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 نم ةيئامنيسلا ةغللا تادرفم زيلاهد ىف باتكلا اذه فلؤم انب صوغي

 برضو ضرعلا ةطاسبب انرهبيو ويرانيسو جارخإو جاتنومو ريوصت
 ىئامنيسلا نفلا تاناكمإ زاربإل ةيفسلفلاو ةيبدألا تانراقملا دقعو ةلثمألا

 دأ ةليلق روص ىلإ اهلمكأب ةبقح طغضي نأ" هرودقم ىف ىئامنيسلا مليفلاف

 نأ انيلع نوكي :مث نمو .' 'داتعملا هنمز زواجتي ثيحب ثدحب دتمي نأ نكمي

0 

 ةيؤر «ىثامنيسلا مديفلا ةءارق تاينقتل ةيؤر ان انحنمي باتكلا اذه نإ

 رثكأ ةروصب ىئامنيسلا مليفلا ىقلت ىلع انتدعاسم اهنكمي ةقيقد ةيحيرشت

 .ًايعو
 .ةدهاشملا ةاوهلو « امنيسلا ةعانص ىف نيصصختملل مهم باتك هنإ
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 دالك  ةإلال و5 6-2155 كمدت
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 (مدقمو مجرتم) .ىفطصم .مرحم أ
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 5١16 /ه4/!1بتكلا رادب عاديإلا مقر
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 الا , 207 ىويد

 ةيركفلا بهاذملاو تاهاجتالا ميدقت ىلإ ةمجرتلل يموقلا زكرملا تارادصإ فدهت

 تاداهتجا يه اهنمضتت يتلا راكفألاو .اهب هفيرعتو «يبرعلا ئراقلل ةفلتخملا

 .زكرملا يأر نع ةرورضلاب ربعت الو ؛مهتافاقث يف اهباحصأ



 11111 ]1001 ا ىئاور مليف عادبإ

 01/117111 1[121[12120202121_ز_- ىئاورلا مليفلا
 1 ا 1 ا ناكملاو نامزلا تاقالع

 00 اماردلاو ةياورلا ىف نمازتلا



 »#1 قيلعتلاو ىلعفلا توصلا

 1ظظش 00 نمازتلا مدعو نمازتلا

 فقم هم ممم همهم ممم همم مم ممم همم ممم مم ممم هوقو مقوم ومهم وممن ممم ومو مم هموم ممم معمم يوارلا توصلا

 221111111011010101011010110111001011100 1 1 1 »2 اتأ» ىئ وارلا

 12111111 7 و ةيسأرلا ةطقللا
 ا و وسلا ملال ةكرحتملا اريماكلا تاطقل

 0100001 تاطقللا نم ىرخأ عاونأ



 0 ا اس طا نسا اولا يطبارتلا لصفلا

 9177 ا ام جبل لا تملا ماا يثدحلا لصفلا

 9 ا م لاقتنالا لئاسوو عطقلا

 98 ول م ا لاا عطقلا

 991 و ااا ولمس دعا طيسبلا عطقلا

 101 ضقانتملا عطقلا

 1000 يزاوتملا عطقلا

 10007 ل و قل م زفاقلا عطقلا

 20011 لاقتنالا لئاسو

 101 م يجيردتلا روهظلاو ءافتخالا

 103 ا جزملا

 104 ا يراعتسالا جزملا

 106 ىلكشلا جزملا

 107 ا حسملا

 1092 رئاودلا

 112 جاتنوملا

 114 جاتنوملاو فيلوتلا

 117 ا ا جاتنوملا ئدابم

 11 لا ا عما د برأ اج لق بيكرتلا ٌئدابم

 118 يي ل ف ع م د ا ل ا ا ا ةكرحلا لجأ نم جاتنوملا

 1190 و شا ىلكلا ريثأتلا لجأ نم جاتنوملا

 0 ا ا ااا 0 0 08 نيسنازيملا

 1 ا ةيئامنيسلا عاونألا : عبارلا لصفلا
 1و وك م ىيقيسوملا مليفلا



 211 يئامنيسلا جرخملا : سماخلا لصفلا

 ا م فلؤملا امنيس ةيرظن تايادب

 000 فلؤملا امنيس ةيرظن لوح لدجلا



 204 و ءيش لكب ملاعلا فلؤملا

 206: كج ل ا انمض فورعملا فلؤملا

 يي يبي يوارلا ليكو

 208 ب ا احم هسفنب ىعولا ديدشلا ىوارلا

 20997 مهب قوثوملا ريغو مهب قوثوملا ةاورلا

 2 يئامنيسلا سابتقالا

 210 تا تاياورلا سابتقا

 217 ا ام ا امنيسلا ىف نتس وأ نيج سابتقا

 220 يي ا ال ٠٠١0 :ىوهلاو ءايربكلا» تيراوج مليف

 222 تا ا دليفرزين ىلإ ىلجنب رتسم لوصو

 222 دليف رزين لفح

 28 - يسا سا مو ساما سيكا وصوب ىلربمب ةرايز -

 2 يا ا زنوكل ثيبازيلإ ضفر -

 224 وسع م ديرتاك ىديل عم ىلوألا ةلباقملا

 224 ماهكيو عم ايديل بوره

 ا ل مهافتلا ءوس

 211“ * 1 ز 110 اا ةياهنلا

 24 وعم سسسمس ناعم ةشاشلا ىلع فلوو اينيجره سابتقا

 20000 00000 ا تايحرسملا سابتقا

 21 ااا0000 000 000001 __ب-8 ةريصقلا صصقلا سابتقا

 239 ....... «هرويطلا» كوكشتيه ديرفلأ مليفو 1507 هرويطلل» هييروم ىد ىنفاد ةياور

 22 1 لا ا ا ا م ةشاشلل ةباتكلا ةعيبط

 224 طش م - مليفلا ىف ولرام ةباجإ نراق

 201 م اوم مليفلا ليلحت :عياسلا لصفلا

 2631 ياا و رفاسملا





 1132521011 فلؤملا ةيرظنب صاخلا ريسفتلا

 200 ىجولوثيملا دقانلا ريسفت

 0 ا ل ا ا ا ا 1 1 ىسكراملا ريسمت

 000 ىئامنيسلا دقنلل تاداشرإ

 . اهيجرخمو اهيلإ انعجر ىتلا مالفألا ةمئاق ١قحلم

 ةبلطلا دحأ رظن ةهجو نم مالفألا دحأ نع ةباتكلا

 25700 اهب ةيونتلاو ةينورتكيلا رداصم )غ0 قحلم

 ك0 ااا ]1 ]ذا اي ةيئامنيسلا تاحلطصملا سوماق

 10 لا ىفطصم روطس ىف مجرتملا

 ةيوفوو و مرمي ممووم موو وو مهمه اممم م دمع هوموووو

 متت تمم وو ور وو هر هم رم مهم وو موو ووو هوو موه مفمو

 0 ا ا ا ا

 يدر ت ول ءءء ماتور وو زوو مرهه ردو و موو ووفوفوا

, 
 تاهو دم موو ووو مهموم ممم مه فووومو

 ترتر فروة ا رف و نمو رورو وو مه همر مهم وفووووا

 نون م دموي ووو وو وه اهم ةمووفووو و ههه م هرم مدففول



 مجرتملا ميدقت

 يف ضوخلا ىلع هنيعي باتك ىلع يئامنيسلا نفلاب متهملا ءرملا رثعي املق
 قوذتلا ىوتسمب عافترالا يف ةحلملا هتبغر عبشيو ؛ ,دقعملا نفلا اذه بهايغ
 امل قيشلا ضرعلاو ميلسلا جهنملاب زيمتي باتك ىلإ امئاد ءرملا وفهي .يئامنيسلا
 .تامولعم نم هيوتحي

 ؛كيد .ف درانرب هفلؤمل «مليفلا حيرشت» باتك ىلع روثعلا اًريثك يندعسأ مك
 نأ لجأ نم هبتك دق هفلؤم نأ تكردأ هتءارق بقعو .اًريثك هتءارق ينتدافأ دقف
 يئامنيسلا دقنلا لاجم يف مهسفنأ نومحتي نمم ريثك ناهذأ نع ةواشغلا ليزي
 بتك دق باتكلا اذه نإ لب .هتاودأ نم ةدحاو ةادأ ولو كالتما اولواحي نأ نود
 وهذ ؛لعفلاب نولمعي نيذلا وأ هلقح يف اولمعيل يئامنيسلا نفلا نوسردي نمل اضيأ
 تناك اذإ اذه :مهتفاقث نم ديزيو يئامنيسلا عادبإلا يف ةديدج اًمقافآ مهل حتفي
 .ةفاقث لعفلاب مهل

 هرابتعاب يئامنيسلا نفلا نأ نوكردي ال ءاهلاجم يف نيلماعلاو امنيسلا داقن نإ
 روطتت ةيئامنيسلا ةغللا نإف كلذلو .موي نع اًموي مدقتي ةديلولا نونفلا نم
 ريبعتلل ةيولطم يه يتلاو اهيلطت تناك يتلا ةحاصفلا نم ةعيرس ىطخب برتقتو
 بدألا نع رثكأو رثكأ دعتبي ذخأ يذلاو .درفتملا نفلا اذهل ةلئاهلا تايناكمإلا نع

 ريثكب عرسأ نوكي فوس يئامنيسلا روطتلا نأ ىلإ انرشأ نأو قبس دقو .هنونفو
 يهذ .ىقيسوملاو ةيليكشتلا نونفلاو بدآلاك ,ةيدرفلا ىرخألا نونفلا روطت نم
 نأ نيح يف .فلؤملا وهو دحاو صخش ةيرقبع ىلع اهعادبإ يف دمتعت نونف
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  هعدبت يئامنيسلا مليفلا نإف قدأ ىنعمب وأ  اهعادبإ يف كراشي امنيسلا
 .امنيسلا ةعانصب ءاقترالا لجأ نم تايرقبعلا هذه رفاضتتو .ةفلتخم تايرقيع

 اًدامتعا امنيسلا هيلع دمتعت يذلا بيهرلا يجولونكتلا روطتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 كيفارجلاو رتويبمكلاف .نفو ةلآ يه انلك كردن امك امنيسلاف ءاهتينقت يف اًريبك
 ةيرصيلا صئاصخلاو ةفلتخم تاسدعو ريوصت تالآ نم ةيرصبلا لئاسولاو

 اهروطتب توصلا ةسدنه كلذكو اهعبطو مالفألا ضيمحت ةيلمع يف ةيئايميكلاو

 جضنلا وحن ةعيرس تاوطخ يئامنيسلا نفلاب وطختو اًعيمج رفاضتت لئاهلا
 ليلق اميرو  ىرخألا نونفلا ةيقب ىف هارن ال يذلا رفاضتلا اذه موقيو .ةرولبلاو

 نوتفلا ةيقب اهتقرغتسا ىتلا نينسلا تائم راصتخاب  يحرسملا ضرعلا يف هنم
 .اهروطت يف

 نم ةيئامنيسلا ةغللا تادرفم زيلاهد يف هفلؤم انب صوفغيل باتكلا اذه ءيجيو

 دقعو ةلثمألا برضو ضرعلا ةطاسبب انرهبيو ويرانيسو جارخإو جاتنومو ريوصت
 يئامنيسلا مليفلاف .يئامنيسلا نفلا تاناكمإ زاربإل ؛ةيفسلفلاو ةيبدألا تانراقملا

 ثدحب دتمي نأ نكمي وأ ةليلق روص ىلإ اهلمكأب ةبقح طغضي نأ» هرودقم يف

 ىفو راوحلا قطني يذلا وه لثمملا نأ دجن حرسملا يفو .داتعملا هنمز زواجتي ثيحب

 يأ نم لضفأ ةروصلاب بيجت دق اريماكلاو اًئيش ةيصخشلا لوقت دق مليفلا
 امنيب ءءاوجألا قلخلو ثدحلا ةرانإل ةءاضإلا ىلع حرسملا دمتعي .ىرخأ ةيصخش

 هنأ ىلع دارفألا دحأ ةيصخش مسرتو دعبأ ىلإ ةيئامنيسلا ةءاضإلا وطخت دق

 نم رخآ ءزج يف فلؤملا لوقيو .«مثا وأ سيدق وأ ريرش وأ بيط وأ دقعم وأ هفات

 يف يفسلفلا دعبلا راهظإل «رضاسملا» ينوينوطنأ مليفل هليلحت لالخ نم باتكلا
 دامتعالا نكمي بلاغلا ىف اهتيؤر نوكت يتلا اريماكلا غوارت ةقيقحلا ىتحف" مليفلا

 ءيشلا نم انبرتقا املك هنأ نظن اننإف ؛انتقامح ءارج نمو .انتيؤر نم رثكأ اهيلع

 املك ءيشلا نم انبرتقا املك :عقاولا يف نكلو ؛هتعيبط ددحنل انل لضفأ ناك املك

 املك لاثملا ليبس ىلع ازيلانوملا ةحول نم ءرملا برتقا املكو .رثكأ اًضماغ حبصأ

 ةماستبا مأ ءاضرلا ةماستبا اهنأ مأ ةقرب مستبت يه له .اهتماستبا ةريح تداز

 .؟قالطإلا ىلع ةماستبا كانه له وأ ؟ةاساوملا
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 ؛فلؤملا امنيس ةيرظن نعو يئامنيسلا دقنلا نع اًريبك اًءزج باتكلا صصخيو
 هتوفي الو .ةينفلا هلوصأو هسرادمو يئامنيسلا دقنلا خيرات غيلب زاجيإب ضرعي وهف
 ردلياو يليب عدبملا جرخملا عم ةيصخش ةلباقم ليصافت اًضيأ ضرعي نأ ةياهنلا يف
 .جرخملا اذهل ةينفلا ةيصخشلا نم بناوج ىلع فرعتنل

 يلإ ةجاح يف لعفلاب ناك هنأ باتكلا اذه ةءارق دعب ءرملا رعشي ةقيقحلا يف

 ىلإ برقأ لكش ىتح اهل هضرع يش ينملعلا جهنملاو فلؤملا اهدروأ يتلا تامولعملا
 نفلل انقوذت ىوتسم نم عفري باتكلا اذه نإ :يناهتينسلا نفلل ةيلامجلا ةفرعملا
 تك ةيئامنيسلا مالفألا ليلحت لاجم يف ةديدج اًقاقآ انل حتفيو ؛يئامنيسلا

 .ةميلسلا ةءارقلا

 اًريبك اًعفن اهل دجأ مل يتلا ءازجألا ضعب فذحب ةمجرتلا ءانثأ تمق دقو
 فيضت ال تحبصأ ثيحب ىرخألا بتكلا ضعب يف اًريثك ت ترركت دق ىتلاو ئراقلل

 .ديفملا عفانلا يف ةءارقلا ءانثأ هزيكرت رصحنيو ئراقللت اًديدج

 مرحم ىفطصم
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 فلؤملاةمدقم

 ماع «مليفلا حيرشت» نم ىلوألا ةعبطلا نم يئاهتنا دعب كشلا نم ليلق ينرواس

 هتعبط دعب تكردأ . 7٠٠١6 ماع ىف ةسداسلا ةعيطلا ىلإ لصي فوس هنأب

 تاجايتحاو اًدبأ رييغتلا مئاد اًطيسو سكعت نأ بجي ةيلاتلا ةعبطلا نأ ىلوألا

 عمو .ةبقاعتملا لايجألا يف قوذلا تابلقتو ةديازتملا نيسرادلا فلتخم نم هريهامج

 يفض ةبلطلا ةدعاسم :وه امك يساسألا فدهلا لظ دقف تارييغتلا هذه مغرف ءاذه

 عتممو حضاوو زجوم صنب يئامنيسلا دقنلاو قوذتلا ىلإ ةبسنلاب مهكاردإ ريوطت

 باتكلا اذه مدقي .ةرصاعملاو ةيكيسالكلا هبشو ةيكيسالكلا مالفألل هرابتخا يف

 ىلع بلاطلا دعاسي امك ءرخآ صن يأ لثم «هتءارق» بجي صنك يئامنيسلا مليفلا

 ش .هريسفتب موقي نأ لجأ نم مليف يأ رصانع ىلع فرعتي نأ

 بالط بساني هلعجت ةديدج حمالم «مليفلا حيرشت» نم ةسداسلا ةعبطلا مدقت

 حجان يسارد لصف ةدام هنم تلعج يتلا حمالملا كلت يقبتسي هنأ نيح يف ؛مويلا

 .نرق عبر نم رثكأل
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 حمالملا

 :ةيئامتيسلا تباثلا ساسألا ٠

 تاحلطصللاب أدبأ يننإف مليفلل ةجردتم ةمدقم ةبلطلل مدقن نأ لجأ نم
 ةيرظنو دعاسملا صنلاو عونلا لثم ةبوعص رثكأ تاعوضوم ميدقت مث ؛ةيساسألا

 .دقنلاو مليفلا ةيرظن ةياهنلا يفو ءيئامنيسلا ليلحتلاو فلؤملا امنيس

 طاحلاو ىصضاملا ن يوقلا ملا

 ىتئإف ؛رمتسم محالتك رضاحلاو يضاملا ميدقتلو .ىلوألا ةعبطلا ةرتف يف تدجو

 (1404) «ةوخإ ةعبسل سئارع عيس» مليف لثم .يضاملا نم ةلثمأ مدختسأ ام اًبلاغ
 )7٠١5( «مالحألا ةاتف» لثم ؛جاتنإلا ةثيدحلا مالفألا ليلحت يف ةدعاسملا لجأ نم
 .( ءال) «دوت ينيوس» و

 :ءوزلل ةقيمع ةيطغت

 رثكأ ضعبل قيفد مهفب بلاطلا دادمإل ؛سماخلا لصفلا ميمصتب تمق دقل

 .دوسألا مليفلا ؛:ةميرجلا مليف ؛برغلا مالفأ ,ةيقيسوملا مالفألا :ةيمهأ عاونألا
 لايخلا مالفأو بعرلا مالفأو ةأرملا مالفأ :ةيديموكلا مالفألا ,برحلا مليف
 .يملعلا

 نفلا لاجم يضف ةبلطلاب بيحرتلا وه ؛«مليفلا حيرشت» يض يفده نإ

 ةيئامنيسلا ةناطرلا ىشاحتت ةيح ةغل لالخ نم مالفألا ةدهاشمو .يئامنيسلا
 ةعبطلا نإ .مليفلل امئاد ريغتملا ينفلا لكشلل ةباجتساللو ءاهل موزل ال يتلا
 .ةديدجلا هجوألا ضعب اضيأ مدقت «مليفلا حيرشت» نم ةسداسلا
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 ةعبطلا هذهل ةيسنلاب ديدجلا

 :هباعيتساو بلاطلا ةسارد يش ةدعاسملل ةديدج هجوأ

 نم اهلك ةباتكلا ةيلمع نع تاداشرإو ةيلمع ةحيصن ةساردلا هذه لمشت

 ةدقع» كوكشتيه مليف ءزجلا اذه مدختسيو ؛ةعجارملاو ليلحتلا ىتح ةيؤرلا

 اهلالخ نم برتقي نأ نكمي يتلا ةفلتخملا قرطلا انل ضرعيل «55الع110 ةيسفن

 ءاطخألا نم لك زاربإب ةباتكلا نف لثمت يتلا ةبلطلا تاقيلعت عم :مليفلل

 ؛بلاطلا قاروأ يف ةياغلل مهم قيثوتلا نإ ثيحو .بوتكملا لمعلا يف تاحاجنلاو

 .أو الآسش أ .ل .م . وغاكيش  بيلاسأ ةثالث نيب تافالتخالا اًضيأ تحضوأ دقف

 مق. ب

 ةيرجت ىلع ةيؤرلا تاينقت لكشت يتلا قرطلا مهف ىلع ةبلطلا دعاسن يكل

 نم تاهاجتالا نع ةعساو ةرؤب نيمضتب تمق دقف ؛ةحاتملا مالفألا ةدهاشم

 (لاتيجيدلا مالفألا ةعانص ىلإ ةفاضإلاب) لاتيجيدلا ماظنب يئامنيسلا ضرعلا

 .ىرخألا ةيئامنيسلا دراوملاو بويتويلا مايق ىتح يد يش يدلاو

 ذلاو نغلا حمانرب ىف ةثيدح ةلثمأ

 لكب ةرصاعملا تايكيسالكلاو جاتنإلا يف ةثادح مالغألا رثكأ ةعبطلا هذه سكعت

 لمشت اهانشقان يتلا ةديدجلا مالفألاو .ةتباثلا جاتنإلا روصو ديدجلا صنلا نم

 25٠١51 ةريغصلا نياش نص ةسنآلا ؛6٠٠2 راهنملا ليجلا ٠٠١7, زئاجعلل نطو ال)

