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 0( ةمدقلا »

 اهم ناك ام ءاوس  كيرحتلا مالفا لتحت
 رخآ طمن يا وأ , يمد مالا وا « ةكرحتم اموسر
 ماعنتملا ملاع يف امهم امق وم . كيرحتلا كلامنا نم
 ىلجتبو © رارمتساب عتوملا اذه ةيمها مظاعتتو
 , ملاعلا يف كيرحتلا يئائف ددع ديازت يف كلذ
 لودلا نافتحاو « مهتاماجتاو مهيلاسأ ددعتو
 تاحام سيصختو « مهل رويمجلاو تاسمؤلاو

 . مهدويجل ملاعلا يف امنيا تاناجرهم نم ةبيل
 اهتامامتهاو كيرحتلا مالفأ ةيمها ردتقت ملو

 مغرلاب )' طقف راغصلا ايندو .ةيلستلا ملاع ىلع
 ايهردتب نانيتسيال امم نيبناجلا نيذه نأ نم
 ةيركن تامايتها ىلا اههادعت لب ( اهيتيماو
 ةدام يفو ) ةفلتخم ةيفاقثو ةيمالعاو ةيميلعتو
 .٠ ( اهب فرعبو بناوجلا هذه ينغي ام باتكلا اذه

 ةروشنم باتكلا اذه يف ةعومجملا ةداملا هذهو
 دقانلا ملقي ةبوتكمو '( ةيلاعلا مليفلا.ةعوسوم ) يف
 روتكدلا فورسملا يئاطيربلا يئامنيسلا خرؤملاو
 . ( ليفلام رجود )

 ( ةيللاعلا مليفلا ةعوسوم )و
 ملم آصاعمسأا مما 1ةنعز ءامرع هلم 01 لصت)
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 خيرات يلقي لئاهو ميت يملع ديج هذه
 1111 ماع يتح تايادبلا ذئنم اهتاطاثنو امئيسلا
 قيرف هب ملطضا , ( دحاو ماعب اهرودص لبق ام )
 رثع ةعبرأ ) امئيسلا نوؤشي نيمتهلا نم لمع
 فارشاو ٌةرادا ثحت ( يساسا لكشب اررحم

 اهيف داولا تبتر دقو . ( ليفنام رجور ) روتكدلا
 ءامسالا تارثع لمشتل ةيدجبالا فورحلا قفو
 ءامثيملا ينائفو نيلثيملاو نيجرخملا نم نيوائعلاو

 «؛ةيلامتيسلا تاطاشنلاو تاهاجتالا زربا نع الخف

 نم ريبك ردق ىلع سرابنو قحالم ةليج عم
 مخلف دلجم يف رهظتل , ةيبلعلا ةقدلاو ةيمعآلا
 عطقلا نم © ةحفم نيعبسو عبراو ةئامسمخ يف )
 . (روصلان م ةريبكةيمكعم؛ريفصلا فرحلابو ريبكلا
 ريكو يف ةيناطيرللا ةعوسوملا هذه تعبط دتو
 يف تردمو ( ةصاخ ةيعاط بابسال ) نابايلاب
 2 هلق ماع

 يرغب ( ليفئام رجدد 0 روتكدلا سيلو
 يبرعلا ملاعلا يف امئيسلا نوؤم يمياتس ىلع
 دامرألاو ةناقثلا ةرازو ) تردصا نا قيس دقلن
 فيلاتلل ةماعلا ةيرصملا ةسملا . ةرهاقلا يف يموقلا
 دحاولةيبرع ةمجرت ( رشلاو ةعابطلاو ةمجربتلاو
 « رويمجلاو مليفلا » ؛ موسولا وهو ؛« هتافلؤم نم
 ركفلا راد ب ةرهاقلا  رومنم يتنلرب : ةمجرت )
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 ةيبرعلا انتبتكم /

 ا تل
 ريغ عبطلا ةنم ب ةعاطلل ليجلا راد : يبرعلا
 لئاوأ يف ردح دقو . ( ةحفص 154 ىف ةروكذم

 ا ا
 لففا تناك ةيلامثيسلا ةعابحلاو ةفاقثلا

 ملو . ةيبرعلا ةفللا يف لاجملا اذه يف ردماو
 اذهل ( ليفئاس ) فيلأت خيرات ةعبطلا هذه ددحت
 يف دروام ةلالدب 11616 ماع يف فلؤم وهو , باتكلا
 باتكلا اذه لوصنو . ةعبطلا كلت نم .٠١ ةحفص
 مليفلا يف روهعجلاو مليفلا نيب ةقالعلا ) : يه

 « ( ةعانصك مليفلا ) و ؛ ( قطانلا مليفلاو تماعلا
 ٠ ( مليفلاو نويزفلتلا ) و ؛ ( عمتجللاو امئيسلا )و

 ةعوسوملا هب تفرع أمك (  ليفئام رجور) و
 « مليفلا نع بتكلا نم ددمل فلؤمو رشاحم وه
 ناك دقو . اخرؤمو ةريسم بتاك هنوك نع الضن
 ةرشع يتنثال ةيناطيرلا مليفلا ةيميداكا يف اجرخم

 مليفلأ نؤئف ةيعمج يدل اراثتسم ناكو « ةئنم

 ريراتيش بتاك وهو . اهتلجمل اريدمو نويزفلتلاو
 كيرحتلا مالفاو ةيقلاثولاو ةيرابخالا مالنالل

 ةسردم يف مليفلا خيرات مق سيئر اثيا وهو
 نم ةفسلت هاروتكد ىلع لصح . ةيندنللا مليفلا
 داروتكد لوا لان 1191 ماع ينو . ندنل ةعماج

 مكر ولا دف مر عيد



 يف ءاج امع التن : لوتن اذه ىلع ةدايزو

 لبق لمع دق هنا © 4 روهمجلاو مليغلا » باتك
 يتلا لامعالا فلتخم يف ةيئاثلا ةيلاملا برحلا
 يفو بدالا ف رئاح دقن 4 نفلاو بدالاب قلعتت

 نم رثكا يف لثمو جرخاو « مليفلا ينو حرسلا
 نم ددع نيوكن يف مهاس امك + ةيحرسم نيمخ

 مق يف لمع برحلا لالخو . امنيلا تايعمج
 نيحو . ةيناطيربلا تامالعتسالا ةرازوب مالثالا
 151419 ةئم يف ةيناطبربلا ٍمليغلا ةيميداكا تنشنا

 ةعائصب نيلئحشلا رابك مظت يتلا ةيعبجلا يعو
 +ابشك ةدع عمشو دقو . اهل اريدم نيع' انمينلا
 ةلسلس هتجرخا « مليفلا » ناونعب باتك : اهنم
 4 « امليلا يف دعتم » باتكو : ناكيلبللا بتك

 ويدارلل ةسارد ىقىصو « ءاويلا ىلع » باتكو

 نم ددصع ريرحت ىنيئر ناك امك . نويزفلتلاو

 . ةيئامتيلا تايرودلا

 ةعانص نم امامت بيرق هنأ اذه نم حضتيو
 , تاالاب ةكرحتملا موسرلا ملاع نمو ؛ ايئيسلا
 انباتك ف ةعوبجملا ةدالا هله نمض  راشا دتلو

 وا ؛ هدرقمب  هنافلؤم نم ددص ىلا 1
 بيرجتلا » : اهمار ىلعو ب هريغ عم كارتشالاب

 هيكل ل
 20 !1مه1 ب كيرحتلا مليف ةينقت هو 4 2« 11
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 نفلا »و , « 1١955 ةكرحلا ميممتلا »

 اهنم ةريخالا ةئالثلاو 3 أ ب اقارحشم

 لكشب عجار) . ( سالاه نوج ) معه كارتش ثالاب

 نرج )و ( ردخبر رئاه) : يتيمجرت : ساخ

 ٠ ( يناي امين كيرحتلا نف مالعا مجارت يف ( سالاه
 كيرحتلا نفب ةصاخلا ةدالا هله نا ذاو

 نان ؛ ةموسولا هذه تارقن نم. ةدحاو ةرقن يه
 فيرعتلا يف اريثك اهبتاك لصفي الآ يعيبطلا نم
 كلذ اكرات . عفوملا اذه يف كيرحتلا نف يناثفب
 نم ناك انه نمو . مهب ةماخلا داوملا ىلا
 مجارتلا عباتا نأ  لمعلل الامكا  يرورقلا
 ربع ةدالأ هذه يف نيروكذملا مالعالاب ةماخلا
 ميثم ميل نم ددع ناك دقو 4 ةعوسولا تاحفم

 تيقن © امسأ نيرشعو اعبم : ةلقتسم مجارت

 ى ةيماسالا ةلاقملا ايناثامبقت ابتاحلاو ابتمجرتب

 فتورح للنت قنو مجارتلا هله تبترو
 ملقب بوتكم داوملا هذه مظعمو . عطلاب  ءاجبلا
 تعوضولا نم ةبرق مكحب . هفن ( ليفنام رجور)
 دقو « نيرخآلا نيررحملا مالقاب بوتكم اهضعبو
 نود + عيقوتلا نم الفغ اينم رخآلا نفعيلا كرت
 لفغلا داولا هله بتاك نا ةرورفلاب اذه ينعي نا
 دهج جاتن اهنا ينعبام ردقب ؛ هفن ( ليفنام ) وه

 ىلع ةصيرح ةعوسوملا نا اميس الو ؛ كرتعم

 ؟



 قحلل اقاقحا , اهليذ يف ةدام لك بتاك مسا تيبثت
 ىلع تصرح دقو . لوذبملا ديجلل امارتحاو
 مجارتلا هذهلو اهماتخ يف ةدام لك بتاك مسا تيبثن

 ؛مهدوبجو نينانفلا ءالؤيب فيرعتلا يف ةريبك ةيمها
 ىرخالا مهدويجو مهتاطاششنو ميتامامتها روطتو

 ٠ كيرحتلا لاجم ريغ يف
 رشنت يتلا ىلوالا ةرملا يه هذه نأ بحاو

 ةعرمجللا ةدالا هذه لثم ؛ ةيبرعلا ةغللا يف : ابين

 خيراتبو « ءالؤه كيرحتلا يئانفب فيرعتلا يف
 م. ىمدلاو ةكرحتملا موسرلا مالفأ روطت

 روتكدلا ءارآ نع ربعت ةداملا هذه تناك اذاو
 نيل هدحول !ذه ناث تاذلاب ( ليفلام رجور )
 19/١ ماع دنع ايقوقو نأ امك . يلا ءيشلاب
 للقب ال ( لاح ةبآ ىلع ادج ديعلاب سيل وهو )
 نع ةديعب لازتال تمادام ةداملا هذه ناش نم

 . ةيبرعلا يف رشثلاو مامتهالا قاطن

 نشماوهلاب ثحبلا لاقثا مدعم تلضن دقلو
 +« اضرع مهؤامما درت نيذلا مالعالاب فيرعتلل ١)
 ةصاخبو  اهيلا راشملا مالفالا ىلع قيلعتلل وأ
 ةعرمجللا ةداملل اكرات 4 ( اندئع اهئم هفرع قبسام
 ةبطاخم ناب فارتعالا عم 4 اهفنب اهفن مدقن نا
 ضورعلاب ةلملا بيرتلا دهاشااو يبروالا ءيراقلا
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 ا
 هجو ىلع كيرحتلا ”ماَلئابو امومع ةيئامنيسلا
 دهاشملاو ءيراقلا ةبطاخم نع فلتخت سوصخلا

 ٠ يبرعلا ملاعلا يف اندنع

 ؛ لاجملا اذه محتتا نأ يسفنل تيضر دقلو

 بيرق يلا يرذعو . يتفرحب ةمجرتلا تلو

 ةددعتم بناوجل عياتم © هب فوفش « عونوملا نم
 . هب لعتت

 روصق نم يناعي يبرعلا دهاشملا ناك اذاو

 يتلا ةديدملا ةيئاورلا مالفالا ةدهاثم يف للاه

 « اهتعباتمو يملاعلا يئامنيلا جاتنالا تاونق ايذغت

 لاجم يف دشأ اروصق يئاعي هنأ حئاولا نمف

 ةصاخبو 4 ىمدلاو ةكرحتملا موسرلا مالفا ةدهاشم

 ٠ نيعيفر يركفو يئف ىوتسم ىلع اهنم ناكام

 ةيدقنلاو ةيخيراتلا ةدالا هذه عما « اريخاو
 ةرغفث ديت نا ايجار +' يراتلا يدب نيب ةميقلا

 امتلم : ةيبرعلا ةيئامنيلا ةبثكلا يف ةحضاو

 . اهلاصيا يف يمقت يأ نع افلم رذعلا

 رايطلا اضر ©
 اةفاروذرا



 : لوألا مسقلا

 ءالطأا كيرحتلا نف.

 ةينثت لقن ره فعسنمت281086 كيرحتلا نف

 .يطيطختلا وا يليكشتلا نفلا ىلا ةكرحتملا ررصلا

 نا يفبني © ةمومرملا ةررصلا ةلاح فو
 ةفيفط تانالتخا تاذ ةللس يف روصلا ايبت

 حبك رهاظم يهو ب لاكشالا ةثيه يف ةجردتم
 روعلا نم ةلسلسلا هذه روصت امدنعو . ةكرحلا
 : ىرخأ دمب ةروح ةيامئيلا اريماكلا ةطساوب

 ىلع ةكرحلاب ماهيالا قلخي كلذ ناف 4 ضرعت مث
 رومصلا ةلسلم قلخت املثم امامت : ةشانلا
 مليف ) يدايتعالا مليفلا يف ةتباثلا ةيفارغوتوغلا
 ضرمعت امدنع ةكرحلاب مابيبالا ( ةيحلا ةكرحلا
 ع, قطانلا مليفلا يف ةيناثلا يف ةروص نيرشمو عبراب
 .تماصلا مليغلا يف ةيناثلا يف ةروع ةرشع تب وأ
 ةينئادللا لاكشالاو تاعوفوملا ةلاح يف اما
 تاذ ىمدلا ماجا لثم نم ؛ ( ةيكبتسالبلا )
 ميظنتلا ينعي كيرحتلا نف ناف : ةئالثلا دامبالا
 لجست يتلاو , اهتاريبمتو لاكشالا ةيمضول قيقدلا
 لئاسو ةطساوب ةروع دمب ةروع بقاعتلا ىلع
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 فقوتنت ثبح , علطقتلا يئامئيلا ريوصتلا
 دجويالو . شضيرعتلا دنع ةروم لك دعب اريماكلا
 نكمي يتلا تاطيطختلا عونتل ةياهن الو دح كانه
 .كيرحتلا نف لئاسو ةطساوب ةكرحلا اهل حنمت نا
 يأ يف امك يعيبلع ريلتمب رهظت نأ اهل نكملا نمو
 انك عيفر ينف بولساب وا 4 يفارغوتوف ريوصت
 ره كيرحشلا نف نا . وماكيبل ةحول تناك ول
 صيخشتلاو ةكرحلاو ةايحلا ثعبت يتلا ةيئقتلا
 نولاثفلا ىتمي روح ةبا يف ةزيمملا ةيصخسلاو

 ء؛ ةفرطتم تناك امهم ؛ ايقلخب نويطيطختلا
 ةطبترملا ةينقتلا تارورفلا طباوفغب لعقف ةموكحم

 ٠ مليفلا اهب عنصي يتلا لئاسولاب

 : كيرحتلا نف خيرات
 196٠ ماع يلاوح ىتح ةيأدبلا ذنم
 تازاجنا نم يأ ىلا .ةرظن ةيا نا حفاولا نم

 امنا 1813514840 دودح يف ةركبملا ( رييمول )
 ايفارغوتون ةروصلا مومولا نا كاردا ىلع ثعبت
 ةيحلا ةيفارغؤتوفلا روصلا لحم لحت نا اهنكمي
 نأ ىلع . ةيدايتعالا مليفلا ةعانم ين ةمدختسلا
 كيرحت نائف لوا ( لوك ليما ) رابتعا داتمملا نم
 ىتح ىلوالا همالفا ريظت ملو « نفلا اذهل يسؤم
 , ادج ةريصق تناك دقو 4 11.515.8 يماع
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 ةريفس باقث داوعاب ةهيبش الكشا مدختت

 ديدحت طوطخ لكش ىلع نوكتام ابلاغو , ةكرحتم
 ءادوس ةيفلخ ىلع ةموسرم ءافيب ةيجراخ
 5 فنا يررجامساتناف 2 يه مالثالا هذهو

 ىدل ةمجاف » و + * شوتناف سباك » و
 ( شوتناف ) حبما دقو . اهريغو ؛ 2« شوتنان ةللاع
 وهو . همالفا يف ةئولألا ةيطمنلا ةيحخشلا وه
 هنكلو كفولفحم ريغ © يلزه صصخش يال جذومل

 .٠ نرم

 نم ءزجكو . اقوبسم ناك ( لوك ) نأ ىلع
 نم لاكشا ةدعب ؛ امنيلا خيرات لبقام ليصافت
 : ةيرصبلا باعلألل ةفلتخملا لاكشالا لثم نم . نفلا
 ٠ كيرحتلا نث ءيدابل ديكا لكشب تصعرأ يتلاو

 ةددعتملا ( لجرالاو يديالا ) فارطالا نأ

 اريمتلا يف فربكلا موسر يف ةزفاقلا تاناويحلل
 روص اهل نيدتسو ةقابلا يه. تناك وكسالو

 حرسم نا امك . ةدايرلا لضفب كيرحتلا ينانف
 مشا رشابملا فلسلا وه يئيصلا للثلا لايخ
 مالنا يا ) ةيلفلا ةروصلا ىلع مئاقلا كيرحتلا

 راها نف شمت ةينرف ةملكيمو 81"1[ةقمض زي
 طارفالا : اسفبأ نسئملو © ملظم ناكم يف ةينارون حابشا
 .. ( نوثفلاو بادآلا يل ) بئاجعلاو قراوخلا مادختسا يل
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 ابدوأ ىلا لقتنا دق اذه ناكو 20 ( للفلا لابخ

 ةكرحتللا موسرلا مالفا نم عون وه ( لللا لايخ مليف) (5)

 هيفو « ( مجارتلا يل اهعجار ) ( رجيئير ىتول ) هتركتبا

 طق لمتشل يتلا موسرلا يآ  لالقللا مومر مدختسل

 نود ؛ موسرما مسجلل ةيجراخلا طوطخلل ديدحت ىلع
 ةدايك-اهيلاامو هجولا تامتقك مسجلا ليصافتا ديدحت

 ةعو؛صلا موسرلا ةله صقتف © ةكرحتملا موسرما مليفل
 ةفافش ةدام نم ةيفلخ قوف عساول مل « قيلار ندعم نه
 اهلدام نم ةددمتم تاقبط لابمتساب تدمأ رظانمي ةئيزم

 1 دافعا ب « يئامكيلا نفلا مديمم ) ؛ رظنا) ...

 ةفاقثلا ةرازو س ةبهو يدجمو «© يسره لماك دمحا

 : ةرهاقلا . باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا * ماظعالاو

 ,ا( لو صا لحال

 دهجلا اذهب بيشأ نأ . عفولا زله يف  دواو

 امهدحأ ؛ طقف ناصخضش هب علطسلا يذلا ميقلا يملعلا

 يرصم يئامثيس خرؤمو جرخم ( يسرع لماك دمحأ )

 يليفلاو يثرحلا بئاجلاب مجملا اذه متهيو . فورمع
 ةصاخلا تاحلطصملا لواثتبو « اهثيلا ةمائص نم

 بسح اهبارف +" اهئاوذأو اهمزاولو اهثيلا ةعاتصب
 عضيو « ةيزيلكتالا تاخلطصملا قفو داجهلا فورح

 يف دهتجي مث 6 ةليسئرللاب تاحلطصملا هذه لباقيام

 موقيل « ةيبرملاب اهل ةلباقم تاحلطصم راكتباو اهبيرم#
 ا ركرمو قيقد لكشب ل فيرعتلا ةلواحمب اذه دعب
 دادزيو . اهب دوصقلاو تاحلطمملا هلم تالولدبب
 عطقلا نم ةحفلص ه١. ) دهجلا اذه ةيبهال اتكاردا

 مهي
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 نم الضفم اعون ودغيل رثع نماثلا نرقلا لالخ
 مادختساب يضاملا يف زجني ناكو . ةيلتلا ناولا
 («لمافمب ابيب ةقمتلم فارطا تاذ ةحطسم لاكشا

 رداصمب فلخلا نم ءافتو ةفاغش ةشاش ىلا برقت
 . ةيلوخ

 روصلل قبالا خيراتلا يف عدبم ناثف كانهو
 هزاهج ناف . ( وئير ليما ) وه كاذ ؛ ةكرحتملا
 يف هرجلا يذلاو , ( بوكسونيكاربلا ) ىملا
 اريوطت ناك دت + رشع عساتلا نرقلا رخاوا

 : وأ ل بورتيوزلا ) مساب ةفورمملا ةيرصبلا ةبملل
 سالتخا ىلع مئاق زاهج وهو س ( ةايحلا ةلجع
 حمسي رادي امدنعو © هيف بقث لالخ نم رلننلا
 وأ ةروح ةرثع يتنلا نم ةللس ةيؤرب نيعلل

 ةكرح نايعلل لمكي امم عيرس عباتت يف كلذ وحن

 بيرعتلا قيسنتل مئادلا بنكلا نأ انركلت ام اذا ( ربكلا
 بيرعتب ةصاخلا مجاملا نم هرعصا امب « طابرلا : ,لورقمو « ةيبرعلا لودلا ةمماجل عياتلاو ؛يبرعلا طولا
 رشع ةسسمخلا زواجتي ال اهددعو ) مولعلا تاحلطصم
 قاطن ىلع نيثحابلا نم ددع اهزاجنا ىلع نوامن 2 امجعم
 تبدفا دقو , تاذلاب امئيسلا نفو ؛ نوئفلا تاحلطمم بيربت ةلواحم ىلا دمي فرصتي مل ( هلك يبرعلا نطولا
 تاحلطصملل هلارايتخا لاجم يف !ريثك مجمملا اذه نم
 . اهب فيرمتلاو « ةيتفلاو ةيفرحلا بناوجلاب ةصاخلا
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 قرغتست ةرود يف زفتي يب 27

 ىلا ةكرحلا هذه ةداعا يمي ا ةيناث
 نم ةديدم لسالس ( وئير ) مسر دقل ب ةياهئالام
 ىمملا هحرسم يف اهفرعي ناكو ةئوللا روملا

 هزاهج ناك ثيح 18415 ماع يف ( يئرملا حرسملا ) ب
 عون تاذ ةشاش ىلع نكمشت ارو فنذتب اذه
 زاهجلا اذه نكلو . («؟زايجلا اذه ماما اخ
 ىلا هلم يرحلا سونافلا ىلا برقأ
 ينارغوتوفلا ريومتلا مادام 440( فارغوتامثيلا )
 يف روصلا ريدي ناكو . ليملا اذه يف لخدبال
 ىلع ةموسرم روصلا هذهو ؛ ديلا ةطساوب هلخآد

 ٠ ديونيليسللا نم تالجع

 هلايخو هعادبا يف عيقر رخآ نادف كانهو

 عاد لش كيرحتلا نف مدختيس ناك اعبر

 نأ لضفي ناك ناك هئكلو .. ( ىييليم ) وه كاذ
 قيرط نع لايخلا يف ةقرفلا © هتايزاتناف » قلخب

 ريدوتلا ينو هحرم يف اهريدي يتلا ةبحلا ةكرحلا
 املثمو ع لاح ةئيأ ىلع ناك دقو . هب صاخلا
 ٠ يئانثتسا' لكشب اعراب تاطيطخت نائفهموسر تبن

 , ةقحلملا روصلا يف ئاهجلا اذه ةروص رنا (

 يبمول ناوخالا هعرتما يذلا يئامثيسلا زاهجلا وهو (()
 315 ص ب يئامثيسلا نللا مجعم : عجاد ب
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 دارعأب ةييبسشلا ( لوك ليما ) لاكشا نا
 يف ( يتاككام رونو ) لامعاب تيلت دق باقثلا

 ريحتلا نوتراكلا مليف قتح يذلا وهو « اكيرما
 دعبو 4 4 11.5 ب ديدملا روصانيدلا : يتريغ »
 مليق مدق + ىرخآ لامعا رثاو ؛ ةرتغب كلذ
 9 151مليناتيزول قرغ » دلفلا نيزرلا نوتراكلا
 رداك لك ( ياك كام ) مسر لوالا همليف لجالو

 ةروم ةرشثع تس ىلع مئاقلا تماملا مليفلا يف
 نوتراكلا يناف نا يف اذهل ةبارمث الو . ةينائ لكل

 ةيجراخلا ديدحتلا طوطخ اونبت دق للارالا
 نيذلا نونانفلا اهمدختسي ناك يتلا ةطيسبلا
 تفقيبعشلا ةفاحصلا يف ةرخالا موسرلا نومسري
 امأ . ةليلنق طوطخ نع ةرابع تايفلخلا تناكفن

 <« كرحتت نا ايل ينبني يتلاو ؛ اهسفن لاكشالا

 ىلع ةلالدلل طوطخب ةئيبلل ديدحت درجم يبف
 ةبأ ىلعو . هجولا ىلع ريبعتلا مئالعو مجلا
 ( ياك كام روسنو ) لثم نم « مهملثعم نا لاح
 يف ةرخالا موسرلا نويسري اوناك ؛ هسفن
 , ةناحصلا

 مالفا ةمانص قيرط يف فقو يدلا نا
 للابلا دتمملا دهجلا 4 ةبج نم «© وه نوتراكلا
 نمو 6 ةكرحلا نم ةليلق قئاقد عنم يف لوذبملا
 يتلا ادج ةففخنلا تادودرلا © ىرخأ ةبج
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 دعب ىتح 4 امئنيلا رونو مالفالا هله اهينجت
 حبصا يذلاو « يملاع قاطت ىلع عيزوتلاب اهلونش
 بيب اًنامم ]6)15 ماع نم ءادتبا هرودب
 ناف كلذ عمو . برحلا نع ةمجانلا تاماقنالا

