوطلا يجنرف»و .«كيديتف ونوطلا»و :«يرولف»
 وأ ءةونوطلا زدلي» ناكف جرادلا مسالا امأ «يرولف ةيجنرفأ ةكسدو

 ةميق ريدقت يف هيلإ دنتسي ًاساسأ ريتعي ىقدنبلا تاكودلا ناك دقو .©>«ندليو

 يراجتتلا طاطحنالا نم مغرلا ىلع ذإ .ةتباثلا هتميقل دقنلا عاونأ ةيقب

 نإف :ةقدانبلا عم كارتألا اهب مدطصا يتلا بورحلا نم مغرلا ىلعو «ةيقدنبلل
 دعي مل هنأ لمتحملا نم نكلو .ةقثدقنلا عاونأر ثكأ ناكو هتميقب ظفتحا تاكودلا

 يف دمتعت دعت مل ةيملاعلاو ةيلحملا ةراجتلا نأل ءعساو قاطن ىلع لوادتي

 ءارغط نكت مل «ثلاثلا دمحأ ىتح ؛ثلاثلا دارم مكح نم ةمدختمملا ءارغطلا نإ -

 . ءارغط لكشب ءاهسأ اهنإو «ةيقيقح
 ,نيهجولا نم هجو ىلع يداعلا طخلاب (هيبأو ناطلسلا) ءابسألا بتكت تناكو

 بحاص ؛.رضنلا براضو ةيتألا ةلمجلاب ثلاثلا دارم مكح ىتح يناثلا نيزي ناكو

 تحت ءرصم دقن ىلإ تلخدأ يتلا ةديدجلا ةلمجلا امأ «رحبلاو ريلا يف رصنلاو زعلا

 نيرحبلا مكاحو نيربلا ناطلس» يهف ةقباسلا لحم تلح .جيردتلابو دارم مكح

 )1١5942-1١17١5( يناثلا ىقطصم دهع يف ىلارغطلا ناكو .«ناطلسلا نب ناطلسلا

 يبهذلا دقنلا امأ ةجقأ ("» )٠ لداعيو .ميدقلا يفيرشلا لثم ةبح (ه6) ايو نزي

 .ةبخلا نم ١ ,اله يأ غ #٠ , ٠ رادقمب هنزو صقنأ دقف قباسلا

 (1) 8ةاأد: 0م. تا 2: 4 ْ )1(

 . عيفرلا اهاوتسم ىلع ةلالد مسألا اذهب تيمسو :(ةبهذملا» ينعت زدلي

 ضف



 لو . سايق وأ ءطقف عجرمت همدختست انإو «يبهذلا دقنلا ىلع اهتاباسح

 ضعب ينو «بئارضلا ضعب ضعب عفدو .ةيزجلا ةيدأت يف الإ لمعتسي بهذلا دعي

 ًادقن نذإ سيل يقدنبلا تاكودلاف .«ةلودلا يفظوم رابكل مدقت يتلا حنملا
 .(2ليلقب يفرشألا رعس نم ىلعأ رعس ًايئاد هل ناك نكلو ءاجراد

 اثدعوع لا وأ «يراغنملا تاكودلا» كانه . يقدنبلا تاكودلا بناج ىلإو

 يذلا وهو « يقدنبلا تاكودلا نم ٌكايلق لقأ هتميقو « الادعد“ تألدنأ وأ ع ةاثنا

 ركذيو «ردان وهو «(يناملآلا تاكودلاو» «(7 ٠'0هورو مسأ حايسلا هيلع قلطي

 .دعب هدوجو يف ققحي ١ يذلا (9«يدنالوملا تاكودلا «هينريفات»

 لمح تناك دقف .اهيف ًابوغرم تناك ةيبهذلا ةيدقنلا عطقلا كلت عيمجو

 يأ شورق ليرئيق مسا ًاعيمج اهيلع قلطي ناكو .«ه)اهع رجاتي ثيح دنملا ىلإ

 لبق [ حصا ةملكب ةيكرتلا تاطلسلا لبق نم متخحت تناكو ©)رمحألا شرقلا

 (1) الادماعقمت 2: 7 )1(
 ا

 (2) اطال. 5: 8 )2

 و1588 ةنس يف «يفرشألل )١١( لباقم ءيقدنبلا تاكودلل ةجقأ (١؟5)

5 . 

 ١5514 ةنس يف «يفرشألل )١15١( لباقم «يقدنبلا تاكودلل ةجقأ (170 )
 . 1559 ةنس يف يفرشألل (776) لباقم «يقدنبلا تاكودلل ةجقأ )١6١(

 5١ا/5 ةنس يف «يفرشألل (؟58) لباقم يقدنبلا تاكودلل ةجقأ (؟86)

 ١19٠ ةنس يف يفرشألل )77١( لباقم « يقدتبلا تاكودلل ةجقأ )0١(

 ١/٠٠ ةنس يف «يفرشألل )٠١( لباقم «يقدنبلا تاكودلل ةجقأ (”1)

 ينرشألا انيب .ةجقأ )١4١( يراغنهملاو ءةجقأ (؟٠6) ىيقدنبلا تاكودلا لداعت (")

 - نفل . 48 ماع ةجقأ (776)

 (4) جي ومتور: 2: 3 ١)

 (5) اطال )0(

 .لوص ١ هو تاريل < وأ «لوص ١١و تاربل 5 ةيبهذلا ةعطقلا نمث لوعفدي اونأك

 اهنإف ءاهيلإ رمحألا ةفص تفيضأ اذإ امأ ءًايضف ًادقن نعت ةفص ةيأ نود (شورقلا) (5)
 .«عماللا» اهم دصقيو «نيتلا ليزيف أضيأ ىمستو . ةيبهذ ينعت

 ضو



 .(1>قاوسالا يف لوادتلل اهحرط

 .«تاللاكسالا' قاوسأ يف ةليلق ةيبهذلا ٍةلمعلا تناك اذإ : يضفلا دقنلا  ؟

 : ةيبنجاو (ةيلحمو ةيزكرم) ةيناثع يهو «ةريفو تناك ةيضفلا ةلمعلا نإف
 راجتلل ةبسنلاب تناك امنإو ,بسحف يراجتلا لدابتلا دقن نكت مل ةضفلاف

 مه اوناك دقو ءةيراجت ةعلس ةمخضو ةعيرس حابرآل نيفهلتملا نييبروألا

 نأ نم اونكمت اذإ ايس ال .ةلئاط ًاحابرأ ةراجتتلا هذه نم نؤحبري نانويلاو

 ةيضفلا ةلمعلا لاخدإ ةيلمع مهل نولهسي ًاكارتأ نيفظوم اهيف مهعم اوكرشي

 ادهاش ناك يذلا :ةيكرلا ةيدقنلا عطقلا رعسل يلاتتملا روهدتلا نإو .ةفيزملا

 : اريبك اماهسنإ ةراجتلا كلت هيف تمهسأ دق «ةيلام تامزأ ىلع

 وأ .وةجقألاو و كانه ناك دقف «لوادتملا يضفلا دقنلا عاونأ امأ

 ةينامثع ةلمع يهو ««ريغصلا ضيبألا» وأ ««يناثعلا» وأ ««ينامثعلا ةجقألاو

 تاباسحلا يف مدختست تلظو «©ناخروأ ناطلسلا دهع ىلإ عجرت «ةميدق

 ةيدقنلا ةعطقلا هذه باصأ دقلو .رشع عياسلا نرقلا ةياهبخ ىتح ةيمسرلا

 يف ًاماه ًارود اهضافخنا بعلو «نمزلا يلاوت عم ءضافخنالا نم ريثكلا

 دهع ذنم اهتميق تندت دقف . ةيناثعلا ةيروطاربمالل يداصتقالا خيراتلا

 ىلع ةتياث تيقبو «ىلوألا اهتميق فصن ىلإ ميلس ناطلسلا دهع ىتح ناحروأ

 ثلاثلا دارم مكح ءدب ىتح لوألا ميلس ناطلسلا دهع نم ةميقلا هذه

 يتلا ةيلاملا ةمزألا نإف ءريخألا ناطلسلا دهع ينو .2(ما1هو8  ١هال#)

 ةضفلا قفدت ء٠165 ةنس ذئم ,ءطسوتملا رحبلا برغ يف اهدجوأ

 (1) تاطط ث 8مادوم (0 1 1 ١١|

 ةعبرم يهو «ةصلاخلا ةضفلا نم 4٠/ رايعيو «طيرارق (5) ءدبلا يف اهنزو ناك (9)

 . ةريدتسم أهتم تكا لكشلا
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 (3) 8ءقيرموإ: م: 8

 ةجقأ ٠+ - يلي مك يه رشع سداسلا نرقلا طسو يف دقنلا بسن نأ رداصملا عمجت

 لباقم ةجقأ ٠ ال ل تيتا رق لباقن

 م



 ةدح اهتدازو «ةينامشعلا يضارألا ىلإ تلصو ىتح ترشتنا «”ةيكيرمألا
 امث 265٠/: ىلإ يسرافلا دقنلا ةميق ضافخناو .ثلاثلا دارم ناطلسلا بورح
 2م15/5 ةنس يف .ةيرصملا ةرابلاو ةج ةجقألا يف ةاوتحملا ةضفلا طوبه ىلإ ىدأ

 يبنجألا دقنلل ةبسنلاب اهتميق تندت يلاتلابو هيلع تناك ام فصن ىلإ
 ىوس رشع سداسلا نرقلا ةيابغ يف نزت ةجقألا دعت مل اذكهو .«9يفرشألاو

 «نادراش» اهنع لاقو ««)”طاريق ١ و ه ةنز ىلإ تلصو نرق دعبو .طيرارق (9)

 دقو . (©(عباصألا نيب عيضت داكت ىتح «.ةقيقرو دج ةرغص ةلمع انإ»

 دالب نم ردصملا فيزملا دقنلا حاستكا ةجيتن «ةيلاتتم تاسكنب تبيصأ

 .رشع عباسلا نرقلا يف تناقيللا قاوسأل «برغلا

 ىلع لدت «ةديدج ءاسا رشع عباسلا نرقلا ين ةجقألل رهظ دقلو

 ضايب» لثم .فيزملاو اهنم حيحصلا نيب زييمتللو «هيلإ راشملا اهروهدت
 ةحيحصلا ةجقألا) (ةجق ةجقأ غاصودو .(ةعماللا ةجقألا) «ةجقأ ليش»و ىةجقأ

 . (ءارمجلا ةجقألا) (ةجقأ ليزيق»و .«(ةفيزملا ةجقألا» لباقم ..(ةفيزملا ريغ

 لك عمو .«©«رمحأ سلف»و :(أدج ءارمحلا ةجقألا) «ةجقأ كيبريك لزيق»و

 نرقلا ةيابغ ىتح تيقب اهنإف .طوبه نم ةيضفلا ةعطقلا هذه باصأ ام
 اهلوادتي يتلا ةجرادلا ةلمعلا  ىرخأ ةيضف ةلمع  «نمثلا» عم رشع عباسلا
 تماق دقلو . موي لك تايرتشملو «ةريغصلا روجألل مدختستو «بعشلا

 عانصلا فئاوط نمو .ةيراشكتالا نم ةفينع لعف دودرو ةيبعش تاكرح

 ءاهتقحل ىتلا ةيلاتتملا تاضافخنالا ةجيتن ةلودلل ةلماكلا ةينبلا تزه راجتلاو
 حلاصل ةلودلا ترطضاو .ةشيعملا تايوتسم عافترا نم كلذ نع دلوت امو
 ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف «نييرخأ نيتيضف نيتعطق ردصت نأ ةراجتلا

 (1) !طنم: 2: 398 50. )00

 (2) متو: م: 419 دو, 1043 0 ف

 (3) اكويراععم: اهتهمطنا.. 2: 239. ةرف

 (4) 0!قيممأمب 0م, هت ا. ه8: 15 - 6 )0

 (5) 8فازو. نم, نإ؛ . م: 424-15 )6

 الل



 ضعي يف تكس دق هنأ ةراشإلا نم دب الو . ةجنقأ )١١( لا ةعطقو ()ةرابلا امو
 دهع ذنمو ءةجقألا نم لقثأ ةيضف دوسقن ةيويسالاو ةيقيرفألا تايالولا

 نكي ملو ء.ةحضاو تسيل اهب اهتقالع نكلو ,««”يتوناقلا ناميلس ناطلسلا
 .اماع اًهوادت

 يناثعلا ناطلسلا عفد . مثالم ىضف ينطو دقنل ةجاحلا نإف « نكي (مهمو

 ةنس يف ,(2(شورقلا» كس ىلإ م591١ - )1١5481 يناثلا نايلس

 ةعطق كس عم ةداع ةيلمعلا هذه نوطبري نكلو ««ةرابلا» كس مت ىتم ادكؤم سيل )١(

 يناشلا ناشع ناطلسلا مكح تحت تردص اهنأ فرعن يتلا .ةجقأ (١5٠)لا

 ةبح ه٠) ةبح (15) ءدبلا يف نزت تناك اهنأ ًاحيحص ناك اذإو .(1577-151)
 دهع ذنم هنأل ءأاحيحص نوكي خيراتلا اذه نإف ؛ةجقأ (4) لداعتو «(غا"/9 -
 عبارلا دارم مكح تحت ةجقألا ةداعتسا ىتح د ال ثلاثلا دمحم

 ىلإ ةرم نم رثكأ (ةجقألا) تضفخنا اهنإف ءاهتميق نم أضعب ء(م1540-157)
 فرع 2 (م171717-514١) يناثلا ناثع دهع نأ بناج ىلإ اذه « تابح (4) نم لقأ

 تدغ ىتح ةجقألا نم رثكأ اهتميق تطبه دق ةرابلا نأ ودبيو . صاخ يدقن حشب

 . (3) ىلإ )١( ةبسنك اههنيب ةبسنلا
 . ةيناثعلا ةموكحلا عفد ةجقألا ةميق ضافخنا نأ ىلإ ةرابلا كس «نارتنام» وزعيو

 يذلا اهرود بعلتو .ةجقألا ةميق نم ربكأو ةريغص ةميق تاذ ةيدقن ةعطق داجيإ ىلإ

 ريغ اهنأ ىلإ ريشي هنأ الإ اهرادصإ خيرات دكؤي ال رحخآلا وهو .يضاملا يف هتبعل
 (4)ب م٠55١ ةنس يف اهلداع هينريفات نأو .رصم يف ةرداصلا ةرابلا وأ «يديؤملا»

 .ما ةنس يف «عرماه» كلذكو 2( ؟هيومماوم م: 46) ةجقأ

 ةعطق 56١ < ةضفلا نم مهرد )٠٠١ ةرابلا لداعي وهو رصم يف «يديؤملا» لثم (5)
 نوليب» ركذ دقو «نيدم» نويبروآلاو ««يديف» ةملكلا نوظفلي ةماعلا ناكو . (ةراب

 يرب وين ركذيو 866016 ا//ةم5: 5:159١ .ةجقأ ,١ ه لداعي ناك نيدملا نأ «سنامول

 .ناميلس دهع نم ىرخأ ةيضف ًاعطق نأ ايك تاكود لداعت ًائيدم (40) نأ م1687 يف

 (تايح ٠١ ةجقألا) «ةبح (50)و «ةبح (51) نزت تناكو ءروصو دمأ يف تكس
 (15)و ةبح (1؟9) نزت ةيضف عطق دادغبو بلح يف كس عبارلا دمحم نمز يفو

 . ةبح
 (3) 8مهيوإ: مم: 418 - 9 ف

 ةفلتخم عاونأ ىلع تقدغأ دقلو « 6ههدد ةينيتاللا ةفصلا نم ةيتا «شرق» ةملك نإ

8١ 



 -1595) ءه4١11 ةنس يف رخأ ديدج شرق كسو .(م15848) ه8

 دقو *17١(2 - 59١ه) يناثلا ىفطصم ناطلسلا مكح تحت (17

 مل ,يناثلا نائيلس ناطلسلا دهع لبق هنأ حضتي ركذ امبو .ءارغطلا هيلع تشقن

 شورقلا تناك امنإو «ةينامثعلا ةيروطاربسإلا يف ةينطو شورق كانه نكي
 :اهل ًاديلقت ناك ةيكرت يف اهم كسي امو « يبنجأ لصأ نم يه ةمدختسملا

 .(«١اهيوادتب حمسيل اهيلع (حص) ةملك عبطب كارتألا ىفتكا دقلو

 دقنلا امأ «ةينارثعلا ةيروطاربمإلا يف ينطولا يضفلا دقنلا صوصخب كاذ
 نم دراولا «دسألا وكيإ ًالوأ كانهف  عاونأ ةدع ىلع ناكف «يبروألا يضفلا

 مسا تحت ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ عيمج يف فرع دقلو .ةدنالوه

 كلذك فرع امك .«شورق ينالسرأ» وأ «يدسألا» وأ ,.«شورق يدسألا»

 . 7«(ليكوبأ» مسا نويبرغلا حايسلا هيلع قلطيو 22«ينالصألا» مسا تحت

 يلاوح يأ « مهرد 1 اهنزو) «نيميلس رايعو نزوب ةعطقلا هذه تناك دقلو

 ءاحنأ عيمج يف اريبك احاجن تقال دقلو .ةجقأ )٠١/( لداعتو «(ةبح 6

 اوميقيل كذه مهدقن راشتنا نم نويدنالوهلا دافتساو «ةيناثعلا ةيروطاربمإإلا

 عباسلا لئاوأو ءرشع سداسلا نرقلا ةيابخ يف .تنافيللا .يف مهتراجت اوتبثيو

 نم اهنورتشي يتلا عئاضبلا نمث نوعفدي اوناك نيذلا كشئلوأ نكلو .رشع
 وأ لدعم ينالسرأ لاخدإب حبرلا يف اعمطو ايجيردت اوؤدب ادق تنافيللا

 تدذختا دقلو .رشع ثلاثلا نرقلا يف نييبروألا ماكحلا ضعب هكس يذلا دقنلا نم -

 6:08: تورغ» لثم اهقطني يذلا يروألا بعشلا بسحب ةفلتخم ةيظفل ًاروص ةملكلا

 قتشا ةريخألا ةظفللا نمو © 1 نسور غدو 6 7055م وسورغ»و 2205 سورغ»و )

 هرايعو ةسضف مهارد 5 نزي هكس دنع «شرقلا» ناكو .ةيمستلا كارتألا

 .ةجقأ )١5٠( لداعيو ٠٠٠١. /مل#م

 - 8ماام 0م. 0أ1 2: ا

 تكس ىرخأ ةيناثع فور «ةميعل» يكرتلا خرؤملا ىلع ًادمتعم « 8ءاز» ناليب» ركذي م

 ةيبروألا شورقلا اهيف تدلق دق شورقلا هذه نأ حجرملا نمو م156037و ١15748 ماع

 . همسرو هلصأ يف ًاينايثع ناكف يناثلا نايلس ناطلسلا دهع يف كس يذلا شرقلا امأ

 . (7) شماه ءاث” 5ص رظنا (")و (9)

 اناننب



 ىتح ًاعئاش اذه مهلمع ادغو 21٠«,. ًايلاغو ٠" ةبسنب ء(فيزم»

 1 ىلإ حوتفم لكشبو «.ةقدانبلاو نويونجلاو ,نويسنرفلاو زيلكنإلا هب مهعبتا

 .(؟”7ام دح-

 يف فعضي مل هلوادت نإف ,2ينالصألا فيز نم مغرلا ىلع نكلو

 تناكو ءاهسفن ةينايثعلا ةلودلا يف ةكوكسملا شورقلا ىلع لضف لب .قاوسألا
 يبأ» الإ ةراجتلا يف لبقت ال ءرصمو ةيروسو صربق لثم تاعطاقملا ضعب

 ةينامثعلا ةموكحلا تلواح دقلو .(لوألا ذبحتو «ةيليبشإلا شورقلاو ««ليك

 ؛لوادتلا نم عطقلا هذه بحس ىلع لمعت مل اهنأ الإ ء«ينالصألا» عضم

 قثيل نكي مل يذلا ماعلا يأرلا نم ةيشخ ال ءاهلحم ةديدج شورق لالحإو

 نم ناك .ةعطق نييالم ةعبرأ كلمت نكت مل اهنأل نكلو ءينطولا هدقنب'
 نم ينالصألا هيف بحسي يذلا تقولا يف اهعيزوتل اهكس يرورضلا
 .(© لوادتلا

 يف لوادتت ىرخأ ةيضف ةلمع كانه تناك «ينالصألا» بناج ىلإو

 يذلا يناملألا يكيإلا» يهو «ةينيطنطسقلاو ةيبروألا ةيناثعلا تاعطاقملا

 (1) قة ال. 81376, 10 2, 3. ةمماهرمل18 1668. 6116 مقع ةلاقمأقلا 0م, 01 2: 1 )غ1(

 (2) آعاوعامم لأ م. تايعقمم. 815. (ةصمفو 1682) - 8ةممعجأ 8 8ورعطمأ ؟سنعطلق !أ, 71 )9

 (3) ا14قع عمرا: 2ص: 3 ف

 «لاوحألا مظعم فو يشع عباسلا نرقلا نم نناثلا فصنلا ْ «ينالصألا» ناك دقل

 نإف اذلو ءساحنلاب ةجوزمم تناكو ءالصأ اهيوحي ناك يتلا ةضفلا فصن يوحي ال

 .ةضفلا ىلإ هنم ساحنلا ىلإ برقأ وهو «رارمحالا ىلإ ليمي هنول

 (4) قة. ال. 81 381. 16116 06 0131610760[ 06 26 لوا هرمتطوو 2 )0

 30021: /0زلهوهك لان [5/ةونأو لو المأماعأ... !همثنو لع لآ, ةقمزدامأ. 561 لق. 9 مورق 674,

 . ةيليبشإلا
 (5) اقوصا ورم: 2: 1 )2 )

 نانذن



 هلامعتسا عبوت يذلاو «ىطسولا ةبروأ يف مهمدقت ءانثأ كارتألا هيلع فرعت

 ءاحنأ يف ام دح ىلإ ةيدقنلا ةعطقلا هذه ترشتنا دقلو ,ةحوتفملا تاعطاقملا يف

 اهنأ الإ ءاهتميقل اهنع ثحبيو .«مهارد (4) كزوب تبدو .ةيروطاربمالا

 لاير» وأ ««لاير» كارتألا اهيمسيو ء«ينالصألا نم ًالوادت لقأ تناك

 هرقإ) مسأ تحن رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تفرعو 2«شورغ

 .(١)هندعم ءافصل رمحي ال يذلا .«دوسألا شرقلا» وأ ««شورغ

 « ةينارثعلا ةيروطاربمإإلا يف لوادتلا ريثك نكي ل «لايرلا» نأ ىلع ليلدلاو

 : اييرقت ةمودعم لب .ءادج ةدودتع تذاع كارتألاو نييوسمنلا نيب ةراجتلا نأ

 هنإف دجو ام اذإو ءاردان الإ هيلإ ريشت ال ةيبروألاو ةينامثعلا قئاثولا نأ اك

 .«9©ةيضفلا هتميقل عمجي ناك هنأ وأ «ةينافلسنارت وأ ايراغنه ةراجت يف نوكي

 مدختسي نكي مل هنإف «هتميق نم مغرلا ىلع هنأ انه ةراشإلا نم دب ال نكلو
 وأ «ٍليبشإلا شرقلاو ينالسرألا لاح هيلع ناك (ىك «ةسياقم وأ عجرم دقنك

 .«نمثلا» ةعطق

 و «ةيليبشإلا شورقلا» موقت ءلايرلاو ينالصألا ىلإ ةفاضإلابو

 +. ارق ةميق اهرثكأ ةيضفلا ةيدقنلا تح عيمج نيب نم يهو .«ةيكيسكملا»

 )1١(. يواسي ٍينالصألا ناك امدنع ,ةجقأ )6١( ليبشإلا شرقلا لداعيو

 ةميق تلصو ا|منيح )8١(« 9)١١١( يواسي ينالصألا ناك امدنع (40)و

 )1١1١(2. يواسي ينالسرألا ناك امل (10)و )٠٠١(« ىلإ ىناغلا

 ناكو «تالاكسإلا عينج يف ًاريبك ًاحاجن ةينايسإلا ةيضفلا عطقلا تقالو

 ركذيو .(ةيناثلا ةعطق) ينعتو 2 868) لصألا ةينايسإ يه «لايز» ةملك نأ نظي ١١(

 ١11437 ةنس يف «شورق هرقدو ««لاير» ءامسألا تمدختسا دق هنأ « 8610. م. هم ناليب»

 . ةرم لوأل

 (2) 1 قالوبحأهع ط: 145 - ااهيحاعقبلا 2: 242, 69|
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 تناكو . ةيبونجلا ةيلاطيإو نروفيلو ةردج نم نويلاطيإلا راجتلا اهب يأي
 ناك اذإو .ًاريبك اهيلع تفاهتلا نالعجت ءاهتميقو شغلا نم اهتمالس
 عباسلا نرقلا فصتنم ىتح اوفرعي ل- حصألا ىلع نويليسرملا وأ  نويسنرفلا

 ةيدقنلا مهعطق ىدحإ ةيروس يف تالاكسإلا ىلع نوضرفي فيك رشع
 اورتشي نأ عاقبلا هذه يف اورجاتيل مهيلع ناك هنإف .ةهباشملا ةيضفلا

 لوصولا اوعاطتسا دقو .ةينابسإ نم ام ةقيرطب اهيلع اولصحي وأ «شورقلا
 لمحي ةيراجت ةرود تماق كلذيو ءاهعم ةيراجتلا مهتالدابت لضفب مهفده ىلإ

 ةينابسإ نم مهيلإ دراولا دقنلا قرشلا تالاكسإ ىلإ نويليسرملا راجتلا اهيف
 ةصاخبو «نييبروألا ىلإ مهرودب اهنوعيبيس يتلا علسلاو عئاضبلا نورتشي هبو

 نكي مل عئاضب - شورق لدابتلا نأ الإ «0ةينابسإ شورق لباقم :نابسإلا ىلإ
 نومزلم نذإ راجتلاف شورقلا نم ًايفاك ًاكرحتم ًالاسأر نوكيل ءًاريبك ًايئاد
 ,«9نويلاطيإلا هلعفي ناك ام اذهو ءرشابم لكشب شورقلا كلت ءارشب ًانايحأ

 اذه يف مهسأو «ةيكيسكملاو ةيليبشإلا شورقلا ةميق عافترا ىلإ ىدأ ام
 ضعب ببسب «ةيئابسإ ىلإ اكيرمأ نم اهوصو فعض كلذك عافترالا
 نأ حضتي اذه نمو .«:الثم ةينابسإلا ةثارولا برحك ,ةئراطلا فورظلا

 زيلكنإلا نم لقأ حيرب نولمعي اوناك نييلاطيإلاو نييسنرفلا راجتلا

 نكمت نأ ةيسنرفلا تاجتنملا ىلع بعصلا نم ناك هنأ ىتح «نييدنالوم او

 .رشع عباسلا نرقلا ةياه لبق «قرشلا يف اهسفنل

 (1) 1/1608 لو 1701, تأق مدي )لا. 8دمطمأ كقصقت ١/6 ةصوممب ا عوطبمو 0(
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 (2) همايء اهو كعدمعمتو. ال. ةللرمأ11234 كةمصنم... 6و )0

 مورو امد !اهلاةهمك ال. قال, 8 111.١ 235 (اةهانع 0ةمنأ 1686)

 (3) /1ةوعممز 8: 498. ف

 ةيداعلا مايألا يف لوص هو تاريل (”) يلاوحب راجتلل ةيليسرم يف عابت تناك دقل

 لوص و تاريل (5) ىلإو  ةينابسالا ةثارولا برح مايأ تاريل (4) ىلإ تعفتراو

 .تنافيللا ىلإ ةقلطنملا بكارملا تفعاضت امدنع

 ا تايلاخللا 95



 ىلإ ؛نمثلا» ةعطق لاسرإ ىلع نورخآلا مه نويسنرفلا لمع اذمهلو
 مهتدعاسو ءاريبك ًاحاجن ةعرسي ةعطقلا هذه تفرع دقو ؛تنافيللا قاوسأ

 أشورق امنإو ءطقف قرشلا عئاضب نورتشي اال اهبف . اتقؤم مهمادقأ تيبثت ىلع
 ادغ ءرشع عباسلا نرقلا نم نيريخألا نيرشعلا يف هنأ ظحاليو :ةيليبشإ

 تررق ةيحان نمف . ًأدقن سيلو ةعلس ء يكيسكملا شرقلاك ٍيليبشإإلا شرقلا

 شرقلا ادع ام ةيبنجألا تالمعلا عيمج لاخدإب حامسلا ةينائعلا ةموكحلا

 نمو :( يبهذلا ٍيفرشألاو «ينامثعلا شرقلاب لدبي نأ بجي يذلا ليبشالا

 نم مغرلا ىلع د ًافيزم دقن هعم لمحي لظ راجتلا صضيععب نإف .ىرخأ ةيحان

 لك يف ةبوغرملا ةلمعلا تناك يتلا ةيليبش الا شورقلاب هلدبتسيو  عنملا تارارق

 .(«2طسوتملا رحبلا ضوح

 ع اهماانهو لا وأ عم هامه اتولوزلا» كلذك ةيبنجألا ةيضفلا عطقلا نمو

 قاطن ىلع تدلق نأ تبل ام اهنأ الإ « لصألا يف ةينولوب ةيدقن ةعطق يهو

 نزو نم اهنإ « امل اليثم اوكس (9نييدنالوحلاو زيلكنإلاو 2)ةقدانبلا نأل . عساو

 نإو .«شورق اتولوزلا» كسب رمأ هسفن ناطلسلا نإف ءاهتيبعش مامأو . ىندأ

 سفن نم نيتنثالا نأ عم «ةيبنجألا اتولوزلا هتيقل اك بعشلا نم ًاريدقت قلت م
 يأ يف ةلوبقم ةينامثعلا اتيلوزيإلا دعت مل ءرشع عباسلا نرقلا ةيابن ينو .رايعلا
 تلحو ءم1591/-1595 ةنس يف تيغلا ذإ .ةيروطاريمإلا ءازجأ نم ءزج

 «ةيبنجألا اتولوزلا» تناكو ,ناطلسلا ءارغطب ةموتحم ؛ةديدج اتولوز» اهلحم

 .«©ةينامثعلا ىلع تاراب 4 ديزت

 (1) ااذمامم. 5. 4. 200101010100000

 .اهرارق ذيفنت ةينامثعلا ةلودلا عطتست مل عقاولا ينو
 (2) اطال, 60

 . ةيناثلا ةعطقو ينالصألا ىلع كلذك قبطني اذهو

 (3) ث. ذل. 8 111 244: 1601 9...8 )0

 (4) 8ديمععت 8 8ورمطوأب ظماهعتومو له م, تتاهمم. ؟ننمطأو مهما ||. 8: 245, (5)

 (5) 8هلزوز: طظ: 451-450 - الوما وير: 2: 5 )0,

 )4١0( ب رشع نماثلا نرقلا علطم يف تكس ىلا ةيناثعلا اتولوزلا ةميق تتبث دقل
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 مامأ نويسنرفلا راجتلا رطضا ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يلاوحو

 «لوانتملا ةلهس ةيدقن ةعطق مادختسا ىلإ ةينابسإلا شورقلا يف صقنلا
 ةيفاك نكت مل ةيسنرفلا تارداصلا نأ ذإ ,تالاكسإلا نم مهتايرتشمب اوموقيل

 نم ةيسنرف ةعطق «م767١ ةنس يلاوح اولمعتسا مث نمو .تايرتشملا ةيطغتل
 وأ «ةيناثلا» ةعطق لحم تلحو .ابخض ًاجاور. تقال لوص (0) لا ةئف
 .ىرخألا ةيضفلا ةيبنجألا عطقلا عيمجو «يدنالوملا يدسألاو .«نمثلا»

 ىلع يناث وأ «.(شرقلا) وكيإلل عطق تس لدعمب اهورتشا كارتألا نأ ىتح
 ريدقتلا ناكو ,")وكيالل ١6 ١7 نم رثكأ عقاولا يف لداعت ال ابخأ نم مغرلا

 العف عابت تناك اهنأ الإ ,ىلعأ دحك ةجقأ )٠١( اهلوادت ءدب يف اهل يعرشلا

 نإف .ةيناثعلا قاوسألا يف اهتم لوادتملا ةيمك تداز املو .ةجقأ 1١-16 ب

 (” نويدنالوطاو نويسنرفلا أجل , حبرلاب ظافتحاللو .تصقانت اهتميق

 نيبك دح ىلإ اهيف ةضفلا ةيمك تطبه ىتح ءاهفييزت ىلإ نويلاطيإلاو

 ةنس يف 0(2) ف « (7/) ف «8(2) ىلإ مث ,ةجقأ )١٠١( ىلإ اهتميق تلصوو
 شغلا تايلمعب كارتألا سحأو .©2شرقلا نم 7٠٠١/1١ ىلإ يأ «:48

 راجتلا ضعب لبق نم اهيلإ اوهبن ابرو «عساو قاطن ىلع يرجن يتلا يدقنلا

 ديدجلا اهمسا ىتأ كلذ نمو ةراب (”0) وأ ,ديدجلا يناثعلا شرقلا ؟ يأ ؛ةجقأ -
 اهتميقو ٠٠٠١/5٠٠. تيلوزيإلا رايع ناكو . (ةراب )١ يأ ( هتان« كولزوتوأ)

 .ةجقأ (0) لداعي ينالسرألا ناك انين ,ةجقأ (20) م505١ يلاوح

 (1) ©5جقىلزر. | ممن 13 - 14 - ةهوأرلأ - طواووأل 2ث 295 - 23وأوؤ: 1ه 0مر76ه8 08 [1اقكوألا8. 2: 71 )1(

 ء(١٠٠ ص ) هدوو» ركذي امنيب ءوكيإ وأ ًاشرق لداعت اهنم أتس نأ نودكؤي مهلكو

 .وكيإلا لداعت اهغم ةينامث نأ
 (2) م. زل. 8 1370 , 10 2, 3 59م166:6 38 )3

 لثم لوص ةسمخلاب ةنامألاب مهترهش نم مغرلا ىلع نويدنالوهلا رجات دقل

 اومهتا اذإ مهسفنأ نع نوعفادي اوناكو ,ربكأ ةلوهسبو ةجض نود امنإو .نييسنرفلا
 . مهنوقدصي كارتألاو .مهدالب يف عنصي ال فيزملا دقنلا اذه نأب

 (3) تانوملزو |: ثم: 14-13 - الالوومل: 2: 1 ةفإ
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 دقنلا ميق عقاولا يف نولهجي اوناك مهنأل ««زيلكنإلاو ةقدانبلاك «نييبروألا

 نوبجعي بعشلاو دونجللاو راجتلا ناك دقف» . مهضرأ لخدي يذلا فلتخملا
 اهتميق وأ اهمساب اومتبهي نأ نود ءاهرظنم وأ اهلكشل ام ةيدقن ةعطقب

 عنمب ,م4 هنس ناريزح 2 مهرماوأ اوردصأ مث نمو .(7(ةيقيقحلا

 يص نمو «تايوكيإلا وأ شورقلاب الإ ] ةعلس ةيأ عيب نم ةيكرت يف راجتلا

 غيرفت ًافيزم ًادقن لمحت يتلا بكارملا ىلع رظح امك .فيزم دقن يأ لمح وأ

 نأ تبث اذإف « جراخلا نم ةدراولا ةيدقنلا عطقلا عيمج نونزي اوذحخأو .اهتلومح

 عفدو داهطضالل ةضرعم تناك اهلك ةمألا نإف ءفيزم لومحملا دقنلا

 دقنلا لمح عنم ىلع اهفرط نم ةيبروألا لودلا تلمع دقو .©تامارغلا

 ىلإ الثم ةيليسرم ةراجت ةفرغ تبتكف «.ةيناثعلا ةيروطاربمإلا دالب ىلإ فيزملا
 دنع بكارملا ةرايزب مهرمأتو .دوقنلا عيب مرحت .تالاكسإلا يف لصانقلا

 ةكرش تلعف كلذكو .«9ةعلسلا هذه نم اهولخ نم دكأتلل ءاهوصو
 ىلإ دراولا لالا صحف اهلصانقو اهريفس نم تبلط يتلا ةيزيلكنإلا تنافيللا

 شيتفت نأ الإ 0كارتألا نيفظوملا روضحب «ةيزيلكنإ بكارم ىلع «ةيكرت

 ءارج نم رطخاب ترعش تنافيللا ةكرش نأب 24٠١٠١ ص دوو» هركذ ام اذه مشتسي )١(

 ةلئاط حايرأ قيقحت ىلع نييسنرفلل ادعاسم طقف نكي ل يذلا ةراجتلا نم عونلا اذه

 ددبت يك ةينايثعلا ةموكحلل ةيبهذ ةصرف ناك اهنإو ءراعسألا صخرأب عئاضبلا ءأرشبو

 نوكشي اوناك ةقدانبلا نأ امك . صليو تارداصم مسومب ةيبروألا تايلاحلا عينج

 اذهل ةلماحلا بكارملا لوصوب اهنوملعيو ءرمألا اذه نم ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ رارمتساب
 . فيزملا دقنلا

 طقاوجأمم لأ نت كانوممأ, 8وعمعأ 8 8عءعلوط !نممطأه لا. 2: 154 (1676)

 (2) ةاقموممب 2: 3 )0

 (3) الا/ومل: 2: 100 - 0مصيأوع ال. 2: 8 تا

 (4) 00هرعوممرج0ومعق 08 اه تطومطرع, 585, 26. | عام 12 5م 1653 - 14 اناهأ 16557 - 10 اق[5 2

 ةنطابقلاو راجتلا عيمج ىلع رظحي «م161 ةنس ويام ١7 خيراتب نائرابلا نم رارق (4)
 ةرداصم ةلئاط تحت .فيزم دقن يأ وأ ««اتيلوزيإ» ةايسملا عطقلا لمح بكارملاو

 . نجسلاو كالمألا

 اهنأب فيزملا دقنلا عنمب تنافيللا ةكرش تارارق نم اومهف كارتألا نأ «دوو» ركذي (6)
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 ,فيزملا دقنلا ةراجت رباد عطقت مل ءصلبلاو .ةرداصملاو ,رماوألاو «نفسلا

 ىتح «بلح يف ةصاخبو . ىسقأو دشأ تاطايتحا ذخأ ىلإ كارتألا اعد امن

 لاملا عيمجف .ةلكسإلا هذه ىلإ فيزم دقن يأ لاخدإ ًأدج بعصلا نم ادغ
 مهو .فرصلا ءاطسو وأ «نيفارصلا يديأب رمي حبصأ ةراجتلا يف لوادتملا

 تدغو «.هفيزم نم هحيحصو «دقنلا عاونأ ةفرحم يف ادج نورهام دارفأ

 كئلوأ متخب ةموتخحم سايكأ ةطاسوب بلح يف عيبلا يرجي نأ ةعبتملا ةداعلا

 ١(. هنزوو مهمتخ تحت دوجوملا دقنلا عون نع نيلوؤسملا «ءاطسولا

 ةبصعلا برح ءانثأ اهسفن ةينارثعلا ةلودلا تدجيو دقل : ىساحتلا دقنلا ©
 دقنلا ةردنل «ىساحت دقن كس ىلع ةمزلم :(1544 - )١584 ةسدقللا
 يوحت تحبصأ يتلا ةريغصلا ةيضفلا عطقلا ةميق ضافخنالو ميلسلا
 ةيساحن ًاعطق تفرع دق ةينامثعلا ةلودلا نأ رهظيو . ةضف يوحت امم رثكأ ًاساحن

 لاو «ةجقألا 8/1١ نيب ءرشع سداسلا نرقلا يف اهراعسأ تفلتخا «ةميدق

 تلصو امدنع ًانيقي مهكش ادغو . ةبوقع نود فيزملا دقنلا هتحت دروتسي مكحم راتس 35

 ةلفاق رهظ ىلع ديدج ينالصأ )٠٠٠, 70١( نم ةنحش م1" 1لال ةنس يف بلح ىلإ

 توبث نم مغرلا ىلعو ءاهصحفو اهترداصمب مظعألا ردصلا رمأ دقو .ةيزيلكنإ
 .ابتم ينالصأ )٠:,١18( اهنع جارفإلا فلك دقف اهتلاصأ

 0 مق 365 - 10 قالا 1699 - آلاقمومم: 2: 495 - )م م 8وييوم_ ||. 2: 8 )01(

 'اسايكأ ناك اهيدل دقنلاف . ىحنملا اذه يف ةديرف ةقيرط ةيناثعلا ةموكحلا تعبتا

 عضويو متخيو .سايكأ يف ابعيو نزوي ناك بهذلاف .(ةرص) وأ ةفلتخ تايوتحمب

 ءرخآ ىلإ اطلس نم سيكلا ىوتحم فلتخا دقو . بجي نم ىلع عزوي مث «ةنيزخلا يف

 .ةجقأ )٠٠٠٠١”( مضي ةضفلا سيك ناك يناثلا ديزايبو ٍناثلا دمحم مكح يفق

 ةضفلا سيك ناك «ينوناقلا ناهيلس نمز يفو «يرولف )٠١,٠٠٠١0( بهذلا سيكو
 ىلإ رشع عباسلا نرقلا فصتتنم نم ةيمكلا تعفترا دقو «ةجقأ ٠69.,7١( يوحي

 نم فلتخت سايكآلاهتميق تناكو يا لا ىلإ مث ء(٠5 )٠١ ٠ ىلإ هرخأ

 «يرصملاو «يناويدلاو «يمورلا سيكلا اهنم عاونأ سايكأللو ىرخأ ىلإ ةعطاقم
 .اهريغو
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 ء(ما58/4 - )/١541 يف ةيناثعلا ةموكحلا تداع دقو .©"2اهنم ١

 سفن ىهو «( 142مو:: ريغناملا» اهتمسأ ةيساحن ةلمع كس ىلإ (/ه98١٠)

 نكلو .رشع سداسلا نرقلا يف «سنامول نوليب» اهايإ اهاطعأ يتلا ةيمستلا

 يواسي اال ادغ ىتح ريجناملا ةميق ةوسقبو ةأجف تطقسأ برحلا تابوعص

 دقلو .لوادتلا نم بحس نأ ثبلي ملو :©هتميق رشع ىوس ةليلو موي نيب
 نإف كلذ عمو .قباسلا نم لضفأ اهظح نكي مل «ىرخأ تاريجنام تكس

 ةجاحلا نيبت يتلا ةيكرتلا قئاثولا هديؤتو ءعطقني مل ةيساحنلا ةلمعلا كس

 عفدب ءارقفلل حمس هنأ ىلإ ريشت امك «برضلا راد يف ساحنلا ىلإ ةلصاوتملا

 .ريجناملاب اهريغ وأ روشعلاك «ةيلاملا مهتامازتلا

 يف ةيماشلا تالاكساإلا نأ انل نيبتي «ةقباسلا دقنلا عاونأ ةسارد نمو

 نم :ةيضفلا عطقلاب .ءجعت تناك رشع عباسلاو ءرشع سداسلا نينرقلا
 ىلإ لقني وأ نزخيو عمجي ناك هنأ وأ ًاردان ناكف ,بهذلا امأ «ةفلتخم لوصأ

 اهتايرتشم نمث عفدتتل ةيبروألا لودلا نكت ملو ءىصقألا قرشلاو دنملا

 . اهدالب يف ىرخأ تامادختتسال هئيخت ىرخألا يه تناك اهنأل .بهذلاب

 «ةينامثعلا ةلودلا ىلإ لوخدلاب يبنجألا دقنلل حابسلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىدحإ تناك هعونت ةرثك نأ الإ «نييبروألا راجتلا لابعأ لهسي ناك

 تاذ نكت مل ءاهسفن ةيليبشإلا شورقلاف» .اهب نومدطصي يتلا تابوعصلا

 ةريغصلا شورقلا نيب زييمتلا يرورضلا نم ناك مث نمو ءمظتنم لكش
 هذه طلخت الأ بجي امك «ةفلتخم ميق تاذ عبطلاب تناك يتلا «ةليقثلا شورقلاو

 ساحنلا نم ةعطق هنأب فرعيو ؛(ددومسوو لا دوج ىلإ «سنامول نوليب» ريشي )١(

 0.01. 8.159 .ةجقأ لداعت اهنم ةدحإو )١5( و ءيناصلا

 ءاحنأ عيمج يف يساحن دقن يأ دهاشي مل هنأ دكؤي .(540© ص) «هينريفات» نكلو

 . ةيروطاربمألا
 (2) اناوماهمت 2: 7 6ف

 ةنس يف لداعي ناكو .«سلفلا» وأ «سولروفلا» وه ءرخآ سا ريجناملا ىطعأ دقو

 0'محباهس الاب م. 445 . ةجقألا نم 5 بلح يف ويفراد ةيلصنق ءانثأ م4
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 نإ . . ىقيقحلا شرقلا نم ةميق لقأ هنأل .لوادتملا يناثعلا شرقلاب عطقلا

 ميظنت ةيحان نم ةريشك تالكشم ببس شورقلا ةميق يف فالتخالا
 فاضيو . .«>«اهليصحتو تامارغلا فرص وأ ء.روجألا عفد وأ «تاباسحلا

 ةجيتن .هسفن يناثعلا دقنلا باصأ يذلا طوبحلا ,ةلمعلا ددعت ةيوعص ىلإ

 «ةيناثعلا ةلودلا اهيناعت تناك يتلا «ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامنزألا

 دقف .رشع عباسلا نرقلا يف ةصاخبو .ةيساو ةبروأ يف اهنشت يتلا بورحلاو
 ,.م٠1514 ةنس يف ٍناثو ء16084 ةنس لوأ ضافخنال ةجقألا تضرعت

 مث ءاميوقت (2م1559 ةنس ىتح اهتميق تيبثت ىلع ةموكحلا تلمعو

 «شرقلا» ةميق تطبه كلذكو .نرقلا ةيابن يف تشالت ىتح تروهدت

 ةنس ينو «(ًابيرقت )١/" «م٠174 ةنس يف يقدنبلا تاكودلا ىلإ ةبسنلاب

 نماثلا نرقلا ةياهن ىتح تبث مث «(قباسلا ىلإ ةبسنلاب )4/١ م48
 لقلقملا يمايسلا عضولا سكعت تناك يتلا ةيلاملا تابذبذتلا هذهف .©رشع

 ءرخاو تقو نيب ةيراشكنالا اهب موقي ةيلخاد تابارطضا نم «ةينامثعلا ةلودلل

 عم ةنحاط بورحو «,هيراوجو يواهتملا ناطلسلا اهشيعي فرتو خذب ةايحو
 يف اهرثأ كرتت نأ دب ال تناك .ةسمنلاو ةيقدنبلا ةصاخبو ةيبروألا ةلودلا

 تايلاجلا ةراجت يف اهرثأ يلاتلابو ءاهتاعطاقمو ةينامثعلا ةلودلل ةيجراخلا ةراجتلا

 . ةيبروألا

 ةينامثعلا ةلودلل ةروهدتملا ةيداصتقالا ةلاح ا ةيلوؤسم عقت الأ بجي نكلو

 نم دب ال لب .بسحف مهسفنأ نييناثعلا قتاع ىلع رشع عباسلا نرقلا يف
 دقنلا مامأ ةعساو اهباوبأ ةيناثعلا ةلودلا حتفف .رمألاب نييبروألا راجتتلا كارشإ

 «ينطولا دقنلا نم رثكأ هردقيو هيلع تفاهتي بعشلا ناك يذلا . يبنجألا

 (1) ايآاقكومرل: م: 7 )0غ(

 (2) اكدماعقم: 2: 9 )0

 م. 5. ا/. ةهلام ح 0مدكاممأتممماأ... طاةموععأ, ةلالأؤوو 0هماهبألأ, 1 8 121 , 560 191, 13 لائأر 1640 - 0

 198, 11 3001 1640, 6113 122, 00 5, 19 لولا 8# 1

 (3) ةااوصاعقمز 2: 9 )5
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 باسح ىلع ديفتسملاو حبارلا رود نويبروألا اهيف بعل» «دقن ةراجت» قلخ

 ءدقنلا اذه لوخد عنم ةلودلا تالواحم نم مغرلا ىلعو .ةروهدتملا ةلودلا

 نويبروألا لغتسا دقو قفوت مل اهنإف «هناكم اهتلمع لالحال اهيعاسمو
 يلاهألا ةقث مدعو «ةينامثعلا ةلودلا اهب رمت تناك يتلا ةبيصعلا فورظلا

 . مهتراجت طمن اوريغيل ١ يبنجألا ءانتقا وحن مهعافدناو «ينطولا مهدقنب

 نولعفي اوناك امم لقأ عئاضب ةيناثعلا ةيروطاربمإلا نم نورتشي اوذخأف

 مهدعاسو .اهيلإ ةعونصملا مهعئاضب ريدصت نم نورثكي لباقملابو ءًاقباس

 ,ةيراجتلا بكارملا ىلع ديازتملا نمألاو ءمهدالب يف ةعانصلا ومن كلذ ىلع

 «قرشلا تالاكسإ ىلإ ةردصملا عئاضبلا نمثبو .ةيقرشلا تاعانصلا دوكرو

 دقن هب نوظفتحي وأ «ةبروأ ىلإ اهريدصتل عئاضيو ًاعلس نورتشي امإ اوناك

 الو .برغلا نم ىرخأ عئاضب نورتشيف نودوعي هبو «200فيزم ريغ ًايلس

 مهنإف «بولطملا دقنلا ىلع لوصحلل يفكت اال ةيعانصلا مهتاجوتنم تناك

 اهاردزاو ءاهتميق تفعض ةجقألا نأو ايس ال ءهسفن دقنلا نولمحي اوذخأ

 ىلإ ل بهذلاو ةضفلا برست كلذ نع جتنو .ًايرغم حبرلا ناكو «بعشلا

 تناك لفاوقلا نأل «دنهلاو سراف ىلإ ءأضيأ قرشلا ىلإ امنإو ءطقف بغلا

 ةيروطاربمإلا تحبصأ اذكهو . يدنهلا طيحملا دالب نم اهب يرتشتل اهلمحت

 لوقي ابرو .امل ةرثعيو تيتشت ةقطنمو .ةضفلل ًاربعم اهتالاكسإو ةيناثعلا

 رصم نم ةضفلاو بهذلا ىلع لوصح ا ةيناثعلا ةلودلا ناكماب ناك هنإ لئاق
 « يلمورلا تاعطاقمو لوضانألا يف ةضفلا مجانم راثتسا نمو «تايزحلا نمو
 قيرط نع اهحضن بيسب تلحفتسا دق ةضفلا ةمزأ نأ حضوي عقاولا نكلو

 مث رثكأف رثكأ ساحنلاب اهدقن طلخ ىلإ ترطضاف «ةيبوروألا تايلاجلا

 . ,يساحنلا دقنلا لازعتسا

 برغلاو قرشلا ىلإ ةيناثعلا ةيروطاربمإلا نم دقنلا لقن ةيلمع تسيلو

 يبروألا دقنلا لمح اهيلإ فاضي امنإو «نييبروألا راجتلل ةديحولا ةءوسلا وه

 ةلودلا عضو زتها ىتح هب قاوسألا قارغإو «تالاكسإلا ىلإ فيزملا

 (1) تابوا: ا قاع ذأ" /هزلهوم. ل. 5: 70 )0(



 يف الإ فيزملا دقنلا ىلإ عقاولا يف ةحيرص تاراشإ رهظت الو . يداصتقالا
 امنيح 0١21717و 15754 يلاوح يأ ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ةصاخيو «ةحارص عوضوملا نع ملكتت ةيقدنبلاو ةيسنرفلا قئاثولا تعرش
 اهدح تلصو دقنلا ةراجت نأ ودبيو .هلاخدإ عنمب يلاعلا بابلا رمأ امدنع

 تعفد «لؤص (ه) لا ةعطق حاجنف .م1550و م1560 ىتنس نيب ىصقألا

 اذه يف مهدحو نويسنرفلا نكي ملو .اهنم ةفيزم عطق كس ىلإ نييسنرف ًاراجت
 .ءافرش راجت مهنأب نوروهشم مهو نويدنالوحلاف  اقباس انركذ امك  ناديملا

 يدنالوه ا ا نورجاتي اوناك ,تالاكسإلا يف مهماقم عفر ام اذهو

 علسلا مهريدصتب ًافعاضم مهحبر ناك كلذبو .©"0ءاوسلا ىلع يسنرفلاو

 ةعمسلا اوبستكي مل مهنإف نويسنرفلا امأ .ينالسرألا ةراجتبو « عئاضبلاو

 مث نمو «مهعئاضب تيبثت نم اونكمتي مو ءنييدنالوهلل تناك يتلا «ةبيطلا
 ملف» «قرشلا تالاكسإ نم ءارشلاب مهل تحمس يتلا دقنلا ةراجت يف اوعفدنا

 مهخاوجأ ضرت ملو ءصاصرلاو ريدصقلا راضحإب نييسنرفلل حمسي
 اميس الو ءدقنلا اولقني نأب بولطملا حبرلا ىلع لوصحلل اورطضاف «كارتألا

 نم نوحبري اوناكو . . ./١٠1و 8٠/ ةبسنب ةفيزملا لوص (ه) لا عطق

 مير نع يهودا اج رات روك يهل لاقرب +5٠/ - 2/5١ اهاخدإ
 .«”«مهيلإ ةردصملا عئاضبلا عيب نم

 راجتلاو ءءادوسلا قوسلا راجتو ءدقنلا يفيزم نم ةكبش تنوكت اذكهو

 لومحملا دقنلا ةطاسوبف .ةسنرفو قرشلا نيب نولمعي ءمهل ريمض ال نيذلا
 عضخت ال يلا .«برضلا رود يف ةفيزم تالمع عنصت تناك تالاكسإلا نم

 « طهءط65 بمود» يف كلذو «ةيليسرم ةراجت ةفرغ وأ ءةيكلملا ةموكحلا ةبقارمل

 يتلا «ةينابسإ ةضف كلذك اهعنص يف نومدختسي اوناكو .نوينيفأو جنارواو

 يف ةرفاوتم تناكو «ءادوسلا قوسلاب وأ ,«ةعورشم ةقيرطب امإ اهيلع نولصحي

 ىلإ اهّكس دعب عطقلا لسرت تناكو .0نويلو ودروبو ةيلبنومو سيراب قاوسأ

 (1), (2) ثء أل 8 1376, 802 - (؟90)5(١)١

 (1) 8. ياو: نم. 0[ 2: 1 )5

 ناخذ



 الع «تالاكسإلا ين مهئالمع ىلإ اهب نوثعبي راجتلا ناك ثيح «ةيليسرم
 نع ةركذم نأ الإ .«©”ًايرظن ًاعونمم ناك ةسنرف نم ىضفلا دقنلا ريدصت نأب
 هذه ةيرحلا كرتتو .ءنويعلا ضمغت ىل اذإ» هنأ ىلإ ريشت قرشلا ةراجن

 .ةديفملا علسلاو عئاضبلا نم عاونألا فالا ءارش عاطتسي نل هنإف «ةراجتلا

 هذه نإ .لوقلا ةصالخو .«0«هتلالج كرامحلل يسيئرلا دراولا لكشت يتلا

 رظنلا تضغ ةموكحلا نإف ةسنرف ىلإ ةبسنلاب ةعورشم نكت مل اهنأ عم ةراجتلا
 ىلإ يتأي الأ ةسنرف ريفس «ليتناون» ىنمت «م51١/ا/ ةنس يفف .ابنع

 ةكوكسمو نوكت نأ ىلع ,.«بمود» نم (تاكود) تاناكيس الإ «تاللاكسإلا

 ضيفخت عنم مهيلع نيذلا نيفظوملا ةبقارمو ءهتلالج فارشإ تحت

 أنيح ءايمسرو ًاعطاق سئفوربلا مكاح يأر ناك نيتنس دعبو .©«اهرايع
 ةضفو ًابهذ لمحت تنافيللا يف نييليسرملا ةراجت نأب عانتقالا متي نأ بجي» :لاق
 لقتنتس اهنإف ,هذه دقنلا ةراجت تعطقنا اذإو ءاهنم جرخت امم رثكأ .ةسنرف ىلإ

 هذه يف مهدحو اوسيل نييسنرفلا نأل «:نييدنالوهلاو زيلكنإلا يديأ ىلإ
 زيلكنإلاو نويدنالوملا انركذ اك اهناديم يف لمعي اهنإو «ةراجتلا

 لقألا ىلع وأ «ةراجتلا هذهب مهمايق تبثي مل نيذلا ةقدانيلا ابرو «نويونجلاو

 ال «يلاعلا بابلا عم ةيسايس تابوعص مبيدل ناك ذإ .ةرشابم ةروصب سيل
 ال نكلو .ةيداصتقالا تاقالعلا ىوتسم ىلع ىرخأ ةفاضإ ىلع مهعجشت

 (1) م. )ل. 8 111125, [ 4 )0(

 (2) هَل زل. 8 111 234, 1/6م0أ16 هن, أ !16ومعق نان اق - 989 )9

 (3) م. زل, 8 1 377, 5 زانأ7 7 25

 (4) 8. مدماون 06. 01 5 693

 نم «هينروك» ديسلا عم لاصتا ىلع «اوسنارف رازيس» ريمزأ يف ةدنالوه لصنق ناك (0)
 دقنلا عاونأ عي ةداحيرطلا ضرألا ىلع 84ةووو اسام ُْق عنصي ناكو .نروفيل

 نأ ةجردل ءاحضاقو اريبك ناك شغلا نكلو «ةيناثعلا ةيروطاربمالا يف ةلوادنلا
 هتميق صلبب ضيعتساو ءرفي ملول لصنقلا ةبقاعم رظتنملا نم ناكو .هوفشك كارتألا

 . شرق )4١,٠٠(
 م. زل. 5111 234, ايافرر0أ 8 016 1669.
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 اودقعي مل ةيروس تالاكسإو ةيقدنبلا يف دوهيلا نأ يفني نأ هنكمي دحأ

 قئاثولا يف سيل ةقيقحلا ينو .نروقيل دوبي عم اولمعي ملو ةلثامم تاقفص

 اهيف سكعلا ىلع لب «شورقلاب ةقدانبلا ةراجت ىلإ ريشي ام ةيقدنبلا وأ ةيسنرفلا
 نوموقي نيذلا راجتلا نومجابي مهف يلاتلابو ,ءافرش مهنأب مهسفنأ نع نالعإ
 .(١)ةراجتلا هذبم

 «ةعورشملا ريغ ةراجتلا هذه قلطنم امه ةبروأ يف ةنوبشلو ةونج تناك دقل

 ««نروفيل»و «ةونج»و «وكانوم»و (كولدو «اسام» يف تناكف . كسلا نكامأ امأ

 . ةنولشربو سداق نم ةبرهملا ةينابسإلا ةضفلا ضرغلا اذه مدختست تناكو

 ىلإ ىدأ امم .بوص لك نم مهيلع ىرتي ماهتالاف ,نويونجلا عيمجلا رب دقلو
 ةريخألا هذه عطتست ملو .«ةيناثعلا ةموكحلا برق مهل تابوعص قلخ

 نأ تلواح اهخأ ىوس ًائيش لعفت نأ اهيدل ةيفاك لئاسو دوجو مدعو اهفعضل
 ةحونمملا تازايتمالا يف درو اذكهو .دقنلل ةفيرش ةراجتي نييبروألا عنقت

 يبهذلا مهدقن ليوحت اودارأ اذإ ءاوقياضي وأ اودهطضي الأب نييونجلل
 ليدبت نم ام ةدئاف ىري ناك دحأ ال نكلو .© تاجقأ ىلإ حيحصلا ىضفلاو

 فيزملا دقتلاو ءادوسلا قوسلاف «ةيمسرلا دلبلا ةلمعب ةحيحصلا ةلمعلا

 ةيحضتب ركفي نييبروألا راجتلا نم دحأ نكي ملو ءامل دح أل احابرأ نامدقي

 . ةيناثعلا ةنيزخلا حبذم ىلع هتحلصم

 « مخضتت دوقنلا ةراجت تناك ءرشع عباسلا نرقلا ةياهبن نم انبرتقا املكو

 يف راجت عم ةيليسرم راجت طبارتو .ةريبك تايمكبو «ريغناملا» يأ «كلذك

 ةميق ضافقخنا ىلإ يلاتلاب ىدأ امن ,(*8ٌةراحجتلا هذهم مايقلل تاللاكسالا

 (1) طماوجتنممو لأ ©. ©نأرثلأ. (1676) 8ويمدعأ م 8هعطقأم ؟ان[عاطتق |1. 2: 154 ئ )1

 (2) نوم اللا 2: 7 )2

 ١١١ ص يناثلا لصفلا ىلإ عجري (”)
 (4) نقض همت 6: 268. ْ )04

 قمل



 ةنس يف ةجقألا لإ ءما ةنس يف ةدحاو ةجقأ نم .ريغناملا

 تائفلا ىوس دقنلا ة ةميق يف تاضافخنالا كلت ةيحض مض نكت 0 ,( 2017

 هبال ناك تلا ةملتخملا بئارضلا نم اينإو ىطقف يب

 دلوي نأ نكمملا نم ناكو . حيحصلا يضفلا دقنلاب اهديدست مهنم بلطيو

 تيماق يلا ما ةئس ةروثك ًايسايس اناس اذه يداصتقالا طغضلا

 عنمت تناك «دوعولا قادغإو باهرإلا ةسايس نأ الإ «ةيدناك برح ءابنإل

 . هيشفتو رمذتلا راشتنا

 وأ تاكيشلا ةيضق ءاذه دقنلا ثحب يف انلاب نع برغي الأ بجيو
 الإ .رشع سداسلا نرقلا 2 ةبروأ تداس دقو « ماعم تاو تالاوح ا