 ةماتم ٠٠١0 يفتخم 7٠١0, جاتنإو 154٠ جاتنإ ىوهلاو ءايربكلا :,١١5٠ا/ ةئدانلا

 لاجم نم اهجارختسا مت ةديدج تاحاضيإ نيح يف ,5١!ةرفاسملا ؛5١٠٠ ناب

 ينوينوطنأ مليفو 5٠١7, «دنابارس» نامجرب رامجنإ مليف لمشت مالفألا نم عساو
 25٠١1 «بيطلا يعارلا» مليضو :199/8 «نترامو سيلأ» مليفو 151١. «ةرماغملا»

 .ىرخأ مالفأو

 مليت نر 3





 لوألا ليصفلا
 طيسولا مهف

 - ليختملاو موهوملاو عرتخملا ينعي وهف ٠ عساو لكشب موهفم ةياورلا حالطصا نإ
 امهو ةيخيراتلا اماردلا لثملابو ةيخيراتلا ةياورلا اضيأ كانهو .ةقيقحلا سكع

 .ةيمارد وأ ةيئاور ضارغأل خيراتلا رخست يتلا ةيلايخلا لامعألل ناحالطصا
 اهدامتعا نم مغرلاب ةيئاور ةيحرسملا وأ ةياورلا ربتعن نأ عيطتسن نحنف كلذلو

 :ةيكيتنامورلا ؛ةيطوقلا  لثم ةياورلا نم ىرخأ لاكشأ كانهو .ةقيقحلا ىلع

 ذئدنع ةياورلاف .رصحلا نم لقأ مهو يعولا رايتو ةيسيلوبلا ,ةيكسيراكيبلا
 .ةديدع ةفلتخم ءارآ هل حلطصم  لماش حلطصم

 :ةفلتخم تايوتحم يف ةفلتخم ءايشأ ينعت ىرخأ ةملك وه مليفلا

 نم عون ىلإ نيضرعم انك انلكو .امليف روصيو مليف :مليفلا فيشرأ مليفلا ةركب
 نوكي دقو .ةيكيسالكلا امنيسلا ةعانص نم لوألا انجذومن دهاشن نأ لبق مالفألا

 ةدوع وأ ىقيسوم .ويديف :نوتراك نويزفيلتلا ةشاش ىلع هاندهاش دق ام اًئيش
 ىدحإ يف هاندهاش اًمليف وأ ةسردملا يف هاندهاش اًيميلعت اًمليف نوكي امير .ةاتف

 لعفي دقو .مليفلا فيرعتب مايقلا يف ةيلطلا عم انم ريثكلا ددرتيو .ضرعلا رود
 ةيليجستلا مالفألا عانصو كيرحتلا ونانف ىريو .مالفألا عانص نم نوفرتحملا كلذ

 سفن يف نولمعي اًعيمج مهنأ مهسفنأ نويبيرجتلا نوجرخملاو دوويلوه وجرخمو
 يف اًمامت فلتخي هنوجتني يذلا مليفلا نإف كلذ عمو .يئامنيسلا مليفلا  طيسولا
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 نأب ةيليجستلا مالفألا جرخم روم لكيام لداجي دقو .بولسألاو عوضوملاو لكشلا

 ةمزأتملا ةلاحلا روصي يذلا 51160" (2007). وكيس لاثملا لييس ىلع) همالفأ

 يئامنيسلا جرخملا نإف ىرخأ ةيحان نمو .قدصب لماعتت (يكيرمألا ةحصلا ماظنل
 يه يئامنيسلا مليفلا ةروصل ةقلطملا ةيعقاولا» نأ دقتعي جديكارب ناتس يبيرجتلا

 نم ةيلاخو ةيئرملا ةروصلا ءاقن وه جديكارب مهي ام نإ (١)«ةيكيناكيم ةروطسأ

 .ةديصقلا هبشت مليفلا ةجيتن نوكت نأو .يديلقتلا ةياهنلاو طسولاو ةيادبلا جذومن

 حالطصا وهو  «كرحتملا» ماع لكشب ينعي مليفلا نإف روهمجلل ةبسنلاب نكلو

 ءوسلو .لياك نيلوب ةروهشملا ةيكيرمألا ةدقانلا هل نيديؤملا دشأ تناك امامت لوبقم

 ىنعيو . انف اهنم رثكأ ةيبعش ةفاقث ىنعت 140716 كرحتملا ةملك نإف ظحلا

 ةملك نأ نم مغرلابو .ةيبعش ةفاقث نم رثكأ نفلا «ءامنيس» ليدبلا حالطصالا
 كلذلو (كرحتي) يأ آكل 2618 " ةينانويلا ةملكلا نم ةقتشم يهف ةيسنرف «امنيس»

 فرعي ناك ينف لكش نع ثدحتن نحنف «كرحتملا» وأ «منيس» لوقن امثيح

 نإف ديكأتلابو «كرحتملا» ةملكل ةبسنلاب ءاردزا كانه سيلف . ةكرحتملا ةروصلاب'

 يف هتشقانم ىرجي امم ديدعلا) اًمئاد تجتنأ امنيسلا نفل ةميظعلا ةلثمألا ضعب

 تدجو لياك نأ نم مغرلابو .تاكرحتم اًمئاد نوكت فوسو تلاز امو (باتكلا اذه

 اًمذو مالفألا فينصتل ماع هجوب مدختست يهف ةيئاعدا ةملك ءامنيس» ةملكلا

 امنيسلا  لصألاو لاثملا ليبس ىلع ةيملاعلا امنيسلا وأ ةرصاعملا امنيسلا  اهعونل

 نمضتت ال كرحتملاب امنيسلل انتيمست نإف .اذكهو ةيسنرفلا امنيسلاو ةيكيرمألا
 «امنيس» ةملك وأ «كرحتملا» ةملك مدختسن امثيحو .ةينفلا ةميقلاب اصاخ اًئيش

 .«يئامنيسلا مليفلا» وهو لماشلا حالطصالا قوطنم سفن شقانن نحنف

 (1) دزدم 8ةعاموعع: "مص 8لعافمط منذ هم ا/لوامص” “طالص هسا تقال عادل 50(12-
 لانعامروب 5عملتم وم" ءل. آعم 8ردسلإل ةقل ةلدممطقأا مطعم تاغط عل. (8]عملا

 ال نرزع 0:كمرل انوا, عروأازب وعمود 1977), 234.
 ١"
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 :انيجه انف هفصوب مليفلا

 يهذ .اهريسفتو اهليلحت ىرجي لامعأ - صوصنلا ةلماعم مالفألا ةلماعم بجي
 ةملكلا نمآ6»6 صن ةملك يتأتو .باتكلا صن هيف امب رخآ صن يأ هباشت
 ىف اهضعيب ةداملا جسني صنلاف .«دهجسن مت دقام» ينعت يهو 16711017 ةينيتاللا

  صوصنلا نم صاخ عون نكلو ءصن اًضيأ وه مليفلاو .كسامتمو مظتنم قسن
 تسيرانيسلاو يكيرمألا يحرسملا بتاكلا هفصو ام لثم يئثرمو عومسم صن

 وأ ويرانيس لكش يف امإ اًبوتكم اصن مليفلا ناك .نوسول دراوه نوج دقانلاو
 ناك هنإف اًبوتكم نكي مل اذإو .ةتماصلا امنيسلا ةرتف يف ناك امك ةكبح صخلم

 .يئرمو عومسم صن يلإ اهلوحي ىذلا مليفلا عناص نهذ يف ةركف نم نوكتي

 ,حرسملا :ىرخأ نونف ىلع دمتعت اريوألاف ءاربوألا لثم نيجه نف مليفلا
 دمتعي نأ نكميو .ميموتنابلاو صقرلا ىلع اربوألا دمتعتو ءىقيسوملا ءريوصتلا
 اًيئاغو .ريوصتلا :رخآ نف لخاد نم اًضيأ امن دق وهو نونفلا هذه لك ىلع مليفلا
 نيصصختملا نم ةريثك بهاوم بلطتي هنأ ىنعمب ينواعتلا نِفِلاِب مليفلا يمسن ام
 نونفلا دحأ اًضيأ وهو .ةياهنلا نيوانع يف اًميمج مهئامسأب هيونتلا متي نيذلا
 لك يف اهلك تامهاسملا لماكتب جرخملا وهو دحاو صخش موقي نأ هيف عقوتن يذلا
 رصانعلا صيحمتو  مليفلا حيرشتب باتكلا اذه لالخ نم موقن فوسو .دحاو

 ركذتن نأ مهملا نمو 1401716. امليف لوقن نأ لياك نيلوب انم تدارأ امك عنصت يتلا

 .ةينف ةيؤر قيقحتل اهضعب عم لمعت رصانعلا لك نأ

 :يئاور مليف عادبإ

 ىهلم ىلإ هجوتلا ينعي رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف امنيسلا ىلإ باهذلا ناك
 ةدحاو نيعب صصلتلا ضورع نم ريباوط كانه تناك ثيح ,بوكسوتينك ةيرع وأ

 هتدم اًضرع رفوتو نئابكلاب هبشأ تناك .بوكسوتنيكلا ىمست ةيندعم ةعطق ريظن
 لجر ءامهضعب نالبقي نانثا ؛ةعيرس تاراطق .حمرت دايج :ةكرحتم روصل ةقيقد
 ةبرع ودبت ال اذه انموي يفو .وراجنكلا ةمكالم .ءيطاشلا رمغت جاومأ .سطعي
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 تناك نيذلا انفالسأل ةبسنلاب هنإف كلذ عمو .قالطإلا ىلع ةيلسم بوكسوتنيكلا

 سانلا ةيؤر تناك ةلئاعلا مويلأ يف ةروص يه ةيفارغوتوفلا ةروصلا نع مهتركف

 .املح ةعيبطلا ةكرح وأ نوكرحتي

 .ةصق يكحي ىذلا وهو يئاورلا مليفلا عم يرصح لكشب اًبيرقت لماعتن فوس

 نأ طيسولا ةعاطتسا يف نأ مالفألا وعناص فشتكا امدنع ىئاورلا مليفلا رهظ

 ةيلاتلا ةوطخلا نكت ملو .اريماكلا مامأ نوكي ام ليجست درجم نم رثكأ لعفي

 رخآ ىنعمبو نوكي دق وأ نكمي ام ضرعلت ؛هقلخ ةداعإ نكلو طقف عفاولا ريوصت

 نم دهاشم ريوصتب تسجوأو سيول ... رييمول ناوخألا ماق6 ماع يف

 جورخ :ةطحملا ىلإ راطقلا لوصو :«عئافو» ىمست اسيرف يف ةيقيقحلا ةايحلا

 .ينيانجلا هجو قرغي امم ةقيدح موطرخ ىلع لفط فوقو ؛عنصملا نم لامعلا

 ةقدب اصصق يوري نأ اًرحاس لمعي ناك يذلا هييليم جروج وهو رخآ دئار لضفو
 مت يتلا دهاشملا نم ةلسلس وه 15١07: رمقلا ىلإ ةلحر :هييليم مليفو .رثكأ

 عباتتم لكشب ىلاوتتو اًدج ةريثم تناك هلوق بسح ىلعو .ينف لكشب اهبيترت
 هسفنل ذختي أدب دق ىئاورلا مليفلا ناكو .ةياهنو طسوو ةيادب كانه ناك ثيحب
 ثدحي نأ مهي نكي ملف .ةيقطنمب عباتتت مل ةيئاورلا مالفألا لضفأ نكلو .ًالكش
 نأ ىلإ يدؤتف ًالوأ (أ) ثادحأ أدبت نكلو ءاذكهو (ب) هدعب نمو ةيادبلا ىف (أ)

 .ةجيتنلا وه (ج) نوكيو (ب) كلذ دعب ثدحي

 ةقرس» مليف وه رتروب .سإ .! جرخملل ةيئاورلا ىلوألا مالفألا لضفأ تناك

 .لحلاو فقوملا دقعت جذومن اًريثك ديج لكشب عبتا يذلا 165١7 «ىربكلا راطقلا

 نوديقيو ةيديدح ككس فارغلت بتكم نوناقلا ىلع نيجراخلا ضعب محتقي

 يضو .تاباغلا يف نويرهيو باكرلا نوقرسيو تاراطقلا دحأ نوفقويو .لماعلا
 ؛هديق كفتو اهيبأ ءادغ ةلماح فارغلتلا بتكم ىلإ لماعلا ةنبا لصت هسفن تقولا

 ىتنثا زواجتي ال اميف كلذ لك  نيمرجملا نولتقيو نمألا لاجر نم ةعومجم يتأت
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 راطقلا ةقرس مليف عنصت يتلا رشع ةعبرألا ثادحألا نأ مغرو .ةقيقد ةرشع

 نألف .اضيأ نالمعي ريثأتلاو ببسلا يرصنع نإف ؛مظتنم لكشب عباتتت ىربكلا
 حيصأ لماعلا نألو ؛هديق كفت نأ اهتعاطتساب ناكف هءادغ ترضحأ لماعلا ةنبا

 عاقيإلا نكميف اورضح نمألا لاجر نآلو نمألا لاجر ءاعدتسا نكميف اًقيلط

 .ةباصعلاب

 نم ناك كلذ عمو . نيرشعلا نرقلا ةيادي يف ةعئاش تاراطقلا تاقرس تناك

 ماع يف تثدح دق اهنم ةدحاو ليختن مل كلذلو .اهنم ةدحاو ريوصت بعصلا

 .يئاورلا مليفلا رهظ «ىربكلا راطقلا ةقرس» مليف عم كلذبو ١507

 :يئاورلا مليفلا

 عارص وه مليفلا :يتآلا نوسول دراوه نوج بتك مليفلا فيرعتل ةلواحم يف

 ىلإ روطتتو ةركفب أدبي وهو . ناكملاب نامزلا ةقالع دسجي وهو .ءيئرمو عومسم

 هفصو لثم مليفلا فصي مل نوسول نأ ظحال (") ثدحلل ىوصقلا ةياهنلا وأ ةورذ

 .يئاورلا مليفلا :ةنيعملا هلاكشأ دحأل

 توصلا لالخ نم يكحي يذلا يئاورلا مليفلا يه نوسولل ةبسنلاب امنيسلا

 هفيرعت يف نوسول ركذي ملو .لحلاب يهتنيو ةورذلا وحن ريسي ىذلاو ةروصلاو

 مليفلاف .يئرملاو عومسملا وه مليفلا نإ طقف لوقي هنإف راوحلاب صاخلا ءزجلا

 راوح ةتماصلا مالفألا يف نكي ملف ؛,ةصق يكحيل قوطنم راوح ىلإ ةجاحب سيل

 ةينوصلا تارثؤملا تناكو .ناجروأ وأ ونايب ةبحاصم عئاشلا نم ناك . قوطنم

 نيجرخملا نإف توصلا عارتخا عم ىتحو .ةشاشلا ىلع ثدحلا ةلمكتل ةيرورض

 .راوح يأ نود يكحت نأ نكمي ثدحلا نم ءازجأ كانه نأ نوفرعي اوناك نيعديملا

 (2) لهام [هناندمل امهددمد “الست 1ع عهانال ع طجوععوو” (ة[عجب المرلعت اكنلل ةصم

 الم ةمع, 1977), 2
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 لقتسم لكشب ةصقلا نم اًءزج يكحت نأ اهسفن روصلا عيطتست مليفلا يفو
 يتلا ىه امنيسلا يف اًدبأ اهاسنن نأ نكمي ال يتلا تاظحللا ضعبو .ةفللا نع

 يتلا 194١ «نيك نيطاوملا» زليو نوسروأ مليف يف ةقرتحملا ةفاحزلا :تاملك نود

 دنع فقي اًديحو نوكي نأ هل ردق ناسنإو :056اان4 ديزور ىنعم نع فشكت
 ١507 نوثحابلا دروف نوج مليف يف وه الإ دحاو لك هلخدي تويبلا دحأ لخدم
 متخلا» نامجرب رامجنإ مليف يف توملا عم جنرطش ةارابم ناسرفلا دحأ بعليو
 ىصقأ» نامنيز درف مليف ةياهن يف ةيندعملا هتمجنب رومأم .ىقليو ؛1901 «عباسلا

 نأ اًمئاد ماظعلا نوجرخملا فرعيو .هلضفي ام انم دحاو لكل :1107 «ةريهظلا

 يئامنيسلا ويرانيسلاو ةيحرسملا نيب فالتخالا وه امنيسلاو حرسملا نيب فالتخالا
 ةروصلا لمحتت ثيح ةشاشلل تبتك ةيليثمت :حالطصالا هيلمي ام وه ريخألا نإف
 .ةملكلا هلمحتت امم رثكأ

 مدقتت يتلا ةقيرطلا 150١ ”قيإ نع ءيش لك شتيفيكنام فيزوج مليف حضوي
 وه "شيإ نع ءيش لك مليف نإ .راوحلا مادختسا نود ثدحلاب ولعت وأ روصلا اهب
 ياودورب ةمجن عدخت ىتلا (رتسكاب نآ) نوتجنراه فيإ ؛:ةحومط ةلثمم ةصق
 يه حبصتو وجرام نوخت نأ دعبو ءاهتقيدص حبصتل (زيفاد ىتيب) جنناشوجرام
 ةبلاط (ستيب ةرايرب) يبيف :هباشم عورشمل ةيحض فيإ حبصتو .ةمجن اهسفن
 ةآرم مامأ يبيف فقت امنيبو .وجرام عم فيإ هتلعف ام سفن فيإ عم لعفت ليثمت
 رثاكتتف ةزئاج ملستت اهنأك اهلايخ يف روهمجل ينحنت يهو ءازجألا ةيثالث
 دهشملا ولخيو ؛يبيف روصل يهانتم ال ودبد امب ةشاشلا ئلتمت نأ ىلإ اهتروص
 .ءيش لك اهسفنب تايئرملا لوقت ذإ ؛هيلإ ةجاح الف ءراوحلا نم اًمامت ريخألا
 قيقحتل ءيش اهفقوي نل يتلا ةحومطلا كانه لظتس موجن كانه ام لاوطف
 .ةرهشلا

 لتق ةميرج لجأ نم970١«ةيسفن ةدقع» كوكشتيه درفلأ مليف ركذتن فوس

 نأ مغر .تاملكلا نم امامت ولخي دهشملاف .شدلا تحت (يل تيناج) نيرك نويرام
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 ستيب قدنف يف اهتفرغ يف اهمامحل نويرام دعت امنييف .خارصلاب هبشأ ىقيسوملا

 نم هرابكلاو انازوس» ةحول رواجملا رمملا يف (زنكريب ىنوتنأ) ستيب نامرون حيزي

 تحت لخدتو .صصلت ةحتف لالخ نم اهبايث علخت يهو نويرام بقاريل طئاحلا

 ةراتس ىلع زوجع ةأرمال حبش اًبيرقت رهظي ,ةأجضو .ءاملا زازرب معنتو شدلا

 نيح يف رركتم لكشب نويرام نعط يف ذخأتو اًبناج راتسلا ةأرملا حيزتو .شدلا
 هلك دهشملا نأ مغرو .ةعولابلا يف تاماود لكش يف يفتخيو ءاملاب ءامدلا طلتخت

 رايتخا نكي ملو .تامولعملا نم اريبك امك انل رفوي هنإف ةقيقد نم رثكأ قرفتسي ال

 رابكلا نع سدقملا باتكلا صصق ىدحإ روصت اهنإف ءايطابتعا ةحولل كوكشتيه

 .نويرام ةيصوصخ قارتخا ىرج دقل .مامحلا انازوس لوخد ىلع اوسسجت نيذلا

 فظنت نأ نم ًالديو ؛توملا ةحار برجت اهنإف شدلا تحت ءاخرتسالا نم ًالدبو

 رثانت دقف ؛هفيظنت بجي يذلا وه وينابلا نإف عقاولا يفو .سندتي هنإف اهدسج
 .مدلا هيلع