 اهتاباعدن ؛ نيدهاشملل ةببحم تناك نوتراكلا مالفا
 لوح ابملنمم يف رودت ةيسماسالاو ةطيسبلا
 , لقا قاطن ىلعو# كلذكو ةيناويحح تايصخش

 . ةيرثب تايصخش لوح

 يبعشلا مامتهالاب نوئراكلا يناثث ةولئح نا
 يف مهمالفا نيمناص لمعلا يف نيرمتم ىمهتتبا
 ةلشفملا تايحخشكا نم ةيلاوتمو ةرمتسم تاقلح

 ةتائيرشملا لالخ « تايصخشلا هذه نمو . اينبعش

 وكوكو © (©0بوعللا ةينوتراكلا 3 بوب يتيب
 سكام : عادتبا نم نيتيصخشلا الكو ) جربملا
 توم :اتيصخشو , تيك يزاركو + ( رشينن
 كلذ يف ازورب رثكالا ةيصخس للا مث : افيجو
 : تقولا

 يعو ( نافيلوس تاب ).ناثفلل سكيلين كطمقلا
 اهنكلو 5 ماع يف اركبم تركتبا يتلا ةيمخشلا

 ناك دقو 3 ٍتانيرشملا يف الا هتزوح يف حبصت مل

 , روملا عجايب (0)
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 ىلا ايلارتسا نم مدق رجاهم وهو « ( نافيلوس )
 ناكو . ةفاحصلا يف تاطيطخت مامر ؛ اكبرما
 نم لمتكي ةيلامثلا نئورملا جمارب نم ليلتلا
 ةكرح بلجت نأ املاد عقوتملا نمو ؛ نوتراكلا نود
 سكيليف » ةزيمتملا ةدرفلا ةماخلا سكيلين
 نركيام ةداعو . روهيمجلا جابتبا 0)1١( يلا لصاوي
 مل ول ىتح جماتربلا يف مليف لضنأ نوتراكلا
 . ةليلق قئاتد ىوس قرفغتي

 تايالولا يف نوتراكلا ونانف كطيتتسا دقل
 برحلا تاونس لئاوا لالخ ةيكيرمالا ةدحتملا
 حئارشلا نم ةريغصلا عطقلا مادختسال عئارلا زاجنالا
 تاعارتخا عم + يتلاو © 47 كيرحتلاب ةماخلا

 يف لودبملا دبجلا نم ريبك لكشب تللق : ىرخآ
 مالفالا هذه عنص نم ةلعاج ع نرتراكلا مالفأ عئص
 ٠ ةيداصتقالا ةيحانلا نم المع اًئيش

 بيترت ىلع ةرطيسلا كيرحتلا حلارش بلطتت
 ةيفلخ يف ةنافشلا ديوليلسلا حئارش يف رظنملا
 عوضوم وأ ةيصخش ةبا كيرحل متين +4 مسرلا

 . روصلا عجار 6

 نم ةعونصم ةفافثشو ةقيقر تاحفص وا تاحول يىهو ()
 1 , ةفايلا وأ ديوليللا
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 ارمز اب ام

 نلع ( سكيلتل ةيمخش يل ان دما يللا

 ىرخآلا حئارشلا لمحت نيح يف : مئارعلا ىدحإ

 يف هتباث نوكت ىرخلا تاعوضوم وا لاكشا أ

 روصلا مادختسال لاجملا حاتب اذكهو . ةلئخللا كنت
 ىقبي يذلا كاذ نع كرحتملا لصت نكمب ثيحب

 اريماكلا اهطقتلت يتلا ةيلامجالا ةروصلاو . انكال

 نم « كلذ ىلع ءانب « نوكتن رخآ دعب ارداك

 ىلع رطيلا حئارشلل ةعياتتملا رظانملا عم ةيفلخلا

 كرحتت امدنعو . هب ىلثتعم قيلت يف اهعافوأ

 كلتل ةلماحلا ديوليللا ةقبل نان ةيحخش اةئآ

 .ةروضلا نم كرحتملا مقلا يه حبصت ةيصخشلا
 ةداعاو مادختسما نكمي هنان اذه نع القفو

 تاكرح يلغت لسالس يف حئارشلا مادختنا

 لثم ؛ ةيطمنلا تايصخشلا لجال ةلصاوتم

 ٠ رخآ دعب مليف يفو رخآ دعب ديشم يف نكيلبف
 مالزان !دعاص , يشلا يف ةزيمتملا نكيليف ةقيرطق

 ةكرحل لصاوتلا“نارودلا عم « ربظلا فلخ نيديب
 نا اهل نكمي ؛ ةيرئادلا هسار ةكرحو « نيمدتلا

 عاطتي يتلا حئارشلا نم ةلسلم ىلع مسرت

 ةكرحلا ميمصت ناف ادكهو . اددجم اهمادختسا

 بوانتت تانيرشملا يف سكيليف نوتراك مالنا يف
 ةداعا ىلا راصي امدنعو . تابثلا عم ةكرحلا هين
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 انيح اهريمغ وأ ؛ ائيح ةيصخشلا هذه كيرحتا
 اه ىتم : يعدتي اهمادختسا ةداعا ناف © رخآ

 حئارشلا ةعومجم مادختسما ةداعا , انكمم كلذ ناك

 راركت يف مهعشي ام افذهو . اقباس ةزجنملا
 ةيرصبلا ىقيسولا نم عون هناك عتمم يحالطما
 , ةرركتم تامغن تاذ

 الشان انف هنرك لاجم يف اعئار ناك دقو
 ةتماصلا ةركبملا نوتراكلا مالنا نم اددع ناب املع
 تالاص يف ىقيسوملا يفزاع فرمب ةبوحصم تناك

 تيقوت نوئحيو ءاكذب اهتوبحاصي نيذلا يئرعلا
 ىلع ايثك كلذ يف نيدمتعم ؛ اهعم مهاتيسوم
 نمض نوتراكلا حبصي ملو . يمخشلا مابلالا
 توصلا ليجست عارتخا عم الا ةليصالا هتقيقح
 . 1534 ماع يف «ةسفت يئامثيسلا طيرشلا ىلع
 سيل ةمات ةرطيس نوتراكلا وئائف كلتما كاذئبحو
 كتت تايمخشلا تاكرح عم ىقيسوملا طبارت ىلع
 تارثؤلاو توصلل قالخلا مادختمالا ىلع امئاو
 ققح يذلا كيرحتلا نائفو . ةماعلا ةيتوملا

 وز: نعلن 0مانعتا هل يثوفلاتوصلاىرجم (0)
 ةقيرطب بجوم وأ بلاسيئامثيس مليفىلع لجسملا توصلا
 يئامثيسلا نللا مجسم : عجار . يئوفلا ليجستلا
 . [049 صا

16 

 ١ وه هيف نيرخآلا ىلع قوفتو اذهل الماكتم افيظْزن
 ٠ ( ينزيد تلاور

 ةماخلا هتيئقت ( ينريد تلاو ) ققح دنقل
 لكشب قلخو ؛ تائيرشملا لالخ نوتراكلا مالنا يف
 م« يكيم ؛ مسا لمحي يكذ ركام راق ةيصخش عئار
 ينزيد ) داعا دتلو © حبرملاو بمخلا قولخلا وهو

 ىلع توملا ليج 3 روهلظ عم 0

 لوا وه « يلليو ةرخابلا » مليف ناكو . طيرشلا
 قباسلا هروهل نع الضف 4 سوام يكيمل نوتراك
 © 4# نشقلا يف يمورلا كيدلا » مليف يف لجترملا
 ةازاوميو . 1١91548 ريمتبس / لوليأ يف ريظ دقو
 ام اعيرس يتلأاو © سوام يكيم نوتراك ةللس
 رجنأ ؛ اهتميك لضفب ةضيرع ةيملاع ةرهش تزاح
 ( ءاقمحلا تايئرفمسلا ) نم هتللسم ( ينزيد )
 ب ةسميظعملا لكايهلا ةصقر » مليفب اندتبم
 زئاد ) ىلا ادانتسا عضو يدلاو ,0) © 5
 ينزيد ققح دقو ..(!ملزنيب نيدقلا ( بيهرلا
 لثم نم « ةديرفلا تاعوضوملل ةلماك تالطتم )
 (؟ ريرشلا ريبكلا بئذلا نم فاخي نم ) ةينغأ نا
 2 19919 ل ةئالثلا ةريغصلا ريزانخلا » هيليف 5

 ٠ ةروصلا عجار ()
 ممام همتسواو آدوسدمع ةادمعمطاو' 0
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 يتلا ةيلائغلا تاميتلا نم ةدحاو تحبمأ دق

 (يئزيد) فافآ دقو . ىداصتتالا داكلا تدحت

 ةلسلس يف ةزيمملا تايصخشلا نم هتعومجم ىلا

 ينالثلاو © يكيم ةقيدح : ينيم : نم الك يكيم
 ريخالا اذهو ؛ كددلانودو يفوجو وتولب .: عئارلا
 لمف دودر نم هكلمي ابب قالطالا ىلع مهعورأ وه

 * نورح تالآو 4« ملاعلا تاقابح هاجت ةيرلطف

 .امود ريئاتلا ةيوق تناك يتلاو « هنايح يف ةيمومعو

 نع فقوت دق ( ينزيد ) نأ نم مغرلابو
 كيقنت اكرات 4« 1118 ماع لنم هسفنب مسرلا ةرشابم
 يفكي امي ايكذ ناك دق دناف :: نيرخآل هتاطيطخت
 كيرحتلا نف يف ةيزاوتملا تازاجنالا نم ةلمج زاجنال
 يف تناك هيدل قلخلا لحارم نم ةلحرم لضفأ نأ
 مادختما نم ىلوالا ةرثع ىمخلا تاونلا
 ةيلادبلا © ىلوالا همالفأ نم ءادتبا © توملا

 : « يلليو ةرخابلا  لثم : لايخلا يف ةقلحم اهنكلو
 مالنا يف ةلماكتملا ةبرتلا ةبرجتلاب ارورمو
 . 5 وبمود »)و ( ويش رئي »و 4 ايساتناف »

 بلاق يف هبولسا رقتسا نيحلا كلذ دنمو
 يف هب ةماخلا تاييشيكلا قلخ دقن «© ددحم
 اهلامفأ دودرو تاناويحلا ةكرحل هميبمصت'
 ابين ابب © ةيلوفطلاو ةبرغلا هناعرن نا . اهنطاوعو
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 ال جان دق . فوخو فلعو ةجاذسو ةفطاح س
 ٍف اهتورذ تلسصو دقو +« 1 ميدعلاب . 5
 ف كحفلا ىلع ةنعابلا ةينرلا كا
 ٠ © بلاجعلا دالي يف سيلا » لثم مالثأ

 « افولامو ايداع هيدل مسرلا حبصأ دتلو

 هتاديقعتو هساري يذلا مخفلا ويدوتلا نا امك
 دقو . ةيمخشلا ةسمللا نادقف ىلا دات دت

 ةيوبالا ةرطيسلا نم ليلخ نم هيدلام ىذأ
 يوذ هينائف نم ددع عزنب نا ىلا ةيحسقافلاو
 اولصفتاو 4 1561 ماع يف قالطنالا ىلا ةيساسحلا
 ارركذم ىقبيس يئزيد مسا نكلو . ارتخإ هنع
 لئاراو تانيئالثلا يف ةميلملا هلامعا لجأ سس
 هيف ناك يذلا تقولا كلذ لالخ , تائيعبرالا
 ٠ يثوتراكلا كيرحتلا نف عم ايلمع افدأرثم همسا

 دحا هاعد امم ديزلاو ديزلا (ينزيد) ققح دقل
 ةيلادبللا » ؛ ( نوكفيتس فلار ) رهو ؛ داتنلا
 يف كلذو « لافطالا مون فنرغو ةللاعلا ىلا ةمدتقلا
 كيرحتلا نف اهل ' يتلا ةيناويحلا هنايصمخش
 كفن لكشب تيتب'ابنكلو ؛ ةلاسا رثكالاو ثدحالا
 يف 4 لاثملا ليبس ىلع 4 دوجوملا نئاششلا فنملا يف
 : ( يريتا نكيت ) اهعنص يتلا ةيديلقتلا ةللسلا
 ناتللا رافلاو كقلا اتيصخش ابهو « يرجو موت
 ٠ تانعيبرالا رخاوأ يف اتركتبا
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 ادطوت يتلاو « نوتراكلا تاناريح ةيئادب نأ

 2 يليق طقلا ةيصخش عم لماك لكشب
 رشبلا عوللا ناك امدنع ةرباغلا نامزالا يف تاشن
 اونالب هفن لصي نا ةقيرطلا هدهب لواحي
 اهحنمي وأ ةسدقم اهلمجي ناو © ىرخالا
 . هثعاوبو ةيصخشلا هصئاصخ تاحفت نم

 تاب ) لبق نم عونمملا نكيلين كلتما دقل
 ةبجاوم يف ريبكلا يناسنالا ءاهدلا ( نافيلوس
 ذقأ يف ( ينزيد ) ةيئادب تناكو ٠ تالنخملا
 يكيم ىدل صاخلا زيمتلاو ءاكذلا يف اهتالاح
 بستني ريرشلا مخضلا هذ نا نيح يف ؛ دلانودو
 وا بوسيا ( تاياكح ) يف ةداحلا ةظحالملا ىلا
 . نيتناوفال

 6 غي (ن
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 تيجاو يتلا ةيداصتقالا تابوعصلا نأ
 ( ينزيد ) تدات يتلا يه ةرصقلا كيرحتلا مالنأ
 نوتراكلا مالفال بحرالا لاجملا ىلا عار لكشب
 © نوتراكلا نيولت ميمصت نا . ةليوطلا ةيئاورلا
 رثكا حبصأ دق , ديازتم قدح نم هبلطتي امب
 اهزايتجال بلطتت ةينقتلا لحارم تراصو « اماكحا

 يكل نينائفلا قيرف يف ةرفوتملا ةراهلا نم ديزملا
 ( يئزيد ) تابلطتم زاجنا ىلع نيرداق اوحبصي
 ( ينزيدل ) والا نولملا جاتنالا ناب املع . ةيساقلا
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 يف اركبم ( ءاقمحلا هتاينوفمس ) 6 ةلسلس يف ناك

 داز دقو . « راهزاو بولق » مليف يف 191171 ماس
 مالقالا تادودرم دعت مل يتلا فيلاكتلا يف اذه
 « ( يرد) ططخ دقو . اهئافطا ىلع ةرداتب ةرصنلا
 ةسسؤم عيراشم ؛« هلامعا ريدمو تلاو َقْيتش وهو
 ةفاحصلا يف ناوم لكشب لاومالا رامثتسال يئريد
 ملين لجال فيلاكتلا لدعم نا . تانالعالاو ةروملا
 22/... يلاوحب ردقي ناك تانيعبرالا ف ريمق

 يتلا ةليوطلا ةيئاورلا نوتراكلا مالنا اما + رالود
 تايلوؤسملا عيزوتو ميظنتلا نم ادج ريثكلا مزلتست
 : اهجاتنا فيلاكت يه هذهن

 411١ (ةعبسلا مازقالاو تياوهونس )
 ؟/5../... ( ىيشوتيب ) و رالود 00

 رالود

 الود : 0000 ( ايزاتنان )و

 ينزيدل احابرا ققح دق ( تياوهونس ) ناب املع
 تاونسلا ربع رالود ١ه/.../... يلاوحب ردتت
 ققحت يتلاب ةليوطلا همالفا لك تسيلو « ةيلاتلا
 جاتنا ىلا القتنم جردت مث . حاجنلا اذه لثم
 ,ىرخا عيراشمو ةيحلا ةيدايتعالا ةيئاورلا مالئالا
 ةيبمش تدغ يتلا ( ينريد ةئيدم ) لثم نم

 , ةروصلا عجار (11)

 اكل



 ٠ هتورث ىلع لفناحي يكل 4 راوزلا بطقتت

 « اضيا همم سفانتلابو ؛ ( يئزيد ) ةازاومبو
 نا امأ ىرخالا ةييئرلا تاهويدوتسلا تلواح
 كلن عزوت نا وا ؛ اهب ةصاخ تالسلم جتنت

 دقف . نيلقتسملا كيرحتلا ينانف نم اهدخات يتلا
 , ب ىلراث ) فارشا تحت  (ايبمولوك ) تداعا
 تعزوو «© (« تيك يزارك » تاقلح جاتنا .ب ( زتنيم

 ( ير لوب ) ةللس( نيرشثملا نرقلل سكون )
 ( لاب رفتوي ) تنبتو : « رنوت يريت » ةموسرملا
 .ء01( زتنال رتلاول ) © دلاوزوأ بنرالا » تاتلح

 تامريدوتس( ريامنيودلوغ رتم ) تاشنا دقو

 يئانن نم ددع لمع ثيح :؛ اهب ةساخ كيرحت
 ؛دعب اميف !روهيشم حيصيس نم مهئيبو , كيرحتلا

 موت ١ ةللس قلاخ ( يريفا سكيت ) ميسأر ىلعو

 ( هرابراب فيزوجو انح ميليو ) كلذكو : « يريجو

 دنوه يريبلكوس ١ ةيمخش دعب اميف اقلخ ناأللا
 بوا) ققحو . © يريبلكوه ديملا بلك : وا

 ةيصخش ب اميدق ينزي ليمز وهو (  سكريوا
 لابعا ( تنوماراب ) تعزوو . « بيلين عدففلا »

 بحاص كيرحتلا نائف وهو , ( رثيلث نكام )
 2 ( 15106 ماع نم ءادتبا ) 11١( « ياباب » تاتلح

 . ةروصلا عجاد (1)

 فآ

 ا

 ( ينزيدل ) ربكالا نفانملا ( رثيلن ) عبصا دقو

 ركتبا يذلا وه ( رافيس ) ناكو .هتيبعش ايف

 ةيمخش اهرابتعاب © راحبللا ياباب م ةيمخش

 ديكاتلاب « ياباب » ةفارط مجتنو . ةرخاس ةيديموك
 لثمو . خنابسلل هلكاب قراخ لجر ىلا هلوحت نع
 عنص يف ةلئح ةبرجت ( رثيلن ) لواح ( يئزيد:)
 . امامت لشن.هنكلو ةليولم ةيئاور نوتراك مالنا

 دمي اميف ابروا نان « اكيرما لباقم فو

 كيرحتلا مالفا ةيمكب اريثك متهت مل ىلوالا برحلا

 نوسنا ) ناف لاثما ليبس ىلعو ) اهجتنت يتلا
 حاجن اذو : امامت ايديلقت ائوتراك عمت دق ( رياد

 جاتنالاب ايتيانع تلوأام ردقب ) ايناطيرب يف ء دودخم
 تناك يتلا ةيبيرجتلا تاهاجتالا نم ددعل زفحللا

 بولسالا زواجتل اهليبس يف لامجالا هجو ىلع

 ( رثيلف ) و ( ينزيد ) نم لكل دئاسلا يلطيطختلا

 اديعبو .٠ ةشاشلا ىلع نورطيي نيءالا نيرخآلاو

 لالخ ةيراجتلا. امئيلل 'يسيئرلا رايتلا قاطن نع
 نوبرجي كيرحتلا وئاثف .ناك تانيثالثااو تاثيرشعلا

 : ءالؤه سار ىلعو © ةركتبم بيلاسا

 دلوتريو 4« رجنير تولو ؛ رتخيبر رئاه
 ء(اعم ) ركزاي ىلكو فييكيلا سكيلاو ؛ شوتراب

 نبوه روتكهو «© يال نيلو « رجنشيف راكسواو

 فو



 : ىمدلا وئاثف كلذكو . ( اعم ) سورغ ينوتناو
 رددسكلاو ؛ شوراثس 4 ويلبدو ©« لاب جروج

 + وكشوتب

 ( غتلنيا غنكيان ) هتيدص عم ؛ ( رتخير) ادب
 ميماصت رابتخا يف اينالا يف تانيرثملا ةيادب يف
 55 سايق نم ةريحق مالنأ تاركب ىلع ةيديرجت
 ةكرحتم جذامن لوا اذبب نيقئاخ ؛ ةرشابم ملم
 فرلاملا مادختسالا نودب ةشاشلا ىلع ضرعت
 ٠ ريوصتلل

 يف ةلماعلاو ؛ ( رجئير تولا) تققح كلدك

 اذ اكيرحت ع 1151 ماع نم ءادتبا اضيا ايناملا

 حرسم نم هايا ةمهلتسم 4 ةللظمو ةحلطم لاكشا
 الاكشا مدختت تناك دقو . ينيصلا للفلا لايخ
 فارطأ تاذ ؛ ةيجراخلا دودحلا ةددحم 4 ءادوم
 حوطس ىلع ةموضوم , اهب ةلوصوم سوؤرو
 تناكو . لفمالا نم رانت كيبرحتلل ةلباق ةيجاجز
 ةدرفم ةروص لك دعب ديلا ةلططساوب اهعضاوم ملفنت
 . ارماكلا اهطقتلت

 يدعاسنم نم دحار ماق ؛ اسنرف فو

 4 ( شوتراب دلوترب ) وهو ؛ نيقبالا ( ريجئير )
 : ةعزنلا يراسيلا يمايسلا داجلا مليفلا جاتناب
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 رثرآ ) عقو نم ىقيسوم معمم + (0)9 : ةركفلا »

 ريئاتلاو ةيكيتاماردلا لغتنا يدذلاو + ( رفيئوه
 تازاجنالا نم دحاول نييدايتعالا ريغ يفطاملا

 . 0صلعم ةكلمماعصم؛ لا رهو « ةركبملا ةينورتكلالا

 ؛ ةجودرم ةيمها اذ مليفلا اذه ناك دقو
 ةنرطلا اهيف عضوت يتلا ىلوالا ةرملا تناك دقف
 كيرحت مليف يف بنج ىلا ابنج عينرلا نقلا عم
 : ( انياتبزول قرغ : ركبلا نوتراكلا ءانثتساب )
 ةقيرطب ةيماردلا تازاجلا تلئيه ىرخا ةبج نمو
 تناكو . رثاتلا ةيوق ةباجحسا مهلت يكل .ةئيفم
 يهو'4 ايئزج ةحضاوو ايئرج ةللظم هيف لاعشالا

 ةطيسب ريباعت عم ةيجراخ طولطخب 3
 يتلا عوطقملا بشخلا لاكشاب ةهيبش راو
 تيحوتسا يتلاو © ( ليريزام زئارف ) اهمنصي
 نانف .. ةروشلا : وه هيف عوضوملاو . انه
 دئاكم دش لاسملا دوقي نا لواحي يراتيلورب
 ةركفلا همهلت :.ةمصضاعلاو ةطللاو ةسيئنكلا
 , ةيراع ةارما لكش ىلع اهيلا زمر يتلا ةيدمرلا
 ةقيقحلا ص يتلاو ؛ هب ةماخلا (18) ةيلالا اهلاكو

 , ةروصلا عجار 00
 دلع نوئفلاو مولملا تاهالا ىدحا يهو 111156 ةبزوملا )١(

 , نانويلا

 فل



 يف ةزراب ةمالع وه « ةركفلا » مليف نأ . لامجلاو

 دعي ملو 4 عئم دق ناكو © كيرحتلا نف خيرات

 , اردان الا يفرعي

 راكسوا) وهو ة.ارخآ ينالا ناثن عمص دقو

 ةيديرجتلا جذامنلا نم ةللس :( رجنعين

 + اهتامشنو ىقيسوملا عاقيا عم ةقناوتم ةكرحتملا

 ( يال نيل ) براجت ىلا دعب ابين اذه داق دقو

 هجذامن مسرب ( يال ) ناكو . ايناطيرب يف لماعلا

 اقتباس ::ةرشابم ديوليللا طيرش ىلع ةيقيسولا

 نامروت ) وهو + لاجملا اذه يف نانن منعا كلذب
 ذنم ييئرلا هيولسا دطوت يذلا ( نيرالكام
 هنولم ةيديرجت جذامن ) يال ) ذنن . تائيميرالا
 نم ىرخالا عاونالاو زاجلا  ىقتيسوم قفو كرحتتو

 لبت نم روطتلاديزمنمقتحتدقو .ةيبعشلاىتيسولا

 ,ائرت يف ( سورغ ينوتلا و نيوه روتكيه )

 4« 15115 بةايحلا ةمتع » عتمملا ايمليف ناك دتف

 امامت رياغم رصاعم يطيطخت بولسا يف ابربعم

 طوطخ يف لاكشالا تمسر دتف « ( ينزيد ) لامعال

 « رزيمم بولسا قلو ةمطاس ةيجراخ ديدحت

 هذفتم 4 تاعوشوملا لثم ؛ تايمفولا تناكو

 بولمال ةليمج ةقالخ ةمل عم يزاتنان مسرب
 . رفحلا
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 رين انرن يف رخآا 2
 طلم-هعمعم  ةبلاسلا ةشاسشلا ةقيرطي كيرحتلا

 ريل ) هتجوزو ( فييكيلا ىكيلا ) هعنص يذلا

 لاكشاب ةهيبش ةيللف ةروص نع مجان وهو : ( ركراب
 ةلطساوب ةعونصم ( يكينارغلا ) يبيشينكلا رثحلا
 سوؤرب ةاطنم ةحام ىلا هجوت ةددحم ةءاثأ

 نم اهضفخو اهعنر نكمي ةبراقتمو ةمئاق ءادوص

 يذ يعيبط ريغ جوامتم يجراخ حلعس قلخ لجإ
 ركبملا امهليف عظئكو دقو . لالظو ةعطاس تاءاشا

 ادانتسأ « 1584 راب لبج قون ةليل » عورلاو

 تعلص دقو . ( يك جروبوم ) ىتيسوم ىلا

 ىلع .. لئاسولا هذه لثمب امومع ادج ةليلت مالنأ
 لمعلا ىلا دمي اميت رطمأ دق فييسكلأ نأ