 ناك كلذبو . قرشلا تالاكسإ يف «نرقلا اذه يف ًاعساو ًاراشتنإ رشتنت نت مل ابغأ

 ليئض ءزجب الإ تالاكسإلا يف ظفتحي الو ءهلام ىلع اياد ًاقلق يبروألا رجاتلا
 هتاقفص دقعل .ةنادتسالا ىلإ ةريثك نايحأ يف رطضي ناكو ,:ةنعلا ةينكفل عكف

 نويسنرفلا ناكو ءرثكأ وأ 4٠/ ىلإ ًانايحأ لصت «ةيلاله دئاوفب ةيراجتلا

 . سالفإلل ًاضرعت رثكأو ,«9قيرطلا اذه يف ًاريس نييبروألا رثكأ مه ةقدانبلاو
 نرقلا يف راشتنالا ةدودحم تناك اذإ «,تالاوحلاو تاكيشلا نأ الإ

 ريشي « (ويفراد» نأ ىتح .رشع عباسلا نرقلا يف تدادزا اهنإف ءرشع سداسلا

 ءدقنلا نم ًاريثك نولمحي اونوكي ل « 156 ةنس يف اديص يف راجتلا نأ» ىلإ
 تاكيشلا نأ دجو دقل ًالعفو .©0«عئاضب وأ نايحألا مظعم يف تالاوح اهنإو

 ىلإ ةنيدم نم اهلقنت نأ ذإ «ةيراجتلا تايلمعلل ٌاليهست رثكأ تالاوحلا وأ
 .طسوتملا رحبلا ةكرشل ًاريدم حبصأ «ةيليسرم نم فارص وهو «هرباف ويتام» لثم
 لوصحلا نم انكمت ىكيإ )٠١٠٠١( بف ةمخض حابرأ عيمجت نم هوخأو وه نكمتو
 .وكانوم نم ىساحنلا دقنلاب ناثعبي اناكو .وكيإ )5٠١,٠:٠٠١( ىلع

 (1) طلو: م: 8 00:(

 (2) 8ءمهيبووأر م: 2863 - م. زل, ملأ. عام . 8 111 234. آ1قوت0أ18 كانا 18 0057608 لان |[ ١)

 , (8) 0معاوست ٠١ مم: 5 2م



 الو «ببنلاو بلسلل ةنمآلا ريغ تاقرطلا ربع اهبحاص ضرعي ال ,ىرخأ
 اهبحاص ضرعت تناك تاللاوحلا نكلو .ةدودحم ةقرو اهنأل اهلمح لقثي

 .()ىرحختأو ةرتف نيب هتميق فالتخاو دقنلا ددعت نع ةمحان ءةدع تالكشم

0 
 ءرخا راجت ىلإ امنإو .فراصم ىلإ لوحتل تالاوحلا وأ تاكيشلا نكت ملو

 2 ةيناثعلا ةلودلا ُِق ةفورعم نكت مل كونبلا نآل «ىرخأ ةنيدم يف ءالمع وأ

 .ابرلا نع يمالسإلا نيدلا يبنل 290 شع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 نم مهلام لقنل تالاوحلا مادختسا تالاكسإلا يف ةينامثعلا ةلودلا ماكح لواحدقل (1)

 نييسنرفلا راجتلا دحأ نما ديص فاضل ط قو «بهنلا نماهل ًانامض ىرخأ ىلإ ةنيدم

 : (ًابيرقت شرقال ٠٠ ٠ لداعت يهو) « يدنالوه ينالصأ ع٠ ٠ ) ةميقب ةميقب ةلاوح هيطعي نأ

 مكاحلا مدقامدنعف : ةينايسإ تالايردل عفدتنأ يضاقلا ىدلدقع بجومب رجاتلا هدعوو

 كاذنآ يواسي دعي مل لايرلا نكلو .بولطملا رجاتلا هل عفد ةينيطنطسقلا ىلإ ةلاوحلا
 نم ماقتنالا ىلإ هعفدامم ءوكيإ(١١٠٠١٠) لا براقيام يلاولا ىلع عاض يأ «ينالصألا

 . ةلاوحلا هاطعأ يذلا جاتلا

 هفصئاةس ٠١ مع: 451 - 3

 ريمألا ركذيو .اهمظنبو ابم الهاج ناك ينعملا نيدلا رخف ريمألا نأ كلذ ىلع ليلدلاو )١(

 لخد هنأ ةيناكسوطل هترايزو نيدلا رخف نع ؛(١54 ص) هخيرات يف يباهشلا رديح
 كنيلا ماظن نأ فيضيو .هنع عمس الو «هتايح يف اكنب ىأر دق نكي ملو كنبلا ىلإ

 ًادنس ذخأيو «كنبلا ىلإ هعفدي ناسنإ ديب لاملا نم ءيش داز املك ناك «مايألا كلت يف

 دارأ اذإ هنأ ريغ . حبرلا فصن اهبحاصلف تحبر امهمو ءمهاردلاي كنبلا رجاتيف ءهب
 دوعي ال كنبلا لخدي يذلا نآأل ءكلذ هنكمي ال هنإف كنيلا نم هلام رارجتسإ دحأ

 م, داردلا كنيلا فلسيو .هدعب نم هلسن ىلإو هيلإ لصت هحابرأ نكلو ءهنم جرخي

 قارنا ين وه خا انهر عضي نأ طرش ىلع .اهفالتسا يف بغر نم لكل

 . ةفلتسملا

 وأ تاكيشلل ًاركذ ةديدعلا قئاثولا يف دجي مل هنأب طخ ليعامسإ لداع ركذيو
 يف «سلبارط يف ةسنرف :.لصنق «و« 2هدااد رالوب» همذق يذلا ريرقتلا ليقق .تاإلاوحلا

 نأ انيأر انيب «ةيروسلا ةراجتلا يف تالاوحلا رثأ هيف حرشو 2م١/١11 4 ةنس وياهم

 . اهيلإ راشأ دق ويفراد
 م. اهمهناز 2: 146 - قر زل, قأ 4
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 نوموقي اوناك دوهيلا نأ عنمي ال اذه نكلو . هطانأ نم أطمت تناك فراصملاو
 . مظنم وأ يمسر ريغ قيرطب «تالاكساإإلا عيمج يف اهرودب

 :يراجتلا لدابتلل ةيلمعلا لئاسولا د

 قيرطب يرجت تناك «نييبروألا ةراجت نم مظعألا مسقلا نإ : ةحالملا

 ءىناوم ةصاخيو ءاهتالاكسإ عيمجب «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا اهفده «ةيرحب
 «نييبروألا لبق نم اهمادختسا نكمي يتلا ةيربلا قيرطلا امأ . ماشلا دالب

 تناكو .وراتاكو هوتالابسو ازوغار نم «ةيساملاد ءىناوم نم قلطنت يتلا يهف

 ىرحأ امأ نأ لمتحملا نمو ءازوغارو ةيقدنبلا نم دودحم لقنل هدفت

 .«)اهلامعتسا تلواح

 سداسلا نرقلا يف تراثأ دق ةينامثعلا ةيربلا تالصاوملا ةكبش تناك اذإو

 .ةيكرتلا شويحلا لقنل ةصصخم تناك اهنإف «2نييبروألا باجعإ رشع
 ناك دقلو .ةمصاعلا هاجتاب ةيئاقلبلا تاعطاقملا نم ةدفاولا نيومتلا لفاوقو

 نمألا بابتتسا مدعو «قيرطلا عاطق راطخأل 2 رعم ةداع يربلا لاقتنالا
 نم لفاوقلاب لاقتنالا نإ :لوقلا نكمي مث نمو . ًاعيطب ناك امك ءمالسلاو

 ملعلا عم «اليئض ناك ءاهتالاكسإو ةيروسف «ةيناثعلا ةمصاعلا ىلإ ةبروأ

 اهنكلو .تالاكسإإلاو ةمصاعلا نيب ةطيشنو ةدوجوم تناك لفاوقلا قرط نأ

 .ردن ام الإ نييبروألا راجتتلا لبق نم مدختستل نكت مل

 نم ىدم عسوأ «ةيرحبلا قرطلا ىلع ةيبروألا ةراجتلا دامتعا ناك اذكهو
 لودلا ءىناوم نم قلطنت ةيبروألا نفسلا تناك دقو .ةيربلا ىلع اهدامتعا
 ضعبو ةدنالوهو ةرتلكنإ ءىناوم نم جرختف طسوتملا رحبلا ىلإ ةيبروألا
 . طسوتملا رحبلا يف عفدنت مث ” .قراط لبج قيضم ربعتو «ةبروأ برغ ءىناوم

 ةراجتلا امأ .نييسنرفلا ضعبو «نييدنالوهلاو زيلكنإلا راجتلل ةبسنلاب اذه
 ةئيدملا تناك ذإ «ةيليسرم اهقلطنم ناكف .ةيقيقحلاو ةعساولا ةيسنرفلا

 (1) ةباهرحاععص: م: 8 )0ع(

 (2) 8يهن نواب مب 4 ُ(ّ (

 ضلي



 ةيروس فو تنافيللا يف ةسنرف ةراجت ىلع ترطيس ىنلا ىلوألا ةيسنرفلا
 .ةريغصلاو ةريبكلا ةيراجتلا نفسلاو بكارملا كلت بناج ىلإو .ةصاخب

 نروفيلو ةونج نم ةعفدنملا «ةيلاطيإلا تاليودلا نفسو بكارم موقت تناك

 ةيروطاربمإلا ءىناوم نم ةثعبنملا ةينانويلاو ةيكرتلا نفسلاو «ةيقدنبلاو
 نفسلا عاونأ فلتخمب جعي يقرشلا طسوتملا رحنبلا ناك كلذبو . ةينامثعلا

 .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف .بكارملاو

 نفسلا ىلع أرط يذلا روطتلا نع ةريثك تامولعم عقاولا يف انيدل سيلو

 يف ةريبك ةروث ثدحت مل هنإ :لوقلا نكمي نكلو .«>رشع سداسلا نرقلا يف
 بكارملا سفنف ءطسوتملا رحبلا يف ءنرقلا اذه يف «ةيرحيلا تايلقنلا

 اهتلومح زواجتتل ةصاخب ةيقدنبلا بكارم نكت مو .2)يه ابك تيقب ةقباسلا
 دقو © ةردان اهنأ الإ ونوط فلأ ةلومحي اهضعب كاته ناك نإو ونوط (6:»)

 يف اميس الو ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ًاددع تدادزا
 ال ؛ةريغصلا ىلع زاصتنالا نم ةريبكلا بكارملا هذه تنكمت دقو .(©9طيحملا
 ىلإ تأت تناك ثيح .كلذك طسوتملا رحبلا يف امنإو .بسحف طيحملا يف
 تحجن دقو .نوردنكسإلاو سلبارطو ةيردنكسإلا يف عئاضبلا نيزخت زكارم

 ءاتشلا ىلعو ءاهتيعفدم ةوقب قيرطلا ةيوعص ىلع بلغتلا يف بكارملا هذه
 ةرييك ةنيفس ناك يذلا 2م 6ةام» نويلغلا» امأ .نيتملا اهئاتيب فصاوعلاو

 ةليسو ناكو « ىطسولا روصعلا يف ةيقدنبلا ةراجث يف زيمم رصنع وهف .مجحلا

 ةبروأ- دوسألاو .طسوتملا رحبلاو رصمو «ةيروس ءىناومب ةيسيئرلا لاصتالا

 (1) الوأ؟ |اومع: ا/همهاأتدم المك ةلل عالامو طانأألقر5 0أ ا©ذه [ 8 : رظنا )1

 (2) 8ءونووا: 2: 2 ١)

 (3) طومن: 0م. 01. (عكانهتاق.. موعان ااهدصقإلا. )0

 )٠٠١١( ةلومح نم ةنيفس (7-0*7) ًايونس لسرت تناك ةيقدنبلا نأ ىلإ «وراد» ريشي
 دصقي هلعلو .هالعأ روكذملا ليدورب لوق ضقاني امه ءونوط (١٠)وأ (١٠٠١)وأ

 .رشع سداسلا ال ,رشع عباسلا نرقلا

 (4) 8جنلوا: 2: 249 ش )0
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 ةلحرب ناموقي نانويلغ كانه ناك ءم1654١ ةنس ىتحو .«0ةيبرغلا
 دقلو .«”ًانمز كلذ نم دعبأ ىلإ اهلمع دتما ابرو ؛ماشلا داليو ةيردنكسإلا
 )٠٠( ةلومحب ةماع ةروصب ةيروس تالحرل ةمدختسملا بكارملا تناك

 .ونوط (4ا/ه) ةلومحب ةيقدني نفس دوجو نم عنمي ال اذه نأ الإ ىنوط

 بكارملا ىلإ ةدوع «م١ه1/4 ةنس دعب ظحالي نكلو .29ةيعفدم ةعطق (50)و

 ةظهابلا اهفيلاكتل .ةريبكلا ءانب دحاولا درفلا ةعاطتساب سيل هنأل .ةريغصلا

 ةراجن راهدزا بايسأ نم ًاببس نأ ىتح .ايناك كرت عرسأ ةريغصلا نألو ٌلوأ

 ةردقلا تاذ ةريغصلا كلفلا ىلع اهداتعا ناك «م١٠/81١ ةنس دعب ةيليسرم
 ةلومح طبضلاب فرعي الو .(©ةفخو ةعرسب ةنصارقلا نم صلمتلاو رارفلا ىلع

 ايقدني الصنق نكلو «ةيروس ءىناوم ىلإ لقتنت تناك يتلا «ةيليسرملا بكارملا
 فصن يتوبلا) «( 8088 يتوب )46٠١٠ ةلومحب اهنأ ىلإ ريشي ةيروس يف
 ىونوط 5٠٠ - ؟٠6 نيب اهتلومح حوارتتف «ةيزيلكنإإلا بكارملا امأ .«0(ونوطلا

 ةيمومعلا ةيعمجلا تددح امنيب . © لجر ١» ١١( -"ه) نيب مضي |مقاط لمحتو
 ىلع اهما5 )١18٠0( ب ةيكنملفلا بكارملا ةلومح 2ءم1561؟ ةنس يف ةيدنالوحلا

 نيسمخب اهاجر ددعو ءًاعفدم )١4( ب اهحالسو ءونوط (”0) وأ «لقألا
 لزنأ دقف «ةيسنرفلا ةينب نم لضفأ بكارملا هذه ةينب تناكو .ًالجر
 ةثالث عئاضبلا نم لمحت ةريبك بكارم ,_ «ةلوب» حئاسلا لاق امك نويدنالوه ا

 نم ربكأ ددعل ةجاحب اونوكي نأ نود ةيسنرفلا بكارملا هلمحت ام فاعضأ

 (1) 6 هلأ طرأت زو مزرم لع اذ 8ك مارطاأ ونوه لو الهمامويمه172-178 00000000000 (19

 ةريبك بكارم نم ةفلؤم «ةيراجت ليطاسأ ةدع ًايونس لسرت ةيقدنبلا تناك
 رحببلا ءىناوم ىلإ (7) .قطانملا فلتخت ىلإ ةيموكح بكارم يهو «(تانويلغ)
 لحاوس ىلإ (1) - نانويلا ءىناومو ةينيطئطسقلا ىلإ )١( - (نوزبارطو افاك) دوسألا
 ىلإ )١( -رصم ىلإ )١( - . ةيقيرفإ يلاشو ةينابسإ ىلإ )١(  ىرغصلا ةيساو ةيروس
 . ةرلكنإو ردنالغلا

 (2), (3) 8مهرووا:6: 254 - 5 ("” (5)

 (4) اطنم: 2ث: 7 5(

 (5) زمزم: ص: 257 - 8 5(

 (6) هومل: طن: 9 0(



 ةقيضو ءاهطسو نم ادج ةضيرع نوكت ثيحب تبكر دقل .اهتدايقل لاجرلا

 ةحاسمل الإ جاتحت ال اهلعج «ناكملا اذه يف يبسنلا اهقيضو . ىلعألا اهئزج يف
 سكع ىلعو .اهتدايقل صاخشألا نم ليلق ددعلو .«ةعرشألا نم ةريغص
 مث نمو «ىلعألا ىلإ لفسألا نم عستت يتلا «ةيسنرفلا بكارملا تناك «كلذ

 يفو .ًايجح رغصأ اهنأ نم مغرلا ىلع ,رثكأ ةراحبو «ربكأ ةعرشأ بلطتت
 نوكيل ؛ةروصلا هذبم مهبكارم ءانب ىلع نيريجم نويسنرفلا ناك دقل ةقيقحلا
 .©)عرسأ ةنصارقلا مامأ اهرارفو «لهسأ اهقالطنا

 قراط لبج قيضم نم .طسوتملا رحبلا يف عفدنت بكارملا تناك دقلو

 ةريزج هبش وحن هجتنو ءوتالابسو ازوغارو ةيقدنبلاو نروفيلو ةونجو ةيليسرمو

 ليبخرألا رزج وحن ةيرحبلا قرطلا عزوتت انه نمو .تيركو ةروملا
 نويسنرفلاو نويدنالوهلاو زيلكنإلا ناكو .نوردنكسالاو ريمزأو ةيئيطنطسقلاو

 طسوتملا رحبلا رزج ىدحإ يف وأ «تيرك يف ةداع نوفقوتي .ةقدانبلاو

 ةمأ لك مدختست نأ فرعلا ناك دقو .ةحارتسالل الثم صربقك «يقرشلا

 ناك ةيقدنيلاك اهضعب نإ لب «بكارملا سفن ىلعو «ةنطابقلا سفن ةيبروأ
 ىلإ ةيرحب ةلحرب موقي نم لك نأ عقاولا يفو .(7ناطبقلل ةيساق ًأطورش عضي

 « يقرشلا طسوتملا رحبلا يف ةحالملا طورش فرعي نأ بجي ناك «تالاكسإإلا

 يبتعت ال نيذلا «يرحبلا لقنلا ينرتحم نم ناك ةنطابقلا مظعم نإف مث نمو
 . تاجافم مهيلإ ةبسنلاب ةحالملا ثداوح

 اهرطخ ىلع بلغتللو ,ةنصرقلا وه بكارملا هاشخت ام رثكأ ناكو

 .ةدن الوهو ةرتلكنإ لثم , «لفاوقلا» ماظن ةرجاتملا لودلا ضعب تمدختسا

 (1) صهانااوأ: ؟لهييوالهو 8هاوتاممع قلن ا هنوصأ.. ||. طم: 28 - 9 غ0(

 ةناكم مهل ناكو «ءالبنلا نم اونوكي نأ ةيقدنبلا بكارملا ةنطابق يف طرتشي ناك دقل (7)

 . تايلصنق اهيف سيل يتلا ءىناوملا يف ةراجتلا ىلع ءايصوألا نوريتعيو ةريبك

 (2) 8ةهرعطوأ: 57 مصاول

 ىلع ابردتيل ءامهرمع نم نيرشعلا يف ناليبن يقدنب بكرم لك ىلإ فاضي ناكو
 .دحاو نآ يف ةراجتلاو ةحالملا

  9تايلاحلا ١



 اذه نأب ترهظأ ةنطابقلا نيب تاسفانتلا نأ الإ «ةيقدنبلاو ةسنرف ةنيعم ةرتفلو

 لضفت هتحرتقا يتلا ةراجتلا تاكرش تناك دقف .ًامامت احلاص نكي مل ماظنلا
 تاباينلا» ب ىمسي ناك ام عم تاضوافم اهتاموكح يرجت نأ ةقيقحلا يف

 بكازملا نومجايي اهتراحب ناك ثيح (يبرعلا برغملا) ««ةيربريبلا
 .ةيبروألا نفسلا ىلع اهتراحب موجه فقوت تاقافتا ىلإ لصتل «ةيبروألا
 لزانتلا متو ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف تاضوافملا كلت ترمثأ العفو

 ةحالملا ىلإ لودلا مظعم تعجرو ,ةسورحملا لفاوقلا ماظن نع ًايجيردت
 زفاحلاو «ةيدرفلا ةأدابملا ىلع دمتعت اهبنأل ,ربكأ ًاحابرأ ردت تناك ىتلا «ةيدرفلا
  .يصخشلا

 ةبسنلاب ةقلطم نكت مل ةحالملا ةيرح نأ ىلإ ءانه ةراشإلا نم دب الو

 ىفف «طورشب اهتحالم ديقت تناك ةيبروأ ةلود لك نأ يأ ,ءلودلا فلتخمل

 ةيقدنبلا يف دحأ الف ,ةلودلا فاتشإ تحت ةصاخلا ةحالملا تناك اثم ةيقدنبلا
 .صاخ حيرصت نود :ةهج ةيأ ىلإ ةنئيفس لسري وأ ءأبكرم زهجي نأ هنكمي
 .تنافيللا ةراجتتل رخا ناكم نم بكارم راجئتسا ةقدانبلا ىلع مرحت تناك ايك

 عئاضبلا عيمجو ««0 ةيقدنبلا يف عنصت بكارملا عيمجف .دحأل بكارم عيب وأ

 ةلاح يف الإ ةيبنجألا بكارملا ىلع ةراجتلاب حمسي الو «ةيقدنب نفس ىلع لمحت
 . ”طقف برحلا

 تاييلعتل عضخت تناكف «تنافيللا ىلإ ةقلطنملا ةيزيلكنإلا بكارملا امأ
 ءابمباحصأ نم اهرجأتست رمألا ءىداب يف ةريخألا هذه تناكو . تنافيللا ةكرش

 ناكو .”اهرجأتست يتلا ىلإ ةفاضإلاب بكارملا ضعب ءانبب يه موقت تدغ مث

 .© ةكرشلل ماعلا سلجملا لبق نم ةلحرلل ةصصخملا بكارملا رايتخا متي

 (1) اال: مم: 176-180. 60

 (2) 8ور0رمأت 5: 6 .م٠514١ ةنس راذا " نوناق (؟)

 (3) اا/ئومم: م7 ةرف

 (4) طن م: 9 63

 - لك عضي فالتخالا ةلاح ينو ,يديألا عفرب تيوصتلاب يرجي بكارملا رايتخا ناك
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 ددع اهيف بلطي ناك ةرم لك يف نكلو :«)رخآل ماع نم فلتخي ددعلا ناكو

 بكرملل عفدي ناك ,«برحلا ةلاح ينو . بولطملا نم رثكأ ناك مّدقملا نإف ءام
 ةديازتملا ةروطخلا نع هيكلام ضيوعتل ةفعاضم ةلومح ةرجأ ءرجاتسملا

 عيمج نأ ىلع رصت ةكرشلا تناكو .ءانيملا يف لوطي نأ نكمي يذلا راظتنالاو
 نرقلا يفردق دقلو .«9حالسلاب ةدوزم نوكت نأ بجي اهرجأتست يتلا بكارملا

 ةكرشلا لبق وع وتس نيدكفتلا ةناحبلل لكلا عومجملا ,رشع عباسلا

 ءرفسلا ديعاوم ررقت يتلا يه ةكرشلا تناكو .©©راحب (ه0٠00- غ٠ ٠0٠ ب

 ديعاوملا ريغ يف وأ ءصاخ بكرمب ثعبي نأ ءاضعألا نم يأل زوجي الو

 نيعت تناك ىلا ءاهسفن ةيفدنبلا طمن ىلع تراس دق كلذ يف ىهو (؟)ةددحملا

 ١ . (©اهتدمو (بكارملا ةلفاق) 2 ادوملا ةلحر دعوم

 نم رثكأ لقنلا يف ساسألا يف لمعت تناك اهبكارمف ةدنالوه امأ

 «ةيمومعلا ةيعمجلا» نإف كلذ عمو لم خلاك يأ ءةراجتلا

 ةكرش تدجوأ دقلو .بكارملا هذه قالطنا ىلع فرشت يتلا يه تناك

 بكارملا شيتفت قح اهتلوخو «ةيزيلكنإلا رارغ ىلع «ةيدنالومه لا تنافيللا

 ةمزاللا تاغ ةرصتلا اهئاطعإ قحو «تنافيللا هاجتاب ةدنالوه نم ةبهاذلا

 ةيلام ع ابهتراحب ضعبل عسفدت تناك ابك ءيراجتلا لفللا ةسراممل

 يتلا ةحالملا نيناوق ىلإ ةراشإلا نم ةبسانملا هذه يف دب الو 6 اغيحشت

 ناكو «(م1560و ١56١ تارارق) ءرشع عباسلا نرقلا يف ةرتلكنإ اهتردصأ

 يئزج وأ ًايلك ةمدقملا بكارما تناك اذإو .هيأر نيبت ةقرو عارتقالا قودنص يف دحاو 5

 م1595 ةنس فو «5"(2) 1510/8 ةنس يفو «بكارم (8) تمدختسا ١111/7 ةئس يف )١(

 .ابكرم )١١(
 (1) زمزم م 9

 (2) , (3) اطال: م: 1 7” «(5)

 (4) طز: 5: 7 25

 (ىر 8هيعطمأ 5: 38. 1/. ههصااملا: 0/1 )02(
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 ةيدنالوهلا ةيزيلكنإلا برحلا عم تباصأ اهنأ ذإ «ةدنالوه ةحالم يف اهرثأ ال

 .()اهنم فشت مل تابرضب ةيدنالوملا ةيرحبلا ةدايسلا

 اهتفرغو ةيليسرم ةنيدم تنافيللا ةراجت ىلع رطيسملا ناك دقف ةسنرف يف امأ

 يف اهنديد وه ةلود ةيأ نم بكارملا راجئتساو ةراجتلا ةيرح تناكو .ةيراجتلا

 ًامامت ةيبنجألا بكارملا تدعبأ ءرشع عباسلا نرقلا يف هنأ الإ ءرمألا ءىداب

 بكارملا تديازت مث نمو «ةيسنرفلا بكارملا ءانبل ًاعيجشت «ةيليسرم نع
 مهتراحبو ةنطابقلل ةاطعم ةيرحلا تناكو . تالاكسإلا ىلإ ةهجتملا ةيسنفوربلا

 انيأر انئكلو «صاخلا مهباسحل عئاضبلا ضعب اودارأ ام اذإ مهعم اولمحي يك

 يل راجتلا فقو فيك - بلحو نوردنكسإلا ةلكسإ نع مالكلا دنع  اقباس

 ةنس هرارق يف ديأف نارتراشنوب ءاجو .بلح ىلإ مهلاقتنا اوقاعأو ,مههجو

 .©9 ةراجتلا ةفرغ يأرل اهتفلاخم نم مغرلا ىلع راجتلا رظن ةهجو ,:6
 ىلع ًارطخ لكشت تالاكسإلا يف ةيسنفوربلا بكارملا ةرثك نأ سحأ امدنعو

 ديعاوم ديدحتن عم «لفاوقلا ماظن عابتاو .هصاقنإ يف ركف هنإف «ةراجتلا
 برح ءانثأ العف هقبطو «نييدنالوهلاو زيلكنإلا ىدل لاحلا وه اك ءاهقالطنا
 ةأدابم ةيأ عقاولا يف كرتي مل هدجوأ يذلا ميظنتلاو .©غروبسغوأ ةبصع

 رارقب 117٠١« ةنس (زياني) «يناثلا نوناك ٠17 يف هتبثو .ةنطابقلا وأ راجتلل
 يف مدختست نأ نكمي يتلا بكارملا ددع هيف 0 .ةدام )١16( نم فلؤم

 دقو .ةلكسإ ةيأ لجأ نم اهرافسأ خيرات ددحو ,رودلل اهعضخأو .ةراجتلا

 .«©ةريبك نفس تسب يماشلا لحاسلاو اديص صخب

 دمألا ليوط ًاريبك اعورشم لكشت تناك كاذنآ ةيرحبلا ةلحرلا نإ

 نع هدعبوأ هبرقو «ةرجاتملا ةيبروألا ةلودلا عقوم بسحب ةلحرلا ةدم فلتختو

 . قيرطلا ءىراوطو « حيرلا هاجتاو ,تافقوتلا بسحبو «ةيروسلا ءىناوملا

 (1) اا ومم: 5: 9 09

 (2) 88, 4, [ن 143 - 144.13 56م6 086 5 مف
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 ءىناوم ىلإ ةيليسرم وأ ةيقدنبلا نم ءموي نيثالث نع ضفخدنت ام ًاردان اهنكلو
 نأ ! عضرتل « «ليدورب» يف دراولا لودجلا ةسارد نإو .()سكعلاب وأ «ةيروس

 ا (941*) ناكف بايآلا امأ ا (؟") ناك ًاياهذ تاللحرلا ةدم يطسو

 ةلم يطسو فعض هنأ يأ . ”جاجحلل سدقلا نم 0 ةدم هيف اب

 حايرلا ساكعناو «لصفلا فالتخاب اذه للعي نأ نكميو ار باهذلا

 : ”ةدوعلا دنع

 نأل ,ةيقدنبلا بكارملا نم عرسأ تناك ةيزيلكنإلا بكارملا نأ رهظيو

 زنواد» نم لصي نأ بكرملل نكمي هنإف ءأئالم ناك اذإ و جلا نأ» ركذي «دوود
 وأ ةحارتسإلل اهتافقوت نأ وأ 0 «اموي (475) ب نوردنكسإلا ىلإ « ممهمد

 تناك ةيراجتلا بكارملا نإ لوقلا نكميو .اهريغ نم لقأ عئاضبلا ليمحتل
 ,ةسكاعملا حايرلا ةظحالم نم دب ال ذإ ءًابيرقت نيرهشب ةلحرلا هذهب موقت
 .كلذ ريغو «ةيليللا تاحارتسالاو «ةينقتلا تافقوتلاو

 رهشأ نيب باهذلل ةبسنلاب ةماع ةفصب دتمتف «تالحرلا تاقوأ امأ

 ١554(« ةنس هوينوي 8 يئ وتانسلا رارق) ةيقدنبلا تعنم دقلو ««*رايأو طابش
 «رياني 7٠١ ىلإ ربمفون فصتتم نم ةدتمملا ةدملا يف ةيروس ىلإ بكارملا قالطنا

 .©ةدملا كلت يف ةيوجلا لاوحألا ءوسل هراطخأو قرغلا نم اهيلع ًافوحخ

 (1) انادمامقرت 8: 0 )1(

 (2) 8ءهنم ما صب 9 . صربق يف ابيرقت اهو )١8( فقت نفسلا تناكو (7)

 (3) زو: مم: 229- 0 ةنف|

 متيو فيصلا بلق يف يأ ,زومت وأ ناريزح يف ةماع ةدعاقك يرجي جاجحلا رفس ناك

 وأ افاي نم تناكف ةدوعلا امأ . بأ وأ زومت يف ةيروس يف سلبارط وأ افاي ىلإ لوصولا

 . مهلمح يذلا بكرملا ىلع بأ رهش يف ةصاخب « سلبارط وأ توريب
 (4) ال/نمعم: م: 29 60

 نم راجتلا نم ددع عم « يريوين نوجو .دردلا نوجو «.شتيف فلار جرخ دقل

 .رايأ رهش لوأ يف سلبارط ىلإ اولصوو «16/87“ ةنس راذأ ١١ يف ةرتلكنإ

 (5) 8قهاينل نأ: 8 )2(
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 يف وأ «يناثلا وأ لوألا نيرشت يف امإ نوكتف ةيقدنبلا ىلإ ةدوعلا امأ

 رهشأ يف ةيروس تالاكسإ نم جرخن تناك بكارملا نأ يأ («>لوألا نوناك

 نأو .ركذلا ةفلاسلا رهشألا يف لوصولا نم نكمتت ىتح «لوليأو باو زومت
 : اهي م١ 5٠ نيب حوارتت ًاددم تالاكسإلا يف ىقبي ناك «بكارملا مظعم

 ةمزلم بكارملاف «.نحشلا دوقع يف ددحن ءاقملا ةدم تناكو «هتلومح لمكيل

 اذهل قيبطتلا ةديدش تاذلاب ةيقدنبلا تناكو اهل ةددحملا تيقاوملا يف ةدوعلاب

 نم رارقب الو ىتح ءاهل نيعملا تقولا نع رخأتلاب بكارملل حمست الف ءرمألا
 نإف «ةماع ةروصبو .©0ةيروس يف ةيقدنبلا ةرمعتسملا يف رشع ينثالا سلجم

 ىلع ةفرشملا تائيهلا لبق نم ددحت تناك اهتدوعو بكارملا تالحر ديعاوم
  (ةلود لك يف ةراجتلا

 «قراط لبج قيضم مهزايتجا دعب ,نويدنالوهلاو زيلكنإلا ناك دقلو

 تامجه نم يمحملا «فايضملا ينابسإلا ءىطاشلا بثك نع ةداع نوعبتي
 امإ انه نمو ءاهتيابن نم نورمي وأ .رائيلابلا نوبناجيو ةيقيرفإ يلاش ةراحمب

 يف اوفقوت ام اذإو «ةطلام ةريزجو ةيلقص ةانق ىلإ وأ ءنروفيل ىلإ نوهجتي

 نولصيو «برغلا ةيحان نم ةيلقص لوح كلذ دعب نوفلي مهنإف نروفيل
 نودوم يءانيم ةصاخبو «ةروملا ىحنمب مهقيرط نوعباتي ثيح ةطلام

 يءانيم ناربتعيو «ينويآلا رحبلا زايتجا دعب ادج نيقورطم اناكو ,نوروكو

 . يناثعلا ملاعلا ىلإ لوخدلا

 (1) 8:ع يلوا: م: 8 86 (

0( 
 (2) القيرابوم: مد 592

 نيب تحوارت نحشلا دوقع بسحب لوبماتسإ يف ءاقبلا ةدم نأ «نارتنام» لوقي

 .رثكألا ىلع اموي )4٠-:68( نيبو .لقألا لع اموي ١١-5٠

 8 3١هرعجوأب م: 38. جدص, الاالا, الا الا ا| )3(

 ) )5ةئس رياني 71/ رارق يف ًالثم ةسنرف تددح دقل  211٠١ديعاوم (1 - ؟) دونبلا ينو
 . ةلكسإ لك ىلإ رقسلا

 ١//ةقوهمر: م: 2



 ف يدنالوطا  يزيلكنإلا ةحالملا طخ نوقالي اوناكف نويليسرملا امأ

 يقتلي نيب .ًاردان الإ هنومدختسي ال اوناك انيّسم قيضم نأل «ةيلقص ضرع
 يف مهيسفانمب «هتناز وأ وفروك وأ ازوغار يف نوحيرتسي اوناك نيذلا ةقدانبلا
 رحبلا يف ةحالملا لاوحأ نع عيمجلا لءاستي ثيح .«نودومو نوروك ةقطنم
 اهضعبو «ةينيطنطسقلا ىلإ اهضعب تاهاجتالا عرفتت انهو . يقرشلا طسوتملا

 تاالاكسإ ىلإ ةهجتملا بكارملا مظعم ناكو . ماشلا دالب ىلإ ىرخأو ءريمزأ ىلإ
 . توريب وأ سلبارط اهفده تلعج يتلا كلت ةصاخبو «صربقب رمي ةيروس

 اهنهاو. «ةيرعبلا ةلحرلا هله لوط لق ةديكس رطانلا تناك دقو
 « سنوتو رئازجلا نم ةيقيرفإ يلامش ةازغو «نوينامثع ةنصارق كانهف «ةنصرقلا
 .ليبخرألا ,ناتيسيئر لمع اتقطنم نيقيرفلا نيذه ناكو «بسرغملا سلبارطو

 . ( يكيتايردألا رحبلا) جيلخلا ةقطنمو ءًاثيومتو أج اأجلم رزجلا يف نادجي ثيح

 عم يفخ نماضت بناج ىلإ دئاوفلا سفن ةينابلا ءىناوم امل مدقت ثيح
 ةنصارق كانه نيقيرفلا كنيذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا
 .زيلكنإو نوينابسإو .نويكروجامو نويسنرفو .نويلاطيإو نويطلام نويبروأ

 ناكو «تناك نلو تناك امهم «ةيراجتلا بكارملا فلتخم نومجاهي ءالؤهو
 . "هرثكأ نكي مل نإ ؛كارتألاو ةيقيرفإ يلامهش ةراحب نم ىشخي امك مهنم ىشخي
 ةازغلا ناك اهنيب «ةيبرغلا ىوقلا نيب بورحلا مايأ يف نوطشني اوناك ام رثكأو
 يلاعلا بابلا تاهيجوت نم مغرلا ىلع ًايئادًارطحخ نولكشي ةيقيرفأ يلامش نم
 ةبسنلاب ةنصارقلا عيمج ابموجي تاذلاب ناتقطنم كانه ناك دقو .هرماوأو

 -:امهو ءماشلا دالب ىلإ ةهجتملا بكارملل
 نوردنكسإإلا ىلإ ةقلطنملا بكارملا اهيف نورظتنيو «يلاتاسو صربق نيب - ١

  اديصو سليارطو

 ىلإ ةيروس نم ةهجتملا بكارملا اهيف نورظتنيو «لمركلا لبج ىمح يف ١
 . © رصم
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 ءاهباكر نودبعتسيو ءاهببورسأيو بكارملا نومجابم ةنصارقلا ءالؤه ناكو

 .ًاعفدم (4 ٠7 ) ب ةداع ةحلسم مهبكارم تناكو .اهتالومح ىلع نولوتسيو
 تناك هيف كش الل و ,070(2لجر )٠٠١-70٠١( نيب حوارتي اهملاجر ددعو

 وأ بكارملا يف نإ ءأدج ةماهو ةريبك نويبروألا راجتلا اهلمحتي يتلا رئاسخلا

 يتلا تازايتمالا عيمج يف نذإ دجن نأ ةبارغ الف .©2لاجرلا وأ عئاضبلا

 لامعأ لوح رودت «ةديدع دون ةيبروألا لودلل ةيناثعلا ةلودلا اهتحنم

 وأ .مهحارس قالطإ ةيفيكو ىرسألاو ءاهتحلاعم ةيفيكو ءةنصرقلا

 . مهتلماعم

 ةيبروألا ممألا يلثمبيو بكارملا ةنطابق مامأ ناك ؛ةنصرقلا رطخ ةمواقلو

 :اهمهأ لئاسو ةدع

 ,يدجي ام ًاردان نكلو ءانكمم اذه نوكي امدنع ةنصارقلا عم قافتالا :ًالوأ

 مدع ةلاح يف الإ ءهتسيرف نع لزانتلا لبقي [ملق مجاهملا ناصرقلا نآل

 .اهصانتقا ىلع هتردق

 نوكت امدنعو . مهدعاوق ىلع وأ ,مهسفنأ ةنصارقلا ىلع امإ موجها :ًايناث
 تاقالعلا مزأت ىلإ يدؤي ناك اذه نإف «ةيناثعلا ضرألا ىلع دعاوقلا

 .©6 ةقدانبلا عم ١ 17897-8*517/ ةنسانولاف ثداوح لثم «ةيكرتلا تاطلسلا

 (1) اطال: 26 )0(

 (8.5)2.ا/. ناك موعمأ . قل. 0همواقنأل ا" 8120,00141 -زانأم 60-1639 145زنئااهأغ1-1639 قيجأوبو, عم:61 4.

 اهامهك 085,17زدأم1548,27زانأط 1548... مال. 1684-85(331672818377||81)

 م. 5. ال. كاعموعمأ لأ موباوهم. 1 35122, م 0 35 زئااون 1641, م 972 عنرمنوع 1642, م 5.ا/. ما دصعمعا لأ

 6. 58معمعم, عه 124, 519 58, ةلوديورر طبه 643,

 (3) نهيصوصمو الأ مهد 379-375 - تلا طومأن 58: 83-392 ف

 بكارملا ةيابحب ةيقيرفإ يلاش تاوق فلكف سراف برحب ًالوغشم دارم ناطلسلا ناك
 ضرغلا اذهل زهج دقو (سنوتو رئازجلا) هتيروطاربمإل ةيبرغلا ءىطاوشلا ىلع ةيكرتلا
 رحب يف لغوت ريخألا اذه نأ الإ .ونينكيب يلع ةرمإ ثحت تعضو ًابكرم 5
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 رتوت ىلإ تدأ يتلا «م 154 ١ ةنس سويخو 027155 4 ةنسرئازجلا يف لجيجو

 .(2بابلاو ةسنرف نيب تاقالعلا

 هيلإ ىعست تناك ام اذهو ,«يبررعلا برغملا تايالو» عم رشابملا قافتالا :ًاثلاث

 جئاتن ىلإ لصت نأ نود ءرسخآلاو نيحلا نيب ةيبروألا ىوقلا لك
 ١5٠ ةنس رئازجلا اشايو زيلكنإلا نيب قافتإلا لثم .ةسوسحم

 برغلا سليارط تاوشايو ةقدانبلاو زيلكنإلا نيب قافتالاو ١
 ةنس رئازجلا ةراحبو ةسنرف نيب حلصلا ًاريخأو 020115 ةنس سنوتو
 ١5838©(. ةنسو ل6

 . مهئافلحو ةنصارقلا دض تابوقع بلطل يلاعلا بابلا ىلإ عوجرلا :ًاعبار
 . يبسنو دودحم لوعفم تاذ تناك اهنأ الإ ,ةيمسرلا ةقيرطلا يه هذهو

 عانتمالا لجأ نم ناطلسلا اهردصأ يتلا رماوألا ددع ظحالي نأ يفكيو
 ابنأب فرعنل «جيلخلا ةنصارق ايس الو «ةنصارقلا ةبراحمو ةنصرقلا نع
 وينيسلود ماكحو ةنصارقلا نيب ؤطاوتلا نأل .قرو ىلع اربح ىقبت تناك

 لوطسأ مجاهف انولاف ىلإ يجتليو «ةيقدنبلا بكارملا جعزي ذخأو «كيتايردألا -
 هتميق ام ةيقدنبلا تعفد نأ الول برح عقت تداكو ءاهيلع ىلوتساو ءانولاف ةقدانبلا

 .اضيوعت تاكود (؟ )٠٠٠, 6١٠

 ةتس يف نويسنرفلا اهيلع ىلوتسا دقو .«لقلاو ةياجب نيب رئازجلا يف ةنيدم لجيج )١(

 ىلع يضقتو ةيقيرفإ يلامش ةراحب برضتس يتلا مهليطاسأل أرقم نوكتل م64
 . مهطاشن

 سليارط ةراحبل ةعبات بكارم (8) ةيسنرف ةيرود تظحال دقف سويخ ةثداح امأ (7؟)

 هئارج:نم تمده ًايساق ًابرض ةنيدملا ةيرودلا تبرضف سويخ ىلإ هجتت «برغلا
 )86:١(. حرجو ءايلسم )86١( لتقو .دجاسمو تويب

 الةيردضتوب زا: مر: 55 - 58

 كتةرصصفر زا عر: 201 - 203 - م 5. ا / مزومومعأ عق_وو ري 6 جم

 رثإ ىلع ةسنرف تلجعو .ةنسب ةرتلكنإ لبق ةلئامم ةدهاعم تعقو دق ةدنالوه تناكو (")
 . ضرغلا اذهل ويفراد تلسرأو «ةدهاعملا كلت لثم عيقوت يف كلذ

 (4) اطاو,. زل, صامد 423 - 4 ) 5

 (5) ااوهومرورز مم: 282-228 -- قل. )ل الاقماطو. 8 7 35, 14 ةملب 48 20(
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 ,ةقطنملا هذه يف اياحضلا مه ةقدانبلا ناكو .ًادكؤم ناك وزارودو انولآقو
 اعف ةباصم لب ةددهم تناك اهلك مهتراجت نآل .عطقنت ال مهاواكشو .

 . قحاملا رطخلا اذه

 يف رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف مئادلا ةنصارقلا دوجو نإ
 ىلإ ةيبرغلا ممألا اعد ءةعبتملا لئاسولا عيمج نم مغرلا ىلع .طسوتملا رحبلا

 يا لا هله جاب ارتمو.3 ةرزادعللا اهتكارم امى قرط نإ دوجللا
 . ةيبرح بكارمب اهتيامح مث «ةلفاق لكش ىلع رحبت اهلعج وأ

 .ةماع ةفصب ةحلسم نكت مل طسوتملا رحبلا يف ةيراجتلا نفسلا نإ

 كيياسلا»و .و 5مادع:م ركالوبلا» لثم ةريغص بكارم نوكت امدنع اييسال

 ىهف « ا/لةنوووهد» ةريبكلا نفسلا امأ . ةيليسرملا بكارملا نأش اذهو 24 5

 انفلسأ اهك  نييدنالوهلاو زيلكنالاو ةقدانبلا لبق نم هصاخب مدخعتستو . لقثأ

 تامجسه ةمواقمب اهل حمسي ًاحيلست ًانايحأ كلمتو «ديدع مقاط اهيفو - لوقلا
 نرقلا لبق ًاعئاش نكي مل حلسملا يراجتلا بكرملا نإف كلذ عمو .ناصرقلا
 ىلإ ةهتموكح « 695 غارويغ يسنرفلا ريفسلا اعد دقلو ءرشع نماثلا

 .©»لفاوقلا ةقيرط ىلع هايإ الضفم .عساو قاطن ىلع همادختسا

 عبارلا نرقلا ذنم «ةيقدنبلا لبق نم ًامدختسم ناك دقف لفاوقلا ماظن امأ

 يف ةرم لوأل ةرتلكنإ هب تذحأ دقو ««ادوملا» مسا هيلع قلطي اموهو ءرشع
 ةريثك تالحرب موقت نكت مل ةيزيلكنإلا بكارملاف .رشع عباسلا نرقلا فصتنم

 نود اهتالحر يرجتل اهعسو يف ام لكب ىعست تناك اذلو .طسوتملا رحبلا يف

 بكارملاو .«ةيحان نم ةنصارقلا ديدهتف . ةلاس اهقده ىلإ لصتو .« ثداوح
 ميظنت ىلإ تنافيللا ةكرش اعد ,ىرخأ ةيحان نم برحلا ءانثأ ةيسنرفلا

 (1) ْة زل 8 أ 378 - ةناهماعمما ©: 37 6

 دقف .ةحلسم نوكت نأ امههبكارم يف ناطرتشت اتناك ةدنالوهو ةرتلكنإ نأ ظحاليَو

 نأ بجي يتلا .رئاخذلا ةيمكو .قدانبلا ددع «م15755 ةنس تنافيللا ةكرش تددح

 اائم00: 5: 211. .اهلمحت
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 يونس ةيزيلكنإلا لفاوقلا ددع ناكو .لفاوق لكش ىلع بكارملا تالحر

 دنعو .©)يبرحلا يكلملا لوطسألا نم نابكرم ةدحاو لك قفاريو «نيتنثا
 بحاصي نييبرحلا نيبكرملا دحأ ناك ؛ليبخرألا رزج ىلإ ةلفاقلا لوصو
 ريمزأ ىلإ ةقلطنملا كلت يناثلاو .نوردنكسإلا ىلإ ةهجتملا نفسلا

 تنافيللا ةكرش نيب قافتا ىلإ ماظنلا اذه دنتسا دقو . ةينيطنطسقلاو

 ماظتنابو «م1550١و ١5804 ةنسو «م١156١ ةنس ددج , يكلملا لوطسألاو

 برح ءانثأ ةيبرحلا لامعألاب يكلملا لوطسألا لغشنا امدنعو .كلذ دعب

 يف لفاوقلا ضعب ءاغلإ ىلإ تنافيللا ةكرش ترطضا دقف ءغروبسغوأ ةبصع

 .م51١/و ١19 يتنس

 ريشت ةيسنرف ةقيثو كانهف ءاهسفن ةقيرطلا اوعبتا نييدنالوملا نأ ودبيو
 عئاضبلا راعسأ عفرت تناك تلا ؛ةيدنالوهلا ةيبرحلا بكارملا ةقفن

 0” )٠ يلاوح تنافيللا ةراجت يف نومدختتسي اوناك مهنأ ىلإ ريشت 9 ةيدناالوه ا
 ماع لك نابهذت اتناك طقف اهنم ناتلفاقو «لفاوق عبرأ وأ ثالث نوكت « ةنيفس

 .©اههنيب رهشأ ةعضب لصاف عم «ريمزأ ىلإ

 ةدع ترفاوت اذإ الإ ءكاذ لفاوقلا ماظن قفو ريسلا نكمي ال ةقيقحلا يفو
 .ةمخكض تاالومحب بكارم لامعتساو ءراجتلا نيب قافتالا ابنم «طورش

 ثيحب بكارملا ةلومح نايضو «(ًايونس ناتنثا وأ ةدحاو) تالحرلا ددع ديدحتو
 بكارم هيف لصت ىذلا تقولا ف .نحشلل ةذعم عئاضبلاو علسلا نوكت

 (1) الا ومم: مم: 212 - 3 0غ(

 بكارم ورما ناكو «ةيراجتلا لفاوقلا ةقفارمل ةصاخ ةيناطيربلا ةيرحبلا يفادجوأ دقل

 ىلإ ةملاس ةلفاقلا لوصو دنع هينج )5٠١( ةكرشلا لبق نم نوطعي ةلفاقلا

 .تالاكسإلا

(00 
 (2) /0ل1: ااةهعموز 2: 123 - ةدالقمل. 01تكلمممقتا6 00أ. 973, 1612 - 16 دمعت 16ومعاومأ, 6: 399 -

 8أطا6. 284. اوك (؟. 23022: [1ةمماته ةنر اه تهرومتةعق له5 !لهازوملدند لو 1694 زو بج © 261 كوز

 1/6208 ... اوك + 7
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 ْق مهرمأ راجتلا ع يب نأ يرورضلا نم ناك انه نمو .ءانيملا ىلإ ةلفاقلا

 .ةدنالوه وأ «ةرتلكنإ وأ .ماشلا دالب يف رخآ ءانيم يأ وأ «نوردنكسإلا

 نأ نكمي ال اذهو . ةلفاقلا لوصو لبق ء ءانيملل اهثونحشيو عئامضبلا 0-6

 نيرداق مهدحو نويدنالوهلاو زيلكنإلا ناك ,ساقو قيق قيقد ميظنتب الإ ثدحب

 .(١)هيلع

 لفاوقلا وأ «و«ادوملا» ةقيرط اوعبتا مهنأ ىلإ انرشأ دقف ,ةقدانبلا امأ

 ماظنب ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف تذخأ ةيقدنبلا نأ الإ ةمظنملا

 نولضفي ةقدانبلا نمريثك يقب نكلو ءراطخأ نم اهيف ام عم ةيدرفلا تالحرلا
 يذلا «ينيريك» ليبلا ءالؤه نمو «ةيراجتلا بكارملا ةيامحو «لفاوقلا ةقيرط
 تناك ةماع ةروصبو .«”هتحيصن عبتت مل نإو اهيلإ ةدوعلاب هتموكح حصن

 ىلإ مضنت - قئاثولا ضعب ريشت امك  ةحلسملا ةيقدنبلا ةيراجتلا بكارملا

 امهرفس تقو فداصتي امدنع ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيسنرفلا لفاوقلا

 . اعم

 ةيدرفلا مهتيلقعب نوضفري اوناك عقاولا يف نييسنرفلا نكلو
 ربل . نمزلا نم ةرتف اهعابتال اوعد مهنأ نم مغرلا ىلع «لفاوقلا
 ماع لبق تنافيللا تالاكسإ ىلإ ةيليسرم نم قلطنت لفاوق عورشمب
 .ةنسلا يف نيتلحرب موقت لفاوق ثالثب لوقي عورشملا ناكو م5

 ىلإ بهذت ةيناثلاو «ليبخرألا  ةينيطنطسقلا ريمزأ ىلإ بهذت لوألا

 نأ حرتقاو .اكع- اديص ماشلا سلبارط  نوردنكساإلا  ةيلاطنأ - صربق

 ,تنافيللا ىلإ ةهجتملا ةيسنرفلا بكارملا لكل ةيرابجإ ةيلفاقلا ةلحرلا نوكت

 (1) ةء زل. 8أ 8 01(

 (2) ى. 5 ال. 0أ5موععأ. 58 157,060 84. 8 17805 53. )2

 (3) اةلادمأمم, 2: 8 )5

5( 
 (4) قة. لل. 8 111 125 © 05 231 - 234, 16 |" ةاب0و, 1682 (قصدع»«ع خاذ !واغ58 لو الاهرقمأ, !صاعرتل قمنا

 مرمولايورعع)



 ,ةيعفدم ةعطق نيسمخب ةزهجم ةيبرح بكارم ةثالث اهتبحصب نوكيو
 .«)اهتيامخ الجر (760)و

 ةيليسرم يف نييسنرفلاراجتلا ةوادع تراثأ نأ ثبلت مل لفاوقلا نكلو

 خيراتب هتركذم يف هذه رظنلا ةهجو نع (غارويغ» ريفسلا ربع دقلو . تنافيللاو
 ةيراجتلا بكارملا نم ريبك ددع لوصو نإ» :لاقف «م1588١ ةنس ناريزح 4
 عئاضب راعسأ عفريو «ةرشابم داريتسالا عئاضب راعسأ ضفخي ءدحاو نأ يف

 بكارملا ىلإ رماوأ رادصإو «لفاوقلا نع عوجرلا لضفألا نمف . .ريدصتلا

 ماظن اودقن ةيليسرملا ةراجتلا ةفرغ ٍلثمم نإف كلذكو ,©206 . . .اهسفن حلستل

 نوريثيف لبق نولصي بناجألا نيسفانملا نأ ةروصب .ءيطب هنأب لفاوقلا

 علسلاو عئاضبلا ءارش ىلإ مهنوقبسيو .نييسنرفلا راجتلا هجو يف تابوعصلا
 بكارملل ١5884« ةنس ىف رمأ ردص كلذ ىلإ ادانتسإو .©2©ريدصتلل ةدعملا

 وأ ةيابحب ديرت ايك تنافيللا ىلإ رحبت نأ ءتاساقملا عيمج نم ةيسنرفلا
 برحلا ءانثأ «ةيناث لفاوقلا ماظن ىلإ دوعي نأ نارتراشتوب لواح دقو .اهنودب

 هنع رظنلا فرصف . حجني مل ماظنلا نكلو ,ةضفخنملا يضارآلاو ةرتلكتإ عم

 .(© ةديدعلا مهتاسفانتو ةيدرفلا مهتاردابم ىلإ نويسنرفلا داعو ءايئاهن

 ةيبروألا لودلا اهتعبتا يتلا بكارملا ةيامح لئاسو نيب لخدن نأ دب الو

 :ةياغلا هذهل تاكرش تفلأت دقلو «ةيرحبلا راطخألا دض «نيمأتلا ماظن»
 فورظلا بسحب فلتخت تناكف ,نيمأتلا ةميق امأ .ةيقدنبلا يف ةصاخسبو

 لي «مهطاشنو «ةنصارقلا راشتناو «بورحلا تالاح يف عفترتف «ةظيحملا

 امهريغو نروفيلو ةونج يف ةلمحملا ةيسنرفلا بكارملا ىلع ًاضورفم ةلفاقلا ماظن ناك (1)
 . بكرملا ةلومح ةميق بسحب فلتخي ددحم ةلفاق مسر عضو دقلو ءةيلاطيإ ءىناوم نم

 م. زل. 8 ا١| 125, ع هع 2716 ااقأ 1682, ! 05 251 - 2

 (2) مب ال 18 )0

 (3) ى. ل. 8 15 34,28 - 29. الوايعمتات:َقم 4 )5

 (4) 8ةقوعومو مطب 271 -:273 - ااقصأ قلن 22: 89 25(
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 عقاولا يف يطعت اال ةيكرتلا قئاثولاو .©20مهدوجو نع رابخأ لوصو درجمبو
 اوكراشي مل كارتألا نأل يهدب رمأ اذهو «ةيرحبلا تانيمأتلا نع تامولعم ةيأ
 ءارفسلاو لصانقلا تالسارم تسيلو .رحبلا ةراجت يف ةعساو ةيدج ةكراشم

 نع ةفطاخ ةركف نيوسكتلو عوضوملا اذه يف ًالاح نسحأب نييبروألا
 نيب حوارتت تناك ةميقلا هذه نأ لوقلا نكمي ءالثم ةيسنرفلا تانيمأتلا

 تناك تانيمأتلا ةميق نإف «(ةلحرلا نم ةدوعلا دقع» ةلاح يفامأ 2/71١١

 ويبماكلا ىمسي ام ةقدانبلا ىدل ناك دقو ١7/-70:/20(. نيب حوارتتو عفترت

 اهنأ الإ .فورظلا بسحب كلذك اهتميق فلتختو « نويمطنو ااديناةن»م وميتيرام

 ةنس يف يكتشي ناك ينيراتنوك نأ ىتح «ةيسنرفلا نم ًاعافترا رثكأ ودبت
 ,ةقيقد تامولعم يطعي نأ نود :©ةيقدنبلا تانيمأتلا ءالغ نم م4

 2429/١1. و1١4/ -١5/ م1585 ةنس يف «ةيلاتلا ميقلا دورو ظحالي نكلو

 بسن نأ ءاذه نم حضتيو .20م151/5 ةنس يف /١٠و 2م151/4 ةنس يف

 اذإ « يعيبط رمأ وهو «نييسنرفلا نم ةقدانبلا دنع ًاعافترا رثكأ يه تانيمأتلا
 يه ءاهوقالي وأ امل نوضرعتي اوناك يتلا تابوعصلاو راطخألا نأ ظحول

 . دشأو ربكأ

 ب ىمسي أم اهتم هو وأ اهب هطابترال تانيمأتلا راطإ يف لخديو
 نيب تاعزانملل ايبس |ئاد ناك يذلا ٠ 05ةهوو ىدتتان»و «يرحبلا ليوحتلا»

 يف عفدت ةنيعم ةيلام ةبسن وه يرحبلا ليوحتلاو .راجتلاو ةنطابقلا
 دقنلاف . مهبكارم يف هولمح يذلا يدقنلا لاملا ىلع «ةنطابقلل تالاكسالا

 هذه عضخي ءاهب رمي يتلا ةيرحبلا رطاخملاو .هلقن تاقفن ىلإ ةفاضإلاب

 (1)|/و0أ: قل. 16116: ان8065,0052[1ل656 اف عقلنا 3 عمدا ةراال065 8 /ةحأ مه, (6)1659-1592ةبأوؤ1 959,

 (86:908956)2: لأوأمأءه لان 001516880 113 عمأااو, 2 " ) 26:182-865 ,١.1

 (6)3مماهتشمأر, 8 هلهعاوصو , ظقرمععأ ق 8ههاطهأب [نرعطاو 5 ,403 :6 .٠

 (4)ااومامقم: 6.601 45

 (5)اطأل. 26

 (6) اطل. 030



 بسحب تفلتخا دقو .اهتميقب ةطبترمو تانيمأتلا نم طمن يه يتلا ةبيرضلا
 دقنلا نم /18 ىلإ ًاييرقث لصت تناك ةيداعلا ةميقلا نأ الإ «فورظلا
 ةنطابقلا بلاطم نم نمأمب تالاكسالا ين راجتلا عضولو .لومحملا
 بسحب ىرخأو ةنوا نيب هددحت ةيليسرملا ةيراجتلا ةفرغلا تناك دقف ءةعشجلا

 .©)ةراجتلا شتفمو «سنفوربلا مكاح عم قافتالابو «فورظلا

 دحأ ناك «ىرخأو ةمأ نيب تانيمأتلا بسن فالتخا نأ ةقيقحلا يفو

 قوسلا باستكال ةيبروألا ممألا اهشيعت تناك يتلا «ةيفخلا برحلا رصانع

 ةيراجتلا بكارملا عوضخ لوح) «ةيارلا لوح عازنلا هيلإ فاضي «ةينامثعلا
 ةسنرفو ةرتلكنإ نيب ثدح اك «ىرخأ نود ةلود ةيارل تالاكسإلا يف راجتلاو

 نوعسي اوناك نيذلا ةنطابقلا نيب تاسفانملاو «( . .الثم نييدنالوطا لجأ نم
 ناك يتلا ةئيسلا ةينلاو .مهيسفانم بكارم تالومح ىلع لوصحلل ًايئاد