 دشرملا» يفو .هاندهاش امم لوطأ دهشملا يف ثدحي ام لك ةباتك تقرغتساو

 فصول تاحفص سمخ روميران سميج سركي «ةيسفن ةدقع مليفل ىئامنيسلا

 . (؟!مليفلا نم ةيناث نيعيرألاو سمخلا كلت

 :ناكملاو نامزلا تاقالع

 فلتخت ءتايصخشلا عارص :اعارص يئامنيسلا مليفلا نمضتي ةياور يأ لثم

 عمو .عمتجملا عم وأ اهضعب عم تايصخشلا مصتختو حلاصملا بعشتت .فادهألا

 . أرقيو بتكي الو ىريو عمسي هنإف :اًيئرمو اًعومسم عارصلا دجن مليفلا يفف :كلذ

 اهرودقمب ةبوتكملا ةياورلا نأ نيح يضو .«ناكملاو نامزلا تاقالع دسجي» مليفلاف

 يف مليفلا نإف ؛نيفلتخم نيناكم يف تقولا سفن يف ناعقي نيثدحب يحوت نأ

 .امهعوقو ءانثأ امهضرعي نأ هناكمإ يف :ءاحيإلا نم رثكأ عنصي نأ هناكمإ

 (3) لومتعم !لوععسصمتت "طلاسم © نت لع [ه طورتعطمو (1!8همدتق عامل 12012 ال117 عدو -

 08 طءعوو 1977)
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 ىبيرجتلا مليفلا اذه يفض .نينمازتم نيثدح ٠٠٠١ «نمزلا ةرفش» مليف زواجت
 هبشأ تحبصأ اهنأ ةجردل ءازجأ ةعبرأ ىلإ ةشاشلا ميسقت ىرج لاع لكشب
 نوهملا نلت ايعب ةدجوزلا ةنايحلا نع ةيفف ىرك زج لك فر ةكبشلاب
 سفنو مويلا سفن يف ثدحتو .عوضوملا سفن نع ةلخادتم تاياور عيرأ ةعباتم
 هنم ضرغلا نكي مل «نمزلا ةرفش» مليف نإ ثيحو .سوليجنأ سول يف ناكملا
 سجيف كيام جرخملا ةلواحم تناك .ةريبك اًريهامج بذجي مل هنإف ةرثانتملا روصلا

 موقي نأ نود تقولا سفن يف عقت ثادحأ ةعبرأ انل مدقي نأ نكمي فيك حيضوتل
 نم روهمجلا هعقوتي امع دعبت ةقيرط اهنألو .رخآ ىلإ دحاو نم لاقتنالاب جرخملا
 .لبقتسملا ةجوم لثمي ال «نمزلا ةرفش» مليفلا نإف ؛مليفلا

 اًديقم سيل يئرملا نأ :امهم أدبم حضوي نمزلا ةرفش مليف نإف :كلذ عمو
 ليبس ىلع كيلإ .نمزلاب ومست ةروصلا نأ هظحالن ام رثكأو .ملكتملا دويق سفنب
 هددحي يذلا طّقف يقيقحلا «نمزلاف» .وساكيب ولبابل «اكينيرجلا» ةحول لاثملا

 دهاشملا نم ذخأت تقولا نم مك نذإ 19719 اهعادبإ ماع وه اهل نفلا خرؤم

 اهنإ نفلا ىخرؤم ضعب لوقي دق  ةباجإ كانه سيل ؟ليصافتلا لك بعوتسيل

 ىلإ رظنن نأ انيلع ؛ةينمز دوقعل عضخي ال يئرملا نأ ىرخأ ةقيرطب مهفن يكلو
 ,نيفلتخم نينرق نم ناسيدق رهظي .ينيدلا ىطسولا روصعلا نف نم ةلثمألا ضعب
 ونيلليزيب ةحول يف (رشع ثلاثلا نرقلا) سيسنارفو (عبارلا نرقلا) موريج
 ديحوتب اتيساس موقي «لوب تناسو ينوتنأ تناس ءاقل» ةحول يف لثملابو .بلصلا
 .رشع ثلاثلا نرقلا نم (ينوتنأ) و (لوب) لوألا نرقلا نم ةيخيرات تايصخش

 .س .ت هبتك ام اذه «نمزلا يف طقف ىقيسوملا كرحتتو تاملكلا كرحتت»

 حبصي .نمزلا جراخ روصلا دجوت ىرخأ ةيحان نمو .«ةفرتحملا نوترون» يف تويلإ
 ينمز راطإ لخاد ةصق يكحي ثيح مليفلا لثم طيسو لخاد طقف اًيتقو يئرملا
 .مليفلا هقرغتسي يذلا يقيقحلا نمزلا وأ كرحتي نمزو ددحم
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 :اماردلاو ةياورلا يف نمازتلا

 تايصخشلا دحأ ربعي 1170 «وتاكو يرنه» خودريم سيريإ ةياور ةيادب يف

 قوف ةثافن ةرئاط يف رخآ صخش نوكي ىتلا «ةعاسلا يلاوح ىف» ندنل ىربوك

 يف نالوألا ناصخشلا ناك «ةعاسلا يلاوح» نأ خودريم انركذت ذثدنعو .يطنلطألا

 امهيبتكم يف اناك نارخآ ناص شو ةرئاطلا يفو ىربوكلا قوف صاخلا امهعضو

 عمجت نأ عيطتست خودريم نأ نم مغرلابو .هتنبا باطخ أرقي ام ناكم يف رخآو

 نأ ىلإ "ةعاسلا يلاوح يف رركت لظت نأ اهيلع نإف ءصاخشألا ءالؤه رئاصم لك
 ةياورلا ةيحاتتفال اًينمز قفاوتملا ثدحلاب كسمي نأ جرخملا عاطتسا .مهميدقت متي

 هيشأ ةشاش وأ ةمسقنم ةشاش امدختسم 8:هاههالع ةمدقم ىلإ هليوحتب

 .مليفلا ةيقبل ةيدياقت رثكأ لكش ىلإ لقتني مث «نمزلا ةرفش» مليف ماظنب ةكبشلاب
 سيلف ةحفصلا ميسقت نع رظنلا فرصبو .يئاورلل ةبسنلاب ًالهس سيل هنإ

 «تقولا سفن يف» لثم ةلمجب رخآل نيح نم انركذي نأ الإ رخآ رايتخا ىأ ىئاورلل
 نكامألا دحأ يف ؛ثدحلا هيف عقي يذلا تقولا ىف هنأ نمضتت ةيصيخلت لمجي وأ

 .رخآ ناكم يف عقي ثدحلا نإف

 ةيحرسم يف ريبسكش لعفي امك نمازتلاب ريشي نأ وه  بتاكلا هلعفي ام لضفأو

 هتعلق ىلإ ثبكم اهيف لصي يتلا ةظحللا سفن يفف (١)دهشم .لوألا لصفلا «ثبكم»
 هنأب أبنتت تارحاسلا نأب اهربخي يذلا هباطخ ثبكم يديل أرقت سينرشنإ يف
 لعفلاب تكاح دق هتجوز تناك ثبكم هيف رهظي ىذلا تقولا يفو .اًكلم حبصيس

 «لوجتم عئاب ةافو» رلليم رثرآ ةيحرسم يفو .اهجوز ةيكلم دكؤتل ةيمارجإلا اهتطخ

 ' يف ىودج نود فيب هنبا رظتني رفاسي هلعجت ال ةفيظول نامول يليو لوست ءانثأ

 رخاس لكشبف .فرصني هنأ ىتح ةياغلل طبحيو ةيصخش ةلباقم لجأ نم رخآ ناكم

 .تقولا سفن يف نيتفيظو نادقفي نبالاو بألا نإف

 :يئامنيسلا نمزلا
 داور نم دحاو يأو .نيعم تقو لالخ ةصق مليفلا يكحي نأ انملعت امك بجي

 وأ نويزفيلتلا يف وأ مليفلا نمز نع ةديرجلا يف ثحبي هنإف امنيسلا ىلإ باهذلا
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 نمز ةيمهأ صاخ لكشب نويزفيلتلا يف جماربلا وقسنم كرديو .نوفيلتلا ةطساوب
 اًينمز ادح قفاوتل فذحلا ضعب اهيف يرجي ام اًبلاغ مالفألا نإ ثيح مليفلا
 سيلو .اذكهوا0١٠ و ةقيقد ٠١ يقيقحلا نمزلا وه كلذ عم ىداعلا نمزلاو .اًنيعم

 نمزلاب يئامنيسلا نمزلا بعالتي ذإ يقيقحلا نمزلا وه يئامنيسلا نمزلا
 .يقيقحلا

 ىف هلمكأب موي طغض مليفلا يف نكميف .ةنورملاب يئامنيسلا نمزلا مستيو
 هنأ ودبي ام ىلإ لوطت نأ يناوثلاو قئاقدلل نكمي اضيأو يناوث ىتح وأ ةليلق قئاقد
 مطح 1970 "نيكمتوب" مليف يف روهشملا ةسيدوألا ملالس دهشم يفف .هلمكأب موي

 امم لوطأ ودبت ةحبذملا لعج ؛يقيقحلا نمزلا نيتشنزيإ يجريس يسورلا جرخملا
 رصيتقلا دونج اهبكترا يتلا عئاظفلا ىلع زكري نأ ديري ناك هنأل ؛نوكت نأ بجي
 نيع بيصيف هفيسب دونجلا دحأ نعطي دهشملا ةياهن دنعو .اسيدوأ لهأ دض
 ةكرحب اهنيع مرشي يدنجلا نإف ؛عقاولا يفو .اهفنأ ةبصق ىلع ةراظن عضت ةأرما
 هعارذ عفري يدنجلا ةيادبلا يف ىرن ؛ثدحلا مسقي نيتشنزيإ نكلو .هعارذ نم
 ههجو لتحي نآلاو فيسلا سيلو يشحولا ههجو ىرن مث هسأر فلخ فيسلاو
 ةرغاف- ةارملا ىرن ةياهنلا ىفو .هعارذ لوزن ءانثأ ءيشب كلذ دعب حيصي .ةشاشلا

 ىلع ليستو اهنيع نم قفدتت ءامدلاو اهتراظن نم نميألا ءزجلا مطحت دقو مفلا
 .اههجو

 مليف يف نإف اذه عمو ؛ةلهس ةيلمع حيتافم ةقلح نم حاتفم ةلازإ نإ

 ديرجنإ) ايسيلإ .قيوشتلا لجأ نم ثدحلا لوطي441١ «ةعمسلا ةئيس» كوكشتيه
 دولك) نايتسبيس جوزتت نأ اهلمع بلطتي ثيح .ةيكذ ةيكيرمأ ةليمع (نامجرب
 وبق حاتفم ادع ام امهلزنم يف فرغلا لك حيتافم اهيدلو ؛قباس يزان وهو (زنير
 وه ام ىلع يوتحي وبقلا نأ يف كشي (تنارج يراكر اهدعاسم نإ ثيحو ؛ذيينلا

 ءانثأ اهجوز حيتافم ةقلح نم حاتفملا ىلع ايسيلإ لصحت نأ بجيف ذيبنلا نم رثكأ
 ثيحب ةظحللا دتمتو .ةليللا كلت يف هناميقي لفحل اًدادعتسا مامحلا يف هدوجو
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 ثدحيس اذام تحجن اذإو ؛ حجنت فوس تناك اذإ أامع روهمجلا قيوشت ريشت

 طقست ةطاسبب ةيقيقحلا ةايحلا يفو .؟حاتفملا عايض اهجوز فشتكي امدنع

 ةئيس» مليف يف دعب اميف .مشهتتو فرلا ةفاح نم ةبيرق تناك اذإ ذيبنلا ةجاجز
 :ةفاحلا ىلع ةليوط ةدم لظت ةيادبلا يف اهنكلو ذيبن ةجاجز مطحتت «ةعمسلا

 .اهلخاد يف اذامف تطقس اذإو طقستس تناك اذإ ركفن انلعجت ثيحب

 يف ةدلبلا ربع ةيسايس ةلمح رودت١54١ هود نوج لباق» ارباك كنارف مليف يف

 .و .د مليف ةمدقم يه159717 «ىقيسوملا قودنص» مليف يف ةورذلاو .ةليلق ناوث

 مادختسا مت ناكمإلا ردق ةلوقعم ةمدقملا نوكت يكلوا 516 «ةمأ دلوم» ثيفيرج

 ةياغلل اًيواجتم روهمجلا لعف درو ةياغلل ةيوق ةمدقملا .يلعفلا مليفلا نم تارذش

 قئاقفد ىلإ تشمكنا تاعاس ثالث قرغتست يتلا ثيفيرج ةمحلم نأ ىسنن ثيحب

 هتدم يذلا1 51/0 ”ليفشات' نامتلأ تربور مليف لثملابو .ضرعلا تقو نم ةليلق

 عم مايأ ةسمخ انيضق اننأ ىسنن اننإ ىتح ةياغلل انقرفغتسي فصنو نيتعاس

 .مهرئاصم كباشتت اصخش نيرشعو ةسمخ

 «ضارعتسالا بكرم» ليوه سميج مليف لثم انمامتها ىلع مليفلا ذوحتسا اذإ
 طقف اهنمز رودي لايجأ ةثالث نمضتت يتلا ةصقلا نأ ةقيقح لفغن اننإف «:7

 .ةقيقدا ١؟ ىف

 :طيسولا عونت

 ممعن نأ ليحتسملا نم ثيحب اًريبك اًعونت دجن اننإف ؛ةيئاورلا مالفألا يف ىتح
 سيلو «ةريبكلا تاهويدوتسالا دحأ جاتنإ نم وه مليف لك سيلو .طيسولا ةعيبط

 فوس اننإف ؛مالفألا نم ريبك ددع عون كردن يكلو . دوويلوه جاتنإ نم مليف لك
 ةدهاشم نكميف .ةرثاكتملا ةدئاسلا مالفألا نم اًمامت نيفلتخم نيعون صحفن

 سباد نص ةانق وأ 1560 ةلقتسملا مالفألا ةانق وأ نفلا رود يف لقتسملا مليفلا

 ءاسنرف ؛نيصلا ءرجملا لثم دالب نم يملاعلا مليفلاو .نويزفيلتلا قيرط نع 5اناأ
 ىف اهيلع عالطالا وأ يد يش يد طئارش ىلع هريجأت نكمملا نم ديوسلاو ناريإ

 .عوبسأ لك /2116(ا' ىتيراف ةديرج
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 :لقتسملا مليفلا

 : "ىمتنملا ريغ" ىرخأ ءايشأ طسو انمظعمل ةبسنلاب «لقتسملا مليفلا» ىنعي
 (ًءزج نوكي نأل ضفارلا . "ريثأت وأ ةرطيس ىأل عضاخلا ريغ" .هسفن ىلع دمتعملا
 رثكأ ىنعم هل "لقتسملا" نإف امنيسلا ةعانص ىفو .اذكهو ماعلا هاجتالا نم
 امنيسلا ةعانص ىلإ ءاسنلاو لاجرلا عافدنا ىف بيسلا نأ مغرو .اصصخت
 ةدئاسلا ةعانصلا نم اًءزج اونوكي نأ ىف مهتيغر مدعل ديدحتلاب كلذف ةلقتسملا
 نأ ةيرحلا مهل نوكت نأ نويديري مهف ,كلذ نم ًالدبو .يدويلوهلا نايكلا يف
 حاجنلاب طقف نومتهي نيذلا ويدوتسالا يفظوم نم لخدت ىأ نود مهمالفأ اوعنصي
 .عورشملل يراجتلا

 كانه امنيسلا ةيادب ذنمف ؛ةديدج ةرهاظ تسيل 10016 وأ ةلقتسملا امنيسلاف
 مهنأل مهقيرط يف اوريسي نأ اوراتخا نيذلا  نولوهجملا  نولقتسملا نوجرخملا
 يف فورعملا ويدوتسالاو .هجراخ لمعلا نوديري مهنأ ىلإ اوهتناو ماظنلا اوربخ
 ةلقتسملا ةكرشلا" هنأ ىلع١ 5١5 يف أشن لاسرفينوي لاثملا ليبس ىلعو هذه انمايأ
 ىف اذه ناكو .لميل لراك يناملألا رجاهملا عادبإ نم يهو ,1011 'ةكرحتملا روصلل
 داحتا يهو 815500 ةيئامنيسلا مالفألا عارتخا قوقحل ةضباقلا ةكرشلا تقو

 تالآل عارتخا قوقح مهيدلو  نوسيدإو فارجديب مهربكأ تاكرش عست مضي يوقف
 .نيلقتسملا ىلع ءاضقلل ةلواحم يف كلذو ماخلا مليفلاو ضرعلا تالآو مهريوصت
 ىلإ يمتنت نأ بجيف ماخ مليفو ضرع تالآو ريوصت تالآ ىلع لصحت يكلو
 اذإ ىتحو .ةيئامنيسلا مالفألا ةعانص نم جورخلاب رطاخت كنإف الإو داحتالا
 كلوصح لجأ نم اًيعوبسأ رالود ٠٠١ عفدت نأ كيلع نإف .هتاريماك ىدحإ تكلتما
 ماع يف يذلا 1/5800 دض نورخآو لميل لضان .اهمادختسا زايتما ىلع
 ,تقولا كلذ يفو 51615038 ىلئ1-11ان5غ ثعأ ىلإ همامضناب نالعإلا ن1

 يف يتلا ةيئامنيسلا مالفألا ةعانصل لاسرفينوي ةكرش نم اًءزج 1142 تحبضأ
 ناونع هل مخض ويدوتسا لب ؛ةعبات دعت ملف لاسرفينوي اهنم تقثبنا 1915 مانع

 .سوليجنأ سول ؛لاسرفينوي ةنيذم .ديرب بتكم
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 سالجود ؛ نلباش يلراش . دروفكيب يرام نيلثمم ةثالث ماق 1114 ماع يف

 نكت ملو « ستسيترأ ديتيانوي" ةكرش سيسأتب تيفيرج .و .د جرخملاو سكنابريف

 .نيرخآلا مالفأو مهمالفأ عيزوتو جاتنإل تنوكت عيزوت ةكرش اهنكلو ءطقف ويدوتسا

 لك ناكو ؛ةحاسلا ىلع نيلقتسملا نيجتنملا نم ددع رهظ ةليلق دوقع رورم دعبو

 عيزوتب نيودلوج ليوماص وهو ءامظعلا دحأ ماقو .نيرخآلا نع فلتخي دحاو

 ةتيمملا ةياهنلا" ؛لاثملا ليبس ىلع ”ستسيترأ دتيانوي“ لالخ نم همالفأ ضعب

 ويدار .و .ك .ر ةكرش لالخ نم ديدعلا نكلوا 954 جنرذو تاعفترم" و97

 نكي ملف« 150! ماع ىف اهطاشن فقوت نأ ىلإ مخض ويدوتسا يهو امنيسلل

 عيزوت لجأ نم طقف ويدوتسالا مدختسي وهف ويدوتسا ءاشنإ ديري نيودلوج

 .همالفأ

 دحأ ىلإ ءامتنالا نوديريو مهتايصخش مهل نورخآ نوجتنم كانه ناك

 ثيح رنراو ناوخإ سيلاو لاه كرتا 544 ماع يف .نامألا لجأ نم تاهويدوتسالا

 يف بغري يتلا مالفألا رايتخا طقف ديري ناك هنأل ؛جاتنإلا نع لوئسملا ناك

 يف رقتساو .اهجاتنإل ةنس لك اًبيرغ اًمليف نيرشع نم ةمئاق عضو سيلو اهجاتنإ
 لثم اعئاور ويدوتسالل ةرتفلا هذه لالخ ققحو 4٠ ماع ىتح لظ ثيح تنومارب

 ”يقيقح مزع" و1514 تيكيب 1900 ”ةدرولا مشوا907 "ريغصلا اييش اي دع"

 نترام نيد تايديموك لثم ةيبعش اهنكلو اًزيمت لقأ مالفأ ىلإ ةفاضإلاب 6

 سفنب ماق تنومارب كرت نأ دعبو .يلسيرب سيفلإ مالفأ نم ديدعو سيول ىريجو

 يرام» و514١ «موي فلألا تاذ نآ» .تاونس سمخ ةدمل لاسرفينوي يف ءيشلا

 وك نتسورد» مث ةيخيراتلا امهتقدل يلاعلا امهرابتعا امهل 1911 «ادنلتكسا ةكلم

 نياو نوجل ديحولا ءاقللا هنأ ىلع سيلاول جاتنإ رخآ ركذن فوسو 1916 «نريج

 .نروبيه نيرثاكو

 عم ةليوط ةدمل لجيبس ماس وهو ةرتفلا كلت يف رخآ لقتسم جتنم دقاعتو

 رهن ىلع يريوك 501١"ءاتيملا فيصر ىلع" لثم تايكيسالكلا هنع جتن ايبمولوك

 ىلع وأ "ابيش" ىلع قلطن امدنع نكلو ,1517 ”برعلا سنرول“ و1507 ”ياوك
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 مت يتلا مالفألا نيب ةقرفتلا لهجن اننإف «ةلقتسم مالفأ» امهنأ 'ءانيملا فيصر'