 ةثيه كلذ يف امب , نيئومضم نيلومع باسخل
 . ادنك يف يموتلا مليفلا

 كيرحتلا نف ”ناف 4 ىرخاب وا ةقيرطبو
 رومتلا قلخ يف حاجنب مهسا دن يبروالا يطيطختلا
 يف امي © كيزحتلا نف هيثعي نا نكيي ا1 عسرالا
 « ديكاتلاب , نكمي يتلاو © ةيديرجتلا مالئالا كلذ

 بسللا لثم نم © ىرخا للاسو ةلعساوب اهقلخ
 اهدودح يف ةعوطقم لاكشا ىلع ةطلملا ءاونالاب
 يلوهوم ) نائفلا مالفا نم ضمب يف امك « ةيجراخلا
 ' . ( يجان

 ؟



 ( رجيئير يتولا) لامعا تسمج دقو
 يطيلطختلا كيرحتلا نيب اميف ( شوتراب دلوتراب ) و
 قتحت دقو . ةئالثلا داعبالا تاذ ىمدلا كيرحتو
 ةيطملو ةددمتم لاكشا مادختساب ابروا يف اذه
 جدوج ) ادب دتو . رائانلا قيسنت ةقبرطلو ىمدلل

 , ارتلكنا يف لممي يرافنه نائف وهو « ( لاب
 الاكشا امدختسم اهعنصي يتلا ىمدلا مالفأ
 امأ . اهب ةطوبرم ةلصفنم فارطا تاذ ةيبنخ
 يسور رجايم وهو 4 ( شوراتم فنالسمدالن )
 ل كنحلا بلاج » مليف دقن ءانرف يف
 نم ةعونصم ىمدلا سوؤر تناك ثيحب 4# 4
 نم ةماخفيب عونمم اهماجإ يقابو بشخلا
 ىمدلا مليف امأ . ةيمدلا سبالعب ىلعغم وتلم كلس
 برحلا لبتام ابروأ يف عنص امم اناقنا رثكالا
 ليوطلا يئاورلا يتييفوسلا جاتنالا وهف ةيناثلا
 لمملا وهو 4 (٠ذ) « !؟؟ه . ديدجلا رفيلاغ »

 نع ذوخاملاو ( وكشوتيب ) ل زيمملا يجولويديالا
 يقيقح لثمم بعل هيفو « ( تفيوس ) ةياور
 يتلا ةيممشلا ىمدلا بلاوق بئاج ىلا رفيلاغ دود
 رفيلاغ بلح هيقو . تربيليل دالب يلطاوم لثمت
 يف نيدهطشملا نيحداكلا ىلا ايراسي ايريوتت اركف
 . توبيلول دالب

 . ةروصلا رنا (10)
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 ا تايقثلا 7 انيار دقل

 0 ةلعساوب رخآ دعب 1 تناث

 نم ةيلاتتم تاتبط قوف ةعونوملا «٠ 415١ ةيربنلا

 تايفلخلا نم ةلصفنم ةلسلس قوف رقتست حئارشلا

 دهسملا لالخ ةريغتم ريغ ةداعلا يف ىقبت 7 يتلا

 مالثا يف مدختسلا هسفن ره يساسالا بلا كو

 اهضيرعت متي رخآ دعب ارداكف . ىمدلا كيزرحت

 ىرخآ دعب ةروص ىمدلا ميلثنت عياتت يتلا ارماكلل

 ( ةثالث داعبا تاذ ةكرحلا نوكت ىمدلا مالنا فور

 يف قسنت فالتخالا ةفيفط عافوا يف ىمدلا ةئيبم

 رباعتلا يف تاريفتلا قيقحت متبو . ةعباتتم ةللس

 ايهوجول ةيليكشتلا ملاعملا رييفتب امأ اهب ةماخلا

 نف رهوج نأ . ةعنقالا نم ةعومجم مادختساب وأ

 4 رداك دعب ا!رداك سي رعتلا ىلع موتي كيرحتلا

 فيا اذه ىمسيو .٠ ادبملا اذه يف ريوحت يأ وا

 « ةروصلا تيبثت » ىلع مئاقلا يئامنيلا ريوصتلا

 نكني ةينقت يهو . 000 « ةكرحلا عيطتت » وأ

 , نوصلا يل اهئروص رشنا“ 508 معتق نحر

 عجارو 5" (مر» طممتم" + امرع 'تامرر جماتمص'

 508 صا يئامثيسلا نفلا مجدم

 انا



 ةهجارم يف طبفلل لبات عوشوم يا يف ايئامعتسا
 ليبس ىلع ؛ ةموزرملا علسلا كيرحت نا . ارماكلا

 ةيئويزفلتلا مالثالا يف فولام ءيش وه « لاثملا
 , ةينالعالا

 ايلك ةفلتخم نوكت جاتنالا تاءارجا داكتو
 يحلا ةيدايتعالا مليفلا ةعانص يف يتلا كلت نع

 . كانه وأ انه امهئيب هبش دوجو نه مغرلاب

 قرفتست © ةريصق كيرحتلا مالفا ملظمم نوكتو
 ىلا ةريصقلا ةيراجتلا مالفالا يف ةليلق ناوث نيبام

 كلذ عمو . كلذ يلاوح وأ قئاقد رثع ب لقتل
 ةيناثلأ ناث ةكرحلاب امعفم ناك اذا نوتراكلا نائ

 ةحيرش نيرشعو اعبرأ بلطتت ةكرحلا نم ةدحاولا
 ةقيتدلا بلطتنتو + ةيفلخلا !دع اميف ةبراننم
 :ةيغلخلا نع الضن ةيرظنم :ةحيرش 114. ةدحاولا
 ةيرظنم ةحيرش 114.. رشعلا قلاتدلا بلطتنو
 نان اذكهو . تايفلخلا نم بولطملا ددعلا نع الخف
 . قرثتي يدا ليرطلا يئاورأأ نوتراكلا منين

 دفنم رلظنم نويلم عبر بلطتي ةقيقد ةلام « لقنل
 .٠ ضيرعت نويلم عبر لجال تايفلخو ؛ حئارشلا نم

 اضيأ نوكيام حئارشلا تاقبط نم ددعلا اذه يف مكو

 نف يف ءاقئلا تاجرد ىلع دمتعت ةينآ ةيلامج اذ

 نان .تاشي رمتةدعل يلاتلاب حلام ود امو؛كيرحتلا

 نأ

 نكمي ةميرس تاكرح ةئفنح ىلع ديكاتلا نكمملا نم
 ع ةثلاث ةروع يف ىتح وأ لات رداك يف ةيناث اهكيرحت
 تملمتسا اذا امين ديجلا نم اريبك اردت كلذب ارق وم

 , ةردقمو قدخب

 بولطملا ينفلا دهجلا لمجم نوكي نا يفبنيو

 مدقي وا ةجلامم دمي صخش يا نهذ يف ارئاح
 نم رخآ لكش يأ وا نوتراك ملين لجال ويرانيس
 ره كيرحتلا نائف ناك اذاو . كيرحتلا لاكشا

 ودبل امبرلف صاخلا هلمعل ويرانيسلا بتناك هفن
 تادادعالا ددصب ةبوتكملا ةيزجلا هتاظحالم

 ذديفلت اديب نا لبق « ويرانيلا ةيولطلا

 ؛ ةجاذسلاو لازبلا ةغلاب ؛ ةحرتتملا تايفتكلا

 فلاتي امبرلو . ةيادبلا ذئم ايرحب ركفي هنا كلذ
 اليلت ديزي امم ريصقلا نوتراكلا يف ةكرحلا حاتنم
 نم ةئيزرد قالطا يف بولطلا فذحلا ىلع

 «(ةعيرسلا ةكرحلا تاذ 4« تائغثلا «»

 نم ةتخاطلا ةلللا يف ثدحي يذلا لثم امامت

 ةلاجح يف : نكلو . * يريجو موت » نيبام كراملا

 (هتكبح يف ديقعتلا نم : ليلق ولو  ردقب مليف يا

 مالفا ةلاح يف امك ؛ !دتمم احرش مزلتب امم وأ
 نا يفيثي , يقلاثولا ليمنلا تاذ ةيملعلا كيرحتلا

 اسوردمو +4 قرولا ىلع انبثم ذيفدتلا طخ .نوكي

 ازا



 يف : اهريظمو ةكرحلا نزاوت تابلطتم لمجم يب

 نمضت اذاو . كيرحتلا نفل ةمئاللا ليصافتلا ةناك
 اهل لططخي نا ىلا جاتحت اهلاث « تاشثفق » لمملا

 هتيبثت دنع ةلوهسم رثكا اذه ناك امبرلو 4 تفوتو

 ,« لفمفلاب تاشتكلا ذيقت دنم هنم تاملكلاب
 ةفولامو ةيطين تايمصخشلا تناكام اذا ةماخبو
 امير يذلا لوؤسملا كلذلو : كيرحتلا ينائفل امامت
 . مليفلا جرخم هسفن وه نوكي

 ؛(ةتادلا نم ديزم ين ةكرحلل ةئزجملا ةجلاملا نا
 يذلا اليصفت رثكالا ينرحلا ويرانيسلا كلذكو
 ادبت يتلا تاطيطختلاب ةيوحمم نوكت امبر . اهيلي
 تناك اذاو . ةيرصب ريباعت يف مليفلا بصب
 اهريظم ددحي نا يئبئثيف ةديدج تايصخشلا

 مفوتو اهتاكرح ريربتل اديهبت ةيطيطختلا اهتعيبطو
 قفو كلذو تباث لكشب زجن ناو ؛ اهل قئاوتلا
 هجوملا وه مادام جرخملا ىدل صاخلا روصتلا

 لاكشالا تناك اذا اميفو . مليفلا يف تاطيطختلل
 كلتمت اهنان ةيرشب ريغ ىمدلا وا ةموسرملا
 ةيرهوجلا ةيليكشتلا وا ةيطيطختلا اهتيموسخ
 نائف لبق نم ةقدب اهديدحت متي يتلاو 2« ةماخلا

 . هفن كيرحتلا

 ةيطيطختلا ةميبطلا نيبام ةنزاولا دنعو
 كلت عمم ( ينزيد ) بولسا طمن نم تايصخشل

 ىف

 نيدلا [1826 ةعومجم ونائن ابمنعي يتلا تايصخشلا

 ( ينزيد ) نوتراك مالفا يف : هنا لفحالب , هنع اوقعنا
 عم امئالتم ةوالحلا غلابلاو يرثلا نيولتلا ن

 . لاو يرثلا نيولتلا نركب
 ايهيبشت نكمي يتلا تاكرحلا تاذ ةيويحلا لاكشالا

 هبشي امب زفقيو قلزني ءاملاب ءولمم نيك ةكرحب
 انوحشم ينادجولا جازلا نوكيو . ةكملا ةئلرح

 يف طارفا عم ةيدالاو ةلهسلا ةكرحلاو ةعاربلاب

 نولضفي 11826 ينانف نا نيح يف . سرهلاو هيوشتلا

 مامتهالاو ؛ ةكرحلا يف ةطاسبلاو لاكشالا يف ةابلا

 ميدل مءالتتو . ةيوئاثلا ءايشالا نود رهوجلاب
 ةتبرطلاب ةكرحلا عم ةداحلا لاكشالاو ةعذاللا ناولالا
 كالسالاو جاجزلاو بعقلا لثم ءابشالا نكمي يتلا

 ديفشت متيو . ةلئمو ةرفات ؛ اهب كرحتن نأ

 يف نوتراكلا نم عونلا' اذه. يف فراظلاو ةيرخلا

 , ٠ عذال هنكلو عيفر عون نم ةرخاو تابرش

 ةيصخشلا نم اريبك اءزج ناف : ىرخا ةرابمبو
 ينلا ةقيرطلا نم مجني امنا يكيرحت لكش يا يف

 اميف اهب عنصيو. ميمي وأ « لكشلا كلذ ابب مسرب
 طوطخلا نم :ليلقب اموسرم ناك اذا . ةيمد ناك اذإ

 طوطخل نكمي يتلا ةقيرطلاب كرحتيس هنان ةميتعسملا
 لببب ىلعو . اهب كرحتت نا ةميقتسم ةليلق
 نا يفبني يتلا تاومالا كانه نان : ةنانالا
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 ةتبطلا وذ يكيم توصف ء رابتعا مشوم نوكت
 ,ءهفن يريد تومب ذنني امنا ةداحلا

 دمب امين نرتراكلا مالفا ملفعم تراس دقل

 يتلاو ؛ 20) « ةمتلل ةينايب موسر » لكش يف ايهن
 اًمح وه اميف . ةطقن دعب ةطقن ؛ ةكرحلا رفحتست
 نكمي اذكهو . ةيائعب سوردم ينوتراك جردم
 تاطيلطختلا نم ةعومجم يف ةروصتم ؛ تايمخشلل
 حيتافملا نم قايس يف نآلا دهاشت نأ ؛ ةيلوالا
 ةدعم تايفلخ ةهجاومب رقتست ثادحالل ةيرملا

 ةيئايبلا مومرلا ةحول » تادب دنقل . يلوأ لكشب

 ةبوحصم . مليفلا تارداك ةلسلس لثم ودبت « ةمتلل

 تقولا نفث يفو . لمفلا فصت يتلا تاملكلاب
 « ةيجذومللا موسرلا . ءيهي نأ جرخملل يني

 كلذ متي امبرو ؛ ةييلرلا تايمخششا لجال
 نيلماعلا نييسيئرإا كيرحتلا ينانن عم كارتشالاب
 يف ةجودزمو ةريبك ةيمعا وذ بئناجلا ادهو . دعم
 ةيصخش ةبا ةميبط ددحي وهف « ةليرطلا مالفالا
 . ىرخالا تايمخشلا عم ةئراقملاب يبتلا اهمجح مث ؛ رظنلا اياوز فلتخم نم اهرهظمو ؛ اهجازمو
 ديدحت بواساو مليفلل يطيطختلا بولسالا نا
 ةحول سل ةصقلا ةروبم : ىنعمب ةامص طمحتل نم

 , ةصقلل ةيئايبلا موسرلا ب. صللا تاراطا  موسرلا
 . 806 ص يئامثيلا نقلا مجمم : عجار
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 رم نأ ينبني مليفلا نا ناررقي ةيفاطلا ناولالا

 ايرحتلا مليف جرخمل يغبنيو . ةدحوم ةيلامج ةبيق

 بيلاسا ىلع ةرطيسو فهرم ساسحاب عتمتب نأ

اشلا مسعم عم لاحلا وه انك؛ ةفلخم ةيطيطخت
 رظ

 اذه قوفو . بتكلا ىف روصلا مامنرو ع |

 يخل « ةيلامج » 1 10

 «ةكرحلا» اهل حاتت امدنع اهروصتب كلذو ةيمخشلا

 ةليبلا كلذك كردي نأو ) يئامئيسلا ىمرعلا لالخ
 3 ( كلدل ةرورض كانه تناك امثيح ه اهب ةصاخلا

 يف ةيصخشلا هجوت « ةيجذومنلا موسرلا » نا

 يلو + يطمن ريبعتو ؛ ةيطمن ةءامياو , ةيطمل' ةكرح

 ةلكشمو ةممصم تايفلخلا نوكت + تقولا ىف

 ضعي يف « اذه لمشيو . لمغلا مئالب امب ةئيهلا

 ىلع ؛ ةفصاعلا وأ حيرلا نع ةمجان ةكرح , نايحالا

 ةنكام ءايشأ ودبي. لعن ةدر وا : لاثلا ليبس

 لثم نم «© اهرودب ةينانا « امير : حبصت امم

 تارايلا ةيهاركب 'ادبت نورح نيزناب ةخشضم
 1 , ةئمالثلا

ف يف لمغلا قندت هبشي نا ءرلا عيطتسيو
 ملي

 عم « هيلابلا يف امك « صقرلا ميمصت نفب كي رحتلا

 تارثؤم ىلا ةناضالاب ؛ لامكلا نم ةبيرق ىقيسوم
 ملاعو . ةماخ ةيبولسا قئو تاوصاو ةيتوم
 امنا نم دحاو لوألا ماقملا يف وه نوتراكلا
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 « كيرحتلا يئانن ةعزن نا عم ؛ ةمراملا ةيبولسالا
 , ةيئينولا ةسردلاو ( ينزيد ) لاثما لاثمأ 7
 ةجلامم يف ةيميبطلا وحن هجتن , ام ىوتم يف
 0 2 ةيرشبلا تايصخشلا كولس
 دح ىلا كيرحتلا يئاثن نفمبب رمالا لمو دقو
 لجت يتلا ةينارفوتوفلا روصلا مسر دا ١ ىلا كلذ دعب راصي مث نييقيقح صاخشأ ريوصق
 ةرياغم ةقيرطلا هلهو . ىرخا دعب ةالحاو تاكرحلا
 ينبشي ىذلاو ؛ هتيرقبعو كيرحتلا نفث ةدازفل امام

 ىرئس امك ؛ ثيدحلا كيرحتلا نف نا . ةيليكشتل هتعيبط يأ : يرشبلا ريغ هريظم ادبا ا
 عارتخال طيطختلل لاجملا ةحانا ىلا ةفاالاب ثي ١ نفلا لاجم يف ةيرصب ةيساخ لك كمي « ليلق دعب
 نفلا لاجم يف ةصاخبو : هب صاخلا باوصل

 نث قف لثفملا يرصبلا ميمصتلانت .يكرحلا
 ةاا كن با متي يذلاو ؛ كيرحنلا
 ىف دسب اميف 4 لجي ٠ ؛ ةيناثلا ءازجا ديدحت دح
 ديدحت قلو لمفلا هجوي يذلا « لمعلا ١ لجس
 بتاحلا يف تاديدحتلا اريثك هبشي لكشبيو
 1 ع . يتيسرلا

 ف ىف ةمدختسملا ىقتيسوللا تناكا ءاومو
 ا ١ مليف يف امك , اصيصخ ةفلؤم كيرحتلا
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 امك ؛ يمومخ لكشب ةعومجم تناك وأ « يئزيدل
 ىقيموملا هذه ليجست نان ؛ كيرحتلا مالنا ملفعم يف

 قبلا هتقوت كلتبي كيرحتلاف , اقتبسم متي
 يتاي ىقيسوملا فيلأت ناك اذا اما . هب ساخلا

 كظبنتسي يقيسولا فلؤملا ناث كيرحتلا ذيفنتل ايلات

 ثدحلا بحاصت يكل ةيقيسوملا تارثؤملاو ىقيسولا
 هتمدخل جرخمللا قلخيو , ةشاشلا ىلع هارب يذلا

ام زربا هيف احفوم « ينايبلا مسمرلا ١ نم اعون
 يل

 . هتاليصفتو ثدحلا رارمتسا لالخ لمفلا

 توصلا جامدنا عفوي نا يغبني نيتلاحلا يفو

 0« ليعلا لجس » نأ . رابتعالا يف ةروملاو

 اذه ناك اذا اميف «  تقولل ينايبلا مسرلا » و

 ةيساسالا ةينقتلا ةرطيسلا نالثمي ايرورف ريخآلا
 وين ثلاثلا هجوملا امأ مليقلل يلمعلا ذيفنتلا ىلع

 ينايبلا. لودجلا » وأ ) (11) « تانايبلا ةقاطب »

 ةمهصم 4 ( (0) « اريماكلل يئوخلا ضيرمتلاب

 تارود ديدحت ىلا « ةصنملا اريماك لجر » داشرال

 . ةطقل ةبال حلارشلا ديدحتو تايفلخلا

 لحارم نم ةلحرم ةيا رارقا نم غرفي امدنعو

 ١1مل ص يئامثيلا ننلا مجم عجار 10000 58681 ندر

 ننلا مجمم عجار « 01105 ط»مفاناع نطمعأ ىرر

 ٠ 1616 ص و (9 ص يئامثيسلا
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 , لمعلا كيرحتلا وناثفو ةيفلخلا وئانق ادبي ريفحتلا
 ناف دتسملا عونلا نم وا اليوط مليفلا ناك اذاو

 دحاو « حاتغم » نم رثكا ىلا جاتحي نأ لمتحملا نم

 نأ لمتحملا نمو ؛ دحاو ؛ يسيئر كيرحت نانف » وأ

 يف رثكا وا ةدحاو ةيمخش ىلع مهنم لك زكري
 حئارشلا نم ةلقتم تاعومجم ىلع الماع , مليفلا
 ةيلمع لالخ هب ةصاخلا تايصخشلا ةدالو لجا نم '

 . ةييئرلا هرماثع ىلا يطيطختلا ديشلا ةئزجت
 نامف » وأ « هدعام » ينيئر ناتمف لكب قحشو
 موسرلا ءلمب موقي يذلا «عباتلا ييوناثلا كبرحتلا
 هجوت يتلاو ةيساسالا موسرلا نيب اميف ةيلطعسولا
 ةريثعلا تاريبعتلا وا ةيصخشلا تاكرح تاليصفت
 ةكرح نمازت وأ ةيفطاملا لمغلا دودر لثم نم
 0 . ةقوطنلا تاملكلا عم هافشلا

 « ةريغم « كيرحتلا تادحو » ملفعم نوكتو

 ىلع ةماتلا ةرطيسلاب نانئا وا دحاو جرخم موقيو
 وه ب انوكي وأ ب نوكي نأ لمتحملا نمو ؛ اهلمع
 , لتتمملا هلمعل ييرلا كبرحتلا نائف هسفن

 ايجح ربكالا كيرحتلا تادحول نوكي امبرو

 عم , دحاو تقو يف دادعالا روط يف مالفا ةدع
 يذلا وهو ؛ ( جتنم جرم ) وه ىلعا فرشم
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 انوفم ةفلتخملا مالفالا يف جارخالاو ميمصتلا هجور

 ليبتو . هل نيعباتلا نيذفننا كيرحتلا .يئائف

 نولكت نأ ىلا« كيرحتلا تادحوو»

 ىلع لسع وه عرابلا كيرحتلاو . ايبن ةئرم
 نيب ام دحوي 4 مسرلا لثم , عيفر يدرف ىزرتم

 كانهو . درفتم نائف يا ىدل ةيهوملاو بولسألا

 باحمأ نم زراب كيرحت جرخم يتلام يلاوح مويلا
 ٠ ملاعلا ءاحئا فلتخم يف نولمعي ةزيمملا بيلامالا

 لالخ ديازتلاب ذخا زرابلا يددملا طسوتلا اذهو

 . ةريخالا ةنس نيرشعلا

 ةينقث وه عبتملا لمملا بولس ناك اذأو

 نييسيئرلا كيرحتلا ينانف ناف ةيديلتتلا كيرحتلا

 ؛مهب ةصاخلا مروسرلا تارود تورربي مييدعامو

 نينولملاو نيخاسنلا ىلا 4 مسرلا قرو ىلع ةدقنملاو

 © ةلظحألما تاقيقد تايتفلا نم ةداع نروثوكي نيالاو

 نمقيو حئارشلا ىلع موسرلا نؤ4تسعتسب يئاونلاو
 نكمسو .٠ «ةفاغث ريمغ » ةدماك نارلاب اهنيولنب

 مادختسا قيرط نع فرعلا اذه زواجت نكميو
 نكمت يتلاو « حئارشلاب ةصاخلا نيولتلا مالقا ٠

 حئارشلا ىلع لمملا نم مهفنتا كيرحتلا ينانن

 ةصاخلا مالقالا » طولطخ تمادام ؛ ةرشابم

 « ححصت مث نمو , حملت نأ نكمب هذه « حئارشلاب
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 .اهيف ليصفت يا يف اطخ يأ ؛ ا ذ ليصفت ىأ يف اطخل يأ ثدح اذا امي
 : لاوحالا ةناك يف « يه ةدتمملا تاكرحلاو
 ديدحت طوطخب مسرثت يهن « « ةئيطخ ةسمل »
 لجا نم ضرعت مث ؛ « ةمنملا اريماك لجر » لبق نم ايفارغوتوف روصتو ؛ طقن ةيجراخ
 بفري امدنم اهرييغفتل كلذكو اهراب ا هرب امدنه اهرييقتل كلذكو اهرابتخاو ابطبض

 ا ا 0 4 ةراهلا نم ةيلاع : نوييئرلا كيرحتلا ونانف نوكيو
 دمتسم ريغ كيرحتلا مالفأل يلعفلا جتنلاو . ةيلاع

 . مهلمعو مهدهج عايش لمحتي نآل ب عيطلاب

 مسرلا حول ىلع ةروص لكو : فلتلا نم عون اي
 . ضرعلا ةشاش ىلا لصت يتلا ةيرصبلا ةرو يف ينآلا اهمقوم © قيقد لكشب « ايل نوكي نا يغب
 لفكي امي ةريبكلا « لمملا تادحو » يف صاخ لكشب نايرورخ امه قيفدلا طيطختلار ديجلا ميظنتلاو
 يجاتنا لمع يف اوثبلي نا اديج مهل عوفدملا نينانفلل
 ةرئاد عيسوتو ةدحولا ريغصت لامتح يعيبط ٍ لبقتن نأ ةلقنسم ةعومجم لك ىلع يثبنيو ٠ رمت
 لبق نم دفنت نأ كيرحتلا مالنال نكميو . لمعل
 نامرون ) مالفأ نم ريبكلا ددملاف . نيدرفم صاخشأ
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 ٠ ( تربمال نيلفيا ) ةديحولا
 كيرحت نع ىمدلا كيرحت ميمعت نف هاتي و

ف لقف يطيطختلا كيرحتلا مالنا
 لاكشالا نا ةقيقح ي

 تائيه يف ةفتاولا ءايشالاو + ةئالثلا دامبالا تاذ

 نا ؛ اقباس انيار امك ء ايل ينبثي © رييفعلا ةفيفط

 ىسدلا تاكرح نأ . ةروص لك طاقتلا دعب لدعت

 ( ةيكيتسالبلا ) ةيئئادللا وأ ةيكلسلا وا ةيبعخلا

 تاكرح لشم امابت اهب صاخ بولسا تأ يم

 لجقت » نا تاكرحلل يفبثيو . ةموسرأا لاكشالا

 وأ ىقيسوملا عم اهتيقوت متيو 6 « ريوصتلا لبق

صالاو ةيتوصلا تارئؤملا نم ىرخالا لاكشالا عم
 تاو

 طويخلاب ةكءرحملا ةيلظلا ىمدلا نأ . ةبحاملا

 تاذ ةحطلا ىمدلا وأ , ( تينويرام تيوليم)

 ايلامثيس اهريوصن متي يتلاو ءاهب ةقمتلملا فارطالا

«ريصق .دهشمال ليف ف لاحلا وه امك ) ةهجاولا نم.
 