 ضعب ليمحت .ًانايحأ مهلصانق نم دييأتبو ,نوضفريف ,مهضعب اهرمضي
 . )”ههينطاوم حلاصل ىتح عئاضبلا

 يف هنكلو ءاهفورظو ةيرحبلا ةراجتلا طورش نم ءزج وه ركذ ام لك نإ
 ةلودلا تناك يتلا .ىربكلا ىوقلا نيب عارصلا نم ءزج وه هسفن تقولا
 لوصول ءًايرورض حاسلا هذه بسك ناكو ءاهل ةيملس برح ةحاس ةيناثعلا
 . ةيداصتقالا ةدايسلل اهادحإ وأ ءاهضعب

 : ةلكبسإلا ىلإ بكرملا لوصول ةيلحملا تاءارجإلا ه

 ىلع لوصحلاو «ةيروسلا تالاكسإلا يف موسرلا فلتخم عفد نإ

 نحش مث ءاهغيرفتو عئاضبلا نم ققحتلا تايلمعو رفسلا تاحيرصت
 ءالمعلا ةين نسحلبو «يرادإلا نيتورلل عضخت تناك ةليوط تايلمع ؛ىرخأ

 (1) [/لققومروب 2. 497, 60

 مهنأب لوقلا نكمي الو «ةيقدنبلا قئاثولا يف طمنلا اذه نم ةديدع ىواكش ظحالت (5)

 مهيلسي ناك يمايسلا مهطاطحنا نأ الإ ابنم نوساقي اوناك نيذلا نوديحولا مه

 اناوماعقمب 5. 602 . تالاكسإلاو ةينيطنطسقلا يف مه ريثأت لئاسو

 هال



 . ةتباث ةقيرط بسحب يرجت نأ بجي ناك هنأ الإ ءءاطسولاو

 وأ «هتلود ملع عفري نأ هيلع ناك .ةلكسالا برق لصي بكرم لكف

 ناك اذإو .ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف ةراجتلاب احل حومسملا لودلا ىدحإ ملع

 ةلكسإلا يف لصانقلا وأ «لصانقلا باون نإف .ًايمسر ًاصخش لمحي بكمل

 بكرملا ناكو .ءانيملا يف ةيسارلا بكارملا اذكو .ىمهدالب مالعأ نوعفري

 دنعو .©0عفدم ةقلط قالطإب وأ .هترافصب ةيسارلا بكارملا يبحي يراجتلا

 وسرلل نييلاتلا نيمويلا يف ناموقي ,ءبتاكلاو ناطبقلا نإف «بكرملا وسر

 ءاهملع بكرملا لمحي يتلا ةمألا لثممي وأ ءهبئان وأ ءلصنقلاب لاصتالاب

 نيذلا ككئلوأ ءاسأو «ةلومحملا عئاضبلاب ةلماكو ةيقيقح ةمئاق هل نامدقيو

 صاخشألا ءامسأ وأ ءمساو اهعونو ءاهتيمكو اهتحسش ناكمو ءاهونحش

 نم ققحتلا لبقو ."ةلحرلا نع ًاريرقتو «ميلستلا طورشو ؛مهيلإ ةهجرملا
 عفد ةلئاط تحت «غيرفتلا تايلمعب مايقلا ناسنإ يأل قحي ال ءعئاضبلا

 نم ققيحتلاو .©ًانايحأ «عئاضبلا ةميق نم 7٠١/ ىلإ لصت «ةريبك تامارغ

 تاراشإلا ةمالسو .«تالابلل ةنسحلا ةلاحلا نم دكأتلاب نوكي عئاضبلا

 ءرفسلا دنع اهنع حرصملا عئاضبلا نيبو اهنيب قباطتلاو ءاهيلع «تاكراملا»

 ةيعون نم دكأتلا اريخأو ,ناطبقلا همدق يذلا ءدقعلا يف ةلجسملاو

 ءاضقلا وه .عئاضبلا نم ققحتلا لبق غيرفتلا عنم نم فدهلاو . (عئاضبلا

 ةدشي رمألا اذه لثم نوبقاعي اوناك كارتألا نآل ©0لايتحا وأ شغ لك ىلع

 دقو © هلوصو ذنم بكرملا ةسارحب موقي يراشكنا كانه ناك ًايئدبمو .ةوسقو

 هل
 (1) 0فيئاوسع. ا/: مم: 493 - 4

 (2) 8/نملت 5: 213 - الاوعومو مم: 489-188 - انادصانول ©: 1 239

 (3) ا/همهلت م: 8 ةيزيلكنإإلا بكارملا ىلإ ةبسنلاب(")

 (4) 3. 5. 1 قثان ه 5هداهمعم, اه, 416, © نه 1783-171 11 لالأأا6أ 1640 63

020 
 (5) ال ومعي مب 4

 اوعفدي ال يك جراخلا ىلإ وأ اليل ءىطاشلا ىلإ مهعئاضب نوبربي راجت كانه ناك دقل (+
 صصخملا غلبملا فصنب كارتألا نيفظوملا ةوشر لعب كلذو .ةررقملا موسرلا اهيلع

 (8) ةققماكهل, 2: 2 . موس هزل
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 ءايشأ لمحي ال هنأ نم دكأتلل «بكرملا ةرايزل يتأي نأ انايحأ لصنقلا ىلع ناك

 . ()ةعولمم

 ضوفم روضحب ةداع اذه ثدحيو .عئاضبلا تانحش غيرفت أدبي مث

 ءامسأ تحت نيرتستم دوم ىلإ ةداع همازتلا نوطعي كارتألا ناكو كرمحجلا

 درجمب عئاضبلا ليجستب ةداع كرمجلا وضوفم يفتكيو .نيملسم صاخشأ

 لواخجي انهو .ال يلحملا رعسلا بسحب اهتميق نوردقيو بلا ىلإ الوصو
 ىندأ ىلع لوصحلل .راعسألا صخرأ اهءاطعإ نويلصنقلا ءالمعلاو راجتلا

 بجومب ةبولطملا موسرلا ةيمك كرمجلا ضوفم بسحي مث ءموسرلل ةميق
 اهيلإ ًافاضم «ةعاضبلا بحاص ءرجاتلا ةلود ىلع ةقبطملا ةيكرمجلا ةفرعتلا

 رجاتلا مسا لجسيو «نازيملا مسرو ءوسرلا مسر لثم ءىرخألا بئارضلا
 «كرمجلل اهعفدي نأ هيلع يتلا لاملا ةيمكو ءاهملستيل ىتأ يذلا ليمعلا وأ
 (9ةبيطلا راجتلا ةين ىلع نيدمتعم .دعب ام ىلإ لجفي عفدلا ناك ام ًاريثكو

 .ةيقيقح ا اهتميق نم لقأ ةميقب ردقت تناك تالومحلا| عيبج نأ «دوو» ركذيو

 غيرفت ةيلمع رضحي ناكو .27/7 زواجتتل نكت مل موسرلا نإف مث نمو

 - نييسنرفلا نم ةصاخبو  نييبروألا نم ةلكسإللا موسر ةابج كلذك عئاضبلا

 لصنقلا ناكو . ةلكسإلا نيد ءافولاهعفد بجي (ضراوع) «يرافأ» كانه ناكاذإ

 . (هيلإ ةمدقملا ةحئاللا يفدروام ةحص نم دكأتيل هيضوفمب كلذك ثعبي

 عيبب را أدي «بئارضلاو موسرلا عيمج ىفصت ا

 وأ 7 رئاودلا نم «مالتسالا تالوصو» ملست دعب الإ ٌكاعف متي ال اذه

 نكت ١ نحشلاو غيرفتلا تايلمعف . اليوط اتقو بلطتي ناك امث « (ةركذتلا)

 . .(*ةعيرس أدبأ

 20سم سسساسسال
 )١( ااهمدور. م: 48 نييسنرفلل ةبسنلاب يسرفلا دقنلاو ةيسنرفلا ريغ حاوجألا لثم )1(

 0 1.88: 55 31 (3محباوااي )2(

  83 23اةلومم: م: )3(
  2: 9ااقمقمرم: )4(

4 
 ( 8: 2 2ااوصاممت )5(
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 بجي ذإ «لقأ هتايلكشو لمعلا تاءارجإ نكت مل ,بكرملا ليحر دنعو
 يف ةنسح ةقيرطب تنزخو تعمج دق ردصتس ىلا عئاضبلا نأ نم دكأتلا الو

 امو .ةيلحملا موسرلاو بئارضلا فلتحمو خور موسر اهنع تعفد دقو ءانيملا

 دعي الإ عفدتل نكت مل يتلا .22ةيلصنقلا موسر ًاريخخأو «نيلاح او ءاطسولل مزلي
 ملستل نكت مل عئاضبلا نأ نم نوكتشي ةنطابقلا ناك دقلو .درو لخخأو لدج

 ببسب مهسفنأ ةنطابقلا نيب عارص موقي ناكو .بولطملا تقولا يف مهل
 نم ناك ًاريخأو .رخآلا نم اهعازتنا يف دحاو لك قباستي ناك يتلا تالومحلا
 ال اذهو «ةيكرتلا تاطلسلا نم رفسلاب حيرصت ىلع لوصحلا يرورضلا
 ناكو ءاهلك تددس دق بئارضلاو موسرلا عيمج نأ نم دكأتلا دعب الإ ىطعي
 يكرت ءانيم نم بكرملا قلطنا اذإو .دوهيلا ءاطسولا لمع نم هيلع لوضحلا
 موسر عفدت ال يكل تاطايتحالا عيمج ذأ يرورضلا نم ناك هنإف ءرخآ ىلإ
 بجي بتاكلاو ناطبقلاف .لوألا ءانيملا نم ةلمحملا عئاضبلا ىلع ةديدج كرمج
 نكلو .«9موسرلل قباسلا عفدلا تبثت يتلا قئاثولا عيمجب نيدوزم انوكي نأ

 الإ لمت نكت مل يتلا ثداوحلا ضعب عنمتل نكت مل ةذختملا تاطايتحالا عيمج

 .لاملاو ةمواسملاو ةضوامملاب
 ءالمع وأ نيضوفم مه عئاضبلا مهل ملست نيذلا راجتلا مظعم ناكو 1
 زيلكنإلا لاح وه امك «نينرمتم وأ , مهناطوأ يف نيميقملا ,نيبلصألا راجتلل
 وأ نيضوفملا ماظن نأ ««يرافاس» ركذيو «27تنافيللا ةكرش يف نيلماعلا

 دوجو مدعل .ءالؤه نأل «تنافيللا يف اهتراجتل ًائيسم ناك .ةسنرف يف ء ءالمعلا

 تناكو ءةردصملا عئاضبلا لع لصنقلا اهاضاقتي يلا موسرلا يه ةيلصنقلا موسر نإ ١١(

 . تايلاجلل ةيرادإلا ةايحلا يف ثحبتسو ىرخأ ىلإ ةمأ نم اهتبسن فلتخت
 (2) الادماعقمت ©: 613 - 4 ةفإ

  )8١تنافيللا يف يراجتلا لمعلا ىلع نونرمتي نيذلا ءالبنلاوأ راجتلا دالوأ مه نونرمتملا .

 ىلإ لاملا نم ةيمك ءالؤه عفديذإ . جراخلا يفراجتلا بيردتل ةيساق تاميظنت كانه ناكو :

 نيب حوارتت ةكرشلا 4٠٠-٠١٠١١ لا براقت تانيمأت مهنم بلطيو . هينج )٠١١١(جتيه

 يف ( )و ندنل يف اهنم (”) تاونس ()بيردتلا ةدم تناكو . جراخلا ىلإ مهلاسرإ لبق
 البوم :5:215ر ندنل راجتل ءاكرشوراجتك 3 لمعلاوةراجتلا ةيرح مهل حبصت مث «تبافيللا
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 ةحبرم تالدابتل ةزاتم اصرف نوتوفي اوناك ءمهرابك نم مهيدل ةيفاك تاطلس
 اوموقي نأ مهنديد ناكو .ةيصخشلا مهتعفنمب الإ «نومتيي ال اوناك امك ءادج

 نوعزانتي اوناك اذلو . مهتلومع أولانيل .ءارشلاو عيبلا تاقفص نم ددع ريكأب

 مهتاسفانت نم مجني دق اب نيثرتكم ريغ .تالاكسإلا عئ ةب ةلحب مهيب |يف

 نونجي اوناك مهنإف «كلذ ىلإ ةفاضإلابو . امل ضفخ وأ راعسألل عفر نم

 مئاوقلا يف ةيكرمجلا موسرلا ةميق ليجست قيرط نع ءةعورشم ريغ ًاحابرأ

 اميك .«العف هتلوانتو ةيكرتلا تاطلسلا هتردق امم رثكأب ءراجتلا ىلإ ةلسرملا

 نإ لب .(”اهسفن عيبلا تايلمع يف مهرابك عادخ نع نوعروتي ال اوناك

 .ةصاخلا مهتراجت يف مهيملعم لام نومدختتسي ام ًاريشك اوناك نينرمملا

 ىلإ لصت دق ةدئافب كارتألا نيفظوملا نوضرقيو ءدقنلاب نورجاتيو

 1١

 قاطن ىلع ةيشفتم نكت مل ءىواسملا كلت نأ ظحالي نأ بجي نكلو

 ءابرقأ وأ راجتلا رابكل ءانبأ اوناك نيضوفملاو ءالمعلا نم نيريثك نأل ءعسأو

 نويل راجت ىلع قبطنت ابرو .دولاو ةقادصلا طباور مهرسأ طبرت وأ مه

 مهمظعم ناك نيذلا «ةيقدنبلاو ةيليسرم راجت ىلع قبطنت امم رثكأ ,مهئالمعو
 ناكو .هايافخو لمعلا رارسأ اوربحنو «تالاكسإلا يف ًاقباس نيضوفم

 ءابب نوموقي يتلا تاقيوستلا عيمج ىلع ١/ نولوانتي نويسنرفلا نوضوفملا

 نونرمتملا ناك انيب :«ةيلصنقلا موسر نم 7 ليب لصانقلا مهل عربتيو

 (1) 59/ةمر: اع طوراعتا !لوومعاقصاب ه8 397, 405, )0(

 (817) وه وجل ا نم ةلاب ىلع ةينايثعلا ةموكحلا هذخأات ام نأ ءكلذ ىلع ةلئمألا نمو

 بسحب يأ ءاشرق )١71( رجاتلا ىلإ ةلسرملا ةمئاقلا يف ليمعلا اهلجسي اينيب ءًاشرف

 يكرمجلا:ريدقت بسحب ال أه ٍللعفلا نمثلا

0( 
 (2) اطلق. : 5

 اهنم ادحاو ةكرشلا لسرت نأو «راجتلا نم تاكرش فيلأتب حصني يرافس ناك ذلو

 . تاونس ينأث ءاقيلا عيطتسي ( جوزتم ريغ

5( 
 () الالوممل: م: 6

 (4) 07فمحياوررجب 1 ٠١ مه: 342 - 3 6

 هل



 رخاوأ ىلإ ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ نم تحوارت ةلومع ثوضاقتي زيلكنإلا
 .(7/7>10* ىلإ /39 نيب شع عباسلا

 :080585 : ءاطسولا و

 ءءاطسولا قيرط نع يرجي ناك ءءارشلاو عيبلا تاقفص مظعم نإ

 يرورضلا نم ناك هنأل .نييحيسملا ضعبو .نمرألاو دوهيلا نم مهرثكأو
 تالاكسإلا عيمج يف دوهيلا دهاشي عقاولا ينو . مهافتلا متيل دالبلا ةغل ةفرعم

 لاح ا وه امك .فالآ ةعضبب انايحأو ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف

 يف مهتعارب نورهظي اوناك ءهيف نوميقي اوناك ناكم لك ينو .بلح يف
 اوناك لب « مهيديأ نيب رمي ناك «ةراجتلا نم مسق ربكأ نإو «ةيراجتلا لامعألا

 ةلودلا تحتف دقو ايس ال «تنافيللا ةراجت ىلع نويقيقحلا نورطيسملا مه

 مهنم ةريفغ دادعأ تدفاوتف ءىنسحلاب مهتلماعو ءاهردص مهل ةينامثعلا

 .هيلإ ناطلسلا مهبرقو ءاهيف مهداهطضاو «ةينابسإ نم مهدرط دعب ءاهيلإ
 سداسلا نرقلا يف «يسان» ةيصخش امو . ءابطأو ةمجارت هطالب يف مهمدختساو

 نوؤشلا ىلع مهترطيسو .ينامثعلا مكحلا ين دوهيلا ذوفن ىلع ليلد الإ رشع
 يف ءطقف ةراجت ءاطسو اونوكي مل مهو .«©0اهيف ةيسايسلا ام ٌّدح- ىلإو «ةيلاملا
 بئارضلا نومزتلي مهف «ةيفرصملا تايلمعلا اوركتحا امنإو «تالاكسإلا
 رثكأب بلح ةلكسإ كرمج اومزتلا دقف «كرمجلا تادئاع ةصاخبو ءكارتألل

 نويبروألا مهيلإ أجلي نيذلا نييفرصملا اوناكو «27ناكيس )٠٠٠, 76٠( نم

 ءالؤه ىلع ناكو . ةمارغوأ ًاصلب اوعفدي نأ مهيلع نوكي امدنع «ةنادتسالل

 (1) المول: م: 5 121001068686801

 اهنأب دجو همدختسم نأ الإ 2/4 نوكت نأ ًاترمتم ناك امدنع نوسردناس حلأ دقل

 لالخ تطبه اهنأ الإ 2/7 تناك ,م١١17 ةنس يفو 2/7, زواجتت الأ بجي
 . 1/٠ ىلإ ءماا/١5 ةنس تعفترا مث «/7 ىلإ رشع نماثلا نرقلا

 (2) قأط٠ط0 قث 8هعبوم ا 2: 220. )372

 . ١ 45ص (1؟) شماهو 48ص نم (7*) شماه «يسان» لا

 (3) 0هميأإاعز ل1 ىك1هأم 065 لأ6(1:مقاق طعهنماعع. .236 .2 ١١١

 قزاطط 8 8مم, ]1 28. 24-23 .دوهيلل ةيفرصملا ةيلاملا ةرطيسلا لوح رظنا
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 يتلاو «نويدلا كلت ىلع دوهيلا اهطرتشي يتلا ةيلالحلا دئاوفلاب اولبقي نأ راجتلا

 نأ ««دوو» ركذيو .«)ةدودحم ةينمز ةرتف يف نيدلا ةميق نم فعاضت

 : يكرتلا موسرلا يباج عم ال ,دوهيلا عم عقاولا يف هتراجت ريدي ناك يزيلكنإلا

 دوهيلا يديأ نإف «تالاكسإلا نم يأ يف «يبروأ رجات يأ رهظي امنيحف

 نأ ودبيو . هتطاسوب هلمع ةعباتم ىلع ًامزلم هسفن ىري ثيحب «ةرشابم هفقلتت

 لبقي ال ثيحب «مبهغيب اميف نيطبارتمو نينماضتم اوناك , ةلكسإ لك يف دوهيلا
 دحاو عم لمعلاب أدتبا دق ناك اذإ «رجاتلا اذه ةلومعب موقي نأ رخآ يدوب يأ

 اوناكو نييلحم ءالمع مه امك «نييملاع ءالمع كاذنا دوهيلا ناك دقل . مهنم

 يذلا لاملا ىلع / لس . عئاضبلا عيمج ىلع ١/ اهرادقم ةلومع نوقلتي

 .(2هب نولمعي

 ناكسب نييبروألا ةنطابقلاو راجتلا لاصتا مظعم ناك دقل ةقيقحلا يفو
 نيبيروألل نولحي اوناك دوهيلاف .دوهيلا قيرطب متي ءاهيفظومو تالاكسإلا
 كلتل نيريثملا ًانايحأ مه اوناك لب «ةمكاحلا تاطلسلا عم مهتالكشم رثكأ
 تقولا سفن يفو ؛مهنم حابرألاو مئانغلا ىلع اولصحي ىتح ءتالكشلا
 لابعأ تناكو .ةعؤفدملا تامارغلاو صلبلا ةمكاحلا تاطلسلا عم نومساقتي

 ةنطابقلا نم ةريثك ىواكش كانهف ءدوهيلا ءاطسولا بيغت اذإ لطعتت راجتلا
 اولصحي ل مهمأل ىددحملا تقولا يف عالقإلا اوعيطتسي مل مهنأ اهيف نورهظي

 نوعضخي ال دالبلا لهأ ناك امو ©دوهيلا ديع ببسب مزاللا حيرصتلا ىلع

 لهأ نم نيربتعم دوهيلا ناكو .نويبروألا احل عضخي يتلا بئارضلا سفنل
 دوهيلاو راجتلا ءالؤه ضعب نيب قافتالا متي ناك هنإف ,دالبلا يف ةمذلا

 وأ «تاذلاي ةيلصنقلا مسر نم صلمتلاو نيرخآلا ءامسأب ةرجاتملل

 عم مهيورح ءانثأ ايس الو ةقدانبلا قيرطلا اذه عبتا نم رثكأو .؛وميتوكلا»

 , «9ةيناثعلا ةلودلا

 (1) ااومومر: 2: 1 | )1(

 (2) الممل: م: 215 - اادهؤموب 8: 2 )9

 (3) ااوعومو: 2: 491 - ااهيتاتقيلاا: 2: 5 )7

 م. 5. ال. قممعاأو 6هرأمز 8انوأاؤو 235, 21, 22 0نامطرو 1644 (متداكأتأ لقهأاذ 0هنقصقم)

 (4) م. 5 ال. لاكمهممأ, 5وروموم [ 130-2, 255, 28 0مم 1646 - !لاقصاتقم# 0: 535, 1 05(
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 دئاوفلا نم ةصاخميو .ةلئاط نينا ايبا مويا ىنج دقلو

 ةراجتلا ناديم يف اوقلطني نأ ًائيشف ًائيش اونكمتو «نويدلا ىلع ةمخضلا

 ىلع يراجتلا عسوتلل مهيلإ ةبسنلاب ةصرف تيرك برح تناك دقلو . ةيملاعلا
 يف مهل ءابرقأ وأ  مهنم نيلسارم اوماقأ دقف . برغلا دالب يف ةقدانبلا باسح

 2 ل عيمج هيف عمجتت تناك يذلا مالا ءانيملا نروفيلو «")اهسفن ةيقدنبلا

 او ا ب هم ءةيرح ربكأب عتمتت
 مهعئاضب لقنل نورجأتسي اوناكو «ةيملاعلا ةراجتلا يف نيكراشم ىلإ ءاطسو

 نييبروألا راجتلا عم نومهسي اوناك امك «ةيقدنب وأ «ةيزيلكنإ بكارم
 مهذخأ ةيبروألا ممألا نم ةمأ نم ء مهنم نيدفاولا ضعب بلطيو ءاكرشك

 . مهنم نوينروفيللا ةصاخيو (اهتيامحو اهملع تحت

 نإف «نييبروألا راجتلاو دوهيلا نيب تالصلا هذه نم مغرلا ىلع نكلو

 ليباحأ نوشخي نويبروألاف «نيفرطلا نيب ةدئاس نكت مل ةبحملاو دولا تاقالع

 .ءارشلاو عيبلا ميقو ,ةعاضبلا يف مهنوعداخي مهنأ نوفرعيو ء«مهرشو دوهيلا

 «هسفن رشلا لجأ نم رشلاب مايقلل ءادعس مهنإ» : (ويفراد» مهنع لاق ىتح

 نمو .ةلقاحلاو ةدسافلا مهتعيبط توضري «نيرخآلل مه ةءءاساب مهو

 كارتألاو . ساي وألا يسلم 1 ىلا انا يل هلل

 نوحمسفي اوناك مهنكلو ءابرلاب نوضرقيو ءلاملا نوزنكي مهف ءمهنورقتحي

 رثكأ مهنإ . نوكلمي امم ةدحاو ةعفد مهودرجي ىتح «ءانتغالل لاجملا مهمامأ

 مظعمو « مهيلإ نسحأ نم رثكأ لجحن نود نونوخي مهو «ملاعلا يف ارش سانلا

 . 00( مهنم يتأي صلبلا

 نولمعي اوناك نيذلا نيينروغيللا دوهيلا نأشب بلح لصنق بتك دقلو
 ةلماعلا ممألا نيب سيل» :ٍيلي ام م1547 ماع يف كلذو .ةسنرف ةيامح تحت

 يف نينطاوملا عم ةاواسملا مدق ىلع اونوكي ملو ءآريبك ةيقدنبلا يف دوهيلا ددع ناك دقل )١(
 قهلاطورأب مب 8, 6 . خلا . سابللاو قوقحلا

 (2) !لوهدمم 2: 4 )9

 (3) 0ممصباوس« الا ص. 41 هز

 ب



 نم نودفاولا دوهيلا لعفي امك انتراجتل ءيسي نم تالاكسإلا ةراجت يف
 اهيلإ اولخد مهخأ الإ ءبيرق دهع ىلإ مهغم ةيلاخ بلح تناك دقف «ةبروأ
 . . اهتازايتماب اوعتمتو «.ةسنرف ةيامح تحت مهسفنأ اوعضوو «تاونس عضب ذنم
 مهاحلا اوكرتو ءانم رثكأ اودغ ىتح , مهددع دادزا ,رهشأ ةتس وأ ةسمخ لنمو

 نم مهنأك اورهظيو «دالبلا دوبي نع اوزيمتيل «نييسنرفلاو زيلكنإلاك لوطت
 نم اهنم يتآلا راعسأ عفرو « عئاضبلا قيوست يف لوألا ًايئاد مهو . .نييحيسملا
 انتمأ نأ ىتح . عادخلاب نولمعي مهنأو . تاعطاقملا نم اهريغو «سراف دالب

 قيرط نع اودعبيول نونمتيو ,مهنم نيرمألا نوساقي نييدنالوطاو زيلكنإلاو
 مهذخأي نل يدنالوم ا لصنقلا نأ نم دكأتلا بجي نكلو . مهنع ةيامحلا عنم

 رياوألا هنتيبس اكن مهلبقي نل هنإف «يزيلكنإلل ةبسنلاب امأ ل

 بلطي نأ ريفسلا ىلع ناك انه نمو .ددصلا اذهم ةريبكلا ةكرشلا نم ةيساقلا

 ,ناطلسلا اياعر نم نيرجاهملا دوهيلا عيمج رابتعا مظععألا ردصلا نم
 . 22«تابجاو نم دالبلا دوه هل عضخي ام سفنل نوعضخيو

 ,نمرألا ًاضيأ كانه ناك امنإو :نيديحولا ءاطسولا مه دوهيلا نكي ملو

 ةقلطنملا لفاوقلا ىلع نييقيقحلا نيفرشملا مه اوناكو ,بلح يف ريبك مهددعو
 املثمو . مهِديب تناك ريرحلا ةراجت مظعم نأ يأ ءسكعلابو ءسراف ىلإ
 اوراس نمرألا نإف «ةيملاعلا ةراجتلا يف ةكراشملا ىلإ مهئانتغا دعب دوهيلا عفدنا

 ىلع اهيلإ نولمحي اوذخنأو ءنروفيل يف هنم ددع ماقأ دقف .طخلا سفنب

 تدغ ىتح «ريرحلا اميس الو .قرشلا نم علسلاو عئاضبلا ةيدنالوطا بكارملا

 اولواح [ى .«رشع عباسلا نرقلا يف اهلك ةبروأ يف هل قوس ربكأ نروفيل
 اودعاسو «ةيقدنبلا يف أورقتساو .رودلا سفنب مايقلاو «ةيليسرم يف ةماقإلا
 ءاحنأ عم ةعساولا ةيراجتلا مهتالص لضفب يراجتلا لدابتلا راطإ عيسوت ىلع

 ىلع نوسفانتي دوهيلاو نمرألا ناك كلذبو .©207سرافو دالبو ةيروطاربمأإلا

 (1) 26 ةا/رأأ 1692, 22 لانأ) 1692. قثلخب 5 )1(

 (2) اكقعقمرو ص: 9 )غ9

 (3) ا6اق, طب 8 ف

 فو



 نم افيفل نإ لب «ةيبروألا ةراجتلا يف ماهسإلاو «نييبروألا راجتلل ةلابعلا

 اهقوقح سفن هل نوكتل «ممألا نم ةمأ ىلإ موضنالا بلط ؛نيفرطلا
 يف رمألا اذه قاطن عستا دقو «كلذب تاءارب اوذخأو ءةيراجتلا اهتازايتماو

 . «نييتءاربلا» ددع دازو .ءرثشع نماثلا نرقلا

 ةراجتلا يف اووف «تانويلا» مورلا بعل .دوهيلاو ٍنسرأآلا بناج ىلإو

 ءاطسو اونوكي مل مهف .تاذلاب ةيروس يف ادودحم رود ناك نإو «ةيبروألا

 راجتلا باسل «تاعطاقملا ْق دوعتابلاو ثوراشلا مه انإو . نمرألاو دوهيلاك

 مهو .تناطلسلا نمو .نييبروألا نم ًادج نيبرقم مورلا ناكو .نييبروألا

 نيميقملاو ءارفسلا برق نوري اوناك مث نمو .ةيروطاربمإلا يف مهذوفن
 كارتألا تاداع نومهفي مهف ,2©2ةيريتركس وأ «نيمحرتم ةفصب لصانقلاو

 .دوهيلاو نويحيسملا لواح ابيك ءاولواح دقو .ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةيراجتلا

 نأ نم ءرشع نماثلا نرقلا يف ةصاخبو ءاوحجنو «ةيبروأ ةيمسر ةفص ذاختا
 نأ .ةينيدلا تايلقألا تنكمت اذكهو . «نييتءاربلا» وأ «نييمحملا» نم اوخبصي

 ةطلس نم صلمتلل ةجرف «ةيبروألا تايلاجلا عم اهكاحت قيرط نع دجت
 «7نيينامثعلا

 عم سايتلا نع نيديعب اوناك نيملسملا راجتلا نأ نهذلا ىلإ ردايتي ابرو
 « قيض قاطن لع انإو ءائاق لماعتلا ناك دقل عقاولا يفو «نييبروألا راجتلا

 مل مهنأ ودبيو .«0نيصلختو ءانمأ نييبروألا راجتلا عم مهتلماعم يف اوناكو

 ءالؤه لمع دقف «نييبروألاو ةيبروألا ةراجتلا زومأب ريبك ملع ىلع اونوكي
 يديدش اوبلقناف ,مهرذح نم ىتأ نأ ىلإ ,.مهشغو مهعادخ ىلع نوريخألا

 (1) اادماقمب 2: 6 (1) ٠

 ةرمعتسملا نآل .ةيقدنبلا ةيمسرلا تايصخشلا برق رودلا اذه مورلا بعلي ل

 اهيفظوم نيوكت نم اهلالخ تدنكمت «ةليوط ةدم ذنم تنافيللا يق تعرز ةيقدنبلا

 . نيصاخلا

 (2) اطال: ظ: 6 )0

 (3) مفحاوس ١١ ص: 1 ف
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 الإ .مهعم ةيراجتلا مهتاقفص نودقعي اودوعي مل مهنخأ ىتح «كشلاو صرحلا
 يرجي قيوست لك ىلع لاني ءاشايلا يفظوم نم فظوم مامأو .ناخلا باب ىلع
 .()هتميق نم ١/ همامأ

 : قيوستلا -ُر
 :هضوفم وأ رجاتلا نيب ةرشابم يرجي نكي مل قيوستلا نأ حضتي اذكهو

 نمرألاو دوهيلا نم ءاطسولا ةطاسوب متي ناك لب ءدالبلا لهأ نم عئابلا نيبو
 اهراشتنا نم مغرلا ىلع ةطاسولا نأب انه لوقلا نم دب ال نكلو .نييحيسملاو

 بلحك «ةريبكلا تالاكسإلا يف عسوأ تناك اهنإف «تالاكسإلا عيمج يف

 ' تالاكسإلا يف امأ .ةيبروألا ممألا نيب هلشأ ىلع سفانتلا ثيح ءالغم

 نإ لب «ةرشابمو هجول ًاهجو ةداع يرجي ناك قيوستلا نإف ءًايبسن ةريغصلا
 وأ ةعلس لكل ةجتنملا قطانملا نوبوجي اوناك ,مهءالمع وأ راجتلا يضوفم

 مهنزاحم ًالثم نوذختي مهف .ةيلصألا اهعبانم نم اهيلع اولصحيل ؛ةعاضب
 تايلصنق ال يتلا .ىرخألا زكارملا يف مهل اباون نوميقيو ءاديص يف مهبتاكمو

 ءالؤه لمحي ةنس لك يفو ,©توريبو ةلمرلاو اكعو قشمد لثم ءاهيف مه
 اهنورتشيو .ةعلسلا مسوم وأ ,.فاطقلا مسوم لبق ىرقلا نيب دولقتتيو ؛ لاملا
 نمث نم ربكألا مسقلا لداعي «لاملا نم امسق نيحالفلل اوعفدي نأب اقبسم

 يف طقف سراي نكي مل يبروألا رجاتلا طاشن نأ ىلع لدي اذهو . ءارشلا

 يف ةيراجتلا رومألا جلاعي نكي مل يبروألا اديص رجات نإ» لب ,ةلكسإلا
 رفعم أئاد وهف «يقيقحلا اهناكم يف اهحجلاعي نأ لضفي ناك (منإو «ةنيدملا

 ,.©6تالحرلاو لقنتلا رطاخمل ًاضرعمو .هتلغب ًايطتمم « بايثلا

 عئاضبلا عيمج (ئاد نوديصتي تالاكسإلا يف نويبروألا راجتلا ناكو

 نولضفي اوناكو ءاهلمحل بكارملا تأت اثير اهنونزخيو ءاهب نوبغري يتلا علسلاو

 (1) اب 01(

 (2) ةكعط. دهطعم 06 تمجد معمم, اماميدمااو. 5قنأه 6, مم 1838, )2

 فا هممأب ص: 21 - 6محبامررو( |, م6: 336-334 - مم اوودهأأ: 2: 9

 (3) قة 1. 8١١١ , 244: !/اةروتوأرو ل6 اا قا 6ل6أ. ف
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 اوعفديل «صيخر رعسب دالبلا لهأ اهعيبي امدنع ءاهمساوم لوأ يف اهءارش

 ةعلسل ةبسنلاب طبضلاب ثدحي ناك ام اذهو , يكرتلا مكحلا ىلإ مهبئارض
 دعب ام ىلإ يأ رهشأ ةدع ىرتشملا ريرحلاب نوظفتحيف ءاديص يف ريرحلا
 - ٠١/ نيب حوارتت حابرأب «ةدفاولا بكارملل هنوعيبي مث .مسوملا ءاهتنا

 يف لوزغملا نطقلا ءارش يف عيبلا اذه نم مجانلا لاملا نومدختسيو

 اهنإف ءهمسوم ريغ يف ,لوزغم نطق ىلإ جاتحت بكارم تتأ املكف ءءاتشلا ءدب
 تاقفصلا دقعل نوديفتسي اوناكو .©تالابلا تائم نزاخملا يف دت تناك
 مهيدل ©عدوملا ًانايحأو «مهيديأ نيب دوجوملا لاما نم هذه ةريبكلا ةيراجتلا
 . نونيدتسي امن وأ تانامأ

 : اهنم ةديدع قرطب يرجي يبروآلا قيوستلا ناك دقل ةقيقحلا يفو
 يرجيو . علسلا ضعب جاتنإ نكامأ نمو «ةرشابم نيحالفلا نم قيوستلا ١

 نكلو .رمألاب ةمكاحلا تاطلسلا لخدت نود يأ «ةييسن ةيرحب قيوستلا اذه

 ىلإ ةجاحب ًايئاد ناك جتنملا وأ حالفلا نآأل ,قحلا اهانعمب ةمئاق نكت مل ةيرحلا
 ىلع لوصحلل همسوم لبق , ةصيخر راعسأب هلوصحم عيبي ناك مث نمو .لاملا

 نويدم وهف .هيفكتل نكت مل هلمع نم هئاداريإ نأ ىلع لدي اذهو .هتاجاح
 .«9 مداقلا ل وصحملا ىلع لاملا هل مدقي يذلا رجاتلل عضاخ ييلاتلابو رارمتساب

 وأ ءام ةعلسل دقعت ىتلا ,ةيمسوملا وأ ةيعوبسألا قاوسألا نم قيوستلا -

 ىربكلا ريرحلا قوسف .اهجراخ وأ ةلكسإلا ين عئاضبلاو علسلا فلتخمل
 ةجنرفلا ناحن مامأ اديص يف ءاثالثو نينثا لك يف نادقعت اتناك «نطقلا قوسو

 ام مهئالمع ةطاسوب وأ «ةرشابم نويبروألا راجتلا يرتشي ناك اهنمو .اهيف

 عئاضبلا فلتخمل قاوسأ كانه ,نطقلاو ريرحلا يقوس بناج ىلإو .نوجاتحي

 (1), (2) ل4ص/اورس». |!!. مصر 343 - 4 (؟) ء(١ ,

 (3) اطال: ١١١ مم: 3ج2 - 3 ف

 ةيشخ .تاقثلا نييبروألا راجتلا ضعب ىدل مهلاومأ نوعدوي يلاهألا ضعب ناك دقل

 . تاقثلا ءالؤه دحأ «ويفراد» ناكو ءامل كارتألا ماكحلا ةرداصم

 (4) قم. اذمهلا: م: 2 )0

 بأ



 ءًادبأ عطقنت الو «ةمئاد قيوستلا ةكرح تناك الثم بلح يفف ءةعونصملا
 مساوم يف ًاطاشن رثكأ تناك نإو تاقوألا فلتخم يف ةفلتخملا علسلا دوجول
 نوردنكسإلا نم ةيرحبلا وأ ءدادغيو قشمدو سراف نم «ةيربلا لفاوقلا دوفو

 «بلحو قشمدك «ىربكلا ةيماشلا ندملا يف ةعلس لكل ناك دقلو . سلبارطو
 امل ناك لفاوقلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو اهب ةصاخ ةمئاد قوس

 . اقباس كلذ ىلإ انرشأ امك بكارملا كلذكو ءاهمساوم

 هنوجاتحي ام ءارشل ةفلتخملا ممألا ةراجت نيب ةفينعو ةديدش ةسفانملا تناكو

 ةمألا ةراجت نيب ةيوق تناك ةسفانملا نإ لب . اهنم هنوعيبي امو .عئاضب نم

 يف اهعيبل مهعئاضبب دالبلا يلاهأ يقأي امدنعف» « مهب رضي ناك امم ةدحاولا

 ايف اهفطاختب الإ نوركفي ال اوناك .ًالثم ينل ةمآلا راجت نإف قاوصألا

 عفترت نأ مهمهي الو «رخآلا مهدحاو قبسيل « ىتش ًاقرط نيعدتبم «مهنيب
 بكرم ىتأ ام اذإو .اهنم مهضعب نامرح يف نوحجنيس مهنأ املاط ءراعسألا

 ل وو كر .ةسنرف نم عئاضبلاب لمح
 ايلاغ نورتشي اوناك اذكهو .رعسلا ضافخناب نيئرتكم ريغ رخآلا باسح

 اديص ةمأ تلواح دقلو ,(7(مهحابرأب ءابغب نوحضيو ءاصيخر نوعيبيو

 عنو «ىرتشملا ريرحلا رعس ددحت راجتلا نيب ةكرش ميقت نأ ًالثم ةيسنرفلا
 ريرحلا يرتشت يتلا عقاولا يف اهدحبو نكت مل اهنكلو .راعسألا عفرو سفانتلا
 لعفي ام ربكأ تايمك نونتقي اوناك نيذلا ءرصمو قشمدو بلح راجت كانهف

 دجت الو يتأت بكارملا لعج «ريرحلل ىلعألا رعسلا ديدحت نأ امك ,نويسنرفلا
 ةدوعو ءةكرشلا مصفو ءءاكرشلا عزانت ىلإ ىدأ ام ,نزاخملا يف ةدحاو ةلاب

 ةشمقأل بلح ةكرشو ةكرشلا كلتب هيبشو .(9يلايخلا اهعافترا ىلإ راعسألا
 لك ءارش ىلع تلمع يتلا ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ,«ةامح

 ال ناك كلذبو .بلح ىلإ ايوصو لبق ةشمقألا هذه نم لفاوقلا هلمحت ام

 اذه مهراكتحا ةجيتن ةجيتن اوشخ نييسنرفلا نكلو . قوسلا يف اهنم ءىش حرطي

 (1) [4عفومرمب مث وق - تطهأمب 60 4 ٠١

 (2) مةمياوانع |||: 2م: 357 - 8 2232



 مهتقيرط ىلإ اوداعو .ةكرشلا اومصفف «صلب نم هيلع بترتي نأ نكمي امو
 .(7(ةيدرفلا

 لب ءرمألا ءىداب يف ًالاح نسحأ مهنيب |هيف زيلكنإلا ءالمعلا نكي ملو
 لك قيقحتو . مهسفانت ىلوألا نينسلا ْق ةراجتلا فعض بابسأ نم ريتعا

 تنافيللا ةكرش تواد دقلو ©0هليمز نم رثكأ ١*7/ ىلإ لصت دق ًاحابرأ دحاو
 تايرتشملا راعسأ اهيف ددحت ةمئاق اهئالمع ىلإ لسرت تذخأ نأب ءرمألا اذه

 . ©خاوجألا ةصاخديو «تاعيبملاو

 علس نم ةمكاحلا تاطلسلا ضعب هركتحت ام ءارش قيرط نع قيوستلا - “
 «تالاكسإلا يف أدج اليلق دقنلا ناك ام اذإ ثدحي ناك ام اريثك اذهو داومو
 ءاعلس بئارضلا لوبق ىلإ ةالولا رطضا دقف «ةيروطاربمإلا بورح ببسب

 لثم نع نيضار ريغ اوناك مهنأ نم مغرلا ىلعو .الثم اديص يف امك ًاريرح يأ
 نم ةعلسلا نوذخأي مهف :نوفرصتي فيك نوفرعي اوناك مهنإف رمألا اذه

 ىلغأب اهئارش ىلع ةجنرفلا راجتلا نوربجيو ءراعسألا صخرأب نيحالفلا
 ةراسخ ببسي ناك امث «يملاعلا يداعلا اهرعس نم رثكأب ًابلاغو ءراعسألا

 ةبروأ يف «مهرابك» ىلإ اهب اوثعبي نأ مهرودقمب نكي مل نيذلا «راجتلا يضوفمل
 .(9يداعلا رعسلاب الإ

 ىلع رطيسي ةزغ يىلاو ناك يلا «انسلا» ةدام لثم ءاهعيب ركتحيو ,صاخلا

 . الثم اهتراجت

 كرمج يف لازت ال يهو ًانايحأ متي ناكف جراخلا نم ةدراولا عئاضبلا عيب امأ

 (1) اطأل, الاز م: 4 )1(

 (2) [:نونمء: او ”[ةنبوا5 هأ لطول ةوولوركمو. 6: 4 ةهفإ

 (3) م زل. 8 386 - ة/اقهقو1: 2: 0 ها

 (4) 0ةيماوناع. | مم: 336 - 7 69
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 لامجلا روهظ ىلع لقنت تناك اهنإف «لخادلا يف ةلكسإ اهفده ناكاذإو . ءانيملا
 ,تاناخلا يفو .نويراشكنالا انايحأ اهسرحي ءلفاوق لكش ىلع لاغبلاو
 ,ةعرسب عابت اهنإف «ةبسانم قوسلا تناك اذإف .اهعيب متي (ثير نزخت تناك
 . ()لوقعم دح ىلإ راعسألا لصت اثير رظتني هنإف ةدراب تناك اذإو

 ىلإ ًادانتسا نييبروألا راجتلاو دالبلا لهأ نيب نايرجي ءارشلاو عيبلا ناكو
 اعد يراشلاو عئابلا نيب فالخلا نأ الإ يطخ دقع نودو .فرشلا ةملك

 وأ دقع ةباتك ىلإو «ةيلمعلا دهشي دهاش راضحإ ىلإ نيفرطلا نم راجتلا
 تالاكسإلا يف تاقفصلا تناكو .«07تازايتمالا كلت ىلع تصن 6 (ةجح)و

 نويسنرفلا لخخد امدنع» هنإ : «ليدورب» لوقيو رمألا ءىداب يف ادقن يرجن

 بلق ًادقن ءارشلا يف مهتعرس نإف ؛تنافيللا ةراجت يف نويدنالوح او زيلكنإلاو
 لباقم ةعاضب لدابت» ىهو «ةيقدنبلا اهعبتت تناك يتلا «ةيديلقتلا قرطلا

 تابوعص يف ةيقدنبلا راعتلا تاتويبلا عضو امم ع 03: ج طوعقهنام ةعاضب

 .ددحلا نيدفاولا نم ةربخ مدع ىلع لدت .ةديدجلا ةقيرطلاو .راعسألا عفرو

 الإ «ةقيرطلا هذه ءايفوأ رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىلإ نويسنرفلا يقب دقلو

 «ةزيراكلا» لثم ءمهعئاضب ضرف يف اوحجن نييدنالوهلاو زيلكنإلا نأ
 ناك م617١ ةنس يفف .«7«ريدصقلاو ساحنلاو صاصرلاو (ةيزرقلا)
 نورعشي اوناك مهمأ الإ «0[دقن مهتايرتشم عبر الإ نورتشي ال زيلكنإلا
 «نوسردناس» نم ةلاسر يفف .ًائاد مهيديأ نيب يدقنلا لاملا رفاوت ةرورضب
 بجعيف ءانه رجاتن نأ انيلع ناك اذإو «ةيحانلا هذه حرشت «ع«ةيكرت ةكرش» ىلإ

 مادختسال مئالملا تقولا نم ديفتسن ثيحب أعم عئاضبلاو لاملاب دوزن نأ
 اذلو ءاهل يراش الو ًانايحأ ةرفاوتم عئاضبلا ىرن نحنف . عئاضبلا عيبلو «لاملا

 كلذ يف ةدلقم ةيروس يف اهئالمع ىلإ تنافيللا ةكرش حئاصن نم اذه ناكو (1)
 . (م1585١ ةنس (ناريزح) وينوي " بلح يف اهثالمع ىلإ ةكرشلا نم ةلاسر) «ةيقدنبلا

 [مولفر: 1 :ةتيوأو 0أ 5305017. 2: 130, 4

 . ةيسنرفلا 150 4 تازايتما نم ("/)و (”5) نادنملا الثم (9)
 (3) 8:تانلوأا: 2: 4 هس

 (4) !لجام] إلا 11 مص: 247-246 - 8ةقعاوإلا /هزلوووو ع انونعاو_ م6: 308-9 0١)
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 عفترت بكارملا ءيجم دنعف .ءهمادختسال يدقن لام انيدل نوكي نأ بجي

 رطضنف .تاقوألا لك يف بلطت ال اهكلمن يتلا عئاضبلا نأ امك ةداع راعسألا

 يف حولت ةركفلا سفنو .«)6عفترم رعسب يرتشنل «صيخر رعسب اهعيب ىلإ

 لام نود» :اهيف لوقي هليمز ىلإ دادغي نم «يربوين رتسم اهب ثعب ةلاسر

 هنإف عئاضي فصنو .دقن فصنب هنأ الإ «ىجرت ةريبك ةدئاف ال انه يدقن

 نأ رهظيو .(7«دنهلا نم ةلمحملا .علسلاو تاراهبلا لضفأ ىرتشي نأ نكمي

 ريغو ةردصم يهف «ةبروأ علس ىلإ كاذنا ةريبك ةجاحب نكت مل دنهلا دالب

 ةريبك تايمك هنم برستتو .دقنلاب يرجي اهعلس لدابتف يلاتلابو 22ةدروتسم

 . ةيسأ يقرش ىصقأ ىلإ

 .ءارشلا ةيلمع يف دقنلا ىلع اهريغ نم رثكأ ةسنرف دامتعا نم مغرلا ىلعو

 ةيروس يف اهعئاضبل نيكمتلا نم ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف تنكمت اهأ الإ

 دعب ةصاخبو «ةتحبلا ةيدقنلا تايلمعلا ىلع اهدامتعا نم تللقو .ًايجيردت

 ىلع ةينامثعلا ةلودلا اهتضرف يتلا دويقلا دعبو «ةيراجت ةعلسك دقنلا مادختسا

 , دقنلا لاخدإ

 رماوأ اهراجت ىلع ممعت تناك ممألا عيمج نأ ىلإ انه ديكأتلا نم دب الو

 ىلإ ءوجللا مدع يأ ًءارشوأ ًاعيب نإ ةرشابم نمثلا ديدست ةرورضب «ةديدش

 ةدع يف انرشأ اك ةقدب ذفنيل نكي مل اذه نكلو «ءةنادتسالا وأ ةنادإلا

 . تابسانم

 هنآل اهوح ةقيقد تامولعم ءاطعإ بعصلا نم :سيياقملاو نازوألا ُح

 سيياقملا ددحي ةينامثعلا ةلودلا يف ماع ميظنت وأ نوناق كانه سيل

  2: 3 21١ا2هعثور: طف وبول نأ لاجمل 5عملوومرج. )1(

 خيراتب ةلاسر ١١ .ةرهاقلا نم م685١ ةئس ربوتكأ

 (2) 8ةهوجاوزب: هم. كا. م: 1 خه

 . ١1641 ةنس زومت ٠١ يف هقيدص ىلإ دادغب نم يربوين نم ةلاسر
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 امك ناكملاو .ةعاضبلا ةعيبطو .ةعلسلا عون بسحب فلتخت يهف .نيزاوملاو
 راجتلا نأ دكؤملا نمو .(0قلغملا يداصتقالا ماظنلا تاذ دالبلا يف مئاق وه
 كلتب اهتلذاعم ىلع .اولمع وأ « مهسيياقم ضعب لاخدإ اولواح دق نييبوروألا
 سيياقملا فالتخا نإ لب «ًادج ًابعص مهلمع ناكو ,تالاكسإإلا يف ةرشتنملا
 اهب تمدطصا ىتلا ةريبكلا تابوعصلا ىدحإ ناك .اهعونتو اهددعتو نازوألاو

 «ىرخأ ىلإ ةنيدم نم اهتميق فلتخت نزو تادحو كانهف :ةيبوروألا ةراجتلا
 ابيرقت نزي ءالثم اديص يف ريدصقلا لطرف .«ةدحاو اهتيمست نأ عم

 .«بلح يف (٠6١8/1)و «سلبارط يف )5/١( و «ةيليسرم ةيقو (0/1)
 ًاضيأ ةعاضبلا بسحي ريغتت نازوألا هذهو . ةينيطنطسقلا يف (40١/١)و
 منيب « ةيليسرملا تايقولا نم )0/1١5( اديص يف نزي .لوزغملا نطقلا لطرف
 ًاضيأ تادحولا نمو . تايقولا كلت نم (5/1/8) نزي ماخلا نطقلا لطر

 . مةيليسرم ةيقو )00٠( لداعيو ءاديص يف لطر )٠٠١( وهو «لاتنكلا»

 لمح نوكيو ««لمحلا»و ,.«قودنصلا»و ««سيكلا»و ,مةلاملاو ًاضيأ كانهو

 وأ «ةعطقلا» تناكو «(عارذلا» لاوطألا سبياقم نمو . لغب وأ لمج وأ رامح

 ءارش يف نويبوروألا اهيلع دمتعا ىتلا ةيسيئرلا ةدحولا ىه .«بوشلا»

 يف ددعتلاو فالتخالا اذه ىلإو .«خاوجألا ةصاخبو ءاهعيب وأ ةشمقألا
 ليياكملاو نازوألا فاضت ماشلا دالب ندم يف لبياكملاو نازوألاو سيياقملا
 نم نكلو ةلصفملا ةساردلاب ريدج عوضوملاو .ةعونتملا ةيبروآألا سيياقملاو
 .ثحبلا اذه يف هنيمضت ريسعلا

 )١( ث. اههتةنان 8: 1 .فلؤملا لبق نم تمظن ىتلا تاحوللا. يف رظني )1(
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 : ةيلفاقلا ءارحصلا قرطو ةيلخادلا تالصاوملا قرط

 يرحبلا لقنلا ىلع دمتعت ةيروس يف ةيبوروألا تايلاحجلا ةراجت نكت م

 بكرملا ناك اذإو .يلخادلا لقنلا ىلإ كلذك دنتست تناك امنإو «طقف

 لالا نإف .كاذنآ يرحبلا لقنلا ةليسو وه «ةفلتخملا هلاكشأب ىعارشلا

 لوألا ناويحلا ناكو . ةفورعملا ةيربلا لقتلا لئاسو يه تناك ريمحلاو لاغبلاو
 ىةنمأ تاالصاوملا قرط نكت مو . (7ةميق اهريكأو مالا دالب يف ًاراشتنا رثكأ

 لقني نأ رجاتلا عسوب نكي مل مث نمو «قرطلا عاطقل ًاحرسم اهمظعم ناك لب

 هيلع ناك اهنإو «هدحو لامج ةدع وأ «لمج ىلع ىرخأ ىلإ ةنيدم نم هعئاضب

 دالبلا لهأ نم راجتلا ناك دقو .ةمهملا هذه موقتل ة ةريبك ةلفاق رظتني نأ

 سارحلاب مهندل نم اهنودوزي «ةريبك لفاوق يف ًاضعب مهضعب عم نوكرتشي
 بلحو قشمد نيب ماظتناب ريست لفاوقلا هذه تناكو ,نيفاكلا نيحلسملا

 رصم نم ةيملاعلا قيرطلا سوجت تناك امك .©0ةامحو صمحب ةرام ء.سليارطو

 ةيناثعلا ةلودلا تلواح دقو . سكعلابو « ماشلا ىلإ زاجحلا نمو ماشلا ىلإ

 ,نوصحلا ءاشنإ ىلع تلمعف «قرطلا عاطق تاوزغ رباد عطق عقاولا يف

 ىلع ةمئاقلا كلت ايس الو ؛ةيراجتلا لفاوقلا قرط ىلع اهنم دوجوملا ميمرتو

 نوصحلا هذه نمو «ليلخلاو سدقلا ىلإ ةيدؤملا وأ ,ةرهاقلا قشمد قيرط

 ناخ»و .««نيعلا ساردو .«نينج»و «راجتلا نويعدو «نيريج تيبو»

 ةلفاق امنإو «بسحف ةراجتلا لفاوق كلذ ءارو نم اهفده نكي مو .207(سنوي

 اهنم بقارت «ةيبرح زكارم تقولا سفن يف نوصحلا كلت نوكتلو . جيجحلا

 ميمرت يف مهسأ دقو . مهتاكرحتو .عاقبلا كلت ين نيرشتنملا زوردلاو ودبلا

 ينعملا نيدلا رخف «نيرفاسملاو راجتلا ةحارتسال تاناخلا ءانبو .نوصحلا

 ةلردلا كلاب اه. لك عنو» نادم نغ مالكلا دنع ًاقباس اندهاش امك «يناثلا

 ا/ماموزل: /مزلدوو هم عوزبمأم هأ هم ةزلأو_ | 2: 4 20(

 . 177 ص .يداصتقالا ةيروس خيرات  ينسحلا ىلع (؟)

 ال. اوزيل: هانماحقم لمولمتوصأك.. مم: 102 - 3 ةرف

 ةرضفئ



 مل قرطلا عاطق نإف «ةيربلا قرطلاب ةيانع نم «نيدلا رخف ريمألاو « ةينامثعلا
 . مهرباد عطقني

 يتلا كلت «قرطلا هذه نم ةيبوروألا تايلاجلا مامتها ريثي ناك ام رثكأو
 انيشالو اس نوهت اوناك ىلا: :ةتاخلانلا ةيراجتلا ةدلاب رك تاركا" لنهت
 ىلإ ًاقباس انرشأ دقلو «ةامحو قشمد لثم ءاهعم نورجاتي يتلا وأ ءبلح
 ىفو .ًانامأ قرطلا رثكأ تناك فيك انيبو + قشعملب اديص لصت ىلا قرطلا
 امأ .هيحخارت وأ «يلاولا مزح بسحب لتخي وأ بتتسي نمألا ناك دقل ةقيقحلا
 نيب نوريغي داركألا ناك ذإ ءادبأ انمآ نكي ملف .بلح _ نوردنكسالا قيرط

 . سكعلاب وأ «بلح ىلإ نوردنكسالا نم ةدفاولا لفاوقلا ىلع ىرخأو ةنوآ

 اهعم كرتشتو ءاهنع عافدلل اهسفنب بهذت ةلفاقلا اهصخت يتلا ةمألا تناكو
 . قرطلا ةيقب نع لاقي ءيشلا سفنو .م:ىرخألا ةيبوروألا ممألا ًانايحأ

 تايلاجلل ةبسنلاب ةيمهأ رحبلاو ربلا نيب ةلصاولا قرطلل ناك املثمو
 اهتراجت يف غلاب رثأ تاذ تناك ةيوارحصلا لفاوقلا قرط نإف «ةيبوروألا
 .ةرصبلاو بلح نيبو .دادغيو بلح نيب لصت تناك يتلا كلت ةصاخبو

 راظنأ ءاهربع ةيراجتلا لفاوقلاو «ةيوارحصلا قرطلا عوضوم بذتجا دقلو
 نم ثحبلا يفوتست نأ تلواح يتلا ««تنارغ» ةديسلا لاثمأ نم «نيثحابلا

 . ”هبناوج فلتخم

 ءارحصلا يف ةلفاقلا ةايح'نع ةلصفم تامولعم رفاوتت مل ةقيقحلا يفو

 نييبوروألا حايسلا نم ريثك اهبجي مل ذإ ءرشع عباسلا نرقلا لبق «ةيروسلا
 نم لوأ ناك .لصألا يدنالوه لا «نتوشنيل ناف» نأ الإ . م خيراتلا اذه لبق

 دالب نيب ًايونس دقعنت يتلا لضفاوقلا ةراجت ىلع ًالوطم ء6948٠ ةنس يف قلع

 '(1) 0ممياوسع الر طا: 547-جفق - الا, 2. 1 )0(

 - 0طقياووم 8نيزعر ظ,10 1

 (2) 6: ةمأ, 156 5زلاأول 28عهنأ, (03/81/ةلك, !؟ةا/6إ 200 عطا وانو, م0009 7. )س32
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 ةلاحرلا تاظحالم عم هتاظحالمو هتامولعم طبر نمو . قارعلا بونجو ماشلا
 نكمي ءرشع عباسلا نرقلا يف ةقطنملا اوباج نيذلاو .هل نيرصاعملا نيرخآلا

 ةرصبلا ىلإ بلح نم ًايونس موقت تناك ةريبك ةيراجت ةلفاق نإ لوقلا
 يونس بلح ىلإ ةرصبلا نم موقت تناك ةلثام ةلفاق نإف كلذكو .سكعلابو
 لالا نم ةلفاق نإف ,نيتمخضلا نيتلفاقلا نيتاه ىلإ ةفاضالابو .دوعت مث

 ًاددعو .اهنم قوستتل ,بلح ىلإ ةرصبلا نم ًايونس بهذت تناك ةلمحملا ريغ
 ندم نيبو اهنيبو .ةرصبلاو دادغب نيب امأ .راغصلا لفاوقلا راجت نم دودحم ريغ

 ةرصبلا نيب ًايونس لقتنت تناك «لفاوق عبرأ ركذلاب صخيف ءةيروس
 كانه نإف .ةماع ةروصبو .ماشلا دالبو دادغب نيب ىرخأ ثالثو .دادغبو
  دادغب لفاوق امأ ,2)قشمد ىلإ دادغب نم ماع لك يف بهذت ةريبك ةلفاق

 ةريصق ًاقيرط اهيف اودجو نيذلا نويلاغتربلا مهلوأو .اهنومؤي اوذخأ تايسنجلا عيمج -
 ,نويلاغترلا نوفظوملا ناك اذكهو .يبرعلا جيلخلاو دنحلا يف مهتاكلتمت ىلإ مهلصوت
 .دئهلاف ةيروس ربع مهقيرط نوذخاي .لئاسرلا ولماحو نويراجتلا حايسلاو
 ةيروسلا ءارحصلا زاتجا يلاغترب ىدوبي وهو «ويرارينيت وينوطنأ» : لاثمأ نم .لباقملابو
 ىلإ لاغتربلا كلم نم ًاعيرس السار ناكو ء677١ ةئس يف ةرصبلا ىلإ بلح نم
 بلح يف ةيراجت تايلاج مهل تناك نيذلا ,ةقدانبلا اوناك ةلاحرلا يناثو .زمره مكاح
 داعو ءربنلا قيرطب ١6517 ماع قرش حاس يذلا «كيردرف رصيقا» ناكو . دادغبو
 هريرت ناكو .كلت ىلوألا هتالحر نع بتك ىذلا ديحولا وه ًاماع (10 لعب اف
 يأ ءًاماع نيعبرألو . يلاغتربو ةقدانبلا نم ةعبرأ هتلحر يف هعم ناكو .ًابضتقم اهنع
 ةيوارحصلا قيرطلا نم رثكأ ًاقورطم تارفلا رب قيرط ناك )١707(2 ةنس ىتح
 اهنمو «كيج- هريب» ىتح تارفلا ربغ يف نوقلطني اوناك راجتلاو حايسلا مظعمف ةتحبلا
 ( يبلاب وريبساغ»و ( ١61/5 «فلوار رانوثيل» لاثمأ نم دادغب وأ ةرصبلا ىلإ نوعباتي