 لخاد نم لجيبسو سيلاو جتنأ .هلخاد يف اهعنص مت يتلاو ماظنلا جراخ اهعنص
 .نيتيجاتنإلا امهيتكرش نضتحي ناكمب ويدوتسالا امهدمأ دقف ماظنلا

 نآلا .لجيبسو سالوو نيودلوج مايأ ذنم يمارد لكشب لقتسملا مليفلا ريغت دقل
 اهسفن يه يتلا ريام نيودلوج ورتمل صاخ ميسقت ال4 ستسترأ دتيانوي ربتعت
 لك تحبصأ .ايبمولوك مالفأ ةكرشل ةكلاملا اضيأو 501 ينوسل ةعبات
 :تالتكتل ةكولمم يئامنيسلا جاتنإلا ىف مكحتت تناك يتلا ةريبكلا تاهويدوتسالا
 اهكلمت لاسرفينوي س .ب.ن نآلا لاسرفينويو ينوس امهكلمت .م .ج.م و ايبمولوك
 نيرشعلا نرقلل سكوف كلميو رنراو ميات رنراو ناوخإ كلميو كيرتكلإ لارنج
 .ينزيد ةكرش يه ةرح فقت يتلا ةديحولا .رابخألل خودريم تربور تاكرش

 .رشايبم: ريغ قيرطب لقتسم جاتنإ يف تلخد دق ةريبكلا تاهويدوتسالا ىتح

 ةمئاق يطغتو مهسفنأب فاك ردقب مالفأ جاتنإ نوعيطتسي ال مهنأ اوكردأ مهئألف

 ةمالع سفن لمحي ءزج صيصختب تاهويدوتسالا تباجتسا ؛ةيونسلا مهعيزوت
 "”تاليهستلا" هيلع قلطي ام عيزوتل «ةئزجتلا كيتوب» اًنايحأ ىمسي ويدوتسالا
 تكلتما كلذلو .(عيزوتلا لجأ نم ويدوتسالا اهيلطي لقتسم لكشب تجتنأ مالفأ)
 ٠٠١8 'ئيركلاف" و 2٠٠١ "نالمحلا لجأ نم دوسأ اله " ريام نيودلوج ورتم

 نيج ىدان و "ةلباقملا' ةيكيسالكلا ينوس مالفأ تجتنأ اهنإف ءينوسل ةبسنلابو
 زرشتيف سكوف تمدق :لاسرفينويل ةبسنلابو ٠٠١4 امهالكو ”باتكلل نتسوأ
 سكوفل ةبسنلابو ٠٠١7 ”بضغلا تارك و 7٠٠١5 "فيظنلا لقعلل مئادلا جهوتلا"
 و ٠٠١5 "ةريغصلا نياش نص ةسنآلا" تيال شريس مالفأ تمدق ,ءنيرشعلا نرقلل

  ةلقتسملا رنراو مالفأ نآلا تحبصأ يتلا  رنراو ناوخإل ةبسنلابو ٠٠١7 ونوج
  تنوماربل ةيسنلابو ٠٠١ هءاسنلا ضرأ يف»و 7٠١7 "فئازلا عانقلا" تمدق
 تمدق  سكيسالك تنومارب لبق نم تناكو جاتناه تنومارب تحبصأ يتلا

 صاخلا مسقلا لشف ولف كلذ عمو ٠٠١7 امهالكو 'لباب' و "ةبسانم ريغ ةقيقح"
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 ةلقتسملا مالفألل رنراو ةكرش عم لاحلا ناك امك ويدوتسالا تاحومطب ضوهنلا يف

 هقلغي نأ ويدوتسالا ناكمإب نإف

 وقت يتلا كلت نع ”تاكيتوبلا" هذه قيرط نع مالفألا عيزوت فلتخي فيك

 نالوم» مليفل نيرشعلا نرقلل سكوف عيزوت ىلإ ًالثم رظنأ ؟اهعيزوتب تاهويدوتسالا
 مليفلاف ٠٠١ ماهكيب لثم اهلكرأ' مليفل تيال شريس سكوف عيزوتو 1٠١١ «جور

 ةلوطب نمو ريوصتلاو جاتنإلا يف ءارث ثيح حيحص لكشب ويدوتسالا جاتنإ لوألا

 دجو ماهكيب' نأ مغرو .موجن الب ريغص يناطيرب مليف 0 .نامديك لوتيتب

 نتا ا ل ا يي يذلا روهمجلا
 .تيال

 نإف ءايصخش ةلومملا مالفألاب اذدودحم «لقتسملا مليفلا» حالطصا ناك اذإو

 فزاع و7١٠٠ ءامسلا نع اًديعب .ةحلاص ربتعت يتلا يه مالفألا نم ليلقلا

 نيلثممب زرشتيف سكوف ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا جاتنإ نم "٠٠١ ونايبلا

 نايردأ و «ءامسلا نع اًديعي» يف ديوك سيندوروم نايلوج) .اًيبسن نيروهشم

 معن دوويلوه لسارمل ةبستلاب .5ةنولقتسم مه له .(ونايبلا فزاع" يف يبورب

 ةفطاع' جتنيل هلاومأ نوسبيج ليم عضو ٠٠١7 ماع يف .معن ةعانصلل ةبسنلابو

 ةايحل ةريخألا تاعاسلا لوانتي ةيمارآلاو ةينيتاللا يف مليف وهو8١٠٠ "حيسملا

 اذه جتنيل رالود نويلم؟0 مدقي نأ ةداعلا قوف مجنك نوسييج عيطتسيو .حيسملا

 جاتنإ اًدبأ نكمي ال نكلو .نوكيإ هجاتنإ ةكرش لالخ نم يلاعلا يصخشلا مليفلا
 ةفطاع» مليف نإف ؛غلبملا اذه براقت ةينازيمب امنيسلا ةسردم يجيرخ دحأل مليف

 .ةملكلا ىنعمب لقتسم مليف وه «حيسملا

 مليف هيشي ال هنإف ماع هجوب ؟طبضلاب لقتسملا مليفلا حمالم ام نكلو
 يف ءيطخي نأ ءرملل نكمي ال احضاو ًالثم مدختسن امدنعو ءيش ىف ويدوتسالا

 ىللم71١ اريماكب هريوصت ىرج يذلا (1994) ءريلب ةرحاسلا عورشم» مليف

 مليفلا حيرشت ت33



 هعيزوتب موقت ةيئازيملا مخضلا مليفلاق , رالود' ٠٠٠١ ىلاوح ةيبيرقت ةينازيمو
 ليزجف رالود نويلم "ريلب ةرحاسلا" دصح عيطلاب .ةريبكلا تاهويدوتسالا

 ستيج زنويل ةكرش اهترتشا يتلا نازيترأ ةكرش يهو هعيزوتب تماق نمل ركشلا

 لثم ةبعرم ةصاخ تارثؤم هب سيل لقتسملا مليفلا نإف ؛ةقد رثكأ نوكن يكلو

 ال عقاولا يف هنكلو ستربور ايلوج وأ زورك موت لثم ريهاشملا نم نولثمملا نوكي
 ابلاغ ةلقتسملا مالفألا نإف ةفاضإلابو .قالطإلا ىلع ةيدويلوهلا طامنألا هبشي

 يف لاثملا ليبس ىلعف .ةبعص تارارقب نايتالل نيرطضم نييداع اسانأ روصتام

 ريدتو اهجوز كرنتو اهنم صلختت ةريصق ةيتايح ةقالع لالخ نم لماح حبصتو
 ضفر لماح ةقهارم ررقت "ونوج' مليف يفو .هيف ام لك اذه .ريطفلا توناح يه

 ةايحلا ىف نييداعلا سانلا نع مالفأ هذه .اهلمح عضت نأ راتختو ضاهجإلا

 .ةيمويلا

 ةكرش مقت مل ب فرح مالفألا جاتنإ دض ةروث ٠٠١1 «رابجلا بلقلا» مليف ناك

 مالقأ نأ لمتحملا نم .جاتناف تنومارب ةطساوب نكلو هعيزوتب تنومارب مالفأ

 ناتسكاب يف ٠٠١7 لريب ليناد يفحصلا لتقم ةيشحو نع اًمليف تطخت تنومارب

 «يملاعلا ةراجتلا زكرم» لثم 8 / ١١ مالفأ لثمي روهمجلا مامتها مدع بيسب

 تطبترا يتلا يلوج انيلجنتأ لثم ةمجن عم ىتح"٠ ٠5 امهالكو" 57 اكيرمأ"و

 تنوماري لالخ نم «رابجلا بلقلا» مليف عيزوت وه يلام رارق لضفأ ناك عورشلاب
 0 .جاتناف

  يعابظتا ليجنست طخ مهيدل نيذلا ءالؤه ةلقتسملا مالفألا جاتنإب موقي اساسأ

 يقابلا يتأي) ليومتلا ضعب ويدوتسالا رفوي :تايلمعلا ساسأ ويدوتسالا نوربتعي

 هون .ةينقت تامدخو يبتكم نايكو (ةيكنب ضورقو ةينواعت ةيجاتنإ تاميظنت نم
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 عيزوتب تماق يتلا ةقباسلا تنمنيترتنإ نازيترأ ةكرش ىف نيذفنملا نيجتنملا دحأ

 دجوي ال تقولا سفن يفو مويلا نولقتسم نحن :ًالئاق "ريلب ةرحاسلا عورشم" مليف
 لوصحلا متي نأ امو .ليومتلا يف لقتسم وه مليف عناص لك نإف (؟) لقتسم دحأ
 نكمي كلذ ثدح اذإو :هروصت بسح مليفلا جاتنإ ةيلاتلا ةرطخلا نوكت :لاملا ىلع

 .اهدصاقم وأ هدصاقم قيقحت ىنعمب لقتسم هنأب يعدي نأ مليفلا عناصل

 لاؤسي 1.06 "امنيسلا يروصمل ةيملاعلا ةباقنلا" ةلجم تماق 7٠١1 ماع يف

 تاباجإلا تفشكف ."ةفلكتلا ليلقلا" مليفلا نع مهموهفم نع نيروصملا نم ةينامث
 ةداملا يف ةنامألاو ةقيقحلا وحن ريسن نأ انل حمسي» لقتسملا مليفلا نأ : نع

 عنصي نأ" مليفلا عناص عيطتسي .ءاًيريهامج نوكي الأ هريصم ناك الإو ةيصخشلا
 يفو .'يساسألا طخلا رارمتساب بقارت ةنجل دوهج نود هديري يذلا مليفلا

 صاخشأ مالفأ ةعانصو اهيكحل اًقيوشت صصقلار ثكأ دجت ام اًيلاغ هنإف" ةياهنلا

 ةورث داج امنيس بلاط يأ لهاجتي نأ بجي الو (*)' ةرطاخملاو بيرجتلل نيسمحتم
 ةيلحم امالفأ فشتكن فوسو .لبق امم رثكأ ةحاتم نآلا يه يتلا ةلقتسملا مالفألا

 .ةمظاعتم تسيلو ةعضاوتمو مجنلا ةوق سيلو ةيصخشلا كرشت ةيملاع تسيلو
 :يملاعلا مليفلا

 .ةيكيرمألا امنيسلا ةعانصل ةبسنلاب اًفاجع تاونس تاينيسمخلا لئاوأ تناك

 ةليل ىف ضرعلا راد جورت دقف .دلبلا ءاحنأ يف ثدحي فولأملا ويرانيسلا ناك

 ضرعلا راد لوحتت كلذ دعبو .اًيلاخ رادلا لخدم نوكي ىلاتلا مويلا يفو تبسلا
 يف نويلم 5١ نم امنيسلا روهمج صقانتو .ةلاقب لحم وأ ةيودألل رجتم ىلإ

 ناكو ددعلا فصن رادقمب روهمجلا ددع هيف زواجت كلذ دعب ماع ءاج مث 41

 يف .«لضفألا وه ريكألا» أدبمب ذخألاب دوويلوه تأديو .تاونس رشع دعي كلذ

 (4) 5 عمطعم 0دجا1 ووين “ال/ طعم 171/0105 م1110" “1011و مل عمم ع, 10-

 0لعمعرلعمأ طءملنعع5 200 ]0 5أ[أ طاناماك. اللات همر كللعانكأ 2000: 9.

 (5) مدناتمع [هععنو, “ طاوطغ (نلمعرت200ع12م]11عت5 آنأدءانكد /1/هراءاشع هنن 120عمعا-

 لعمخأ ال1 تك**, 1020, 12كععر عن 2007: 37
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 مالفألا كانه ناك ةيادبلا يف ,نويزفيلتلا اهبلس يتلا ريهامجلا عاجرتسال ةلواحم

 ديور ولوب ةراظن هينيع ىلع عضي نأ روهمجلا نم تبلطت يتلا ةثالثلا داعبألا تاذ

 يثالث مليف لوأ ناك .قمعلا ماهيإب ساسحإلل كلذو ,ىوقملا قرولا نم تاراطإب

 ةيح تمطل امدنع ًةصاخ ريهامجلا لهذأ يذلا (150١؟) «اناوب ناطيش» داعبألا

 تءاج كلذ دعب .دهاشملل اًيقيقح اذه اديو ءاهيلع تقلزناو ةرجش اهناسلب
 هيف تناك ميدقلا لدعملا)!:١١15 داتعملا مجحلا ناكف ةشاشلا عيزوت تالواحم

 تارييغت ترجف (عافترالاو ضرعلا ىف فاعضأ ةثالثو دحاو اًبيرقت ةشاشلا

 يتلا (عافترالاو ضرعلل ةبسنلاب فصنو نافعضو نانثا (1:700 نم .ةفلتخم

 . (١)ةدحتملا تايالولا يف جذومنلا نآلا تحبصأ

 ىلإ اورظن نييكيرمألا نيفقثملا بلغأ نإف يدج لكشب امنيسلا ذخأ نع اًديعبو
 نأب تقولا كلذ يف نييميداكألا نم ليلق دقتعاو .ةبيثك ةرظن "ةيئامنيسلا مالفألا"

 .ةساردلل عوضوم يأك اهاحنم يف ةقيقدو ةمظتنم حيصت فوس امنيسلا ةسارد

 دعاوق ءاسرإو رثكأ مهتناكم امنيسلا عانص دطو املك رييغتلا يف ةيلقعلا تأدبو

 «ةيبنجألا مالفألا» هيلع قلطي نأك ؛تانيتسلاو تانيسمخلا يضو .يئامنيسلا نفلا

 مالفألا ةميق نم اوللق نيذلا ةبلطلا يلاتلابو نييميداكألا مامتها ىلع ىلوتساو

 .ةيراجت امنيس اهنأ رابتعا ىلع ةيكيرمألا

 ةيملاعلا مالفألا ةدهاشم تأدب ليلق تقوب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعبو

 يض ةيادبلا يف تناك ءتقولا كلذ ىتحو .ةيكيرمألا امنيسلا رود يف مظتنم لكشب

 تصصخت يتلا ضرعلا رود نم ليلق كانه ناك ثيح :كرويوين لثم ةريبكلا ندملا

 ريغ مالفألل ةيتقولا ضورعلا تمعد يتلا تاعمتجملا يف وأ ؛مالفألا هذه يف

 .ةرواجملا ضرعلا رود يف ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا

 (6) 84هوأ طالصت 1عدماك ظحءماقتم اطع الومامانك ال/1لعوعوععو 220ععووعو (© م0 ع23219, ©1126

 125 عممعر اللذاه الأكأمللا, ةصل 50 طوراطلت عع 10: ءئدصمأع 63910 خ. ©هماع “قه 11ئ50-

 مب 06 طع !طادصسملاا ع طال“ 3رل هلأ. (1ل عرب ال ومأعت !]وزكمر 1996) 4163-9.
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 ءامنيسلا ةعانص نم اًمامت فلتخم عونل نويكيرمألا ضرعت برحلا دعبو
 اهيلع حلطصا يتلاو تانيسمخلا ةيادبوا 544 نيب ايلاطيإ نم تءاج يتلا امنيسلا
 ققشلاو عراوشلا يف اهريوصت يرجي ناك ,ةديدجلا ةيلاطيإلا ةيعقاولا نآلا
 ةمزألا تمدق .امور يف توصلل ليجست نكامأ كانه ناكو ءارج ملهو ةفصرألاو

 .اهلثم لعفي نأ دوويلوه يف ويدوتسا ىأ عطتسي مل ةيقادصم برحلا اهتكرت يتلا
 نلمعي ىتاللا ءاسنلا ةلاح :توملاو ةايحلا عوضوم مالفألا هذه تنوانت ام اًبئاغو

 بألاو :.(1547) "زرألا ةرارم" مليف ىف اهاندهاش ىتلا زرألل وب يداو لوقح ىف

 قراس' مليف عوضوم ناك لمع داجيإ نم هتمرح ثيحب هتجارد تقرس يذلا
 يف ءاقبلا لجأ نم ةقيرطب نولضاني نيذلا عراوشلا لافطأو ٠ (1447) ”ةجاردلا

 ,ةديعس ةياهن مالفألا هذه نم ريثكل نكي ملو , (1557) "ةيذحألا حسم" مليف

 .ريهامجلا ىلع يعقاو ٌريثأت اهل ناك كلذلو

 نم ديدعلا قمع ببسب ةيبروألا امنيسلا ىلإ نويكيرمألا نوفقثملا بذجنا
 لدجلا مهدنع تراثأو .نامجرب رامجنإ يديوسلا جرخملا مالفأ ةصاخ مالفألا

 "عباسلا متخلا" لثم نامجرب عئاور يف ةليوط ةدم لداجي نأ ءرملا عيطتسيو .داجلا

 .يرهاظ لكشبو .ةلوهسب اهصيخلت نكمي ال يتلا (1401) "ةيربلا ةلوارفلا" و

 تالمجحلا نم ىطسولا روصعلا يف سراف ةدوع ”عباسلا متخلا" مليف لوانتي
 ىوتسم ىلع نكلو .نوعاطلا راشتنا مايأ مهلباقي نيذلا سانلا فلتخمو ةيبيلصلا .