 كيرحتلا مالفا ىلا برقا يه (لدلوف رتيبل

 اريماك ةطساوب ايفارشوتون روصت تمادام ةيدايتعالا

 , رخآ دمب ارداك ىوت اهنا نم مغرلاب « ةمنلا

 ٠ ىمدلا مالنا لثم

 ملين يف ضرعلا ةنقثلا ةئيبتلا ققحتنو
 جرزمتن . ةيدايتعالا للاسولا ةطساوب كيرحتلا

1 



 ( تارثؤمو : مالك ) ةددمتملا ةئوصلا « كلاسملا »
 و: توصلا ليجت ةرود يف اعم ( ىقيسومو
 وأ + ةنقتلا اهتبيكرت يف تايئرملا عم " جوازت »
 . ريخآلا مجانلا اهلكش لمجم

 ليجستلا نم توصلا لقني كلذ لالخو
 0 يئوضلا  يرصبلا ليجستلا » ىلا ييطانغلا
 ةيناكما يف ةيرحلا نم ليلقلا ىوس كانه .ىسيلو
 يف لماح وه امك ؛ يعيبط لكشب عطقلاو فذحلا
 دعا دث مليفلا ناك اذا ةصاخبو ؛ يحلا ريوصتلا
 بيذيتلا مب نوكي امبرو . اقباس ةلجسم ىقيسومل
 تالاحلا عيمج يفو 4 نكلو ؛ كانه وأ انه انكمم
 مليف يف صالختسالاو فذحلا ةداعا ناف ؛ ةيساسالا
 ىلع سيلو مسرلا ةحول ىلع متن اهنا كيرحتلا
 . طيرشلا

 ب ةثيدحلا ةيلقتلا تاراكتبالا

 رتويبموكلا مادختساو ( ةيكيتامونوالا ) ةتمتالا

 مالنا ةعانم يف ةمفئترملا فيلاكتلا مجنت
 قيرن هلذبي يذلا ريبكلا دقملا دهجلا نع كبرحتلا
 دقو ةيلاملا ةرابلا يوذ نم نيبنقتلاو نينانمل'
 لاكشا دامتعا ىلا ةددعتم تالواحم تداق
 ةدعاسبب كيرحتلا يف ةيكيناموتوأ ةيئيتور
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 +( ينورتكلالا لقملاأ

 ءةريقتلا ةينايبلا ( موسرلا ) لاجم يف 0
 منعم - لاثملا ليبس ىلع ب مليفلل رفوت يتلاو

 ةقيقحلا يفو . ةيجواونكتلاو ةيضايرلا ةحمربلا
 ايبلمل مالقالا لوخي رتويبمركلا نان

 اهزاجنا ةيناكما اهيلع نهربملا ةديكالا جئاسنلا

 نع يرشبلا زجملا قاطن ف ةليحتسم نوكت د ةثدب

 ٠ بئناوجلا نمي يف باحلاو ريدتتلاو ذفندلا
 4 يف و ريدقتلاو ذيفنت

 يذلا رئريبموكلا لالخ نم قيقدلا كيرحتلا رجسبو
 ايضاير هتايلمع باحو هتجمرب ةدحاو زل ير

 يتلا دوعلا ددعب رارقلا ذاخلا ةدامال همنرت

 ةشاشلا ةانت لالخ نم اهتملئاو 5

 ىلض: حبصت يهو : اهيلع روملا ىلخ متي ينل

 ريماك " نم اهفن ةثيدحلا طاسنالاب ةقحلم نوكتل ةيكينامووالا ةدعاسملا رحم كبرحخلا نذ يف لاكشالا يف ةيميبطلا نم ديزملا :
 ةنتيلا تاحارتقالاو ليحلا نم ريثكلا مدقتو رف اهنكلو ايلاف فلغت ةقيتد ةليسو يعو ب ةمللا

 لثم ءايشا ايكيتاموتوا زجشتو ؛ ايربتخم ةمبلسلاب
 ضفخلاب ) لخادتلا لثم نم ةماخلا تارثؤلا
 ةروصل ) بكرملا عيطلاو يشالتلاو « ( غوربلاو
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 (ةيمارونابلا) ةينارعتسالا تاطتنلاو + ( ىرخا ىلع

 اريماكلا بارتقاب ) ةكرحتملا ةطقللاو ©« ةقيقدلا

 + ( مووزلا  سضاققلالا ) بيرقتلاو ( اهداعتباو
 اميظنتو اقبتد اباسح بلطتت اعيبح هذهو
 . اطقن ديلا ةطساوب تافن اذا اميف ازيكرتو

 ريوصتلا » ب يعدبام وه ىخآلا مهلا راكتبالاو

 وأ ةيريدقتلا ةروملا بولسا قفو يفارغوتوفلا
 يحلا ريوصتلا نكبيام اذهو 40 « ةئماكلا
 نم كيرحتلا ةبحاصم نم ةيقيقح تايصخشل
 لالخ نم ةبحاصلا ىلا ءوجللا ىلا رارطغالا نود
 ىلع ) ةيحلا ةروصلل يفلخلا ضرعلا بولسا
 . ( ةيفلخ ةشاش

 ديجلاو تقولا رصتخت تاراكتبالا هذه لكو
 تحبصأ دقل . ربتخملا يف ةفلكتلا ظمابلا لمعلاو
 ةييئرلا ةيئقتلا ةنواعملا يه « ةمنملا اريماك »
 « هب صاخلا ويدوتسلا قالن نمسض كيرحتلا ناثفل

 « كيرحتلا نف تامادشختسا »

 ةدع تامادختسا يف كيرحتلا نف عنو دقل
 ايو . ةيلتلل فولاملا لاجملا ءارو اميف

 مجاب حمسمل ةصميوم مطمامعتمرللا ىنر
 هل ص ينامثيسلا نفلا

 مجسم

12 

 .”'_ةيبرعلا انتبتكم
 ومس سس

 ؛ ةيناثلا برحلا دعب ام تاونم لالخ هنا ايلسم

 صاخلا فرشملا همضوم دقن دق ؛ نايحالا ملظعم يف

 ىلا هليحرت متو ةيئاستيسلا ىئورعلا جمارب يف
 ةيجراخ ديدحت طوطخ درجم ودفيل نويزفلتلا
 (٠ يريبلك وه ديصلا بلك : تاقلح يف امك ) ةطيسب

 ريثكلا نوتراكلا يتل دقلف لاح ةيا ىلعو
 ثيح ةيكارتشالا لودلا امئيس يف ةوظحلا نم

 نم ةعيفر لاكشأ : ىئهدم لكشبو تثيعر
 + تالاحلا ضضعب يف نيدقع يلاوح ةدمل بيلامالا

 ايرافنهو اينالسوغوب يف صاخ لكشبو
 + ةريخنألا هذه يف 4 ثيح 4 ايكان ولسوكيتشتو

 تازاجنالا مظعم تبت + نرتراكلا ىلا ةناثالابو
 فارشا تحت ىمدلا كيرحت مالنا نم ةمئارلا
 فديلا يه ةيلستلا تناك دتو . ( اكترت يريج )
 ىزفملا ىلا ةفاثالاب لمعلا اذه لك يف دونقملا
 وئاثف هششيام ابلاغ يذلا داجلا يعامتجالا

 مهمالفأ يف ةيكارتشالا لودلا يف نولماعلا كيرحتلا
 . يزمر لكشب

 ةداع « اكيرما يفو « ابروا ءاحلا يقاي يفو
 تاقلحلا نم ءزج وهو ب يلسملا نوتراكلا نوكي ام

 لقتملا لمعلا وه  نويزفلتلا يف ىفرعلل ةدمملا
 نم مهلت نولصاري نيدلا كيرحتلا ينانفا يدرفلا

 ىف



 يراجتلا نويزفلتلا نم اهثونجي يتلا بساكلا لالخ
 ةياعري لوفكملا لمعلا نم ىرخالا لاكشالا نمو
 امالفا ائايحا نومدقي مهنكلو . ام تامؤم

 ايش بكت الو ؛ ارثك لايخلاو عاديالا ةمينر
 نرنورعم مهنان اذهلو . ةيداملا ةراسخلا ىوم

 تاناجرهم لالخ نم كيرحتلا نث يبحم ىدل
 رويهظلاو ؛ مليفلا تايعبج سورعو : مالنالا
 تيب يف اهمدقتو , نويزفلتلا يف ميمالفال ينرملا
 . ةماخلا ةيئامنيلا ىئورعلا جماربو نفلا

 كيرحتلا لامعا نم ةريبك ةبسن تبجوت دقلو
 لبق نم ةلونكلا مالنالا نم 'ةددمتم لاكشا وحن
 اهنم ةيراجتلا صاخ لكشيو  ةئيعم تاسسؤم
 ةينالعا تاغوضوم عئصت نأ اهنكمي يتلاو )
 ع ةماعلا تاتالعلا مالفا كلذكو « ( ةريبك ةعرسب
 الاغو . مالمالا مالفاو « ةيميلعتلا مالنالاو
 نيواتعلا عشمل كيرحتلا وناثث يعدتيام

 ةيدايتعالا ةيحلا مالنالا ةيادب يف ( تالتباتلا )
 . ةليوطلا

 ليس ىلع « ( ساب لوس ) مدق دقو )
 وه امو . ( لاجملا اذه يف اقومرم المع ؛ لاثلا
 هب ماق ام : قايلا اذه نمض ؛ ةردن رثكا
 يسايس نوتراك مليف ليفنت نم ( زمايليو دراشير )

 اا 0
 ة 1

 492 « |9558 ةفيفخلا ةقترغلا دادمتسا » مساي

 هعئصي دلار ليعي ( رشيلق نكام ) ماق امكو

  ةيبنلا ةيرظنلا » نع ايبيلعت ايكيرحت امليف
 ميد لصاو دق ( ينزيد ) ناكو 2 « +١9

 لالخ ةيكيرمالا ةموكحلا حلاصل ةلئامم لابعا
 لاجم يف رطاخ دق هنا امك ؛ ةيناثلا ةيملاملا برحلا

 رود يف نذرعلل يبمشلا ىوتملاب مرلعلا طيبت

 . 41586 بءاضفلا زف » مليف يف كلذو امنيلا

 كيرحتلا مادختسا تانيتلا لالخ مت دقو
 ىلع تارفاحملا ةعاتو فعلا يف ميلعتلا لجال
 يعم ملم 8م سايق نم 292 0 يرئاد مليف ا لكش

 ضرعلا لجأ نم ( تيساك ) مليفلأ ةنازخ يف
 تاضراع ةطساوبو رشاحلا ةبغر دنع لجاعلا

 اممتم اءرج مالنالا هله تحبصا دقو ةماخ

 عم ) ةروصلاب .اضراع © ررقملا يميلعتلا جهنملا
 ةددحم, ةطقن ( اهيل باتحب امثيح ةداعالا ةيناكما

 مسرلل نكمي ثيح ةيثقتلا وا ةيملعلا تاعوضوملا يف
 نأ « نوللا مشسرللو ؛ جمانربلا يف ريغتملا ينايبلا
 ةيلمع كلذ نم العاج ةلثمالاب احرشي وأ اللحب

 ٠ ةروصلا رشلا 19
 مليللا ب لصصتلا مليللا  يرئادلا مليللا 1002
 . ةدامالاو صضرعلا رارعتل لباق مليف وهو ( يقلحلا
 1.5 ص يئامثيسملا نللا ممم : عجار

 ىلإ



 (6)54 ( بلقلا لمع حيضوت ةلاح يف امك ) ةلهس

 ةيرصب ليحو ةفطاخلا ناولالا مادختساب ةناعتسالاب
 را انه ةدومقلا تاريفتمللاو ءايشالا زربت ىرخإ
 حرشي ذاتسالا ناك ىل امك ةجاحلا بسح كانه
 حضول يتلا تاداشرالا بتك عبط متيو . ةداملا

 ةدع ىلا اذه دتميو . هذه لثم مالفا لاممتسا

 ؛ لاثملا ليبس ىلع « ابين امب ؛ ةفلتخم تاعوضوم.
 + ةينايلا موسرلاو : تاليلحتلا نا . ةغللا ميلعت
 ءءاصحالا مزاولو طئارخلاو ؛ ةيطيطختلا موسرلاو
 اكاردا عرسأو احوضو رثكا نوكتس , كلذ ىلأ امو
 اهتالئامم يف اهنم مالفأ يف اهميدقت ةلاح يف يلج لكشب
 تاراعو حورش درجم نوكت امدنع ةينوكلاإ

 ايناطيرب ف عنح دق كيرحتلا مليف نإ لب . ةمكارتم

 . تاكرشلا ىدحا ةينازيم حيفوت لجا نم ىتح

 همقوم 6 اذه دمي . كيرحتلا نف لتحيو
 ؛ ةماعلا تاقالعلاو ؛ ةيلتلا يف زرابلاو فورعملا

 ثحللاو ميلعتلا يف همقوم لثم امامن : نالعالاو
 ؛ ىيملاخلا نفلا ايند ىلا يستني رهو . يدلعلا
 تايناكمالا ىلا رثكاف رثكا هيف نونانفلا بيجتسيو
 ناك دقو . ةكرحلاو توصلا اهرفوي يتلا ةيلامجلا
 م ؛ (هيجيل ) و, ( بماشود ) نويليكشتلا نونانفلا

 ٠ روبعلا عجاد 000

 نإ

00 

 نيدلا رابكلا ,نينائفلا نيب نم © ارخؤم ( وساكيب )
 نانغلا » مسلي ين . امتيلا ىلا اولودت
 قلخ (وزولك ) ل 4 14685 - وساكيب
 لرابلا م ليفلا اله يف( ولاكيب )

 موسرلاو تاحوللا نسم الماك اضرعم ليوطلا
 لكشتتو لاحلا يف دلوت يتلا ةفلتخملا تاطيطختلاو

 قيقحت نكما دقو . نيدهاشملا نويع مامأ ىشالتنو

 نفل ةنراقملا 4 ةكرحلا عيطقت » لئاسو ةلساوب اذه
 . كيرحتلا

 رصاعملا كيرجتلا نفل يسامالا حومطلا نا
 ةيئامثيسلا تاناجرهملا يف ضرعب نا هل حاتي نأ وع
 ةعانص نم عونلا اذه ىلا ةيلكلاب ةسركملا ةددمتلا
 بتامتلا روضحلا كلذ صاخ لكشبو : مالثالا
 ناجرهمو 0 اجرف يف ( يسينأ ) ناجرهم يف ايوئم

 , ايئامور يف ( ايامام )

 ةييلاعلا برحلا دعب اهيف كيرحتلا نف روت ١)
 (( ةيناثلا

 ىلا ينزيد لبق نم نوتراكلا عينصت داق دقل
 يلم نييسيئرلا نيبوهوملا نيئاثفلا ىفعب لاعفتا

 نوج) و 2« (افوتموزوب نانيتس ) لاثما نم , دعم
 ( نولئاك بوبو ) « ( زتروه ميليو ) و ؛ ( يليوه

 نفل



 ماع يف مهتكرش ؛ نيرخآ عم ؛اوسأ نيدلا
 ةيكيرمالا ( ةينفلا ) تاجاتنالا ) : يهو - 6
 ةدحتلا

 الماعل طمه0سءاتمدم هذ مهدوتعم

 ثيح س []248 فتورحااب اهيلا زمري يتلاو
 راهدزالا ىلع ةيدرفلا ةبهوملا عيجنت اهيف مت
 اهبيلاسا يف امامت ةديدجلا عاونالا تناكو . حتفتلاو
 : لثم نم ةميقلا ةميظعلا 1784 مالنا يف ةدعاقلا يه

 4 08 نيلدام »و ؛ #« غنيوب غنيوب كام دلاربج »

 واغ (2) « ةتيدحلا يف نرقلا ديحو » و

 تاقلحو : ا |1815 تول تولت ايتنور»

 ( سيئروب يتيب ) اهيف صصخت يتلأ (51) / وجام )

 ٠ ( ينزيد ) نع اولصفنا نمم اثيا وهو
 دقف . بهاوملا ةدالو تاتيمخلا تدهش مث

 نع دعب ابين كيرحتلا يناثق نم ددع لصفنا
 + ةماخلا مهتادحو اوسسؤيل هذه 1124 ةعومجم

 وهو ) ( يلبوه نوج ) : لاثملا ليبس ىلع ؛ مهتمو
 وك( نييكيرمالا كيرحتلا يئاثث ملفعأ نم دحاو

 5 ا ثرتلا ول قارخلا سرفلا وه انه دوصقملا (؟0)
 رظلا . 1905 ماع ( زتروش ميليو ) عئص نم مليقلا ادهو
 . ةروملا

 . روصلا ف ةيصخشلا هذه مالفأ دحا نم ةروص عار (13)

 نا

 , ٠ ةيبرعلا انتبتكم |
 ديسك ساسسج

 ا د

 يهو ( ا8١ا/ ماع يف ) ( ششتيد نيج ) عم كارتش
 اميف تلمع دقو 0

 كلذكو , اريخأ ( وئيفا ود نمراك ) مث , غارب يف دعب
 اومئصي نا اودارآ نمم نورخآو ( يماكاروم يميج )
 . ةيئاسثحا ةيمدقت امالنا

 ةدحتملا تايالولا يف ىرحلا بهاوم كانهو
 تربور) و ؛ (كيبردناف ناتس ) : مهئمضب ةيكيرمالا

 نوتروم)و 4 ( ينتياو يميجو نوج )و غ4 ( ريرب
 يف رمتسا نم كائهو . ( لوكس دلوف ديردليمو

 « مهيفو غ ةيلستلا نم ةفلآ رثكا ةيضرأ ىلع لمعلا
 ( زنوج كوش ) و ( يريثأ سكيت ) ؛ نيرخآ نمض
 موت : نيتيصخشب امهتريث تطبترا ناذللا )
 طبترأ يذلا ) ( عئيليرف زتيرف ) و © ( يربجو
 روفصعلا ] و ؛ ينوب زغوب [ بنرالا ] : تايصخشلاب

 (رثنال رتلاو ) و (  رتفلسو ياب يتيوت [ طقلاو
 يدود : وا ] ركيبدو يدوو ةيصخش بحام

 ةرابراب فيزوج و ةنح ميليو ) و ؛ ( بنخلا راتث
 ا دلوه يريبلكوه : ةيصخشب اطبترا نادللا )
 ٠ ١ ([ دنوه ديملا بلك وا]

 لامعا يف دوجوملا فدعلا دقتنا ام ابلاغو
 لوب ) اما ؛* ( ةرابرابو ةنح )و 4 ( زنوجو يريفآ)

 مم



 يف ةيديلقت لقأ وهن « زنون يريت » بحاص ( يريت
 ٠ هتقي راع

 داعبا يف ةعومجم تعرش دقو
 امم ةيعقأو ةمس ةيا نع امامت ةينوتراكلا اهتايصخش
 نم ريثك يف اهريثانو اهاودفيب اوسحأ
 اهيف ةحضاو ودبت ثيح « ةرخاتملا ( يتزيد ) لامعا

 اهيلع رهظت يتلا « متاكيراكلا » تامم تناك اميم

 نرويكرحتلا انظؤ قلاتف ددث نآ ذلمو هلاكشأ

 مييصت نات مهموسر نع « مسرلا عباط داعبا ىلع

 ديرجتلا وحن ابلاغ وحني رام يكيرحتلا مهنف
 ةنكاس لاكشا ةطساوب لمعلا ملفعم عنصو : يلزبلا
 . رثكأ ةيدامتقتا ؛ عبطلاب 4 تناك يتلاو < ةددحم

 امدنع اهتلاصأ نم اًئيش ال24 ةعومجم تدتف دنو

 نكلو ؛ اهيف ةيسبئرلا بهاوملا نم ددع ابكرت
 كيرحتلا ملاع يف تانيسمخلا للاوا لالخ اهريثا#

 تايالولل ناك تانيتسلا لالخو . هراكنا نكميال امم
 مادختسا يف كلذك ةدايقلا ةيكيرمالا ةدحتلا

 يف براجتلا عم كلذ ةئداب ؛ كيرحتلا يف رتويبموكلا
 يف اتحال كلذ تقتح مث , ( تانوفلتلل ليب ةكرش )
 4 ( لووتروك سوري ) و « ( كيبردئاف ) لامعا
 ٠ ( ينثكياو نوج )و

 مآ

 ,! ةيبرعلا انتبتكم |
 / ا

00 
 يف ةماخلا اهتسردم كلذك ادنك تدطو دقو

 نامرون ) ل ةعورلا غلابلا زاجنالا دعبو لبق كيرحتلا
طت لثمي همالفا نم مليف لك ناك يذلا ( نيرالكام

 ادرل

 :هيمليف يف ) ( ول ناوك ) كائين ٠ كيرحتلا ةيئقت يف

 4 (“١ا55.-ب نوكلا »و« ١1ه 8 لقئلاةصق »

 ارتككنا يف لمع دقو « غفتود جروجو »

 اردطو دق اميمج ءالؤهو . ( نورتوب دلاريج )و

 * نم لك بئاج ىلا يدنكلا كيرحتلا نف

 فلوو)و 2( غينيوكوج )و ,(لآريف تربور)

 نايد) و 4 ( نروبكالب سيروم ) و 4 ( غينيوك

 ١ ( نكدال
 لرطالا ةيكيرحتلا ةدحولا تناك ايناطيرب فد

 يرجو ( سالع نوج ) اهساأ يتلا يه اثركم
 ويدوتس ربكأ حبصا ام ادجوأ ناذللا ( روليشتاب

 ء 151. ماع يف ةيبرغلا ابروا يف
 اعنم صاخ لكشب ةناعلا تاتالعلا لاجم فو

 نيئداب ةزيمملا ةيمالعالاو ةيرابخالا مالفالا نم اددع

 ؛ ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ماياب ةطبترم تاعوضوم عم
 نيبسود شئارمتسا»:مالنالا ةدهم نمو

 ةعومجل اتباس ابولمأ هيف نيمدختم « 1545

 ميدق ١ مليف نأ نيح يف , مهتامادختسا يانطق

 نم ىرخأ ةعومجم نيب نم 4 110,  لالتلا مدق
 ةعانم حلاصل عنص دق برحلا دعب ام مالفأ نم

 ماب



 #4 ١١65 كتحسص لجا نم » مليفو , طفنلا

 بيليف ) هجرخا لوحكلا نامدا يف ةسارد وهو
 لامجب ةعونصم مالفالا هذه تناك دقو . ( باتس
 ريف : ةيوبرتلا مالقالا يف ارْشْوم اصصخت دقو
 ةعرزم » مليف اققحن ؛ ةيلستلا مالثال نيلمهم

 جروج ) ةياور نع ذوخاملا (700 1984  ناويحلا

 مالنا لاجم يف ىلوالا ايبترطاخم نركيل ( ليودوا
 تاعوضوملا انمحتتا امك ؛ ةليوطلا ةيئاورلا نرتراكلا .

 0« 15861 ب اميلا خيرات » ملف يف ةرخاسلا

 ماض عولصملا ب ؟... ايئاموتوا » مليفو

 ةينويرفلتلا تاقلحلا لاجم ابختقأو . (58) « 15

 بينس » يف صوصقلا قرولا ةيئقت نيمدختسم
 ةطحم حلاصل « غعنوتفوه » تاقلحو 4 4 بانسو
 ةينقتلا يف نيدئار !رارم اناك دقو . يب يب

 ارخؤم صاخ لكشبو « ةيبرغلا ايروأ يف ةثيدحلا

 . رتويبمركلا مادختساو ةكرحلا ديلوت يف

 لمع ةدحو ( نكرال تاهويدوتم ) تناكو
 امبرو © صصختملا نوتراكلا لاجم يف ىرخأ ةزراب
 نع ( سلفيتس ليريب ) اهعئص يتلا ايمالنا تناك
 تزجنا اهنكلو ؛ ةريش رثكالا يه ةيفرعلا نوؤشلا

 ٠ ةروصلا رئننأ (59

 ,٠ ةروصلا رشنا (14)

 هم

 .'.ةيبرعلا انتبتكم |
 5 كل

 0 سلال

 تاعوضرلا لاجم يف ةزراب ةيكيرحت امالفا اشبا
 3 . ةيملعلا

 نيزرلا نكلو : عوشتملا لمعلا نع اديعبو
 تاهويبد وتمسسل 6 هفن تقولا يئفابسن سللاو

 لمعلا ناك ( زثكرال ) و ( روليشت ابو سالاه ١
 نيلتتسم نيلانف ةنالثل اعفلو ةيرخم رثكالا

 : مه ءالؤه « ايناطيرب يف كيرحتلا نن يف نيزراب

 جدوج ) و ؛ ايلارتسا نم مداتلا ( يرفدوخ بوب )

 ناذللا نايدنكلا » زمايلبو دراشير) و ( ختنود

 . تائيمخلا يف اياطيرب ىلا امدت

 ةيدج رثكا  هترارق يف وه ( زمايليو )و -
 ةريزجلا » هيليثو ؛ ةيديموك مالنأ عئاص هنوك نم

 نع ففشك يذلا وه (599 4 )]ةهرلا ةريغملا

 ينبحتل » ىناجتلا رخاسلا دلمع نا امك : هتيهرم
 .ةبهوملادده دكادف « 1135 2 ينبحتل يئيحتل

 يف ةيلايرلا وحن منجي ( غننود .جروج ) ناكو
 4« 1955 ب ةحافتلا 7 .لثم سجاوهلا تاذ همالنأ

 ينبت هنأ امك 6 4 1555 د رئاطلا لجرلا » وأ

 ( زلتيبلا ) مليف يف زراب لكشب ترآ بوبلا بيلاسا
  ءارفصلا ةماوغلا » ناونع لمحي يذلا ليولعلا

 قلل 1114

 .٠ ةروصلا رانلا ذهل
 ٠ ةروصلا رشنا (.)