 .(16580) «يربوين نثوج» و )١1619( ؛يلريش يتوطنأو و )١161/8(
 قرطلل ةيلضفألا اوطعأ حايسلا نإف رشع عباسلا نرقلا علطم ذنم نكلو

 اهأل كلذو :ًابعت رثكأ اهنأ نم مغرلا ىلع .قارعلاو ةيروس نيب ةتحبلا ةيوارحصلا

 ورتيب»و «ونيدرانرب رابساغ»و «ارياسكيات» ءالؤه نمو ربغلا قيرط نم ملسأو عرسأ
 .نوريثك مهريغو «لبماك ثوجو»و ؛هراكدو «وئفيتاو «هينرفاتوو (هلافاليد
 (1) قيومأب مم: 131 - 2 0١)

 ون



 تناك ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يفف :ةفاثك رثكأ تناك دقف .بلح

 . «2ةرم نيرهش لك دادغب ىلإ بلح نم ةلفاق كانه

 ةليسو تارفلاو ةلجد يربن ذخأت ال كلت اهتالحر يف لفاوقلا تناكو

 ريعاونلا هيف ةحالملا قيعت تارفلاف» ءامهئازجأ ضعب يف الإ .تالصاوملل
 دادغب نم الإ عةحالملل حلاص ريغ ةلحدو «ضرألا ةيانقسل هيلع ثبصن يتلا

 دوعصلا امأ «بكارملا عفد يف يئاملا رايتلا هاجتا نم دافتسي ثيح .ةرصبلا ىلإ

 بكارملا رارطضاو «رايتلا ةسكاعمل ًاليوط أتقو بلطتيف .دادغب ىلإ ةرصب نم
 دادغب نم مودت ال امنيب ءأموي (١17)انايحأ ةلحرلا بلطتت برو ,فيدجتلل
 .:(مايأ ةرشع وأ ةعست نم رثكأ ةرصبلا ىلإ

 سخ دادغيو ةرصب ىلإ بلح نم اهتلحر يف عبتت لفاوقلا تناك دقلو
 : يه ةيسيئر قرط

 :ةثالث وأ ءمايأ ةعبرأ ةفاسملاو .تارفلا ىلع كيج ةريب - بلح قيرط ١
 اهيف رفاوتت ةعساو ةئيدم تناك «ةريبلا» . ةعرزنم دالب يف اههالخ ةلفاقلا ريست

 فقتو ىويهفروأو» ىتح(؛)تارفلا رهن زايتجا مكي اهيفو « مةرثكب نيومتلا داوم

 نيذلا كتئلوأ دلب تناك ابنأل , مايأ 8-٠١ نيب ةداع-ةنيدملا هذه ِق ةلفاقلا

 (1) 8 8هانا!ةزبق اه مارست مط: 62 - 4 )1(

 ::ةنضلا ْق نيترم قلطنت تناك اهنأ ركذت «تنارغ» نكلو

 ةمأ: 02

 (2) ؟ةييورمأور. 1١ 5: 138, ف

 (3) طال. ٠١ 25: 224 - الوزلهوهو 8 1 8الواو.. 2: 297, 9 هيف

 راشتير ديسلا ىلإ «م18417 ةئس رايأ 74 خيراتب «يربوين نوج» نم ةلاسر يف
 .تويلكيه

 لمحي ناويح لك ىلع شرق ؟ - ١و «عئاضب ةلومح لك ىلع نيشرق كرمجلا ذخأيو (4)
 .ءيش اهيلع ذخؤي الف بوكرلل ةمدختسملا لاغبلاو لويخلا امأ ءانؤم

 علي وأوي ١| طط: 162 هأ هم



 لصوملا ىلإ قالطنالا يرجي ناك اهنمو . ليخلاو لاغبلا نورجأتسيو نورجؤي

 مسوم يف نيدفاولاب جعت لصوملا تناكو .ةميدقلا بزن وأ ءنيبيصن قيرطب
 لصوملا نمو .(0:ةعلسلا هذهب ةمخض ةراجت اهيف موقت ثيح «لاغلا زوج
 . ةلجد ةاذاحمب وأ «ةلجدب ةرصبلاف .دادغب ىلإ ةلفاقلا لقتنت

 رشع ةتس ةجولفلا ىلإ ةريبلا نمو . ةجولفلا - كيج هريب بلح قيرط - *+
 مهعئاضب عم راجتلا اهب لقتني يتلا بكارملا تناكو .تارفلا رهن يف موي
 عفدت نأ اهيلع ناك امك .ءاملا صوصل نم ريثك تامجهل اهلاقتنا ءانثأ ةضرعم

 برعلا ءارمأ ضعبل ةبيرض هبش تارفلا فافض ىلع نكامألا ضعب يف
 فلعلا وأ ءنوباصلاو بيبزلا ضعب لثم .؛تاهجلا كلت يف نيركسعملا

 ىلع اهنأ الإ «ًادج ةنيتمو .حطسم حطس تاذ ةمدختسملا بكارملاو 0لبإلل
 دعصت نأ اهنكمي الو .ةدحاو ةلحر نم رثكأل حلصت ال اهتناتم نم مغرلا

 ناك ةريخألا ةنيدملا نمو(أدج ةصيخر راعسأب ةجولفلا يف عابتف ءربغلا ىرجم
 دحاو موي ةدملو «بوكرلا تاناويح رهظ ىلع .دادغب ىلإ ةلفاقلا لاقتنا متي
 سرفلا نيب ةرمتسملا بورحلا نم هتساق امم مغرلا ىلع دادغب تناك دقلو . طقف
 ًازكرمو ء ىصقألا قرشلاو ىطسولا ةيسآ عئاضبل ًاماع ًانزخم ءنيينامشعلاو
 . ةيروس تالاكسإ يف لاحلا وه اك «نييبروألا نم ريثك هيف رقتسا

 مث «رمدت ىلإ بلح نم اهيف لاقتنالا متيو .ةريغصلا ءارحصلا قيرط

 .دادغبف ءةناعف «(لاكوبلا) تارفلا رهن ىلإ ءارحصلا ربع راسي

 زاتجت ال اهنأ الإ .ةقباسلا قيرطلا سفن يهو .ةريبكلا ءارحصلا قيرط - 4

 (1) اطال. ١] طصن 186-162 - 1طفانةرمأ. || 2: 4 )0(

 (2) ا/0الووو5 8 73 تاق: 2: 297, 0 )2

 اولا نلا, :11١6| 20م

 (3) ا/هزلووود 8 7:هييواو. 2: 309, 8 )0

 يف م857١ يف يقدنبلا كيردرف رصيق ةلحر رظنا (4)

 (4) كولا نزبا. .1١| مط: 198 - 9

 رغم



 ةميدق.قيرطلا هذهو . ةرصبلا ىلإ ًاقرش ًابونجو ءأري هعباتت لب «تارفلا رهن
 اهنأ .هينريفات ركذ دقو .رشع سداسلا نرقلا يف ةيناث راجتلا اهيلإ داع امنإ
 راجت بهذي امدنع .ةنسلا يف ةرم الإ لفاوقلا اهيف رمت الو «ةيداع ريغ قيرط

 يناثلا فصنلا يف ًامادختسا رثكأ تحبصأ اهنكلو«1لبإلا ءارشل رصمو ةيكرت
 .«©رشع عباسلا نرقلا نم

 وأ ةريغصلا ءارحصلا قيرطب ممتيو ءرمدت - قشمد - بلح قيرط -
 مي

 «لفاوقلا عم رفسلاو ةرجاتملاب ةيبروألا ممألا عيمج راجتل حمسي ناكو

 . ”بايتراو كش ةرظن مهيلإ رظني ناك ذإ نييلاغتربلاو نابسإلا حايسلا ادعام

 تاكو «ةريبكلا ءازعبصلا قرط اههلظنم ف عيت ةريغبلا بلح لئارق تاكو
 لقنت تناك مث نمو ««زمره» ةرصبلا دعب عبطلاب دصقت اهلمحت يتلا عئاضبلا

 . يبرعلا جيلخلا مف يف ةمئاقلا ةريزجلا هذه ىلإ بكارملاب

 ماع عامتجا يف بختني ناك يذلا ءاهدث اق وأ اهسيئر ةلفاق لكل ناكو

 ىعديو بلح اشاب ةقفاوم لاني مث .لامجلا يكلامو ءراجتلا عيمج نم

 ددحيف .اهملااعأ لك ىلع فرشي يذلا وه اذه ةلفاقلا سيئرو .«ىشابلا»

 عون ديدحت وه هيلع بجاو لوأو .اهنيومت دعيو «هعبتت نأ بجي يذلا قيرطلا
 .راجتلاب ةناعتسالاب هرجأو هتميق ريدقت مث .همجحو عئاضبلا نم لمح لك

 انايحأ مايأ ةثالث ىقبت ةلفاقلا نأل ,لامجلا ىوس قيرطلا هذه يف مدختسي ال ناكو )١(
 . ءاملا دجت نأ نود

 (1) 1عنورماور. !. 2: 5

 (2) 6 رمررا: 5: 4 مف

 (3) اطال: 2: 3 )5

 نمو لا عم فلاحتلا 000 ا نم و كارتألا| ناك دقل

 ,ةقدانبلا وأ هزيلكنإلا وأ «نييسنرفْلا ىرب ًاركنتم رفسلل هاي ناك

 ةرضي



 لوأو .ريسلل ةدعم ةلفاقلا حبصت «ةثالث وأ ءدادعتساو زيهجت يرهش دعبو

 ءًالمج )١6( نم نوكم مسق لك «ماسقأ ىلإ ةلفاقلا ميسقت وه هلعفي ءيش
 خويشلا عيمجو . « خيشلا» هيلع فرشيو و 8ه:(ةمهوو ةناخخربو» ىعديو

 يف مهنكامأ نيعيو «ريسلا رماوأ مهيطعي يذلا وهو «ىشابلا مامأ نولوؤسم
 دحاو سراح عضوي ناكو. سرح ا نم مهبيصن مهماسقألو مهل ددحيو ءةلفاقلا

 ةيئاذغلا داوملا نم نيلمحل دحاوو ءريرحلا وأ سبالملا نم لمح لمح لكل

 ىلع هنوفرعي ءالدأ مدختسي «يثابلا» تاكو : لفلفلاو نيلاو ركسلاك «ةليقثلا

 .يئاضقو ينيد هلمعو .نذؤم ةلفاقلل ناكو .ةفلتخملا قيرطلا كلاسم

 .دونجلاو راجتلاو .خويشلا نيب اهم روديو ةوهقلا علصي يجوهقو
 . ةلفاقلا مدقتي وهو ءاوللا يأ .(«قربيبلا لماحو» وأ «رادقرببو» « نيلامحلاو

 ىلع فرشي يذلا .«شيواشلا» يسيئرلا يئابلا دعاسم وه ًاعيمج مهمأو

 موقي ًانايحأو «ةيمويلا كرحتلا ةراشإ يطعيو ءاهيف ماظنلا ظفحيو «ةلفاقلا نمأ

 عفدلا نع نولوؤسملا مه خويشلا ناكو.اهيف ناويحلاو ناسنإلا بيبطتب

 . شيواشلاو يجوهقلاو نذؤملل

 وأ ليخلا نوبكري مهو «لايمأ ةثالثب ةلفاقلا خويشلا نم ددع عم يشابلا

 سداسلا ترقلا ُِق ةهلفاقلا قفاري تناك دقلو . «ةعيلطلاو نولكشيو «لايجلا

 نمزلا عم اودغ ءالؤه نأ الإ .اغا ةرمإ تثحأ «نويموكح دويراشكتا 0

 يما و «برعلا مهئاكرش ىلع ًاليقث ًاعبع

 ناكو «ةريبكلا راجتلا لفاوقل ةقيدص تناك ةيودبلا لئابقلا مظعمو

 نم مغرلا ىلع ةقيقحلا يفو .. «ةرافخملا» ىعدت ةواتأ اهيلع نوضرفي اهخويش

 .ةريبك راطخأل ةصضرعم تناك اهنإف «ءارحصلا لفاوقل ةأيهملا ةسارحلا

 روهذت عم ةئحجافملا تاوزغلا هذه تدادزأ دقو ءودبلا تاجه ةصاخبو

 تناك اهنإف ءاهتاقياضم نم صلختللو .اهفعضو ةيناثعلا ةيروطاربماإلا

 .نيومتلاو ةحارتسالا زكارمو رابآلا تاذ ةقورطملا ةيداعلا قرطلا نع دعتبت

 تري



 نأ اهيلع ناك هنإف .بلح وأ ةرصبلا نم جرخت ةلفاقلا تناك امدنعو

 أسر نايحألا مظعم يف عفدتو .بلح وأ دادغب اشاب نم كلذب ًاحيرصت ذخأت
 نم بكارملا لوصو دعب الإ ةرصبلا نم قلطنت ال تناكو , حيرصتلا اذه ءاقل

 فصتتم يلاوح االإ موقت ال ةلفاقلاف مث نمو «ناريزح يف اذه يرجيو .دنملا

 .زومت

 لاوقأ بسحب اهلاج ددع حوارتيو «ةمخض ةداع ةلفاقلا تناك دقو

 نإف «نويبروأ ةلفاقلا يف نوكي انيحو 2)لمج 5٠٠ - 5٠٠٠١٠ نيب نيحئاسلا
 .ءاذغلاو نؤملاب ةدوزم لامح ةثالث هعم ذخأي يبروأ لك نأل .دادزي لامجلا ددع

 ةراجتلاو نمآلا ةلاح بسحب فلتخي ةلفاقلا مجح ناك دقل عقاولا يفو

 . قاوسألاو

 :بلخو ةرضبلا نييافوي ل اول نيب حوارتت تناكف .ةلحرلا ةديعاما

 .دادغبو بلح نيب اموي ”37-5©هو

 ذخؤوت تناك يتلا ««ةيوارحصلا بئارضلا» ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 ناك «ةريبكلا ءارحصلا قيرط نيغ قرطلا ضعب يفف .لفاوقلا هذه ىلع
 لمح ىلع شرق ؟ 1 ىلإ لصتو .ةطحم لك دنع ةبيرض لفاوقلا نم لوانتي
 متي ناك امك رشع عباسلا نرقلا يف هينريفات ركذ امك  لغبلا لمح وأ ناصحلا

 يفف عم ناسنإلاو ناويحلا ىلع «(ةيالو وأ قجنس) دودح لك دنع عفدلا

 هريب يفو ,تناك امهم علسلاو عئاضبلا ةميق نم ٠١/ نوفوتسي ةرصبلاو بلح
 موسر ةناعريمأ ىضاقتي امك «نيشرق تارفلا ربع لمحلا رورمل عفدي ناك كيج
 ريرحلاك ةفيفخ عئاضب «نيمسق ىلإ مسقت علسلا تناكو . علسلا ىلع رورملا

 (1) 6 قمأب 0م, © 5. 143-144 )1(

 دردلا نوج- ةلفاق انيب ءلمج )56٠( دعت تناك هينريفات اهقفار يتلا ةلفاقلا نإ '

 دردلا ةلفاق تلعجف تنارغ ةديسلا ىلع سبتلا رمألا نأ ودبيو .لمحج )4٠0٠(

 . لمج )4٠٠( اهتاذ ةلحرلا يف مقرلا درو امنيب 5.443 . ليدورب كلذكو لمج )40٠0(
 ال. 1جايوروزور_ 1.2: 147 - اوزلهوعو 85 1! :8ل/ واو: 2: 1

 د



 . لمح لك ىلع تاكود (ه) اهيلع ذخؤوي هذهو «لباوتلاو غابصلاو تاجوسنملاو
 (تاكود) اهنم لمح لك ىلع ذخؤيو .حلبلاو لاغلا زوج لشم ةليقث علسو
 بئارضلا تناكف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ ,ةيرظنلا ةهجولا نم اذه .دحاو
 .(١)ةفعاضم ةابجملا

 تايلاجلا راجت اهيرجي ناك يتلا «قيوستلا تايلمع ءاهتنا دعبو ًاريخخأو
 يف ةرظتنملا بكارملا يف هوقوست ام نحشب نوموقي اوناك مهنإف «قرطلا ىتشب
 بسحب رصقي وأ لوطي اهراظتنا ناكو . ةيبوروألا اهتانحش غيرفت ذنم «ءانيملا
 اًيئدبم ضورفملا نم ناكو .ةزهاج ريدصتلل ةدعملا ةعاضبلا وأ ةعلسلا دوجو

 ثدحي ناك نكلو هيف وسري يذلا ءانيملا نم ةلماك هتلومح بكرم لك ذخأي نأ
 ةلومح دجي نأ بكرملل نكمي ال ثيح «ةيوناثلا تالاكسإلا ضعب يف ًانايحأ

 نم اميسق نحشت تناك بكارملا ضعبف ءًاءزج ةلكسإ لك نم لمحي نأ ةلماك
 ىلعرمت اهتأ وأ ءصبربق يف اهلمكتو ءنوردنكسالا وأ ءالثم اذيص نم اهلمح
 ىلع لصحتتل «(اديصو افاي «توريب .«سلبارط) ماشلا دالب ءىناوم لك
 . اهتاجاح

 ىلإ بهذي هناطبق نإف «ءىناوملا نم ءانيم يف بكرملا نحش متي امدنعو
 ةخسن هريتركس وأ لصنقلا هيطعيف لمح اب ةحئال هل مدقيو ءهتلود لصنق

 ةنطابقلل يطعي نأ هتلود لبق نم ةمأ لك لصنق ىلع ًامرحم ناكو .اهنم
 ديب أطخ عقت ال ىتح كلذو ءررقملا تقولا لبق رفس تازاوج وأ حيراصت

 ةلودلا مساب رحبلا نورخميو اهنولغتسيف مهل حرصملا ريغ بناجألا ةنطابقلا
 ًانايحأ يرجي رمألا اذه ناكو ءاهمساب حيرصتلا ردصو «بكرملا اهعبتي يتلا
 .هسفن ناطبقلا عم قافتالاب

 «لوطأ هنأ الإ «ةداع باهذلا قيرطك ناك رحبلا يف ةدوعلا ييرط نإ

 هاسرم ىلإ بكرملا لوصو دئعو . ةليقثلا تالومحلا ببسي أطبأ ريسلا نأل

 ماظنل اهلمحي يتلا عئاضبلاو هتعامجووه عضخي ناك هنإف «ةبوروأ يف يئاهغلا
 (1) وصب 56: 131 - 4 :ي رظني )١(
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 هذه يف ددشتت ةيبروألا لودلا تذخأ دقو ««يحصلا رجحلا نيتناراكلا»

 لئاسرلا فارطأ نوسمغي اوناك مهإ ىتح ة> .رشع عباسلا نرقلا يف ةيحانلا

 نيب رجحلا ةدم حوارتت تناكو .اهلا ًاريهطت اهتونخدي وأ ءلخلا يف ةلومحملا
 هبكرمب ناطبقلا لخدي .رجحلا نم ءاهتنالا دعبو ,.نيسمخو [بفري نيرشع

 نع اير مدقي امك .ةصتخملا تاطلسلل هتلومح نع ةروص ملسيو ء«ءانيملا

 .(7ةقالعلاو ناشلا تاذ ةطلسلا وأ ةكرشلا ىلإ هتلحر

 : ةلدابتملا ةيراحتتلا داوملا

 ةيروس نيب ىطسولا روصعلا نابإ ةلدابتملا ةيسيئرلا ةداملا تناك دقل

 ةعلسلا هذه نأب لوقلا نكميو «لباوتلاو لفلفلا يه «ةيقدنبلاب ًالثمم برغلاو
 نإو «ءاوسلا ىلع ةيروسو ةيلاطيإ ندم ةراجتل يسيئرلا كرحملا يه تناك

 فو .رامضملا اذه يف ةيروس ترب دق ءاهيف ةيردنكسإلا ءانيمب رصم تناك

 رود بعلي نمزلا نم ةبقحلا كلت يف «تنافيللا» قرشلا ناك دقل عقاولا

 تايمكب هيتات تناك يتلا دنا علس بناج ىلإف «دروتسملا نم رثكأ ردصملا

 .برغلا.اهيلإ نحي «ةقيرع تاعانص زنتكي ناك هنإف «لباوتلاو ريرحلاك ةيفاو

 .ةعيفرلا ةيجاجزلا تاعونصملاو «ةينطقلا تاجوسنملاو «ةيريرحلا ةعانصلاك

 ديعصلا ىلع ناكأ «قرشلا يف ريفو حبر ردصم برغلا ةراجت تناك مث نمو

 يعانصلا ديعصلا ىلع وأ ؛تاراكتحالاو ةيكرمجلا موسرلا ببسب يموكحلا

 .لدابتلا ةكرح طاشنل يبعشلا يراجتلاو

 ةيرهوج تالدبت هيلع تأرط لب هيلع وه ام ىلع قبي مل لاحلا نكلو

 . لوؤسملا وه هدحو ينائعلا مكحلا سيلو . هلبقو ماشلا دالبل يناثعلا مكحلا ذنم

 عمت قفاوتو « ةثيدحاروصعلا يفابروأت معهملا ةيداصتقالاوةيركفلا ةر وثلا منإو

نمابوروأت قلطناو « ةراجتلا قرط تريغتدقف .رصمو ماشلا دالبل نييناثعلا مض
 

 ربع «قرشلا تاجوتنم نع اثحب راحبلا بوجت «ةيبوئجلاو ةيبرغلا اهفارطأ عيمج

 تقولا سفنيو . اهفعضأ لب اهنم ًادحاو طسوتملا رحبلا ناك «ةديدع ا

 (1) اناوووممز: مم: 502-498 لو
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 نعاهتنغأ ةريبك ةيعانص ةضمم «ةرتلكنإو ةسنرفك ةئشانلا ةيموقلا لودلا تدهاش

 يفاميسالو .رشع سماخلا نرقلا ذنم لبذت تذخأ يتلا .قرشلا تاجتنم نمريثك

 قاوسأ نع ثحبت تعرش ةئشانلا لودلا هذه نإ لوقلا نكمي لب .ةيروس

 تدغفةيآلا تيلقنا اذكهو . هئمدروتستت ناك يذلا قرشلا يف ةديدجلاا اهتاعونصمل

 يه ام رثكأ ,ةيعانصلا اهتاجوتنم ةيبروألا لودلا اهيف عزوت ةقطنم ةيروس دالب
 ًأرقب تدغ تقولا سفنبو ءاهتاعونصم ىلع لصحيل برغلا اهيلع بلاكتي ةقطنم
 اهينارهظ نيب اهمضت ةيراجت تايلاج لكش ىلع اهيلإ دفاولا برغلا اذهل مدقتابولح
 نماهريغو (يلقلا)دامرلاوريرحلاو نطقلاك . ةثيدحلا هتاعونصمل ةمزالللا ماخلا داوملا

 . علسلا

 ايروس نم ةدروتسملا داوملا ءنيتئف 5 يراجتلا لدايتلا داوم فنصتو

 .اهيلإ ةردصملا داوملاو

 « ىطسولا روصعلا ذنم ةفورعملا ةيديلقتلا ةراجتلاب ًالوأ ًأدبنلو :ريدصتلا داوم
 . تاراهبلاو لفلفلا ةراجت يهو ءًايلك ًادامتعا اهيلع دمتعت ابوروأ تناك يتلاو

 لفاوقلا روهظ ىلع دنهلا دالب نم اهدرت تناك اهنإو ءاهجتنتل ةيروس نكت مو
 ةعلسلا هذه ةراجتو .يبرعلا جيلخلا ربع وأ ءةيبرعلا- ةريزحلا هبش نم ةيتآلا

 ىلع تأرط يتلا :ءطقف ىربكلا ةيداصتقالا تاروطتلاب ال عقاولا يف طبت
 ةراجتب ًاقيثو الاصتا لصتت امنإو «ةثيدحلا روصعلا علطم يف ملاعلاو يورو

 لب ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف اهروطتو .ةماع ةفصب ةيقدنبلا
 تناك دقف .ريبك ٌدح ىلإ روطتلا اذه دسجت اهنأب ةغلابم نود لوقلا نكمي
 يهو . حلاصلا ءاجرلا سأر فاشتكا ىتح «ةراجتلا هذه ةديس يه ةيقدنبلا

 ترهدزاو تنتغا ةراجتلا هذه نمو ءاهلك ابوروأ يف ةداملا هذهل ةديحولا ةعزوملا

 نوكت نأ قرطلاو لئاسولا ىتشب تلواح اهلجأ نمو ءرشع سماخلا نرقلا يف
 رمأر قيرط فشك ىنأ نكلو ماشلا دالبو رصم يف برعلا قرشلا عم ةبيط تاقالع

  ةينامثعلا ةلودلا ةرطيسأبيرقت تقولا سفنبو «نييلاغتربلا لبق نم حلاصلا ءاجرلا
 . هيف ةيسيئرلا اهلمع ةقطنم ىلع يأ ,طسوتملار حبلا يقرش ىلع دودللا اهتودع يهو
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 يبرعلا رحبلا يف «ةيبرعلا ةيرحبلا نييلاغتربدلا ميطحتو ثدحلا كلذ ناكو
 ةيردنكسإلا نمدنهلا قيرط مهلقنو .اقالاميف مهرارقتساو «رمحألار حبلا مهافقإو
 يفو «ةيراجتلا تالصاوملا قرط يف تماق ةروثربكأ «ةنوبشل ىلإ ماشلا دالبو
 .()ةثيدحلا روصعلا علطم يف يملاعلا داصتقاللا

 يف نكمتي مل حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نإ انه لوقلا نم دب ال نكلو

 ءاضقلا ىلع ردقي مل هنأ وأ .طسوتملا رحبلا نم هيلإ ةراجتلا 0
 .- نيسرادلا ضعبل ىءارت امك  ,طسوتملا رحبلا يف لفلفلا ةراجت ىلع ةرش
 ةيناملأ نأ اوظحال نيذلا ناملألا نوخرؤملا ناك ءةيحانلا هذه ىلإ هين نم 3

 اورطيسي مل نذإ نويلاغتربلاف .ةيقدنبلا نم لفلفلاو لباوتلا يقلت نع كفنت مل
 دق هنأ هيف كش ال امم نكلو .اهقرطو ةنيمثلا ةراجتلا قطانم لك ىلع ةرشابم
 بتك دقف . مؤاشتلا اهينطاوم ىدل دلو ام «ةيقدنبلا يف ةقناخ ةمزأ تثدح
 بيلحلا صقانت دقل» : (ويلوي) زومت ١ يف .هتفيحص 5 « ةأماويمم 8و

 تاسالفإو ءراعسألا يف عيرس ضافخنا ثدحو .لفطلا نع ءاذغلاو
 «ليثونام نود» لاغتربلا كلم ددح نأ دعب اهيس الو , موجولا معو ( ةددعتم

 ,ةنوبشل يف لباوتلا زكارم لعجو «م60١ 4 ةنس يف ,لفلفلل ًاصاخ ًارعس
 اهتالحر يف م ؟ هس قد ل ةيفدنبلا تكارلالا + جاتلا راكتحا نم هعيبو

 .(0«هب ًالمت ام توريبو ةيردنكسإللا ىلإ ةيداعلا

 قاوسأ اوداس دقف «ةيبوروألا قاوسألا ىلع ةعرسب نويلاغتربلا رطيسو

 كلذكو 22م1 ةنس يف ةرتلكنإو م16 ١ ةئس ذنم ةبففخملا يضارألا

 (1) مارعممق. ||: 2: 5 01(

 ١) 8مهبووأر م: 422 - ا!هربل ||. 8: 9 نع القن )2(

 لفلقلا نم تالاب (4) ىوس تربي نفس لمحت م ما ؟ ةنس يف :

 (3) 8,هنموا: م: 2 | ف

 . لباوتلا نم ًانط (780) ةلومحب ؛«ثوملاف» ىلإ بكارم (ه) ماعلا كاذ يف لصو دقل

 و



 ,م1811"-1١81١ ةنس يف انيف راجت بلاطو .©2ىلفسلاو ايلعلا ايناملا

 نم «لباوتلاو لفلفلا راضحإ يف بناجألا راجتلل حمسي نأ روطاربمإلا
 تايمكلا ىلع نولصحي اودوعي مل مآل . غربمنرون وأ «تروفكتارفو سرفنأ

 برغ يف كلذك نويلاغتربلا حجنو . ةيقدنبلا نم تاراهبلاو لفلفلا نم ةمزاللا

 دقف ءاهسفن ةيلاطيإ ىلإ اوبرست مهنإ لب «ءم1674 ةنس يف «ةلاتشقو ةسنرف

 ترطضا «م1616 ةنس يفو . م1٠16“ ةنس ذنم ةونج ىلإ مهبكارم تلصو

 ةنوبشل ىلإ باهذلا نع «نمزلا نم ةرتف تعنمتو تشمكلا نأ دعب ةيقدنبلا

 ىلع يقدنبلا خويشلا سلجم ضرع «م181١ا/ ةنس يفو .اهنم اهنيومت ذخأتل

 ام ادع .دراولا راهبلا لك ةيقدنبلا يرتشت نأ ««ثلاثلا انح» لاغتربلا كلم

 لدي اذهو ًالوبق قالي مل عورشملا نأ الإ ,كالهتسالا يف هنم لاغتربلا هجاتحمن

 . ةنوبشل قوس حاجن ىلع

 راعسألا تعفترا ذإ «ةيقدنبلل ةبسنلاب ءوسلا اذهب مدي مل عضولا نكلو

 ةيلاغتربلا ةعاضبلا ةدوج يندتوه كلذ يف ببسلا لعلو .ما 61٠ ةنس دعب

 لوق بسحب  اهتهكنو .اهتحئار ةليوطلا ةلحرلا اهدقفت تناك يل
 نم .برعلا ءاطسولا ريع «ةيطسوتملا ةراجتلا تنكمت امنيب « نيفراعلا

 ٍقأت امل عفترم نمث عفد قيرط نع كلذو .ةعلسلا هذه ةزاتمم ةيعونب ظافتحالا

 ترثأت لق نييلاغتريلا ةراجت نأ دب الو اذه .اهريغو «ناشوكوو «ائوغ» نم هب

 ةلومحلا ةدايزو . عئاضبلا سيدكت ةجيتن .ةليوطلا ةلحرلا يف بكارملا قرغب

 نيديدع ءاطسوب ةطبترملا طسوتملا ةراجت سكع ىلع اذه .حبرلا يف ا

 .انامآو ًاماظتنا رثكأ يهف .نورق ذنم ةفورعمو .رصقأ قرط ىلع ةدتمملاو

 راعسألا قرف ببسب «حابرألاب ةءولممو ةريصق ةيقدنبلل ةبسنلاب ةلحرلا تناكو

 ةئس يف *ههدف ونيت لاق اهك - نوحبري مهنإ» .برغلاو قرشلا نيب
 (1) طاف م: 2 1001010100

 ةنس يف غروبسغوأ نم ا«مم:80 /هااذ» م. //هاد: «نلهوف»و عرسلو» تيب لمع هجتا

 ةنس غروبسنفار نم ا/اهودوه 5هههاهه«ةريبكلا ةيعمجلا» تررقو ءةثوبشل ىلإ ماه“

 . ةيلاغتربلا قوسلا طحم يهو «سرفنأ» نم اهتارابيو اهلفلف يرتشت نأ ما
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 راجت ناك لباقملابو .©>«انه امل ةريبك ةميق ال عئاضب يف ةئاملاب ةئام- ما

 ةكيرمأ ةضفو ءرصم بهذف «ةنيمثلا برغلا نداعم ىلإ ةسام ةجاحب قرشلا
 علس نم ةداع اهقفاري امو «لباوتلا لضفب الإ ,يدنهلا طيحملا ىلإ نالصت ال
 ىصقألا قرشلا نأ امك . طسوتملا رحبلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا ىلع لمحت .«ىرخأ
 لويخ لثم «قرطلا هذه ربع عئاضب رخآلا وه ىقلتي نأ نورق ذنم داتعا دق
 نيدهاج نولواحي نويلاغتريلا ناك يذلا .طسوتملا رحبلا ناجرم وأ ءسراف

 ىلع ناك هنأ كلذك ىسني الأ بجيو . باكلا قيرط ذخأيل ,ةنوبشل ىلإ هبذج
 عسوتلا اهقلقأ «ةمظنمو ةيوق ةيراجت تاعامج ,يدنهلا طيحملا فارطأ

 .«اهيلع ءاضقلا نم نكمتي مل هنكلو «يلاغتربلا

 فشك دعب اهتيمهأ دقفت مل .قرشلا وحن طسوتملا رحبلا ةراجت نإف اذكهو

 ةديدجلا ةوقلاف .نيداتعملا اهئاطسول ةبسنلاب كلذو «حلاصلا ءاجرلا سأر

 نم نييلاغتربلا نكمت مدعل مات اهيلع يضقت وأ اهعطقت مل اهنكلو ءاهتفقوأ
 , مهيقظوم داسف ببسب كلذو «لباوتلاب نيومتلا عبانم ىلع ةمات ةباقر ضرف

 اهنوصحو .ةعساولا اهتيروطاربمإب ةيانعلا ىلع اهتردق مدعو لاغتريلا رقفو

 عارصلا يف هنأ كلذ ىلإ فاضي .اهيدل يوق لوطسأ رفاوت مدعو ءاهتايماحو
 نأ لوألا ىلع ناك «يبرعلا رحبلا لحاوس ىلع .كارتألاو نييلاغتربلا نيب

 نمو ءاحوتفم يبرعلا جيلخلا قيرط كرت ىلإ مهرطضا ام «سرفلاب اونيعتسي
 تقولا سفن ٍيفو ندع باب ىلع ةرطيسلا نم اونكمتي مل مهنأ مهظح ءوس
 ايسآل ةيبونخللا ةهبجلا ىلع .ماههكو 2م1875 نيب يمالسإ عفد ثدح

 ةيروطاربمإ «رباب» سسأ م187١“ ةنس ىفف «ةيلاغتربلا زكارملاو ليطاسألا دض

 ادغو «ندع ىلع يكرت لوطسأ ىلوتساو «ةيلامشلا دنطا يف ىربكلا لوغملا
 ةنس يفو .ةيمالسإلا ةيبرعلا نفسلل ًاحوتفم ًايمالسإ ًاقيضم رمحألا رحبلا
 «ةيحيسملا ةشبحلاب ظافتحالا ةبوعصب الإ نويلاغتربلا نكمتي مل 5

 (1) اطال. 3 )0غ(

 (2) طز. م: 44 1 «ليدورب» نع القن )2

 :؛عه



 لخأو ,ةبوجعأي الإ «ويد» ءانيم اوذقني ل ماه45 ماد يماع قو

 .ةرطاموس نمو .ةفلتخملا دنهلا عاقب نم ةينيطنطسقلا ىلإ نودفي ءارفسلا

 ايادملا هل نيمدقم .نييلاغتريلا دض يناهثعلا ناطلسلا ةدعاسم نوبلطي

 أدبيو ,ما١هه7 .ءما١هه١ يتنس يف مزهنا يكرتلا لوطسألا نأ الإ .ةعونتملا

 نرقلا نم نناثلا فصنلا .يف فخي ةيلاغتربلا ةيكرتلا تاقالعلا يف رتوتلا

 . ()طسوتملارحبلا ةراجن ءايحإ ىلعةدعاسملا لماوعلا نمناكاذهو ءرشع سداسلا

 عم شعتنت تأدب لباوتلل ةميدقلا قيرطلا نإف «بابسألا نكت امهمو
 (ماها/٠ ةنس ىلإ م١وه٠ ةنس نم) اماع نيرشعلف .نرقلا فصتنم

 طسوتملا رحبلا اهبناج ىلإ بسكت ةيطسوتملا لباوتلا ةقطنم تذخأ ءابيِرقت
 دقل عقاولا يفو . يسلطألا طيحملا وحن لاغتربلا كلم لباوت عفدتو «يبرغلا

 نرقلا نم لوألا فصنلا ةليط سرفنأ ىلإ لصت طسوتملا رحبلا لباوت تيقب
 اذه ةيطسوتملا ةراجتلا ددجت دافأ دنقلو 2 ًاضيأ كلذ دعبو ءرشع سداسلا

 نويزوغارلاو نويليسرملا ادبو .فقوملا دايسأ نولازي ال نيذلا .ةقدانبلا

 قرشلا ةقطنم يف ًاديعب نولغوتي اوناك ةيقدنبلا راجتف .ًاراغص مهمامأ

 ندملا يف ةراجتلا ىلع نورطيسملا مهو .قارعلاو ةيروسو رصم يف «ىندألا
 داعتسا دقل» . طسوتملا يف ةيرحبلا ةراجتلا دايسأ اوناك امك «ىربكلا ةيلفاقلا
 تبثتل قئاثولا فالآ نإو ©"«دقف دق ناك ام «طيحملا نم نذإ طسوتملا رحبلا
 نيقيرطلا نأ ىلإ انه ديكأتلا نم دب الو .راهدزالاو شاعتنالا ىلإ ةدوعلا هذه

 اضيأ ناسفانتي اناك «ةرهاقلا يف يناثلاو .بلح يف امهدحأ ىهتتي ناك نيذللا
 لابقإلا دادزيو حتفي رخآلا نإف ءام ببسل امهدحأ لفقي امدنعف .اههنيب اميف

 (1) 8مويووا: م: 5, ,(1)

 (2) اطال. )0

 .سرفناو ةيردنكسالا نيب رشابملا لقنلاب موقي بكرم كانه ناك ١0٠١ ةنس يف
 رهن يداو قوس راعسأ ىلع رثؤي طسوتملا قيرطب دراولا لفلقلا ناك 194٠ ةنس يفو
 .(سرفنا هندم نمو ردنالفلا ين) وكسيإلا
 (3) اطول: م: 6. ةف



 سراف بورح نم راهدزالا ىلإ ةدوعلا يئس ءانثأ «بلح» تساق دقلف . هيلع

 ةيكرتلا ةيلاغتربلا برحلاو ,م(18544١-166:0) ةيناستعلا ةلودلا

 الأ بجيف ءاهيلإ ةدفاولا ةرصبلا لفاوق تلءاضتو ,(م1651*-65١1)
 ريغ عافترا ةتغب اهحستكي « مويلا ةرهدزملا بلح نأ قئاثولا يف انأرق اذإ شهدن
 وهو - «يترغيلإ ونافوتسيرك» نلعأ م6١ 81/ ةنس يفف :راعسألا يف يعيبط
 نكت مل بلح نأل» ءرصم ىلإ باهذلا ررقو «سئاي هنأ - يزوغار ليمع
 نوباصلا ادع اهيف دجوي ال هنإ ىتح «مويلا هيلع يه (لثم عئاضبلا نم ةيلاخ
 لصو دق ناك املو ,تاكود )١7-١5( ب ردقي لاغلا زوج نمثف ءيش يلقلاو

 الو 07 «ءامسلا ىلإ ًايتح راعسألا عفترتسف «ةيسنرف بكارم ةعبرأ سلبارط ىلإ
 . يزوغارلا لعف امك اولعف نيريثك نأ دب

 ىلإ لصوامدنع |ميسالو «ةيطسوتملا لباوتلا شاعتنا نم قلقت ةنوبشل تأدبو
 .يلاغتربلا لفلفلا نملاتنك(؟١ , ٠ ٠ ٠ )ىلع ١ ه5 ١ ماعاوضبق كارتألا نأاهعمس

 تددهو «ةعلسلا هذه نم ةنوبشل قوس تبضن ذإ .2ةيردنكسإلا ىلإ اهولمحو
 لئاسولا ىتشب نوعسيو « ىطخلا نوثحيزيلكنآلا ناكت قولا اذه يفو . قيحم رطخب

 ىرخألا يه لطت تعرشاسنرف نأ ايك ءوكسوم قيرطب نيوزق رحب ىلإ لوصولل
 فاعشأ ةثالثىلإلباوتلا راعسأ عافترا ىلإ هلكاذهىدأو ,«تنافيللا ةراجت ىلعاهسأرب

 ةيلاغتربلا  ةيكرتلا برحلا تءاجو .©0م16هو م١ 558 يتنس نيب لوألا اهنمث

 لالحإةرورضب نييلاغتربلا عنقتل ,بدنملا بابوزمرهدنع ,(م1671*-165)
 ىلإ دنحلا نم مهلباوت لمح قح ىلع وصحلل مهيدل يعسلاو «نيينامثعلا عم مالسلا
 رفستم مهيعاسم نكلو يضاملا يفرمألا هيلع ناكايك «رمحألا رحبلاربعةيردنكسإلا

 (1) ْمىعطأالو لو :ةواندو. 205 37 61560. 1 60عأ 8 م0163 لأ 0تألقئ0 هَ ااووماقق. !أممأأ 08 5الأ

 15 5ع مامررتارو 1555 تأ16 مقع 8:ةل لوا. 2. 427.

 (2) 8ءةنموا..م: 0 69

 (3) اطل: مم: 430 - 1 ف

 5ا/



 يف نذإ اهرود تبعل ةيسايسلا عاضوألاف .ًتقؤم برحلا ءاهنإ ىوس ةجيتن نع
 يف ةيراحلا كلت ةصاخبو «ةيلاغتربلا حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط ةميق فاعضإ

 «تاذلاب سرفنأ ل وحو . ةضفخدملا يضارألا يف تابارطضالا تدلودقف ةبوروأ

 ةيراجتلا تاتويبلا رمأ لبلبت يلاتلابو « قيرطلا هذه نع لفلفلا ةراجتل تاكابترا

 لباوتلا ةراجت لقن لجأ نمرودت تاضوافملا تأدبو « اهب تاقالعامل يتلا «ةيلاغترملا

 ىلإ ةفاضإلاب هلك اذه ©0168 ةنس يف . سرفنأ نم ًالدب ندنل ىلإ ةيلاغترلا
 م1 61/٠ ةنس يفًارهش رشع ةعبرأل «ائرغ» راصحو .دنه لا يف لاوحألا بارطضا
 برحلل كارتألا تادادعتساو « م١ ها/ه ةنس يف نوصحلا ضعب لاغتربلا نادقفو

 طيحملا يف ةيلاغتربللةيمالسإلا ةيبرعلا نفسلا ةقح الم فعاضتو , يبرعلا جيلخلا يف

 يف تاروطتلا هذه جئاتنودبتو . ةيلاغّتربلا لباوتلاو لفلفلا ةراجت صلق ,يدنملا

 بناجألل حامسلا لوح «م٠/161 ةنسريمفون ؟ © يف ةيقدنبلا هتذختا يذلا رارقلا

 .©9ةينطو وأ ةيبنجأ نفس ىلع «ةيقدنبلا ىلإ لباوتلا راضحإب

 دض اهيرحف «ةيقدنبلا حلاص ريغل تروطت نأ تثبل ام ةلاحلا نكلو

 اهيسفانم لكف ءاحل ةيساق ةبرجت تناك ,(م161/-81/0١) ةيناثعلا ةلودلا

 يقدنبلا لصنقلا لاق دقو .اهنم اودافتسا «نييليسرمو نيينوكنأو نييزوغار نم
 ةلومحملا ريرحلا تاالاب صقن وه سيل جعزي ام نأ .ماهال4 ةنس بلح يف

 «ةيوقلا نييسنرفلا راجتلا ةسفانم انإو «سراف عم برحلا ببسي بلح ىلإ
 لياوتلا صوصخب ىوكش يأ درت مو :(برحلا ءانثأ نودادزي اوذخأ نيذلا

 لئاسرلا ضعب نمو .«*ماشلا دالب ىلإ تداع دق ىزبكلا اهقيرط نأ ادب يتلا

 دق « ةيقدنب ىرخأو ةيسنرف بكارم نأ ظحالي «م61/4١ ةنس يف ةيقدنبلا ةيراجتلا

 (1) تطقم اعف. ١٠١! أاهاكو له األ. "هاما ة ال. لو 8ماواهتااه, ©منواهان[من0ألو - 20 0هلمطاو نأ 9

 101 وكاتاتاه 1563. 5: 712 2 50

 (2) 8:ةننلقأ: مب 31 ةهف

 (ق) مزو: م: 2 ُ ةف
 (4) 86. 5. ال. ةةاوجاوصو لو ©0م5وأ16 ْممعرو !لوننقوعو. توأا. ةهروأم. 8 - 1 6

 (5) 8ءهيوواز مم: 433 - 4 )0(
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 ؛الفلفو ًالوزغم انطق لمحت يهو ابنم تقلطنا مث « ةيروس ءىناوم يف تسر

 عطقنت# تاراهبلاو لفلفلا ةراجتف : "'ةًاريرحو « ةيبطداومو « اماخأانطقو : اليبجتنزو

 هسفنل بسكيأ دب ي اغّتربلا لفلفلا نأ الإ ءرصمدهاجتا يفالو ةيروسماجت ا يفال « نذإ

 يف ةسمخلا ءاربخ ا ةنجلل ريرقت بسحبف . ًايجيردت طسوتملا رحبلا ضوح يف ًاناكم
 ةعبرأ نأ « م /١61/1 ةنس (ربمتبس) لوليأ 71 يف (م,مود94)لا سلجم ملعأ , ةّيقدنبلا

 تفقوتابغأ الإ « لفلفلا نم ةريبك ةيمك ةيقدنبلل تلمح دق « ةنوبشل يف ةيقدنب بكارم
 ةنس يف تضرف : ٠./ اهردق ةبيرض ةيقدنبلا يف عفدت نأ اهيلع نأ تملع امدنع

 لمأىلعاهتلحرب بكارملا تماقدقو . ")”طقف برغلا نمدراولا لفلفلا ىلعم١ ه1

 00 نيماعدعب العف ثدحاماذهو .ةبيرضلا هذه ءاغلإ

 ىلإ هقيرط ذخأي نأ يئاغَتربلا لفلفلا ناكمإب ناكامهنأ اورقأ «رمألا اذه يفاوريشتسا

 ماشلاداليوةيردنكسإلا نم يتأيدعي ملالو «ناكملا اذه باسح ىلع «ىرخأ ةنكمأ

 بتكو .لوخدلا ةيرح برغلا لفلفل ىطعي نأ نكمي هنإف « ةليئض ةيمك ىوس
 تمطحن دقل» : لوقي ءم١ ها/ 4 ةنس يف « يناثلا بيليف ىلإ «رازالاسودلابوتسيرك»

 ةيدؤملا قيرطلا نآل «اهنم لباوتلا صخي اماميسالو « ةيردنكسإلاوةيروس يف ةراجتلا

 ٠ . ©2«ًأمات ترجه دقارهيلإ

 -وناليم) ةينابسإلا ةيلاطيإ ندم قاوسأ بستكت نأ لاغتربلا تلواخو

 يقدنبلا لفلفلا اهنم درطت نأو (. ةينيدرس  ةيلقص لوبان
 مابي ناك يذلا «

 اناكم ءىناوملا دحأ يف مظنتل «ةيلاطيإ ءارمأو ابابلا ىدل تعسو ءاهيف ًاقباس

 يتلا ةيقدنبلا دض ةيرض تهجو دق نوكت كلذيو «ةيناث سرفنأك هعيزوتل

 .هلباوتو هحمقب «(اهمعز بسحب رفاكلا) ملسملا يبرعلا قرشلا اهذجي

 هذهم اهغأ امك . ةيحيسملا تمدخ دق نوكتف ءمهسفنأ نيملسملا دض ىلاتلابو

 كارتألا نأ ةصاخبو ءابهتاذ ةيروس قاوسأ يف لفلفلا عيب نم نكمتت ةليسولا

 (1) ل. 5. ال. امهاثعزو 0216 ءكجلأ, 12 18+. 30 لوا ووو 4 ) ( ١

 ف
 (2) 8: نووز: م: 4

 ةف
 (3) 1طنلل
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 يف ةرثكب لباوتلا مادختسا اوداتعا دق نيملسملا برعلا نم ةقطنملا ناكسو

 ١هال5 يتنس يف) ةيناكسوط تاالواحم ترهظو . مهتابورشمو مهماعط

 يتلا لباوتلا عيمج ىلع لوصحلا ةيغب لاغتربلا كلم عم ضوافتلل «(م14١و
 ناطلسلا عم ضوافتي ةيناكسوط قود ناك تقولا سفنبو «.هدالب اهبلجن

 ب رشملا حجني ملو .كاذنا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لياوتلا راكتحا هفدهو

 . ةسنرولفو ةنوبشل نيب ةيوق ةطبار تماق هنأ الإ .مخضلا

 يناثلا بيليف كلملا ناك دقف . عوضوملا ى ًاضيأ اهسفن ايئابسإ تمحتقأو

 حلملل ةيلاغترب ةينابسإ ةراجت ميقي نأو هتياصو تحت لاغتربلا عضي نأ ديري
 يضارألا راوث ىلع يضقي نأو ,ةيسا يف تارمعتسم ىلع لصحي نأو «لياوتلاو
 راص كلذبو .ما١٠88١ ةنس يف ةينابسإل لاغتربلا ماضنا متو .ةضفخنملا

 الإ « ًاعم ةيقدنبلاو كارتآلا دض ىربكلا اهتبرض برضت نأ ةينابسإ ةعاطتساب

 دقف .ةرتلكنإو ةضفخنملا يضارألا يف ةمئاقلا تالكشملل قفخأ عورشملا نأ

 ةطاسوب «م١1841 ةنس يف ةيقدنبلا ىلع يلاغتربلا لفلفلا نابسإلا ضرع
 .«هدهل'ههونولاد» ةنوبشل يف يقدنبلا لصنقلاو ؛ ونيسوروم» يقدنبلا ريفسلا

 .دراولا لفلفلا يرتشت نأ اهعسوب نكي مل هنأل «باوجلا يف ةيقدنبلا تأكلتو

 يف كلمتل نكت مل اهنأ اك ءاهيلإ هلمحتس يتلا بكارملا حيلستب موقت نأو
 مدختست نأ اهنكمي ال يلاتلابو .ةداع اهعم رجاتت ال اهنأل 0

 علسلاو تابورشملاو جاجزلا نأ ىلإ ةفاضالاب اذه .«ةيفرصملا تالاوحلا»

 هسفن لاغتريلا عضوو «لاغتربلا يف ةعونمم :ةيقدنبلا اهب رجاتت يتلا .ىرخألا

 زيلكنإلا كلملا ءادعأ نم اهيلع موجهلل ةضرعم نفسلاو «رقتسم ريغ
 حماستلا ضعب اهيف نابسإلا رهظأ ةليوط تاضوافم تماقو .نامرونلاو

 نم لاتنك )7٠,٠٠٠( ةيقدنبلا يطعت نأ ةينابسإ حارتقا ناكو . تاليهستلاو

 .ةرشابم ثلثلا نمث ةيقدنبلا عفدتو «تاكود )٠”( راطنقلا رعسب «لفلفلا
 نفس قفارتو .رهشأ ةتس ىلع طيسقتلاب اهنمث عفديف .نارخآلا ناثلثلا امأ

 .اهوصو دنع هنم نومتت حمق اهل مدقيو «ةيلقص ىتح بكارملا ةينابسإ كلم



 ةيقدنيلا لوبق ناكو .لاغتربلا يف ةيقدنبلا ناع موسرلا ضفختو «ةريزجلا ىلإ
 يتلا «تنافيللا يف لياوتلا ةراجت ريمدت يف اهماهسإ ينعي «2)ةينابسإ حارتقال
 فوصلا تاعانصل ةمصاق ةبرض يىننعت ابك ءاهتيروهمج اهنم شيعتو تشاع

 ىربك ةرطاختو «ةيقدنبلا يف ناكسلا نم ريبك مسق اهنم ايحي يتلا ءريرحلاو
 حترت مل ةقيقحلا يفو .ةدحاو ةعفد لفلفلا نم ةمخضلا ةيمكلا هذه ءانتقاب

 نم تمهف اهنأ ايس الو' ,تايرغملا عيمج نم مغرلا ىلع ءضرعلل ةيقدنبلا
 دوجو «تاكود (0*7) ىلإ ,تاكود (4) وأ ("5) نم راطنقلا رعس ضيفخت
 فقوتت نأ دعب - ةينابسإ موقت نأ ًادعبتسم سيلف . ةينابسإ اهل هتدعأ ام نيمك
 ذفانملا عيمج دسو اهيلإ ةيضاق ةبرض ديدستب  رصمو ماشلا عم ةيقدنبلا ةراجت
 ةيمك تصقانت دقف ءاهرمأ نم ةريح يف ةيقدنبلا تناك دقف كلذ عمو ءاهمامأ
 نولوانتي اوذحخأ نيينامثعلا نأ ةجردل ءةيردنكسإلاو ةيروس ىلإ ةدراولا لباوتلا

 لبقت نأ تيشحخو .اهسفن.ةنوبشل نم دراولا ءزجلا نمو «ةيقدنبلا نم مهتجاح
 عم اهتراجت نأ تأر كلذ عم اهنكلو , يه هتضفر ام اذإ حارتقالا ةيناكسوط
 لدابتس اهنأل ءاهيلإ لباوتلا دورو صقانت ولو .فقوتت نل رصمو ماشلا»
 .(”لباوتلا ضعبو يلقلاو لاغلا زوجو تاينطقو لمحو ريارحب اهتاجوسنم

 نيب عقوي ل دقعلا نإف «ةينابسإ عورشم نم ةيقدنبلا فقوم نكي امهمو
 ةبيط تسيل ةينابسإ عم ةيقدنيلا تاقالع نأ اهنم ؛ةديدع بابسأل نيفرطلا

 (1) مهاممأو 8مموهمامم, لوعممو ["05هقأأ, .. نييقدنبلا ني دريبخلا ريرقت 2 اذه رظنا )1(

 زمره ىلإ امهدحأ «نيناطبق اهاسزإ ةيقدنبلا ىلع اذه ةينابسإ ضرع قفار دقلو
 ةرهاقلا وأ ةيروس ىلإ لفلف يأ لاسرإ عنم فده لاو ,ةصاخ ةئعب عم ائوغ ىلإ ٍناثلاو
 . م1628 ةنس (كلما ىلإ ةقدنبلا يف ةسنرف ريفس نم ةلاصر نم)

 توبوا ؤرو. )ا م: 465. 8

 ةيقدنبلا يف ةينابسإل نوكي نأ رطخلا نم» هنأب ةينابسإ ضرع ىلع ريفسلا قلعيو
 .نوصحلا ىلع نيفرشملاو ةنطابقلا هتطاسوب دسفت ع ماع لك بهذ نويلم هتميق ام
 .«ةيروهمجلا ىلع ءاضقلا ينعي اذه نأو .ةونج يف تلعف امك

 (2) 8:ةن فواز م: ©6ف
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 ندملا نأ الإ «ضرعلا اهوبق مدعل شيطلاب ةيقدنبلا مهضعب مهتا دقلو .ًامامت

 ازع دقو .(اسنرولفو ءةونجو وناليم) كلذك هب لبقت مل اهعيمج ةيلاطياإلا
 يف نيميقملا اهاياعر نم كارتألا ماقتنا نم تفاخ اهنأ ىلإ اهضفر مهضعب
 اهروذج تدتما «ةيقدنب ةرسأ (١٠٠40)ب مهددع ردق نيذلا . مهتيروطاربمإ

 نكلو .دادغبو ةرهاقلاو ءسلبارطو ةيردنكسالاو ,بلحو قشمد يف تشاعو

 عم ةينابسإ هتعقو يذلا «)ريبكلا دقعلا ناك عقاولا يف يقيقحلا ببسلا

 لفلفلا قرط مث «(م1691١-6485١) نيتيراجتلا رغوفلاو رلسيولا يتسسؤم
 ىلإ . رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةعلسلا هذه لمحت تناك يتلا ةديدعلا

 .«)طسوتملا رحبلاو ابوروأ

 تامولعم نرقلا ةياهن ىلإ «.م١٠68١ ةنس نم دقتفن اننأ نم مغرلا ىلعو

 نأ اننكمي هنإف «ةنوبشل لزالز ببسب تعاض ابر يتلا «ةيلاغتربلا تارباخملا

 ةرطيس تمت ىتح لياوتلا ةراجتل ةحوتفم تيقب ىندألا قرشلا قرط نأ دكؤن

 فورعم وه اى ءالؤه هلخد دقف .يدنحلا طيحملا ىلع ةلماكلا نييدنالوه ا
 ةنس يف هيف اوداسو «م595١ ةنس يف .«نامّتوه سويلنروك» عم ةرم لوأل

 لكشب ماشلا دالب يف لباوتلاو لفلفلا ةراجت تبيصأ تقولا كلذ ذنمو .م8

 دقعو «ةيسادقع .لفلفلا صوصخب ةينابسإ ىدل نايراجت نادقع كانه ناك دقل )١(

 ناكو .ةبروأ يف هعيزوت يناثلاو .ةيسا نم لفلفلا راضحإ وهف لوألا امأ .ةبروأ
 نييدنالوملا مرحيل «نييلاطيإلا ىلع يناثلا بيليف كلملا هضرع يذلا وه ةيروأ دقع
 «لوآلا دقعلا عاب دقلو .ةنوبشل "نم هءارش اوداتعا يذلا مهلفلف نم زيلكنإلاو

 نيب نم (نييناملألا) رغوفلاو رلسيولا ناك ««يملاع قافتا» يناثلا دقعلا ىرتشاو
 هعيبت امم ىلغأب لاتنكلا اوعيبي نأ اورطضاو ءاوحجني مل نيرتشملا نأ الإ .هئاضعأ

 تناك ءادامرألا مازهنا دعب يبملطألا طيحملا يف ةحالملا تايوعص نأل «ةيقدنبلا

 .ةيقدنبلا قوس وحن ديدج نم اوهجتا يملاعلا قافتالا نئابز نإف اذكهو «ةريبك

 قيرط نع نومتت نأ امناكمإب ناك هنأ ىلإ عجري .دقعلا اذهل ةيلاطيإ ضفر لعلو

 قرونلوأز طب 441 : .رصمو ةيروس

 (2) اماه: م: 439, 39) ٠
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 ةنس يف ةينابسإو ةدنالوه نيب ءاماع رشع ينثالا ةنده ذنم ايس الو .ىواديال

 نيدفاولل ةيراجتلا تارماغملا مامأ ايمسر يدنهلا طيحملا تحتف يتلا م4

 يف رمحألا رحيببلا بابع رخمي يدنالوه بكرم لوأ دهوش هنأ ىتح ءددحجلا

 ءاهطساوأو ةيسأ يصاقأ ةراجت ىلع نييدنالوهلا ةرطيس نإ .20م1515 ةنس

 يبروألا دهعلا علطم ددحت رومأ اهلك « , عاقبلا كلت ىلإ اسنرفو ةرتلكنإ لوصوو
 ءرصمو ةيروس يف لباوتلا ةراجت ىلع ًارطخخ دشأ وهو .يدنه لا طيحملل يناثلا

 . ةلماكلا ريغ نييلاغَتررلا ةرطيس نم اهلك تنافيللا ةراجت ىلع لب

 ةيناث ةمزأ اهتعبت «ىلوأ ةمزأ نذإ تقال ءرصمو ماشلا يف لفلفلا ةراجتف

  خيراتلا اذه ىتح ءيش لكف .م١٠168 ماع يف تأدتبا اهنإ لوقلا نكمي

 ةيليسرملا قئاثولا نإ .اهدهع قباسك يرجت تالدابتلاو ءًايداع ودبي ناك

 قو ,(9ةيروس نم بيطلا ززج تايرتشم نع ثدحتت «م161/8 ةنس فيصل
 ىلإ ريشت .بلح نم ةيقدنب ةيراجت ةلاسر كانه «م4/!161 ةنس يناثلا نوناك
 يف ءاثشلا يضقي ناك ثلاثو 2.26 تاراهبلاب نيلمحم نييقدلب نييكرم رفس

 ةئس رايأ ٠١١ خيراتي ةلاسر نأ اك . سلبارط ىلإ لوصولا هتين يفو «صربق

 «ريرحلا نم لمح )70١( لمخت ةلفاق لوصو نلعت بلح نم .مم4
 «ماعلا سفن نم زومت ينو .«»قرشلا نم ةدفاو «لباوتلا نم المح (؟5:)و
 هلل ليبجنزلا .ءىرخأ عئاضب بناج ىلإ ؛ةيناكسوطلا نفسلا تلمح

 ًالفلف اريخأو ةيقو (715) بيطلا زوجو ءةيقو )١١١4( لفنرقلاو «ةيقو
 .(©ةيقو (ا/لا/5١) نزوب