 هتلواحمو .هللا نع هثحبو ناميإلا يف سرافلا ةمزأ نع مليفلا ربعي اريثك قمعأ
 ةهجاوم يف ةءاربلا اضيأ وهو .توملا ةركفل ةياهنلا يف هلوبقو .ةايحلل ىنعم داجيإ
 ةلوارفلا" مليف يفو .ناميإلا ةهجاوم يف لقعلاو توملا دض ةايحلاو ةبرجتلا

 عقاولا يف ةلحرلا نكلو ميركت روضحل هترايس يف ءابطألا دحأ رفاسي ."ةيربلا
 بيج ةعاس ,ةراظنلا تاسدع مطحت .توملل روصب مليفلا رخزي .توم ةلحر ينه

 كرحتيو .عراشلا يف شعنلا طقسي ثيحيب ةلجع دقفت ىتوم ةيرع .ةلسلس الب
 .ةءاربلا ةنايخو ةءاربلا نمزو ءعقاولاو ليختملا نيبو .رضاحلاو يضاملا نيب مليفلا

 نرقلا فصتنم يف ةلوهسب هلوانت رجي مل ةداجلا تاعوضوملا هذه نازتا نإ
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 ركفلا دوويلوه اهيلع قلطت ام نامجري مالفأ نكت مل . دوويلوه يف نيرشعلا

 ةملك نيرشعو سمخ يف هصيخلت نكمي يذلا مليفلل رخاف حالطصا وهو ؛يلاعلا
 كفلا"“ و :(1541/) "ةئداهلا ةريحبلا" : ةفولأملا نيوانعلا بسح هفصو وأ :ءلقأ وأ

 طوقس'" مليفل ةداعإ وه (١٠٠٠)'عراصملا" و .حيسامتلا عم :(1910) ”سرتفملا

 وه )٠٠١1( "اوشوج" مليفو ءسوؤرلا عطق عم (1514)ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 نم ريثكف :(19177/)ناطيشلا ةرذب" مليف لباقيو .(1501) "ةئيسلا ةرذبلا" مليف

 يتلا فينصتلا تاقاطب مواقت يهف ءاهفينصت لهسلا نم سيل ةيملاعلا مالفألا

 هعضول مالفألا دحأ عورشم نوشقاني امدنع ويدوتسالا يف نولوئسملا اهمدختسي

 يعامتجا» و «ىداقتنا» ,«ةيكرح ةرماغم» .«ريثم يسنج» :جاتنإلا ةطيرخ ىلع

 .«يسنامور

 نم ويدوتسالا هيغبي ام ىلإ يملاعلا مليفلا لصي ال نايحألا ضعب يفو
 يف ةلحر نع جتني 141١ «ةرماغملا» ينوينوطنأ ولجنأ لكيام مليف يفف ,فيصوتلا
 اهيلع روثعلا بعصي امدنعو :؛ةباش ةأرما ءافتخا رزجلا ىدحإ ىلإ توخيلا دحأ

 ودبي الو  رهظت ال اهنكلو ءرهظت فوس اهنأ مليفلا نم ام ةطقن دنع ضرتفن اننإف
 ةطقنلا وه يذلا مهدلبت سكعي امنإ مامتهالل مهراقتفا نإف .متهم اًدحأ نأ
 نيب ةقزمملا ةقالعلا 11914 «ناترامو سيلأ» مليف روصيو .مليفلا ىف ةيويحلا

 لتقي امدنعو اًناكينام لمعي لجرو نامك ةفزاع امهو نيتيسيئرلا نيتيصخشلا
 ,ةحيضفلا بنجتل كلذو ؛ثداح ةجيتن ةافولا نأ ةلئاعلا ررقت دمع الب هابأ باشلا

 اننإ ؟ءيرب وأ مهتم وه له .فرتعي نأ ةياهنلا يف ررقي ريمضلا عزاوب نبالا نكلو
 .ثدح امل ةيلوئسملا راتخا هنأ ةصالخلا نإ .ادبأ فرعن ال

 اريكأ مالفأ تذخأ ثيح دنهلاو نابايلا ءانثتساب) ابوروأ يف يملاعلا مليفلا ناك

 نآلا حبصأف (نفلا رود يف مرتحم لكشب اهقيرط يار تيج ايتاسو اواسوريك

 ناك كرويوين ةنيدم يف ٠٠١ فيص صالخ يفو .«يبنجأ» ةملك وحم متو ايملاع

 ةيناملاو ةيلاطيإو ةيسنرفو ةيدنهو ةيناطيرب اًمالفأ دهاشي نأ عيطتسي ءرملا
 .ةيكيرمألا مالفألا طسو ةيراغلبو ةينامورو ةيناريإو ةينابسإو ةينيصو ةيسورو
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 نأ انيلع ؛يكيرمألا ريغ مليفلاو يكيرمألا مليفلا نيب فالتخالا فرعن يكلو

 ىف ةاهط ةسيئر عقت ثيح 7٠١1 "تازوجح ال" هجاتنإ ديعأ ؛يملاع مليف ىلإ رظنن
 5٠١7. 'حجرألا ىلع اثرام" ىناملألا مليفلل ةنيمأ ريغ ةداعإ وهو .دعاسم هاط بح

 - تراهكيإ نمرأو زنوج اتيز نيرثاك ةفورعم مهؤامسأ دوويلوه يف نيلثمملا نكلو

 اسيل  وتيلتساك ويجريو ثيدج انيترام  ىناملألا مليفلا يف نيذللا نيح يف
 ثيح ةفلتخم داعملا يكيرمألا مليفلا يف تارييغتلا نإف .كلذ نم رثكأو .نيفورعم

 .ةدحاو ةبجولا نإف كلذ عمو .ةفلتخم ةيجاتنإلا ريياعملاو ةفلتخم ةماعلا طوطخلا

 .تادقتعملا ةمئاق ىلإ ةنيعم ةلود مالفأ ديلقت ىلإ عبطلاب ضعبلا ليمي دق

 حمالملا نم ةمئاق ىلإ ةيكيتنامورلا ةكرحلا لثم ةيبدأ ةكرح عاضخإ اذه هبشيو

 اهضرغ ىدؤت ال يهو .رشع عساتلا نرقلا يف ةديصق يأ ىلع قيبطتلل ةلباق

 نأ بجي :كلذ نم رثكأو .جدريلوك سيل ىليشو نوزياب سيل ثروزدرو نإف اًمئاد

 عاونأل اهباشم ادب ولو ىتح اًديرف يملاعلا مليفلا لعجي يذلا ام فشتكت نأ لواحت

 . اهفرعت يتلا مالفألا

 ىلإ نامجرب رامجنإ دوعي "٠٠١ ”دنابارس" مليف يف ؛لاثملا ليبس ىلع

 اًماع نيثالث دعب (نوسفزوج دنالريإ) ناهوجو (ناملوأ فيل) نايرام تايصخشلا

 دقل 19175 ”تاجيزلا ىدحإ نم دهاشم مليف يف ريهامجلا ىلإ امهميدقت نم

 اهجوز ةرايزل ةئجافم ةبغر نايرام ىدل نإف كلذ عمو ةليوط ةدم نم الصفنا

 ةيفطاعلا لكاشملا يف ةطروتم حيصت ثيح ةدتمم ةماقإ ةرايزلا حبصتو .قباسلا

 لضفملا مسالا) كيرنه ةنبا نيراكو عضاوتم راقيسوم وهو ناهوج نب كيرنهت

 دق ةيرسألا ةطبارلا نأ نايرام دجتو .ةبوهوم ليسنويف ةفزاع يهو (نامجربل

 هيدلاوو لفطلا نيب دوجوملا عونلا  دانعلا عاونأ أوسأو ةضراعملاو مدنلا اهمطح

 اهيف ثدحتت تاقوأ كانهو .ههركي يذلا هيبأو كيرنه نيب ةلاحلا هذه ىفو

 نم ولخي يذلا نامجرب ريوصت دهاشن اًضيأ اننأكو اريماكلل رشابم لكشب نايرام
 مليغلل ةميرمللا ةكرشلا اودزععا نيذلل ةبحقنابز .ةيرطضم ةلئاعت ةفطظاعلا

 يف اًساسأ متير كانه نإف كلذ عمو .ةكرحلا ميدع «دنايرس» ودبي .ىكيرمألا
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 زيمي يذلا (راصتخالاو ليوطتلاو ءطبلاو ةعرسلا) عونت نود يدرسلا قفدتلا
 يف ةريثك ثادحأ كانه سيل نأب ودبي دق هنأ مغرو .يطمنلا يراجتلا جاتنإلا

 يتلا تايصخشلا لخاد ثدحي امنإ ثدحي ام نكلو .ريثكلا كانه نإف :مليفلا

 دقتعا .مهتارظن لالخ نم صخألابو مهمالك لالخ نم نامجرب اهنع فشكي
 ةروص امه ةيصخشلاو ثدحلا نإف مليفلا يفو ةيصخش وه ثدحلا نأ وطسرأ

 .ةيصخشلا حور ىلإ لصتل هوجولا سردت نأ بجيو ةقلطم

 لثمت يهو دنهلا يف يابموب يف ةيبعشلا امنيسلا حالطصا وهو :دوويلوب

 يهو .يايموب مالفأ يف ةعئاش ةيقيسوملا دهاشملاو ,ديرفلا يصخشلا اهثارت

 تايصخشلا ىدحإ تومت ثيح :7١٠7,"نامرألثم امارد يف اًضيأ ثدحت

 يفض ةعورملا مئارجلاو ةيدوويلوهلا نشكألا مالفأ ديلاقت ىدحإ يه يتلا ةيساسألا

 مالفأ نم ةفورعم تاكبح عاونأ يطمنلا دوويلوب مليف مدختسيو .ةميرجلا مالفأ

 بألا :بحلا ثلثم كانهف .ءصقرلاو ءانغلا دهاشم نع رظنلا فرصبو برغلا

 نيمرجملا نم نوجردني نيذلا رارشألا ةعومجمو .ناسيعتلا نابيبحلاو ؛ءيساقلا
 . (2)نيقسافلا ىلإ

 ريمامجلا هعم تبواجت "٠٠١ «نوسنوم فافز» رين اريم مليف ناك اذإ

 عم بواجتلا ريبك دح ىلإ نوعيطتسي سانلا مظعم نأل كلذ نإف ةدشب ةيكيرمألا
 ,عازنلل ةفولأم ةكبح وه ددهملا فافزلا نإف ,فافزلل دادعتسالاب ةقلعتملا لكاشملا

 برهت ام اًيلاغف 1550 «ستب جوزدو 160١ «سورعلا دلاو» مليف ىف هاندهاشو

 اهبيبح ىلإ عفدنتو ,«لبقأ انأ» :لوقت نأ كو ىلع يهو حبذملا مامأ نم سورعلا
 ال اهنأب سورعلا حرصت نأ وأ 1974 "ةليل تاذ ثدح" مليف يف ثدح امك يقيقحلا

 سيرعلا مهفي نأ عقوتت يهو .رخآ اصخش بحت اهنأل :لبقأ انأ :لوقت نأ عيطتست

 (7) ةطعأاو ل. ةلدرندع اذنك ماعد ل101 80هلاركومل 1معمموودأعل 10: آ0ءالا ءعك هزه 101

 احممل 84هدتأعو زم “اطر عمبسك طاقضمم النك. [2هانطالأ ع", “لونها 05 8هماناقع م1

 هيل '1عاعزبأؤأهم 13” (5انوت لعل 2003): 73-2
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 اهجوز بحت تلاز ام اهنأب سورعلا كردت نأ وأ 1445 «فالغلا ةاتف» مليف يف امك

 سيلو قباسلا ىلإ نكلو  فافزلا قرتختف ظحلا نسحل اًبيرق نوكي ىذلا قباسلا
 ىف 151١ "ايفل داليف ةصق" مليف ىف امك مهلمأ بيخي نل فويضلا نإف اهبيطخ
 ىلع نيذللا نييطمنلا نييكيرمألا بألاو مألا انيدل سيل «نوسنوم فافز» مليف

 مدقي «نوسنوم فافز» نإف يكيرمألا مليفلا ريغ ىلعف .امهيتنبا جيوزت كشو

 طسو غزبي ةأجف ءارس لظ يسنج أطخ ةلاح ىلع لمتشيو .هيلع اًقفتم اًجاوز
 .جاوزلل تادادعتسالا

 يفو ؛لاصتالا ةليسو يه ةيزيلجنإلا ةغللا نأ يكيرمأ فافز مليف يأ يف دجن

 نوملكتي ال نكلو ةيزيلجنإلا ةغللا تايصخشلا مظعم فرعي «نوسنوم فافز» مليف

 نوكي ةيكيرمألا مالفألا يفو .ةيلاغنبلاو ةيدنهلاو ةيزيلجنإلا نيب نوراتخي مهف ءاهب
 عطقي 'ستب جاوز" مليف يفض ءرطمت ءامسلاو فافزلا ثدحي نأ ربكألا فوخلا

 هتنباو بألا مهيف امب فويضلا كرتي ثيحب ةميخ يف فاضزلا رطملا لوطه

 جاوز» مليف يف رطملاو ءلحولا يف نوضكريو ةميخب جاوزلاب دهعلا ةثيدحلا

 هديرت يذلا «لمتكملا مويلا» خطلي ال وهف :ةبوصخلاو ديدجتلل زمر وه «نوسنوم

 رثكأ مويلا لعجل ةيعبط ةليسو وه رطملا نإف ًاليدبو .اهفافزل ةيكيرمألا سورعلا
 .لبق نم تناك يتلا لكاشملا نم  اًيتقو لقألا ىلع - هلسفب ًالامتكا

 نيذلا ةريبك موجن ءامسأب دوويلوه مالفأ نوعري نيذلا اًمئاد ىقبي فوس

 ءالؤهو ةيملاعلا مالفألاو ةلقتسملا مالفألاب يئامنيسلا مهروهمجل عونتلا نومدقي

 اهل ةلقتسملاو ةيملاعلا مالغفألا نأ نيدقتعم ةرملاب دوويلوه تاعيزوت نوبنجتي نيذلا

 ىلإ مهروهمج باهذ نوددحي ثلاثلاو لوألا مييقتلا يف ءالؤه .ريبكلا اهقمع

 ملاع ىلإ ةلحر ىف انذخأي اهلصأ نع رظنلا فرصب مالفألا لضفا نإف .امنيسلا

 هباشي مالفألا نم نيعم عون ىلع امنيسلا روهمج راصتقابو .اًدبأ هيلإ بهذن مل
 قحتست صوصنلا نم اًفلتخم اعونت نضتحت امنيسلاف .بدألا نم دحاو عون ةءارق

 .لمأتلا ضعب اهلك
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 :يئامنيسلا صنلارابتخا

 طامنألا لك يف رهظت يتلا ةفلتخملا رصانعلا حيرشت يف أدبن نأ لبق

 يكيسالك مليف ٌةيادب لمأتنلف. ةيملاع وأ ةلقتسم وأ ةيئاور اهنوكب  ةيئامنيسلا
 .دحاو صن يف هرصانع جسن ةيفيك ىرنل

 ىلع نيوانعلا رهظت ءكوكشتيه درفلأل 1947 «كشلا لظ» مليف ةيادب يف

 تيربوأ ىقيسوم ىلع نوصقري مهو يروتكيفلا رصعلا نم بايث يف جاوزأل ةيفلخ
 عيزوتلا يف برطضم ءيش كانه نكلو .«ةحرملا ةلمرألا» راهيل زنارف

 ال ملاع ىف نيصقارلا نأكو جايتها ةدش اًبيرقتو اًريبك نوكي اًبلاغ يلارتسكروألا

 ىقيسوم رمتستو .راهنألا دحأ ضرعب ارسج ىرن كلذ دعب .هيلع ةرطيسلا نكمي

 كرحتت) ناب يف اريماكلا كرحتت امنيب مغانتم ريغ نكلو فورعم لكشب سلاقلا

 رهنلا ئطاش ىلع نيلجر نع فشكت ثيحب نيميلا ىلإ لامشلا نم (اًيقفأ
 ةبسنلاب يداع ريغ ءيش كانه سيلف ؛ىقيسوملا ادع اميفو .كمسلا ناناطظنمب ٍ

 ةطقل تقولا سفن يف رهظت نيح يف ةطقل يفتخت) جزم اندوقي نأ ىلإ ,دهشملل

 حضاولا نمو .ةلمهم ةمطحم ةرايس ثيح رهنلا ئطاش نم رخآ ءزج ىلإ (ىرخأ
 حضتا يذلا (ايفلداليف اهنأ دعب اميف رهظ) ةنيدملا ىلعأ نم ءزج ىف انسل اننأ

 لزنم مامأ اصعلا ةرك لافطألا بعلي ثيح ةرذق ةريج ىلإ رخآ جزم انذخأي امدنع

 ناكسلا دحأ ةرجح ىلإ لزنملا ةهجاو نم رخآ جزم انذخأيو .راجيإلل هتارجح

 .ًاراجيس نخدي شارفلا يف دقار .«ةملقم» ةلح يدتري لجر وهو  (نتوك فيزوج)

 ريتاوفلا نم ديزم عم دئاوملا ىدحإ ىلع ةعوضوم دوقنلا نم ةيمك هبشي ام امنيب
 .لاملاب مامتهالا مدعب يحوت ضرألا ىلع ةدعجملا

 .بابلا ىلع يه ىقبت امنيب رداكلا لجرلا ردصتي لزنملا ةبحاص لخدت امدنع

 هرهظ ىلع لجرلا  ةبرطضم ةطقللا حبصت :ةرجحلا لخدت امدنع ةياهنلا يفو

 ,ةيداع ريغ ةوق وذ صخش وهف حيرتسي ناك ولو ىتح لجرلاف .ةأرملا فقت امنيب
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 .هنع ناثحبي نيلجر كانه نأب هربختو ؛هلاحب متهي ال هنوكل لزنم لا ةبحاص همولتو

 نأ لبقو .طقف هريثي امهدوجو نإف ءامهدوجوب متهم ريغ ودبي نكاسلا نأ مغرو

 ضعب عمسن .ةأجفو .مطحتيف بوكلاب فذقيو اًسأك لوانتي ةرجحلا رداغي

 رميو لزنملا رداغيو .ام لكشب هب ةطبترم اهنأكو «ةحرملا ةلمرألا» نم تاعوطقملا

 مدختسي ءامهنم نكاسلا تلفي امدنعو .هعبتت يف نارمتسي نيذللا نيلجرلاب

 نأ ىلإ نيدراطملا مجح نم ًالقم (ىلعأ نم ةطقل) ةيلاع ةطقل كوكشتيه
 امدنعو .مهعدخ هنأل اًرورسم امهالعأ نكاسلا فقي امنيب ةيرشب ةطقن ناحيصي

 زسم ىلإ ةيقرب نكاسلا لسري :؛هناكم يف ىقبي نأ يف هل نامأ ال نأ كردي

 .اهل ةرايزب موقي نأب ررق هنأب اهربخي اينروفيلاكب ازور اتناس يف نتوين فيزوج
 حبصي كلذلو "”ىلراش اهمع نم ةريغصلا يلراشتل ةلبق' ةلمجب ةيقربلا يهتنت

 .«ةريغصلا ىلراشت» اهنأو دبال هتخأ ةنبا يذلا يلراش معلا :امسا لجرلل (ريخأ

 قيقدلا سكعلا يئرم لكشب حبصي يذلا ءازور اتناس ىلإ ثادحألا ناكم ريغتي

 اتناسف «لزعنملا يدامرلا رظنملا يفتخي ؛هاندهاش يذلا ةنيدملا نم بيئكلا ءزجلل

 ةيديهمت ةطقل :ةينقتلا سفن يه ةينقتلاو .ةيبذاج رثكأو ةفلأو اًقارشإ رثكأ زور

 ىلإ مث ءىسيئرلا عراشلا ىلع جزمو ءزور اتناسل (ناكملا ددحت ةطقل ىهو 85)

 ةباش ةأرما ثيح فرفلا ىدحإل ةياهنلا يفو ؛ىروتكيفلا زارطلا ىلع تيب ةهجاو

 ةفراغو اهبايث لماك تدترا دقو ؛يولعلا قباطلا ىف شارف يف ةدقار (تيار ازيرت)

 اهضعب عم زور اتناسو ايفلداليف دهاشم ىزاوتت .نكاسلا لثم اًمامت ءاهراكفأ يف

 .صاخلا ىلإ ماعلا نم اريماكلا كرحتت امدنع ناكملا زربت يتلا تاطقللا عم

 اميف ملعن) طاشنو ةيويحب ةلفط كرحتتو ىضرألا رودلا نوفيلت سرج قدي

 نكاسلا ةقالع دكؤت اهمأل ةيقرب تلصو دقف .بيجتو (ةباشلا ةأرملا ةنبا اهنأ دعب

 يض اهتبغر اهيبأو اهمأ ربخت يهو ةباشلا يدبتو .نتوين لآ مهو ازور اتناس ةلئاعب

 يقيقحلا اهمسا .«مهيدل ةيويحلا ثعبي نأ عيطتسي» وهف :ءىلراش اهمع مهروزي نأ

 .يلراش مسأب نانثا كانهف كلذلو .يلراشت يهف اهتلئاعل ةبسنلاب نكلو .تولراش
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 يلراشت" نإف «نآلا ىتحو :ةآرملا تاساكعنا امبرو سكعلا وأ رشلاو ريخلا
 نأل عفادلا اهيدل نإف ءاوزر اتناس ىلإ هقيرط يف اهمع نأ فرعت ال ةريغصلا

 اهنإف مداق هنأب لعفلاب قربأ هنأ ملعت امدنعو :يتأي نأل اهنم ةيقرب هل لسرت
 .هل ةبسنلاب قمعأ اًيرق رعشتست

 حضويو ؛راطقلا نم لصفنم ءزج يف هباوجتسا متي يلراش معلا لصي نأ لبقو
 ءوسي رذني ءيش كانه .ءيس فقوم يف هنأب نيمتهملا نم نينثا ىلإ ربخملا
 ودبي هنأ ىتح داوسلا كلاح اًناخد ثفني وهف ؛:ةطحملا لخدي وهو راطقلل ةبسنلاب
 اذه لثم انعقوت نوكن دق ءيمنهج ردصم نم نكلو راطقلا نم جرخي ال هنأكو
 سو ,ةكداهلا ةقرشملا ازور تلي يف سيلو بيئكلا ياسا دهشلا 0

 نأ 0000 ,هتخأ ةنبال ملظملا بناجلا قاب ار اكيمحلا نأ اًمح ملعت ام
 نهلتقيو تايرثلا ءاستلا ىلع ضقني ىذلا ”ةحرملا ةلمرألا لتاق“ ديتع لتاق اهمع