 نا



 كلثيي هتاف ( يرفدوغ بوب ) نوتراك اما

 ةيسنج تاروفو ةمادهو ةدراب تاعرن تاذ ةورن
 لثم همالنا يف ظحاليام اذهو « ةديدش
 يرثه 8و ©« 155. ل سوينولوي سوماغيلوب »
 ةيرخلاو 4 « 149. ب ةسماخلا ىلا ةمساتلا نم
 * يثرتراكلا اهبا كفتب هملما » همليف يف ةيكذلا

 ةئالثلا ءالؤه ةجزما فلتختو . 4 115. تيك

 ةميبطلا نم لك يف مهئيب اميف يرذج لكشب
 . مهنف يف تاطيطختلاو

 ةيرشلا ابروا يف كيرحتلا نف زكرت دقل
 لاكشالا تققحت دقو . اسنزف يف ريبك لكشب
 برحلا دعبام ةرتف يف ةيديلقت رثكالا بيلاسالاو
 ناكو ء ا( وراس هيردنا ) و ( وميرغ لوب ) ةطساوب
 4 15119  ريفصلا يدنجلا » مليف ره امهلمع ةورذ

  نخادملا فظنمو ةيعارلا » ليوطلا مليفلاو
 يف نيتم بولسا نم اميلابب (51) #  اه“

 ةنقتلا ةميبطلا نا ىلع . نبولتلاو تاطيطختلا
 . ةيابنلا يف ايدامتتا اميتمطح دق امهنغل

 كيرحتلا ينانفل ةيملاعلا سرادملا عيمج تمنو
 ( جاميا ناج ) ناك دقو . ائنرف يف دعب امف
 نم مدق دقو ؛ ايراجت اطاشنو اجاتنا رثكالا وه

 : ةروصلا رشنا 3
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 ما إ , ' ةيبرعلا انتبتكم |

 حم
 ( زدلوف رتيب ) عم لاحلا ره امك امامت « ايرافه

 اسئرف تنتف ذقو . ايئاطيرب يف ةرتغل لمع يذلا
 نمف ؛4 نيمهملا مالفالا يمئاص نم اددع اشيا

 (اكينبل ناي )و ( كيشفوروب نايريلاف ) ءاج اينولوب
 ينقتلا نانغلا ءاج ايراغلب نمو 6 ( رلماك رتويب )و
 (وريثوأ ليولام ) ءاجو ؛ ( يداكرا ) عادبالا لئاهلا

 ٠ ايئابسا نم
 يذلا ريئاتلا قيمعلا يئاطيربلا مليفلا نا

 لوانس يالاو 4 ( زدلون رتيب ) مامرلا همدق

 ةريعق اير » موموملاو © ضرألل يوونلا ريمدتلا
 كيرحت عم مومرلا هي اكرشم : « !؟هوا

 يلت دق + ففارطالا ةلؤمولا ةحطملا لاكشالا

 ماسرلا لبق نمو 4 انرف يف ؛ تاونس رثع دعب
 مادختساب 4 بيرختلا نع تاساردب : هفن

 4 نالالا مده مدع ةرورش نع ؛ ةيلعخ مومر

 دح ىلا فرصلا ناودملابو : ام دح ىلا اينج

 « لبقتللا المي لفل » : هيمليف يف كلذو 4 رخآ ام

 ىف ( اكينل ) ناك امثيبو ؛ 4 ناريطلل قوتلا » و

 راكتبا عم ؛ :نييلايروم (كيشفوروب ) و ( رلماك )

 يف لربالا وه ( وربتوا ) ناف 4 ميلظَغ يطيطخت
 تاعوفولا يف يجاجتحا طمن 1ذ انائن هنوك
 ٠ ةرخاسلا ةيداقتنالا

 : مهيف نورخآ نومهم كيرحت ونانث كانهو
51 



 ةحقولا ةلواطتملا هتلواحمو © ( ليورغ يرنع )

 همليف يف ( اريلانولا ) ةحول لوح ةمادبلا

 ةانانإ الازتخا تناك دت « ١١68 ادناك و يجلا »

 ( داجربال مبور ) : مييفو . نوتراكلا يف لتملا

 روص ثالث ) وا( 11315 ب نجس » يمليق بحام

 ٠9 155139 ب قالطالا ىلع هل ييلثن ال يذلا ناريلطلل

 ( اكيثيل ) و ( كيشئوروب ) يتبهوم نا
 يف ابهرامث اتطعأ دق اينولوب يف الوا اتغزب نيتللا
 + امم نيناثفلا نيذه نه لك لواح دقو .انرن

 نم مهئاروصت :نع ريبمتلا © ( رلماك ) بناج ىلا
 نينانن ايولوب كلتمتو . ةيلايرلا روص لالخ
 معو ؛ ةعمال بهاوم ديكأتلاب مهو : نيرخآ نيزيمتم

 مليفلا عم هتيبعش تادب يذلا ( شزريج دلوتيف )
 4 059280 1955. ب ريثصلا ثنرتسيولا م رخالا

 مادختساب بيرجتلا ىلأ الايم 4 دعب اميف ؛ ادغو
 همليف لثم مالفا يف ديلاب ةنولم ةنيخث تاقبط
 ( يكن رتوك يزرج )و 2 4 !55ؤ  ركفلا »
 امهالكو ) © ن نمزلا للخ » و ؛ اربوالا ملاع ١ بحاسم

 و 2( ( اروشش ثز لايئاد ) و 4 ( 1154 ماع يف
 يعل مليف بحاص ( كيبنيباش نافيتس )

 . ةروصلا رنا كنز
 , ةروصلا رنا (55)
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 يف امهالكو ) (59) « ملسلا تاجرد ا) و « مقره

 . (1554 ماع

 يف كيرحتلا نف ايكان ولسوكبشت تداقو
 لففب ةرشابم ةيناثلا برحلا دعب ةيقرشلا ابروا
 يف اذه نم مهاو « هتاطيطخت يف ( اكنرت يريج )
 ملثما كش نودب ( اكنرت ) ىقبيسو ؛ ىمدلا مالنا
 ليراك ) هالت دقو . ةليرلط ةدمل ىمدلل كيرحت نائف

 ليلق عم كيشتلا نأف نيينولوبلل انالخو . ( ناميز
 تاعوفوملاو عاتمالا ىلع اوزكر دق تاءانشتسالا نم
 راكفالا ىلع زيكرتلا نم رثكأ ةفيفشلا ةرخالا
 نم ديزم ىلع رشعي نأ نكميو . ةيويحلاو حلما
 يتلا « جالوكلا » مالنأ يف ةيللايرلا نم وندلا

 . ( اقونايتس اناعز و ( غولك فيزوج ) ابمدق

 ةسبردم تمدق دق ايفالسوغوي تناك امبرو
 يف ةيلدجو اعادبا ملفعالاو مدقالا نوتراكلا كيرحت
 م ( شيتوكوف )'نم لك ءامسا .ناف ؛ ةيقرشلا ابروا
 (لتيرك ) و ؛ ( رالوك ) و ؛ (اكيميه )و
 ايناملا ىلا دمب اميف رداغ دق ريخالا اذهو )
 يف كيرحتلا نفل ةفدارم ءامسا يه ( ةيبرغلا
 لجال ةفوزعم » لثم امالفا نا . تائيسخلا

 , ةروصلا رنا يي

3 



 " 1١5181 يكيتاموتوا اشر عتئدم
 روصملا لحم ىدل اظاو 4 (50) ( ششيتوكرفل )

 ةقرس » 4 ( اكيميمل ) 2« 1185  ينارغوتوفلا
 يل ا الاد ل ع
 لامعالا هذه 4 ( نامين نيدالم ) عم كارتشالاب

 ةعومجل ةريخالا لامعالا 2

 دق تناك اهنا نيح يف ةليوط ةفاسب اينلخ 24
 و . ليصا لكشب اهنم ماهلالا ةدمتسم تادب '

 فالغويلا كيرحتلا يئانف نم ثدحالا ليجلا مض
 وكئالز) و ؛ ( كيجارد وكيجلبدين ) لثم ءامسأ

 سيروب ) و ؛ ( كيروب وكتالز ) و 4 ( سيجرج
 .ا( رالوك

 اميلثع الوصحم اوكلتما دق سورلا ناكو
 دلنم نوتراكلا لمع يف ةيبواسالا ديلاقتلا نم
 ( واف  فوناغيا نافيا ) ناك امدنع .تانيئالثلا
 ٠ يتيينوللا داحتالا ينزيد هرابتعاب اروهشم

 تاياكحلا لتن وحن تانيمخلا لالخ اوبهجوت دقو

 دقو . راغصلا ىلا ررلكلونلا نيمدتم ةيبعشلا
 ميقا يذلا كيرحتلا مالفال ريبكلا ويدوتلا حبما
 كش نودب ادمفو ؛ ارمشم 1171 ماع يف ركموم يف
 ثوفغربلا » مليف نا . ابروا يف ربكالا ويدرتلا

 . ةروصلا رظنا (()
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 , '.ةيبرعلا انتبتكم |
 يذلاو . ( ىئاف - فونانل ل7 151 ب يكيناكيملا

 + ىرقملا قرولا حاولا نم ةعيوتمعم سد مدختسا

 ف وح يذلاو + ميمصتلا يف ءاقترالا ىفمب د رهلظأ دات

 روديف ) ىدل ةورذلا غلبو ؛ ةيلاتلا مالفالا يف هيلع

 يف زاتمملاو ةايحلاب معفلا همليف يف ( كورتيخ

 ةعانس لواعتي يذلاو ؛ ةحرما ةيرخلل هبيمصت

 ب! مليف 2 مليف 4 مليف » مسا لمحيو ؛ مالنالا
 . (كد) «/ أؤ55

 لابعالا كيتف نايملل زربت ديعبلا قرشلا يفو
 للا رحب يف ( يروك يجول ) ةيئاسشتسالا
 . اهيلع فراعتم دعاوت ىلع سمؤملا

 نولقتسم كيرحت وناثف كانه ابروا ينو .
 اذه يف ةلالد تاذ تامايسأ نومئعي نورخآ

 يف ( وتتيزوب ورب ) 1 نم لك مهتسفبو . نفلا
 و : ايراغلب يف ( توثيد رودوت ) و : ايلاطبأ

 انئرف يف يار نايتباو : اكبجلبيف (سيث ريس لووارإ

 يف اولاستوور رئيبا)و
 م ديوسلا يف ( جريبدتيل سال ) و « ارسيوم يف

 .: ةيداحتالا ايناملا ف ( رشروي جناجفلوف ) و

 . ايئابسا يف ( ورولا تاهويدوتس )و

 (80جعع ةكدصالءا!  ليفئام رجور : ملقب )

 ( 376 ب 15 1 ص اس ب ةيلاعلا مليفلا ةعوسوم )

 ٠ ةروصلا رظنا (؟ه)

 (جروناتنربار ودا
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 : يناثلا مسفلا

 ( كيرحتلا نف مالعا

 مهوب, 1"ه»*< سكيت 2« يرفآ ©

 سالاد يف ١١18 ماع يف ( يرينا نكيت ) دلو
 . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاب ساسكت ةيالو يف
 ةايح ةريس تيقب . كيرحت مالنا جرخم وهو
 اجرخم هرابتعاب همسا نكلو : ةضماغ ( يرينا

 لضفا نم ددعل ةزيمتم لامعا ةدعع ىلع ربظ دت

 تانيمبرالا يف دوويلوه يف ةيراجتلا نوتراكلا مالنأ
 نيودلوغ ورتم ةكرش يف ةيادبلا يف . تانيمخلاو
 لالخ ( يرينا ) ناك ؛ لاس رفئوي ةكرش يف مث ريام
 ةلحرمل ةيديلقت ةيطيطخت بيلاسا مدختسي كلذ
 هتامادختسال ايعوطب هنكلو : ( ينزيد ) دمب ام

 دقو . يوضفوذو عقاولا قوف وه امين ةساخلا
 تايصخش مزلتست صححق وحن اعوزن ارارم ربلأ
 مجحلاب يراناك : لشم نم ) ذاش ماوق تاذ
 نمو . ( نرلاغلا نمث فمن مجحي مرتو + ريبكلا
 يلليش قيرطبلا رئاط : ةفورمملا هتايمخش نيب

 ٠ يبوورد بلكلاو 3 يلليو

 ةعوسولا ب روكذم ريغ ةداملا هذه بتاك مسا )
 1 .١١( ص
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 00 انثيتكم
 : _ةيبرعلا 3 1

 2 ١
 0س و دل

 8ع بلمس لورع يوج « روليشاه

 هلتجوز يهو نوج سالاه ةساخلا ةداملا عجار

 ء* ( 1١8 نص ةعوسوملا ) هلمع يف هتكبرشو

 (1كهلدق, كمل

 طول, ةهدجع جروج ؛ لاب ه

 دالفيس يف 11.4 ماع يف ( لاب جدوج ) دلو

 حبسأ دعب اميفو غ الوأ كيرحت نان . ايراقثبب

 ٠ دوويلوع يف ةيدايتعا ةليوط ةيئاور مالفا حئاع

 ؛ ةعراب ةينالعا امالفا تائيئالثلا لالخ مدت

 : اهذربا « ايناطيربو ادناوه يف « ىمدلا مادختساب
 45 1585 يركسلا ىئارمتسالا يف »

 را4 « )959 ل رجفت اهنا ! ةعورللاب »و
 حلاصل اهلكو « )998 ب ءاملا ةنتلمارق »

 نم ةعونمم ىمذ مدختسا دقو . ( ىكيلروه])

 ةميفر ؛ ةيبشخ سوؤر تاذ ةلطبارتم كالسا

 لجأل ىبوت تلاكو ؛ ايميمصت يف بولسالا

 بولسا قفو تاطقللا نيب اميف ربتلاو ةيعضولا
 ريوصتلا يف « ةكرحلا عيطقت وأ  ةروصلا تيبشت »
 ٠ يفارغرتونلا
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 ثيح 4 1116. ماع يف دوويلوه ىلا بهذ دتو
 : اهنمفيو ؛ هب ةماخلا ( نووتببوب ) تاقلح مدق
 قالح »و 4 « 1944  ديملا ىلا بهذي ربساغ

 ربساف ةيصخش ةلوطب نم « 1145  ةيليبثا
 يف ةماخ ةيسيداكا ةزئاج ىلع لصح دقو .ائيا
 مالنا لجال ةديدج ةينتت فانتكا نع |9417 ماع
 ثدحلل كيرحتلا ةبحاصم نمفتن يهو ؛ كيرحتلا
 حلاصل ةيميلعت امالئا اذيا عنم امك . يحلا
 (.٠ طغنلل ليش ةكرش )

 اجتنم هرابتعاب رخآ احاجن ققح دوويلوه ينو
 نمضتت يتلا ( ةيدايتعالا ) ةليوطلا ةيئاورلا مالنالل
 نم ددع ىلع ابنع لصح يتلاو : ةماخ تارئؤم

 : مالتالا لبثت هذهو . ةيبميداكالا زئاوجلا
 ةسمداصت امدثع »و : "195.  رمثلا وه فدبلا »

 مات امك 1١81( ملاوعلا برحو) : 41901 ب ملارملا

 عئارلا ملاعلا ١ و 197. نمزلا ةلآ يل رخاو جاتناب

 بولساب ذلفنم ريخالا اذهو « 1131 ميرغ نيوخألل
 , اماريثيملا

 اا89 1 نم ةعوسولا  ليفنام رجور : ملقب )
 ( م

5384 
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 , ١ ةيبرعلا انتبتكم |
 يلا

 طامام#, 8معمغ تسنريا 2« فوتنب ©

 يف 15| ماع يف ( فوعتب تسنريا) دلو
 ؛كي رحت نائث . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاب كروي وبن

 ٠ ةليوط ( ةيدايتعا ) ةيح مالنا جرخم ارخؤم من
 حلاصل ( 1168 ماس) « سوبيلف » ةيصخش قلخ
 اهين مفنا يتلا ةنلا يف كلذو + ( نووت يريت )
 نائف هرابتعابو ؛ دعب اميفو . آل4 ةعوبجم ىلا

 نم ةذفلا ةحرملا هقتاتلح مشع ء القتم كيرحن

 : اهيقو ؛ امامت لقتملا درفتلا ايجازمب : نوتراكلا

 ةيفحصلا ةلباقلا ١ و © « 1404 . نامكلا فزاع »

 لجرلا »و : “193127 دتاتا دوقة 64 19351 -

 مالقالا هذه دعبو .2 4 ا ةرهزلاو زوجعلا

 ئدتبا ةيحلا مالنالا ةعاتح ىلا ( فوتنلب ) لوحت

 مليفلاو 4 « ةيذحالا » : ربمقلا يريبعتلا مليفلا نم

 « 1154 ب ءاقطا.لجرو اراب ؛ يقراه » ليوطلا

 همالقا رخآو . هجارخاو هتصق ةباتكب ماق يدلاو
 ٠ “ 9١1ال1 ب” ةيتيماثيدلا ةجاجدلا » : ره

 نس ةعوسوملا  روكذم ريغ ةداملا هذه بتاك مسا)

151) 

5 



 80101 الام نايرلاف « كيب كفوروب ©

 197هلمرعتمس

 يف 1111 ماع يف ( كيف وررب نايريلان ) دلو
 . كيرحت نائفو جرخم وهو . اينولوبب شلبفك
 + ةليجلا نونفلل ةينواوبلا ةيميداكالا يف سرد
 ١151 نيب اميث اذنئم ايطيطخت انانن حبصأو
 ناي ) عم كارتتالاب مالنالا يف الوا لمع . !ة١هد
 ىكحي » يريبعتلا مليفلا : امم ازجنا دقو ؛ ( اكينيل
 قولخم تالوحت نع وهو سل « 145ال ل ناك هنا
 مليتو مسهيمو ليزهو + سوحتم ءارثلاب وسكم
 تيبلا » ملينو دا« 11هإل ب بحلا ءازج »
 روصل نئرعي ريخالا مليفلا ادهوأ هد لخلل ب
 نم اهفواخم ببسب ةاتف يرتمت يتلا ةسولبلا
 . تيبلا يف ةديحو اهكرت لابتحا

 اينواوب ( كيشف وروي ) كرت ( اكينيل ) لثمو
 ماع يف ابيف رقتسا ثيح :انرف يف لمعي يكل

 مليف علص : نماخلا هباسحل الماعو .

 ةكحفملا تاميودتلا نع وهو « 1958 .ةسردملا »

 دامرالا » مليفو ؛ ةيركسعلاتاروانما لالخ يدتجل
 رهو ؛ جالوكلا هيف امدختم ؛ « 1١161  ةيكلفلا

 نا . ءاففلا قابس لاجم يف سنانتلل رخام دقن

 اذ
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 ا
 عانوا ددعب مؤاغتلا قيلت( كيشنوروب ) لمع
 ةكحافلا تايرخسلاو فنعلا نيب ام اجزام : ملاعلا
 لكش يأو .٠ ةذاخا ةركتعبم ةيرحب تايئقت عم

 ديدش هناك ودبي كب رحتلا لاكشا نم همدختسب

 اننا هيدل ةيرصب ةركف ديسبا با نا , هل ةيماللا
 ديليق يف لاحلا وه امك ؛ قلت ىلع يرتحت
 نوكي نا هبثيام لوح 00 :وعَو ٠ « ةضيبنلا »

 نم ةعومجمل ( ةيعيرشت ةيعمجل ) ايلوفلم اعابتجا

 ثبلت امو ىشرفلاب ادبن ىرخالا ءايثالاو ىمدلا
 مليف يفو . ديدج نه ىضوفلا يف طقست نا

 يف فرح لك م دقي 0 1135 - ميشاوج سوماق

 يلا ةملكلل صولا ديدحتلا يف اعولم ةيدجبالا

 ةلحو وه « 1116 ةكئاللا ثبع » هملفو . اهلثمب
 . لاقتعالا ركسمم يف بعرلا لخاد ةيسوباك
 0 كك ةديسلاو ديسلا حرم » ليوطلا همليق
 لثمت تايبعخش مدقي هنان ( 1130 -1511)
 فارغونوفلا » مليف يفو ؛ تقولا سفن يفو . ةوقي

 غلاب املي مدقي .( كيتفوروب ) دجن " محلل
 « نيتمغن » نيب امين ةفالملا نع ةئامدلاو ةفناطللا

 ىلا نادومت نونامارغ يتناواطسا ىلع نيتلجسم
 جرخاو ويراثيسلا بتك 1١538 ماع يفد ٠ الوم ماع
 + وتوغ » موسوملا لوالا ( يدايتعالا ) يحلا هليف
 ةيروتاتكدلا نع ةريثم ةسارد وهو 6 « بحلا ةريزج

 فل



 ( ملاعلا ءاحنا يقاب نع تازع ةريزج لخاد ةيساتلأ
 . ةيرخلاو مكهتلا غلاب بحلا ىلا حبملتلا ناكر
 . 6 )9ا/1أ ضايب » وه همالفا رخآو

 ( ١١8 ص ةعوسوملا  ليفنام رجور : ملقب )

 كدمات, لأنا يرج ءاكنرت ©

 191315 ) يماع نيب امين ( اكنرت يريج ) شاع

 ايكافولسوكيشت نيلي يف دلو دقو .( 199.
 4 ةينف ةمردم يف بردت . كبرحت مالفأ جرخم وهو
 + ىمدلل احرم 5 1967 ماع يف دعب اميث : رادأ مث

 ةيناثلا برحلا دعب الأ امئيسلا ملاع ىلا لوحتي ملو
 اهعزربا : ةيكبرحت تاينرتراك ةعانمب ادب دنو

 يدامملاو هتيشحو يف فينملا : علارلا مليفلا
 0« ل511 هتازفق ين ناطيشلا » موسولا : ةيزاثلل

 1 وأ  رزئاقلا بمكلا وذ كاج : اضيا سيور
 .( رباتشلاو زئاقلا : و - نخادملا فظنم هفرجي ام
 نم ينوتراكلا كيرحتلا ىلا دوعب ( اكنرت ) نأ عمو
 دتلو : ىمدلا عم لمعلا لضفي هناف رخآ ىلا تقو
 اروضح » كلتيت ( ىمدلا يأ ) اهنا : هرم لاق
 يف ام ىلا لايم وهو . موسرلا يف اسم « ىوتا

 4 ( موسرملا لكشلا عم ةنراقللاب ) ءطب ,نم اهتكرح
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 لثم : ةركبلا همالثا نأ . اينابثو اهتدالم ىلاو
 بيادلع »و : # ١9149 ب ةيكيشتلا ةنلا»

 س ةينيص ةروطسا نع ذوخام وهو .. « روطاربمالا
 نم ةيرخس وهو 0111 ب يراربا ةينغا »و
 ريمالا ١ و ؛ (  يكيرمالا برغلا ؛ وأ ) نرتيولا
 ب ةميدق ةيكيشت رطاسأ »و : “1980.  اياياب

 ةيئغلا ةعاربلا تدطو. دق مالفالا هله : 0“ 1+
 مالفأ ملفعم ٍِق ' اكثرت ) لمعمل نيزرالا عونتلاو
 بهاذلاو ؛ قيملتلاو ةنرخزلا قلاغلا هملين و:ىمدلا
 يف يبدا لمع نم سايكقالا يا هغبرح يف اديعب
 نع ذرخاملا ليوطلا مليفلا وهو 4 تارابتعالا ىفمب
 فيم ةليل افهتنم ملح » ريبكش ةيحرصم

 ( اكنرت ) ةراهم يف قلاتلا ىدم حشوي 2غ © 4

 نيدتع يلاوحل هتلمح يتلاو 4 ىمدلا كيرحت يف
 ٠ يلاع قاطن ىلع فورعلا ذاتسالا دعب نامزلا نم

 هيليت يف نيدرجومللا ةرارااو فنعلا نم اًئيش نأ
 يل ديكا لكسب تداع دق « هتارفت يف ناطيشلا »
 0 : اهزرباو 4 ةريخالا همالنا

 لايرباغ يعاطقالا » و ؛ 0 154 ب ديلا »
 لمع حثم يذلا ناو . « 1558 .. زورغ مالاو
 يف هتعارب وه امنا هل يظن ال يذلا هقزفت ( اكنرت )

 نع الفف :.ىمدلل همالنا يف ةيمخشلا زاربا

 . ةلالدلا تاذ ةكرحلا هيجرت ىلع هترطيس
 ( 6397 ص ةعوسولا ب ليفنام رجور :؛ ملتب )

+ 



 طاصمتمو مرجع جروج « غئذود ©

 رتاروت يف 117. ماع يف ( غئنود جروج ) دلو
 ةئيهب ) قحتلا . كيرحت مالفأ جرخم وهو . ادنكب
 يف هتلاصأ رهظاو 4 146! ماع يف ( ةيموقلا مليلا
 ةيركسملا ةيلكلا يف بلاطلا : ليسور ١ لكم مالفا
 ةحلاسعم الاكشا هيف مدختسا يذلاو +417 تت

 ماقو ندعملا نم ةعونصم اهب ةلوموم فارطا تاذ'
 . ةيديلقت ةيسنرف ةيبعش تاينغا قنو ابكيرحتب
 ةكرش ىساو 1151 ماع يف ارتلكنا ىلا مدق مث
 اينالعاو ايراجت انوتراك اعلام + ةينوبرفلت نوتراك
 هقارشتسا نع اريعم ؛ ةيصخشلا همالفأ بناج ىلا
 ضب يف رطخلاب ارذنم ناك ناو ) صاخلا ءيداهلا
 . © 195٠ ب بايغلا ةنازخ » : همالثا يف ( نايحالا
 ماع يف امهالك ١ « ةحافتلا » و « رئاطلا لجرلا » و
 ملص دقو . 411517 لابحلا ملس »و 4 2« 55