 (1) اطال: 2: 1 01(

 (2) ["0ملك 0ةارانعمومق. مم اا, 23 لانا هأ 1578. 2أ16 مهن 8:ةال0عأ: 5: 2, | )9

 (3) م 5. ال اهانتهو ©6هرتتتو عقلا, 12 اهم, خذ الدعم اتانططأ لقمالاو#و 9 ١)

 نم تاكؤد )060٠,٠6٠٠( هتميق ام نرقلا ةيابخ يف لمحي يقدنبلا بكرملا ناكو
 . عئاضبلا

 (4) , (5) 8:هنموا: م: 42 (ه) «(5)

 نو



 ثدحتت م1607 ةنس ريمسيد يفف 2م16407-160817 ةمزأ تثدح مث

 نعو ءريغصلا لامعألا مجح نع .بلح نم ةدراولا ةيراجتلا لئاسرلا ىدحإ

 ىوس قاوسألا يف علسلا نم قبي مل هنأ ىتح .تلءاضت يتلا ةراجتلا

 لقأ ةيقدنبلا ىلإ ةلصاولا لئاسرلا نكت ىل ءم185417١ ةنس زومت يفو ."”ريرحلا

 ناك اهيف ءيش لك نأ ذإ .ةثراكلا بلح يفف .اهتقباس نم رطخلاب ًاسسحت

 تامولعملا بسحبو . //. ىلإ تلصو دق تاراسخلا نأ ىتح .ًائيس ًاريس ريسي

 بتك ببسلا اذهلو ءاهيف ًالئامم عضولا ناك ءةيردنكسإلا نم ةدراولا

 .(تنافيللا) ةيكرت ةكرش مهتلسرأ ةثالث دحأ وهو  يربوين يزيلكتإلا
 .دادغب نم  دنهلا ىلإ ةيروس نم .قيرطلا لوط ىلع ةراجتلا فاشكتسال
 رعسلا اذه لثمب ًاموي انوكي مل ريدصقلاو ةزريكلا» : نأي ءم8417١“ ةنسزومت يف
 0 سفن نم ناسين ٠١ يف هيخأ ىلإ ٍليسرم رجات ابتكو .(2«ضفخنملا

 هنم ةريبك تايمك دوجو نم مغرلا ىلع ءاريثك تعفترا دق لفلفلا راعسأ نأب

 قلق وهو الإ بلح يف رجات نم ام نأ دكؤيو «ببسلا مهفي ال هنأو .بلح يف
 ىلع .عطقني مل عئاضبلا ليسف «ةتقؤم تناك ةمزألا نأ ودبيو .«©هريصم ىلع

  .ةرصبلا يف يريوين ليمز «دردلإ» ظحال دقف ؛ ةقباسلا ىواكشلا نم مغرلا

 .ةغبصألاو لباوتلاو . دنا عئاضب لمحت ايمالسإ ابكرم (76) دوجو
 ةنس فيص يف بلح ىلإ داع امدنع هنأو ,.(2(توكيلاك) تاجوسنمو

 لباوتلاب ةلمحم «ءلمج )4٠0٠0( نم ةفلؤم ةلفاق عم اهلصو هنإف ءما64
 ايونس عمجي ةكم كرمج ناك م1687 ةنس يفو :«0ةنيمثلا عئاضبلا نم اهريغو
 ,.ه84-٠90 ماع لك ةدج يف وسريو .لفلفلا ةراجت نم تاكود 016 00

 ةعلسلا هذبب نورجاتي اوناك نييروسلا راجتلا نأ امك . ©0لباوتلاب المحم ابكرم

 (3) م. 5. ال. اهاتورو تمرد, 12 !6:. َه جنفمو 8ةلطأةمأ» ش )0غ(
 (2) ؟0هز/2وه5 8 1:ة1ةهاو, | 2+ 1 ْ 2) ٠ ١

 (3) عمملو مخيسوعومو , نم 28, تأ! 1و5 الورمدأأو قة عمم رقرو, 016 مهم قابلها, 2. 44. ةرف

 (4) /مهزلهوع5 8 !33١عا5 |. 2: 0 5 ) ١

 (5) طال: 2: 1 (*غ٠٠٠)وه لاخلا ددع نأ «ليدورب» ركذي (©)

 (6) 8قنلوا: م: 3 )0(
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 .اهيف ءالمع مهسفنأل اوماقأ ثيح- «(١2)زمرهو ةكم عم

 اهنع لاقي امم مغرلا ىلع  ةيناثعلا ةلودلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 قيرط لجأ نم عارصلا يف تلد  اهقرطب الو ةراجتلاب متهم ال اهنأب ءًيئاد
 ةرهاقلا لصت ةانق حتفب تركف اهنأ ىتح .(يطسوتملا) ميدقلا ىلفلفلا

 ةسمخ ريس لوط ىلع دتمت ةيلمر ءارحصب رمتو .رمحألا رحبلا ىلع سيوسلاب
 بكارملا مامأ قيرطلا حتف اهنم فدهلاو .لاجلا روهظ ىلع ةتس وأ «مايأ
 ناكو .«©حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نع ءانغتسالاو .دنملا ىلإ قالطنالل

 يف يسنرفلا ريفسلا نأ الإ ءم1678١ ةنس يف «عورشملا اذه يف ريكفتلا
 م188١“ ةنس زومت ٠0< يف .كلملا ىلإ هنع ملكتيف دوعي :ةينيطنطسقلا

 هرادقمو ءرصم عير عورشملل تصصخ دق ةدايعلا ةلودلا نإ :لوقيف
 «لجر فلأ )٠٠١( ةيلمعلا يف مدختستسو ءايونس تاكود فلأ (00)
 بايلا قلغت كلذيو ةبذعلا هايملا لمحل لمج (١٠70١)و ءرامح (٠٠0٠4:6)و

 ةيروطاربمإلل ةيبونجلا ةهجاولا ىلع تبثتت نأ ديرت يتلا ةينابسإ ىلع
 .«0ةينامثعلا

 ةراجت ىلإ داع راهدزالا نإف . عورشملا ذيفنت ىلإ ريشي ءيش ال نأ عمو

 اهيلإ ةرصبلا نم لاقتنالا متي ناكو «يبرعلا جيلخلا يف دج ةريغص ةريزج زمره )١١(

 هجاتحت ام لكو اهيلإ قيرطلا فصتنم يف نيرحبلا رزج ربتعتو .ًابيرقت ًاموي )١1( ب

 ًابيرقت اليم )١7( اهنع دعبت يتلا سراف دالب نم هب يتأت ةينيومت داوم نم ةريزجلا هذه
 اناطبقو ةعلق اهيف اوماقأو رشع سداسلا نرقلا يف نويلاغتربلا اهيلع ىلوتسا دقو
 نمرألاو برعلا اهعم رجاتيو نيملسملا برعلا نم ًالبق اهؤارمأ ناكو كلملا نع ايودنم
 لباوتلا لثم دنحلا علس عيمجل ةمخض ةراجت اهيف يرجت تناكو .دوهيلاو .ةقدانبلاو
 ناكو .خلإ . .ليخلاو نيرحبلا ْوِلْؤلو .ةيسرافلا سفانطلاو ريارحلاو ةيبطلا داوملاو

 . اهيف تبثتلاو لوصولا نم زيلكنإلا منمل اثيثح اوعس دقلو ءزمره يف ذوفن يوذ ةقدانبلا
 :و . 44 ص اهيف نايثعلا دهعلا علطمو ةيروسل ينامثعلا حتفلا رظنا ()

 (2) ا«؟قوروععب ظ|١٠ مص: 142 - 93

 (8)حطومافوور, |اي م2: 536 - 539. !هاانع لو زق, !اذمعمذم قان ؟هأ. 25 لاثأ| 8 6 هش
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 امدنع ةصاخيو 2ءم16/17*-6437١1 ةنس ةمزأ دعب «ماشلاو رصم يف لياوتلا

 ةنس ةيلاغتربلا ةيكرتلاو «م٠64١ ةنس .ةيسرافلا ةيكرتلا بزحلا تهتنا

 |يب ءم897١* ةنس يف رجاتت تناك يلا ةيقدنبلا نأ ظحاليو . م١ 4

 نأو «م161< ةنس يف نينويلمب رجاتت اهنأ نلعت « يبهذ تاكود نويلم هتميق

 ريارخلا يه  يلصنقلا ريرقتلا ركذي اك اهب رجالا ةيسيئرلا علسلا

 .(9تاراهبلاو

 لثمت تناك يتلا «ةيروس يف لباوتلا ةراجت نأ ظحالي مدقت ام لك نمو

 ةليط ةطيشنو ةيح تلظ دق ءاهيف ةيقدنبلا ةراجت نم ريكألا ءزجلا عقاولا يف

 نأ ىتح «هرخاوأ يف شاعتناو ةوق تارتف تقال اهنإ لب ءرشع سداسلا نرقلا
 ينو «م1595 ةنس يف 2/7, © ىلإ /© نم وميتوكلا ةبيرض تضفخ ةيقدنبلا

 .نوردنكسإلا نم عئاضبلا نحشل نويليسرملا نوبقارملا ريشي ؛م1699 ةنس

 قيرطف «لفنرقلاو بيطلا زوج نم ةبوروأ ىلإ ةيراجت تايلاسرإ دوجو ىلإ

 لظ لب .طسوتملا رحبلا قيرط ىلع ةرشابم نذإ رصتني مل يسلطألا طيحملا

 ضافخناو عافترا تابذبذتب «نمزلا نم انرق نيفرطلا نيب:ًايئاق عارصلا

 رحبلا يف ةطيشن ةيراجتلا ةكرحلا ءاقب ىلع دعاس دقلو .©اعم نيقيرطلل

 تابوعص ءًافنآ ةروكذملا لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب نمزلا نم ةرتفلا هذه طسوتملا

 ؛ةيسيئرلا رزحلا لوح زيلكنإ ناصرق كانهف . يطنلطألا طيحملا يف رفسلا

 نيذلا «ةبراغملا ةراحبلا كانهو «ةناليه ةسيدقلاو ءرضخأآلاو ر وصأ رزجك

 ةنس يف ةنوبشل اورصاح مهنأ ىتح «نييلاغتربلا دض اهيف ةداوه ال ًابرح اهونش

 يقرش لحاس بهذو «لباوتلا قيرط لجأ نم برحك برحلا هذه ىلإ رظنلا نكمي (1
 تارابختسا ةحلصم برحلا هذه رثإ ىلع تماق دقو . اومزهنا كارتألا نأ الإ ةيقيرفإ

 تاطحمب نيعتست تناكو ةفاسملا رصقل ءاهتاذ ةيروس ضرأ ربع دنهحلاو لاغتربلا نيب

 .ةيراجتلا تاتويبلا ءالمع وأ ادوهب ءاطسولا اكو .ةيقدنبلا يف ةينابسإلا ةزافسلا

 .تقولا كلذ ىلإ ةبسنلاب ةعيرم تناك ابنأ الإ ءطبب لقتنت رابخألا تناكو

 8جييلؤإ: مم: 4ل5 - 6

 ” 06ف"
 (2) طولت م: 5

2 
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 ءاهبشخ ءوس ببسي ةديدعلا بكارملا قرغ ًاريخأ كانهو . ما1598- ١ هوا

 . حبرلل ًاريفوتو «تاقفتلل ًاداصتقا لمتحت امن رثكأ اهليمحتو ءاهتعرشأ ةلقو

 لئاوأو ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ يف هنأب ظحالي نأ بجي نكأو

 يث ةقدانبلا نوسفاني «نويدنالوهلاو زيلكنإلاو نويسنرفلا ذخأ رشع عباسلا

 نأب ,«م٠15“ ةنس يف اوكتشا ةقدانبلا نأ ىتح .ةيروس ربع لباوتلا ةراجت

 ءاضقلل مهقيرط يف مهنأو «تنافيللا يف «نيقلطملا دايسألا» اودغ زيلكنإلا

 .(١)ةيروهمجلا ةراجتن ىلع

 نأ فيك انيأر ذإ :رضمو ةيروص ريع لفلفلا ةراجتب لطي مل رمألا نأ الإ

 بكارملا زهجنو نيلاغترملا نم ًالدب باكلا قيرط ىلع رطيست تذحتأ ةدن الوه

 مث نمو . (”قرشلا تاجتتنمو لفلفلا اهنم اهعم لمحو .دنملا ىلإ ةديدعلا

 « 7هراعسأ تعفتراو ةميذدقلا قرطلا ةطاسوب ةعلسلا هذه نم دراولا فعض

)0( 7 :1/000 (1) 

 ةيدنالوملا ةسفانملا رطخ نم مهفوخت نودبي ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش راجت ذخأ (0)

 ةدايق تحت ةيكتملف بكارم ةعبرأ تبهذ امدنع «م1849١ ةنس نم «باكلا قيرط ربع

 راجتلا دحأ ةلاسر نأو .علسلاو عئاضبلاب ةلمحم تداعو .دنهلا ىلإ «زييلنروك بوقعي»
 . قلقلا كاذو ةيحانلا هذه حضوت ةريبلا يف نوسردناس ىلإ بلح يف

 طمكاعمت 56 [؟2/عاو نأ لطمف تؤمن عبومرر, مز0: 187 8

 نييدئالوهلا ةراجت رطخ نيبت ماعلا سفن نم ريمسيد يف نوسردناس ةلاسر نإو

 انتماقإ ىلع تضق دق دنهلا ىلإ ةراجتلا هذه نإ» :بلح يف لباوتلا ةراجت ىلع ةديدجلا

 اذه يف تاقفنلا ءبعب رعشتس ةكرشلا نأ دب الو ؛ةبرجتلاب ىرنس امك بلح يف انتراجتو
 طز: مم: 190 - 1 . «هنع لياوتلا عطقنت نأ دعب ناكملا

 ناك ةدنالوه يف انيب «نينلش ناك بلح يف لفلفلا نم دنوابلا رعس نأ «دوو» ركذي (6)
 تغلب «لباوتلا نم فرخ دنا ةكرش هتدروتسا ام ةميق نأو «فصنو نيسنب

 نم ةيمكلا سفن تي رراشأ ول امنيب ءتاسنب 8و تانلش سمنو ًاهينج 0 م4

 نم ةدروتسملا لباوتلاف .تانلش ٠ و اهدع ١,ةه",٠٠٠ اهتميق تغلبل .بللح

 . ةيناثعلا ةلودلا يف هيلع يه امم تارم ثالثب صخرأ ةيقرشلا دنهلا رج
 لوول: طم: 457 ْ

 :ها/



 اوذخأ ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش راجت نإ ىتح ءادج ةبعص ةسفانملا تدغو

 ىلإ اهبنيردصي اهنمو .ةديدجلا قيرطلاب ةرلكنإ ىلإ ةعلسلا هذه نودروتسي
 اهسيسأتل ناك يتلا «ةيقرشلا دنهلا ةكرش ءاشنإ دعب اميس الو بفاو حبرب ايكرت

 .27بلح نم ةدروتسملا علسلا نم فيفختلا يف نّيبلا هرثأ

 فعضي لظ ء.رصمو ةيروس ىلإ هيوافألا نم دراولا نإ لوقلا ةرفصو
 .ًالثم نييسنرفإلاك نييبروألا ضعب يقب نإو ءرشع عباسلا نرقلا يف ًايجيردت

 ,ةرهاقلاو بلح نم ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم ىتح ابنم ًاليلق نورتشي
 .ةرتفلا هذه حايس اهيلإ راشأ يتلا .قرشلا عئاضب ةحئال هرهظت ام اذهو

 ام نِإف .ما٠ ةئس دعي هنأ الإ . ()(لماكلا رجاتلا» هباتك يف «يرافاسوو

 ماشلا دالب تناك لب «تاراهبلا دروت ماشلا دالب يف تايرتشملل ةحئال نم

 لفاوقلا ربع وأ «ةدنالوه وأ ةرتلكنإ نم ةيكالهتسالا اهتجاح ىقلتت اهسفن
 . ”زاجحلا دالب:نم ةدفاولا جيجحلا لفاوق وأ «بلح ىلإ ةرصبلا نم ةدراولا

 دالب نم نويبوروألا راجتلا هردصي ناك يذلا ريرحلا نإ :ماخلاريرحلا

 هيلع نودمتعي اوناكو ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ءماشلا

 دراولا ريرحلا :املوأ ,نيردصم نم ناك «ةيراجتلا ةلدابملا يف يساسأ رصنعك

 .اهسفن ةيروس ريرح :|مهيناثو «ةيربلا لفاوقلا ربع ,«سراف دالب نم

 (1زاطألز ممن 31 - 228 ش )01(

 (2) ةجينقصب اه مدعاوتا ةلةومماومأب ممم: 7 6هفإ

)9 ( 
 (3) ااق55هرن: 2: 6

 ردصملا ىلع كرمج مسر رشع سداسلا نرقلا ىف ىضاقتت ةينامثعلا ةلودلا تناك دقل

 مدعو ةسابسبلاو لفلفلاو لفترقلاوبيطلا زوجو ليبجنزلاو روفاكلا) لباوتلا نم
 (تيتلحلاو لاملا بحبو .يدنهلا جلينلاو ةيوعل |مللوم لبتسلاو ةداهموو ناجنلوخلاو

 «(تاراهبلا رشع) مسرب «يروألا يراشلا نم 11و عئابلا نم اهتميق نم ٠

 . نابق مسر ةدحاو ةجقا راطنقلا ىلع دحتؤي ناك بكرملا ىلإ لمح امدنعو

 7١8. ص ثلاثلا قحلملا  اهيف ينائثعلا دهعلا علطمو ةيروسل ينايئعلا حتتفلا رظنا

 الادمأكقل 8 53انا/3و61: :6واهررعملأ5 65 عوااب هثامرو ومو © 5.



 دهعلا لنم ةداملا هذبم ةينغ تناك سراف دإلب نأ فورعملا نمف

 ,(2ناجرجو ناتسريط ىتعطاقم يف زقلا ةدود ةيبرت ترشتنا دقف ,يمالسإلا
 اذه ناكو ««رفصملا ضيبألا نوللا يذ «ناليج» ريرح ناك ريرح رهشأو
 ةيسآ طساوأب اهلصت يتلا «ةيربلا لفاوقلا قيرطب ةيروس ىلإ لقني ريرحلا
 . ةرصبلاو زمرهو يبرعلا جيلخلا وأ ,دادغبو لصوملا قيرط نع « سراف دالبو
 (ةيناطلس) قاوسأ دوروزي ماشلا دالب راجتو .بلح نوروزي سراف راجت ناكو

 « ةيروسلا ندملا قاوسأ تناك مث نمو . تاجتتنملا نولدابتيو ,.ىربكلا

 ماخلا ريرحلا اهنمو . سراف تاجتنمب جعت « قشمدو بلح ةصاخبو
 . 7©2تاذلاب

 هذه ةراجن يف لاعف رودب نوموقي ءرشع سداسلا نرقلا يف نمرألا ناكو

 اهنومدقيو سراف دالب نم بلح ىلإ اهنولمحي اوناك نيذلا مه مهنإ لب .ةعلسلا
 انرشأ امك - زدراودإ روثرأ ديسلا ىلع «م ١678 ةنس يف اوضرع دقو (ةقدانبلل
 ةزريكب ًاريرح هولدابي نأ ءايفوكسوم ةكرشل ًابودنم ناكو - ًاقباس كلذ ىلإ
 ظ . 00(خوجلا)

 ءانثأ ام دح ىلإ فقوت دق ةعلسلا هذه لوصو نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 .هتراجت تلبلبتو «©رشع سداسلا نرقلا يف «ةينايثعلا ةيسرافلا برحلا
 يف «ريبكلا سابع سراف هاش ركف دقو .رشع عباسلا نرقلا علطم يف كلذكو

 (1) نوزبل: ٠ ص: 8 )01(

 رس لقتنا مث «ةميدقلا روصعلا يف ريرحلل لوألا عبنملا يه نيصلا تناك دقل

 لوصحلا ناينتسج روطاربمإلا نكمت اهنمو ناتوغما يه ةيسا طساوأ يف ةكلمب ىلإ هجاتنإ
 .مه81 ةئس يف زقلا دود ضويب ىلع

 (2) اطال, 2) .54 :2 ١١٠١|

 (3) اطزل 1 مه: 177, 8 هَ

 (4) اولا إلا, ٠١ 2: 44ج - ال/ومع: 2: 5 ) 2

 (5) 6أ4. |1. ظ: 5 20(

 (6) 8هيعطمأت 2: 61. (8هاقعتوموو لآ ةملروو اأو ههقر).. )3(
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 ال ,رخآ قيرط ىلإ بلح يف بصي ناك يذلا يسرافلا ريرحلا قيرط ليوحت
 باي حتف هنإف فدهلا اذه ققحيلو . ةيناثعلا ةيروطاربماإلا هنم ديفتست
 يف رخآ ارم حتفيل ايسور عمو .دوسألا رحبلا ءىطاش قازوق عم تاضوافملا
 ءاغلوفلا ربخو ««ناخارتسأ» قيرط نع كلذو «هدالب تاجتنمل ةبروأ

 عم هذه هراكفأ تقالتو .ةدنالوبو دوسألا رحبلا قيرط نعوأ .كسلجناكرأو
 اذه ىلع قفاوت مل ةرتلكنإ نأ الإ ,ةيزيلكنإلا ايفوكسوم 0 يعاسسم

 ةكرش طغض تحتو «ةيناثعلا ةلودلا عم.اهتاقالع ىلع ايضرد . ىعسملا

 لوألا عبرلا يف ةيدج رثكأ لكشب تددجت تاالواحملا نأ الإ .اهسفن تنافيللا
 دنهلا ةكرش» ةيلاج تلسرأ «م1751© ةنس يفف .رشع عباسلا نرقلا نم
 قحب اهل فرتعي يك .«سراف ىلإ اهءالمع تاروس يف ««ةيزيلكنإلا ةيقرشلا
 هنم ماخلا ريرحلا داريتسا لباقم ءهاشلا تاكلتمم ىلإ يزيلكنإلا خوبجلا لاخخدإ
 مادختسا زيلكنإلا لوخي ًانامرف هاشلا ردصأ العفو .يبرعلا جيلخلا ربع
 ةيقرشلا دنملا ةكرش تدعاس امدنع  مهافتلا اذه معدو .ةيسرافلا ءىناوملا

 هأشلا مهاطعأف .نيلاغتريلا نم زمره دادرتسا ىلع هاشلا :ءم15177 ةنس ُْق

 . كانه كرامجلا عيمج نم ءافعألا عم (1 6هرطءمم0نوريموغ» 2 ةماقإلا قح

 ةراجتل ددهملا .«يفلخلا بابلا» اذه رطخ نم تنافيللا ةكرش تقلق دقلو
 ةيلاخللا هب رجاتت ام رثكأ ناك يذلاو .بلح يف بصي يذلا .ىسرافلا ريرحلا

 تايلاجلا تلعج يتلا يه ةعلسلا هذهل ةحبرملا ةراجتلاف .اهيف ةيزيلكتإلا
 ريتعا ةينيطنطسقلا يف ةكرشلا لثمم نأ الإ ,ةماهو ةديدع اهيف ةيزيلكنإلا
 .ناهفصأ يف ةيزيلكنإلا ةراجتلاف . "مايألا هتتبثأ ام اذهو ءأمهو عورشملا

 لب «ءسراف نم ةرشابم ريرحلا ءارشب تركف يتلا اهدحو ةرتلكنإ نكت مل عقاولا يفو )١(
 عباسلا نرقلا نم لوألا عيرلا يف ةهباشم عاسمب نورخآلا مه اوماق نييسنرفلا نإ
 بذجب اوموقيل «هئارزوو سابع هاشلا عم ًاليوط ؛هلاف اليدورتيب» ثحابت دقلف ءرشع
 ىعسو .زيلكنإلا لوح هكوكش راثأو ءاهنم ريرحلا ءارشو «ءسراف ىلإ نييسنرفلا
 علسلا لقنل اديهمت 2١٠١5769 ةنس يف لايشلا تاطاللب عم ةيراجت تاقافتا دقعل ويلشير

 مل اهنكلو ءراجتلل هكرش ناهفصأ يف سسأو .ةبروأ لاش قيرط نع سراف نم
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 نييلاغتربلا ةضراعمو .هاشلا يفظوم عم ًارمتسم كاكتحالاو ةدودحم تناك
 ىلإ يسرافلا ريرحلا ليس نإف مث نمو «ةريبك ةقطنملا يف نيميقملا نييدنالوم لاو

 ًاجاور علسلا رثكأ يسرافلا ريرحلا يقب ىقبو . ايدج ًاصقانت صقانتي ل ةيروس

 م1514 ةنس  ناسين - ليربإ رخاوأ يفف .رشع عباسلا نرقلا يف اهيف

 ىلإ «ريرحلا نم ةلاب )٠٠٠١( لمحت «بلح ىلإ دادغب نم ةلفاق تلصو
 لمحت دادغب نم ةلفاق تدفو «م1517 ةنس يفو «ىرخأ عئاضب بناج

 عومجم يه .لمح )5:0٠0( عومجم نم .يسرافلا ريرحلا نم المح )١160(
 . ('١)ةلفاقلا ةلومح

 دقف .ةرهدزم ةيريرح ةعانص ةرتلكنإ يف ةراجتلا هذه ىلع تماق دقو

 ةسمخ نم ريرحلا ةعانص نكت مل :م1617*٠ ةنس يف «نام ساموت» بتك

 )٠0( نم رثكأ مدختست - يملع ىلإ لصو |بسح - اندالب يف ًاماع نيئالثو

 نع فيني ام مويلا اهيف لمعي امنيب ء.اهيحاوضو ندنل ةنيدم يف لماع
 .(26لماع )٠:٠,١5(

 نم لوآلا فصنلا يف حجنت مل «ةيقرشلا دنحلا ةكرش» تناك اذإ نكلو

 ليوحتل دوهجلا لذب نع فقوتت مل اهنإف ءاهبرام قيقحت يف ءرشع عباسلا نرقلا
 عجشت تذخأو ,يدنه لا طيحملاو دنهلا ىلإ .بلحو دادغب نع ريرحلا قيرط

 مزهام لهأاو ايلاف. |إز عمن 272-274, 297, 323-384. 5

 مزووموومعوي. !!. مامن 446 - 47.

 ديدج طخ محتف يف تركف اهسفن تنافقيللا ةكرش نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 حبلا قيرط نع كلذو ءماخلا ريرحلا ةراجت هتطاسوب ركتحم «سراف عم تالصاوملل
 حيرصت ىلع م9١١1 ةنس يف لوصحلا يف رفولغ ساموت ديسلا حجن دقو .دوسألا

 نوج» لمع ١5٠١١ ةنس يفو ءدوسألا رحبلا ىلإ لوخدلاب «يكلملا عافدلا» بكرمل

 هاشل سوساج هنأ ةجحب فقوأ هنكلو ءديدجلا عورشملاب لمعلا حاتتفا ىلع «لانديم

 .نوزبارط ىلإ باهذلا نم زيلكنإلا عنمو «سراف
 ال/نوم :مام: 48 - 49

 (1) 6ءهمأت 0م. أ[. 5. 201

 (2) المو: 6 مه



 يف يابموب ىلإ مهعئاضب لاسرإب ءريرحلاو فوصلا ةراجت ىلع نيضباقلا نمرألا

 تقفوو .©بلح ىلإ اهولسرأ ول ام ربكأ حبر ىلع نولصحي ثيح ءدنملا
 ه..رئاو نم الالب لنملا نم ةتلكنإ لإ قف ريردلا ادبو:ءاهاشسم ق ةكرشلا

 اهعفد امم «تنافيللا ةكرش ةراجت يف هرثأ اذهل ناكو «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا

 عيمتلا حجنو ءاهبناج ىلإ ةرتلكنإ يف ريرحلا رجات فقوو .«ىوكشلاب راجلل
 ةيفاضإ ةبيرض ضرفب «م١٠17 ةنس يف نالربلا نم رارق ىلع لوصحلا يف
 دنهلاو سراف نم دروتسملا «نولملاو ماخلا ريرحلا لك ىلع ٠١/ اهردق

 نييدنالوهلا ةدافتسا تناك «ءرارقلا اذهل ةيسيئرلا ةجيتنلا نأ الإ . نيصلاو

 .«ةعلسلا هذه ةيبوروألا قوسلا يف مهمادقأ اوتبث نيذلا

 . ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف ىربكلا ريرحلا قوس اهدحو بلح نكت ىلو
 ربكأ اهريتعا مهضعب نإ لب .كلذك ةفصلا هذه يف اهكراشت ريمزأ تناك امنإو

 .(©7بلح قوس نم

 جاتنإ نم ناك ءماشلا دالب نم ردصملا ماخلا ريرحلا نم يناثلا عونلا نإ
 سداسلا نرقلا ذنم اهيلإ زقلا دود ةيبرت تلخد دقلو ءاهسفن ماسشلا دالب

 .«توريب يحاوض يف ناك ةياغلا هذه توتلا رجش عرز ام لوأو يداليملا
 دهعلا يفو .«©ةيكاطنأو روص يفو «ةئيدملا هذه يف ريرحلا ةعانص تزكرتو

 (1) أطز ل: م: 5 001110101010100 م00

 ماخلا ريرحلا نأ تنيبو م١17١ ةنس نم اهتاجاجتحا تنافيللا ةكرش تمدق دقل (؟)

 ام ةراجتلا داوم نم حجتنت ةيكرت نأل ءاهلك اهتراجتل ميطحت وه دنا قيرطب دروتسملا
 يعي يدا نازيملا ةيقب امأ .طقف اهيلإ ةيزيلكنإلا عناصملا هرذصت ام ا لداعي

 . ماخلا ريرحلا ىلإ دنتسن ”اهنإف
 ممل ةنووزالا اننادوعم هموت نأ ةقرعلا تنملا ةكرف تارا ةكوب 5
 .دنملا يف ةيريرحلا ةعانصلا ريوطتل دنملا ىلإ نيغابصو زيلكنإ نيجاسنب تشعيف

 اطال. 5. 103-104.

 (3) طنب مج 8 ةفإ

 (4) الجموموز: م: 4 )0

 (5) نوري :٠ م: 19 - 0 )00(
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 ,ةرهدزم ةيريرحلا ةعانصلاو .ةمئاق زقلا دود ةيبرت تلظ . يمالسإلا يبرعلا

 نويبيلصلا سمأ اهنيحو . سلبارطو قشمدك .ءىرخأ ندم اهب ترهتشا لب
 جاتنإو ,ةيمان توتلا راجشأ ةعارز اهيف اودجو مهنإف ءاهضرأ ىلع مهتاليود
 همدختست رخآلا ءزحلاو ءًاماخ هنم ايسق نوردصي اوناك دقو ارك ريرخلا

 نأ ىتح ءروصو سلبارطو ةيكاطنأ يف ةصاخ ةفصب ةزكرتملا ةيروسلا عناصملا
 ءضاحلا انموي ىتح ةظوفحملا ,تراهكروبل ةسدقملا ضرألا فصو نم ةخسن

 )4٠٠0( نم برقي ام سلبارط ةنيدم يف ريرحلا جسن يف لمعي ناك هنأ ركذت
 .(«)رثكأ وأ لماع

 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف توتلا راجشأ ةعارز تمن دقلو

 لك تذخأ ةثيدحلا اهتضبخ يف ابوروأف «ريرحلا ءارش ىلع ةبوروأ لابقإ ةدايزل
 ةضفخنملا ىضارألاو «ةيلاطيإو اسنرف يف ةصاخبو «فرتلاو خذبلا رهاظم
 سيولو . عبارلا يرنه (ليتس) طمن ثاثألا يف رشتناو «ةينابسإو ةرتلكنإو
 رهاظم نم ارهظم داع ريرح اف .رخافلا ريرحلا ىلع دمتعي يذلا ءرشع ثلاثلا

 ريرحلا ناك اذإو .نييطتزيبلا دهع يف ناك امك ءرشع سداسلا نرقلا يف فرتلا
 ناك هنإف ,ءاوسلا ىلع قرشلاو ايؤروأ يف خذبلا ةايح ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةميق اذ
 لجأ نم لاضنو ةايح ةليسو وهف . ةيلاطيإلا ندملا ىلإ ةبسنلاب ةيتايح ةميق اذ
 نم  ةقدانبلا دحأ لاق امك  ناكسلا اسمح شيعي الثم يلوبان ىفف «ةايحلا
 ةيئدنبلاك «ىرخألا ةيلاطيإلا ندملا مظعم يف كلذكو «ريرحلا ةعانص
 راجشأ ةعارزو .ءزقلا دود ةيبرتب تذحأ ةريخألا هذه نأ ذإ ءاسنرولفو

 .رشع يداحلا سيول كلملا دهع يف اهتاذ اسنرف اهتدلقو «27توتلا

 ىدل نوكي نأ درجمبف» « ماشلا دالب يف توتلا راجشأ ةعارز تدتما اذكهو

 تناك ولو . ةريغص ضرأ ةعطق «نائمل ةقطنم ناكس ةصاخعو .ةيروس لهأ

 (1) اطل. 6 ,179 :8 ٠١

 (2) 8:جرلوأز ماد: 343 - 4 ١)



 نرقلا يف حايسلا شهد دقلو .(06توت ةرجش اهنوعرزي اوناك مهنإف «نيعبصإ
 ةقطنم يف اهاقلت يتلا ةيانعلاو ,ةعارزلا هذه دادتما نم رشع سداسلا

 ءىطاوش يفو «2ةامحو صمحو سلبانو قشمدو كبلعب فارطأو ««"”ةيكاطنأ

 سرغب «م151717 ةنس يف «ينعملا نيدلا رخف ريمألا اهمعد ثيح سليارط

 اهتيمك نم دازامك . ”ةصيحلاو تاعيلقلا يف كلذ نمرثكأو « ةليسف(4١ و ٠0

 زوردلا مامتهاف . يرشب يفو ةعفترملا فوشلا باضه ىلعو ءاديصو توريب يف

 تلمع دقلو» .«ةورذلا ىلإ لصو اهديلوتبو اهب مهتيانعو ةنيمثلا ةدودلا هذهب

 ناكو «©2لغاشلا ءاسنلا لغش تناكو ءابيرقت رسألا لك زقلا دود ةيبرت يف

 رك يمألا ناك هنمو هتدوج ببسي «نييبوروألا نم اد ايرللطتم نائبل ريرح

 افيو الج امعان ناك دقل .ةيناكسوط طالب ىلإ هاياده مظعم مدع نيدلا

 دنع ةشمقألا لمجأ يطعي اديص نم ردصملا ريرحلا ناكو .«”ًاعمالو

 (1) 161 عموأب م: 0 )1(

 (2) 8عامم ا اناوصوت ط: 9 69

 ١1٠ ص يداصتقالا ةيروس خيرات  ينسحلا يلع (5)

 (3) اطال م: 147, 49

 ةيذغتل نيتلا قرو لامعتسا ريرحلا جاتنإ ةدايز يف ةبغر سلبان ناكس برج دقو

 نأ ذإ سنامول نوليب لوق بسحب - ةجيتن نود ةيرجتلا هذه نكت لو ريرحلا دود
 مسأو ةميدقلا ةنمزألا ذنم دنملا يف ةفورعم نيتلا رجش قرو زقلا دود ماعطإ ةداع

 عاودو ماةؤام55 : ىه كانه ةلمعتسملا ة :رجشلا

 7 45 ص نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا 777 ص ةنمزألا خيرات - يبيودلا (4)

1 
 م. اذمهلان 2: 2

 (5) طانووأ له 5دتمأ - ةأورمهب م: 8 )6

 احخاوكأ نينبي (ويام) رايأ رهش يلاوح- يأ هريرحلا جاتنإ مسوم ءانثأ ءاسنلا تناك (5)

 . توتلا قروب هنيذغيو بشعلا ىلع دودلا نددميو ضيبألا توتلا ثيح نيتاسبلا ُْق

 . ًاراهنو اليل اهيف ءاسنلا دوجول نيتاسيلا نم بارتقالا ىلع نوؤرجي ال نويبروألا ناكو

 ل مةمباعانال !. 2: 2

 (7) هل. ال. 1641347. الو الالالال ع5 ت7

7 



 ناكو .7©2دحاو ىلإ ثالث ةبسنب دئحلاو سراف ريرح نم لضفأ وهو ,2)هجسن
 ةلمرلا نم كلذكو ءاهيحاوضو توريبو سلبارط نم اهيتأي هنم ربكألا مسقلا
 ريرح امأ .ةميق اهلقأ تاذلاب اديص هجتنت يذلا ريرحلا ناكو ءاكعو
 نم ًارعس ىلغأو .ًالقث رثكأو .طيخلا نيخث ءنوللا ضيبأ ناكف سلبارط
 بهذلاب ةعصرملا ةجسنألا هنم عنصت تناكو .ًارظنم هنم لمجأو اديص ريرح
 .قدأو ءاطيخ ىوقأو ءهضيبأو نوللا رفصأ توريب ريرح امنيب .2”ةضفلاو

 نم هنأل ةداع غبصي هنم رفصألا ناكو . سلبارط ريرح لقث سفنبو سشهنبو

 دنع رارمحالا ضعبب هظافتحا نم دب ال ذإ « عصان ضيبأ ىلإ هليوحت بعصلا

 نم اهريغو «هاتفاتلاو سفانطلاو ةشمقألا عنصل مدختتسي ناكو :««ليسغلا
 لصانقلا هيمسي يذلا تافيوشلاو فوشلا ريرح امأو .«©ةعماللا تاجوسنملا

 ةصاخ هلو ,. ىوقو .«نوللا رفصأ هلك هنإف 60 1هانأاو5 8 0هاناهاه5 نويسنرفلا

 ةمعانلا ةشمقألا عنصل مدختسيو ««ربغلا هايم يف هلسغب ضيبأ ىلإ لوحتلا

 وه ةسنرف نم ًابلط ريرحلا فانصأ رثكأ ناكو :”ناتاسلاو لمخملاو «ةقيقرلا
 ,«©9هتموعنو هطيخ ةقدل ناورسكلا ريرح

 يتلا ءاديص ىلإ لسرت ةقباسلا فانصألا مظعم تناك دقل عقاولا يو

 ردصي ناكو .ةيروس لحاس ىلع «يدلبلا ريرحلل عدوتسم مظعأ تناك

 (1) ىءال, 8 ااا, 234. [/اغرلوأئع ةان' اه القووعق لان [ 8/1, )0(

 (2) طانووغ لو 5امأ - ماوررع. م: 2 ) ف

 (3) [0"خرايأ قانا. 2: 335 - قه. زل. 8111 234. عاهأ5 065 1/2:هالقضلا565 ©" 00 18 له !؟أممأإل 09 ةالآأ8ب

 (ةهيضو لقاه)

 (4) مة اونا, 2: 134 - م. زل اك 1 347. ال و اكالال ال . 5. 5 6

 . ١57 ص (دوبع ةمجرت) نانبل يف ةسنرف ديلاقت  ربوهلتسير (6)

 (6) م. ال. 1 1347 0. 06>20ا/. ©. 35. 146 م0016 دان | "ءادولام لو 5هزللو 1691 ثءؤلص 81.1017. (5)

 (7) .[0ةحاعتنال 37) 5 :2 ٠١

 8( ١57. ص -ربوهلتسير (8)

 6 تايلاجلا يو/1



 20 ريرحلا نم لاتتك )450٠00( نم برقي ام ةيليسرم ىلإ نانبل نم ًايونس
 )٠٠٠, ١ 4٠( هتميق غلبت ام لابقإلا ينس يف نويسنرفلا راجتلا يرتشيو

 نييسيئرلا نييبروألا'راجتلا مه نويسنرفلا ناك دقل ةقيقحلا يفو . 29 لاير
 ىنعملا نيدلا رخف دهع ذنم اذه ناكو «ةداملا هذه داريتسا ىلع نولمعي نيذلا
 . © مهل هعيبيو ريرحلا ركتجي ناك يذلا يناثلا

 عياسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لءاضت دق ةراجتلا هذه راهدزا نأ الإ

 ريرحلل مخضلا جاتنإلاو «ينانبللا ريرحلا رعس عافترا ببسب ءرشع

 ةكرش لبق نم ةريبك تايمكب ,يسرافلاو يدنهلا ريرحلا داريتساو «(يبسرفلا
 ىلإ فاضيو .«©هرعس ضافخناو ءنييدنالوملاو «ةيزيلكنإلا ةيقرشلا دنهلا
 نروفيلو ةيلاطيا ىلإ نولقني اوذخأ نيذلا نمرألا ةسفانم بابسألا كلت

 نم ةيمك ربكأ «مهباسح ىلعو .ةصاخلا مهلئاسويو اسنرف ىلإو «ةصاخب
 ةليط يقب ريرحلا نإ :لوقلا نكمي هنإف كلذ عمو «©7سرافو ةيكاطنأ ريرح
 ةراجتن ف ةردصملا ةيسيئرلا ةعلسلا ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 مل اسنرف نإ لب «يدليلاو يسرافلا هيفنصب ماشلا دالب يف ةيبوروألا تايلاجلا

 هذه ةراجت تاجاح ءاضرإل الإ «م1577 ةنس يف توريب ةيلصنق ثدحت

 (1) ىة. اذمقلا: ظ: 4 )ع(

 )2( .57١؟ ص >- ربوهلتسير )3

 - يتناس لبق نم  ريرحلا عيب نم ىنعملا نيدلا رخف ريمألا تادراو تردق دقل ةرفإ

 ةيونسلا هتادراو عبر لداعي ام يأ ءايونس شرق (0٠٠,١8)ب 2ما1514 ةنس يف

 نويسنرفلا راجتلا نكي مو زَقلا دود ةيبرتو «توتلا راجشأل هسنرف ةعارز ةجيتن )9

 .ءارجالا اذه نع نيضار

 ال. /3002/: ا/هالقو65 لان ااقبوانأ5 ل ةلهاصامأ... !هانو له اةلمزواوإ 17 6ةمومضطعوم 3

 6١ ( 1ىن زل. خل. عام 8ا 1017. الؤممأعع تأ ا!مكامصنعالومع امانعاومأ ااععءطولاو له 5ةنلع 20 ا" ةاي[أ )5(

 16ظؤ1

 (6) قع 8هانعا765 - لي 8طمصع, لعمفأ قفزرعب مقاوم عمأ. 8 3346, ” 1 69
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 ك«لذكو .ريوخلا نم اهدري ام دوج-أ نلورتشي نويسنرفلا ناك ذإ (١١)ةعلسلا

 تاناكو .رهمو قشمدل بلح لفاوق هيرتشتف هيقاب امأ زيلكنإلاو ةقدانملا

 اديص ىلإ ايونس شورقلا نم رثكأ وأ نينويلملا هتميق ام لمحت ةيسنرفلا بكارملا
 يذلا .رشع عياسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةعلسلا هذه ءارشل .بلحو

 . «9نييسنرفلا ةراجتتلا ءالمعل يبهذلا رصعلا عقاولا يف ناك

 نزولا ةدحوو «نازيملاب امنإو نابقلاب نزوي الف ًائيمث ريرحلا ناك دقلو
 .©نويئاصخا هب موقيو ءمهردلا تناك

 ةنمزألا ذنم ةيروسلا يضارألا يف نطقلا عرز دقلو .ةبوروأ ىلإ هريدصتب
 نم مغرلا ىلعو . ىطسولا روصعلا يف ترهدزاو هتعارز تعنيأو «ةميدقلا

 هذه ْق لوغعملا تاجصهو ماشلا دالب اهتناع يلا ةيبيلصلا بورا تااليو

 جاتحت يتلا «ةيعانصلا ةعارزلا هذهم ةريهش تيقب اهنإف , خيراتلا نم ةلحرملا
 هبأتك يف «ةمطاف نبأ » ىكح دقلو . ةريشك ةلماع ديو .ربك دهج ىلإ

 تناك .ماشلا لامش ْق زازعإ ةدلب نأ م1 ةنس فلؤملا «ةيفارغحجلا»

 دالبو ةتبس ىلإ هنم ربكألا مسقلا لسري ناك يذلا .نطقلا ةعارزب ةزيمتم

 ةعقاولا كوهسلا نأ .ىسنرفلا حئاسلا «ربيكورب الود)) ىكحو ,27سلدنألا

 )١( ريستلهوبر  ص ةمجرت 1560 . )1(:
  3 ( 52ا. لع ةلماماعأا 3 بأ. لع طنرتصومل186. 17 06عقر ط6 09 16118 )2(

 !/هزلقوعود لان 143:نأ5 له الهأراها :أولمة/١

 ) )”9نامطابلا ىلع رشع سداسلا نرقلا يف سلبارط يف ذخأت ةينائعلا ةلودلا تناك
 ىلإ لخد ميدق يكرت سايقم وهو .(ةقأ 8- 7 لداعي نامطابلا) ريرحلا نم ردصملا

 ريرحلا صخي اهيف اذه عئابلا نم (4) و يراشلا نم ةجقأ (4) نوينامثعلا عم ةيروس
 يراشلا نم ةجقأ (؟) نامطابلا ىلع ذخؤيف «قرشلا نم دراولا ريرحلا امأ ,يدلبلا
 ريرحلا ةراجت لؤاضت ريخألا مسرلا ىلإ ليتناون وزعيو نازيم مسرك عئابلا نم اهلثمو

 هتميق ام ابنم نورتشي اوناك يتلا اديص يف ةسنرف عم  560 6٠0٠.شرق فلأ

 انظر  ص ةيروسل يناثعلا حتفلا  غابصلا ليل 708.
 )”*( ص .يداصتقالا ةيروس خيرات  يىنسحلا ىلع ١76 .
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 .(ةيربط ةريحب لوحو «نطقلاب كلذك ةعورزم تناك «ةعيرشلا ربغ برق
 اهتالدابم يف جوتنملا اذه ىلع دمتعت ةيقدنبلا تناكو .«9ةلمرلا ةنيدم فاوحبو
 ًاريغص ًالوطسأ ماع لك نم ناريزح رهش يف لسرت تناك اهنأ ىتح «ةيراجتلا
 باصأ امت مغرلا ىلع هنإف اذكهو .«0ماشلا دالب نم نطقلا لمحل ًاصصخم
 اهتيانع ىلع تلظ اهغإف ,كيلام لا دهع رخاوأ يف يداصتقا طاطحنا نم ةيروس

 ةيروس راز يذلا «سنام ول نوليب» يكحيو .زقلا دود ةيبرتو نطقلا ةعارزب

 تناك «سدقلاو سلبان نيب ةعقاولا يضارألا نأ ءرشع سداسلا نرقلا يف

 صمح يحاوضو «ماشلا فارطأ يف رشتنم نطقلا نإف كلذكو أنطق ةعورزم
 اذه نطقلا جوتنم نم مسق ناكو .«©نامعنلا ةرعمو بلح نيبو «ةامحو

 دسي ثيح «ةبوروأ ىلإ ردصي رخآ مسقو «ةيلحملا ةعانصلا يف مدختسي
 .«"هل عزوم ربكأ ءرشع عباسلا نرقلا يف ةيقدنبلا تناكو ءاهلماعم ةجاح

 لابقإلا دايدزال ءرشع عباسلا نرقلا يف انطق ةعورزملا يضارألا ةعنس تدادزاو

 عاونأ نسحأ ناكو .(0دفصو اديصو اكع فارطأ ىلإ دتماف «ةبوروأ نم هيلع

 ىلغأ وهو ,« يدلبلا نطقلاب فرعيو «قشمد فارطأ يف جتني يماشلا نطقلا
 . 7ماشلا دالب عيمج يف نطق

 هئارشل ىعست تناكو « يساشلا نطقلا ىلع ةصيرح ةبوروأ تناك دقلو

 هتعارزب ةروهشم اديص ةئيدم تناكو .ًاماخ هئارشب بغرت أمت رثكأ ًالوزغم

 (1) ا/لمالهوق 0'ةناءعرروم ط, 48. لم

 . ١ 77 ص ردصملا سفن (؟)

 (3) كوريل. ||. ط: 1 39

 , (4) 8واوم اه الاوصع: صب 5 6

 (5) 8رقاننعا: 2: 7 ١)

 (6) اب 8هعوأ: /هزلدوع هن 6ة6ميكةلور (1644). 6: 115- 08صبآوالال |. 8: 5 8

 1 6٠٠١. ص امن ناهج نع ًالقث ٠١4 ص  ينسحلا ىلع
 كاذنا هب ةبغرلا تناك ذإ رشع سداسلا نرقلا يف ودبي ام ىلع كلذك نكي مل نكلو (9)

 .ردصي ال ناك اذلو «ةليت رصقأ هنآل ؛ةيلامشلا ماشلا دالب نطقب ةبغرلا نم لقأ
 . ؟ شماه 795 ص . . .يناثعلا حتفلا  غابصلا ليل .الوزغم انإو اماخ
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 هنع لاق ويفراد نأ ىتح .اهنم ةدروتسملا داوملا ةمئاق سأر يف يتأي ناكو «هلزغو

 يف مدختسيو .هيلع لوصحلا نكمي نطق ضيبأ وه لوزغملا اديص نطق نإ»

 تاعانصلا نم اهريغو «نيتوفلاو نازابلاك .ةمعانلا ةينطقلا ةشمقألا ةعانص

 ةكيرمأ نطق قوف هعضي هضايبو ءامهيحاوضو نولوطو ةيليسرم يف ةمئاقلا
 نم ةبوروأ ىلإ دراولا نطقلا نأ ظحالي نأ بجيو . قرشلا تالاكسإ ةيقبو

 .الإو ءتنافيللا نطق ىلع دامتعالا نم.دب الف ,عناصملا يفكي ال ةكيرمأ
 سر ةيليسرم تعضو نأ ذنم ثدح ا «قالغإلا ىلإ لماعملا ترطضا

 . ("2(قرشلا نم دراولا لوزغملا نطقلا ىلع /٠7؟١٠ هرادقم

 كلذ يف اهتكراش لب « يماشلا نطقلل ةديحولا ةدروتسملا ةسنرف نكت ملو

 صربق نطق بناج ىلإ ريشكنال يف اهتعانص هيلع تدمتعا يِنلا ةرتلكنإ

 . ماشلا دالب يف اهتراجت فعضت نأ لبق ةيقدنبلا كلذكو .(©0ريمزأو

 .ًالوزغم وأ ًاماخ ناكأ .جراخلا ىلإ ردصملا يروسلا نطقلا ناكو

 هتميق اب ًاناطقأ «ةيجيسنلا ةعانصلل ةيرورضلا ماخلا داوملا نم ةسنرف دروتست تناك )١(
 . وكيإ ١,٠08,٠٠٠ هتميق اهب ًاريرحو وكيإ 4٠0٠٠

 الاقومعمو: 2: 503 - 0'ةدباونا«. .464-468 :2 ١١

 (2) الوم م: 4 22

 ءرشاعلا نرقلا يف ةينابسإ برع لبق نم ةبروأ يف ةرم لوأل نطقلا مدختسا دقل

 يف هجسنت ىِتلا عناصملا تزكرتو زردنالفلاف ةيناملاف ةيلاطيإ يلاش ىلإ رشتنا اهنمو

 200 ناك رشع سداسلا نرقلا يفو .ةضفخنملا يضارألا يف رشع عبارلا نرقلا

 ةرتلكنإ قف انور ناك ماخلا هتلاحب نطقلاف «قافآلا اهترهش قبطت غروبسغواو موأ

 نوتلويو رتسشنام لوح ةصاخيو رياشكنال يف عنصي تاكو تاكو ىمسي ام نأ الإ

 يف أشني مل يقيقحلا هانعمب ينطقلا جيسنلا نإ لوقلا نكميو .انريف اهم ناك

 لاخدإو «ينيدلا داهطضالا ببسب «نامالفلا نيجاستلا ةرجه دعب الإ ةرتلكنإ

 قيقد خيرات ديدحت نكمي الو .ثيبازيلا دهع يف تنافيللا نم نطقلا نم تايمك
 نيبي ما ١ ةنس ندنل يجاسن فلتخم نم ًامدقم ًابلط نكلو , مالا عسوتلا اذهل

 نطقلل مهفيرعت نيرو و «(نايتسفلا) ةعانص سانلا فرع تاوئس رشع نم هنأ

 . ©0800 الالمدا ىمستو اكعو اذيصو صرتقو ريمزأ نم يتأت .ةيضرأ ة ةرمث هنإف
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 دراولاو ءقشمد نطق انيأر امك كانهف ءابنم يتأي يتلا ةنيدملا بسحب .فانصأ
 نطقو .ءاكع نطقو ءاديص نطقو .هلضفأو نطقلا لمجأ اديص ىلإ هنم

 ءهطيخ ةقد بسحب «عاونأ ىلع لوزغملا نطقلا نإف كلذكو . خلإ . . بلح
 عباسلا نرقلا نمريخألا عبرلا يف هنم لاتنكلا رعسو) ءأدج قيقد عون كانهف
 : (اشرق ٠٠ هنم لاتنكلا رعسو) ةقدلا يداع عونو .(شورق ١١١ رشع

 يف لزغي ناكو .(ًأشرق نوسهح لاتنكلا رعسو)ب ايت طيخلا نيخث ثلاثو

 (؟0١6) ب ابنم ةلمرلا 5 لاتنكلا عيب ىتح ( | دج ةقيقد طويخ ماشلا دالب

 نكلو شرق (00) ىلإ لصو هنإ لب «شرق ("00) ب قشمد يفو أشرق
 . (٠ةردان تناك فانصألا هذه

 لوألاف .ةيسيئرلا ةثالثلا عاونألا ةداع مضت لوزغملا نطقلا ةلاب تناكو

 نزو امأ . اهلفسأ يف ثلاثلاو ءاهطسو يف يناثلاو «ةلابلا ةحتف دنع عضوي

 . ارحبو ارب لقنلا ليهستل كلذو ءالطر )7١( وأ )9٠( نيب حوارتيف ةلابلا

 نطقلا نم ةلاب )00٠٠( ةيليسرم ىلإ اديص نم ًايونس لقنت ةسنرف تناكو
 لباقم ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا علطم يف «لوزغملا

 يتأي لوزغملا نطقلا ضعب ناكو .©2ماخلا نطقلا نم ةلاب ):1800-16٠(

 يف ةيدنه نأ .ةيروس تاالاكسإل هترايز ءانثأ هلئاسر ىدحإ يف ليتناون ركذ دقل 6

 ليوط رسيألا اهمابإ رفظب ظفتحت تناك دقف .ةشهدم ةقدب نطقلا لزغت تناك اكع
 ماخلا نطقلا كسمت تناكو .قري آل ادج ريغص اهدخأ :بفوقث ةثالث هيفو ًادج

 تناكو . ىنميلا اهديب هدشتو رفظلا بقث ربع هنم قئبنملا طبل ررمتو ىرسيلا اهديب
 . طيخلا قد املك ىلعأ ًارجأ عبطلاب ىضاقتتو «ءبلطلا بسحب طيخلا ةقد ددحت

 !.ةاثنو 08 اا. ةلماصاوإ 8 زابإ. له ممرموممع, 56)لق, 28 لان 4

 (2) |اهاثع لم اا ةلوترأعا قالا, لو 2هرودممرلع. 56108 28 لانأ)" 4 )9

 ةلابل )70٠( لياقم ةيقو )10١( ناك دقف ربكأ ناك ماخلا نطقلا ةلاب نزو نأ الإ

 .لوزغملا نطقلا
 (3) 0ؤصباومي. ١ ممن 468 - 9 6

 نم ةلاب )٠٠١٠١( يه اديص نم ةردصملا ةيمكلا تحبصأ ليتناون دهع يف نكلو
 55 طقف ماخلا نطقلا نم هلاب (١٠55)و ءاكع نم )6١( اهيلإ فاضي .لوزغملا نطقلا
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 نطق امأ ءافاي نم يرجي نحشلا ناك ةلاحلا هذه ينو «ةلمرلاو سدقلا نم
 ناطقألا لقأ وهو «ةيربلا لفاوقلا قيرطب اديص ىلإ لصي ناكف «سلبات
 . (2ةرهاقلاو اكع ىلإ ةداع لقني ناكف .ماخلا افاي نطق امأ .«7١ةفاظنو ةميق

 ًاءزج كلهتست تناك اهسفن ةيماشلا ندملا نأ ىلإ ةراشإلا نم انه دب الو

 . ”ةامحو صمتسو دللاو قشمد يف «ةيجيسنلا اهتاعانص يف نطقلا نم اريبك

 دعيبو .فيصلا رخاوأ ماخلا نطقلاب دوزتت ةيبوروألا لودلا تناكو
 نه ءاسنلا نأل .ًءاتش لوزغملا نطقلاب نومتت انيب «ةرشابم فاطقلا مسوم

 لامعأب نهلاغشنال ًءاتش الإ لمعلا اذهل نغرفتي الو ءلزغلاب نمقي نك يئاللا
 ةياعرو «نطقلاو نوتيزلل فطقو حمقلل داصح نم .فيصلا ءءانثأ لقحلا
 ءاثالثو نينثا موي لك ينو .تويبلا يف يرجن لزغلا ةيلمع تناكو .زقلا دودمل
 ناخلا مامأ ءاديص يف ةلوزغملا ناطقألا قوس موقت تناك عوبسأ لك نم

 اوداتعا راجتلا نأ الإ «ءاملاب هنللبي نك ,نهلزغ نزو يف ءاسنلا ديزتلو .ريبكلا

 اذه تبصن بشخلا نم عطق ىلع هنوففجي اوناكو ءءارشلا ءانثأ للبلا باسح

 ةماعلا قوسلا يف ينامورلا نازيملاب نزوي نطقلا ناكو . ناخلا ةقورأ يف ضرغلا
 مايأ جراخ لوزغم نطق ءارش درف يأل نكمي ام ًاردانو ءركذلا ةفنآلا
 . (؟7قوسلا

 (ا/ه )٠٠٠0, هتميق ام اديص نم لوزغملا نطقلا ءارشل ًايونس قفنت ةسنرف تناكو
 ا هثرع لم زيا. المأوثمأ ... 28 زانألا 4 ُش ءرق

 )41٠١( ب ًايونسو ةماع اديص نم نطقلا نم ردصملا طسوتم مهضعب ردقيو
 م. 18018لا: 2: 5 . ماخلا نطقلا نم الاتنك ١!77؟٠6و .لوزغملا نطقلا نم لاتئك

 (1) 08مياعاناك ٠١ ظ: 5 )0

 (2) اعلم لع أ. 8لماداأعأ 8 هلآ. لو 2وورمممل76. 56108 28 لانأو 4 )2

 (3) 6 مةمياوناك. ٠١ م: 8 ةف

 (4) المار, اذ ةياورنا«, 1١ 5م: 332 - 333 - مال. اك 1347, الو اال. 5, 4 60

 - ق, زل. ا 81ةرووأ7 ع5 ىالا 18 00078686 لان |هالقلأ - 0310115 1685-9

 - |6116 لان ©ةردواألا لع 5610© 23 6 ةابراور 1715, مف. 338.
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 عجرت دل تامزأب رمي .ريرح لا جاتنإك ماشلا دالب 2 نطقلا جاتنإ ناكو

 فافجلاك «ةيعيبطلا طورشلا ىلإ انإو ءبسحف ةيبوروألا قوسلا تابلقت ىلإ

 . ")راعسألا عافتراو ءمسوملا ءوس ىلإ يدؤت اهلكو «دارجلاو جلثلاو ءراطمألاو

 رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيروس يف هقوس تفعض دق ريرحلا ناك اذإو

 ةيقو  ةيسيئرلا هقوس  اديص يتأي دعي مل هنأ ىتح .ًاقباس تركذ بابسأل
 ةماه ةعلس يقب نطقلا نإف « ليتناون ركذ امك « م1514 ةنس يف هنم ةدحاو

 لخدأ هنإ لب « يكيرمألا نطقلا ةسفانم نم مغرلا ىلع «ةبوروأ تادراو يف

 هلخدأ دقو ءيدنهلا نطقلا نم عون افاي فارطأ ىلإ رشع نماثلا نرقلا ىف

 ًاموسر لوانتت ةيناثعلا ةلودلا تناكو .©مهسفنأ نويبوروألا راجتلا اهيلإ

 ."جراخلا ىلإ ردصملا نطقلا ىلع ةنيعم ةيكرج
 . ةبوروأ ىلإ ةيروس نم ةردصملا ةيجيسنلا ماخلا داوملا نمو

 مدقت طسوتملا رحبلا لوح ةيمالسإلا دالبلا تناك دقو :فوصلا

 يذلا كاذ نم ةميق لقأ عون نم ةماع ةفصب هنأ الإ «ةيفاو تايمكب فوصلا

 الإ .ةيقدنبلاو نروفيلو ةونج ىلإ «.تناكيلأو اقالام قيرط نع ةينابسإ همدقت

 خيرات - 198 ص  ١هال ص ©١606 ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات - يبمودلا )١(