 ةعداخم تحبصأ تخألا ةنبا نأ معلا ملعي رمألا رخآ يفو .نهتارهوجم لجأ نم

 لوصو رابخأ عم ةيادبلا يف ءيطيلا عاقيإلا عراستيو .رأفلاو طقلا ةبعل أدبتو
 معلا سيلو .مليفلا لاوط اًمقيمعو اًملتخم اًيدرس ابولسأ انل مدقي ثيح يلراش معلا
 دعب اميف هنأ مغر لماك لكشب ريغتي وهف ءراطقلا يف رهاظتملا ضيرملا وه يلراش

 .قالطإلا ىلع دجوت الأ اضيأ لضفي هنإ .هتخأ ةنبا نوكت الأب ررقي

 .يلراش يف نيبناج ىرن كوكشتيه انلعجي ءيلراش معلا لصي يذلا تقولا يفو
 اهنإف ىرخألا هج فدخل ةنبا تناك اذإو ضماغ رس هيدل معلا نأ ملعن نحن

 .اهب صاخ بناج اهيدل وأ هرس فشكت نأ امإ



 يناثلا لصفلا

 توصلاو كيفارجلا

 نمز امه جاتنإلا دعب وأ لبق اهذاختا متي يتلا ةديدعلا تارارقلا نيب نم

 هذهب ماق يذلا يصخشلا كحملا نم سيلو ءثدحلا مدقت ةعرسو ؛مليفلا

 نم رطس وأ ةنيعم ةروص نع لوئسملا وه نم ملعن ال اًيلاغ نحنف «تارارقلا
  لاثملا ليبس ىلع نامتلأ تربورو نلأ يدوو  نيجرخملا ضعب حمسي .راوحلا
 ةباتك ىف نوفلتخم ويرانيس باتك كرتشا دقو . دهاشملا ضعب لاجتراب نيلثمملل
 يه هذه نأ نظأ زيول' :يئاهنلا رطسلا نكلو (1547) ”اكنالبازاك مليف ويرانيس
 جتنملا ماهلإ نم ناك .تادوسملا نم ةدوسم يأ يف رهظي مل "ةليمج ةقادص ةيادب

 ىلإ يتأي دحاو لك ناونعب ًالصأ) ناك يذلا مليفلا نأ اضيأ ررق يذلا سيلاو لاه

 . اكتالبازاك' ناونعب نوكي فوس (كير

 نكلو جرخملا وه (1959) 'حيرلا عم بهذ" مليف نيوانع يف جنميلف روتكيف ناك
 نيذه نم دحأ ال هنإف :كلذ عمو .مليفلا يف اضيأ المع ركويك جروجو دوو ماس
 ىسدنهم لمع نم ناك ذإ ؛اتنالتأ دهشلل رثؤملا قيرحلا نع ًالوئسم ناك نيجرخملا
 نع بتكن امدنعف كلذلو يزنم نوريماك ميلو مليفلل ينفلا جرخملا وأ روكيدلا
 نأ ايئلاغ بعصلا نم ,11128508165 مليفلا عناص حالطصا مدختسن اننإف مليفلا

 مليفل جرخمك هب فرتعم رلباو مايلو نأ مغرو .ريثأت يأ نع لوئسملا نم فرعن
 قابس دهشم وه نيجرفتملا مظعم هركذتي يذلا دهشملا نإف :.(1109) روح نب"
 اضيأ ًالوئسم نتروم ناك ةغ.اصلايو .نتروم وردنأ لعفلاب هجرخأ يذلا تايرعلا
 .(1547) "رفيف زسم" مليف وهو رلياو مايلول رخآ مليف يف كركند دهشم نع
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 :كبفا 1

 لمشتو .نيفلتخم سانأ اهب ماق تارارقلا نم ددعل ةجيتن الإ وه ام مليف يأ نإ
 :ميمصتلاو عبطلا ماحتلا  كيفارجلا مادختسا ىرج فيكو نيأ تارارقلا هذه

 امثيح وأ نيينف ءامسأو نيوانعو تاراعشك مالفألا يف كيفارجلا رهظي نأ نكميو
 .ةعوبطملا ةملكلا لالخ نم تامولعم لصوي نأ مليفلا عناص راتخي

 1.0005 :تاراعشلا

 رهظت ةيكيرمألا مالفألا يف ؛ةنيعم ةروصب يهتنيو أدبي نأ ىلإ مليف لك فدهي
 .عزوملا مسا وأ ويدوتسالا راعش وه ةشاشلا ىلع ماع لكشب ةروص لوأ

 ذنم تريغت دف ديكأتلاب تاهويدوتسالا نأ مغرو «ةيراجتلا ةمالعلا وه راعشلاو

 نإف .تاينيعبرألاو نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا يف دوويلوهل يبهذلا رصعلا

 سكوفو تنواماربو ايبمولوكو رنراو ناوخإو ريام .ج .م لثم تاهويدوتسا تاراعش

 ةركلا تلازام .لدبتست مل اهنكلو اهليدعت مت دف لاسرفينويو نيرشعلا نرقلل
 تناك امك ةرئاطب ةطاحم دعت مل اهنكلو ءءامسلا يف رودت لاسرفينويل ةيضرألا

 ١91571- ماع نم تناك امك جاجزلا نم ةعونصم تسيلو .تاينيثالثلا لئاوأ يف

 مجح لقو اًجهوت تدادزا ةلعشلا نأ مغر سمت مل ةلعشلاب ايبمولوك ةديسو. 1
 .ةديسلا

 ةملك لك ىوتحم يف نأ ”ةلقنتملا ءايشألا" هباتك يف فوكوبان ريميدالف نلعأ
 خيرات راعش لك لخاد يف نأ اًضيأ لوقن دقف اًباوص اذه ناك ولو ءاهخيرات
 نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبرألاو تاينيثالثلا يف امنيسلا داور ناك .ويدوتسالا

 نيروهشملا نيلثمملا نم ةعومجمل كلذو اًديج اًمليف نودهاشي فوس مهنأ نوفرعي
 ”ءامسلا يف امم ربكأ موجنب" وهزي ويدوتسا ريكأ .م .ج .م ناك .تقولا كلذ يف
 امنيس نودهاشي فوس مهنأ اوكردأ ةشاشلا ىلع ةيروهمجلا رسن ىتأ امدنعو

 مالفأ لاثملا ليبس ىلع) «جماربلا يعئاصل» ةفورعم تناك ةيروهمجلا نأل ب فرح

 رود يف مارجوربلل ةلمكم تناك مالفأ يهو  (زرجور يورو ىرتوأ نيجل برغلا
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 ةقفرعم ىلع لقألا ىلع اونوكي نأ امنيسلا ةبلط ىلع بجيو .ضرعلا

 ش .اهنودهاشي يتلا مالفألا يعزوم وأ تاهويدوتسالاب

 ام اًيلافق ؛تاراعشلا ىلع ةرطيس يأ مهيديأل سيل امنيسلا عانص نأ مغرو
 .ةيراجت ةمالع درجم تسيل يهف ؛مليفلا عم لماكتت نأ نولواحي

 ليجلاب أدبي1144 «موتحملا ريصملا دبعم» و .«زنوج انايدنإ» جربلييس مليف يف

 ىلع زنوج انايدنإ ةميت عم نمازتم لكشب رهظي يذلا تنواماربل جلثلاب ىطغملا
 (زنوج انايدنإ ةميت) ىقيسوملاب تنوامارب لبج) ماحتلا ْئبني نذإ .توصلا طيرش
 .زنوج انايدنإ مليفو تنوامارب مليف وه يتأيس ام نأب ةفورعملا

 ءرثراو ناوخإ عيزوت نم وه "٠٠١ «كرويوين تاباصع» سزيسروكس مليف

 ىرن كلذ دعب .«ةشورخ» توصب اًبوحصم ةشاشلا ىلع رنراو ناوخإ راعش رهظيف
 هيرجي سومل رظنم نع «ةشورخلا» توص يلجني .لجر ينيعل ةياغلل ةريبك ةطقل

 نيرجاهمل ةيقيسوم ةقرف دئاق وه لجرلا نأ فرعن نأ ثبلن امو .هدخ ىلع لجر

 ويكيرمأ مهتأب نوهابتي نيذلا تناتسوتوربلا نم نينطاوم ةهجاومل دعتسي نييدنلريأ
 نتاهنام نم ةحاسم نع سمخلا طانقنلا نورجاهملا كرتي نأ نوبلاطيو .دلوملا

 .مهكلم اهنأ نوعدي يتلا ىلفسلا

 .ةيداع ريغ ةقيرطب نيرشعلا نرقلل سكوف مليف هنأب جور نالوم' مليف ددحيو
 مسالا سفنب ةيروطسألا سيراب ىف يهالملا دحأ يف ثدحلا مظعم رودي ثيحف

 راعش نع فشكتل حتفت ءارمح ةراتس ًالوأ دهاشن اننإف ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف

 لكشب اهلعفب ماق ٠٠١7 ”بحلا عم الوزن" سكوف عيزوت نم رخآ مليفو .سكوف
 ةصاخو ةيسنامورلا تايديموكلا ىلإ امنيسلا تداع 1417 ماع يف .فلتخم
 كورو ياد سيرودل ١91١ ”ةداسولا ثيدح" امنيسلا تمدق ثيح .تاينيتسلا

 راعشب أدبي مل «بحلا عم ًالوزن» مليف نإف كلذ عمو .قيرطلا حتف يذلا نوسده
 نكلو ىلوألا ةعبطلا نم اًريثأت رثكأو ىوقأ دعي يذلا نيرشعلا نرقلل سكوف
 .تاينيتسلا يف امنيسلا روهمج هدهاش يذلا لكشلاب

 ب



 رشابم لكشب راعشلا ىمتنا نكلو لاسرفينوي عيزوت نم1544 'هايملا ملاع' مليفو
 .اهلك ٍضرألا هايملا يطغت فوس لبقتسملا يف تقو يف :مليفلا ثادحأ ناكم ىلإ
 قرزأ نولب ءامسلا يف لاسرفينويل ءاقرزلا ةيضرألا ةركلا تناك ترهظ ةروص لوأو

 ةشاشلا ألميو ءامسلا نم طوقسلا يف ةيضرألا ةركلا أدبت اًيجيردتو .ةماتق رثكأ
 الو ”هايملا ملاع" ناونعلا يتأي كلذ دعب :تاطيحملا دحأ ثيح قرزألا نوللا عاستا

 نأ ىلإ ءيش ىلإ امنيسلا جرفتم دقتفا لهف .مليفلا ةياهن ىتح مسا يأ دجوي
 نكلو ,ةكبحلاب قلعتي اميف ءيش الف ؟ةشاشلا ىلع 'هايملا ملاع" ناونع ىلإ لصي
 راعش مادختساب اًعضو دكؤيل مليفلا عناص هديري امب قلعتي ءيش ديكاتلاب
 .ةيراجت ةمالع درجم هنوك نم رثكأ ويدوتسالا

 :ةياهنلا ءامسأو دهاشملا ؛ ءامسألا لبق ؛ ءامسألا , ةيساسألا نيوانعلا

 نم هنأ وه مليفلا أدبي امدنع سلجت كلعجي يذلا يساسألا ببسلا نإ

 يساسألا ناونعلا لاثملا ليبس ىلع ذخ .ادبيس فيك طبضلاب فرعت نأ ليحتسملا
 نمضتي يذلا يساسألا ناونعلا تدقتفا اذإف .ءامسألا ةيادب ًةداعو مليفلا ناونع -

 يأ كنم عضي مل هنإف جرخملاو جتنملاو ىرخألا ءامسألاو نيلثمم او مليفلا مسا طقف

 هذيفنت متي !ًءزج  مليفلا نم اًنيعم اًءزج دقتفت فوس كنكلو .ةكبحلا نم ءيش

 مليف ىفف .اًحاملو اًيعادبإ يساسألا ناونعلا نوكي نأ نكميف .يلايخ لكشب
 بحاصتو بعللا قرو شغب هيف موقت ثيح١941١ "فيإ يديل' سجريتس نوتسيرب

 :ةشاشلا ىلع ىعسي نابعث لكش ىلع يساسألا ناونعلا رهظيف تايئامرب ملاع
 يذلا  يساسألا ناونعلا نإف 1500 ”تاونس عبسلا ةكح" ردلياو يليب مليف يفو

 تيرفع نم زربت ءامسأ نم نوكتي  ةيساسألا نيوانعلاب روهشملا ساب لوس هممص

 ساب لوس ميمصت نم  اضيأ يساسألا  "ةيسفن ةدقع" مليفلا ناونع ناكو .ةبلعلا
 ثيح :يسأرو يقفأ لكشب ةعطاقتم ةشاشلا ىلع رهظت نيلماعلا ءامسأ تناك انهو
 جرفتملا ئيهي يساسألا ناونعلاف .ىرخألا ءامسألا هرطشتو أالوأ لثمملا مسا يتأي
 دسجلا عيطقت هيف رودي ىذلا مليفلا لثم نيفصن ةمسقنملا ةيصخشلا نع مليفل

 يذلا 1508 «ةماودلا» كوكشتيه مليف يف يساسألا ناونعلاو .ءامدلا ةلاسإو

 رظنت ةيادبلا يف ؛هلك مليفلا يف اًريثأت رثكألا دعي ساب لوسو ينتيو نوج هعدبأ
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 كلذ دعب اريماكلا كرحتت ءرارمحالل ليمت ةمامغ لالخ نم ةأرمال نانيع انيلإ

 نم اًقثبنم "ةماودلا" ناونعلا ودبيو .اهينيع ىلإ دوعت مث اهمف ثيح لفسأ ىلإ
 نم رارضخا عم ءاقرزو رارمحالل ةلئام تاينوزلح جرخت كلذ دعب .اهينيع ىدحإ
 تاملك نيعلا ىلع جودزتو تاينوزلحلا يفتخت يسيئرلا ناونعلا ةياهنبو :نيعلا

 ًالمع ةطاسبب سيل "ةماودلا" مليفل يسيئرلا ناونعلاف ؛”كوكشتيه ديرفلا جارخإ'
 ةأرما هيلع تذوحتسا الجر هيف دجن ثيح .مليفلا عم لماكتي هنكلو اًعيرس اًينف

 اهنع جتنتو ةرطيسلا جراخ ينوزلح لكشب ةقالعلا جرختو .دوقفملا هيح هبشت

 .ةاسأملا

 رثكأ جلاعي 1917١ "ةهبجلا" مليذ نإف .اًيميلعت يساسألا ناونعلا نوكي نأ نكميو
 يفض نويزفيلتلا اهب رثأت يتلا ةيثراكملا ةدراطملا) يكيرمألا خيراتلا يف اراع تارتفلا

 :تاينيسمخلا يف ةيروكلا برحلل تاصاصقل جاتنومب أديي (تاينيسمخلا لئاوأ

 ؛ليثاوم يمام هتجوزو رواهنزيإ سيئرلاو ءويجاميد وج نم ورنوم نيلرام جاوزو

 لحم لاز ام نييتيفوس نيسوساجك امهمادعإ ناك ناذللا) جربنزور سويلوجو

 ."”بلقلا بابش" ارتانيس ةينغأ ةبحاصم عم سيلوبلا امهدوقيو (شاقن

 نع نالعإ وأ مارجوربك ساسألا يف هتفيظو يسيئرلا ناونعلا نأ مغر
 ينف لكشب هذيفنت دنع ةصاخ مليفلل ماعلا وجلا ئيهي نأ اًضيأ نكميف ةيحرسم

 هبحاص يذلا "ةيسفن ةدقع" لثم سيئرلا ناونعلا داقتفا هبشيو ؛ةبسانم ىقيسومب

 رنجاف اريوأل ضرع ىلإ لوصولا ةرثؤملا ةيريوصتلا نامريه درانرب ىقيسوم
 ةريدج ىربك ةيقيسوم ةعطق ربتعت يتلا ةمدقملا دعب جريمرون يف ءانغلا ةذتاسأ"

 1١9595 ”ةءاربلا دهع" سزيسروكس نترام مليفل سيئرلا ناونعلا داقتفاو .اهناكمب

 ناونعل نادقف وه سمشلل حتفتت روهز نم نوكتيو ساب نيليإو لوس هممص ىذلا

 لثم نكلو ءزيمتم دوجو ىلع طقف يوطني ال سيئرلا ناونعلاف .يحومو عئار

 روفلا ىلع أدبيو ؛:يكيفارجلا ميمصتلا نع مليفلا ىلختي نايحألا ضعب يف

 لوصقلا" مليف أديي .سيئرلا ثدحلا عم نيوانعلا هيف لماكتت ثيح نيوانعلا ءزجب
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 .نيرخآ نيجوز امهترايس يف ناجوز طقتلي ثيح نيوانعلا ءزجب١ 5١ "ةعبرألا
 انمامأ دجن نيوانعلا رخآ روهظو دهشملا ءاهتنا دعبو دهشملا لالخ نيوانعلا يتأت

 .ةكبحلا ءانبب مهتلحر موقت ثيح جاوزأ ةثالث

 ةدحاو  ةوسن ثالث ةايح ىف اًدحاو اًموي ٠٠١7 ”تاعاسلا" مليف روصي

 .ةفلتخم نهرامعأو  ناتيلايخ ناتيصخش نايرخألا ناتنثالاو ةيخيرات ةيصخش
 يف ةجوز ةيناثلاوا51؟ ماع يف فلوو اينيجرف ةبتاكلا يه ةيخيراتلا ةيصخشلاف

 ريرحت يف لمعتو كرويوين يف "٠٠١ ماع ىف ةثلاثلاوا 60١ ماع سوليجنأ سول
 رهظي ثيحا١95 فلوو اينيجرف راحتنا روصي ميدقتب نيوانعلا ءزج أدبي .بتكلا
 لقتني امنيب :نيوانعلا نم ديزملا عباتتيو ةشاشلا ىلع "تاعاسلا“ ناونعلا هدعب
 75٠١7. ماع ىلإوا 575 ماع ىلإ دوعي مث 150١ ماع سوليجنأ سول ىلإ دهشملا

 ريغي فوس موي يف لن ظقيتست ثيح دهشملا ةياهن عم ريخألا ناونعلا فداصتيو
 لماكتت يتلا ةحيرصلا ةقيرطلا دقتفن اننإف نيوانعلا دهشم دقفبو .ايرذج اهتايح
 سيلو تقولا سفن يف اهنع فشكت اهنأكو ؛ديج لكشب ثالثلا ةوسنلا ةايح اهب
 .ةفلتخم تاونس يف

 يف ريكأ ىنعم ذختي اًئيش وأ ةروص نيوانعلا ءزج نمضتي نايحألا ضعب يفو

 ريطت أدبت نإ ام يتلا) ١915 بماج تسروف مليف نيوانع لثم .مليفلا ىرجم
 طقتليو .رسيألا (سكناه موت) ءاذح ىلع رقتست ةياهنلا يفو ءاوهلا ربع ةشير

 نوكي ال صخش يأ نإف .هيف أرقي ناك لافطأ باتك ىف اهعضيو ةشيرلا تسروف

 قلطيو باتكلا حتف تسروف اهيف ديعي يتلا ةياهنلا ردقي نل دهشملا لالخ اًرضاح
 طبارتلا ىلإ ةشيرلا زمرتو .ًالصأ هنم تطقس يتلا ءامسلا ىلإ دوعت ىتلا ةشيرلا
 .مليفلا تاميت دحأ وهو ردقلاو ةصرفلا نيب

 لبق ميدقتلا نم عونك  نيوانعلا ليق دهشمب ءودهب مليفلا أدبي اًنايحأو
 يهتني نأ دعب الإ مليفلا ناونع رهظي ال دهاشملا نم عونلا اذه يف .نيوانعلا

 وه مليفلا نأ ركذت لياحت ةليسو لثم ودبت ةينقتلا هذه لثم تناك اذإ  دهشملا

 قرطب ةيراجتلا براجتلا لمعب دوويلوه موقتو .ةراجت اًضيأ هنكلو ينف لكش
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 كلذو روهمجلا بذج قرط ىدحإ وه عونتلاو .روهمجلا بذج لجأ نم ةفلتخم
 .عقوتماللا ميدقتو مليفلل يساسألا ناونعلل طوبضملا راعشلا ميمصتب

 امنيسلا يخرؤم نكلو اًفورعم ميمصتلا رييغتب ماق نم لوأ نكي مل طبضلابو
 نوج ةياور نع 19175 ”نارئفو لاجر"' مليف جرخأ يذلا نوتسليام سيول ىلإ هوبسن
 لاجر ضعب نم نيبراه نيلجرب نكلو ناونع وأ "'وجول" نودب مليفلا أدبي .كبنياتش
 عم ةحوتفم ةيرع ىلإ ناقحزيو نحش راطق يف زفقلا نالجرلا عيطتسيو ,نمألا
 عفديو :ميظعلا داسكلا ةرتف لالخ لمع. نع نوثحبي نيذلا راطقلا باكر ةيقب