 ثالث ىلع يئرهلل اهصخم ةشاشلا ينالث انوتراك
 تب امارثيسلا ةقيرط ) قفو ةرواجتم تاهاعث
 « يب صاخلا ونايبلا يه ادنك » موموملا ( مجرتملا
 . ( لايرتلوم ضرعم ) باسحل 1155 ماع يف كلذو
 ( 0 )558 ب ءارثملا ةصاوغلا » مليف جرخأ امك

 افلا

 . ٠ ةيبرعلا انتبتكم |
 0 .٠

 2 و

 +٠ ( زلتيبلا ) ةقرف جاتنا نم ليولع نوتراك مليف وهو
 . ترآ ب بربلا نف تاطيطخت هين مدختسا دقو

 : ةعوسوملا ل روكذم ريغ ةداملا هذه بتاك مسا)

 (ا1م5 185 ص

 ماقدرت, ؟الدلغ تلاو <« ينزيد ©

 15.1 ) يماع نيب اميف ( ينزيد تلاو ) شاع
 ةدحتلا تايالولاب وفاكيش يف دلو . ( 15355
 امئيلا يف كيرحتلا ينانف ديمع . ةيكيرمالا
 همنا ميصأ ويدوتل يديفنتلا سارلاو ؛ ةيكترمالا

 ييرلا رئاتلاو ةيلئاعلا ةعتملل ايماع اناونع
 نف لاجم يف ( ءيدر وأ ديج وه اميف ءاوم )
 هجوت دق هنأ نم مغرلابو . ةثفاشلا ىلع كيرحتلا
 يف ةساخلا هترئام نان .ايراجت انانف نوكي نأ وحن
 هتبهوم جاتن ءيش لك لبق تناك كيرحتلا نف ةبنف
 نيئائفلا نم رم عار .لمع قيرف ةرادا يف ةييبطلا

 ةرطيسلا يف ةيلمملا هتعرن يلو ؛ نيلراعلا»
 هيجوت ىلع د ( يور ) ؛ ربكالا هقينأش عم كارتش

 ب ةعوتتلاو ةدقعملا اهتاطاشن لمتسشت يتلا 2

 جاتناو + ينريزفلت جاعنا ىلع  مالئالا نع الضق

 مهلا اينروفيلاك يف عقارلا ضرملا ناكمو « يعلس
 يف تحتتفا يتلا ( دنال ينزيد  ينزيد ةنيدم )

 ا



 ةيئومام عورف يه ءايشالا هذه لك  )ةهم ةنم

 ب ضرتنملا لئاهلا ثومالا ناويح ىلا ةبسن )

 مالفال يئامثيسلا هجاتنا حابرأ نم ( مجرتملا
 ٠ ةليوطلا مالفالاو نوتراكلا

 هساحا يه ملنعالا ةملادلا هتبهوم نا

 اهجاوهو اهراكفاو ةلوغطلا ءارهاب يردجلا ليمالا
 دمالفا لضفا تمسو يتلاو : ةيصوصخلا ةفلابلا

 يتلا حورلا يهو ؛ ةيكيرحتلاو ( ةيذايتعالا ] ةيحلا
 ايمخش هنا فيرطلا نمو . قالطالا ىلع اهدقفي مل
 «ةلشان تايادب ةدع دعبو . ماهلالا ريبك انانف نكي مل

 لالخ فاعسا ةرايل اقئاس هلمع ةرتف اهيف امب
 دوويلوه يف انرخم ماقأ : ىلوالا ةيملاملا برحلا
 نوتراكلا مالفا نم ةللس جتنا مث ؛ تانيرشملا لالخ

 دقو ) « نوتراكلا دالي ف سيلأ » مساي ةريمقلا

 4( كيرحتلاب ةيحلا ةيقيقحلا ءايشالا اهيف تبحوم
 ( ينزيد ) ةلص نكلو . « دلاوزوأ بئنرالا » تاقلحو

 عارتخا دعب الا ادبت مل مالفالا يدهاشمب ةقيمعلا
 : ةيادبلا يف همسا ناكو ) « سوام يكيم » ةيمخش

 ةرخابلا» و « يزارك ةرئاطلا » : يمليف يف ( ريمروم

 بوا) ناكر . ( 1554 ماع يننامهالكو ) « يلليو

 ؛ لئاوالا ( ينزيد ) ينواسم نم ادحاو ( زكريويا
 . ( يكيم ) ةيصخش ميمصت هيلا يزمي يذلا وهو

 الك

 ١ ةيبرعلا انتبتك '

 م
 ترام يتلا ىرخألا ةينوتراكلا تايصخشلاو

 : يكيرمألا يبعشلا ثارتلا نم اءزج نيحلا كلذ دنع
 موجن نركتل ينزيد تاهويدوتم نم تقثبنا يتلاو
 4 ينرجو : كد دلالود : يه : ةريصقلا همالفا
 تاينوفغسلا » همالنا ةمومجم نأ . وتولبو
 مليف عم 1188 ماع يف تقطنا يتلاو : « ءاقمحلا
 نم اديزم تقتح دق : « هيملنملا لكايهلا ةمقر »

 , رظنلل اتنال ايونعم اعباطو ةيلدجلا ةينفلا ةينقتلا
 ةسبترم يف ( ينزيد ) عضو 191185 ماع دودح فو
 ( نياتثئريا يجريس ) و ( نلياش ) عم ةدحاو
 مالثالا يف نيديحولا نييقيتحلا ةرقابعلا مهرابتعاب
 هجوما دنثلا نا ىلع : نيحلا كئذ يتح تجتنا يتلا
 هتطقن الماو : تاونلا ربع توافتو بلقت دق هيلا
 . تائيسمخلا لالخ اطوالا

 ليوطلا ينوتراكلا دجاتنا مدق 11178 ماع ف
 . «0ةمبللا مازقالاو :تياوهوتم «.وهو : لوالا
 ةرئاج نيثالثلا نم ةينابث هدحول اذه لان دقو
 . هتايح لالخ ( يئزيد ) اهيلع لصح يتلا ةبميداكا
 , 0« 1١158] ب ريشوليب » مليف هال مث

 قح نونفلا ريدقت ةيدودحم يف ريكفتلا نودبو
 ايزاتنان ان مليف مثص ىلع ( يتريد ) ثح اهردق

 ةيكيرحت لسالس نم طيلخ وهو .ا0 1114. هس
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 1 لبق نم رادت ) ةيكبسالك ةيقيسوم عطق عم جوازت
 ادعم مليفلا اذه ناك دقو . ( يكف وكوتس دلوبويل
 احجات ناك هنكلو + ةيططيبت ةيبعش ةفناقث لجا نم
 ةيآ ىلع ؛ تانيعبسلا يو . هنم بناوج يف لقن

 لبق نم هميرقتو مليفلا اذه فاشتكا ديعا ؛ لاح

 . ديدج ليج
 يذلا نجلا تاباكح ملاع ىلا ( ينزيد ) داعو ١

 اس وبمود » : يمليف يف امامت هححبو اديج هنرعي

 برحلا لالخو . « 1115 ب يبماب هواء الكتل

 ةيلاعدو ةيوبرت امالفاعنص ةياثلا ةيللاعلا

 ويدوتسلا حئرت : برحلا دعبو . « !دنغابورب »

 يناتف عب نادقن اهنأ © ةريرم ةنملح نم ايناعم
 كلذكو 4 ( هنع مهخاللاو ) نيعرابلا ( يئريد )

 كيرحت ينانف لبق نم ههجاو يذلا يدحتلا
 ةمومجمب فرعام مهزرباو ؛ نيرخآ نييكيرما
 ( يئزيد ) رامو ؛ رميغتي دقنلا هاجتا لخأو . نعرف

 يف فطامتلا راردتساو لادتبالاو ةيقوسلاب امهتم
 نيلا 8و 4« ١1م.  الليردئاب » : هئايكيسالك

 01188 ب ناب رثيب » و 4 4 1181  بئاجعلا دالي يف

 مالنالا جاتنا يف ( ينزيد ) ادب 116. ةئنس يف
 0 زنكلا ةريزج » : مليفب ( ةيدايععالا ) ةيحلا ةليوطلا

 مالفاو ةئيرجلا ةرمافللا مالفا نم ةلسلسو

 ان

 , ' ةيبرعلا انتبتكم |

 عرفتو . ارثلكنا يف عرتصم اهمضعمو ؛ تاناويحلا 1
 +٠ ةميبطلل ةعمخم ةليولط ةلماك » مالنا جاتنا ىلا

 امك . 4 1967  ةيحلا ءارحصلا » مليف ابنمشغبو

 : اليصفت لقا ؛ ديدج مليف يف بيرجتلا ىلا لام

 كلذو « كيرحتلا يف يلئاملا يشيبلا هطئمن نع دعباو

  مووب و كنولب لتميو توت » ريحقلا مليفلا يف
 . « )9548 يتوبلا مفلا وذ كنولبو ةمفارلا : و
 نوتراكلا مليف عم ىرخا ةرم هنولسا ىلا داع هنكلو

 ناك مث . « ١1855 ب كولمصلاو ةديسلا » ليوطلا
 ( ةيقيقح ) ةيح تايصخشب ةعذال تايديموك قف

 350 او 2 تلم سلكلا ٠٠ ليلا لست نع

 + ةيلئاعلا ةيعامتجالا تامامتهالا تاذ ىصصقلاو

 اذه نم مالثأ ترامو : « اؤ3. ب انايوب » لثم

 . ينزيد تاهويدوتس نم رمهنت طمنلا

 يحلا ليوطلا يزاتنافلا هملين مدق 1134 يفد
 5 ادخاو مث 6 0 رديوب يرام » : احاجن رثكالا

 رهو ءاعدأ ايلقاو ةليوطلا ةبكررحتلا همالنا لضفأ
 2 1131 ماع يف ضرع دقو ؛ « لاغدالا باتك ملين

 , هتافو دعب

 ( ينزيد ) بهدمل اقثو لمعي ويدوتسلا لازيالو
 , هبولساو

 « رمبوب يرام » همالثال يزاتنانلا ناطالا نا

 فل هل رهظ دق « سناكملا يصعو ريرلا دقع »و
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 اهفن ةئسلا هذه ىفو 4 191 ماع يف ثيروو
 ةعتاا ناكمو مجتناا حاتننا : اديرولف يف ؛ مت

 !ينريد) ناك يذلاو ( ينويد تلاو ملاع ) : ةدتافلا

 . هل تاطياطختلا عنوب ادب دق هفنب

 نف (١١ ينزيد ) تلوانت يتلا بتكلا نيب نم

 * ( ا544) ( دليف تربور) ل « ينزيد تلاو
 باتكلاو ؛ ( ائايد ) هعنبا ملقب هنايح ةريسو

 .٠ ( ليكيش دراثيرل ) « ينزيد تلاو » : يدقنلا

 ص 5 ةعوسولا  نامسكنيه تيرغرام : ملقب )
 ( وحلت

 11ءطغس ادع رئاه 2« رتخير ©

 ماع ايناملاب نيلرب يف | رتخير زناه) دلو
 + يلامس رلظنمو : يعيلط جرخم رهو 88 ٠

 دعب . كلذك زيمم ماسرو « امئيسلا ةدال ذاتماو
 يف ةيركملا ةمدخلا ءادآو ؛ نفلا تاهويدوتس

 ىرويز يف ةيئادادلا ةكرحلا ىلا مفنا © برحلا
 نانقلا عم كارتشالاب ةيعادبا ةيعمج ممم دقو
 ماع يوتا يذلا (١ مدلثيا غتكياف ١ يك رامثادلا

 4 1515 نم ءادتبا : اذبل ةجيننكر . ( اذه

 ,' ةيبرعلا انتبتكم |

 ب سس عسسسس

 وى ( يال نيل ) ةطسماوب روطلو مرتلت نأ اهل ناك
 هذه فو . تانيثالثلا لالخ ( نيرالكام نامرون ١
 5326 مقر يتيسرم عاقبا م : مدت ةرتنلا

 4015؟مس15ه ١ مقر يقيسرم عاقبا »و: 2« 151١
 « مخفت »و 2 0“ 1115 ب هيمليف ةسارد »و

 "ضل اا م مدمصانطع'" و ء(لؤ؟5ل سه لكلكك)

 برححصم مخالا الهو 4( 1558-1559
 هيف رهظيو ؛ ( ثمدنيه لوب ) فيلأت نم ىقيمومب
 . ( دوابليم سويراد) و ( ثمدنيه ) و ( رتخير )
 + ىرخا ةيبيرجت مالفا جارخاب ماق دعب اميفو
 يف همنم يذلا « اأؤ؟6 ب موي لك »ه : ابكمثب

 هين ( نياتشنريا ) روهظ زايتماب معن دقو + ندنل
 2« مالفالا هذه . يريلكلا ةطرش لجر ىنيالمابال
 6-0 ةباعد نع تفشك دق + ىرخالا مالفالاو

 ارتشا اهفن ةنبلا يلو ٠ عئار يلييطخت سحو
 ا مالنالا يملاخل اريوس يف ريتؤم يف

 "قانا ا1طع“ لطرصوه اريحق ايليف مدق ثيحا

 نيرخآو (نياتعنزيا) عم كارتشالاب ا

 ءاقدسنا  مريلا 'مليفلا ءادعا ) : هباتك رشنو

 . (دنلا يف مليفلا

 لبع ( 151]) ب 1117 ) يماع نيب اميقو

 يئارالاو ؛: اريوسو « انرف يف عونتم لكشب
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 امالفا ييئر لكشب اعئاه : ( ادنلوه ) ةضفخنلا

 يلو . ةيراجت امالفاو ةتمافلا تاسسؤلا حلامل
 : ةيكبرمالا ةدحتملا تايالولا ىلا رجاه ١461 ماع
 مليفلا اهنمسفب « نفلا مالفا نم اددع عنص ثيح
 : موسوملا ريهشلا ( فلوملا ) بكرملا ليوطلا
 (1914ا/-15620) « درتنلاب اهؤارش نكمي مالحا »
 و(هيجيل) ؛ نيناثفلاعم همئم دقو )

 (يار نام) و (تنريا) و ( ردلاك) و ( بماشود )
 1 - ( نيرخآو دوهليم ) يقيسولاو

 عنمل هليبس يف ناك تانيسخلا لالخو
 ءالؤه عم كارتشالاب اريوس يف ىرخا مالنا
 ( 195م5 1948 )) يماع نيب امينو . نيتانفلا
 يف مليفلا ديمم يف مليفلا ةدام ذاتسا ناك
 ماقا اذه دعبو .٠ كرويوبت يف ( جيلوك يتبس )
 كلذ لالخ لمع دقو . اريوسب يف مئاد لكشب
 نئورمل اهجومو : امر هرايتعاب اشيا
 دقو . 1945 ماع نم ءادتبا ةيلاع ( ؟ ضراعل )
 يف ترشن ركبملا هلع نع ةلصفم ةلاقمب مهسأ
 يف بيرجتلا » : موسولا ( ليفنام رجور ) باتك
 هتايركذ رشن 19317 ماع يفو . ( 1145 ) « مليفلا

 نذل

 : باتك يف ( 15518 -1ؤ]هر تاونلا نع
 . ( سؤورلا فظن امو سؤورلا ١
 - 6317 نم : ةعوسولا ل ليفنام رجور : ملقب )
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 1[1كماوم, ةاماخع تول « رجيئيد ©

 نيلرب يف 1899 ماع يف ( رجيثير تول ) تدلو

 للنلا لايخ تاينقن فييكت لاجم يفو . ايناملاب

 تقاخ ةمئيلاو مءالتي امب مدقلا غلابلا ينيصلا
 لراك ) اهجوز عم نوافتلاب : ( جينر تراز

 امئيس نم يهافي الاذفق ابيولسا : ( "شوك

 ةمونصملاو ) ىلوألا ةيلظلا اهمالفا نأ . كنبرحجتلا

 حئافقمو ىوقملا قرولا نم ةعوطقم لاكشا نم

 ( اهب ةطوبرم لصافم تاذ + قرولاو ريدمتلا

 اركبم ( يناقثلا نيلري دفعم ) يف تعنم دق

 تاينجلا تاياكخ نم ةلسلم دعبو . 1115 ماع يف

 مليف لوا يف لمعلا :ترفاب ةريصقلا رحلاو
 «دبحا ٍريمالا "تازماغم 8١ 5 ليو كيرحت

 لففتحي لازيال لمع وهو + ( 1915. 145)
 تانيئالثلا لالخو . نيليمالا هرحسو هتوارط لكب
 لاخدا عم : ةريعق مالنا علص يف ترمثسا

 ررتكد ١ نع ةذوخام تاقلح : اهزرباو : توسلا

 تاعوفوملاو 4 ( خنتفول غوبل) “ ليتلود
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 نع ةذوخام يهو ) 4 جرمملا » : ةيقيسومللا
 « ( رشع نماثلا نرتقلا يف ةيلاطيالا ىقيمولا
 .11!2هد وئيجاباب» زاتمملا مليفلاو؛46 نمراك» و

 اركبم ( يناقثلا نيلرب ديعم ) يف تعنص دق

 « ىرخا مالفا ةعومجم نيب نم ؛ ةمئاص 2 ( 4
 عضو نم ىقيسومب ايوحصم « »« رتشوت » ملف
 ةيناثلا برحلا ةيادب عمو . ( نتيارب نيمايئيب )
 يف امم اءدب ثيح ؛ ايلاطيا ىلا ايجوز تبحم
 يلو لماك يغ يتب يذلا برحلا رابخ اين عنس

 ملين عئصت : تداع ١
 مع ا تازوالا »

 ةعلناص « !رتكنا يف ( رحيئير تول ) تلمع

 : يأ) ايح ايلظ احرم ةريدمو © ةفلتخم امالنأ
 ةيلاميالا مهتاكرح مهفنا نولثملا هيف يدوي
 انايحا ةلماعو © ( مجرتملا  للفلا لايخ بولماب
 . نويزفلتلا حلامل

 ( ١14ه نم ةعومولا  نولبور ديفيد : ملقب )

 ةموضقلل, !؟هبننا  ليراك ء ناميز ©

 يف 111. ماع يف ( ناميز ليراك ) دلو 03
 . كيرحت مالفأ جرخم ىهو . ايكاف واسركبشت
 يريج ) ل ادعاسم ىمدلا مالنا يف ليملاب ادب دقو
 يف « كوكورب ديلا » ةللس يف كلذو « ( اكنرت
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 . ةيبرعلا انتبتكم |
 | يسال

 كيرحت نم ينقتلا هقذح ةنكم دقو . 1141/ ماع
 ل يحو » مليف يف يكيشتلا جاجزلا نم لاكشا

 ىمدلا كيرحت نيبام عمج دقو 4 « 4
 ؛011861 ب رئاطلا ةريزج نثك » مليف يف طوطخلاو
 كيرحتلالاكشا نم اجيزمتناكةليوط امالفا مدق امك
 يف ةلحر » زرابلا همليف داعأ دقو . يحلا لعفلاو

 لبق ام ةايح قلخ « ١166  ةيئادبلا نامزالا

 نورابلا » هيمليف نم الك نأ نيح يف « خيراتلا
 ةمعقلا يذ مليفلاو « 1431 ب نزواهشنوم

  رتيج ةياكح » ىطسولا نورقلاب ةقلعتملا
 ىلع ةمئاقلا تارثؤملاب هففش اكع دق 4 4

 لرج ) يئاوراا لامعاب امامت نتف دقو . عادخلا

 كلذو كيرحتلا نف مئالي امي اهفييكتب ماقف ( نريف
 و 4 « 15655 كليملا عارتخالا » : همالتا يف

 روتكيهو » 4 © 1959 ب ومين نتباكلا دالوأ )

 , 4 ]ؤ9ل. ب كادات ريم

 : ةعوسولا  روكلذم ريغ ةداملا هله بتاك مسا)

 0 (هاوها١١ ص

 ةاناال مم, 20غ تاب « نافيلوس ©

 يماع نيب اميف ( نافيلوم تاب ) شاع
 رجاهو « ايلارتسا يف دلو . ( )958 ب اممال)
 جرخم وهو . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىلا
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 يف ةروصم تاقلح ماسر ناك . كيرحتلا م
 ٠ كيرحتلا نف ىلا هلوحت لبق ةيمويلا تا
 يلاوح « نكيلين : كلمقلا » ةيصخش ركتبا دتو
 نع ةذوخام؛ لاقي امك ؛ ةركفلاو . 1١113 ةنم

 . اهئاذ يشمي يذلا طقلا نع ( غشلبيك ) ل ةمق

 روبمالا مهفي سكيليف » مليف علم ةيادبلا ينو
 ةيمخشلا هذه عضو مث ؛ هريغو « 1515 اطخ
 * تانيرشعلا لالخ يا ؛ ليوط تتوب كلذ دمي
 ابتميتب © ةحضفاو ةيبعش ثلاث نوتراك تاتلح ىف
 يف امامت ةروهثملا ( ةرركتملا ةمشنما ةكرحلا )
 لاوي نكيليث » : يهو ؛ ملاعلا ءاحتا فلتخم
 نوتراكلا ةيحخش نكيليث ناك دقو . « يثملا

 يكيم روهظ لبق ةشاشلاىلع ةعاربو ةرهش رثكالا
 ٠ سوام

 ةعومولا ب. روكذم ريغ ةداملا هذه بتناك مسا)

 (15355 ص

 ©مممتلا ع, 2مالنآ لوب ؛ وميرغ ©

 يليوت ) ف 16.5 ماع يف ( وميرغ لوب ) دلو
 مالثال جرخمو جتنم . انرفب ( نايس ب روم

 ( وراس هيردتا ) عم كارتشالاب لمع . كيرحتلا
 ةبل ) نييلازوجلا : امهيسفن نايمسي اناكو ب
 اجاتنا نيعلام (  مجرتملا ب ءازوجلا جرب ىلا
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 ادطو دتو . تانيئالثلا رخو نم ءادتبا ؛ ايراجت

 ةهيبش نوكت داكت تايصخشو ؛ ةبوقلا امهموسر
 ةلكشمو ةعراب ةنرخز تاذ تايفلخو : ىمدلاب

 اريئات يلععي كلذ لكو ؛ ميجتلاب يحوي امب
 ؛0 1549 -ب- سراحلا » ملين يف كلذو ؛ لخفا
 : ةكرحتلا ( ىمدلا) بسلل ةنبزحلا ةحقلا يفو
 زيمتم امبلمع نأ . « 1951177 ب ريغصلا يدنجلا 2

 ةباآكلابو ؛ دعاصتلا نقتم يعمت طخب

 ربظت يتلا كلتب ةبيبشلاو ةدلالا ةيقيطنامورلا
 ليسرام ) نم لكل ةليوطلا ةيئاورلا مالنالا يف
 ب ةكرتسشملا اهلامعا يف ) ( ريغيرب كاج ) و ( هتيراك

 ةورذلا امبلمع ملي دتو . امهل نيرصاعملا ( مجرتملا

 مل هنآ ىئنعبب ) موؤشلا ليوطلا نوتراكلا مليف يف
 مل هئاب املع راشتنالاو لامكالا ةصرف هل حتت

 يل الا باجعالا نوحيف اماع ائرع شرعيو زجني

 ةيعارلا ) موسوملا (.مجرتملا 118: ماع رخاوا
 هل بتك يدلاو ( 1158 .  نخادملا فلفنمو

 فيلات نم ةصق نع ( ريفيرب كاج ) : ريرانيلا
 هيلا لاثا هنكلو 4 ( نوسردنا نايتسيرك رئاه )
 ب ةكرتشملا امهلامعا يف ) ( ريفيرب كاج ) و ( هنيراك
 داع دعب اميفو . رباتفلا ةئميه تحن ةايحلا

 نلف



 اجتنم ادنث ديدج نم طاغنلا ىلا ( وميرغ )

 (ينيوغال اوسنارف  ناج ) عنص نم نوتراك مالفال
 . 4« 1134 ب نامكلا فزاعو ةاتفلا » مليف لثم

 ةعوسولا  روكذم ريغ ةدالا هذه بتاك مسا)
 (1؟865 ص

 600 عرن, 1قمط بوب« يرفدوغ ©

 رهو . ايلارتسا ين ( يرفدوغ برب ) دلو
 قلحو بقار » ملين عئص . كيرحت مالنا جرخم
 ىلا ءاج . ايلأرتسا يف ناك امدنع ©« 1465

 ابرقم ادعام نمزلا نم ةدل حبصأو 4 ايناطيرب

 « كينارغوب «(مالنزاةكرش زر ةدحو ىلا

 اريثككو 6 ) مهتايحو ىنماخقالا ريشي ةبتببملا ١

 ىدل حاجتنلا تاءاعدا نم ةيرخلاب متهأ ام

 « ءاسنلا ىدل ةمينلا تاباجتسالا نمو ؛ ؟لاجرلا

 امهو لاجملا اذه يف ازورب رثكأ ناكام عنص دقو
 وا« 115. ل سريتولوب سوماغيلوب » : هامليف
 . #0 ]151ا9. ب ةماخلا ىلا ةعماتلا نم يرئه »

 همتصا » ؛ عئارلا همليف : ىرخالا همالفا نمو

 دومص) و 4« 117. تيك : ينوئراكلا اهيا كفنب
 ةياكحلاو 4 « 1955 روربس يليمأ طوبهو
 ال1 ب ديرفو ليبو فلأ » نع ةرثؤملا ةريغصلا