 .591 ص .؟8ا/ ص (« 68 ص ةئمزألا

 م. غل. 8 1١ 1017, ةلفرطمأ م 20 عمقمأا اه (200016106 06 56106. 22 زوماباوم 685, ا 606 عانا

 . 154 ص يداصتقالا ةيروس خيرات  ينسحلا ىلع (5)

 يف سلبارط ءانيم نم ردصملا (ةيلامشلا ةيروس نطق) نطقلا راطنق ىلع ذخؤي ناك (#)
 نوضاقتي امك .ةدحإو ةجقأ نابق مسرو .ةجقأ )٠١4( كرمج مسر ما61/1 ةنس

 امأ ل نم ةجقأ 4 و «يراشلا نم ةجقأ 4 (ةقطنملا جاتنإ) نطقلا راطنق ىلع

 نم ردصملا نطقلا امأ . عئابلا نم (0)و يراشلا نم (©) ذخؤيف لوزغملا نطقلا

 (؟)و .ةجقأ )١( افا ىرئتشملا نطقلا لطر ىلع ذخؤي ناكف ةبروأ هفدهو قشمد

 باب» ةبيرض مساب 1١-5/ كلذ ىلإ فاضيو .لوزغملا نطقلا لطر ىلع ةجقأ
 قيل - رظنا) .ةجقأ(١ , 0)شيجلا رظانلو .ءةجقأ (؟) لالدلل ىطعيو ««ءانيم لا

 .(5915 ص ,(708- ١7ال ص . . .ةيروسل يناذعلا حتتفلا . غابصلا
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 ةيلاطيإ لود تذخأف ءرشع عباسلا نرقلا يف ًاريثك صقانت ةينابسإ جاتنإ نأ

 داليو ريمزأ نمو «ةيقيرفإ لامش نم فوصلا نم اهتجاح دروتست « ةسنرفو
 . ("”بلح ايس الو « ماشلا

 : يداعلا فوصلا ىلإ فاضيو

 شايقلا ةدنالوهو ةيقدنبلا هنم عنصت تناك يذلا :لمجلاو زعاملا ربو

 عيبت تناكو .ةدنالوه هب ترهتشا دقو .ووليماكلاو» مسأ هيلع اوقلطأ يذلا

 تعطقناف ءاهدالب يف هعنصب تذحأ ةسنرف نكلو .ةسنرف ىلإ ةرفوب هنم

 .('7هداريتسا نع ةدنالوه

 هممدوو5د عدامرلاو مسأ نويبوروألا هيلع قلطأ ام وأ : (يلقلا) ناتشألا

 رجحك «.رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةعلسلا هذه تناك دقلو

 نييبروألا راجتلا اهيلإ بذجي «سلبارطو اديص ةراجتل ةبسنلاب سيطانغملا
 بكارملل ةيسيئر ةلومح ربتعي ناكو .ةلوهسب هنم ينجملا ريبكلا حبرلا ببسب

 ةيروس يف (نانشألا) نأ نم مغرلا ىلعو :سلبارطو اديصو اكعب ةراملا

 نآل  ةيناثلا ةبترملا يف ةدوحلا ةيحان نم يتأي ءاكع يف ةصاخبو ءةيبونجلا

 اوناك نييبوروألا راجتلا نإف - سلبارط نم ةقدانبلا هذخأي لوألا بخنلا

 ناك يذلا وه « مهوده## مسا نويسنرفلا هيلع قلطي ًانيعم ابشع نإ
 وأ «سللاب» مساب قرحلا دعب هدامر فرع دقو :هقرح دعب نانشألا جتني

 هعضوو « ضرألا نم هعزن دعب ناريزح رهش ةياهن يف قرحي ناكو . «نانشألا»
 ال هنإف بطر بشعلا ناك اذإو . ضرألا نم رفح يف ةريبك ماوكأ لكش ىلع

 لكش ىلع ىقبيو هضعب ىلع لتكتي هنإ لب ءامامت قيقدو معان دامر ىلإ لوحتي
 «لمج 1٠١- 6٠١ اهددع غلبي لامج ىلع لمحت ةداملا هذه تناكو .رخص

 )١( ' 8 2: 4:جن لوا: 2: 338 - ااومكمرا: )1(

 (2) ااهوومرر: م6: 126, 3 )0

 ةفز



 ةيمهأ ةداملا هذهل ناكو .ءىناوملا ىلإ لقنتل .لوليأو باو زومت رهشأ يف كلذو

 ءاهعيزوتل نيناوقلا تعضو ةيكولمملا ةلودلا نأ ىتح ةيروس ةايح يف ةريبك

 يف تناك عقاولا ينو .«)اهيلإ دنتست جاجزلاو نوباصلا ةعانص نأل كلذو

 ضرأ بشعلا اهيلع تبني يتلا ضرألا نأل .ةلودلا راكتحا نم ينامثعلا دهعلا

 يحاوض ةيسيئرلا نانشألا قرح قطانم نمو . ةلودلل كلم يهو «ةيوارحص

 ءارحصو قشمد ءاول يف اهلكو نوملقلاو لسعلا ةبجو «قشمد ةطوغ نم جرملا
 ناكو . نيطسلف يقرشو بلح يحاوض يفو «سلبارط ةيالو يف .ةامحو صمح
 . «ةمعطلا راد» يف نزخي ثيح قشمد ىلإ قشمد ءاول يف هنم جتني ام لمحي
 ةدوصلا لامعل مسقو .ةجنرفلا راجتلل عابي مسق .ماسقأ ةثالث مسقي ناكو

 يفظنمو .نيماسرلاو ةيجنوباصلل عابي ريخألا ثلثلاو .لاملا تيب باسحل
 ءارجإ دعبو .ةروهشملا سلبارط نباصم موقت تناك ثلثلا اذه ىلعو «ةنيدملا

 ةلودلا نإف .ةسلخ عيب اذإو «ناكم يأ يف عابي ال ناك هنإف «عيزوتلا اذه

 . (9هرداصت تناك

 بكارملا نيب ةفصانم مسقي ناك اكع ىلإ لومحملا يولقلا نأ.ودبيو

 ةيسنرفلا بكارملا تناكو . ءانيملا يف نيميقملا راجتلاو اكع يف ةيسارلا ةيسنرفلا

 ةبسنلاب رمألا كلذكو «ابنيب ايف ىرخألا يه اهعزوتو اهلك ةيمكلا هذه لمحت
 ,يواستلاب مهنيب مهل صصخملا فصنلا مسقي ذإ «نيميقملا راجتلا ىلإ

 ضعيب ىقبت ام اذإو ,«بقارم فارشإ تحن عيزوتلا يرجيو ,«تاقاطب بجومب
 ظحول ول رمألا سفن متيو «ىلوألا ةقيرطلا ىلع هتمسق نودواعي مهنإف «هنم

 ش 1١١8-١١9. ص - ىينسحلا ىلع )١(

 ىلع يوتحي يذلا نانشألا نم عنصي قافآلا هترهش تقبط يذلا روص جاجز ناك
 نييروصلا عانصلا ةراهمب كلذو هنيخستو لمرلاب هطلخ دعب كلذو .ساتوبلا
 . ةقئافلا

 - ثلاشلا قحلملا . .ةيروسل ينامثعلا حتفلاريتسجاملا ةلاسر يف رظنا (9)
 لادماتقم 8 5ةاناندودأ: 8ةواورصعماعك دهون... 2: 29-22, :رظنا كلذكو . 79417*-7437ص
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 رخآلا فصنلا نم لقثأ وه «نيميقملا راجتلل صصخملا فصنلا نأ ًالثم
 راجتلا نم نيخخألا نأ دح ىلإ عيزوتلا يف قيقدتلا غلب دلو . سكعلاب وأ
 لدي اذه ناك اذإو .(«0هنباو بألا كلذكو «ةدحاو ةصح ىوس نالاني ال

 ناكو .اهيلع لابقإلا ةدشو «ةداملا هذبم ةحلملا ةبغرلا حضوي هنإف .ءيش ىلع

 لك نولمحي نيذلا عقاولا يف مه .رشع عباسلا نرقلا رخخاوأ يف نويسنرفلا

 اكع ين نكي ملو .ءقحلا اذه تذحخأ اهدحو مهبكارم نأل ءاكع نم نانشألا

 دامرلا اذه ناكو .«”يدنالوه رخاو .ءدحاو يقدنب ليمع ىوس كاذنا

 .ٍينابسإلا تناكيلأ دامرب هجزم دعب «ةيليسرم نوباص عنص يف مدختسي

 ./ا0ه وأ ٠١0 وأ 5٠ ىلإ لصي نويسنرفلا هيلع لصحي يذلا حبرلا ناكو
 . ©1/-١57/ نيب حوارتي «لوزغملاو ماخلا نطقلا ةراجت نم مجانلا حبرلا |نيب

 . 27لاتتك )١57,٠0٠٠( ب ىنعملا نيدلا رخف دهع يف هنم ردصملا ردق دقو

 هتميق اب يأ «لاتتك )5٠0٠”( ءم51١لا“ ةنس يف هنم اسنرف ترتشا دقلو

 .(؟دحاولا لاتنكلل شورق ةسمخ لدعمب «شرق )١11٠٠(

 ةيناثلا ةبترملا يف قتأي ءاكعو اديص نم ردصملا يولقلا نأ ةقيقحلا يفو

 «٠ سلبارط نم يتأي ًاقباس انركذ امكف «لوألا يولقلا امأ . ةدوحلا ةيحان نم

 ةيقو 80 -لطر١٠٠-لاتنكلا) تايوكيإ ةرشعب هنم لاتنكلا رعس ردقيو
 نمو .(ةيليسرم ةيقو 00٠١ يواسي الثم لوزغملا نطقلا لاتنك انيب ؛ةيليسرم
 محازت دتشا مث نمو «ةيقدنبلا لاتسيرك عنصي ناك «يسلبارطلا يولقلا اذه

 (1) [قالكو 06 8ث, ةلمامأعأ 8 زا. 08, ظهجمممرتق 56ألع 28 لابأر)ا 4 )0ع(

 (2) ط1 )00

 (3) مق. اذههلا. 5: 137 )0

 18 ىلإ ًانايحأ لصي ناك هنكلو «كرمج مسر شرقلا ؟ لاتنكلا ىلع عفدي ناكو (4)
 اهنم رمي يتلا ةقطنملا ريمأ ىلإ عفدي ناك ام ءكلذ ىلإ فاضيو .ىرتشملا ةميق نم

 لاتنك )55٠١( لا براقي ام رمي ناكو لاتنكلا ىلع شرقلا 1 هتميقو نانشألا

 .ايوئس

1 



 ةليمسو لابقإلا اذه : سلبارط اشاب دجوو ,ةكارج ىلع ةقدانبلا راجت

 و (5) سن 0 سرس ,ءانتغالل

 يوم مث نمو . يتناكيلألا دامرلا ةسفانم ىلإ ةفاضإإلاب ءايليسرم ف

 أذهو ةرغ نم دراولا تلاثلا عونلاو .ءاديصو اكع نم دراولا ٍناثلا عونلا ىلع

 .. ءىطاشلا ىلع ومني بشعلا نأل .هتحولم ببسب ةثلاثلا ةبترملا يف يتأي ريخألا

 ةزغاشاب نم هنورتشي نيذلا مه .ةلمرلا يف نوميقملا نويسنرفلا راجتلا ناكو

 شورق ٠١ -ا/ رعسب .لاتنك )5:٠٠١( ىلإ ةيمكلا لصت اهبرو .هنونزخيو

 اءعزج نورتشي اوناك لب ءادقن هلك هورتشيل ةجنرفلا راجتلا نكي ملو .لاتنكلل
 هنإف اذلو «نمثلا هنوضرقي راجتلا ناكو . تاوادرخلاو نيردنوللا خاوجأب هنم

 .©© يفكي ام حبري ناك هنكلو ًاكرمج ىضاقتي نكي لو .مهل ًانويدم مئاد ناك

 كلت ىهو .ةقباسلا نم ةرهش لقأ نانشألا نم ىرخأ فانصأ كانهو

 ثيح «توريب ىلإ ماع لك يف لسرت تناكو «قشمد يحاوض نم ةدراولا
 اعلس اهتلومح لمكت اهلمحل ةصاخ بكارم يأت تناكو . ةقدانبلا اهيرتشي

 نفو «ةريغص بكارم ىلع صربق ىلإ لسرت تناك اهنأ وأ ءصربق نم ىرخأ

 (1) اءاكه له 04. ةلمامامأ هلا. له 8مرد ممم, 08)58, 28 لابو 4 لج

5 ( .110 (2) 

 (3) اطال. ةف

 م1518 ةنس يفف ةقدانبلا راجتلا ةسامح ريثي فيك فرعي سلبارط اشاب ناك دقل
 )17٠١( ءارش ىلع «يتنوك» ىمسملا ةقدانبلا راجتلا دحأ عجشي فيك فرع الشم

 همطحت نأ ةقفصلا هذه تداك دقو : اعلنت ذقن ابنمث عفدو ,يولقلا نم لاتنك

 .بكرملا ناطبق فورظلا تدعاسو .اهليمحتو اهئارشب ىسنرف بكرم لفكت نأ الول

 ققحف «ةيليسرم ىلإ تناكيلا يولق لقن فقوأو ةسنرف دض ةينابسإلا برحلا تنلعأف
 .ًاموي هب ملحي مل حض ًاحبر

 ا



 رهتشا دقلو .ًاعافترا رثكأ نوكي رعسلا نإف «عئاضب نمشلا ناك اذإو «شورق
 اوناكف «ةقدانبلا كلذ نم دافتساو ءًادج ءيب هنأب ةيليسرم يف عونلا اذه

 نوذخأيو «ةيردصم ةبيرض ًاشرقو « كرمجلل لاتنكلا ىلع شرق ! نوعفدي
 .(!>ةدوجوملا ةيمكلا لك

 نورتشي اوناك نيذلا مه «نييليسرملاو ةقدانبلا راجتلا نأ نيبتي اذه نفو

 يف جاجزلا «نوباصلاو جاجزلا ةعانص يف همادختسال يروسلا نانشألا

 . سنفوربلا ةعطاقمو «ةيليسرم يف نوباصلاو «ةيقدنبلا يف ؛وناروم»
 :ًاضيأ جراخلا ىلإ ردصتو ةيروس اهجتنت تناك يتلا داوملا نمو
 ظفتحت لازت ال ماشلا دالب تناك دقف ::ةيريرحلاو ةينطقلا تاجوسعملا

 ىلع . ىطسولا روصعلا نابإ اهب ترهتشا يتلا «ةرهازلا ةيعانصلا اهتناكمب
 نرقلا ينو «كيلاملا دهع رخاوأ يف اهباصأ يذلا طاطحنالا نم مغرلا

 ىلإ اهعانص رهمأ لقنو ءاهيلع كنلروميت موجه دعب .«تاذلاب رشع سماخلا

 تاجوسنم كلذكو «ةزاتمت ةينطق تاجوسنم جتنت قشمد تيقب دقف . دلقرمس

 جيسنب رشع سداسلا نرقلا يف ترهتشا صمجح نأ اك .(9ةيناتكو ةيريرح

 ردصي ناكو .بهذملا بصقلا طويخب جوزمم ,ةديدع ناولأ يذ يريرح

 يتلا كبلعبو 0 بلح نع لاقي ءيشلا سفنو .«ايكرت ىلإ ةصاخب
 «سلبارطو قشمد ىلإ ردصت يتلا ةرخافلا ةينطقلا تاجوسنملاب ترهتشا

 نإو .كبلعب نم ءاضيبلاو ءاقرزلا تاجوسنملاو «ةامح نم فشانملا ةصاخبو
 تناك دقو .«؟ًانمث ىلغأو ًاضرعو ةموعن رشكأ ةامح يف اهنم جسني ام ناك

 (1) ط4 1 0م 1(6)

 (2) اهرب. .|١ ه5: 8 )02

 هنأكو , عمالو 0 عيفر جيسن وهو ع, 8ووعقعأمأ لا ىمسملا يناتكلا جيسنلا ايسال ْ

 .ريرحلا
 (3) 8وامم 19 8كدمو. 5: 2 )32

 (4) ؤممياورسع || مهن 441 - 3 63

 اقوس دجت مل نإو ءاهنم يرتشت تعرش اهنإف .بلح يف اهلمع ةرتلكنإ تأدتبا ذنمو

 عموأمر: هنيواو 0أ ههه قمم: 8: 1 ' .ةرشابم ةجئار

 دف



 قوس اهل ناكو .,تاجوسنملا هذه لثم نع ثحبت ةيراجتلا ةيبوروألا تايلاجلا

 يف «اجرب» يف ةعونصملا ةينطقلا ةشمقألا اهيلإ فاضيو «ةبوروأ يف ةقفان

 فلتخم نم «ًابيرقت ةعطق )47٠١( ًايونس ةيليسرم ىلإ ابنم ردصي ناكو «نانبل
 لمح تناك ةيسنرفلا بكارملا نأ ليتناون ركذيو. .(©١2فانصألاو سيياقملا

 ةامح عنص «قرزألاو ضيبألا ينطقلا جيسنلا نم ةعطق )4٠0( يلاوح

 سئفوربلا ندمو ةيليسرم ىلإ لقنت باوثآلا هذه لكو .,بلحو كبلعيو

 يرجي ال ناكو :ًاناصمقو ةرسألل ةيطغأ مدختست ثيح ءاهارقو ةيسيئرلا

 وأ ةعطق ًايواح سورعلا زاهج نوكي نأ نود «ىرقلاو ندملا كلت يف فافز

 . (”اهنم نيتعطق

 «ةضفلاو بهذلا طويخب قشمد يف جوسنملا ريرحلا ىسني الأ بجيو
 دقو .ةبوروأ ءاحنأ لك يف ًاريبك هيلع لابقإلا ناك يذلا ««راكوربلا» ىمسملاو
 . ماشلا دالب نم تاجوسنملا فلتخم داريتسا ىلع ةيبوروألا لودلا عجشي ناك

 دالبلا هذه ترهتشا ذإ «ةتباث اهتاغابصو ءىتش ناولأب ةغوبصم تناك ابنأ

 داوملا ضعب نأ اهيس الو «ةيجيسنلا ةعانصلاب اهترهش «ةغابصلا ةعانصب
 , © مم ةوفلاو ناوجرألاو جلينلا لثم «اهمدل ةرفاوتم ةيغابصلا

 .اهعاونأب تاجوسنملا ىلع ةيروس يف ةعونصملا تارداصلا رصتقت الو

 ةيقشمدلا فويسلاو ,ةضفلاب ةتفكملا ةيساحنلا تاعونصملا اهيلإ فاضي امنإو

 ةوباعلاو ةيجاجزلا تاعونصملا كلذكو ءاهريغ قشمد اهم تب ىتلا

 .(©سلبانو بلح ةئيدم اهب تقلأت يتلا «عومشلاو

 (1) قة. اوههلا. : 7 )1(

 موقت لازت الو «يلحملا داصتقالا يف ةريبك ةميق تاذو ةرهدزم تناك ةعانصلا هذه

 .ةروطنعو داباش تيبو قوزلاو اجرب يف نآلا ىلإ
 (2) ه6 06 . !لوأماأقأ ن لك. لو 2نهحممممع. 58106, 28 لاتأ 4 ّْ 6ف

 (3) انورتف ل1. 5: 9 )0

 تردصأ ءرشع عباسلا نرقلا يف ابخأ الإ .عمشلا ريدصت عنمت ةينامثعلا ةلودلا تناك (4)

 رظنا) ةسنرف اميسالو «ةيبروألا لودلا ضعب يعاسم ةجيتن .كلذب حمست تانامرف

 كة



 ءاذغلا زيفوت ىلع اهنم ًاصرح «ةينامشعلا ةلودلا تناكو : حمقلا
 ةجاحب اهندمو ةيلاطيإ تناكو . جراخلا ىلإ هريدصت عنمت ءاهيوعشل يرورضلا
 الاثم ثدح امك «ةئيسلا مساوملا لالخ ةصاخبو «ةيئاذغلا ةداملا هذه ىلإ ةسام
 تعس دقل ةقيقحلا فو . نا اتا ل رخخاوأ يف

 ةسئرف ريفس نكلو «ينوناقلا 08 ناطلسلا دهع يف كلذو هاجروا
 د يي ياو لل ىلع رويغلا

 . حمقلا قيخأب اهل حيرصت 0000 ا اروغار نكلو .(ادرصمو

 . ('2”صضفر ةيقدنبلا بلط نأ الإ مامكأا ةنس ةعامج ءانثأ ة هةسنئرف كلذكو

 ةراجت نينامالفلا لوخد انس «ليدورب» عجرأ هذه حمقلا لقن ةيلمع ىلإو

 عما نرقلا ةليط اهفقوم 1 خلا ةلودلا نأ الإ . ©طسوتملا

 + 6 ناطنتلا ةدارإ لع زواجت 558 نم هذي ا نييسنرولفلا
 121011 للا 11ر1 1 اا ا لا

 هنأل 6 هريدصتب اجوكسنت ناك لحنلا عمش نأ الإ .(ماكالا تازايتما نم ؟ ديلا <

 .رشع سداسلا نرقلا يف ةبروأ ىلإ سلبارط ءانيم نم ةردصملا داوملا نمض درو

 ةجقأ (١)و «نابق مسر ةجقأ (١)و ,كرمج مسرك ردصملا ةميق نم / ذخؤي ناكو
 كلذكو . ١ 17ص ريتسجاملا ةلاسر . . ةيروسل يناثعلا حتفلا يف رظني . ملق مسر

 . ١8" ص

 (1) هطوصتفبو. [لإ 8: 429 ممأه ْ 01١ ٠
 (2) اهثمل, :8: 717. مما 6
 (3) 8ءهيبووا: م: 8 عض

 .ًاديفم ًايليصقت احب حمقلا ةيضق يف ثحب هنآل «ليدورب» ىلإ عجري

 8٠0٠١. ص 7ج يل أرق ."908 ص ةنمزألا خيرات  يبيودلا (9)

 (4) م اذههناز 2: 137 - 0هيهلا: - 305 :2 ١|!
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 : ةيئاذغلا داوملا نم حمقلا ىلإ فاضيو

 ناكو . ماشلا دالب يف ةيفاو تايمكب عنصي ناك يذلا :نوتيزلا تيز

 لهوست انإو «ةرح حبصت مل هتراجتو ءاهريدصت عونمملا داوملا نم رخآلا وه

 ةسنرف تناكو .ةرتلكنإو ةسنرف ىلإو «ةيلاطيإ ندم ىلإ ردصي ناكو ءابنأشب
 ابهأل  ماعطلا 2 همدختست امن رثكأ .دوباصلا ةعانص يف همدختستل هدروتست

 .()صاخلا اهتيز لضفت تناك

 : ةرهشلا هذه

 يف ءأدج ةجئار قوس هل تناكو .ففجملا بنعلا يأ :بيبزلا ةعانصب

 اهيف كلهتسيو «ةبروأ لود عيمجو «ةيلاطيإو ةدنالوهو ةسنرفو (9ةرتلكنإ

 .(«29يقشمدلاو يكبلعبلا .يروسلا بييزلا عاونأ رهشأو . 2©ةريفو تايمكب

 ًاضيأ لمحت ةيبوروألا بكارملا تناك «بيبزلا ريدصت بناج ىلإو

 .حمقلا لمحل نيدلا رخف مايأ ةيروسو نانبل لحاس ىلإ بكارملا نم ريثك تدفو دقل -
 نأ ىلإ هوزعيو ءهخيرات يف يباهشلا رديح ريمألا اذه ىلإ ريشيو .ةينامالفلا اهتمو
 . 7١7( ص «ناسحلا ررغلا) .رحبلا لحاوس لك يف دجوت لو «ةليلق تناك ةلغلا

 (1) ٠ 14 2: 5كقهوور: )1(

 يف «تنافيللا يف ةيزيلكنإلا ةراجتلل ةيسيئرلا ةعلسلا وه اتنروك بيبز ناك دقل (1)
 دعب «ةيروس نم هدروتست تذخأ دقو ءرشع سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 .اهيف اهتراجت مدق تيبثت
 (ت) ط”فصأوي 11: 2: 1 2م

 ةدحاو ةرذب ىوس ةبحلا يف سيلو «ةبروأ لك يف ًاروهشم قشمد بيبز ناك دقل (4)
 ءارارمحا رثكأ هنإف كبلعب بيبز امأ .ًأدج ةولحو ةريبك ةبحلا نأ نم مغرلا ىلع ةريغص
 .ةريبك تايمك هنم. يرتشت ةسنرف تناك دقو .ةوالحو ًافافج لقأو ةرشق نخلاو

 .هرعس طبهف هنم عنصت تذخأ ةيلاطيإ نأ الإ ءاريفو احبر هنم اهراجت حبريو
 مممباأ ونا. ٠١ 2م: 338 - 9

 ا



 رمُثو .'رصم نم دراولا نبلاو .زوللاو زوجلاو .0"2يبلحلا قتسفلا
 . ”ريوتصلا

 ةيواييكلا داوملل ًانزخم تيقب ةيروس نإف .ةقباسلا ةيراجتلا داوملا ادعامو

 ىرتشملاو «ةليوط ةمئاقلاو .ةيبرغلا ةبروأ ىلإ لسرت يتلا « ةيغابصلاو ةيبطلا
 ةداع دخؤت تناكو . تاونسلا لك يف رهظي الو .«ةدودحم تايمك زواجتي ال ابنم

 اهرودب اهاقلتت يتلا ءرصمو ىرغصلا ةيساو سراف نم اهب ىتؤيو ءبلح نم

 : داوملا هذه رهشأو . برعلا ةريزج- نم
 .هعيب زكارم نم ًازكرم بلح تناكو : دنوارلا
 ناك بشع ةدومحملاو .ةلهسم ةدام ييو 968 :ةدومحملاو

 هريصع نوصلختسيو «مهيديأب هنورصعيو « لمركلا لبج يف برعلا هفطقي
 يذلا تقولا يف هنوعيبيو «دمجتتم هنأكو افيثك ودبي ناكو «دلجلا نم سيك يف

 نييبروألا راجتلا حبر نوكيو ءوكيإ 5-ه لطرلا رعسب ًانزو رثكأ هيف نوكي
 .ةدام كلذكو ٠ ١١//49(. هنم

 اهيلاو نأ ةزغ نع مالكلا دنع انيأر دقو ءةكم نم اهب ىتّوي ناكو :انسلا

 .نييسنرفلا راجتلل اهعيبيو «ةعلسلا هذهل ًاركتمم ناك
 : 0/1 1 يكجيج ناسارخلا» سراف نم ةدراولا ةيبطلا داوملا نمو

 ."قشاوانقلاو ؛ةبنش رايخلاو .نملاو .دودلا دضو «ةلُهّسُم ةدام مدختسيو

 .كلذك ةبروأ ىلإ ماشلا دالب نم ةردصملا ةماحلا علسلا نمو

 0 لااا ذل

 (1) اقالتق لو الآ. !لماوامأ 3 أ[. ل6 2هرنممزل16. ملطف عق, 17 08غوهمرمطا# 74 )1

 (2) الاققومر: م: 5 25

 . 595 ص ريتسجاملا ةلاسر  ةيروسل يناثعلا حتفلا (0)

 (3) 1301:3015 5ةانا/2و6أ: 8ةواوطلعصأف (أ5ءقانال 15

 (4) اهو له ال. مماماعا ذ اا. لو مومحمممصع. ةعالو, 28 لاباو 4 6

 مدختستو ءانق ًاضيأ ىمسنو .رصم يف 6ةامهه» لا ةدامل قشاوانقلا مسا ىطعي (6)

 . 7١ ا/ ص . . .ةيروسل يناثعلا حتفلا  ريتسجاملا ةلاسر ةيبطلا تاقصللا ٍِف

 5 تايلاحجلا 01



 نمو «قارعلا يلامش يف ناتسدرك ةقطنم نم ةداع هب ىتؤيو :لاغلا زوج

 قاطن ىلع ةغابصلا يف مدختسي ناكو «ماشلا ءازجأ ضعبو . لصوملا ةقطنم

 ءانيم نم رادقم هنم ردصي ناكو «2:بطلا يف ةضباق ةدام هنم دافتسيو « عساو

 بجيو ,20لاتنك ٠٠١-٠١ نيب رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف حوارتيو ءاكع

 دقو «ليمجلا قرزألا نوللا ةغابص يف مدختست يتلا جلينلا ةدام ىسسنت الأ

 دقلو .روغلا يداو يف ةصاخب تبني جلينلا ناكو . ماشلا دالب اهب ترهتشا

 ةداملا هلبم ًاريبك ًامامتها رشع هع سداسلا نرقلا يف ةيبوروألا لودلا ترهظأ

 يف اهءالمع تصوأ تنافيللا ةكرش نأ ىتح «ةرتلكنإ ايس الو «ةيغابصلا

 . ”اهدالب يف اهتعارزل «ةقيرط ةيأب اهيلإ ةرذبلا لاسرإ ةرورضب «ءماشلا دالب

 : ةغابصلاو بطلا ْق مدحتست ييلا داوملا ىلإ فاضيو

 توريب نم ردصملا . لحما غمصلاو «يبرعلا غمصلا أبنمو : ومجفلا

 عياسلا نرقلا علطم يف ًاريبك هيلع لابقإلا ناكو « 6اد 6 ْقَبَد» ىمسملاو
 ع 560هواوو لا ةرمث «ويفراد» ركذيو .(9هرخاوأ 2 هتيمهأ دقف هنأ الإ .رشع

 )١( ةينابسإ نم دراولا قامسلا نم الدب «م68١“ ةنس يف لاغلا زوج مدختسا دقل «

 .اهيف تابارطضالا ببسب

  2: 1اهوا: 1 31عا5ذ هأ 5ةطلق1 50م.

 ( 1لاتنكلا ناكو .«تاونس ثالث لك ًانايحأو «نيتتس لك الإ ًالاغ مدقتل اكع نكت
 هتميق ام عفدت تناك ةسنرف نأ يأ ءاشرق (؟57؟) ب ةحيرعللا عابي ) )56٠٠وكيإ

 .ًابيرقت
  4!تأ1ع له ال. ةلمتصأما ن اا. لعق طممصممصصع. 56أ08 28 زانأ»

 )"( ةغابصلا يف ةمدختسملا تاتابنلا عيمج ىلع لوصحلا ىلع ًأدج ةصيرح ةرتلكنإ تناك
 .نداعملاو ةبرتألا عيمجو «ةياغلا هذهل اهبشخ وأ اهقاروأ مدختست يتلا راجشألاو

 نوللاو ءاهيدل نارفاوتم رضخألاو رفصألا نأل تاذلاب قرزألا نوللاب ةمتهم تناكو

 ةبروأو قرشلا يف أدج ًابوغرم ناك قرزألا .
  2: 0مط: 89 - 94 - عموتقم 7 ةيوا5 وأ 5ةرلوهمورل. ١١١ ا/. !اةاكانالا:

 ) )4نم ةيمك لباشمو «ةبوعصب الإ هريدصتب ةسنرفل حمست / ةينائعلا ةلودلا نأ ودبي

 مغرلا ىلع غلبملا اذه ىضاقتت ةلودلا تيقبو «شرق (":0) ب ًايونس ردقت لاملا

 كح



 .("7”«(ةيردنكسإإلا عمصا)) ىمسمملا غمصلا أبنم جرحتسي يلا .ةطيخملا وأ

 بطلا 2 مدختسنو . معطلا ةديذل ءاضيب ةرذب يوحن .ءادوس ةروج ةرمثلاو

 . )اديص برق تبنتو

 ء »ا606 نابللاو بلح كسمو روخبلا لثم يهف ؛ةيرطعلا حئاورلا امأ

 .اهتميق فعضل ؛ كاذنا ةيبطلا داوملا نم ةيمهأ لقأ ىهف « 8مزمام ناوجنيلاو

 هيرورض اذأويم تتناك اهئنإف كلذ عمو «غهملدقت يذلا ليئضلا حيرلاو

 نوح ناكم نم اهيلع لوصحلا نكمي الو «يبوروألا كالهتسالل

 ةيرورضلا ةيسيئرلا ماخلا داوملا داريتسا ىلع ةصيرح ةبروأ تناك اذإو
 ةمتهم تناك تقولا سفن يف اهنإف «ماشلا دالب نم ةيجيسنلا تاعانصلل

 . ةصاخب ماشلا نمو «ةيناثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ لك نم دولتلا داريتساب

 رمحأ نول وذ لوألاو ««ناكوراملا» وأ ««ناودركلاو» ىمسمملا عونلا دولجلا نمو

 |أيف تلءاضت اهنأ الإ ءرشع عباسلا نرقلا يف هتراجت تطشن دقو .رفصأ وأ

 يف هريدصتب حمست ةيناثعلا ةلودلا نكت لو .””بلح نم لمحي ناكو دعب

 ا تحمس .«م4١5١ ماعل ةسنرف تازايتما نأ الإ ءرمألا ءىداب

 ةيقدنملا يف غبادم اهلف «ةبوروأ يف عنصت دولجلا تناكو .(2هداريتساب

 هدالأب تداع ول ىتح اهءاغلإ ليتناون بلط لقو .ةعلسلا هله ءارش نع عانتمالا نم كك

 . اهداريتسا ىلإ

 اعأأثم لع ال. ةلماداعا.. 56108 28 لائأ» 74

 (1) ةمصأ ونزع 1, مم: 3359 - 0 )غ1(

 (2) ا/ق550م: 2: 5 ةضا

 (3) ا.عاا8 لع 12 ا/اذأ 1700,88, 83 - 1355من: 2: 4 : ةفإ

 (؟١٠٠١٠) هتميق اب ةسنرف كلم ةبتكم لجأ نم بلح نم ناكورام ىرتشا دقل

 دولجلا نم ريثكلا لمحيو الإ ةيروس نم جرخي بكرم نم ام هنأ ليتناون ركذو . شرق

 . م4١15 ةنس تازايتما نم نماثلا دنبلا يف رظني (4)
 1 86 06 ال. ظلمأوأوا هذ... 5ةزله 28 لان ) 4
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 ةينابسإ يف ادج ةيمان دولحلا ةعانص تناكو .ةسنرف يف سنفوربلاو ةرتلكنإو

 ةيذحألا عنص يف مدختستو «ةريهشلا ةبهذملا دولجلا عنصت ثيح «ةيقدنبلاو

 . بتكلا ديلجتو .ىساركلا دعاقمو

 ةراجت ىلإ ماشلا دالب تارداص نع ثحبلا ةياهن يف ةراشإلا نم دب الو

 ةيجروج نم مهم ىتْوي ناكو .بلحو قشمد يف ةجئار قوس اهل ناكو .ديبعلا
 رهن اهبل هديك ةلاب ةفدنلا' مفتر ءةفاخي

 ماشلا دالب نم علسلا فلتخمل ةدروتسملا ةيبوروألا لودلا نأ ظحاليو

 ءريرحلاو ناطقألاك «ةيمانلا اهتاعانص يف علسلا كلت مظعم مدختست تناك
 كلذك لمعت تناك لودلا ضعب نأ الإ . يولقلاو «زعاملا ريوو .فوصلاو

 الثم ةيقدنبلاف .ةيبوروألا قاوسألا يف اهعيزوت قيرط نع اهب ةرجاتملا ىلع
 اهتاعانص يف ريرحلاو ءوناروم جاجز ةعانص يف هلمحم يذلا يولقلا كلهتست
 ةعانصلا نأ ىلإ انرشأ دقو .وناليمو اسنرولف ىلإ هضعب ردصتو «ةروهشملا
 لاقيو . صربقو ةيروس نم دروتسملا نطقلا ىلع تماق دق ةيزيلكنإلا ةينطقلا
 كلهتست سنفوربلا يف ةديلولا اهعناصم تناك ىتلا ةسنرف نع هسفن لوقلا

 ةيلحملا مهقاوسأب اوفتكي مل نييليسرملا نكلو .اهتادروتسم نم ربكألا مسقلا

 مهنيب ناكو .ةرسيوسو ةيلاطيإو ةينابسإ عم ةطيشن ةراجتب نوموقي اوناك لب
 تابصملا هذه نأ الإ . ىطسولا ةبروأ قوس ىلع ريبك سفانت نييدنالوهلا نيبو

 .©)ةبروأ يف ةيسايسلا لاوحألا بسحي حتفت وأ قلغت تناك

 :ةيروأ نم ماشلا دالب تادراو

 سداسلا نرقلا يف ماشلا دالب نم دروتست ةيبوروألا لودلا تناك دقل

 ردصت ال تناك «الثم اسنرفك لودلا ضعب نإ لب ءاهيلإ ردصت امن رثكأ رشع
 جاتحن ىلا علسلا هب يرتشتل دقنلا الإ لمح ال اهبكارمف «ليلقلا ردانلا الإ

 (1) 8الذذوأاا: 1طهق ةلدئنسةا انأذاممب نأ قماومموت !. ص: 8 )01(

 (2) ااق55ؤوم: 2: 9 ) ف

 2ك(



 ةعاضي ةلدابم ةرورضب «ءدبلا ذنم اترعش دقف .ةدنالوهو ةرتلكتإ امأ .اهيلإ

 هذه ظفحت كلذبف .ةيقدنبلا اهمدختست تناك يتلا ةقيرطلا يهو .ةعاضبب

 نكمي اذلو .ةيرغم حابرأب اهعئاضب فرصتو ءاهتضفو اهدقن اهيلع لودلا
 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةصاخبو ؛نييدنالوههلاو زيلكنإلا نأب لوقلا
 رمألا اذهب اسرق فرحك دقن, .ةنورقكي اعرتكأ نوعيس اتاك رشح ماعلا
 هجتت تذحخأف ءاهتايداصتقا ىلع اهمدختست ىلا ةقيرطلا راضمو .هدئاوفو

 هدروتست ام لباقم ةيروس ىلإ اهتاعونصمو اهعئاضب ريدصت ىلإ ىرخألا يه
 ةعانصلا ترهدزا نأ دعب ةصاخبو «ريبلوك دهع يف كلذ ناكو .ابنم

 ةميق نإف كلذ عمو « جراخلا يف قاوسأ نع اهسفنل ثحبت تعرشو «ةيسنرفلا

 . ًاعوت لقأو ءاهنم اهتادرإو نم ةميق لقأ تلظ ةيروس ىلإ اهتارداص
 اهريدصت ىلع دمتعت ةيبروألا لودلا تناك يتلا ةيسيئرلا ةعاضبلا نإ

 +. ل

 ىلع «ماشلا دالبل نييناثعلا لوخد لبق ةيقدنبلا تجرد دقف : خاوجألا

 نوللا تاذو «ةبهذملا خاوجألاب ترهتشا دقو ءاهيلإ ةمعانلا اهخاوجأ ريدصت

 تناك دقو ١(. عومهناه0# ةيقدنبلا رمحأب «.قرشلا لك يف تفرع يلا رمجألا

 .هتغابصو هجيسن يف ننفتتو «ةينابسإو ةرتلكنإ فوص ىلإ هتعانص يف دنتست
 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يفو . ماشلا دالب يف هتراجت تتبث اهنأ ىتح

 نم ةريبك ةيمك ةيناثعلا ةيروطاربمالا ءىناوم ىلإ لمحت ةيقدنبلا تلظ ءرشع
 كلذو «ةذدئالوهو ةرتلكنإ خاوجأ نم ًاناقتإو ًالامج لقأ اهخأ عم ةعلسلا هذه
 ناديم ةدنالوهو ةرتلكنإ تلخد دقو .«©0اهراعسأ صخرل اهب ىلاهألا ةبغرل

 فورعملا اهخوج ريدصتب تذخأف ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ يف ةسفانملا

 ةرلكنإ فده نأ ودبيو .(ةيزرقلا خاوجألا) ا8:ههاب5 زيسريكلا مسا تحت

 (1) اوم 8رم ا/. 2: 8 ْ 1 1

 .هنم ٍنايثعلا ناطلسلا ىلإ مهاياده لمجأ نومدقي ةقدانبلا ناكو

 (2) ايادوعمم: 2: 8 ) 59

 خه



 . كلت اهتعانصل ًاقوس دجت نأ وه «تنافيللا ةراجت ناديم لوحختد نم لوألا

 لوقت تناك .قرشلا ءىناوم يف لوألا اهثالمعل اهتايصوت يف تنافيللا ةكرشف

 .هل قوس داجيإو .ينثوصلا جيسنلا وه ءهب متهي نأ بجي ام رثكأ نإ» : مهل

 . ةغابصلا لمحتل هنتمأو هاوقأو «همعنأو فوص لضفأ كلمت ةرتلكنإ نأل

 ثعلاب باصي ال اهجيسنو ءاهيدل ةدوجوملا ةريفولا ةيمكلا دلب يأ ىدل سيلو
 ادلع لغشتس .اهطيشنتو خوجلا اذهب ةراجتلا نأ ملعلا عم اذه .«دعجتي الو

 ةنيزخ ًالمتو «رجاتلاو عناصلا ينغتو .هتعانص يف ةلماعلا يديألا نم اريبك

 هسفن تقولا يفو .«©7«هلقنب موقتس يتلا نفسلا لمع طشنتو «لاملاب ةلودلا

 ناولآلاو «نادلبلا ةيقبل ةيفروصلا ةعانصلا اوفرعتي نأ مهيلإ بلطت تناك

 يتلا عاقبلا يف نيغابصلا نم اوملعتي نأو ,ناكسلا اهب بغري يتلا عاونألاو
 . «")اهيف بوغرملاو ةتباثلا ناولألا عيمج ةغابص ءاهيلإ نوبهذي

 ىمسي هنم هعيبت ام ناكو « يقدنبلا خوجلا نول تدلق ةرتلكنإ نإف العفو

 كرتشي ناكو .ناث بخنو «لوأ بخت .نافنص وهو «ءام0ه08065 ةردنوللاب

 نم فنصلا اذهب مهرودب اورهتشا نيذلا نويدنالوهلا زيلكنإلا عم هعيب يف
 هذه ىلع تالاكسإلا عيمج يف ريبك لايقإ ثدح دقو .(©9ةيجيسنلا ةعانصلا

 تناكو .«9ةيقدنبلا هعيبت امم صخرأ رعسب اهعيبب اوعرش مهنأل ,ةعاضبلا

 كلذبو .«”ةيروسلا ءارحصلا ربع «سراف دالب ىلإ ةريبك تايمك هنم ردصت

 (1) تاكا نانا. ١1١١ 5ص: 90 - 3 ) 2 ١

 (2) اطنغل. 2: 2 6

 (3) 5جانورزل: !ت طوقا الفومعاومأ, 5: 2 2١

 (4) ال/وول: 2: 4 5١(

 لقنلاو .ماخ ةداك ةرتلكنإ يف دوجوم فوصلا نأ ىلإ عجري راعسألا صخرو

 ةيقدنبلا ىلع رشع عياسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ليحتسملا نم ناكو .صيخر

 نوعفدي مهغأ اميسالو .سفانم رعسب هقيوستو ,خوجلا نم عونلا كلذ لثم ةعانص

 .زيلكنإلا عفدي امم رثكأ ةيكرمج اموسر
 (5) ال. قوما: ظج: 2 2(

 - ,لامجلا روهظ ىلع ةرصبلا ىلإ عيفرلا»و ضيرعلا خوجلاب نوثعبي زيلكنإلا ناك دقل

 ة/ممك



 تدادزا دقو . ةراجتلا هذه ًايجيردت مهنم تعزتناو « نييلاطيإلا ةرتلكنإ تسفان

 عباسلا نرقلا نم «ىلوألا ةنس نيرشعلا يف يزيلكنإلا خوتلا ىلع تابلطلا

 554,٠٠٠ نيب حوارتي ام «ما15188 ةنس يف تلسرأ ةرتلكنإ نأ ىتح شع

 يفو )بلح بيصن نم اهفصن ناكو ,تنافيللا دالب ىلإ بوث 0٠٠٠,6٠"

 .تنافيللا ءىناوم يف خوجلا قوس ىلع ةرطيسلا يف ةرتلكنإ حجنت مل ةقيقحلا
 .قوسلا هذه ةديس يه ةيقدنبلا تيقب ذإ ءطقف رشع عباسلا نرقلا يف الإ
 عقرو ءابيدل خوجلا ةعانص نيسحن ببسب ندع سداعلا نرقلا رخ وأ ىتح

 يف وليدراس ورتيب يب 0160م 530 ا0 هركذ امم كلذ ىلع ٌلدأ الو .اهتيمنتو اهاوتسم

 , عفترا دق ةيقدنبلا يف عيفرلا فوصلا جيسن عنص نأ نم « 8008165 تايلوحلا

 أبوث ١( 51494 ”) ىلإ م1815 ةنس يف (تاطسبلا) باوثآلا نم (10 5) نم

 (؟1741/) ىلإو ,م٠155 ةنس يف ايوث )١7/559( ىلإو ءم٠58١ ةنس"يف

 ءم1ه٠4 ةنس يف باوثألا نم )70١707( ىلإو ءم١٠18 يف ًابوث
 م1637 ةنس يف هتورذ ىلإ جاتنإلا لصوو ءم7١15 ةنس يف (؟91١/ا/)و

 اذه ضراعت تناك ةيراجتلا ةقبطلا نأ نم مغرلا ىلع .ًابوث (؟77949) ب
 مامأ فوقولا عطتست مل ةيعانصلا ةضبنلا هذه نكلو يعانصلا لوحتلا

 تلءاضتف .ةمخفلا مهخاوجأب تنافيللا قوس نييدنالوه لاو زيلكنإلا حايتجا

 طاطحنالا قيرط يف اهتراجتو ةيقدنبلا عم تراسو ءرشع عباسلا نرقلا يف
 . عيرسلا

 , ابنأ الإ خول ا ةراجت ناديم ىرخألا يه تلخد اهنإف ةسنرف امأ

 جيسنلا ةءادر اسيسب « ةعرسب أبم ماشلا دالب لهأ ةقث ةّقن باستكا نم. نكمتت

 . لماك لمج لمح نالكشي خوجلا نم نابوث ناكو <
 (1) االومم: 5: 42 -- مما ©: 2 21(

 ىلإ ةيقدنبلا نم لمحي ناك هنأ «ةيقدنبلا قئاثولا نع القن تنارغ ةديسلا ركذت
 ةعطق )١٠١٠٠١ ١6٠٠٠( لباقم ,خوج (بوث) ةعطق )5٠0٠٠0- 560٠0١٠( بلح

 (2) 8موسنوأإب ص: 2 عه

 ما



 دقلو . شامقلا ضرعل «ناور يف ةصاخبو ,عانصلا شغو .غابصلاو

 مل يتلا اهحخاوجأ ةرهش اتبثتل . يحاونلا هذه نم ةدنالوهو ةرتلكنإ تدافتسا

 مهتنامأل .دالبلا لهأ ةقث اوبستكا دق امهراجت نأ |هيس الو ,اهتيعون ريغتت

 الإ .تالاكسإلا ىلإ اورضحي الأب مهصرحو . مهدوقعل مهمارتحاو «ةيراجتلا

 ةعانصلا ناديم يف ريبلوك دوهج نأ الإ .«زاتمملا فنصلا نم عئاضب

 جئاتنلا ضعب اهل ناك ,كودغناللا يف خوجلا ةعانص ىوتسم هعفرو «ةيسنرفلا

 نود ةيسنرفلا خاوجألا تلظ كلذ عم نكلو .ةسنرف ةراجت ىلع ةنسحلا

 اهيلع بلطلا ناك مث نمو «ةدوجو الام ةيدنالوهلاو ةيزيلكنإلاو ةيقدنبلا

 تبثت اوعنميل ,مهراعسأ نوضفخي اوناك نييدنالوملا نأ ةصاخبو «فعضأ

 يف ةسنرف تحجن دقلو .«)ةيروسلا تالاكسإلا يف ةيسنرفلا خاوجألا مدق

 ناك اذكهو . اهتاسفانم خاوجأل ةلئامم خاوجأ جاتنإ يف رشع عباسلا نرقلا ةياهن

 عزانتت لود ثالث ءرشع نماثلا نرقلا علطم يف ةيروس تالاكسإ يف

 ندلقي نك لب «ةلثاتم فانصأ نمو ءاهسفن ةعلسلا لمحتو ءاهقاوسأ

 ."اهتعانص يف ًاضعب نهضعب

 ةدحاو لك نإف «ةيبروألا ممألا مظعم نيب ةكرتشملا ةداملا هذه ادعامو

 ةيقدنبلاف . ةصاخلا اهتعانصو ءاهضرأ تاجتنم تاللاكسالا ىلإ لسرت تناك

 ثعبت تناك ءوناليمو ةودجو ةسئرولف لاثمأ نم :ىرخألا ةيلاظيإ نذمو الغم

 اهيدل ةرهدزم دج ةعانصلا هذه تناك دقف .ةيريرحلا اهتاجوتنمب ةيروس ىلإ
 ءرشع سماخلا نرقلا يف ملاعلا قافا اهمسا قبط ىتتلا ةيقدنبلا يف اميس الو

 سلطألاو لمخملا ةعانصبو .ةضضفملاو ةبهذملا ةيريرحلا ةشمقألاب

 ةونج رامضملا اذه يف اهتسفانو (9(ىمسي ناك امك اخمك) سّفمُتلاو
 (1) ااوووممز مت 9 )0(

 (2) اطزل: ص: 6 )32

 (3) طز: 2: 5 ةف

 شايقلا نم ةيمك يهو «قلندلاب ناعابي راكوربلاو وه ناكو . ةيضفو ةيبهذ ةيريرح
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 سداسلا نينرقلا يف .طسوتملا رحبلا ةناكم فعض نم مغرلا ىلعو . ةسنرولفو

 نأ « يتبسنلا اهتاجوتنم صخرب تعاطتسا «ةيقدنبلا نإف ءرشع عباسلاو رشع
 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف هنأ الإ .7©2تاجتنملا كلت يف قاوسأ ىلع ظفاحت

 تاعانصلا تاسفانم ببسب «ةيلاطيإ ندم يف ةعانصلا تسلفأ ءرشع عباسلا

 ةملكبو .ةلماعلا يديألا روجأ عافتراو «ةبروأ يف قاوسألا قالغإو ,ةثيدحلا
 نم ةيلاطيإلا ندملا عطتست مل يتلا .ىربكلا ةيداصتقالا تاروطتلا ةرصتخم

 .اهعم فيكتلا

 اهتاعونصم ضعب لسرت ةيقدنبلا تناك «ةيريرحلا تاجوسنملا بناج ىلإو
 ةيناتكلاو“ ءاليتنادلاك «ةينطقلا اهتاجوتنم ضعيو «ةبهذملاو ةيقارلا ةيجاجزلا
 تناك يتلا ةحلسألا امأ ,ةيجاجزلا دوقعلاو «ةفيزملا ىلاللاو ايارملاو ««9”سابركلاك

 ىطسولا روصعلا ذنم ةيبروألا لودلا ىلع ًاروظحم ناكف ءاهتعانصب رهتشت
 ءاحنأ ىلإ اهريدصت نع عبطلاب تعنتما دقو «ةيمالسإلا دالبلا ىلإ اهريدصت

 .اهعم ةرمتسم هبش برح ةلاح يف تناك اهنأل «ةينامثعلا ةيروطاربمإإلا

 ةصاخبو « ماخلا نداعملا ةيروس ىلإ نولمحي اوناكف تويدن الواو زيلكنإلا امأ
 ةلودلا ْق باحرتلاب ةرتلكنإ لابقتسا وزعي ليدورب نأ ىتح . ساحتنلاو ريدصقلا

 يف اهمدختست تناك نيذللا ءريدصقلاو صاصرلل اهتجاح ىلإ ةينامشعلا

 ندمو « غروبماه نم نداعملا هذهب نونومتي نويدنالوحلاو زيلكنإلا ناكو .©0ةيعفدملا

 . بوث عنصل يفكت 3

 يوابت دعي اهيلإ نائويلا نم ددع ةرجه دعب ةيقدنبلا يف ريرحلا ةعانص ترهدزا دقل )١(
 ةلودلا تفرشأ امك ؛دالبلا ةرداغم نم عانصلا عنمت تناكو .ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا

 . . هتيعونو جوتنملا ةيمك ىلع
 03من: اه 8ة6مانطاا لانه لع ا/عمداوو. (عالاقأثو) 2: 154-55

 8هينل عا: 2. 340 - ةمقماكتم. اه5 ةادوهفأمو لع !لهانانهقانأؤ ١ مب 4

 هب ترهتشأ يناتك جيست  سابركلا 4 ص ..ةيروسل يناثعلا حتفلا (9)

 . . ةيقدتبلا
 ضييبتل ةيناثعلا ةلودلا ءاحنأ يف مدختسي ناك ريدصقلا نأ ىلإ «زيدناس» فيضي (")
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 تايمك تالاكسإلا ىلإ نولمحي نويليسرملا ناكو . ةيناطيرب ءىناومو «كيطلبلا
 . ةيبونحجلا ةسنرف ءىناوم ىلإ مادرتسمأ بكارم ةداع اهب يتأت ءاهنم ةليئض

 ىتلا ةيندعملا داوملا نمو ,ديدحلاو تيربكلا ًاضيأ ةلومحملا نداعملا نمو
 .(ديدحلا تافلوس) رضخألا زاجلاو .سكاروبلا حلم ةعانصلا يف مدختست

 .(ساحنلا تايتسأ) راكتزلاو «(قبئزلا روفلوس) رفجنزلاو .جاديفسإلاو
 داوملا نم ريثكو «. سكاروبلا حلم ريضحتب ةصتخم ةيقدنبلا تناكو ,27خينرزلاو
 . ©ركذلا ةفلاسلا

 ربنعلا ءأضيأ ةيروس ىلإ ةبروأ لود اهردصت تناك يتلا علسلا نمو
 ذيبنلا ةلاثحو .«قيطلبلا رحب نم لمحي ناكو ءعونصملا وأ .ماخلا رفصألا

 دقو «ةوئج هتعانصو .:هديص ركتحت تناك يذلا ناجرملاو ريطرط ةامسملا
 لحاوس نم عمجي ناكو ؛ةسنرف رشع عباسلا نرقلا يف هدئاصم يف اهتكراش
 هيلع قلطي ناك ام هرهشأو .كلس يف اموظنم وأ اماخ ردصيو «يبرعلا برغملا

 . يسنوتلا ناجرملا مسا
 .ةيروس يف ةقفان ًاقوس اهل دجت تناك يتلا ةيبروألا تاعانصلا نمو

 ناك ةيليسرم قرو نأ الإ «هنم ةريبك تايمك نولمحي ةقدانبلا ناكو .قرولا

 خاوجألا ةميق تعضعضت امدنع ىتح ةمئاق هترهش تيقبو «ةرهش رثكأ

 ةيده نسحأو ءدالبلا ناكس ىلإ ةبسنلاب دقنلاك ًاَّيق قرولا ناكو .ةيسنرفلا
 . ©ةمكاحلا تاطلسلاو تاوشابلل مدقت

 ناكو .ةريغصلاو ةريبكلا تاصقملاو نيكاكسلاك .ةعطاقلا داوملا كلذكو

 اهب ترهتشا يتلا «سيبابدلاو ربإلا بناج ىلإ ةصاخب نويسنرفلا اهلمحي
 .(2فوصلا تاوسنلقو «(تاوادرخلا) كاذنا ةسنرف

 580إل و: 2: 7. .رهش لك ماعطلا ةيعوأ <

 )١( 2784غص .؟4ص .ركذلا ةفنآلا ريتسجاملا ةلاسر ىلإ عجري ص٠5"

 صل/ا7١.