 يتلا "رأف ىلإ" زنريب تريور ةديصق تايبأ ضعب رهظتف .هقلغيف بابلا اننا

 ام "”لاجرلاو نارئفلا نع" ةيادبلا ةلمجو .بابلا ىلع تشقن اهنأكو ناونعلا تمهلأ

 .نيوانعلا ةيقب ىلاوتتو :ناونعلا حبصتو جهوتت نأ ثبلت

 ةقيقح نمخي روهمجلا لعجيل نيوانعلا لبق ادهشم مليفلا عناص راتخي دق
 .دعب اميف اًيمارد هتجلاعم يرجي ىذلا يروحملا ثداحلا ةعيبط وأ تايصخشلا

 نيرشعلا نرقلل سكوف اوجول' دعب 1170 'بيرغ نم ةينوفيلت ةملاكم" مليف ىفو
 .رظتنت ةرجأ ةرايس ىلإ لخديو رطملا يف هتيب نم اًعفدنم لجر جورخب أدبي هنإف

 لجرلا حبصيو .نيوانعلا رهظت مث ءراطملا ىلإ عرسأ :قئاسلا يف لجرلا حيصيو
 .ةرطمم ةفصاع يف ناريطلا لوح ةكبحلا رودتو ةيساسألا تايصخشلا دحأ

 نإف كلذ عمو .ةلعشلا تاذ ةديسلا ايبمولوك 'وجولب (1105) ”ةهزن“ مليف أدبيو

 الو فارج هنأ ودبيو .نحش ةبرع نم طقسي ًالجر دهاشن ىتح رهظي ال ناونعلا
 .بيرق هايم جيرهص يف هسفن لسغي نأ دعب الإ ةشاشلا ىلع نيوانعلا رهظت

 يف نيوانعلا لبق دهشم يفو .ةيروحم ةيصخش (ندتوه مايلو) لاه لجرلا حبصي
 ىلع فرعتن نأ عقوتنو ةثجب ئطاشلا ىلع جاومألا يقلت :.(1910) «عادخ» هليش

 .فرعن ةياهنلا يفو ةئجلا ةيصخش

 بيبالتب كاسمإلا وهو :نيوانعلا لبق ام دهشم رايتخال رخآ ببس كانهو

 مالفألا عانص ضعي نإف كلذلو .ضرعلا لاوط هيلع ةرطيسلا لمأ ىلع جتزفتملا
 ايبمولوك "وجول" دعب .ةيادبلا ذنم ثدحلا ىلإ جرفتملا بذج دمعتم لكشب نولواحي
 نأ ودبيو .ءامسأ وأ ناونع نودب )0-١119( لضفألا نم لاتسوب تراك" مليف أدبي
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 مث .كرامجلا يف ةحئاس فقوتت ثيح ةينيتاللا اكيرمأ يف ةدلب وه ناكملا

 ةمدصب جرفتملا باصيو ؛ةيشحوب لماعت ثيح سيلوبلا ماسقأ دحأ يف اهنورضحي

 نأو :ةلثمم الإ يه ام ةحئاسلا نأ فشتكي نأ ثبلي ام هنكلو .ةلماعملا هذه نم

 رهظت دهشملا يهتني املاحو .هريوصت ىرجي مليف يف دهشم درجم وه اهبرض
 ةقالعلا اًيمارد جلاعي يذلا ”لضفألا نم لاتسوب تراك مليش أدبيو :نيوانعلا

 .ةروهشملا اهمأو نيوانعلا لبق دهشملا يف ةلثمملا نيب ةبعصلا

 دهاشي مل دحأ يأو .نيوانعلا لبق دهشم وأ نيوانع نود مالفألا ضعب أدبت

 , درق ام اذإ ظحلا ئيس ربتعي ةكبحلاب ملع ىلع نكي ملو (1199) ”سكيرتاملا" مليف

 ناوخإ وجول' دعب روفلا ىلع "25٠١,: 'ىئرخأ ةرم سكيرتاملا“ ةلمكتلا دهاشي نأ

 عون يأ نود ؛ةيمهأ كلذ نم رثكأو نيوانع نود مليفلا أدبيو ناونعلا رهظي رنراو
 ءامسأ هعبتي زرشتيف سكوف وجولب ٠٠١0 مئادلا يناتسبلا مليف أدبي .ميدقتلا نم

 ةنيدم  سلياس مليف يفو .ناونعلا روهظ نودب ىتح مليفلا أدبيو .جاتنإلا تاكرش
 ينوس مالفأ عزوملا مسا دعب ءةوق رثكأ ةيادب دهاشن )٠٠١7( "ةقرشملا سمشلا

 ةياهنلا يف هلمع حرش متيو فوطلا هبشي اميف رانلا لعشي اًيبص ىرن ةيكيسالكلا
 سلياس نوج مهتت نأ نكمي ال .ةياهنلا ىتح ءامسأ وأ ناونع كانه سيل نكتو
 .ديلاقت طقف نكلو دعاوق كانه سيل هنأل دعاوقلا رسكب

 دق مهنإف مليفلا ةيادب دعب لوصولا دنع ةمهم تامولعم نودهاشملا دقف اذإ

 مليفلا ةياهن لبق فارصنالا دنعو ؛مهم ىنعم تاذ اًرصانع اًضيأ نودقفي
 يلثمم نم ةياهنلا ءامسأ نوكتت تناك 157١ 150١ ةرتفلا يف.ةيمسرلا

 مليفلا نم لوطأ ةياهنلا ءامسأ نأ ىري نم كانه نأ نيح يفو .طقف تايصخشلا

 ؛ لماع لضفأ"و نوفوركيم لا بيضق لماح" لثم لامعلا ءامسأ نم رخسيو هسفن

 نهربتو ةرصاعملا ىئامنيسلا مليفلا ةعانص ديقعت ضرعت ةياهنلا ءامسأ نأ الإ

 (ءابرهكلا ىطسأ)و هيف توصلا لماع ثيح ءينواعت نف وه مليفلا نأب اًمامت
 .نينواعملا نيب نم مهلك لامعلا ةيقبو (توصلا لماعت لوألا دعاسملا) لامعلا رهمأو

 بجيو ويدوتسالا يف ينوناقلا مسقلا اهدادعإب موقي ةياهنلا ءامسأ نإ ثيحو

 ملعت دقف ؛كلذ عمو .مليفلا عناص تارارقب نومتهي ال مهف ؛اًددحم ًالكش نخأت نأ
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 ةيادب نوكت نأ ثيحب .مليفلا حلاصل ةياهنلا ءامسأ اومدختسي نأ مالفألا وعناص

 :ةيتآلا قرطلاب ةياهنلا ءامسأ فيظوت نكميو .ضرعلا راد ةرداغمل

 ةمئاقلل اًفيقد اًريوصت «ةهبجلا» مليف ربتعي :ىميلعتوأ ىمالعإ ردصمك
 جرخملاو نيلثمملا ةمئاق طقف تسيل ةياهنلا ءامسأ نإف .تاينيسمخلا يف ءادوسلا

 - ءادوسلا ةمئاقلا يف اوعضو نيذلا نيكراشملا ءالؤه ديدحتل اًضيأ نكلو .بتاكلاو

 رتلاو ويرانيسلا بتاكو فج دويلو لتسوم وريز ءيدرانرب لشتره نيلثمملا
 ىلع دمتعي (1997) 'نلباش" مليف نإ ثيحو .تير نترام جرخملاو نياتشنرب
 زجوم ريرقت عم نييساسألا نيلثمملل تاطقل نم نوكتت ةياهنلا ءامسأ نإف ؛ةقيقح
 صاصر" مليف يف ةياهنلا ءامسأو .اهومسر يتلا ةيخيراتلا تايصخشلل ثدح امل

 نولثمملا اههجاوي ىتلا رطاخملا روهمجلل ضرعت (1191) 'سكنورب ىف ىودم
 ملو اهريوصت ىرج يتلا تاطقللا يهو .ءالدب نود مهراودأب نوموقي امدنع
 ةيركسعلا نونفلا لثممل ضرعت يتلاو مليفلا نم تيغلأ يتلا تاطقللا وأ مدختست

 .مليفلا لمع ءانثأ ةميسجلا راطخألا هجاوي وهو نالك يكاج

 نلأ يدوو مليف يف ةياهنلا ءامسأ تقسانت :ةيماتخ ةيقيسوم ةعوطقمك

 تاينيعبرألا ىقيسوم عم 114١ ماع ىف هثادحأ رودت يذلا (1941) "ويدارلا مايأ"

 مليف يف ةياهنلا ءامسأ لالخو .اهعامسل ثيرتلاو نينحلا نم ةلاح تحاتأ كلذيو

 ”يقيرط" ةيبعشلا ةينغألا عمسن )*١159( «نيبيطلا قافرلا» سزيسروكس نترام
 سيل تاباصعلا لاجر دحأ نوكيل هتلوفط ذنم حمطي ناك يذلا قراسلا نأب ايحوم
 ةياهنلا ءامسأ روهظ ءانثأ اورداغو اوماق نيذلا ءالؤهو  هتفرح ىلع مدت يأ هيدل

 يه يتلا بيرتس ليريم عامس ةصرف اودقتفا "لضفألا نم لاتسوب تراك مليفل
 ةينغأ لصاوتمو لماك لكشب ينغت يهو ةيمارد ةلثمم اهنأب لوألا ماقملا ىف ةفورعم
 ."ةلحار ينإ"

 يكحي ىذلا (1594) «ءءارحصلا ةكلم اليسنرب» مليف نإ :ماتخلا ءامسأ
 ءامسأ هتياهن ىف دجن ال ءايلارتسأ عوبر يف ديصلل نلتوجتي تاكلم ثالث تارماغم

 نيلثمملا دحأ نأكو ةياهنلا ءامسأ ىلاوتتو اًيفاضإ !ًدهشم نكلو ةعباتملاب ةريدج
 يهتنت امدنعو ."ءاقبلا لجأ نم لضفألا اوذقنأ" :ةافشلل قباطم توصب لوقي

353 



 ال ةفيرظ ةسمل هنكلو ,:ةصقلل فيضي ال ةشاشلا ىلع ريصق دهشم يتأي ءامسألا

 نم عونصم حراوجلا نم اًرئاط يثالثلا قلطي مليفلا ةيادب يفو .اهسفن زواجتت
 رقتسي ماتخلا ءامسأ ىمسي ام عمو .ءامسلا يف نوللا يزمرقلا ىوقملا قرولا

 .هوفشتكا نيذلا ناكملا لهأ لوضف اًريثم «نابايلا يف ام ناكم ىلع رئاطلا
 تيب قيفر“ نامتلأ تربورل مليف رخآل ةياهنلا ءامسأ لبق ترداغ ام اذإ

 جلاعي ىذلا مليفلا يفغ ؛ةيقيقحلا مليفلا ةصالخ دقتفت كنإف )٠٠١7( 'يراربلا

 تاموسر هيلع اًفطعم يدترت ةضماغ ةأرما رهظت ويدارلا يف ليوط ضرع رخآ
 ةقرف دارفأ رضحي ةياهذلا يفو . ام صخش تومب اهروضح ئبنيو  ةعطاقتم
 نم برتقتو ةأرما لخدتو ؛تالحرلا ىدحإ عادوي ا لجأ نم ءاشع نيثلثمملا

 كالم اهنإ ثيحو ءضيبألا نوللا ىلإ ةشاشلا لوحتت برتقت يه امنيبو :ءمهتدئام

 فوس تالثمملا نأ يأ ؟5عادو ةلحر كانه نوكي نل هنأب اهروهظ ينعي لهف .توملا

 تايصخشلا موقت ةياهنلا ءامسأ روهظ ءانثأو ةةلحرلا لبق وأ لالخ نهفتح نيقلي

 ءاقللا نع هل ةمينرت يهو اعادو ليمجلا عادولل" ةينغأل ةيويح ةخسن ءادأب

 له. (ليمجلا ْئطاشلا ىلع يقتلن فوس ,/ عادولا ليمجلا عادولا يف) ةرخآلا ىف
 اهئانغي نمقت تايصخشلا نأ مأ ؟اهلجأ نم نئج ىتلا عادولا ةلحر نم ةرقف هذه

 ؟هسفن «ليمجلا ءيطاشلا» ىرخألا ةايحلا يف

 سيلو  حرسملا يف نيلثمملا نأ ادع اميف راتسلا لوزن ةياهنلا ءامسأ هبشت

 نوبز رداغي الو .ةيحتلا دحاو لك لاني مليفلا يفو ,تايحتلا نوقلتي  نيلماعلا

 لالخ رداغي نأ امنيسلا نويز ىلع بجي الو ءراتسلا لوزن لالخ داجلا حرسملا
 وه ةرم نم رثكأ راتسلا لوزن نأب مهدحأ لداجي دق .كلذل ةيئامنيسلا ةلداعملا

 اًيضرع سيل هنكلو اًيقيقح نوكي دق كلذ نأ يأ .ةكبحلل ةبسنلاب يضرع ءيش
 ةدع مزلتست مالفألا دحأ عنص ةيلمع نإ .هيف نورهظي يذلا مليفلل ةيسنلاب

 نم ىوس نوكتي ال يذلا سيئرلا ناونعلاب أدبي نأ مليفلا عتاص راتخي دقف .تارارق
 وأ ثدحلاب يحوي يذلا حضاولا سيئرلا ناونعلا يه ءاضيب ةيفلخ ىلع تاملك

 تابلطتملا ةياهنلا ءامسأ ىضرت دق قالطإلا ىلع ناونع الب وأ  هنم اءزج نمضتي
 بجيف ؛يهتنيو مليفلا أدبي فيك مهي ال .ةكبحلا ىلإ فيضت دق وأ ةينوناقلا

 ذه



 نم ءزج داقتفا وه ءامسألاو نيوانعلا داقتفا نإ .ةلماكلا ةدهاشملا هتدهاشم

 :نضتلا

 :ةياهنلا نيوانعو ةيادبلا نيوانع

 اًئيش عبطي ةطاسبب ناونعلاف .ةيسيئرلا نيوانعلا ريغ ىرخأ نيوانع كانه
 نكمي يذلا ةيادبلا ناونع كانه يسيئرلا ناونعلا دعب ابلاغ .مليفلا يف رهظي
 :يتآلاك هفيظوت

 مليف يف ةيادبلا ناونع وه (19؟50) "ياهجنش" :نامزلاو ناكملا ديدحت

 نيترام مليف ةيادب وه 'تاونس ذنم نوتسوب"و 'موتحملا ريصملا دبعم زنوج انايدنإ"
 سكنويف  "ةيسفن ةدقع" مليفل ةيادبلا ناونعو )3٠١7(: ”لحارلا" سزيسروكس
 ةقيقد نوعبرأو ناتنثاو ةثلاثلا ةعاسلا ٠ ربمسيد نم رشع يداحلا ةعمجلا انوزيرأ

 (ىل تيناج) نيرك نويرام نأ اًضيأ فشكي هنكلو ءاددحم طقف سيل وهف .ًءاسم
 ةلباقل كلذو ءءادغلل صصخملا اهتقو يف يداع ريغ لكشب ةليوط ةحارتساب معنت

 فوس ربمسيد نم رشع يداحلا نأ يعت نأ نود ةعمسلا ءىيس قدنف يف اهقيشع
 ديعأ يذلا "ةيسفن ةدقع" مليفل ةيادبلا ناونعف .لمعلا يف ريخألا اهموي نوكي

 ١١ ةعمجلا» ةنسلا ىتح ددحي تناس ناف صج هجرخأ يذلا (1994) هجاتنإ

 .«15548 ريمسيد

 قافرلا) «ةيقيقح ةصق نع مليفلا اذه» :مليفلل فيلأتلا ةعيبط ديكأت

 ”تعطتسا اذإ ينكسما' جربليبس نفيتس مليف) ةيقيقح ةصقل ماهلتسا وأ (نوبيطلا
 .(لينجابأ نانفلا فارحنال ةيتاذلا ةريسلا ىلع دمتعا يذلا (١٠3؟)

 امنيسلا داور نأ نم مغرلاب :اهب املم روهمجلا نوكي ال ةثداح حرشت ةمدقم
 ليجلا فرعي ال دقف عارصلا خيرات نوفرعي اوناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةرتف لالخ
 نإف (11417) ”سمشلا ةيروطاربما" جربليبس نفيتس مليف يفغ كلذلو ؛قحاللا

 ناودعلا ينعي اذام ةيمهأ رثكأ لكشبو 158١ ربمسيد / ىنعم حرشي لوألا ناونعلا

 ميدقت يوتحيو ءياهجنش يف نوشيعي نيذلا نييناطيربلا نينطاوملا ىلع ينايايلا
 يف يزيلجنإلا حرسملا ةلاح حرشت نيوانع ةثالث (1998) ”ريبسكيش مارغ" مليف
 .رشع سداسلا نرقلا رخاوأ
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 ىلع رئراو ناوخإ ناك امدنع :ةسبتقم ةرقف وأ (ىبدأ فطتقم) ةسبتقم ةرابع

 ىف ةريبكلا ةميرجلا مالفأ لوأ وهو )١1970( "ريغصلا رصيق" مليف عيزوت كشو
 مليفلا نأب يعدت دق تاعامج نم ةيعجر ةكرح ويدوتسالا عقوت «ةيناثلا ةرتفلا
 ويدوتسالا فاضأ ؛(لعفلاب ثدح يذلا) دقنلا اذه لثم عقوتبو ءنيمرجملا دجمي

 نوكلهي فوس ةملكلا نوقلتي نم لكل“ : ويثام سيدقلا نم ةرقفب اًيحاتتفا اًناونع
 نأ مهيلع ىضاملا نوركذتي ال نيذلا ءالؤه' :انايتناس جروج ةرقفو ."فيسلاب
 فيك ضرعت ىهو (19174) نايسولو بموكال ىلإ ةهجوم يهو ةايحلا ىلإ هوديعي
 جنيك مليفل يحاتتفالا ناونعلاو .يزانلل ائيهر يسنرفلا يبصلا ةالابم مدع هلعج

 قيرطلا هدي تلضف ةعورللو :ةليمجلا هجو ىلإ شحولا رظنو (1577) جبوك
 ىلإ انوعدي  يبرع لثم  تيملاب هبشأ ناك هدعب ام ىلإ مويلا اذه نمو ؛لتقلل
 ةليمجلا نم ةخسنك 'جنوك جنيك' رابتعاو لثملا راطإ يف مليفلا ىلإ رظنلا
 .شحولاو

 رصيق' مليف نم اًفنع رثكأ ناك (1951) ”يبعشلا ودعلا" مليف نأل :راكنتسالا

 نيمألا ريوصتلا" هب دصقي مليفلا نأب لوقي اًراكنتسا رنراو ناوخإ فاضأ "ريغصلا
 وأ حافسلا ديجمتل سيلو ؛عمتجملل ةنيعم ةلاح يف هذه انمايأ يف ةدوجوم ةئيبل
 يح يف ناملربلا ةينبأ فسن ةلواحم جلاعي يذلا (1417/0) ”سينيه" مليفو ."”مرجملا
 يحاتتفالا ناونعلا نمضتيو .ةيكلملا ةلئاعلل ةيرابخإ ةديرج عم نواعتيو ياد سكوف
 ةبسانمب ةكلملل ةيئامنيسلا دئارجلا ىدحإ نم تاطقللا ضعب مليفلا فطتقا"
 ."يئاور مليف يف همادختسا دصقي نكي مل ريوصتلا دنعو ةلودلا ناملرب حاتتفا
 (1594) ”حيسملل ريخألا ءارغإلا" سزيسروكس نترام مليف ماق ؛هباشم لكشبو

 .حيسملا ةايح نع اًيخيرات اًريرقت سيلو ةياور نم سبتقم مليفلا نأب حيضوتلاب
 "”سمشلا ةيروطاربما" مليف يف امك اًئباث يحاتتفالا ناونعلا نوكي نأ نكميو