 دليل

 .,' ةيبرعلا انتبتكم
 ١ ل

 يس
 مالفا ىضمب ( يرفدوغ بوبر جرخا دقو

 رثكا ةئثاشو ةحضان يهو + ةكحفملا نوتراكلا

 + قالطالا ىلع عنص امم يأ نم

 ةعوسوملا ل روكلم ريغ ةداملا هذه بناك مسار
 ( 11/6 سس

 اهم طوع ظوداءيلئاتس « كيبردناف يب

 تامل“

 يف 1115] ماع يف ( كيبردناف يلئاتس ) دلو

 نائف وهو . ةيكيرمالا ةدحتلا تابالولاب كرويوين

 ؛ « نكرالا تحتام مالفا » ب ىمسي امل كيرحت

 «ةعونتم لامعا يف هلقتت دعب . يريبعت مالنا عناصو

 امن ( نييددلا ) ادب « نويزفلتلا ينو ةعارزلا يف

 ؟ نم ؟ اذام » مليف لثم  ةيكيرحل جالوك ماللأ

 قالطأ .ةيتمز اموسر) و 64 2 ]هم !  فك

 1101) « يرشبلا ينجلا » مليف لثم ( روملا

 جالوكلا بجاس 'ةبلاتلا همالثا 5 01

 لثم نم © ( يدايتعالا ) يحلا مليفلا عم يكيرحتلا

 ماق دقو 0« .1١935  فيشورخ ديسلا ا هيليف

 سيئر ) فيشورخل ةكرحتم ةروع مادختساب هين

 يف ةددحم ( هئيح يف يتينولا داحنالا تابروبمج

 يرابخا طيرش قوف اهايا امباط ةيجراخلا اهدودح

49 



 هكاكتحا ناك دقو . ( ةيئامنئيسلا ةديرجلا نم )
 ميمصت يف الثمتم ؛ ريبك دح ىلا اينقن مليفلا ةعادصب
 هبثت ؛ ديلا ةفخ تاعاربو ؛ ةذن ةيرحب عدخ

 كلذو « هنيح يف ( يييليم ) هركتبا امم اضعب
 اميف ءاقل نع ١# 15515  ةورذلا » لثم همالنا ف

 برحلل دافملا همليفو « افيئورخو يدينيك نيب
 امهالكو 24 ( 1554 س 15355) "“ حورلا توم »
 عباطلاو امئيلا عدخل نيب عمجلا مكحا دق
 يساسالا ادبملا وه كيرحتلا يتب دقو . يسايلا
 امي ؛ اديقعت رثكا عاونا ىلا هئوجل يف ىتح هلبع يف
 نمو 4 هيونثتلاو فيرحتلا مادختسا كلذ يف
 و 4 « 1556 ب لئاوس » : لاجملا اذه يف همالنا

 دعب اميفو . « 1955 ب اهتومو ةرايس ةايح »
 يذلاو : هب صاخلا “21001«لمم70' رزابج زجنأ

 ناهج لثم امامت ؛ ةفعاضم روص سرع نم هنكم
 ةزهجاب قحلم ميمست وهو ) | ة1مالم - 1015

 «© بيتويديفلا ىلا هلمع دتما دقو . ( ىفرمعلا

 ٍق انك رتويبموكلا مادختساب مليفلا ةعانصو

 ليبس ىلع « 1136 بوكسوديالوك » ملين
 . طاطخو + تاحنو ؛افيا ماسر وهو . لاثلا

 ( 15 سم ةعوسوملا 2 ليفنام رجور ؛ ملقب

3 

 ”_ةيبرعلا انتبتك "ا

 ديس
 !اءاوءانعتت ةاهنع سكاف ع رشيلف 00

 ٠ اه16 ماعامنلا ينا رثيلث ىكام) دلو

 ةدحتملا تايالولا ىلا لقتنا دقو . كيرحت نائف وهو

 ماسر حبنا مث © نفلا سرد ثيح « ةيكب رمالا

 هنوتراكو . ةيمريلا فحصلا يف ةروصم تاتلح

 دتاتلح عم ققحت دق تائيرشعلا لئاوأ يف يكيرحتلا
 11 )١55 ماع نم ءادتبار « ةربحملا نم اجراخ »

 ةارد نم ( فلجلا جربملا وكوك ) قثبني ابيفو
 هفيرط ( تامالع كرتب  خطلي ) ملعب يكل ربحلا
 نوتراكلا نم ةطيسب تاسل لالخ نم كلذو

 امركتبا يتلا ىرخالا تايمخشلا امأ . دئارلا

 بومعللا جانملا ( بوب ينيب ) : يهف « رشيق »

 نم ءادتبا ) ( راحلا ياباب ) و : ةعاشلا ةنتاف

 نم ةيئانثتسالا هتوق مجنت يذلاو ( 1598 ماع

 مخفلا هودع ربقي نأ نم هنكمي يذلا خنابلا لكا

 نوتراكلا اله :نركيام ابلاو . وتولب : مئادلا

 لامعالا ديدش نقاثم وهو 4 فعلا ديدش

 نا رثلن لواج' دقو . ابتيعش يف( يئزيد )

 كلذو ؛ ةليرط نوتراك مالنا قي يف هلتح برجي

 راحبلا دابدنلا لباقي راحبلا ياباب 7: همالنأ يف
 413 ١5155 ب رفيلاغ تالحر »و ؛ «لؤ868

 ىلا بهذي  غوب ديلا ؛ وأ  يتيبوه »و

 مءوسل اهعيمج تلشف دقو 4 « |94]) ب ةئيدملا
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 مليف ةرخالا ( ياباب ) مالنا نيب نمو . كظحلا

 دقو . 0« -١1685 نيئرلا ةمدخيف ياباب »

 كيرحتلا نف يِف ( رثيلف ) تامامتهأ تنمفت

 ةيقيقحلا ءايشالا للخ ىحن وحثت ةيكيرحت امالنا

 كطمتلا اذه تايادب دوعتو . كيرحتلا عم ةبحلا
 هب نامتسا امدنع ىلوالا ةيملاعلا برحلا مايا ىلا
 قيقحت لجانم ةممصم مالنا عنمل يكيرمالا سئيجلا
 ةيكيرحتلا همالنا لازتالو 1 عيرس بيردت
 يهو © ةمئادلا ةمتملا نم ريثكلاب ةظفتحم ةيميلعتلا
 دقو « 1١555  نياتثنيال ةيبسنلا ةيراثنلا »

 4 نياتثيأ يدعام نم ددع ةدعامب هعنص

 4 « نيورادل ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن » ملينو
 . ةدئارلا ةيملعلا مالنالا نم رخآ ددعو

 ( 1١55 سص ةعومولا  ليفئام رجور : ملقب )

 دراثير ) دنبا حبمأ دقل : مجرتملا نم ةلئحالم )

 اجرخم ( 15115 كررويوين ديلاوه نم ) ( رثيلف
 جاتنالا ريزغ جرخم وهو . ةليولطلا ةيئاورلا مالفالل
 همالفا نمو . ةيراجتلا مالالا همئصل قذاحو
 و 4 15861 ب ءاملا تحت خسرن افلا » : ةفورعلا

 ةآرملا يف لرش »و ؛ « |؟هالا ٌمككيافلا »
 رخآو . 4# 15355 سل ساباراب » و 4 4« ا9ؤ5ء

 1519/0 ب وفتيدلام : يه همالنا نم اندنع سشرعام
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 .”' ةيبرعلا انتبتكم أ
 ا

 ٠ 15الال ب يتقلاو ريمالاو 1993 ب رائرب هرامو
 (اهفن ةحفصلا يف ةعوموملا يف هتمجرت عجار )

 ؟مياكماتو طابفهص  ناسود « شيتوكوف ©

 يف ١559| ماعب يف ( ىشئيتوكون نامود ) دلو

 يف ناك . كيرحت مالفا جرخم وهو . ايفالغوي

 ةيماكفلا ةلجملا يف ةروصم تاقلح مامر ةيادلا

 امبرو ؛ اجاتنا رثكالا وهو . ( ابميرك ) ةرخلالا

 نوثراكلا يئانف ةعومجم نيب نم « اعادبا ملظعالا

 مهب صاخلا ريدوتسلا اودجوأ نيذلا تالسؤتولا

 ةربش تادبدقو . اذه5 ماع يف بز

 شاكر عئدم لجآل ةفوزمم » مليك عم ( شيتركوث )

 لصح دق هنأ نم مغرلاب « 1504 يكيئاموتوأ

 هيلين نع ( كلذ لبق ) ةيميداكأ ةزئاج ىلع لعفلاب

 ماع ف هعثم يدلا « بوعللا يلآلا نانالا »

 ةعئاللا ىرخالا ةينوتراكلا همالثأ نمو .0 7

 نشتازريا 7و 4 4# 155. ب قلوكيب » : رظنلل

 لصحي يكيرمأ ريق نوتراك ملي لوا وهو ) « 0
 افيا عنص 19131 ماع فو . ( راكسوالا ةزئاج ىلع

 يتلاثو مليف وهو « ةروصو ةروص فلا » ملين
 مدق 1155 ماع يفو . نوتراكلا مالنا ةعانص نم

 ةراقلا» : موموملا (يدايتعالا) يحلا ليوطلا همليف
 : نوتراكلا مالنا عنم كلذ دمبو . « ةميالا
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 لارج 0هأله »8 وع 4 !5١لاب سيدروك اربوأ »

 « بيرغلا مليغلا ىلا ةفاضالاب « « اذذكالا قمالف

 كيرحتلا نيب اميف عماجلاو ؛ ( اكفاك ) ملامب هيبشلا
 ب هريمث يف ةممو » :؛ موسوملا ؛ يحلا لمغلاو

 كيرحتلا نف نأ ( شيتوكوف ) دقتعيو . 068
 هناو ؛« ةفلغلاو رعشلاو ملعلا نم جحيزه وه
 . ةيميلطلا رباعتلاو راكفالل مئالم

 ( 459 ص ةعوسوملا .. ليفنام رجور: ملقب )

 ام ءطاصوءن لطم راكسوأ © رجليشيف ©

 11..) نيب اميف ( رجنيسشثيف راكسوأ ) يشاع
 نانق وهو . ايناملأب نزوابئليغ يف دلو . ( 1131
 رعشلا ةيرعب ةمجرت قلخل ةركفل ططخ . كيرحت
 هتاساردتفرع . ةرشع ةعساتلا نم يف ىقيسوملاو

 دقو . 11م ماع يف نرودلسود يف ىلوالا ةيمليغلا
 تارثؤاا لاجم يف الماع ةيئامنيلا ةعانصلا لخد
 همليف يف ( جلال زتيرف ) ل ادعاسم ناكف ؛ ةصاخلا
 ةارما » : ةيلايخلا ءاضغلا تاباكح مالقا نول نم
 هليع ةئللا كلت يف اهبو +0 1515م8 ردقل' ىلع
 « دوسالاو ضيبالاب 4 ريهشلا يديرجتلا ساخلا

 عاوتالو © ةيكيسالكلا ىقيسوملل كيرحتلا اممصم
 ةسارد » : لثم نم مالنا يف ؛ يقبسوملا نم ىرخا
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 وا

 + زاجلا ىقيسوم قنو اممصم ( 1118) 0« 0: مقر
 ىتيسوم لجال ( 1981 ) « 98: مترةسارد هو

 ) 1؟17[)« :1١١1 مقر ةسارد» ود ( ريعارب)

 ادب اوالال ماع يف . ( ترازوم ) ىقيسوم لجال

 - ربساغ ) ةقيرط امدختسم « ناولالا ملاه دوري

 يف دعاس دق ناك يتلاو ؛ ايلاح ةروجبملا ( رولوك
 مليف رهو ؛ « تاقلح » ملين يف كلذو ؛ اهراكتبا

 ا وأ ( جيرغ ) ىقيسوم قفو ممعم يمالعا

 ناجرهم ) يف ةزئاج ىلع لصح 14م ماع يفو
 ةيقيسوم تاعيونت » مليف نع ( يئامنيلا ةيقدنبلا
 ةكرش-) هتعدتسا نأ اذه ىلع بترتو * « قرزالاب

 ( ينزيدب ) ىقتلاو . دوويلوه ىلا ( تنوماراب
 ايزاتنان » : يبرجتلا هبش مليغلا يف ليعلل

 رثكا دع دق يكيرحتلا هلف نكلو 4 4 194.
 شضورع دعيو + مليغلا ىلا مفي نأ نم ةيديرجت
 لصاو ,ةنمافلا تاكرشلا نم ددع ملامل .ةددعتم

 مسر.) : همليف ناكف : لقتملا يدرفلا هلمع
 ةروطتم ةللس وهو ((1149) « ١ : مقر كرحتم
 ىتيسوم بحانصت ناولالاب جذامنلا نم ةدتعمو

 اذه نعو : 7 : مقر غرين دئارب وتريشنوك : ( خاب )
 ينرعم يف ىربكلا ةزئاجلا ىلع لصح مليفلا
 نم ادحاو ناك دقو . ١149 ةئل ليسكورب
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 لاجم يف مهتعاربو مهبيلاماب نيزيمتملا نينانفلا
 ٠ يديرجتلا مليفلا
 اس 156 نص : ةعوسولا ب ليفنام رجور : ملقب )
 ( اذه

 لضتمأل, الاسلم ودالقف « لتسيرك ©

 يف 1158 ماع يف ( لتيرك ودالف ) دلو
 مالتاو كيرحت مالفأ جرخم وهو . ايفالسوغوي
 نم لك يف ليمأ ؛ زراب نائف وهو . ةيدايتعا
 لمعي نأ ةيادبلا يف لفن دقو © ممرلاو ليثمتلا
 ةنرخرماو + ةذفلا همالنأ نأ . برغز يف نيرخآ عم

 : يهو ؛ ( برغز يف ) كانع تعنص دق 4 ةيانعب
 هيب دقو 0 1531 ب ىربكلا ةرهوجلا ةقرس ال

 « 1551 ل ةيآكلا دلج » ر + ( ناميف نيدالم ) عم
 يذلا هملينو «© ( كينابروا وفيا ) عم عونملا
 لزرابلا “" 1555 توشيك نود ) : هدرغمب هملم

 يتلا « ةيداحتالا ايناملا يفو . هناولاو هميمصت يف
 مالثالا نم ةلسللس عنص 4 15717 ماع يب اهيلا رجاه
 : اهنمو 4 ( ةيدايتعالا ) يحلا لمفلا تاذ ةريعقلا

 عشص امك © « نائيروتوا »و 4 14177 ب نيلدام 0

 وال |5564  دلاد» : ةيحلا ةليرطلا مالنالا

 مالثا كانه عشص امك ؛ « 155. ب ةلامرلا »

31 

1 
 ١ ع يووسص بسمو

 ضرا »و « زو ل سريثمورب » : كيرحتلا

 ٠ 4« !55ا/ ب نافيغلا

 ص ةعوسوملا ل روكذم ريغ ةداملا هذه بتاك مسا

)2 

 اكان, المزأ يجوي 2« يروك ©

 ٠ نابايلا يف 1114 ماع يف ( يروك يجوي ) دلو

 علم دقو . كيرحتلا مالئال جرخمو حتنم وهو
 رثكالا نوتراكلا مالفا نم اضعب تانيتللا لالخ

 لكشب ؛ ةرئاد ؛ هلثم جتني مل امم امسو ةنابخ

 نم ررضلا ةديدش رهاظملاو فنعلا لوح +« ىماخ

 دمتعي ؛ يطيطختلا هيولسا يف 4 وهو . نجلا
 يوادوس هثأ امك 4 يلايخو بيرغ لكشب هيوشتلا

 ناويحلا ةقيدح » هيلين يف . هجازم يف يلايروسو
 صافتالا يف نيموبحم سائلا ىرث « 157.  ةيرثبلا
 .. روكذلا نم نهاياحش نيذعب ءاسنلاو :

 لكأت ةارما ىرن « 19517 ب بح ٠ همليف يفو

 ددرتن يذلا تقرلأ يف اهزارب عم هحرطت مث الجر

 يف ( بح : ينعتو ل للك ) ةدرفملا ةبلكلا هين

 « معربلا » : هامليف اما . يسجاه لكسب قايسلا
 ماوس ؛ رامدلا ىلا نايبتنب امهالكف « ةلئاثلا هو

 ٠ قيرح بوشن لمفب وأ يووت راجفنا قيرلط نع
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 ةدراب ةيفرم ةبون وه « 1916 ب 405 » هملينو
 مس 19362 ياروماس » همليفو . ةيداسلا نم

 ةكلهملا ةةنجلا رانالا نم ةماود وه
 . ةمادهلاو

 ؛ ءوضلا ةعامتلا لثم ةفطاخ ( يروك ) مالفاو

 قرفتي لوطالاو : ةقيقد قرشتب اينم ريحتلاف
 اوح تانيثلا لالخ عئص دقو . ةعاس فصن
 يف اراثتلا رثكا هلامعا تحبصاو ؛ امليف نينامث

 . نابايلا يف اينم برغلا

 ( 5756 ص ةعوسوملا  ليفنام رجور : ملقب )

 ةطمار تسدألع  ليعا ؛* لوك ©

 مس 1881/) يماع نيب اميف ( لوك ليما ) ضاع
 جرخم وهو . انرفب + سيراب يف دلو . (7
 دقو . كيرحتلا مالنال بالا ريتعيو . كيرحت مالنا
 تاهويدوتس ) ىلا همامضنا لبق ريتاكيراك ماسر ناك

 جارخاب ماق ةيادبلا يفو . 1.9 ماع يف ( نومرغ
 اعيرس هنكلو ؛ ( سييليم ) بولساأ قفو عدخ مالنا
 . لقتسللا عرابلا صاخلا هبولسا اذه دمب ققحام
 ماع كيرحتلا يف ىلوالا ةركبملا هبراجت عنص دقو

 (««شوتلاف ةلئاع ىدل ةمجاف» : اينمضبو ؛
 هتربخ ىلا ةنانالابو . 0« يروجامس اتناف »و
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 يرصب قلخب مستا دق ( لوك ) لمع ناف ةينقتلا
 لكي كئفتحت لازتام همالفا نأ امك « ةايحلاب

 , اماع نيتلا ىلع ديزيام دعب اهتوتو اهتيويح
 (لوك) لمع .(1916--19117) يماع نيب امينو

 تاتلح اعنام ؛ ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف

 تارطاخم » ره ريخالا همليف ناكو '"5هو)لسق"'

 ؛ 2« 1514 س ةيشاملا ( ةيندعم ةلمع يهو ) تالكدلا
 دقو . ( يبار نيمايسيب ) عم كارتمالاب هعبص دقو
 ةزجعلا ىوام سفن يف ةريخالا همايا ( لوك ) ىضما
 دقو . ( سييليم ) مايا تهتنا ثيح ( يلروا ) يف

 راثلا لاعتشا يف ةعمش تببت امدعب ( لوك ) ينوت

 . ةئثكلا ةليوطلا ءاضيبلا هتيحل يف

 ص ةعوسوملا .روكدم ريغ ةداملا هذه بتاك مسا)
117) 

 آمزلع, آمنا نيل <« يال 01

 شريشتيرش يف 11.1 ماع يف ( يال نيل ) دلو
 سرد . يقئاثوو يكيرحت جرخم وهو ٠ ادئالب زوبشب

 يف ثيدحلا يزينيلوبلا نفلآ مث « ادنليزوين يف نفل
 ماع يف كيرحتلا براجت ادب . ةيبونجلا ا

 ةدحولا يف ( نوسريرج نوج ) حلاصل لمع ءلخكا
 يتلا ةينقتلل اريوطت اتقحم 080 : ةيليفلا
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 ىلع نيولتلاو مسرلا ددمب ( رتخير زئاه ) اهركتبا
 ةلسئاوم اذه يتعبو : ةرشابم ديوليللا تاركب
 ٠ ينارغوتوفلا ريوصتلا مادختسا نودب هلمع
 قودنف » : يه ةيناثلا برحلا لبق امل همالناو

 ا حرت سوق ةصقر »و 4 4 )51م  ناولالا

 يذلا ( نامليه تربور ) عم كارتشالاب « 14
  مشولا ةفرح »و ؛ هسفنب تاصقرلا هيف يدؤي

 ةجوازمب ماق نيريخالا نيمليفلا نيذه يفو ؛ « 019
 « ةيحلا ةيقيقحلا ةكرحلا روص عم كيرحتلا
 ماع يفو . ةمكحم ةجلامم تاذ ةينقت امدختسم

 نانأ ةدالو » مليف نمف ىمدلا كيرحت دفن
 هعلت ىلا ةفانالابو ؛ برحدلا لالخو . # يآ

 4 411611 يقيموملا رتسوبلا »2 : نوتراكلا مليفل

 الاو لتقا » : مليفب يتلائولا لاجلا ىلا لقتنا
 بولسا نع ةيساتو ةيمقاو ةسارد وهو + « لتقتس
 ,«ةرخآلا ةاكاحملا حجرات » مليفو؛ عراوشلا برح
 تايالولا يفةريصتلا مالنالا نم ةعومجم يف لمعلا دمبو
 نايا ) عم هكارتشا اهنمضبو ى ةيكيرمالا ةدحتلا
 اسال 1185 ب ىيتلالتالا سارجا » مليف يف ( وغوه
 « مالثالا ةعانمل هنك هتتر صيصخت نع عجارت

 اميفو ؛ ةليمجلا نونفلاب ييئر لكشب هسفن طبريل
 دقو ٠ اينورتكلا كرحتملا تحنلاو يكرحلا نغلاب دعب
 مليفلا يف تاساردلا نم ديزم ىلا اذه داق
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 , ' ةيبرعلا انتبتكم
 0 لا

 «ةيرود كيئومراه » ١ لثم نم : يديرجتلا
 ةروفان » و 1131 ماع يف امهالك » دوسأ هو
 معالطالا نم ديزملو . 1515؟  ةيذالوث

 ٠ ةكرحلا يف ميمحتلا » باك عجار ةبراجن ىلع

 ( ليفئام رجور ) و( سالاه نوج ) فيلات نه

 ( |5ا/. ) « اكرحتم نغلا » باتكو « ( اود(

 ( 568 ص ةعوسوملا ب ليغلام رجور ؛ ملقب )

 امعنا] علب 521 ناي « اكينيل ©

 ٠ اينولوبب نانزوب يف 1154 ماع يف ( اكينيل ناي [ دلو

 هثكلو ؛ ةيادبلا يف ةرامعلا نفو ىقيسوملا سرد
 نم ادحاو حبصأو نفلا ىلا دعب اميف بذجتا
 ( يرادجلا قصلملا ) رتسوبلا ميمعت يف نيعدبلا
 دثو .٠ اينولوب هب رهتشت يذلا نفلا وهو © ثيدحلا

 نايريلاف ) عم نواعتلاب ىلوالا همالفا عنم
 ماع يف اينولوب. كرت انكيا هلثمو 4 ( كيشن وروي

 ديلا » مليف علم ثيح 4 انرن يف لمملل

 * ( ليورغ يرنه) عم كارتشالاب “15851 تينا

 صخش ىدل توملاو ةيحورلا ةايحلا لواثتي وهو
 يف نوشيعب نيذلا كللوال اجذومن هتاربخ لثمت ام
 .يلايللاو مايالا بقاعت عم يلآ لكشي رصاعما عمتجملا
 يف ةيلايرس رثكا وه « ١555 ب7 ةهاتملا » هيليفو
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 .ناسنالا ريمدت نع ةنلمملا ةيلاوتملا ةيسوباكلا هروص
 عقرتو : فوخلا نع ةداع ( اكينيل ) مالفأ فشثكتو
 ندكركلا » همليف يفو . ةسولهلاو ؛ رطخلا

 هنا نيح يف ؛ وكنويلا ةبعل مور رجوي « 1138
 لبق نم اددهم الجر مدقي « 1156 للا» مليف يف

 هنا اريخأ نلني امدنعو ؛ ةيدجبالا يف لوالا فرحلا
 ( 8 .ءاب) تنرحلا نم انديتم هن دجي اجن دت

 بولساو . هلاونم ىلع جسمانلاو ةيدجبالا يف يناثلا

 ةيجراخ ديدحت طوطخ دمتعي يطيطختلا (اكينيل )
 ىلا 4 ائيصرو افيثك ميمصت بولساو ؛ ةحفاو

 ينو . ةكرحلا ميمصت نف يف ةيهانتم ةطاسب بناج
 كانهو ؛ ةيداحتالا ايناملا ىلا اسنرف كرت 117+ ماع
 مليف وهو 4 0 1154 بس يناثلا مدآ » هملين عنم

 ىلا جاتحاو « هزاجنال تاوئس ثالث قرغفتسا ليوط
 روصتلا نع ريبمتلا مت دتو ةتباث ةلعقل اهء/للل

 هجول ةيجراخ حمالم قيرلم نع هين يمقاولا قونام
 4 يرعش لومش يف اهتارربعت لك سكعت نيزح
 ررتغصع لثم يلآ لكشي هين تايصخشلا كرحتنو
 ريدي يذلا صخشلا اما « ةعاسلا يف تقولا

 ميحج هناك ودبي امين .ششيعب هناف رئويبموكلا
 نم جيزم وه توصلا طيرش نأ نيح يف ؛ ينورتكلا
 1ك

000 
 نم ادحاو ( اكينيل ) ربتعا دقلو . ةبعرملا تاوسالا

 ٠ ثيدحلا كيرحتلا نف يف مالثعلا نيعدبملا

 519 ص ؛ ةعوسولا ب ليفنام رجوو : مكتب

 (؟م-

 ةلءاوعم, هاوركسم  نامروت ؛ نيرالكام نإ

 ٠, ادئالتكس يف 1114 ماع يف ( نيرالكام نامرون ) دلو

 ادب . ةيقئاثو مالفأ جرخمو كيرحت نانث وهو
 امدنع ( ةيدايتعالا ) ةيحلا مالئالا ةعانم( نيرالكام )
 عنم 198ه ماع يلو . ةسرداملا يف لازبال ناك
 اريماكلا » موسولا لوالا ينوتزاكلا يكيرحتلا هيلين