 (2) 0من. 06. نزأ. (عرجأةلأ5). ©: 6 6

 (3), (4): الوووومب طن 515 - 8 60 225
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 ةيروس ىلإ اهتاعونصمو اهتاجتنم ريدصتب ةيبروآلا لودلا فتكت ملو

 طيحملا قيرط ربع دنهلا دالب نم اهدريءام ريدصت ىلإ تدمع امنإو .طقف
 عم اهيلإ اهلقنت تناكو «ةدنالوه اهيلع ترطيس يتلا لباوتلاك ,ةكيرمأو
 نرقلا يف «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف هراشتنا دادزا يذلا غبتلاو .ةرتلكنإ

 نوحبري اوناك يتلا داوملا نم اهريغو (ليزربلا بشخ) مقبلاو ءرشع عباسلا
 نويسنرفلا ناك ىتلا .رومخلا تارداصلا كلت ىلإ فاضيو 00/٠٠١. اهب
 تاوشابلل اهنودبي اوناكو «صاخلا مهمادختسال اهب نوتأي ىرخألا تايلاجلاو
 تادراولا ةمئاق يف رهظتو .تايبرملاو درولا ءامو لخلا عم .دالبلا تاطلسو

 داوملا نم اهريغو ءركسلاو نيجلاو زوسجلاو ءانتسكلا ًاضيأ ةيروس ىلإ
 تناك يتلا , 0مد)000 لا رمحألا غابصلا ةدام لمهت الأ بجيو .«9ةيئاذغلا

 يذلا ءارفلاو ,©20ةسنرفو ةرتلكنإ نم لك تنافيللا دالب ىلإ اهلمحب موقت
 هانثحب يذلا دقنلا ًاريخأو :(ةدنالوهو ةرتلكنإ نم لك هب رجاتت تناك

 هذه يف اهروطتل عيرس صيخلت نم ةراجتلا ثحب قالغإ لبق دب الو

 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخ ةيلاج لك ىلإ ةبسنلاب ةعقبلا
 . اهب تطاحأ ىلا ةيخيراتلا فورظلاو

 : ةيقدنبلا ةراجت
 دالب يف ةيبروألا تايلاجلا ةراجت نأ ءةقباسلا ةساردلا نم انل نيبت دقل

 ءرشع عباسلا نرقلا رخخاوأ ىتح «ينامثعلا حتفلا ذنم ترم دق ماشلا

 «ضافخناو عافترا نيب ةيلاج لك ةراجت اهءانثأ تبذبذت ءةديدع تاروطتب

 عم قابسلا ةيلح اهنم ةدحاو لك تلخدو ءلاوزو ومنو ءدومجو راهدزاو
 ملو .هب ظافتحالاو .قوسلا هذه بسك ىلع اهنيب سفانتلا دتشاو «ىرخألا

 (1) الالوون: ط: كت - 13550: 7 ) ( ١

 5948-!١". ص .ةيروسل ٍنايثعلا حتفلا  ريتسجاملا ةلاسر (؟)

 (3) 84ج ةةمرل: 2: 518, 5 ةفا

 (4) 53مل: 6: 7 2١
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 جرخت ةيقدنبلا ةصاخبو «ةيلاطيإلا ةيلاجلا تناكو الإ رشع عباسلا نرقلا هتني

 ةيزيلكنإلا ةراجتلا ىوق فعضتو «.ةموزهم ةروحدم قابسلا ةبلح نم
 . ةيسنرفلا ةيلاحلا ةراجت اهتبستكا يتلا .ةديدحلا ةوقلا مامأ ةيدنالوهلاو

 دالب يف هتياعر ىلع بيجع ريصب ةيقدنبلا ترهس يذلا يراجتلا راهدزالاف
 يناثلا فصنلا يف هقلأت جوأ ىلإ لصو يذلاو ءرشع يناثلا نرقلا ذنم . ماشلا

 «رشع سداسلا نرقلا يف تابوعصلا يقالي ذخأ ءرشع سماخلا نرقلا نم

 نييناثعلا كارتألا روهظ اهمهأو «لالحنالاو فعضلا لماوع هنايك يف بدتو

 ءاليتسالا مهتالواحمل ءأسأب ةقدانبلا ءادعأ دشأ اوناكو ؛ثداوحلا حرسم ىلع

 فشك يف ةيناثلا ةيكنلا تءاجو .ايجيردت ةيويحلا اهتالاجمو اهتيروطاربمإ ىلع
 فعضأو طسوتملا رحبلا ةيمهأ نم للق يذلا ءحلاصلا ءاجرلا سأر قيرط

 .ةبسانم نم رثكأ يف انرشأ دقلو ءاهئاخر سسأ سمو «ةيقدنبلا ةميق نم

 بصت مل يأ «ةيقدنبلا ةراجت ىلع ةرشابم رهظت مل نيتقفارتملا نيتبكنلا راثآ نأ
 سداسلا نرقلا يف ةيقدنبلا تناك سكعلا ىلع لب «ةأجف لماشلا رايب الاب
 تعاطتسا دقل ةقيقحلا يفو . ىضم تقو يأ نم ةمظعو ءابم رثكأ ودبت ءرشع

 رداوب نأ الإ .نرقلا اذه لالخ ةيروس لا ةراجتلا يف اهزكرم ىلع ةظفاحملا

 ةبترملا يف نوتأي اودغ مبغأ ىتح .رشع عباسلا نرقلا يف ةيلج تدب فعضلا

 يف طاطحنالا اذه دادزاو )م٠151 ةنس يف زيلكنإلا دعي بلح يف ةيناثلا

 . م151/8 ةنس بلح يف اهتيلصنق تغلأ اهنأ ىتح .نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ةسنرف تذحأو «ةيروس يف مهل يداصتقا ذوفن لك ةقدانبلا دقف عقاولا يفو

 اوجرخ .مهنأ يأ «تسلفأ دق مهتراجت نأل مهل هبؤي ال نيسفانمك مهيلإ رظنت

 ةدودحم ةرتغل اوظفتحا نأ دعب «ةيروسلا تالاكسإلا يف قابسلا ةبلح نم ًايئابن
 .ةيروسو رصم نيب «ةوهقلاو زرلاو حمقلا ةراجتب م1584 ةنس ىتح يأ

 اذه دعب مهناكم اولتحا نييسنرفلا نكلو .ةيلحاسلا ةراجتلا نم ءزجو

 . 9 خيراتلا

 (1) الا/وول: م: 4 12001010100 ياما

 (2) اطزلب مم: 107 - 8 )2

 كلذ



 ءرشع عباسلا نرقلا يف ةيقدنبلا ةراجت طاطحنا بابسأ عاجررا نكميو
 نرقلل ةبسنلاب امهيلإ راشملا نيقباسلا نيلماعلا ىلإ فاضت ةدع لماوع ىلإ
 .رشع سداسلا

 ًالاومأ ةيقدنبلا تفلك ىتلا «ةينارثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا نيب بورحلا :ًالوأ
 ًاقباس بورحلا هذه ىلإ انرشأ دقلو .ةمخض ةيراجت تاراسخو «ةلئاط
 لالخ ةيقدنبلا ةراجت تقال ذإ .يناثألا رخخأ ةسدقملا ةبصعلا برح تناكو
 يف ةمصاق ةبرض .رشع عباسلا نرقلا نم ةريخألا ةرشع سمخلا تاونسلا
 . «هردحنملا دوعص اهناكمإب دعي مل ىتح «ةيناثعلا ةيروطاربمإإلا ءاجرأ عيمج

 لاغتربلا ىلإ اهلاقتناو «ةيقدنبلا يديأ نم لباوتلا ةراجت جورخ :ًايناث
 لك هيه نورت اقرشن امل ًانزخغ مادرتسمأ تدغ ثيح «ةدنالوه ىلإ مث ًالوأ

 . ةيقدنبلا لحم تلح كلذبو ءقرشلا لب «ةبروأ

 حماوجألل ةيسنرفلاو ةيدنالوهللاو ةيزيلكنإلا خاوجألا ةسفانم :ًاشلاث

 ًايجيردت نيردنوللا لحفو « يفدنبلا جيسنلا زيلكنإلا دلق دقتف . ةعيفرلا ةيقدنبلا

 ,نويدنالوهلا ناديملا اذه يف زيلكنإلا عم كرتشاو .6 طهم»095 نينابلا» لحم

 .نئايز نم ةقدانبلل ىقبتام اوعزتنا نيذلا .ريبلوك دهع يف .نويسنرفلا مث

 اهتعانصو «ةيقدنبلا ىلع ًالايو ناك «ةيبروألا ممألا تاعانص راهدزاف
 . اهتراجتو

 ىلإ برقأ ةئيس ةلماعم ةقدانبلا راجتلل ةيناثعلا ةلودلا ةلماعم :ًاعبار
 تناك «ةينامثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا نيب مالسلا تارتف يفف . يفشتلاو ملظلا

 نم اهريغ ىلإ ةبسنلاب ,يرصنعلا زييمتلا نم عونل ةعضاخ ةيقدنبلا ةيلاجلا

 .لودلا عيمج الثم هيف تلصح يذلا تقولا يفق .ىرخألا ممألا تايلاج

 مسر عفدت تلظ ةيقدنبلا نإف ءاهعئاضب ىلع ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت ىلع

 هضرفي امو «ىسرملا موسرو ؛نحشلا تاقفن لقث ىلإ ةفاضإلاب ؛/,ه كرمج
 ١  1684قه 5, ال. 8وناو لأؤموعمأ !* 3 163, زل 0 27 - 29 عقيم عع )1(
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 دقف اذلو ١65/« نوعفدي مهسفنأ نودجي اوناك مهنأ ىتح . كارتألا نوفظوملا

 . مهملعو («>نييسنرفلا راجتلا مسا تحت نورجاتي ةقدانبلا راجتلا ذأ

 نم ريثك يف ةيقدنبلا مسا ىرخألا ةيبروألا ممألا لالغتسا :ًاسماخ
 ةيقدنب «تاناكيس» نورضحي نويدنالوطلا ناك دقف .اهيلإ ءىست ىتلا رومألا

 نوهوشي اوناك كلذبو .ةيقدنب اهنأ نوعدي «ةئيدر عئاضبب نوتأي امك «ةفيزم
 داعب الو .ةمكاحلا تالطلبلا ند نم صلبلل مهنوضرعيو «ةقدانبلا ةعمس

 ىلإ ةيقدنبلا ترطضا امدنع ًايلج اذه رهظ دقو .مهعم لماعتلا نع راجتلا

 ةلودلا عم اهيرح ءانثأ ,ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا بكارملا ىلع اهعئاضب ليمحت
 نوبعالتيو «مهتلومح ةقيقح نوفيزي اوناك بكارملا هذه ةنطابقف . ةينامثعلا
 وأ مورلا راجتلا حلاصل نورجاتي اوذخأ مهسفنأ مهبكارم ةئطابق نإ لب ءاهب
 اياعر مهتفصب كلذو .مهيلع بترتملا ةيلصنقلا مسر اوعفدي ال ىتح ءدوهيلا
 . 7نييناثع

 بهذلا لوألا نيييروألا نيرمعتسملا لمحو «ةكيرمأ فشك :ًاسداس

 فرص امن ,ىرخألا ةيبروألا لودلاو «ءاينابسإل ةديدع ىرخأ داومو ةضفلاو
 اهقلعو .طسوتملا رحبلا ربع ةيقدنبلا اهلمحت تناك يتلا علسلا نع ممألا رظن

 . اهتاريخخ ىلع لوصحلل ةديدجلا ةراقلا عم ةراجتلاب

 ءاهبكارم دض يكيتايردألا رحبلا يف ةنصرقلا ةكرح دادتشا :ًاعباس
 :ناقلبلا ةريزج هبش نم اهيلإ لمحت تناك يتلا ءابنم ةريغصلا ةصاخبو
 لفاوقلا ةطاسوب «ةيكرتلا ةمصاعلا نم اهيلإ ةدراولا قرشلا عئاضب فلتغ

 (1) -ه. 5. ال, 8دلم قاوموعمأ م" 8 157, طله 104. 15" ملويورطرعو 3

 - ميعاإابأو 8ممرأم, 85155 319 - 6, 10, ا/آقن5 4 ْ

 . م. 5. /.لأوووععأ. ف. 0نونأمأ, 18 156, الو 71 (/قر5 [لهالعتتطا6 1672)

 (2) مْ 5. ال. 0أ5مقععا. 2017300. 13 152, 70 25.12 01655668 1 ١)

 ليجستو «لاير )50٠( اهردق مهيلع ةمارغ قيبطتب نولاتحملا ةنطابقلا رذنأ دقلو
 .«ءادوس ةحئالو» يف مهئامسأ
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 برهتللو ءانوكتأو ازوغار ةسفانم نم صلختلل ةيقدنبلا تركف دقو . ةيرملا

 نم ةيمحم ةيرحب لفاوق دجوت نأو .«وتالابس» ىسرم زهجت نأ «ةنصارقلا نم

 كارتألا مظن لباقملابو « يحصلا اهرجحو .لابنزاخمو اهكرام امل ةديدج ةئيلم

 ةمواقم نم مغرلا ىلعو .لفاوقلا قالطنا ديعاومو ءوتالابس ىلإ ةيدؤملا قرطلا
 عباسلا ل يف ترهدزا وتالابس ةنيدم نإف «ةيقدنيلا هتلعف ال نييزوغارلا

 عئاضبلل ا(حخحض انزحمو «ىلوألا ةجردلا نم ةيراجت ةنيدم تدغ ىتح .رشع

 ةنصارقلا ديدهت نم عنمي مل اذه نكلو .دوسألا رحبلاو سراف نم ةدراولا
 .ةسداقلا رئامشاب اهترادفإو .ةيقدنتلا بكارملل رمعتنلا

 ,ةيقدنبلا عئاضب راعسأ ءالغ يف صخلتت ةتحب ةيلخاد بابسأ : ائماث
 بكارملا تقهرأ ىتلا «ةريثكلا ةيلحملا بئارضلاو راجتلا ةيدرف ومنو
 ددعف .ةيرحبلا ةيراجتلا تالحرلا مظنت ةطخ دوجو مدعو ءعئاضبلاو
 دراولاو «نايحألا ضعب يف ًاريبك ناك «تالاكسإلا ىلإ ةدفاولا بكارملا
 عم ايس ال «بولطملا رعسلا ىلع ظافحلاب حمسي ال عئاضبلا نم مخضلا
 ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةيقدنبلا علسلا ءارش فعضف .ةفينع ةيبروأ ةسفانم دوجو

 ركف دقلو . بكارملا هذمل ةدوعلا ةلحرل ةيفاك ةلومح داجيإ بعصلا نم ناك هنأ

 ليلقتو ,ةيقدنبلا بكارملا ةكرح ميظنت يف ((«ينيسوروم» و «(ينيريك» نالليبلا

 .«تنافيللا ةكرش رارغ ىلع ةيراجت ةكرش ءاشنإ !مههتموكح ىلع احرتقاو ءاهددع

 ىلع دمتعت تدغو .قباسلا نع تريغت دق ةيملاعلا ةراجتلا قئارط نأ ذإ
 سلجم ابلاط |ههنأ يأ . قيقدلا ميظنتلاو ,ةمخضلا لاومألا سوؤرو تاكرشلا
 ةراجت تالكشم ةجلاعم يف ًامزحو ةبقارم رثكأ نوكي نأب ء(ةسمخلا ءاربخلا»

 . ةيروطاربمإلا يف ةيقدنبلا

 اهرود رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيقدنبلا تدقف دقل .لوقلا ةوفصو

 ضوح نم ةيقرشلا ةّقطنملا 2 .ءاوسلا لع ةيسايسلاو ةيراجتلا ةايحلا 2

 مهنكلو .مهتعاطتسا ردقب ًايدرف ةمواقملا اهراجت لواح دقلو . طسوتملا رحبلا
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 . اقباس اوناك امك ةيقيقح ةيلاج نولكشي عقاولا يف اودوعي م

 :ةسئرف ةراجن

 وه .ءطبب اهلتقو عقاولا يف ةيروس يف ةيق.انبلا ةراجت باصأ ام ىسقأ نإ
 راكتحالا رسك ممألا هذه تعاطتسا ذإ .اهناديم ىرخألا ممألا لوخد

 يف اهتمحاز يتلا لودلا لوأو .ناديملا نع اهداعبإو «ةيقدنبلا ةنيدمل يراجتلا

 امل ناكو ءم67١ه ةنس نم اهتازايتما تلان يتلا ,ةسنرف تناك ,قوسلا

 ةئس ذنم «سلبارط يف اهلصنقو «ةيروسلا تالاكسإلا يف اهتايلاج

 لوحت نأو ءاهتناكم ةيقدنبلا عزانت نأ ةعرسب تعاطتسا دقو . 0004

 .ةيناثعلا ةلودلا عم ةيقدنبلا برح دعب ةصاخبو «ةيليسرم ىلإ اهتراجت مظعم
 ةيسنرفلا بكارملاب جعي يقرشلا طسوتملا رحبلا ادغو .(20م١1617 ةنس

 ىتح «ريطخلا سفانملا اذه نم اهفوخت ةيقدنبلا ترهظأو «ءةيداغلاو ةحئارلا

 يتلا «ةيكرتلا ةيسرافلا برحلا نم .بلح يف اهتراجتل ًاديدهت رثكأ هتربتعا
 ْ . 27لفاوقلا لوصو تعئم

 بورحلا ببسي ءابخ نأ ثبلي مل اذه ةيسنرفلا ةراجتلا قيرب نكلو
 ءاهتاعطاقم عيمج ءانثتسا نود تكبنأو ًاماع نيثالثل ةسنرف تداس يتلا ةينيدلا

 ةنيدملا يهو ةيليسرم ةنيدم اهءانثأ تعقوو ءاهيف ةراجتو ةعانص لك تبرخو
 الإ هنم جرخت مل يرح عارص يف «ةيسنرفلا تنافيللا ةراجتل ةدئاقلا

 . ةينيدلا بورحلا يسام بناج ىلإو . م1891/ يف «عبارلا يرنهل اهمالستساب

 حلص دعب ءةسنرفو ةيناثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا روتف نإف

 يف اهتمدق يتلا ةيرسلا ةدعاسملاو «ةينابسإ نيبو اهنيب .«سيزيربماكوتاك»

 تناك «ينولوبلا شرعلا لوح فالخلاو «ةيقدنبلاو ةينابسإل وتنابيل ةكرعم
 . ماشلا دالب يف ةيسنرفلا ةراجتلا ىلإ تءاسأ .ةماه لماوع

 (1) ا14حومممن امام 2: ا(ا١/ ) . ,

 (2) 6:|11650 تان ؟0أ 16 14 لابأا| وأ 15623. 7١ ) ١ !١

 (3) 88,عاتعإن 2: 61. :ةاهجامرم لأ ةلل68 3610. 2



 تاقالع ةماقإ نم مهعنم نم ةيقدنبلاو ةسنرف نكمتت ملو .تنافيللاو ماشلا
 لغتسا امك . لضفأ نكي مل نإ ءاهعم |مهتاقالع رارغ ىلع «ةيناثعلا ةلودلا عم

 ىلع مهموجه اوئشيل «ةيناثعلا ةيسنرفلا تاقالعلا روتف يبرعلا برغملا ةراحب

 .ةمخض تاراسخب ةديلولا ةراجتلا اوبيصيو «ةيسنرفلا ةيراجتلا هبكارملا

 .(7تايثب اهلمحم اسنرف ىلع ريسعلا نم ناك

 ةراجتتلا روهدت هجو يف فقيل .مئالملا تقولا يف عبارلا يرنه مكح ىتأو
 ةراحبلا ديعي نأب اهنمض دعوو «تازايتمالا ددجف .«قرشلا يف ةيسنرفلا
 يف اورمتسا اذإ مهبكارم نويسنرفلا قحالي نأو .هوذخأ ام نويرئازجلا

 ناك «عبارلا يرئه نأ نم مغرلا ىلعو .بئارضلا ضفخ هنأ امك « مهتامجه

 .قرشلا يف يبسرفلا ذوفنلا ميعدت ىلإ ءهذه ةراجتلا ةيوقت ءارو نم فده

 ءصالخ)ا مامت ةيسنرفلا 0 ةصلخم نكت ل ةيسنرفلا ةسايسلا نأ يأ

 انايفم قابلا مهطاشن ىلع ةيقيرفإ لامش ةراحب رارمتسا نم مغرلا ىلعو

 5 امن تس ماشلا دالب عم اسنرف ةراجت نإف ءزيلكنإلا ةنصارقلا مهيلإ

 نيثالت ىلإ ,تنافيللا يف ةسنرف ةراجت تلصو ىتح « عبارلا يرنه كلملا دهع

 .(”بكرم فلأ تلغشو .تاريللا نم اريل

 يف تأرط دق .ةقيمعو ةيسيئر تارييغت نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 ءانثأف .تنافيللا يف نييسنرفلا ةراجت ةعيبط ىلع رشع سداسلا نرقلا ةيابن
 اولوحي نأ ًايئابن نويدنالوملا نكمت .ةسنرف اهتناع يتلا ةيلخخادلا تابارطضالا
 ىلإ «نييليسرملا نم ةركذم لوقت اى .راجتلاف» « مادرتسمأ ىلإ لباوتلا ةراجت
 ىلإ اهلك تاراهبلاو لفلفلا ةراجت لوحت اودهاش نيذلا م1577 ةنس يف كلما
 لمح ىلإ اودمع كا رزج نم اهل نيينامالفلا راضحإب «يبسلطألا طيحملا
 ةيرقتعل امإ :ءاربك اقف وت ةيلمعلا هذه يف اوقفو دقو .ماشلا دالب نم ريارحلا

 (1) تقمافرم. ؟اا/., مدعمام - لو تعوم ممم !لاطامأو ل' قلوه امام, من ايلا 2(

 (2) اناوععمم: امام, طن >0 6 (

 44/ تايلاجلا ”/1



 ,تاونسلا نم ليلق :يف مهنأ ىتح «مهبكارم ةعرسل وأ «ةيليسرم ةنيدم
 ىتح «ةيقدنبلا ةراجت اوفعضأو «ةبروأ ريرح ةراجت لك ةنيدملا هذه ىلإ اوبذج

 ىلإ ةنس لك ةريخألا هذه اهلسرت تناك ءاريبك ًابكرم (0) نم ًالدب هنأ
 لصي ناك يضاملا يفو .اهنم بكارم ةتس لاسرإ ىلع ترصتقا اهنإف «ةيروس

 بكرم ىلع لمح انيب «ريرح ةلاب 1٠٠١-70٠١ نيب «ىلعأ دحك ةيليسرم ىلإ

 أم ىنغأ يه ةيليسرم بكارم تحبصأ اذكهو .ةلاي 1٠٠١-10١ دحاو
 ءاجأ لك ىف ةيسترتلا ةراغ ناك ارك عفر امم طسوتملا رحبلا يف ريسي

 هذه ةراجن يف ةيولوألا مهل تناك نيذلا مهسفنأ ةقدانبلا رطضاو .تنافيللا

 .م١٠11 4 ةنس تازايتما تءاجو٠ .«0«انتراجتل ناكملا كرت ىلإ ةقطنملا
 ءاهداريتساب ةسنرفل ةيناثعلا ةلودلا تحمس يتلا علسلا ريرحلا ىلإ فيضتل

 خاوجألا ةلدابم تفقوت نكلو «لوزغملاو ماخلا نطقلاو «عومشلاو دولجلا لثم
 امم «ةينيدلا بورحلا ببسب تفقوت عناصملا نآل «ةيروسلا علسلاب ةيسنرفلا

 ضياقتل «ةينابسإ نم ةيكيسكملاو ةيليبشإلا شورقلا ءارش ىلإ ةسنرف رطضا
 نييالم ةعبس ردصت تناك ةسنرف نأ ردقو .تنافيللا نم هدروتست ام اهم

 اذهو «ةضفلاب ةسنرف رقفأ ام «ناطلسلا دالب ىلإ ةيليسرم نم ًايونس وكيإ
 ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ يف ةيسنرفلا ةيداصتقالا تايرظنلا هتمواق ام

 . ”رشع عباسلا لئاوأو

 عباسلا نرقلا يف ,تنافيللا يف ةسنرف ةراجت روطت «نوسام» مسق دقلو

 : لحارم ثالث ىلإ ءرشع

 : ةيناثلا ةلحرملاو ءم٠5١ ىلإ م١51١ ةنس نم دتتو : ىلوألا ةلحرملا

 .م111© ىلإ م1587 نم :ةثلاسا ةلحرملاو .م1541* ىلإ م6٠15 نم

 . اهفورظو اهصئاصخ ةلحرم لكلو

 (1) ا1لةووأع هنن 8من. 14 لانألاهأ 1623. ل. 1

 (2) ااقهدممت امام, 8: 20411 )0
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 «ىلوألا ةلحرملا لالخ يأ رشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يفف

 «ليوط طاطحنا قيرط يف ريست «ةيروسلا تالاكسإلا يف اسنرف ةراجت تناك
 بسحي  بعصلا نم ادغ ىتح .مالآلاو بعاصملا نم اريثك تلمحت اهنأ ذإ

 بعاصملا كلت لامجإ نكميو .«)ةمئاق تيقب فيك ليختن نأ  نوسام لوق

 : لي اب

 ةئيس ةلماعم نم ءاهسفن ةيناثعلا ةلودلا ضرأ ىلع تابوعصلا :ًالوأ

 «تامارغلاو صلبلا ةسايسو «تازايتمالل قيقد قيبطت مدعو «تايلاجلل

 عيمج اهتأطو تحت تشاع تاقياضم نم كلذ ريغ ىلإ ,بئارضلاو موسرلاو
 .دقلو .ءانثتسا نود «قرشلاو ماشلا دالب تالاكسإ يف ةيبروألا تايلاجلا

 . اقباس ليصفتلاب اهانسرد

 .اهتاتفو اهعاونأ لكب طسوتملا رحبلا يف ةنصرقلا :ًايناث

 ةراجتل عيجشتلاو ةياحلا ميدقت ىلع ةيسنرفلا ةموكحلا ةردق مدع :ًاثلا

 ةيروطاربمإلا عم اهيورحب اهلاغشنا ببسب «عبارلا يرنه ةافو دعب «تنافيللا

 راشتناو .ةيلخادلا دنورفلا بورح ببسبو «ةينابسإ عمو «ةسدقملا ةينمرجلا

 تاردابل تكرتو ؛تنافيللا ةراجت تلمهأ كلذبو .ةيليسرم يف نوعاطلا
 ىلإ ةجاحلا دشأب تناك امنيب ءًابيرقت نرق فصن ةصاخلا اهرداصلو «دارفألا
 .ةراجتلا هذه ىلإ ةمكاحلا ةطلسلا هابتنا دتي مل ةقيقحلا يفو .ةدعاسملاو نوعلا

 ءاهنأشب ةماه تابلط ةيمومعلا ةيعمجلا تمدق املنع «م151 4 ةنس يف الإ

 راهدزا ىلع رطخ وه قرشلا تالاكسإ ىلإ دقنلا ريدصت نأ تحضوأو

 . ةنصرقلا ىلع ءاضقلل تعس ابنأ ىوس عقاولا يف لعفت لو :)ةكلمملا

 ةعرسب اوضبق ءالؤهف .ةيدنالوطلا مث «ةيزيلكنإلا ةسفانملا روهظ :ًاعبار

 لمهأ امنيب «ةيراجتلا مهتنامأو مهعئاضبل ةعيفرلا ةيعونلا ببسب قاوسألا ىلع
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 ىلع أرط يذلا شائنالاو «هتغابص ةءادرو «هتيعون ءوسل يسشرفلا خوجلا

 .تالاكسالا يف ةيسنرفلا تايلاجلا راجت نيب سالفإلا ىشفتف . عطقلا مجح

 . مهتلماعمب ةقث : نم ىقبت ام دالبلا يلاهأ دقفيل ءدوقعلاب مهديقت مدع ءاجو

 بكارملا ءانب يف نييسنرفلا ىلع ددجلا نيدفاولا قوفت اذه لإ فاضيو

 اهلمحت يتلا عئاضبلاو علسلا فاعضأ ةثالث لمحت تناك مهبكارمف .ةحالملاو

 رفسلا يف مهتقيرط نأ (ى ءاهمقاوط ةدايز ىلإ ةجاح نود «ةيسنرفلا بكارملا

 مادخمتسا يف نييسنرفلا ةقيرط نم ملسأ اهأ تنب تتبثأ لفاوق لكش ىلع لقنتلاو

 ىلع اهسفن ةيامح يف دمتعتو .ًاضعب اهضعب نع ةلقتسم ريست ةريغص بكارم

 زيلكنإلا هيلع لصح يذلا مدقتلا نم مغرلا ىلع نكلو .طقف اهتعرس
 نولازي ال اوناك نييسنرفلا نإف ءم١157١ ةنس نم ٌءادتبا ,نويدنالوملاو

 لوألا اوناك دقف «م178 ةنس ىتح «ماشلا دالب يف ةريبك ةراجتب نوموقي

 ,(0ابيرقت ةقدانبلاو زيلكنإلا ةراجشغ فعض لداعت اهيف مهتراجت نأ ذإ .بلح يف

 بلح يف زيلكنإلا مامأ أوفعض مهخأ الإ . ”نيديحولا مه اوناك اديص فو

 .مك ةنس لعب

 وه .ةلحرملا هذه يف «نييسنرفلا ةراجت يف يقيقحلا فعضلا نإ :ًاسماخ
 « سنفوربلا راجت يديأ يف تناك تنافيللا ةراجتف . مهميظنت بولسأ يف أطخلا

 رصقلا ناك الو .ايلعلا طالبلا ةطلسل عوضمخ عم «ةيليسرم اهبقارتو اههجوتو
 «ةيملاعلا ةسايسلاو ةيجراخلا بورحلا ىلإ ةهجوم هراظنأو «ةيليسرم نع ًاديعب

 الإ عضخم ال تناك تنافيللا ةراجت نإف «ةيليسرم قزمت بازحألا تناك انو

 لبق نم ةطلسلا لامعتسا ءوسل ًاعساو بابلا حتف اذهو .ةبقارملا نم ليلقلل
 ةمكاحلا تاطلسلا عم ءالؤه قافتاو «ةيثارولا تايلصنقلا لثم .لصانقلا

 .ةراجتلا ىلع بئارضو موسر ضرفو «.ةيلاحجلا لاومأ صاصتما ىلع ةيكرتلا

 . مهتاقفنو ءارفسلاو لصانقلا تاجاح دسلو ,تالاكسإلا نويدب ءافولل

 (1) ااوهومر: م: 0 | )1(
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 يتلا ةطلسلاو .مهيفظوم طابضناو «نييدنالوطاو ءزيلكنإلل مراصلاو قيقدلا
 . ()ههتاكرش أهم عتمتت تناك

 طبه امدنع ءةحضاو ىبنرفلا يراجتلا رايبنالا اذه جئاتن ترهظو

 2م 1517ه ةنس يف «ةريل نويلم رشع ةعبرأ ىلإ تنافيللا يف مهتراجت عومجم
 تضفخنا ةنس )١7( دعبو ؛م1548١ ةنس يف طقف نييالم ةعبس ىلإو
 نييالم مث  ؟ | هتميق ام ىلإ ' ,ةيناثعلا ةلودلا يضارأ نم ةيسنرفلا تادراولا

 مدختست ةسنرف تناك |نيبو . ابيرقت ءيش ال اهيلإ تارداصلا تناك اهنيب ةريل

 فصتنم يف مدختست دعت مل اهنإف .بكرم فلأ مم ماع هذه اهتراجت يف

 . ()ابكرم )٠"( ىوس ثرقلا

 اذه مامأ ًائيش رمألا ءىداب يف ةيسنرفلا ةموكحلا لعفت مل ةقيقحلا يفو
 ىلإ «ناييمروك هبيد» ةثعب ءم١1571 ةنس يف تلسرأ اهنأ ىوس ءروهدتلا

 «نيتاللا حيدلا لاجر ةماقإ «ةلحرلا هذهل ةيسيئرلا جئاتنلا تناكو .تنافيللا

 لصنق ةماقإو .جاجحلا نمأ ةيامحو ,ةسدقملا نكامألا ةيكلم يف مهتيبثتو

 قرطلاب تمدخ ةشثعبلا هذه نأ ركني الو .ةرم لوأل سدقلا يف ىبسرف

 ةداعإل رماوأ ىلع ىلاغلا :تابلا نم تلضحو.:ةراجتلا نمأ ةيسامولبيدلا
 ىلع ريسي ةراجتتلا هذه رمأ كرتي مل ويلشير نكلو .رئازجلاو ةسنرف نيب مالسلا
 . هريكفت نم ىلوألا ةناكملا لتحت ةيداصتقالا اياضقلا لعج يذلا وهو .هنهاوع

 اهنأب“ ء.ةصاخب ماشلا دالب ينو «تنافيللا يف نييسنفوربلا ةراجت يف هيأر ناكو

 هيلع لصح يذلا مدقتلا حضوت م1595 ةنس (نارتراشنوب» ىلإ ةمدقم ةركذم نإ ١١(

 .م١1551 ةنس ليق ةسنرف باسح ىلع مهريغو نويدن الواو زيلكنإلا

 ممععازابع الوارف. 8 7, 497. اخنأ 8

 ىلإ ًابكرم )7١( و ءاديص ىلإ ببكارم (8) ةيليسرم نم ماع لك بهذي ناك (؟)
 . نوعبس اهددعو تنافيللا عومجم ىلإ ةهجوملا بكارملا نم 4٠/ يأ «نوردنكساإللا

 ااقعومر, م. 130 ١ ا“ ماع . « 56وناعتم ناريغيس» ديسلا ريرقت بسحب كلذو

 ةدأ



 ةكلمملا دنقفت اهعأل «ةلودلاب ةرضم  كاذنآ ماعلا يأرلا ىدل دئاس وه امك -
 مت اذإ نكلو» :الئاق كردتسي هنأ الإ ءاهل ةرورض ال علسب يتأتل ءاهدقن

 نإف ءماعلا يأرلا نم ةبراحملا ةراجتلا هذه يحاون عيمج ىلع ًامامت فرعتلا
 هذه نأ فرتعي مل اذإ ىمعأ اندحاو نوكي نأ بجيف . . .هيأر ريغي ناسنإلا

 .()(ةيرورض اهينإو .طقف دن تملا ةناعلا

 يبيلصلا عورشملا بحاص يب يشوبكلا كن زويد دنألا تيغل ةاسيعفو

 ةقطنم يف ةسنرف ذوفن رشن يف ًاماه 0 مايا نم اير .روهشملا

 «تنافيللا تاثعبل» ًاسيئر 2م15178 ةنس نيع نأ دعب ايس الو «تنافيللا

 نييشوبكلا تائم بألا اذه لسرأ دقو .«ةيريشبتلا ادنكو ربربلا دالبو

 اولمعي مل مهنأ نم مغرلا ىلعو .بلحو «نانبل ندمو ء« سدقلا ىلإ نييسنرفلا

 راجتلل تانوعملاو تامولعملا نم مزلي ام نومدقي اوناك مهنإف «ةراجتلا يف

 يتلا نكامألا يف اسنرف حلاصم ةمدخو مهئاويإ ىلع نولمعيو .«نييبروألا

 .(9اهيف نوميقي

 ةضبنل ةدع تاعورشم نضتحا ويلشير نأ راكنإلا نكمي ال عقاولا يفو

 .رصم يف ةيسنرفلا ةراجتلل ةديدج قيرط حتف دارأ دقف ةيسنرفلا قرشلا ةراجت

 هأش عم ةيراجت تاقافتا دقعب ركف هنأ اك .«اهيلإ ةشبحلا عئاضب بذجب

 ةرتلكنإ ةضهانمو ء ةسنرف حلاصل عاقبلا كلت يف ةراجتلا ليوحتل .سراف

 نم «ويلشير هب نمأ عورشم ربكأ نأ الإ . ىعسملا سفن ىعست تناك يتلا

 (1) !هقاورعمأ طمهاأأأونع, 2 0 2قيأ. 08م. 176. 586. 6 )1(

 (2) هزوومممعهت. ١١٠١ م: همه )2

 (3) ال. القمل: !هننأو اللا/ تأ عوازل ماع. ةرف.

 ةركذم كانهو .رشع عبارلا سيول دهع يف هيف رظنلا ديعأ يذلا عورشلا سفن وه
 .دنملا ةراجتب ضوبنلل حرتقت ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو يف ةظوفحم ةلحرملا هذهل دوعت

 :رظناو .ةرهاقلا ىلإ سيوس ةانق قش
 0 'ةميعرما: 8أءلعاتعن أ ١و 8لووقوععطاع ةطعماانو. .215 :2 .١1

 مو



 يراجتلا راهدزالا ىأر دقف .تاكرشلا داجيإ وه ءةراجتلا ةضهن لجأ

 ىلإ ربكألا همسق يف عجري كلذو «تنافيللا يف ةدنالوهو ةرلكنإل ريبكلا

 (بتراجت اتماقأ نيتللا «لاغتربلاو ةينابسإ يف دهاشي امل ًافالخ .ةعساولا |هتاكرش
 ةسنرف نم لك يف رمألا هيلع ناك ام سكع ىلعو .ةلودلل ةقيضلا ةياصوبلا ىلع

 ربكألا هفده ادغ مث نمو . ةيدرفلا ةردابملل ءيش لك اتكرت نيتللا «ةيقدنبلاو

 ةكرش اهنإو «تنافيلل ةصاخ ةكرش دجوي مل هنأ الإ «ةهباشم تاكرش ميظنت

 ناكو «م15147 ةنس تسسأ يتلا (ةيقرشلا دنهلا وأ) . 0:190'6.0: قرشلل

 دهاشي ال نكلو «تنافيللا ةراجتب يراجتلا اهكص بسحب متبت نأ اهيلع
 .()طسوتملا رحبلا يف اهلمعل رثأ يأ ةقيقحلا يف

 ضعيبب همايق «تنافيللا ةراجتب كلذك ويلشير ماتها رهاظم نمو

 هتيغر نع هنالعإو .«9ةيسنرفلا بكارملا ءانب عيجشت راضم يف تاحالصإلا

 ,9”تنافيللا يف ةطلسلا لامعتسا ءوس ءىواسم لك عنمي ميظنت عضو ف

 ةقطنم ىلإو تالاكسإلا ىلإ ةيشيتفتلا تاثعبلا ءهدعب نارازامو ءهلاسرإو

 .(©تنافقيللا ةراجتب نولماعلا ثيح سنئفوربلا

 يف رظنا تاكرشلا ثحب لجأ نم )١(
 8مم ةقكأالال: او 6ىقق للعم تهت موومأم5 لع 0و8, ظقمأو 2

 60 ةمدوطعدنن. ||. 2م: 426 - 1

 (2) طاومممعوال. ٠١|! 2: 385 - 7 مه

  حلملا ادع  ةيسنرف ةعاضب ةيأ ريدصت عنمي يذلا «م577١ ةنس وشيم نوناق

 . ةيبنجأ بكارم ىلع
 (3) م. زل. قا. عا. تمر عد. 2هالانوايو. 6همكاما ل صممأ6. 85عو. 3, عونا 173 - 4 ة»]

 دقف و 5هوداعت» ناريغيس» ديسلاو (م11735 ١١171١ رييدراكيب الود ةثعب لثم (4)

 ةقيقد تامولعم ىلع لصحو اهلك اهيلع /" مسر ضرفو .تالاكسإإلا لوألا راز

 فرعتو ةيليسرم نم راجت عم يناثلا عمتجاو .اهيف ةيراجتلاو ةيلاملا لاوحألا نع
 . ةراجتلا لاوحأ

 راشتسم نايتارغو درازاتلاب نم نارازام مايأ م15014١ ةنس يف ةثعب تلكش دقلو

 فرعت مل نكلو اهيف نييسنرفلا ةراجت نع ًاقيقحت يرجيو .بلح ىلإ بهذيل .كلملا
 اباوووورر: طه: 1146 .اهلمع جئاتن

 ه.



 ةيلعف تاحالصإب ءهدعب نم نارازام الو ويلشير مقي مل ةقيقحلا يفو

 ةراجتلا هذه ايمح |امهف . ماشلا دالب يف ةيسنرفلا ةراجتلا ناديم يف ةميق تاذ

 نرقلا نم ىلوألا ةلحرملا تناك اذكهو .ةيفاكلا ةمدخلا اهامدخم مل امهغأ الإ

 ةنسح تناك نإو «تالاكسإلا يف اسنرف ةراجتل فعض ةرتف رشع عباسلا

 . اديص ةلكسإ يف ايبسن

 تداع دقف 2ءم15/17* ىلإ م٠15١ ةنس نم دتمتو «ةيناثلا ةلحرملا يف امأ

 امدنع اذه ثدحو . اهتوبك نم ضوبملا ىلإ «ةيروس يف ةيسنرفلا ةراجتلا اهيف

 ةراجتلا عيسوت هفده ناكو .م١115 ةنس «لاحلا ةيصان ىلع ريبلوك ضبق

 :ًاماع نيرشعو نيتثالو . هماتها طحم تنافيللا لعجف .ةسنرف يف ةعانصلاو

 يوقيو «ةينايثعلا ةيروطاربمإلا يف اهميظنت ديعيو «ةراجتلا حلصي نأ لواح

 .اهماقأ يتلا تاعانصلا لجأ نم ةجاحب ناك دقف .ناطلسلا عم هتاقالع

 قوس ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو «قاوسأ ىلإ ءاهتماقإب ركفي يتلا تاعانصلاو
 . ()هينغ اهبوعشو ءأريثك جاتحتو ءاليلق جتنت اهنأل «ةزاتمم

 ةراجتتلا هجو يف تفقو يلا ءىواسملا ةلازإل ةريبك !دوهدح سلوك لذب دقلو

 تايحالص نيعف ءاهيف تايلاحلا لمع تفعضأو .تالاكسالا يف ةيسنرفلا

 ةموكحلا تماقأ «سنفوربلا مكاح لالخ نمو «ةقدب نيفرشملا نيفظوملا عيمج

 -ريبلوك عجشو .ةيليسرم لوح اهلك تزكرت يتلا ةراجتلا ىلع ةلماك ةرطيس

 «كلملا نم دنسب تاكرشلا نيوكتو «نفسلا ءانب  هلبق ويلشير لعف اك
 ةكرش «تاكرش عبرأ ًالعف تفلأتو «ةراجتلا ىوتسم عفرل ةريثك تازايتمايو

 رحبلا ةكرشو « م1174 ةنس ةيناثلا تنافيللا ةكرشو «م١77١ ةنس تنافيللا

 اهلكو «م548١ ةنس ةيناثلا طسوتملا رحبلا ةكرشو 2م582١© ةنس طسوتملا

 ىلع ةيدرفلا ةرماغملا نييسنرفلا ليضقتو ,.ةئطاخلا ةرادإلا ببسي تقفحخأ

 يعامجلا لمعلا

 (1) م. 085 8قيبوومق. |. ظظ: 40 - 1 )0(



 تدجوأ اهنأ الإ .ةقدب اهعيمج قبطت مل تاءارجإلا نأ نم مغرلا ىلعو
 نسحتلا اذه عجريو ,ةيسنرفلا تايلاجلا ةلاح ةراجت يف ًاريبك ًانسحت عومجملاب
 اهرودقمب حبصأ يتلا .20ةيسنرفلا خوجلا ةعانص يقر ىلإ ىلوألا ةجردلا يف

 عم ةيدجلا ةسفانملا ناديم اسنرف تلد كلذبو ءابنم هبلطي امي قوسلا ديوزت

 تازايتمالا ديدجت نم ليتناون نكمت ىلإ نسحتلا دوعي (ى . ةرتلكنإو ةدنالوه
 كلذبو .انيأر امك /“ ىلإ سوكملا ضيفختو .م117/* ةنس يف «ةيسنرفلا
 ةليط زيلكنإلا اهب عتمت يتلا سسألا سفن ىلع نولماعي نويسنرفلا حبصأ
 . يضاملا نرقلا

 نم ةيروس يف ةيسنرفلا تايلاجلا ةراجت عفرل لمعي لازي ال ريبلوك ناكو
 روذب عضو دق ناك هنأ الإ «(م1-5717١1717/8) برح تماق امدنع ءاهتنحم

 ءم141١* ةنس «ةيكرتلا ةيوشمنلا برحلا راجفنا نم مغرلا ىلعو .حالصالا

 .يلاعلا بابلا عم ةيدو تاقالعلا ءاقبإ ىلإ رارمتساب وعدي ناك ريبلوك نإف
 عبارلا سيول كلملا حومط ءاجو «ةحجان ةراجتل مزالو يرورض ساسأك
 كارتألا برح تماق انئيحف .فدملا اذه ايوقف ءةسمنلل هتوادذعو .رشع

 اوتفتلا ام لوأ اوتفتلا نييناشعلا نإف ءادنلوبو ةيقدنبلاو ةسمنلا دض نييناثعلا
 طالبلا يف اهذوفن ةسنرف تداعتسا كلذبو .ىبسرفلا سمألا فيلح ىلإ

 .«هرشع عبارلا سيول مكح ءدب يف ًاليلق عضعضت دق ناك نأ دعب ينامثعلا
 ثيح ءاهريغو نوساكراك يف مهدداب نم نورافلا نويدنالوطا نوجاسنلا ماقأ دقل )١(

 يفعأو عناصملا تينب دقلو . خوجلا ةعانص يف ةيقارلا قرطلا ناكسلا نوملعي اوذخأ

 اذهف .ةريبك تاليهست نوردصملا يطعأ اك امل اني بئارضلا نم اهداريإ
 .ةيبستلا ةسنرفو ةيروس نيب ةفاسملا رصقو «ينابسإلا فوصلا برقو ؛ , عيجشتلا

 نم قرأو معنأ ناك يسنرفلا خوجلا نأ اميسال «نيرطخ نيسفانم نييسنرفلا تلعج
 ارا ومكل: 5: 6 . يريلكنإلا

 بلح يف ثداحلا زيلكنإلا لغتسا دقو م1581 ةنس سويخ ةثداح دعب اهيسالو (؟)

 تاقالعلا نككلو . مهنويدب مهتبلاطملو نييسنرفلا ىلع ةمكاحلا ةطلسلاو يلاهألا اوبلؤيل
 ا 0خصتاوراعت الا. 58: 239 - 252 .اهارج ىلإ تداع نأ تثيل ام



 تاالاكسإلا يف ةيسنرفلا تايلاحلا ةراجت عفدل ذوفنلا اذه لغتسا دقلو

 «ةيقدنبلاو ةيدنالوهلاو ةيزيلكنإلا تايلاجلا ةراجت باسح ىلع ًامدق «ةيروسلا
 رصم نيب ةراجت نم ةقدانبلا دي يف ىقبت دق ناك ام ىلع تلوتسا اهنأ ىتح

 ..(ةيئاذغلا داوملا يف «ةيروسو

 ىتح م541١ ةنس نم ةدتمملا ةثلاثلا ةلحرملا يف هنأ قبس امم نيبتيو

 عم «ةيروس يف ترهدزا دق ةيسنرفلا ةراجتلا نإف ءرشع عباسلا نرقلا ةيابن

 ةفصب طسوتملا رحبلا يف ةيراجتلا ةكرحلا تلش يتلا « غروبسغوأ برح دوجو

 لامعأ جئاتن لضفب كلذو .ةيدنالوهلاو ةيزيلكنإلا ةنصرقلا ببسب .ةماع

 ل ميظنت يف . (هلويئيس»و 00000 لاثمأ ءمدعي نم هئافلختو ريبلوك

 ل تاقالعلا نيسحنو ءةعانصلا طيشنتو .تالاكسإلا يف ةيسنرفلا

 ا مايلو ريسلا «ةينيطنطسقلا يف يزيلكتإلا ريفسلا نأ ىتح «ةيكرتلا

 اهمكحت - ةيناثعلا دصقيو  ةيروطاربمإلا هذه نأ دكؤملا نم» :لوقي بتك

 ةنس يفو .(ةيكرتلا ةحلصملا نم رثكأ يلاح لا تقولا يف ةيسنرفلا ةحلصملا

 , ةيزيلكنإلا ةيلاجلا ةراجت لاح ًاحضوم زيلكنإلا راجتلا دحأ بتك ءم14
 نحنو .لمع دوجو مدعل نولطاعو نورقتح اننأ» : ةيسنرفلا ةسفانملا مامأ

 .«9(هفداصن يسنرف لك مامأ لاجملا حاسفإ ىلع نوربجم

 نم .تنافيللا نم ةيسنرفلا تادراولا لدعم عفترا دقو

 يف الراله٠١ر,٠٠.٠ ىلإ ,ما5ك4ا/-15854 نيب ءقريل (هر5ءءرد9٠)

 نيبو 22م159ه8 ةنس نييالم ةيناث ىلإو .ةيلاتلا عسبسلا تاونسلا

 مالسب ةسنرف عم اهندمو ماشلا دالب ءىناوم ةراجت تعتمت «(م1-19١17)

 ىتح ءاماع نيعبس نم هفرعت مل دح ىلإ اهتراجت ةميق تعفترا دقو .فاص

 تايلاحلا تدب اذكهو ««ةريل (١١,؟١٠0 ٠٠٠١١ تادراولا ةميق تغلب

 ) 107 - 9 (3 .)١انالمو0: م: )2( ,)1(

  2: 6 2ا/لوقوملا -  2: 119:لأط١ا )3(

 ,  2: 7 ( 3ا[4ققوومل: )4(



 نم ىوقأ «ةيروسلا تالاكسإلا يف ءرشع عباسلا نرقلا ةياهخ يف ةيسنرفلا

 . ةيبونكلسا ءىناوملا يف ايس الو ءالمع طشنأو «ةراجت ىرخألا تايلاجلا ةيقب

 : ةرتلكنإ ةراجن

 ةرملكنإ ةسفانم نأ «ةسنرفو ةيقدنبلا ةراجت يف ثحبلا ءانثأ انظحال دقل

 نع ىلوألا داعبإ ينو .«نيتراجتلا نيتاه فعض يف 556 تناك «ةدنالوهو

 ناديم ةرتلكنإ لوخد ةيفيك ًاقباس انسرد دقلو  ماشلا دالب يف ةراجتلا حرسم
 تقلطنا اذكهو .ةيناثعلا ةلودلا يف اهمدق تتبث فيكو «تنافيللا ةراجت

 ةيروسلا تالاكسإلا يف ةداج لمعتل «م١164 ةئس ذنم «تنافيللا ةكرش»
 .اهرمأ نم ةنيب ىلع نوكتل «ةراجتلا لبس اهل اوفشكتسيل اهءالمع تثعبو
 تلعف اهك « مهتافرصتو دارفألا تارماغمل كرتت مل ةيروس يف ةيزيلكنإلا ةراجتلاف

 مل امك «ةيلك اهتركتحا «راجتلا نم ةكرش دي يف تعضو امنإو ءالثم ةسنرف
 ًيظنت ةكرشلا اهتمظن امنإو ءءاشت ام اهب لعفت ةيداصتقالا فورظلل كرتت
 اهيف:تفرجنا يتلا «تالبلبتلاو تابذبذتلا يف عقت ال اهلعج ءًامراصو ًاقيقد
 تنافقيللا ةراجتل ةيزيلكنإلا ةكرشلا تكشنأ دقلو .ةيروس يف ةيسنرفلا ةراجتلا

 ةكرش عم اهجامدنا منو .(0ثيبازيلإ ةكلملا لبق نم «م١1680١ ةنس يف هذه

 ةنس يف اهتقيثو تددجو 2م6917١ ةنس يف ديدج نم اهميظنتو «ةيقدنبلا
 ةنس «لوألا سميج كلملا دهع يف ىئاهنلا اهلكش تذختاو ع6«

 (1) النمل: 2:1 )10
 اتدم تناكو م١0 ةنس ريمتبس ١١ يف هئاقدصأو نروبزوأل ةقيثولا تردص

 . تاوئنس عبس

 (2) اطزلث ص: 20, 28:37 - 1 2(,

 (15) اهتدمو 2,م186957 ةنس «(يناثلا نوناك) رياني يف ةديدجلا ةقيثولا تردص
 تفشتكا يتلا ةيقرشلا دنهلا ىلإ ناطلسلا يضارأ ربع ةكرشلا لمع حاس تدمو ءةنس

 ىلإ ارب ةيروس ءىطاش نم ةلحر يف ةكرشلا مهتلسرأ نيذلا ةعبرألا ءالمعلا لبق نم
 ةباشم ١5٠٠ ريمسيد ١" ةقيثو نإو .اقالامو امروبو دنهلا ىلإ هنمو «يبرعلا جيلخلا

 ةكرشلا تذعخأ اهيفو ءةنس )١6( يه اهب صخرملا ةدملا تناكو ١1547 قاشيمل
 . ةيرابتعالا اهتيصخش

 ةءا/



 ءرشع نماثلا نرقلا ىتح تاميظنتلا كلت بجومب ريست تيقيو . 6
 ةروثلا تابارطضا ءانثأ عاري مل اهماظن يف ىتأ ام ضعب نأ ظحول امدنعو

 . ىلوألا تاميظنتلا ميعدت ىلإ دمع .يناثلا لراش كلملا نإف ءم15149١ ةنس

 .(261751 ةنس يف رداصلا هكص يف

 سوؤر مضت ع ةكرتشم ةنيزخ امل «ةيداع ةكرش تنافيللا ةكرش نكت ملو
 ةراجتتلاب موقي اهيف رجات لك راجت عّمجَت تناك اهنإو .بسحف نيمهانسملا لاومأ
 مو .ةماعلا تاقفنلا يف مهسيو , ةكرشلا تاييظنت قفو .22صاخلا هباسحل
 مهيف طرتشي ددج راجت اهلخخدي ناك لب ءتباث اهنوفلؤي نيذلا راجتلا ددع نكي
 عبس اوضمأ دق اونوكي نأو «راجتلا رابك نمو .ةراجتلا يف نيقيرع اونوكي نأ
 تناك اذإ لوخد مسر ًاينيلرتسإ ًاهينج (؟5) اوعفدي نأو .نيرمتلا يف تاونس
 رغصأ اوناك اذإ ًاينيلرتسإ ًاهينج (50)و .نيرشعلاو ةسماخلا زواجتت مهنس
 راكتحا ةكرشلل ناكو «(٠٠8)لا زواجتي ءاضعألا ددع ناك ةداعلا ينو . انس
 رحبلا ءىناوم عيمج يف امتإو ءبسحو ماشلا دالب ءىناوم يف ال ةراجتلا
 . ةيلاطيإو  ةينايسإو ةسنرف اذع ام .ءطسوتملا

 نوموقي مهنأب نوأجافيو ءاهيف ءاضعأ اونوكي مل نيذلا نورماغملا امأ

 .ما06 ةنس رمسيد ١ يف تددج )0(

 (1) انواع, ١٠١ 2: 10 - الا/ممل: 2: 0

 .يسنرفلا يرحبلا فيشرألا يف ةدوجوم م771١ ةنس ةقيثو نإ (؟)
 معلا وك ل6 اة ااوينمو. 8 7, 486, 6017 127 - 2

 كحاب: لأ ءالممصقتم, هما. !413 - 1414 - |ه 6هياولا ؟1لفومعاقمأت 2: 400, 458 - رنيوول: 1

 اهتفصب يأ « يعامجلا لمعلا ساسأ ىلع رهظي ام ىلع ةيادبلا يف ةكرشلا تلمع دقل (*)
 نأ يأ .يدرفلا لمعلا ةقيرطب تراس .م1641 ةئس دعب اهنأ الإ ءةدحلاو ةدحو

 يف نوصاخلا هؤالمع دحاو لكلو ؛نيصاخلا هلامو هعئاضبب رماغي ذخأ درف لك
 .عرستيس نوجريس» رجاتلا مدخي بلح يف «نوتغنيرود جروج١ ناك دقف ءةيروس

 . «هواراغ مايليو» مدخمي «نوسردناس»و

 انلوول: م: 17,22 - عموزعي زمان صطمتالالا- زمالاا



 ةمارغ نوعفدي مهنإف ءاهزايتمأ اهمسر يتلا ةيفارغجلا دودحلا يف ةراجتلاب
 تناكو . )اهب تلمح دق مهبكارم ىرت يتلا .مهعئاضب ةميق نم 7١/ اهردق

 ددحت يتلا يهو .ةيطارقميد ةقيرطبو ءاهسلاجم ةطاسوب اهسفن مكحت ةكرشلا
 راعسأ تافيرعت مظنتو «تالاكسإلا ىلإ بهذت نأ بجي يتلا بكارملا ددع

 .©”اهنمو اهيلإ لمحت ىتتلا عئاضبلا عيب

 يف ىهو تققح دقف ءابهتأشن ذنم «تنافيللا ةكرش» تحجن دقلو

 دعب عضرأ حايرألا تتاكو نصت > لإ كلضو اهابرأ لوألا انعروص
 . ةيقدنبلا ةكرش عم جامدنالا دعب ةيناثلا اهتروص يف يهو ءم16947 ةنس

 اذإو .نوردنكسإلا ىلإ تلقتنا مث « ماشلا دالب يف سلبارط ءانيم قرطت تناكو

 .هفقوت مل امنأ الإ ءاهلمع تقاعأ دق ةينابسإلا ةيزيلكنإلا برحلا تناك

 ةنحاشو «ريدصقلاو خاوجألا اهيلإ ةلماح (©9ةيروس ىلإ ةيداغ ةحئار بكارملاف

 بيبزلاو «لباوتلاو ريقاقعلاو داجسلاو فوصلاو ءيهوملاو ماخلا ريرحلا اهنم
 رخاوأ يف بلح نم ةثعبنملا ىواكشلا كلت نذإ مل ءرملا لءاستيو . جلينلاو

 .«رتلوس الوقين» ديسلا «ةكرشلا ءاضعأ دحأ نأ ىتح «رشع سداسلا نرقلا

 نأ هيف كش ال امو ©«اهلجأ نم ةرماغملا قحتست ال بلح ةراجت» نأ نلعأ

 .«تالحرلا لوط يهو .ىواكشلا كلتل ةيعادلا ةقحلا بابسألا ضعب كانه

 ةقدانبلا ةمواقمو ءةنصارقلا رطخو 2م1504 ةنس ىتح .ةينابسإ ءادعو

 (1) الو ةومرر: 2: 0 ) , ١

 (2) ميعاطأا/ هه له اه ثق. 8 7, 486 - اناههعمرمت 2: 120, )00

 (3) اا/ قمل: 2: 17 - 8ءقلنلوأ: ص: 85 ف

 أراحب )14٠( اهيف لمعي ًابكرم رشع ةسم مدختست ةكرشلا تناك م1546 ةنس يف (4)

 .نوردنكسإإلا يف اهنم ةسمخ تسرو ءهينج )06٠٠( اهتميق تادئاع عفدتو
 الممل: 2:3

 (5) ايبوول: 2: 24 - 20651: ؟ةنيواع نأ لطمم 58006 عمصت 2 4 )6

 .(م899١ ةنس ريمفون )٠١ خيراتب ةلاسر
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 . "”لصانقلاو ةينيطنطسقلا ةرافس تاقفنو ,كارتألا تارداصمو «نييليسرملاو

 ةكرشلا تي و ةمئاق ىواكشلا كلت نأ نيبي «دوو» نكلو

 ةيلاجف ءاهسكع تبثي ام كانه نأ اهيس الو اهب كشلا ىلإ عفدي امم هلك

 « لصنقلا بناج ىلإ ًاتيب (14) مضتو .ةماه تناك «م١ه95 ةنس يف بلح

 ةنس فو .نوردنكسآلا يف ال نزخم ءاشنإ ةكرشلا تررق 2م16141/ ةنس يفو

 يف هلام لكي رماغي نأ ندنل يف هملعم نم نوسردناس نوج بلط م4٠

 تناكول ثدحيل ناك ام هلك اذهو . «ةيروس ىلإ ةبهاذلا بكارملا زيهجت

 يف تنافيللا ةكرش ةراجت تلءاضت دقل ةقيقحلا يو .ةدكارو ةلماخ ةراجتلا

 امدنع ءاهنوقياضي اوذخأ كارتألا نأل كليلق ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ

 دنحلا ةكرش» روهظ نأ اك .ةينابسإ عم حلصلا دقعتس ةرتلكنإ نأ اوملع

 ريرحلا نأل ةيكرت يف ةيراجتلا تايلمعلا براض .دوجولا ملاع ىلإ «ةيقرشلا
 يه ام اهتميق ثلثب صخرأ تناك «ةيقرشلا دنهل رزج نم ةدروتسملا لياوتلاو
 0 ل للا )٠ نم اهلل يسأر صقانت دقو . رصمو ماشلا دالب يف هيلع

 مايقلا راجتلا ناكمإب دعي لو «نوارك ٠.٠0 , 0 ٠٠٠ , 4٠( ىلإ «نوارك
 نم صلختلا نونمتي اوذخأو ءلصانقلاو ةيسامولبدلا ةثعبلا تاقفنب
 بكرم لوصو 2م ا 5٠1 ةنس يف ىرن اننإف كلذ عمو . ةراجتلا كرتو .ةكرشلا

 (ا/لةر0٠٠) يأ تاكود ٠٠١١ 8٠٠١( ةلومحب .ماشلا دالب ىلإ ندنل نم

 مهقيرط يف مهنأو «ةراجتلا دايسأ مه زيلكنإلا نأب نوكتشي ةقدانبلاو ءهينج
 : لوقلا نكميو .اهيف غلابم نذإ ةكرشلا ىواكشف «2©مهتراجت ىلع ءاضقلل

 طسوتملا رحبلا يف نورشتتي زيلكنإلا ناك ءرشع سداسلا نرقلا ةياهن يف هنإ

 طيحملاو ةبروأ هاجتاب هقرط لوط ىلعو .ةيحيسملاو ةيمالسإلا هتعس لكب
 الو .«ةعاضب لباقم ةعاضب» ساسأ ىلع اهتراجت ةكرشلا تتبث دقو .(يدنملا

 (1) يومهم: 6+ 6 )1(

 (2) اطاو: مب 4 ةف]

 (3) اطلت م: 7, ف

 (4) 8ورلوأ: م: 8 )5

 هل٠ ا



 تهجتا اهنإف ءاهيف وجلا ةرارح ببسب ءرصم يف اهخاوجأل ةقفان ًاقوس دجت مل
 ةسفانم نم تنكمتو «ناديملا اذه يف تحجنو «ةيربلا اهقرطو ةيروس وحن

 ريدصت يفو ءاهنم تاينطقلاو ريرحلاو بيبزلا لمح يف ايس الو ,دانعب ةيقدنبلا
 .«)هسفن يرحبلا لقنلا تايلمع يفو لب ءاهيلإ خاوجألا

 ةراجتل تّدصت يتلا تابقعلاو تابوعصلا ضعب نم مغرلا ىلع اذكهو
 ةنس نيعبرألا يف ةرهدزمو ةيخر تناك ةراجتلا هذه نإف ,تنافيللا ةكرش

 «بلح يف ةرتلكنإ لصنق ءور ساموت ريسف :رشع عباسلا نرقلا نم ىلوألا

 هينج )٠٠٠ , 78٠( هتميق ام ردصت ةكرشلا تناك «م17175 ةنس يف هنأ ردقي

 لصو دحاو بكرمف .ًابيرقت ةميقلا هذه لداعي ام دروتستو «ةيكرت ىلإ ًايونس
 نم ًاددع نأ امك «هينج )١8٠,٠٠0( هتميق ام لمحي ناك م1511 ةنس يف
 . (9ةراجتلا هذه ءارو نم ةلئاط تاورث بسك دق راجتلا

 ذإ ةكرشلا ىلع ةبعص ةلحرم ناك «ةرتلكنإ يف ةيلهألا برحلا ءدب نكلو

 يف ىضوفلا: تداسو «ناملربلل نيديؤم اوناك ودبي اك  اهئاضعأ مظعم نأ

 ما ةئيس تلت ىلا ,ةفصاعلا تاونسلا لالخ تطحناو ءلامراجت

 ةراجت عنمي |هنم دحاو لك «نيرحانتم نيقيرف ىلإ دالبلا ماسقنا ببسب

 «ةراجتتلا ىلع ًافيثك لظ تقلأ رومألا هذه عيمجف . لبقتسملا يف ةقثلا مدعو
 ترثأت دقلو .برحلا ببسب اهلهاك اهب لقثأ يتلا بئارضلا هيلإ ًافاضم

 رورم عنم كلملا نأ اك ,ةيماحلا برحلا زكارم نيب نم تناك «ةيبرغلا ةيبونجلا

 يفو «ةقدانب ادونج ةيدناك ىلإ هتناز نم ءم8485١ ةنس يف اولقن زيلكنإلا نأ ركذي )١(

 . يزيلكنإ بكرم ىلع هتلاتسر يقدنب رجات لسرأ 2م897١ ةئس زومت
 م.5.ا/. - اهالمكو ملم هرتكقلأ, 12 اه. قاومصم: 28 لانألاهأ 3

 (2) بوم: 6:2 6



 . خوجلا ىلع اهتارداص عابرأ ةثالث يف دمتعت يتلا يهو «ءةيحانلا هذهم ةكرشلا

 ىضوف نأل ؛ةكرشلا لامعأ يف رشابم نسحت يأ ىلإ كلما ةميزه ٌدؤت لو
 ال ةصرف تمدق «ةيلخادلا تاماسقنالا نع ةمحانلا ةي زيلكنإلا ةراجتلا

 لالخ ىمظعلا اهتورذ ىلإ ةدنالوه ةسفانم تلصو دقو .نييدنالوهلل ضوعت

 ةكرشلا تناك «م٠156 ةنس ىتحف . ةيزيلكنإلا ةيروهمجلا نم ىلوألا مايألا

 تحضوأ ةيلاتلا نينسلا نأ الإ «نييسنرفلاو نييدنالوه لا ىلع ةيقيسألا ىعُذت

لإ «م5144١ ةنس طابش يف ةمدقم ىوكش لالخ نمف .رخآ ًائيش
 سلجم ى

 ىلع نوضبقي اوناك نييدنالوملا نأ نم نوكتشي اوناك راجتتلا نأ نيبتي ةكرشلا

 تاقفنلاو .ةمخضلا ةلومحلا تاذ «ةريبكلا مهبكارمب تنافيللا ةراجت

 قيرط نع ةرتلكنإ لصت تناك ةيروس عئاضب نم ةريبك تايمك نأو «ةليلقلا

 هيف نولاني ططخم قيقحتل نوعسي نويدنالوهلا ناك عقاولا ينو .ةدنالوه

 ةيزيلكنإلا برحلا تثدح امدنعو .طسونما رحبلا ةراجت ىلع ةدايسلا

 ةراجت نم زيلكنإلا درط يف مهلمأ اوفخي مل «م15ه7 ةنس يف ةيدنالوملا

 برقلاب م561١ ةنس يف مهلوطسأ رصتناو «ةرتفلا هذه يف اوحجنو «تنافيللا
 عم مالسلا ةدايس نم مغرلا ىلعو .يزيلكنإلا لوطسألا ىلع نروغيل نم

 ارطخ تيقب نييدنالوملا ةسفانم نإف «ةراجتلا نم ءّرج ةدوعو .ةدنالوه

 نمرألا راجتلا عيمج نوحبري مهتلعج ,ةضفخنملا مهلقن فيلاكت نأل ءًايدج

 , ةيناطيرب ىلإ يكلملا ماظنلا ةدوع دعب ىتحو . مهسفنأ زيلكنإلاو لب ءدوهيلاو

 ةراجت لك ىلع نوضقيس نييدنالوم لا نأب اوؤبنت نيقداصلا نيبقارملا نإف

 . ":ًامامت اهنم زيلكنإلا نوليزيو ةيزيلكنالا تنافيللا

 ةيزيلكنإلا ةيسنرفلا ةوادعلاو «ةيسنرفلا ةيراجتلا ةسفانملا تبعل كلذكو

 نويسنرفلا طلس دقف «ةيروس يف ةرتلكنإ ةراجت فاعضإ يف اهرود «ةيسايسلا

 (1) الالممل: 2: 55 - ااذماصم: م: 56 | )1(

 يتلا عئاضبلا ةبروأ ىلإ محل اولقني يك ريمزأ يف نمرألا عم نويدنالوملا قفتا دقو
 . ةيقرشلاو ىطسولا ةيساو سراف نم اهم نونأي

 ها



 ءوست امدنع زيلكنإلا لعفي ناك امك ؛ةيزيلكنإلا بكارملا ىلع مهتنصارق

 ,ةينابسإ عم برحلا نكلو . ةيمسرلا ريغ برحلا هذهل ًادح عضو «ةينابسإ
 رطضا امت «(«)ديدج رطخ ىلإ طسوتملا رحبلا يف ةيراجتلا لفاوقلا تضرع

 ةاديرأا هلله ةنمنرق رايق كلوب اهتبا رتل ةييردج لئازق كاسيزإ نإ تلك
 ةسنرف تذخأ ذإ ءاهمجحب ال اهتيعونب ةيزيلكنإلا ةراجتلا ىلع ًارطخ تناك

 ةكرش طاشن صيلقت ىلإ تدأ يتلا :ةقباسلا لماوعلا ىلإ فاضيو
 ناذللا درمتلا حورو داسفلا «م1347-1570 نيب ؛ يراجتلا تنافيللا
 يف يلخادلا ماسقنالا ةجيتن «ةيروس يف ةيزيلكنإلا ةيلاجلا دارفأ نيب ارهظ

 عم تالصاوملا تناكو «27ميظنتلا لظ يف طابضنالا مدعو «مألا مهنطو

 ةطلسلا لامعتسا ءوسو قرفتلاف . ةليحتسم ندنل نم ةبقارملاو «ةبعص ةرتلكنإ
 ىلإ تدأ يتلا لماوعلا دشأ نم ناك .تالاكسإلا يف لصانقلا لبق نم

 ."اهتراجت كرتو اهكص نع لزانتلا يف ايدج تركف ىتح ةكرشلا عضعضت
 يف ةراجتلل ةيكرتلا ةماعلا تاجعزملا ءرامضملا اذه يف ىسنت الأ بجيو

 . ًاقباس اهيلإ ريشأ يتلا تالاكسإلا

 ذنم شاعتنالا يف تذخأ ةكرشلل ةيراجتلا لاوحألا نأ ظحالي نكلو

 (1) المول: مه: 55 -6 21(

 ةيناث اورسأ وأ اه نويسنرفلا قرغأ م549١ ةنس يف هنأ ةكرشلا ىدل تبث دقل

 ىلإ اهرئاسخ تلصو م٠56١ ةنس يفو ءهينج )٠,٠٠:"( ب اهتميق ردقت بكارم

 اك دينج (56000 جداف218 ج8 :.ةزارب ةقميق القت: ام يأ ًاريبك ًابكرف/نيردع
 قيضم ىلإ مئانغ امهوذخأو ةكرشلا بكارم نم نينثا 157١ ةنس يف نابسإلا جاف

 . قراط لبج
 (2) اطزل: مم: 100 - 1 6

 (3) طزلب مم: 56 - 7 2١

 (4) زطزل: مط: 58 5١(

 ها تايلاجلا ممس/١



 عم يبسن نمأ ةرتفب نوعتمتي اوناك زيلكنإلا نأل كلذو «م0٠155١ ةنس

 دمحأ ريزولا نمز ينو «م15717 ماع تازايتمالا ديدجت دعب اميس الو .كارتألا

 ةسفانم «(م171/5-551١)ةرتفلا هذه يف نكي مل ةقيقتحلا يفو .«يلربوك

 لظب الإ نوظفتحي اودوعي مل ةقدانبلاف .ةيروس قاوسأ يف تنافيللا ةكرشل ةيدج
 مو .دعب مهذوفن اوداعتسا دق اونوكي مل نويسنرفلاو «ىلوألا مهتراجت نم
 رخاوأ يف الإ يلاعلا بابلا نم مهمرقتو مهشعنت يتلا تازايتمالا ىلع اولصحي

 نم ًاءزج نودقفي اوذخأ نويدنالوطلاو «م117 ةنس يف يأ .ةرتفلا هذه
 مهمرخلو «ةيقرشلا دنحلا رزج يف مهتراجت ىلإ مهتافتلال .قاوسألا ىلع مهترطيس
 نم رثكأ نولمحي اودوعي مل مث نسمو .(م151/1-15178) ةسنرف عم

 دقو «ةرتلكنإ هردصت ام عبر يأ : ير خوجلا نم بوث اله0 560-١

 تداعتسا اذكهو .10اهريغ نم رثكأ ريمزأ يف هذه ةدودحملا مهتراجت تزكرت

 ءابيدل خوجلا ةراجت راهدزا نم كلذ رهظيو «يراجتلا اهعفد تنافيللا ةكرش

 يأ ءًابوث )81١7( تردص «م15355-1571/1 نيب تاونس تس يفف
 تثعب م11 ١5 1/7) تاونسلا لالخو .ًايونس ١( ”ا/؟) لدعمب

 .”ًايونس 7١( ,0170) لدعمب يأ بوث ١7١( , 401)ب قرشلا ىلإ

 اهقانخب دشت ةقئاضلا تداع «(م1٠158-٠571١0) ةرتفلا ةيابغ يف هنأ الإ

 ( ( غيمين) حلص دعب «.ةيدن الوطاو ةيسنرفلا ةسفانملا ددجتل .ةكرشلا ىلع

 «ةيبنجألا علسلا ىلع ةسنرف يف ريبلوك اهضرف يتلا ةيلاعلا ةيكرمجلا ةفرعتللو

 ةكرش راكتحا ددهت تذخأ ىتلا «ةيزيلكنإلا ةيقرشلا دنحلا ةكرش طاشنلو

 ؛ةيريرحلا تاجوسنملا كلذكو ءدنهلا نم ماخلا ريرحلا داريتساب «تنافيللا
 ةعانص تلقلقو «ةيناثعلا ةلودلا دالب ىلإ خوجلا ريدصت كلذب تلقرعف
 (1) نومهم. زكا. م: 229, 8: 2 2غ(

 لصنق ةماقإب حمست بلح يف ةيفاك ةراجت مهل نكي مل م1577 ةنس يف هنأ ىتح (؟)

 .ءيشال وأ ةليئض تناك ىرخألا ةيروس ءىناوم يف مهامعأ نإ لب ءاهيف مهل
 اان نمو 2: 99 - 0

 (3) اطلت م: 2 )2



 ةرق ريزولا تاءاسإ لماوعلا كلت ىلإ فاضيو .اهتاذ ةرتلكنإ يف فوصلا

 تادئاعلا يف تادايزو تارداصم نم ,(ما587-١؟ا/ك6) ئفطصم

 ةنس ةسمنلا عم نييناثعلا برح تءاجو .«©)راجتلل نجسو «ةيكرمجلا

 ببسب «كارتألا لبق نم يزيلكنإلا خوجلا كالهتسا نم ففختل م1588

 ًاثغض تناكف م1548 ةنس ةسنرف عم برخلا تتأو .«”ءاخرلاو لاملا :نادقف

 عاطتساو «ةيسنرفلا ةيرحبلا موجبهم تدده ةيراجتلا بكارملاف «ةلابإ ىلع
  يزيلكنإلا لوطسألا ةميزه نم ءم٠151 ةنس يف يسنرفلا لوطسألا

 مجاه 2م1597 ةنس يف هنأ ىتح «راحبلا ىلع ةدايسلاو «يدنالوملا

 ىلإ لسرت ةلفاق ىنغأ تناك ؛ةمخض ةلفاق طسوتملا رحبلا يف نويسنرفلا

 راجتلا اهكلمي «بكرم )5٠٠( نم رثكأ نم فلأتت تناكو «ةيكرت ءىناوم

 .خوجللا نم بوث )660,6٠٠( براقي ام لمحتو .«نويدنالوه او زيلكنإلا

 ةفينع ةمدصلا تلاكو : اهرقت ةننعم .نكلاف ةعبرأب ةلومحلا نمث ردقيو

 ءاجو .29هينج )50٠,٠٠٠( تنافيللا ةكرش ةراسخ تغلبو .نييدنالوهلل

 ناك ةبكنلاب ساسحالا نإ لب ءاقعاص ندنل يف راجتلا ىلع ةراسخلا هذه عقو

 راجتلا دحأ بتك دقف .ندنل يف هيلع ناك امم «تنافيللا ءىناوم لك يف ىوقأ

 .ةمألل ىربك ةراسخ عقاولا يف تناك انبكارمل ةريبخألا ةبكنلا نإ) :بلح نم

 لايم نم عين اي سلوا اعراب اب علا ةثراك مظعأ تناك دقف

 نم لقأ تسيل اهنكلو «بلح يف ةيلاجلا ةراسخن ردقأ نأ يننكمي ال انأف

 بيصيو «هب ناهتسي ال غلبم اذهو «نوارك 9(-)٠,٠٠٠:*"( هءر,ء..)

 (1) اطأو: 2: 126 - ااقمأهمت 2: 6 60

 .ىلإ ةيزيلكنإ ةلفاق لوصو ىلإ ءم178417“ ةنس يف ريشي ويفراد نإف كلذ عمو (0)

 نم نوكتت ةماه ةلومحو ةيراجت ةئالثو «نييبرح نيبكرم نم ةفلؤم نوردنكساإلا

 (1100)و «يدنالوه يدسأ (":00٠00,6)و تالايرلا نم شرق )٠:,6””*(
 ريدصقلا نم ةريبك ةيمكو :لفلفلا نم سيك (١٠٠)و بهذ نويلم يواست خوج ةلاب
 . ةريل نييالم ةتس وأ ءبهذ ينويلمب ةلومحلا هذه ةميق ردقتو صاصرلاو

 0من. الا. 2: 4

 (3) الممل: طءااا ةضإ

 هزه



 نم لقأ يتراسخ نأ الإ « يريغ نم ًأاظح نسحأ انأ تسلو . ًادرف (55-؟)
 امنإو .بسحف ًاماع رشع ينثا وأ ماوعأ ةرشع لمع اودقفي مل مهف «مهتراسخ
 .()«لبقتسملا لاما عيمج اودقف

 ىلعو ءةيروس يف اهعسوتو ةيشنرفلا ةراجتلا ومن نم مغرلا ىلع نكلو

 .طسوتملا رحبلا يف ةيزيلكنإلا بكارملل ةيسنرفلا ةنصرقلا ديدبت نم مغرلا

 يفف .برحلا ءاهتنال ةيلاتلا ةرتفلا يف ءاخر ينسي تعتمت تنافيللا ةكرش نإف

 نالمحي لفاوقلا نم نيلوطسأ لاسرإ ىلع ةرداق ةكرشلا تناك 2م1598 ةنس

 ةهباشملا عئاضبلا عيب اهرودقمب ناك امك خوجلا نم بوث )1١٠(
 .ةكرشلا ةراجت يف شاعتنالا اذه نأ الإ .«2”صخرأ رعسب ةيسنرفلا عئاضبلل

 يف ةسنرف ذوفنو «ةيسنرفلا ةراجتلا نآأل «لوألا اهطاشن ىلإ اهتدوع ينعي ال

 نكميو .ةيقرشلا دنا ةكرش ” ةسفانم دادتشا عم اهيلع ىغط ءةيروس

 ىنغو ًاددع رثكأ شع عباسلا نرقلا رخاوأ يف اوناك نييسنرفلا نإ :لوقلا

 راجتلا اوناك لب ءنيرخأآلا نييبروألا راجتلا نم ماشلا دالب عومجم يف

 زيلكنإلا يقب كلذ عمو .اهنم ةيبونجلا تالاكسإلا يف نيديحولا نييبروألا

 ثيح «نوردنكساإلاو بلحو سلبارط يف انيس 5 ىمهل نيرطخ نيسفانم

 عسوأ تاليهست نودجيو «ريكأ تايمكب اريوخس وراقي أوناك ثيحو «اوتيثت

 تاجوسنملا نم لضفأ ةيعون نم يه يتلا «مهتاجوتنم فيرصت يف

 دعب ىتح « ةيولوألا ىلع بلح ةلكسإ يف اوظفاح زيلكنإلا نإ لب .©0ةيسنرفلا
 نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف الإ هذه مهتناكم اودقفي ملو م1770 ةنس

 . () رشع

 . ةدنئالوه ةراجت

 يف «زيلكنإلاو نييسنرفلاو ةقدانبلا ةراجت روطت ضارعتسا نم انل نيبت دقل
 (1) طنز: ظ: 1 )1(

 (2) أطال: 8: 112, 9 )0

 (3) تطوراوو - قميري مط: 81 - 2 2

 (4) امن: طب 2 695
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 باوبأ ءالؤه قرط دقف .اهيف ًايساسأ ًارود اوبعل نييدنالوه لا نأ ءماشلا دالب
 ازع دقو .رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ذنم .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةراجتلا

 ةنس يف , مههجو يف ةنوبشل ةراجت قالغإ ىلإ اذه مهطاشن .( اللهازوم» خرؤملا

 نع مهسفنأب نوثحبي ؛قرشلا تالاكسإ ىلإ اوقلطنا مث نمو ءما مه

 نأ الإ . 020(نتوشنيل نغيوه ناج» ةلحرب كلذ ىلع لدتسيو ءلئباوتلا

 تحتم دق ةئئاشإ نأ احيحم ناك اذإ هنأ نييوةلوقلا اذه يفني «ليدورب»

 ذفني مل عنملا نإف «ةينابسإلا ءىناوملا يفوسرلا نم ةريبكلا ةلومحلا تاذ نفسلا

 مغرلا ىلع «ةمئاق تيقب ةضفخنملا يضارألا عم ةراجتلا نأ ذإ .ًاقيقد ًاذيفنت

 يف مهح اصم اوكرتي مل نذإ نويدنالوهلاف .اهل اهتاقياضمو ةينابسإ تالواحم نم

 رحبلا اولخد |نإو «ةنوبشل نم لباوت نم هنوذخأي ام عطقني ملو «ةينابسإ
 يتلا «ةئيسلا مساوملا ءانثأ ءحمقلا وأ بوبحلا لقن ةيلمعب مايقلل طسوتملا

 ماهسالل اولخد دق مهف . م٠169 ىتحو ءم1685 ةنس يف «ةيلاطيإ تباصأ

 نأ «ةرماغملل مهبحو مهجراهمب اوثبل ام نكلو «يرحبلا لقنلا ةيلمع يف

 .ىربكلا ةيبروألا ىوقلل نيرطخ نيسفانم اودغو «يراجتلا ناديملا اولخد
 . ىصقألا قرشلا ىلإ ةديدعلا بكارملا زهجت ةدنالوه تذخأ نأ دعب ايس الو

 ,(م91١١/-١ه9ه) (9ةرطاموص ىلإ «نامّتوه سويلنروك» ةلحر حاجن دعب

 قلقي ملو . ةبروأ ىلإ قرشلا تاجتنمو لفلفلا لقن يف لاغتربلا كلذب سفانتو
 يف اهسفن ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش |منإو ءطقف لاغتربلا ةدنالوه حاجن

 نم صخرأ وه «قيرطلا لاط امهم ,يرحبلا لقنلا نأ تبث دقف .بلح

 )١( 8:ةان0وأ: 2: 494 كعي امو 324ص ا/لوالقو65 8 5 :يت ةلحرلا رظنا )1(

 ةماقإ يف نوسردناس مهسأ دقف .هاجتالا اذه يف نييدنالوم ا اوقبس دق زيلكنإلا ناك (؟)

 ةلواحم اهتعبتو ءحجني مل هنكلو ءم٠164١ ةنس يف ىصقألا قرشلا عم يرحب لاصتإ
 ريخألا حجنو .رتساكنال سميجو .دنومير جروج لبق نم «م١1641 ةنس ىرخأ

 ةرتلكنإ ىلإ ةدوعلا ىلإ رطضا هنكلو .رابوكين رزجو ويالام ةريزج هبش ىلإ لوصولا يف
 . علاطلا ءوس اهباصأ نكلو 8.18/60 ةدايقب ىرخأ ةثعب تماق مث 2م18914 ةنس

  عايقاو 01 للمم 5ةملقهكمم. امأع 2: لأ

 هاا



 نم ءاطسولا نم ريبك ددع حابرأ هيلإ ًافاضم ءءارحصلا ربع يربلا لقنلا

 . دوهيلاو نمرألاو ,نيملسملا برعلا

 طيحملا يف نوقلطني نويدنالوملا هيف ناك يذلا هسفن تقولا فو

 ةيروس ىلإ ةلماح .طسوتملا رحبلا بابع رخمت تناك مهفس نإف .يدنمهلا
 ربنعلا لثم «ةيقدنبلا ىلإ نويسناحلا مهلبق اهلقني ناك يتلا ةيناملأ عئاضب

 ودع لسرأ م1641/ ةنس يفو . ديدحلاو ساحبلا كالسأو ءرفجنزلاو قبئزلاو

 ةيارلا تحت ءماشلا سلبارط ىلإ ابكرم «نوريشوم رازاتلاب» ةينابسإ
 كلملا نم ةيدنالوطا بكارملا عيمج تلصح ء«يلاتلا ماعلا يفو .(ةيسنرفلا

 يفو . ةيكرتلا ءىناوملا يف هملع تحت اوريسي نأب حيرصت ىلع «عبارلا يرنه
 ديزت ةلومحب ينامالف بكرم لصو هنأب يقدنبلا لصنقلا راشأ «م648١ ةنس

 .ةقدانبلا راجتلا قلقو هجاعزنا هلوق نم نيبتو ءادقن وكيإ ( )٠٠٠ ,٠0٠١ نع
 يف ءاقبلا نووني ةضفخنملا ىضارألا راجت ناك اذإ ام ةفرعم يف بغري ناكو

 مهؤالمز حجن اذإ اولعفي 0 مهنأب . يدنالوملا ناطبقلا نلعأ دقو .ةيروس

 . ةديعس ةلحر رطاخ بيط نع ةقدانبلا مهل ىنمت مث نمو «يدنهلا طيحملا يف

 مهلالتحاو , م894١ ه ةنس يف نامتوه زوف نم مغرلا ىلع اوقب نييدنالوه ا نأ الإ

 1,88 | هأمأهنا65 القمه ةديعبلا يضارألا ةكرش )لوحتو « يدنهلا طيحملل ماتلا

 ةراجت عطق يف اوحجن دقلو .م10١ 7 ةنس يف «ةيقرشلا دنهلا ةكرش» ىلإ ع6

 يف ريرسحلا ىلإ اولصوو .ءرصمو مانشلا دالب نع ةنيمثلا ةيبطلا ريقاقعلا
 اوذخأو «يبرعلا جيلخلا ىلإ هقيرط ليوحت ىودج نود اولواحو ءسرأاف

 ضرف اذكهو .«7ةيروس يف لوزغملا نطقلا ةراجت يف ايلعف اكارتشا نوكرتشي

 نرقلا رخخاوأ ىتح .طسوتملا رحبلا يف ةراجتلا ىلع مهسفنأ نويدنالوملا

 .ةصاخلا مهتيار تحت ةراجتلا قح مهل حبصأ نأ دعب اميس الو ءرشع عباسلا

 ريبك يراجتلا مهلوظسأف ًايراجت نيرداق ةقيقحلا يف اوناك دقو . م1517 ةئس يف

 (1) 8ع لوا: 5: 1 0(

 (2) اطال. )0
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 تناك نإو «ةيزيلكنإلا ةراجتلل ةلثامم طورش يف يرجت مهتراجتو .يوقو
 ةيراجت ةكرشب اهنم هيجوت ةفرغب هبشأ يه مادرتسمأ يف مهيدل «تنافيللا ةكرشا

 ةيعمجلا اهتماقأ دقلو .ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش طمن ىلع «ةيقيقح
 ةكرشلا هذه تناكو ءرشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةيمومعلا

 شتفت ىتلا يهف «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ عم ةدنالوه ةراجت بقارت

 .طسوتملا رحبلا يف ةحالملاو ةراجتلا ةسرامل تاحيرصتلا يطسعتو بكارملا

 نيب موقت يتلا تافالخلا يف مكحتو ءةيراجتلا بكارملا ةسارحل لفاوقلا مظنتو
 ةيمك كلمت تناك اهنأ «تنافيللا يف اهتراجت يف ةدنالوه دعاس دقلو .راجتلا

 امو .خاوجألا نم اهعناصم همدقت ام اهيدلف .هيف ةبولطملا داوملا نم ةيفاو

 اهيلع لوصحلا اهنكمي يتلا «ةيندعملا تاجتنملاو «ةيقرشلا دنطا نم هدروتست

 .دراوملاو طاشنلاو ميظنتلا نم مغرلا ىلع هنأ الإ . غروبماه نم صيخر رعسب
 عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف لصت مل خوجلا نم ةدنالوه تارداص نإف
 ةصاخب ةزكرم اهتراجت تناكو ءابيرقت ةرتلكنإ تارداص عبر نم رثكأ ىلإ رشع
 مل ةليوط ةدملو «ةماه ريغ اهنأب مهتراجت تفصو دقف ,.بلح يف امأ .ريمزأ يف

 يدحت مهرودقمب نكي مل «ةنيدمو ءانيم لك يفو .اهيف صاخ لصنق مهل نكي

 نم ريبك ءزج ناض يف اوحجن مهنأ الإ «ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا ةراجتلا ةدايس
 بكرم ةئام مهيدل ناك ,م6١15١ ةنس ىفف .تنانفيللا ىلإ لقنلا ةراجت
 اديص ءانيم يف اذه مهلمع نم ةروص ىرنل اننإو «©0ضرغلا اذه يف مدختست
 لقنل ايونس اهيف ةيسارلا ةينامالفلا بكارملا نأ ذإ «نيدلا رخف مكح ءانثأ

 .(0ةديدع نييدنالوهلا ريغ حلاصل عئاضبلا

 نم لوألا فصتنلا ِق ةهدودعع ماشلا دالب ف نييدن الوم لا ةراجت تناك اذكهو

 رزج يف اولعف اك ءاهيف مهيسفانم لحم اولحي نأ اولواحي ملو ءرشع عباسلا نرقلا

 (1) الوهم: 7 ظ 2غ(

 نيدلا رخف ريمألا رفاس) 54 ص 7١" ص ناسحلا ررغلا - يباهشلا رديح (؟)

 ١8/. ص 55١0”. ص .(يكنملف بكرم ىلع هسفن
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 ءاهيف ةيلهألا برحلا ءانثأ ةرتلكنإ هاجت هب اوماق ام مهللا الإ «ةيقرشلا دنهلا

 ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت دعب ةصاخبو ,©7تنافيللا ةكرش ةزاجت طاطحناو

 مل نييدنالوملا حابرأ نإ عقاولا ينو ./7* ىلإ «م1574 ةنس يف اهعئاضب ىلع

 اوناك يذلا دقنلا نم امنإو .مهلباوتو ةزاتمملا مهخاوجأ عيب نم مهل تأنت

 يتلا يهو .دالبلا ناكس ىلإ ةببحم تناك مهتلمعف . هنم ةريبك تايمكب نوتأي

 نكي ملو ءاهقييزتب اوذخأ نأ دعب ايس ال ,بلك وبأ وأ «ينالصألاب تفرع

 . نييسنرفلاو نييونجلا ىوس رامضملا اذه يف مهسفاني

 مهتراجت نإف .طسوتملا رحبلا قرش يف نييدنالوطا حاجن نم مغرلا ىلعو
 ةسفانملاف .نرقلا ةياهن ىتحو «م١155 ةنس دعب طاطحنالاب تذخأ

 امدنع اييس الو. اهمامأ دومصلا نولمأي ال اوناكو , مهل ةيوق تناك ةيزيلكنإلا

 ةحالملا تارارق نإو .ةراجتلا هذهلاهمامتها ةرتلكنإ سركت

 نيرشعلاو عبرألا يف ةيدنالوهلا  ةيزيلكنإلا بورحلاو «(م١1550-156)
 .اهنم فشت مل تابرضب نييدنالوهلل ةيرحبلا ةدايسلا تباصأ «ةيلاتلا ةنس

 رزج ةراجت ىلع مهدوهج زيكرت يف نيبغار نويدنالوملا راجتلا ناك دقو اذه
 لكشب الإ ةسفانم ال ثيحو .ةعساو تاحوتفب اوماق ثيح .ةيقرشلا دنهلا

 يف لماع مهأ نكلو .ةلئاط ًاحابرأ اوققحي نأ مهتعاطتساب ثيحو :ليتض
 وه ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةدنالوه ةراجت طاطحنا

 رشع عبارلا سيول موجب .ًارج اهيلإ ترج «ةيراق تاعزانم يف اهطارخنا
 ةفرعتلا» برحو «(م151/7-171/8) ةسنرف عم اهبرح كانهف .اهيلع

 تاونس عستل ةحوتفم ةموصخلا تلظو .ةوقلا سفنب تناك يتلا «ةيكرمجلا

 ةراجتتلا ىلع ًامؤش تناك رومألا هذه لكو :(م1588-11917) ىرخأ

 ةنس ذنم مهنأ انيأر دقلو .نويسنرفلاو زيلكنإلا اهتكرح دمج يتلا «ةيدنالوملا

  لصنقلا ىلإ مهتراجت رمأ لكوأ دقو .بلح يف لصنق مهل نكي مل م65
 ىلع ديزيل بلح يف نييدنالوهلا ددع نكي مل ءما15/1 ةنس يفو .(7 يسنرفلا

 (1) أطلوز مج 7 00

 (2) فممباورال الار مم: 483 - 5 )غ0

 نر



 يف.ال ارياسكيات ة ةرايز دنع اهيف مه ناك يذلا ددعلا سفن وه اذهو «ءةثالث

 دحإو دجو |مبرو 22م15414 ةنس يف نينثا اودغ مهنإ لب , 22م1 4 ةنس

 ًاريبك نييسنرفلاو زيلكنإلا نيب عارصلا ناكو . ىرحألا تااللاكسإلا ضعب يف

 مهلين لبق يأ ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف مهتيار تحت مهينبت ىلع

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف أئاق عازنلا اذه لظو «م1617 ةنس يف مهتازايتما
 . ”مهتيلصنق مالتسا لع .رشع عباسلا

 ماشلا دالبو ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيزيلكنإلا ةراجتلا تناك اذإو

 نأ ىرحألابف «م 117 ةنس ذنم ديازتملا يسنرفلا ذوفنلاب ترثأت دق «,ةصاخب

 اذكهو .ركذلا ةفنآلا فورظلا طغض تحت يهو «ةيدنالومملا ةراجتلا هب رثأتت

 دعب ةصاخبو ,2961542 ةنس يف فصنلا ىلإ ةيدنالوهم لا تارداصلا تصقانت

 ضفخناو «ةيسنرفلا ةسفانملا ْمامأ ةيدنالوهلا خاوجألا ىوتسم طحنا نأ

 امو .(2م٠/151 ةنس يف اهرعس نم 5٠/ لقأ رعسب اهنوعيبي اوذخأو ءاهرعس

 ضرعت نم ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف يزيلكتإلا يرحبلا لقنلا باصأ
 يف يدنالوملا يرحبلا لقنلا باصأ ءاهتتصرقو ةيسنرفلا ةيرحبلا موجه
 لفاوقلا هميظنت نم مغرلا ىلع «ةريبك تاراسخبب لبك ذإ .طسوتملا رحبلا

 .«:زيلكنإلا عم كرتشم لكشب
 ءازجأ ةيقبو ماشلا دالي يف ةدنالوط يراجتلا طاشنلا لءاضت اذكهو

 ناك هنأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو ءرشع عياسلا نرقلا رخاوأ يف ؛تنافيللا

 (1) ةيقصأب م: 4 )00

 ام يأ) ,تاكود )١90,6٠٠( ب ردقت م1504 ةنس يف ةيونسلا اههتراجت تناكو

 . ةميقلا هذه فعض ةيزيلكنالا تناك انيب (هينج اله ٠٠٠, لداعي

 ١)  359, 485, 3ةهم/اعرع الار مه: )2(

 ١  485 - 8اطال: )3(

 |اطأ0. 2: 577 - هل ذل. 8 111 285. 16001806 5 (ه) «(؟) )5( ,)4(

  51 - 2 5١م ال. 8 11 35, 6 نه )6(

 . ةيزيلكنإلا ةراجتلا يف ثحبلا دنع ابنع مالكلا درو يتلا «سوغال جيلخ ةلفاق اهنمو

 ١ه



 مهتايلاج تاقفن نأ يهو ءاعم زيلكنإلاو نييسنرفلا ىلع ةزيم نييدنالوهلل

 ءاددع رغصأ تالاكسإلا ين مهؤالمعو |هتايلاج تاقفن نم لقأ تناك
 .(١)اهفشقتو تاداعلا ةطاسب ىلع نوظفاحيو

 ربوو ريرحلا ماشلا دالب نم اهتوع يف لمحت ةيدنالوه لا بكارملا تناكو
 :ةريبك تايمكب ةسنرفل هنوعيبي اوناكو ءوليماكلا هنم نوعنصي يذلا ءزعاملا
 ضعبو لاغلا زوجو .«بشلاو عمشلاو فاوصألاو .دولجلاو ناطقآلاو
 ةدوعلا يف مهبكارم مهريجأت ,نييدنالوهلا حبري ام رثكأ ناكو .("ريقاقعلا

 . نروفيل ىلإ مهريرح اهيلع نولمحي نيذلا نمرآلل

 ىلع تناك ؛تنافيللا عومجم يف ةيدنالوه ا ةراجتلا نإ ,لؤقلا ةوفصو
 ةرطيسم لب .ىوقأ تناك ةريخألا هذه نأ الإ .ةيزيلكنإلا عم ةاواسملا مدق
 نرقلا ثادحأ نكلو .ريمزأ يف فقوملا ةديس يه ىلوألا انيب «بلح ةراجن ىلع
 يف ةيقبسألاو .«ريمزأ يف ةرتلكنإل ًايئابخ ,ةماعزلا مامز تعلس عرشه مانا
 .(؟بلح

)1( 1/3550: 7 (1) 

 (2) 8طازماطقمبرو !لوانمدهلو. ااهذ عم 23022, ما 130 - 133 1/606أ18 5ان' 8 00117668. 9

 انما1خملوأو (08 1694) - اع طورأدلا )لؤفووعاوررأ. : 8
 (3) ]والبعد تأ امقامنعاتنممق. ١٠١ 6: 658 - !ا/لاطواق67: رق لوانا16إ/ أر 3 عقهمو, 2: 6 ه9

 نييدنالوهلا ةراجتل 2م17177 ةئس يف كلملا ىلإ اهمدق ةركذم يف ريبلوك ىطعأ دقل
 ب ًايونس اهردقو .دنحلا يف مهتراجتل يه يتلا ةيمهألا سفن .تنافيللاو ريمزأ يف

 .ةريل 5,٠١ - ١١٠٠١٠

 اباوهعوزل: 2: 7

 نيبلوك ىلإ هل ةركذم يف حضوي .(دارتسيد تنوكلا) ياهال يف ةسنرف ريفس نإ لب
 ةيعمجلا ءاضعأ نأو ةريل ٠٠٠ , 15,٠6٠٠ ىلإ لصي ةيدنالوهلا ريمزأ ةراجت داريإ نأ
 هنونجي يذلا حبرلا نأ املاط ,رهشأ ةعبرأ لك بكارم تنافيللا ىلإ نولسري ةيمومعلا
 00 . دنهلا نم هنونجي ام فصن نم رثكأ وه

 6 7131016 ملاماوان قالو ٠١١|١ 2: 349, + لفعهررارو 1664

 (4) هطمياوم - قوررابي 2: 2 معه

 هاك؟



 نأ ءةيروسلا ضرألا ىلع ةيبروألا تايلاجلا ةراجت ثحب نم جتنتسيو
 تلواحو ءرشع عيباسلا نرقلا يف تدتشا دق «ةيبروألا لودلا نيب ةسفانملا

 ًآالامو ,بكأ ًاحبر اهيلع ردي هنأ تأترا يذلا لكشلاب اهتراجت مظنت نأ ةلود لك
 تجرخو «راضملا اذه يف ىرخألا براجت نم ةدحاو لك تدافتسا دقو «قوأ

 تابثو .ةيدنالوهلا ةراجتلا فعضو ءحرسملا نع ةيقدنبلا داعباب اهسفانت نم

 نيذلا نويسنرفلا نكي مل ءرشع نماثلا نرقلا يفف .نييسنرفلاو زيلكتإلا
 ىوس ماشلا دالب قاوسأ ين اوقليل ,مهرومأ تمظتتناو  مهاوحأ ترهدزا
 ملعلا تحت نولمعي اوناكف .نويونجلا امأ .ةميق اهل ةيراجت ةوق زيلكنإلا

 يف ةيلصنق مهسيسأت نم مغرلا ىلع ؛لمعلا ودودحم نويزوغارلاو «يبسرفلا

 عستتل نييزوغارلاو نييونجلا ةحالم نكت مِلو (22م1599 ةنس يف ءسلبارط

 اهعئاضب لقن ىلع اسنرف مزلي ناك ام ,ةرلكنإو ةسنرف نيب برحلا ةلاح يف الإ
 امل ماه طاشن ال ادارفأ تناك «ىرخألا ةيبروألا تايلاجلاو . ”ههبكارم يف

 . "”اسنرف ةيامح تحت شيعتامنإو «لصانقوأ « ماشلا دالب يف

 اداوم ماشلا دالب نم دروتست تناك ةيبروألا ممآلا نأ « قبس امم جتنتسي امك

 اهتاعونصم اهل عيبتو ,يداصتقالا اهومنو ءاهتعانصل ةيرورض ةيلوأ
 عئاضبلا ريدصت زكارم نم اماه ازكرم ةيروس تناك نأ دعبف . ةيكالهتسالا

 نرقلا ةيابن يف ًايبيردت تلوحت اهنإف , يبنجألا دقنلا باذتجاو ,برغلا ىلإ
 ءاهتضبغل ةمزاللا ماخلا داوملا ةيبروألا ةراقلل مدقت قوس ىلإ رشع عباسلا

 ىلع دمتعت تناك ةيبروآلا تايلاجلا ةراجت نأ عمو .اهتاعونصم مهنب كلهتستو
 .ةعساو لدابت ةكرحل لاجملا خسفت تناكابنأ الإ ءًابيرقت اهسفن داوملا لقن

 رظن تفلت مل اهنأ نم مغرلا ىلع ةراجتلا هذهف .تايلاجلا لك اهيف مهسن
 ام تارمعتسملا نيوكت ىلع مهراصبأ اوزكر نيذلا «ةثيدحلا روصعلا يسراد
 لودلا ةايحل ةريبك ةيمهأ تاذ تناك اهنإف ءةيساو ةكيرمأ يف تاطيحملا ءارو

 (1) مه. 388, 6 311699. )01(

 (2), (3): ©اهيراهو - 8هناكن 3 م” ؛«(599)



 ائيطب ًايداصتقا ايس 0-- . ةلن الوهو ةرتلكتإو ة 7-0 7 الو « ةيبرغلا

 ءًايلاح وي فيدال رامعتسالاب نوكي ام ها ءاهسفن تروا 02

 لودلا نيب عارصلا ناك اذإو .ًايداصتقا بوعشلا لالغتسا ىلع دمتعملاو
 تناك ةينامثعلا ةلودلا نآلف ءًايبسن ًادراب يقب ماشلا دالب قوس ىلع ةسفانتملا

 .رشع عباسلا نرقلا يف اهتبيهو اهتوق ضعبب ظفتحت لازت ال

 تايلاحلل ىرخألا لاعألا

 تناك «ةيروس يف ةيبروألا تايلاحلا نم ةبلاغلا ةيرثكألا نإ ةقيقحلا يف
 عم امإ ةراجتلا ناديم يف ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف لمعت

 ءاحنأ عم ًانايحأ وأ « ىصقألا قرشلا عم وأ ءاهحلاصلو ةيلصألا اهنطاوم

 نييلصأ راجتل ءالمع امإ .مهتراجت ةيعون يف اوناكو .ةيناثعلا ةيروطاربمإلا

 . نيليصأ ًاراجت وأ , مهدالب يف نيميقم

 تايلاجلا نم لبقتست مل ماشلا دالب نأ اذه نم مهفي الأ بجي نكلو

 ًادارفأ اهينارهظ نيب تمض ابنإ لب ءراجتلا ىوس نينرقلا نيذه يف ةيبروألا
 ناك ءاهتاذ ةراجتلاو . مهتماقإو راجتلا لاقتناف . نهملا فلتخم يف اولمع مبنم

 ,مهدالب يف اهونقتأ نهم نم مهتايح نوبسكي نيرخآ دارفأ لاقتنا |مهعبتتسي
 ةايح اهمزلتست لامعأ نم وأ «اهيلإ دالبلا ةجاحل ةيروس يف حاجن تاناكمإ اهو
 ءالؤه ناك امبرو «ةيروسلا تالاكسإلا فلتخم يف اهترادإو ءاهسفن تايلاجلا

 يف ثدح امك ,بسكلا يف نيبغارلا .رمألا ءىداب يف نيرماغملا نم نودفاولا

 نم اوناك ءالؤه نأ نم مغرلا ىلعو .اهفاشتكا دعب ةديدجلا ةراقلا ىلإ ةرجم لا

 ةيناثلا ةبترملا يف نوتأي اوناك مهنأ الإ ءمهنع لوؤسم لصنقلاو « ةيلاجلا ءاضعأ

 اوناك « تالافتحالا ءانثأ الثم ةيسنرفلا ةيلاحلا ةريسم يفف .راجتلا دعب

 ةيلاجلل (ةمألا سلجم» يف ءاضعأ اونوكي مل مهنأ ابك ,2")اهترخؤم يف نوفطصي

 (1) طظ. له ظدسووك. | 2: 2 )غ1(
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 . ")اهنم ةيراجتلا ةصاخبو ءاهاياضق شقاني يذلا :ةيسنرفلا

 نهملا باحصأ)و مهيلع قلطن نأ نكمي نيذلا دارفألا ءالؤه زربأو

 : ”«سازورود» مهايسأ اك .(عانصلا)وأ :(ةراجتلا ريغ ىرخألا فرحلااو

 مو . ةقدانبلا ةيروس يف ةماقإلل ءابطألا ءالّؤه نم دفو نم لوأو : ءابطألا

 يبرعلا بطلا ىلع عالطالا يف ةبغرلا وأ . يملعلا لوضفلا كلذ ىلإ مهعفدي

 نآل ةيروس ىلإ اوتأ اننإو «يداملا بسكلا ءارو عافدنالا وأ «ةعقبلا هذه يف

 1 تعا نرقلا علطم ذنمف . ضرغلا اذهل مهتنيع دق مهدالي
 قشمد يف اهتايلاج نوؤش ىلع نيفرشملا صاخشألا ىلإ مضت ةيقدنبلا

 ا «خويشلا سلجم» رارق صن دقو .©ًابيبط «نيدلا 0 لصنقلاك

 عم هتيمست نأ « ماشلا دالبل يناثعلا حتقلا دعب يأ ءم48١6١ ةنسراذا 8يف

 ةرمعتسمل عباتلا .«رشع ينثالا» سلجم لبق نم متي نيرخآلا ةيلصنقلا ىفظوم

 .(9 ماعطلل ةقفن عم ًايفرشأ (50) رجأ هل ردقو «تاوصألا ةيرثكأب ةيقدنملا

 ةمأآلا» ببطي نأ ىلع «يفرشأ )١:"( ىلإ رجألا اذه عفر نأ ثيلي مو

 .(©”لباقم نود اهلك «ةيقدنبلا

 ندملا يف لقألا ىلع دحاو يقدنب بيبط كانه ناك هنأ حضتي اذكهو

 ال نكلو .ةيلاجلا ةبابطب مايقلا هلمع «ةيقدنب تايلاج مضت يتلا ,ةيروسلا

 ناكسلا ىلإ دتمي ناك لب « .هينطاوم ىلع رصتقيل نكي مل هطاشن نأ دب

 كلت عم تالص لع اوناك نيذلا .مهنم نييحيسملا ايس الو «نييلصألا

 اذه مهتسرامم هجو يف ًاقئاع فقت ' ةيناثعلا ةلودلا نأ ودبيو .تايلاحلا

)0( 
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 ملع ةيويندلا مولعلا نيب نم عجشت تناك اهنأ فورعملا نم ذإ ءلمعلا
 يف بطلل اراد يناثلا دمحم ناطلسلا دهع ذنم تسسأ اهنأ ىتح .بطلا

 نيبت تامولعم انلصت مل هنأ عمو .©0ىفشتسم ابيب قحلأو « ةينيطنطسقلا

 فورعملا نم هنإف ءاهيف سيردتلل نييبروأ ءابطأب هذه بطلا راد ةناعتسا

 ءابطألا ىلع يبك ٌدح ىلإ مهتبابط يف اودمتعا نيطالسلا نأ «عسئاشلاو
 نوعبتي ءالؤه ناكو .©)مهنم دوهيلا ةصاخسبو « ةبروأ نم نيدفاولا بناجألا

 ثيح «يرعلا بطلاب اورثآتي نأ دب ال ناك نإو «مهتنهم يف ةصاخلا مهتقيرط

 وأ قشمد يف ةليوط ةدم ماقأ دق ةقدانبلا ءابطألا ضعب نأ ودبيو .نوميقي

 ناكس همرتحاو .هلمع يف حجنو .ةيكرتلاو ةيبرعلا ةغللا بستكاو ءبلح

 مهتنهم ةسراهمب ءابطألا ءالؤه ضعب فتكي مو .تاقبطلا عيمج نم داليلا

 .ةيروس يف مهدوجو نم اودافتسا اهنإو ءارارحأ وأ رجأب مهتايلاج نمص

 ناوج» ءالؤه نمو .اهيف بطلاو « ىعيبطلا اهخيراتو اهتاتابنل تاساردب اوماقو
 ىقدنبلا بيبطلا هنع ثدحن يذلا 41 ا/ا30505 سونام بوقعي

 لوألا سرام دقو .ةرهاقلاب لمع يذلا ان 5:ه5موء ماماهانو سونيبلا ريبسوربو

 لبق نم بلح ىلإ يعدتسا مث .حاخنب تاونس عبسل ةرهاقلا يف هتنهم
 العف اهثكم يتلا ةدملا فرعت الو . م١164 ةنس يلاوح ءاهيف يقدنبلا لصنقلا
 ناك يذلا يراشكنالا نأ الإ . ةينيطنطسقلا ىلإ يعدتسا ذإ .بلح يف

 .ةماع ةفاقثلل ةراسخ هلتقم «سونييلا» ريتعيو .قيرطلا يف هلتق هقفاري

 يناثلا باتكلا ىلع ىلع دقو ءاهيف [لعمو ءابم الم ناك هنأل ,ةصاخب ةيبرعلاو
 جعت اهتمحرت تناك يلا هتافلؤم ححصي نأ هفده ناكو ءائيس نمل

 . 27طالغألاب

 لمو60ان5 7502585 سودنم ساموت ناوج ديسلا «سونام» فلخ دقلو

 (1) قأؤط 8ث 8وربوم. طوبأ 1. 2: 9 2(

 مطقتناطقتك قممدقما: 12 ةملودعم هطوج اوه هاثم12/05. 2+ 6 : نع القت
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 اريهش اذاتسأ كلذ لعب حبصأو 4 تاونس عضب بلح يق ماقا يذلا © لاقل ف فال

 .()ةديدع ةيبط تافلؤم كرتو م1516 ةنس يفوتو .(«اوداب» ةنيدم يف

 لوضف راثم تناك .ةماعب ىندألا قرشلا دالبو . ماشلا دالب نأ ودبيو

 يفو ءرشع سداسلا نرقلا يف ىرن نحنف .هئابطأو برغلا ءاملع ضعبل
 ىلع فرعتيل ةعقبلا هذه روزي «سيراب ةعماج ءابطأ دحأ ءابيرقت هففصتنم
 5. 8هامد اه 08/805 سنامول نوليب رييب» وهو ءابنم ىيبطلا بشعلا عمجو اهتابن

 (9 لوألا اوسنارف ةسنرف كلم لبق نم ةيملع ةثعب اهعقاو يف هتلحر تناكو «؛

 يذلا يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا نأ دجن ءرشع عباسلا نرقلا يفو

 هتزرحأ يذلا مدقتلا دهاشو «ةيلاطيإ يف ةيبروألا ةضبنلا ىلع علطا دق ناك
 . نييبروأ ءابطأب ةناعتسالل ىعسي «ةيركفلاو ةينفلا تالاجملا يف دالبلا هذه

 بييط هيدل ناكو .ةفلتخملا تالاجملا يف نيرخآلا نييصاصتخالا بناج ىلإ

 يف ريمألا هماقأ يسنرف بيبطو «نييس نم « 9/.له01 يدلان ىعدي يسنرولف

 يلج نيد اريلوكلا تحاتجا |ليح ءم١1517 ةنس يف هنأ ركذيو . 2”توريب

 .(© ءايولا راشتنا فقول نييلاطيإلا ءابطألاب ناعتسا ينعملا نإف

 ةيروس يف ةميقملا ةيبروألا تايلاحجلا نيب نم نأ حضتي اذه لك نمو

 ناك يذلا يقدنبلا بيبطلا نأ ودبيو . ًادج ًادودحت مهددع ناك نإو « ءايطأ

 1) أطال: م: 3 21(

 . يراه .ةعماج ىلإ اوداب ةعماج اهتمدق يتلا فرشلا ةداهش يف مئاق هعيقوتو
 ناكو «4غرينتتيف» ةعماج ىلإ هجتا «.سيراب ةعماج نم هتزاجإ سنامول لان نأ دعب (؟)

 برعلا دالبو ةبروسو .ىرغصلا ةيساو نانويلا راز دقلو .ناويحلاو تاينلا ةسارد همه

 وه هباتكو رصمو
 [ع5 0هطقول/ةثلم5ك 06 2!نوأونأك داصوانأ 311565 هأ ءطمعوك اناؤرتمءوطإود طم فوقع وم 6 ةعو, مماأو

 ال8, عوزلماو, ةىقطأو أ ةنلاتهو ةجريرو ةامممو وت

 . ًامدقم )٠٠١( ذخأ دقو ايوهش وكدإ 2١ :) ًارجأ لاني يدلان ناك (5)

 من اذودقلتا, 2: 100 - 0ةيولا ||. ظ2: 311 - 312 - وروتقمهوأ: 2: 2

 8١" ص .يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا (4)

 م71



 . بلح ىلإ اهنمو « سلبارط ىلإ هعم لقتنا دق .قشمد يف لصنقلا عم لمعي
 عباسلا نرقلا يف اهبيبط تدقتفا «قشمد يف ةيقبتملا ةيقدنبلا ةيلاحجلا نأ يأ

 لوصحلا هيلع بعصلا نم ناك هنإ :لاق «هلاف اليد ورتيبي» نأ ىتح ءرشع
 هذه يف ةقدانبلل يتلا ةراجتلا نم ليلقلاب اذه للعيو ءاود وأ بيبط ىلع

 .(١)ةعقملا

 .ةيقدنبلا ةننس رشع عباسلا نرقلا ِق ةيبروألا تايلاحلا تعبتا دقلو

 ةباصإ كلذ ىلإ اهعفدو .رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةصاخب

 نيذلا دالبلا لهأ نم ءابطألا يديأ لع مهئافش مدعو .«نوردنكسالاو

 كلذكو .«9«ابيرجت ىضرملا ىلع نوبرجيو .ءالهج مهنأبو» ويفراد مهقصو
 مدقت دق ةبروأ يف بطلا ناكو .نوعاطلاو اريلوكلا لثم ةرثكب ةئبوألا راشتنا

 ةيضاملا هفقاوم يف يبرعلا بطلا دمجت اهنيب ءًاقباس هيلع ناك ابيع تاوطخ

 ماقو ءاهيف ةليوط تاونس ذنم امهدحأ ماقأ دقو .دحاو نا يف نيحارجو ءابطأ

 كلذكو .2©ةلكسالا خانم عم ةيروأ نم نيدفاولا فيكتل ةديدع براجتب

 بيبط ةيلاحلا ءاضعأ نمض .رشع نماثلا نرقلا يف دجن اننأ ىتح زيلكنإلا

 يعيبطلا خيراتلا» باتك بحاص «لسار» مهنم ناكو .(9مئاد لكشب

 .(0«؛بلخلا

 (1) ماوؤم لهااه ا/ةلاه. ٠١ من 3 01(

 (2) ةةصاو: ٠١ م: 3 ةفإ

 (3) املك. 1. 5: 7 ةرفإ

 ءاههنم رخكلسي ةحكتلا حورب ويفراد نأ ولو ؛ 10اطةنانو ااهعوومدلوبيتو ٠ ساغرم امهو

 . «اهتراهم نع ىقتوملا لاسيلف».لوقيو
 (4) هانوقمأا. ١٠١ 3 2غ

 ع (5) 7156 !لوقنعدل !ناونمصب نأ قلق مم 06(



 عمتجلملا راطإ يف مهلمع ةسرامم نم ءابطألا ءالؤه ةينامثعلا ةلودلا عنمت ملو

 نم احيرصت ذخأي عساولا قاطنلا اذه يف هتنهم يطاعت ديري نم ناكو ماعلا
 ةاعارم عبطلاب هيلع ناك هنأ الإ مير هلمع يف قلطنيو 27«(يشاب ميكحلا»

 ةلاح يف ضيرملل ةقيقحلا لوق ىلع ًالثم ؤرجي ال ناكفد «فارعألاو تاداعلا
 اع لابقإلا نإف «نكي اهمو (7«(هئابرقأ نع اهيفخي ال ناك هنكلو نطخلا

 ةئفلا رذح نم مغرلا ىللعو . كارتألا نيفظوملا رابك نم ًاريبك ناك ءابطألا ءالؤس

 ةفرغ لوخدب يبروألا بيبطلل حمسي ناك هنإف «بناجألا ءالؤه نم ةملسملا

 تاذ ةيودألا نومدختتسي نويبروألا ءابطألا ناكو .©اهصحفو ةضيرملا
 ةقث كانه نكت مل ةقيقحلا يفو ,ةبعصلا تالاحلا يف فينعلا عيرسلا لوعفملا
 بيبطلا يدي ىلع ىضرملا دحأ يفوت ام اذإف :يلاهألا نم مهب ةلماك
 . ©هدض تاعاشإلا نؤجوري اوناك مهنإف ءيجترفلا

 نرقلا يف ةيروس لخد دق نكي مل ثيدحلا بطلا نأب ««لسار» ركذيو
 عون نمو «ةميدق ةيبروأ يه ةمدختسملا ةيحارجلا تاودألا نأو ,رشع عباسلا
 ْ . (”ءىدر

 .همدق تتبثو .يلاهألا ةقث بستكا ىتحأريتك ىساق هنأ ودبيو د
 (1) قأطم ة 8ووبوم ||. 2: 49 )00

 ءاملعلا ةقبط دارفأ دحأ ريتعيو «ةينامثعلا ةلودلا يف ءابطألا سيئر وه . يشاب ميكحلا

 نماثلا نرقلا علطم ين لواح دقلو . يبطلا فارشإلا ريغ ةديدع ىرخأ لاهعأب موقيو

 .ةينايثعلا ةلودلا يف ةيبروألا تاريثأتلا تيوق امدنع ثلاثلا دمحأ دهع يف ءرشع

 عضخي نأ «نيملسملا ءابطألا نيب نوريثك راصنأ ةيبطلا هدعدمداهده تايرظنل حببصأو
 لمعلا نم بناجألا عئم امنيب . ىضرملا ةجلاعم ليق ناحتمال ددحلا ءابطألا ءالؤه

 همكح رخاوأل ارصاعم ناك يذلا يشاب ميكحلا نأآل .مدي م عنملا اذه نأ ودبي نكلو

 .قيرفت نود ءابطألا عيمج ىلع فرشي نأب رمأ دق
 (2) ةديقعملا. 6 5 :2 ١١١

 (3) زان 2 6 :2 .٠

 (4) اطاوق_ ||. ه 717 ) 5,

 (5) ط0نل 22 0 :2 ١٠١

 دع تايلاحلا ١/



 ملف «نييبروألا ءابطألاو ىلاهألا نيب روجألا ةيحان نم ةيداملا ةلماعملا امأ

 دارفأ نيب ءابطألا دوجو ىلع عقاولا يف رمألا رصتقي ملو .قئائولا اهيلإ رشت
 ىرخأ نهم باحصأ كانه ناك لب « ماشلا دالب ىلإ ةدفاولا ةيبروألا تايلالا

 : لثم
 نرقلا يف ةيقدنبلا ةيلصنقلا ءاضعأ نمض اوناك ءالؤهو :نيقالحلا

 بناج ىلإ ,.قشمد يف ةيلصنقلا يفظوم نم ناك ىرحألاب وأ .ءرشع سداسلا

 موقي ناك لب ءطقف ةقالحلا ودبي ام ىلع هلمع نكي ملو .قالح بيبطلا
 8جطأوأو وأ , ©68,هزوم مسا هيلع قلطي ناك يذلا وهو ءةبابطلا لامعأ صضعبب

 نمو 2”يفرشأ )0١( بيبطلا لوانتي انيب «يفرشأ )٠٠١( ىضاقتي ناكو
 .«9ةيودآلا فصو ًانايحأو «قلعلا قيلعتو ءدصفلاو ةماجحلا الثم هلاعأ

 ريشي ام دري مل هنأ ىنعمب «ةيقدنبلا تايلاجلا ىلع ًاركح اوناك ءالؤه نكلو

 ريغ نم هنأ الإ ءاهتدل نم نيقالحب تناعتسا دق ىرخألا تايلاجلا نأ ىلإ

 يف وأ .ىرخألا تايلاجلا راطإ يف ىقدنبلا «قالخلا» لمعي نأ دعبتسملا

 .تايلاجلاب ةلص مهل نمه تسلا دالبلا يلاهأ نيب ماعلا قاطنلا

 -:اضيأ تايلاجلا ءاضعأ نيب نم ناكو

 تناك .«ىطسولا روصعلا يف تايلاجلا نأ فورعملا نم ذإ : نوزابخلا

 ناعتسا دقلو .هنكست يذلا يحلا وأ ناخلا راطإ يف امل نرف ةماقإ قح ذخأت

 عم اديص ىلإ رضح «ةسنرولف نم صاخ زابخب يناثلا ينعملا نيدلا رخف
 طامسقبلا عنصل هرضحأ دقو 2«ينيليشورتب» وهو «نييصاصتخالا ةثعب

 اك ةحنم وكيإ (١23)و ءايرهش تايوكيإ )١١( ىضاقتي ناكو 29هركاسعل

 8 2١١وعذقأ 8/: 40, هقمأ. لااا - ا >0 0ا1/ )1(

 ةلاسر ُْق اها عأو ةيمدستلا هذه درتو "65 ص نيدلا رخف ريمألا خيرات فولعملا (؟)

 . هجوزو ةناكسوط قودنارغ ىلإ نيدلا رخف ريمألا اهب ثعب
 . 7557 ص .هسفن ردصملا  فولعملا (7)

 مانو



 يف مهددع دادزا دق «نيزابخلا نأ دب الو .©:اقبسم وكيإ (؟5) ملتسا
 يف ةكرش نوفلؤي اوناك مهنأ ويفراد ركذ ىتح ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ

 « بسحف تايولحلاو زبخلاب نولمعي ال اوناكو ءاهيف نيميقملا ةنراوملا عم بلح
 تابلاخلا .ةارفآلا كيلا اهبف :ةوعيس :ةلاشب كلك :ثؤويدنب اوناك :اننإو

 . (”نييحعيسملاو

 لاقتنا هعبت «ةيروس ىلإ نييبروألا راجتلا لاقتنا نأ ءلوقلا نكميو

 يف قزرلل روف اودجي نأ اودارأ دارفأك ,نهملا فلتخم نم دارفألا نم ددع

 :ًاضيأ كلانهف .ديدج دلب

 نولمعي ؛نويقئادح كانهو 2.22 مهءالمعوأ راجتلا نوقفاري : نوخابط

 تناك ىرخأ انهم نأ ءهيف كش ال امبو .«تاوشابلا روصق قئادح يف

 .راجتلا ددع ىلإ ةبسنلاب ادع ليئض ةماع ةروصب ددعلا نكلو «ةدوجوم

 ةيصاصتخالا ةثعبلا ىرخألا نهملا دارفأب قحلن نأ انعسو يف ًاريخأو
 مل نإو «ةسنرولف نم يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا اهاعدتسا يتلا «ةينفلا
 يلويش وه «تاحن سدنهم ناك اهئاضعأ نيب نمف ءادج ةليوط ةدمل مقت
 . 6ةناله مدماوأ يغيراب ويلوج سدنهمو حهو») يناف وه ءانب ملعمو « ا. 001

 ناخو ءاديص رصق اومبرو «توريبو بلكلا ربخ روسج ءانبب ءالؤه ماق دقلو

 تاهجاو ةثعبلا هذه تدجوأو .توريب يف ريمألا رصق اوديشو , جنرفإلا

 ىري لازي ام اذهو ءءاوملو سمشلا لوخدل «ثالغلا رطانقلا تاذ نكاسملا

 جرب ءانب ىلع ةثعبلا هذه تلمع امك .توريب تويب ضعب ةسدنه يف
 ةسدنه بجعأو .ةيمساقلا برق ناخيوو ةعلقو ءرمقلا ريد ىارسو ,فاشكلا

 هقيفرو ىلويش هتسدنه ىلع فرشأ يذلا« يلوألا ربن بصم ىلع رسجلا اهمهأو

 )١( ص .؟ ج- يل أرق ١١" -17".
 (2) 0م ميزوررب الإ, قم: 249 - 1 )3

 (3) اطال 23١ 7 :2 ٠١

 (4) أطلق. ||. م: 7 )5

 ١ه



 )١5( «يتافدو :انوهتف وكنإ نيعبرأ «يلويش» لاني نأ ررقملا نم ناكو (١١«يناف

 ىلع ًابايإو ًاباهذ مهتلحر تاقفن نوكت نأ قفتاو .؟ًامدقم (0)و ءًايرهش

 .«7ةينيدلا مهتمدخل نيدلا لاجرو ,ةحيرملا

 نذإ دالبلا باوبأ تحتف :كاذنا ماشلا داليل ةمكاحلا ةينايثعلا ةلودلاف

 .طقف ًارجات ال ءاهعوبر يف الماع بناجألا نم اهلخدي نأ ديري نم لكل

 « مهلصانق ىلإ عيمجلا رمأ كرتت تناكو .تازايتمإلا نم مهفي نأ نكمي امك

 . لياقلا لصفلا يف ىرنس اك

 ىلإ ممم: _ مما“ ص . .نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا )١(
 ْ .517- 81١١ ص .7 جا يلأرق (9)
 (3) هل. اهيفلا. 5:10 00