 ( نوسريرج نوج ) هفشتكا مل .٠ « يبوو عتصت

 680 مالنا ةدحو يف لمملا قيرف ىلا هش يذلا

 /1545--1154) يماع نيب اميفو + 1151/ ماع يف

 مالفالا نم ةنيزد ىلع ديزيام ايناطيرب يف عنف
 مالفأ نم ايمفعنمو « يتلاثو ابفعب « ةريصقلا

 ليلا تايئقث ينبتب ادب كيرحتلا يفو . نرتراكلا

 ريوصتلا لخدت نودب ةرشابم ديوليلسلا ةطرشا ىلع
 لاجلا اذه يف يبيرجتلا لمعلا امباتم « يفارغوترفلا
 تالواحملا دله نيب نمو . ( يال نيل ) هادب يذلا

 ةرمو . ©« 19181/  حانجلا ىلع بح ٠ مليف ناك
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 ميماصتلا عم هبراجت ادب ؛ ( يال ) لثم ىرخا
 ٠ ناولالاب ةيديرجتلا ةيكبرحتلا

 ادنك ىلا ( نوسريرج ) بهذ 14575 ماع فو
 : اثيدح سسؤملا ( يموقلا مليفلا سلجم ) ساريل
 زيكرتب ادبي 11141 ماع يف ( نيرالكام ) هب قحلو
 جئاتنلا تناكو . يبيرجتلا كيرحشلا نف ىلع هدوهج
 وهو « 1517 ب رالود ةصقر » : مالفا روهظ يح
 «ةكرحتم تايفلخ عم ةطرشالا ىلع ةرشابم مومرم

 عوطقملا قرولا هين امدختم « 1146  ةربقلا »و

 ادمتعم « 1110  فاذجلا هنأ »و ؛ ايجراخ ددحملا

 يف ناك ول امك ئيلاوت عافتراو طوبه ةكرح هيف
 ةيميبطلا رظانلا نم ةلللس مامأ بكرللا ةمدقم
 برج يدذلاو « بيبشالا جورفلا » و 4 ةعوطقلا

 ةموسرم ) نوللا ةحتاف ةروصم مادختسا هين

 فلتخم ( نيرالكام ) مدختسا فقو . ليتسابلاب
 يناغالا كلذ يف امي ؛ ةيقيسوملا ةبحاصملا ناونا
 . ةيسنرفلا ادنك يف ةيرولكلونلا

 « 1545 هيلبلا مهلا اهبأ فرحنا » ملين عمو

 لصاوتم لكشب قلطنت هموسر كرتب ( نيرالكام ) ادب
 ةينقتلا يهو؛ رداكلا دودح الهاجتم مليغلا ةركب ربع
 ةلطساوب اهرفحي جذاسن ارارم ابين ديمي يتلا
 ابقثم » هبضشت هلآ ىهو 4 « يزارتها بقشم »
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 '_ةيبرعلا انتبتكم

 يووم سوست

 برغ نم ىقيسوم ةبحاصل ةلومعم 4 « ايزاغ

 ىلع ( 1151 ب لائيريس ) همليف يف امك « ريدنالا

 ريحق » مليف ناف « هباشم لكشبو . لاخلا ليبم

 ةئلا يف عونصم ( ينول ليتكوك ) وهو 4 0 ولحو
 4 زاجلا ىقيسوم ةسءاول عضو دقت ءايفن

 ىوحصت ةجرد ىلع يه ؛ ديكا لكشب ؛ ىقيسوملاو

 ىلع ةلئمالا نمو © ( نيرالكام ) لمع يف ةيمهالا نم
 - طولخو موجن » مليف يف شراملا ةمنث : كلذ
 اهتاكرح طوطخلاو موجنلا يدؤت ثيح « 144

 يف زاجلا ىقيسومو ؛ اهقفو ةممصم ةيكيئابو ركالا
 نغرالا ةمفنو « « ديلبلا مهلا اهيا فرصلا ! مليف

 ( 6 لؤا5 11 هدوااو - طوو مليف يف يراخلا

 ةيقفا طولخ » ملين يف ةيكيرمالا ةيبمشلا ةبنغالاو

 ماقثاو ؛ طولخلا يف فرطت نم هين امب 4 193.

 طوطخ » ملين يف ةمدختسملا ينورتكلالا وئايبلا

 افيأ ( نيرالكام ) ركتبا دقو . 8 197. . ةيدومغ
 0 ةيعانطما تاونأ نم الماك ىدم

 ب طاقنو تاقلح ١ : ملين يف امك ةيتن ةيطياخت

 يعانطصأ توسص نيبام جزم نيح يف . 42

 يلايرولا مليفلا يف نوفكالا ةلآ يقيسومو
 ترسلا اذه ميدابم نأ. « اومل اس ايزاتناقت »

 س ملقلا نس رقن » مليف يف تحضتا دق يعانملا

 ءافللكمل

 تاريبعت

 لي



 عمسسأو لكشب ( نيرالكام ) مدختسا دقو
 روفلا كيرحت وهو ردات د علم برلما

 مليف يف امك ؛ ءايشالاو نيلثمملل ( ةيقيقحلا ) ةيحلا
 دنا " ملينو « 1١165 ب نابنات نائيش »

 وطقم لاكشاو ءايثا كيرحت كلذكو ؛ 2: ١0
 اب 4 /. 0 عاقيا » مليف 3 امك ؛ ةيجراخلا اهدودح يف

 مليف يف وأ : دانعب كولسلا ءيبت ( ماقرا ) نم هيف

 لكشلا احضوم ةعئارلا ةيؤرلا يذ « ينونات ادبم »

 تقول هتنواع دقو . موسرلاب يقيسوملا ( مروفلا )
 دثالا هتدعاسم ترامو ! تربال نيلنيا ) ليوط

 ءايزيفلا تسرد كيرحت ةناتف يهو . ديلا ابرق
 نييبلعاأ نيثحابلا وند تكلتمان الوا تاينايرلاو
 ( سوسوم لكشب ) قيقدلا دادعالا ةرورض نم

 نم ديزم ميدقتلو ٠ لامكلا ىلا مالفالاب الوصو
 عصا اشيا برج دق نيرالكام لوقت ؛ ةلئمالا
 ةبجانلا ةيرصبلا ( جحلاتتلا ) تاريثاتلا

 محل يقال < يشنلا ةمزادم نبع
 يشيمو وذ ضايب » مليثو « 1136 بءافقيف »
 ديلع وديبام ابلاغ مدختي وهو . « ١155| ب
 لجا نم ريبك لكشب ةيدابتعا ريغ تاينتت هنأ
 كوطخ » مليل يفن © ةيطيطختلا هفادها قيقحت
 ليف طيرش ىلع .شثتنلاو رفحلاب ماق » ةيقفا
 بيج ةاوطم امدختم ةرشابم ملم 58 سايق نم

 1ك

 ناولالا افيضم 4 ةقالح ةرفشو ةطايخ ةرباو
 ةفافش ةيزوليلس تانبص امدختسم ديلا ةلطساوب

 مليف يفو . رومسلا رمش نم ةعونصم ةاثرفو
 لفتسا ( اؤإل4 ) "150016 - لع - طوس"

 ىلع رابشلا تارذ تطقس امدنع اهلئحال ةرهالظ
 ازيمتم الكش كلذب ةقلاخ ةجزاط ةيئالط ةدام
 نحل : وأ س نيئثال ةولطخ ٠ مليف ناك دقو .اماخ

 ؛ ةيرصبلا هبراجت ملفعا نم ادحاو 24 اب يئاتت

 ةددعمتم ةفعاضفم روم مادختسال علار قيبطت وهو

 عجار ) ةيقيقح صقر ةكرح ليجت نم دمتست
 ا ترج دقو . ( مجرتملا  ةروصلا

 كلذو : ةمجلا ةيديرجتلا ةئوللا ةروصلا عم

 عوتصلا 4« 1151  تتولا وه نآلا » ملي 5

 , ( ايناطيرب ناجريم ) باح

 ا( نيرالكام ) تاينقتب تبث ىلع روثملا نكميو
 بتكلا يف ؛ ايصخش وه. هلبق نم ائايحا ةفومومه
 يف عوبطملا ) « كيرحتلا مليف ةينقت » : ةيلاتلا

 4 ([ 1554 ماع يف احقنم همبط داعلاو ؛ 56 ماع

 ننلا ١» و 4 ( 1555 ) » ةكرحلا يف ميمصتلا »و

 ١ نم لك فيلأت نم اهعيمجو ؛ ( 1517/٠ ) ( اكرحتم
 ناك دقو , ( ليفلام رجور ) و ( سالاه نوج- )

 قرنتسي يقلاثو ملين :عوضوم اضيا ( نيرالكام )
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 نريزف ةطحم باسحل عونصم ةلماك ةعاس

 نذآلاو : عمست نيعلا » : ناونعب يس يب يب

 . ا" ىرت

 مس 561 ص : ةعوسوملا  ليفنام رجور : ملقب )
)2 

 ةلاستمم, اله مداد»# فالسورتاف « اكيميم 0-5

 11155 ماع يف ( اكيميم فالسورتاف ) دلو

 ةريعت مالناو كيرحن مالنا جرخم . ايفالسوغوي يف
 لمعو ؛ ريرحتلا ششيج يف مدخ دقو . ةليوطو
 طبترا . برغز يف بطلا سردو « ةفاحملا يف

 ادحاو حبصأو 4 1161 ماع يف امنيسلا ةعانصب

 يجرخم نم برغز ةعامج يف نيددجلا ءافعالا نم
 ةينوتراكلا همالفا لضقا نيب نم . كيرحتلا
 ا نيينارغرتوفلا نيروصملا دنع » ملين : ةديدعلا

 140 تيبلا ىلا بهذي ىشتفملا » مليفو +42 5م

 « (1957. ماع يف امهالك ) « ةفيبلا » مليفو

 ملينو يديرجت رابعم يف رخاس ملبث وه ريخالاو
 هيفو 1151/ ةبابذلا ؛ عورملا نوتراكلا
 هعم لمع دقو . لجر عم اهمجح ةبابذ لدابتت
 ةيكيرحتلا همالفا عيممج يف ( نكرام ريدنكلا )

 ىلع يه ةريصقلا همالئاو . هل دعام ماسر ةفصب
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 , ' ةيبرعلا انتبتكم
 يي لل
 : ايثمو م« اهبولسا يف بيرجتلا نم واعم ردق

 نابيزرام ديلا جاوز »و : « لو ب نوفلتلا ٠

 : يه اديج ةنورعملا ةليوللا همالفأو . « و9

 كرتشثم جاتنا وهو ) « .ب جئافلا ناميلس »

 ةريزج نم مداقلا سوبثمورب » و « ) ايلاطيا عم
 هس ءاثالثلا وا نينثالا ١» و : « لو54 ا اكينيزيف

 8-2 1951/ ب اياكاي كلتتا فوس ظو 2غ « 555

 لاخدا ىلع ةليوطلا ( اكيميم ) مالنا تدعاس دقلو

 امئيلا ىلا مالفالا ةعاتص يف رصاعم بولسأ

 . تانيتسلا يف ةينالسوغريلا

 ( 1215 ص ةعوسوملا  ليفنام رجوو : ملقب )

 11هلوق, للطن نوح © سالاه ج

 يف 115 ماع يف ( ساله نوج ) دلو

 مالفال جتلمو عجرخم وهو . ايرافنهب تبادوب

 نأ لبق 'ىيراب يفو ايراقنه يف سرد . كيرحتلا
 تاونسلا يف ( لاب جروج ) ل ادمام حبمي
 يف لقتملا جاتنالا ادب دقو . ( ١١8 -5١1م4)
 ماع يف ارتلكنا ىلا مدق مث 4 1186 ماع يف ايراغته

 يرج ) مم كارتقالاب ؛« طلطخ ثيح

 ؛ لبتتلا يف هتجوز حبصتس يتلا ( روليشتاب

 ارمع كيبرحتلا تادحو لولعا نم ةدحاو ىيساتل
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 نيثالثلا يلاوح لالخو . ملاعلا يف ةرهش اهرثكاو
 و ( سالاه ) مدق لماوتملل لمعلا نم اماع
 حلاصل ةياعدلا مالفا نم اددع ( روليشتاب )
 لوا هنمسفب « ايميلعت انوتراكو 6 ةيعار تاسؤم

 ة رولوكيتكتلا ناولاب ليوط يئاطيرب نوتراك مليف
 يميلعت مليف وهو “15452 نفسلا ةعانن ا وهو

 ةعرزم » : عتمملا ليوطلا مليفلا امنم 6 دعب ايفو
 ةياور نع ذوحلاموهو : « 1164 ب ناريحلا

 * ( ليوروا جروج ) فيلات نم ةيسايس ةيلايخ
 ىئعم لكي داج ليوط نوتراك مليف لدا ناك دقو
 دجتا مث . كيرحتلا نف خيرات يف عمي ةملكلا
 ( روايشتاب ) و ( سلاح ) نم لكل يساسالا لمعلا
 يف زرابلا مليفلا لثم نم ؛ ةداجلا تاعوفوملا وحن

 « 162. ب لالتلا مدت ميدت » : هماكحاو هميمصت

 لجا نم » مليفو ؛ طفنلا ايجولويج نع وهو
 عم كارتشالاب هجرخا دقو 0 ١١55 ب9 كتحم
 خبرات » : رخالا مليفلاو ؛ ( باتس بيلين )
 ددصب يريذحتلا هيليفو © « 1١16 ب امئيلا
 يذلاو ( 195ت) « ؟... اياموتوا » : لبقتملا

 مليف يأ نم رثكا زئاوجلا نم ةعومجم ىلع لصح
 ( سالاه ) عنم تانيتلا لالخو . رخآ ريحت
 اهئعبو ؛ نوتراكلا تاقلح نم اددع ( روليشناب ) و
 و 0 رلاتاباه » : لثم نم © نويزفلتلا باسحل
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 يي ب ا
 تاتلح عمو . ه خسف وع » ةلسلسو + # وقوف 0

 تادب اريبك احاجن تقتح يتلا « بانسو بينس »
 ىلع ةدمتعم مالفا ةعانم وحن لاقتنالاب امبتكرش
 . ايجراخ ددحملا عوطقلا قرولا نم ةعونصم ىمد
 نالسمس اذلخا دمب امين ايبتكلو
 يفصاخ لكشب ةفرحلا ةيوبرتلا مالفالا رثكاف رثكأ
 لجال تيماك ةئيه ىلع ةمونصلا مالنالا
 . تارضاحملا ةنرغ يف عيرسلا ينآلا مادختسالا
 حسمت ايئاطيرب يف ةيجاتنا ةدحو لوا اناك دقو
 نم رتويبموكلا هيجوتل كيرحتلا تايئقت عافخاب
 نيردتل ةيطيطخت ةينابب مالثفا عنص لجأ
 ( سالاه نوج ) بتك دقو . مولعلاو تايتئايرلا
 بتكلا نم اددع ( ليفنام رجور ) عم كارتشالاب
 «كيرحتلا ملين ةيثقت » : يهو 6 كيرحتلا نف لوح

 4( 1؟5؟) « ةكرحلا يف ميمصتلا »و : ( 1؟ه5)

 نوج ) بتك امك . ( 19إ/. ) « اكرحتم نفلا هو

 يف ةطيطختلا نونفلا » : باتك اكيا ( سالاه
 مليفلا » باتك اما .. ( 1531 ) « نويزفلتلاو مليفلا
 ( ليفلام رجور) فيلات نم 2« ( 19854 ) « يكيرحتلا

 نع 4 روصلاب ازرعمو ؛ الصفم افصو مدقي وبف ؛
 سالاهل ) « ناويحلا ةقيدح » مليف عشم لحارم
 , اهسفن ةنسلا يل جتنما ( روليشنابو

 ( ؟86 ص ةعوسوملا . ليفئام رجور : ملقب )

11 



 سطام كمالم نوج « يلبوه ©

 تايالولا يف 1115 ماع يف ( يلبوه نوج ) دلو
 ٠ كيرحت مالفا جرخم وهو . ةيكيرمالا ةدحتملا
 نع اولصفنا نيذلا نيئائفلا يبدايق نم دحاو وهو

 نم ١141١ ماع بارغا يف ا( ينزيد ) تاهويدوتس

 دقو . ( ليملا يف ) لالقتسالا ىلع لوصحلا لجأ

 سيسأتل نيرخآو ( فوتسوزوب نفيتسب ) لعتا

 نانفلأ وه ناك امبرو ٠ 114ه ماع يف 14 ةعومجم

 دقو ؛ ةعومجملا هله نمض هتلاما يف ءاقث رثكالا

 حيطق » : يهو © مهمالفا لمجا م اددع ممم

 ميثيجارلا ىقيسوم بد » و 4 « 1549 بل ةعبقلا

 وفام : ةيصخش ةلوطب نم وهو 4 !4(4

  ةيكيرمالا ىقيسوملا نم عونل مسا ميتيجارلاو
 دكو . 84 112517 تون توت يتوراو 4 ( مجرتلا

 مالنالا ةدحو 4 ( ثينف ) هتجوز عم ؛4 سساأ

 قيقحتل 1101 ماع يف ( دروب يروتس ) ةموسوملا

 لامعالا نم اددع دفن دقو . يمخشلا هليع

 مالفالا ىلا ةفاضالاب : رظنلل ةتناللا ةيراجتلا

 . ةيملاع ةرهش ىلع ابلففب لصح يتلا ةيصخشلا
 «هلافطا لايش نم ةريخالا هلامعا نم ددع قثبنا دقو
 يع مالثالا هذهو ؛ اهذيفنت دنع مهتاوماب نامتساو

 تبارمقلا رلاط »و ؛ 6 )9مم ب دولا ةبسعل » :

1 

 , ' ةيبرعلا انتبتكم أ

 يي سس لل
 وهو 4 ١15١  نسملا ءانبأ » و < « اؤ 5.

 3 11515  ةرفحلا »و « ( فيسينويلا ) حلاصل

 .«1538-بيدنو مري )و 4015354 ةعبقلا ١و

 عم كارتشالاب هزجنا يذلا كاذ ةصاخبو « هلمع نا
 هدب اعضاو 4 ثمدو قيقر ىه 4 هتللاع دارفأ

 « لافطالا ىدل ةفولأملا ةيميبطلا ايزاتنافلا ىلع
 ؛ اهذيفنت بولسا يف ؛ ذبلت تاشتكس اجسا
 ىهو © ةيجراخلا طوطخلا يف مراصلا ديدحتلا
 حلاصل كلذو ؛ ءاقث رثكالا كيرحتلا مالفا يف فولأملا
 نيولتلا ىلاو لوطخلا ىلع زيكرتلا مدع ىلا ليلا
 . كيرحتلا يف ةمدختملا ةيئاملا ناولالا يف معانلا

 ( 111 ص ةعوسوملا  ليفنام رجور : ملقب )

 اللالالمسدور 11ه  دراشير « رمالو ©

 يف 155 ماع يف'( نمايليو ذراثير ) دلو
 جروج ) عم ؛لمع دقو , كيرحت نائف وهو . ادنك
 ماع يف ايناطبرب ىلا ياي نأ لبق ادنك يف ( غتنود
 ؛يراجشلا نويزفلتلا يف لمع ايناطيري يفو . 50
 « تاونس ثالث لالخ ؛ مئسصي ناك هفن تقولا يفو

  ةريغصلا ةريزجلا » : لوالا لقتسملا هملن»

 نرتراكلا مالنا ملفعا نم دحاو وهو 42 0 4

 ففانم « دحاو تقو يف 2 هنا . اريثت ثيدحلا

11 



 ٠ ةمكحب كحضمو نونجب نيزر © فينعو لتعلل
 يقو نيليثض لاجر ةئثالث لوح رودت هئادحاو

 نم تابح ثالثي لكشلا يف اولثم دقو ) نيذؤم
 (؛ لايجلاو ةقيقحلاو ةبيطلا ىلا نوزمري ( ىرثمكلا
 يف ةسووهم خوسم ىلا اولوحتي نا نوثبلي امو
 ٠ باوح ىلغ مهنا ىلع نيرخآلل ةئهربلل مييعام
 ةمجانلا رورشلا دن ثيبخ موجه وه مليفلا اذهو
 ( رمايليو ) مالفا نمو . يدئاقعلا بصعتلا. نع
 ( 0 ا5ه8 ب ةرايلا كرحم ةصق » : ىرخالا
 ١555 8 ٠ لب ينبحتل ؛ ينبحتل © يئبحتل »و

 ةيعقاولا ىنورعلا عم طقف ( زمايليو ) لمع زربي
 جاتنالاب هنيع تقولا يف هفن ابعاد « ايئرزج
 لثم 6 هرودب اعراب نوكبام ابلاغ يذلا يراجتلا
 ميمصت لثمو ؛ 0 لوه تربلأ يف سينيوغ » : ملين

 مالفال ( تالتباتلا ) مالنالا تايادب يف نيوانعلا
 0 5 تاك يبرباي ديدجلا وهام » : لثم نم ةليوط

 همالفا نمو . « ةمماللا ةقرفلا موجه » ملينو

 ةأرما تايموب »و « 0 كريلا وجرهم » : ةريخالا

 . 00 ةجورتم

 ( 0.8 سم ةعوسولا ب ليفنام رجور ؛ ملقب )

11 

 تابوتحملا

 .ةمدقلا ©

 ٠ كيرحتلا نف : لوألا مسقلا ©

 ىتح ةيادبلا لئم : كيرحتلا نف خيرات د“
 114. ماع يلاوح
 . كيرحتلا مالفا يف ةيديلقتلا تاينقتلا

 . ةشدحلا ةينقتلا تاراكتبالا

 . كيرجتلا نف تامادختسا

 برحلا دعب اميق كيرحتلا نقف روطت
 . ةيلاثلا ةيللاعلا

 .كيرحتلا نف مالعأ : يناثلا مسقلا ©

 ) . نكي ؛ يريثا

 . يوج ؛ روايشتاب
 ٠ جروج ؛ لاب
 , تسنئربا © فوتنب

 انف من د

 انف من نك
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 4 ةيبرعلا انتبتكم 1

 ظ جنم
 ٠ نايريلاف © كيشثفنوروب

 ٠ يريج ؛( اكنرت

 ٠ جروج 3 مود

 .٠ تلأو « ينزيد

 ٠ نيل ؛ يال

 ٠ ناي « اكيبيل

 ٠ نامروث © نيرالكام

 . فتالسورتاف « اكيميم '

 . نوج « سالاه ٠ نلئاه © رتخيو

 ٠ نوج ؛ يلبوه
 ٠ دراشير ؛ رمايلو

 ٠ تول © :رجينير
 | ٠ ليراك « ناميز

 ٠ تاب '© نافيلوس

 # د ا دج د دع دج

 ٠ لوي « وميرغ

 ٠ بوب ؛ يرئدوغ
 ”. يلئاتس « كيب سناق

 . نيكام 4« رقيق

 . ناسوذ « نشينوكوف

 . راكسوا ؛ رجتشيف

 ٠ دوالاف © نلتسيرك

 5 2 نجوي 4 يروك

 0000 ا ا ا ا *.0 ليما لوك
 35 نطل



 - ( زم هرتومر - (رمصر

 « بوب يتيب 7 و «وبمب ))

 ( رثيلف نكام ) ب
 (اكيرما )
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 ا :سريت يحل - ( يصوم ىممرجم - هزيإر

 راثحبلا ٠ ياباب ١
 ( يثيلف سلام ) ب
 (اعيرما) ب
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 ا دمحأ يمالا تارمام ١

 ( رجثيو تول )
 ( 1955 .ب ايلنالا ) ا

11 

 ' 'فوسرلا عاستتسا ةيلبع
 رول كابو سالاه )"ةكرش ت

1 



 .. , 0 هصنلا ارباكلا » وأ (( ةيرشلا ٍ
 ( روليسنابو سالاه ) ةكرش س7

 ايناطيرب تا

 نطل
 انني



 ةعومجم ماللأ 'نم ب

 ( رتروه ميلبو ) -
 ( 1ةم+ ب انيربأر -

11 

 يدؤطسالا تالا سنرللا ) نرقلا ديحو ١)

 172144 ةمومجم تايصخش نه « وفا ديسلا »

 76 'قومالا طوبهلا » : مليف يف
 ( سيئروب تيب )'-
 ( 165645 ب اعيرفأ ) ب

115 



 © ىربكلا ةيقيسوملا ةلفخلا 8 مليف ل 1 فيتس ) ةيصخش
 ( نوزالتلا لجال ةيقرو ىمدأ مليف وهو ) وو

 (اكتاككتتمل دب ايناطيرب 'ب ('نوليمشلابو الاه ) رس 50 1 نتتال ةرطخ»

 ( نيرالكام نامروت )
 ع ١

 0 ( اذا باادتك) با

 1 1 5 لك



 ( روليشنابو سالاه )
 ( 152( ب ايناطيرب ) -

11 

 , , 6 ةريقصلا ةريزجلا »
 17 (زمايليو دراشيد ) -
 ( 1508 ساايئاطيرب ) -



11 

 ١ رالوكو شيئوكوف (
 - ) اؤمخ ب ايفالسوفوي (

 , مليف نه ةطقل ليفنت 3
 0(اةميدقا ةيكيشل يطاسأ ا:

 ( ليوط مد مليف وهو )
 - .يالولسوكي ) ل ( اقول هرج ) -

 هع تتخلل
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 4 1 مليف © مليف « مليف » |
 '.(هلؤرتيخ )ل ٠
 ( 1ة314 ب يتيفوسلا داحتالا ) -

1 000 5-5 



401 

 7 , « ايزاتناف ) مليف ف سام يكيم
 : 1820 ءارغصلا ةصاوقلا ١ ١ دس

 7 غتلود جدوج ل ؟ ياوم تاو لام

 : ( 1ك ايئاطيرب ) ١ : نسا

 55 ١ عل 18



 ( وميرغ لوب )
 (.1568 ب اسئرف ) -

 ا

 5 ياس عال - ( مم عمق
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 دادغب  ةعابطلل ةبرحلا راد
 مالكم سل هل.
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