 ةلاحلا هذه فرعتو ةشاشلا لفسأ ىلإ وأ ىلعأ ىلإ كرحتي نأ اًضيأ نكميو
 تالسلسم يف ةعئاش ةراودلا نيوانعلا تناك ؛,ءطبب فحاسلا وأ رئادلا ناونعلاب
 اًراود اًناونع ساكول جروج راتخا ةرتفلا هذه ىلإ ةدوعللو .تاينيعبرألاو تاينيثالثلا
 راودلا ناونعلل ةلثمألا رهشأ دحأ نآلا ربتعيو :1917(4/) 'بكاوكلا بورح" مليفلت
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 ,ةمدقم وأ ديهمتك راودلا ناونعلا مادختسا كلذك نكميو .هديلقت يرجي ام اًبلاغو

 ةليسوك صاخ لكشب ديفم ةياهنلا ناونعو .ةمتاخك ةياهنلا ناونع فيظوت نكميو

 ةورذلا دسفي ثدحلا دادتما ناك اذإ ةصاخ تايصخشلا ريصمب روهمجلا رابخإل

 ةهجو نم ديزمل وأ ءاهقلخي نأ ضورفملا نم ناك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا ىلع يضقيو

 مليف ةياهن يفو .ةينازيملا يف امم رثكأ مليفلا فلكي وأ ؛ةيتامجاربلا رظنلا

 راقيسوم ةجوزل ةيقيقح ةعقاو نع ذوخأملا (19017) "أطخلا لجرلا" كوكشتيه

 ناونع انربخي :هنجسو ةقرسلاب ابذك اهجوز ماهتا دعي كولسلا ةلتخم حبصت

 ةيراعلا ةقيقحلل لثم ناونعلاو .اديرولف يف شيعتو اًريخأ تيفش دق اهنأب ةياهنلا
 متي يتلا ةيضقلا ريثأت اهل نوكي ةشاشلا ىلع رهظت امدنعو ءرثكأ سيلو

 ىلع ىضقل اديرولف سمشب معنت ةجوزلا ىرن انلعج كوكشتيه نأ ولو ."اهقالغإ"

 راصتنا وأ ةديعس ةياهنل رفوي ال هراتخا يذلا ناونعلاف .مليفلل ةبيئكلا ةلاحلا

 ا يقال را لجرا

 ل

 سورعلل تانيبشاو نهاك دوجوب لماك لكشب فافز لفح يف هجوزت لجر  ةيناثلا

 ةليلق مادقأ دعب ىلع ءيدنيك راطم يف اهعالقإو تارئاط طبهم ىف مليفلا يهتني

 ةثالث رهظت مث .رئازجلا ىلإ اهب ريطيل يرطيبلا بيبطلا اهبلط وبماج ة 0

 0 1 و اب ل

 يف شيعتو ةأرمأ ةيئاثلا هتجؤز حبصت :دشر يف ىلوألا هتجوز شيعت نسل ل

 .كرويوين

 ”ةيليجستلا" توباك نامورت ةياور ىلإ تدأ يتلا فورظلا "توباك مليف جلاعي

 ىلع 1104 ماع رتالك ةلئاع لتق ةميرج نع (19717) "رارصإلا قبس عم" مليف ىلإ

 ةياهنلا ءامسأ انربخت .كوكيه دراشتيرو ثيمس يريب امه نيقباس نينوجسم دي

 مل (7) ءاكيرمأ يف ةرهش باتكلا رثكأ توباك نم لعج "رارصإلا قبس عم )١( :نأ
 نيلصملا ىلع عمدلا نم ديزملا فرذتلف' هتيثرم راتخا (؟) ,ىرخأ ةياور يأ هني
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 ماع يف رمخلا نامدإ لكاشم ةجيتن تام (4) ءاوبواجتي مل نيذلاو اوبواجت نيذلا
 .اأاومعغ

 ةياهنلاو ةيادبلا نيوانع (15157) "تامدصلا رمم" رلوف ليوماص مليف يف
 ”نونجلاب ةيادبلا يف نورهاظتي مهريمدت يف ةهلآلا بغرت نيذلا" :ةلثامتم
 نأ لجأ نم نونجلاب رهاظتي حومط ربخم نع مليفل ةبسانم نيينعملا تاذ ةرقفلاف
 نترام مليفل ريخألا ناونعلاو .نونجلاب ًالعف باصي نأب يهتنيو ةميرج زغل لحي
 رشع عبارلا امال يالدلا نع ءاج ثحب مليف وهو (1991) ندنوك سزيسروكس
 موقي نأ لمأي هنإ ,دعب تبتلا ىلإ امال يالدلا دعي مل" :صاخ لكشب كرحتي
 ال امال يالدلاو 1509 ماع ىف 'ندنوك' مليف يهتني ."”مايألا نم موي يف ةلحرلاب

 ىلإ بهذيو نيينيصلا نييعويشلا ةرطيس تحت نوكت نأ تبتلا لبقي نأ عيطتسي
 . دنهلا يف ىفنملا

 ةلاح يف“ ينيصلا مليفلا ىف اضعب اهضعب ةياهنلاو ةيادبلا نيوانع لماجت
 ةظحل اهنإ" :يتآلا أرقن ةيادبلا يف .راك جنوو جرخملل )5٠١١( "بحلاب حمست
 نافشتكي ةأرماو لجر) تايصخشلل طقف سيل قلقلا .(1917) جنوك جنوه .ةقلق
 نأ بغري يذلا جرخملا اضيأ نكلو (اضعب امهضعبب ةقالع ئلع اهجوزو هتجوز نأ
 نأ يوراك جنوو انديري .مالفألا نم عونلا اذهل ىدوويلوهلا جذومنلاب ولعيو ريثي
 ربمتبس مارغ لاثملا ليبس ىلع) تاينيتسلاو تاينيسمخلا ةرتف مالفأ يف ركفن
 يقتلن امدنع ءابرغ ١409 انأ يفيص ناك 1500 بحلا نم عورأ ءيش ال- 16
 ةبالخ نكامأ لالخ نم ةريبك ةفطاع ىلإ عئار لكشب انزلا لوحت ثيح :,
 ماع نأ انل حضوي ةياهنلا ناونع نإف ءاذه عمو .ةيسنامور ىقيسومو رهيم ريوصتو

 يوراك جنوه ىدل نأو دوويلوه يه جنوك جنوه تسيل ,1117 ماع وه سيل ٠*5
 ,ةرتفلا هذه ترم" :هب صاخ بولسأ هل كتلذكو ,ةيكيرمألا مالفألاب ةقيمع ةفرعم

 .ىرخأ ةرم اهيلإ يمتني ءيش ىأ دعي مل

 :ةيلخادلا نيوانعلا

 داوم عبط  ةيلخادلا نيوانعلا نم ةميظع .ةدافتسا تماصلا مليفلا دافتسا

 دحأ يلخادلا ناونعلا ناك  مليفلا ضرع لالخ تارتف ىلع ةشاشلا ىلع ترهظ
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 :ثدحلا حيضوتل وأ درسلا ةدعاسمل تماصلا مليفلا عناص اهفاضأ ىتلا قرطلا

 .د مدختسا .ةعوبطملا ةملكلا ىلع ذئنيح مليفلا دامتعال ريكذت ةليسو اًضيأ وهو

 نم ًالدب اهلالحإل طقف سيل :ةفلتخم ضارغأل ةيلخادلا نيوانعلا ثيفيرج .و

 :نيعم ناكم ةقد ىلع ديكاتلل )١( :اهمدختسا .تايصخشلاب فيرعتلاو راوحلا

 مجحلا سفنب ةليللا كلت يف شك امك دروف حرسمل لصألا قبط ةيخيرات ةروص"

 مدقيو .«خيرات» 2« نلوكنل' يف ياهو يالوقين دعي ةلجسملا ثادحألا عم ليصافتلاو

 ىلع بعللا وأ ثدحلا ىلع قلعيل (؟)«ةمأ دلوم» مليف يف لايتغالا دهشم

 ةريخألا ةريغصلا اهتماستبا حنمت ,«توملا» يلخادلا ناونعلا ءروهمجلا فطاوع

 (؟) (1519) ”ةرسكتملا راهزألا داوعأ" مليف يف ةلطبلا توم بحاصي "ساق ملاعل

 يدوهيلا ىلعألا سلجملاو سيدقلا : روهمجلا اهفرعي ال دق تاحلطصم ديدحتل

 ناونعلاق :تايصخشلا راكفأ نع فشكلل 639 (ا511) «بصعتلا» مليف ىف

 مهو ضيبلا لافطألا ضعب نوريماك نب ىري نأ دعب رهظي «ماهلإلا» يلخادلا

 وه ”ماهلإلا" نإف ... «ةمأ دلوم» مليف يف كلذو ةءالمب دوس ًالافطأ نوفيخي

 لماعت .قرتحملا بيلصلا ةبصعل باوثأ لمع لجأ نم ريرسلا تاءالم مادختسا

 نم اءزج ودبت ثيحب مليفلا عم لماكتت روصل ةيلخادلا نيوانعلا عم تيفيرج

 .ةصقلا

 ةتماصلا امنيسلا عانص مدختسي فيك )١1978( "تاقالعلا ةأرما" مليف ضرعي

 :روطسلا قطن ةقيرط حارتقال ةطرشلا ًةصاخ طبرلا فورح

 انه ىلإ يتآ نأ دصقأ مل ام ناكم  جرخأس يننإ - اًمامت يباصعأ تمطحت

 له يلثم اًديعس ديفاد ناك  لجرلا ىلع بجي مل  تارايسلا ةدايق تأدب

 .ةقايللا لجأ نم  ديشاد تام 5هتايح لاونم ىلع ريست

 يف سزيسروكس نترام اهمدختسا .,توصلا عارتخاب ةيلخادلا نيوانعلا هتنت مل

 ةيقيقح ةصق نع امهالكو "نيبيطلا قافرلا" مليفو )١19180( «جئاهلا روثلا» منيف

 متيو كاب شالف وه «جئاهلا روثلا» يف دهشم لكو .فيلأتلا قح ىنعم ىلع ديكأتلل
 سكعلاو اتومال 0١ ”"سكتوربلا 6-9 ”كرويوين يلخاد ناونعب هميدقت
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 "نيلكورب "نيبيطلا قافرلا" يف ءيشلا سفن سزيسروكس لعفيو .1447 ”نوسنبور
 .19357؟ سطسغأ دلياوديأ راطم '," 191١ وينوي ١١١67

 مليف يف ةيلخادلا نيوانعلا مدختسي نأ  ةديج ةقيرطب - نلأ يدوو راتخا

 ويرانيس بتاكو اجرخمو ًالثمم هنوك ىلإ ةفاضإلاب ةنأل ؛(1547) "اهتاوخأو انح"
 ,ةزجوم نوكت ام اًيلاغ نلأ صصقو ؛ةريصق ةصق بتاكو يحرسم بتاك اضيأ وهف
 لعجي كلذلو .تاقيقش ثالث نع ةزجوم اًصصق الإ وه ام "اهتاوخأو انح" مليفو
 نم رطس )١( نوكي نأ نكمي يلخاد ناونعب ةصق لك مدقيو احئارش مليفلا نم نلأ
 ”ةليمج اهنإ يهلإ اي" ءيحاتتفالا يلخادلا ناونعلا) لصفلا يف رركتم راوحلا
 ميدقت (؟) .(ةشاشلا جراخ هقطن متي راوحلا نم رطس لوأ اًضيأ نوكيو
 ) .(نلأ يدوو حمالم دحأ وهو "ساوسولا ضرمب باصملا صخشلا) ةيصخشلا

 هنأ نلأ اهيف نظي يتلا ةياكحلل يلخادلا ناونعلا وه "منهج") ةزجوم ةصق ناونع

 نأ ناسنإلل ةبسنلاب ةقلطملا ةقيقحلا فطتقم (غ) و (خملا يف ناطرسب باصم
 ال ةفلتخم قرطب ةيلخادلا نيوانعلا مادختسابو .(ىوتسلوت اهل ىنعم ال ةايحلا
 .ةبوتكملا ةملكلاب اًضيأ نكلو طقف ةيلخادلا نيوانعلل ةرقوملا ديلاقتلل نلأ زيحتي

 ال يتلا ةايحلا ةفخ» مليفل اًجرخم اضيأو ويرانيسلل اًبتاك نامفوك بيليف ناك
 ةياكح لثم مليفلا أدبي .اضرغ نيوانعلا يدؤت نأ حوضوب دصقو .(1518/) «قاطت
 «ساموت ىعدي باش بيبط كانه شاع 19/7 غارب يف» يلخادلا ناونعلا .ةيلايخ
 ناونعلا .ةضرمم عم سنجلا سرامي :يلايخ فقوم يف ساموتل دهشم هعبتيو
 هعبتيو «انيباس تناك لضفأ وحن ىلع هتمهف يتلا ةأرملا نكلو» يناثلا يلخادلا
 يلخادلا ناونعلا دعبو .انيباسو ساموت نيب ةرملا هذهو .ءرخآ سنج ةسرامم دهشم
 مليفلا لوحتي «ةيحارج ةيلمع ءارجإل ةيحص ةنيدم ىلإ ساموت لاسرإ مت» ثلاثلا
 ايكافولسوكيشتل يتيفوسلا وزغلا نع مليف نم ءرملا عقوتي امك داج مليف ىلإ
 دهاشم عم اهتانيمضتب ةيلخادلا نيوانعلا ضراعتتو . 1514 ماع ىف ةقباسلا
 يف نكلو سنجلا رمتسي ىتح ةيلخادلا نيوانعلا يهتنت نأ امو .اهيلت يتلا سنجلا
 .يصصق راطإ ىف سيلو يخيرات راطإ
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 :ةدعاسملا نيوانعلا

 :ةماهلا فئاظولا ىدحإ يف ةيلخادلا نيوانعلا عم ةدعاسملا نيوانعلا كرتشت

 يف ةمجرتلا اهيف رهظت يتلا  ةدعاسملا نيوانعلا نأ نم مغرلاب .راوحلا لقن
 اهنإف :ةدحتملا تايالولا يف ضرعت يتلا ةيملاعلا مالفألا يف ةعئاش ةشاشلا لفسأ

 تايصخشلا نم بلطتت دهاشم ىلع يوتحت يتلا ةيكيرمألا مالفألا يف مدختست

 نأ دهاشملا هذهل ةبسنلاب مالفألا عانص لضفيو .ةيزيلجنإلا ريغ ةغلب ثدحتت نأ

 مهتايسنجب يحوت يتلا ةهباشملا ةجهللا سيلو ةيموقلا ةغللا تايصخشلا مدختست

 اًملتخم (19170) «اروت .. اروت» مليف ناكو 197١: ماع ىتح ةلكشم هذه تناكو -

 دوويلوهل جاتنإ لوأ حضاولا نم ناك هنأل ةيناثلا ةيملعلا برحلا نع مالفألا نيب

 نم حبصأ كلذ ذنمو ؛ةمجرتلل ةدعاسم نيوانع عم مهتغلب نوينابايلا هيف ملكت
 مليف يف ةيسورلا  ةيبنجأ ةغلب قطنلا دنع ةدعاسم نيوانع مادختسا داتعملا

 يف ةيسنرفلا 97١١ج يحورلا بألا" مليف يف ةيلقصلا 1584 ه«رمحألا رجفلا»

 "بائذلا عم تاصقر' مليف يف ةيسكريسلا )15197(  «نيبكوهام لا رخآ» مليف

 ال ةيصخش مدختست امدنعو )1٠٠1(. "نوسنوم فافز“ مليف يف ةيدنهلا (194-)
 نم ةمجرتلا دهاشن (1594) "ةزانجو تاجيز عيرأ" مليف يف تاراشإلا ةغل عمست

 ةيصخشلا نأل ةكحضم ةمجرتلا نأ دجن قايسلا يفو .ةدعاسملا نيوانعلا لالخ

 . ارورسم نوكي نل هنإف تاراشإلا ةغل مهفي ناك ول ىتح ام صخش نع لمجب ربعت
 ش :ةعوبطملا ةملكلل ىرخأ تالامعتسا

 اهناكمإب ةقيرطلا هذهبو ؛ةيئرم مليف يأ يف ةعوبطملا تاملكلا نوكت نأ بجي

 «نيك نطاوملا» مليف يف اهلك ةكبحلا نإف .ةصقلا يف هتميق هل اًماهسإ نوكت نأ
 رتسوف سلراشت اهقطني يتلا ةملكلا ىنعم نع فشكلل ةلواحم لوح رودت امنإ
  روهمجلا الو ةيصخشلا ال  دحأ الق ةياهنلا ىلإو .«ةدرولا معرب» هتوم لبق

 روهمجلا نكلو ادبأ تايصخشلا فشتكت ال .«ةدرولا معرب» ينعت اذام فرعيس

 ءايشألاب ءيلملا موردبلا ءالخإ همدخ. أدبي نيك ةزانج دعب .ةياهنلا يف فشتكي
 يف هسفنب مهدحأ يقليو .جهوتم نرف يف ةمامق هنأ نوري ام ءاقلإو ةمكارتملا

. 61 



 مليفلا ةدقع لح نإ .ةدرولا معرب :اهيلع اشوقنم امسا قرتحت يهو ىرنف ؛ةفاحز
 .ةدقتفملا نيك ةلوفط ىلإ زمرت ةملك ءاهارن نأ بجي ةملك نكلو ؛ةملك وه

 ناك امدنع «اكنالبازاك» مليف يف ؛عوبطملا زمرلا مادختسا يف رخآ ًالاثم دجنو

 (نامجرب ديرجنإ) اسلإ نم اًباطخ أرقي رطملا يف فقي (تراجوب يرفمه) كير
 باطخلا كير أرقي امنيبو .ايليسرم ىلإ هعم لحرت نأ عيطتست ال اهنأب هيف هربخت
 ريحلاف :عومدلاب هيشأ ةقرولا ىلع لاسني ربحلا لعجي امم رطملا هيلع طقاستي
 اهارن انلعجي نأ لعفني ال ىذلا كير عيطتسي ال يتلا عومدلا ةباثمب وه لاسنملا
 .باطخلا تاملك لثم تشالت يتلا ةيفطاعلا ةقالعلا ةياهن ىلع ةلالد اضيأ يهو

 يف نارينلاب  يمارد لكشب ةعوبطملا تاملكلا زاربإ مت نيمليفلا نم لك يفغ
 ."اكتالبازاك" يف رطملابو "نيك نطاوملا'

 نإف ؛ماع.هجوبو .اًمئاد زمرلاب ةعوبطملا تاملكلا يحوت ال يعيبطلا نمو
 نكامألا لئامي نأ نم مليفلا عناص نكمت يئثرم لازتخا يه ةعوبطملا تاملكلا

 تاتفال نإف كلذلو .لعتفم حرش ىلإ أجلي نأ نود ةمهملا تامولعملا ليصوتب موقيو
 .ناكملا ىلع ةلالدللل مدختست ةنيزلا سيبابدو فحصلاو عراوشلا تامالعو قرطلا
 نم ةرايس ةدايق نم نوكتي )١19٠( بضغلا ديقانع" مليف مظعم نإ ثيحو
 لوط ىلع تامالعلا نإف , 11 ماعلا قيرطلا لوط ىلع اينروفيلاك ىلإ اموهالكوأ
 ناس ةديرج رهظتو .دوج ةلئاع هيف رمت ناكم يأب روهمجلا ملعت قيرطلا
 ىلع روفلا ىلع لدتف (1977) «رويطلا» كوكشتيه مليفلا ةيادب يف وكسيسنارف
 .ناكملا

 يف ةعوبطملا ةملكلل مادختسا لضفأل ةماع ةدعاق داجيإ ليحتسملا نم
 نكمي ال يتلا تامولعملا ليصوتل ةليسوك ةعوبطملا ةملكلا مادختسا بجي ءامنيسلا

 بلطتي نايحألا ضعب يف .حرشلا ةيمك للقت يتلا وأ ىرخأ ةقيرط ىأب اهليصوت
 تيدوج ملعت (159) «ملظملا راصتنالا» مليف يف ؛ةعوبطملا ةملكلا ويرانيسلا
 ىلع رثعت امدنع ريطخ ضرمب ةضيرم اهنأ يئاهن لكشب (زيشاد يتيب) نريهارت
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 تربور) دراودوو بوب كردي امدنعو .«اهنم سوئيم» تاملك ىرتو يبطلا اهفلم

 سيئرلا لاجر لك مليف يف ةروجهم (نامفوه نيتساد) ناتشنرب ةقش نأب (دروفدر
 ش . ةبتاكلا ةلآلا ىلع بتكيو ةقشلا يف ليجستلا زاهج

 «ىودج الب ةبقارم .رطخ يف نوكت دق اتتايح نإ قيمعلا قلحلا بحاص لوقي»

 ةكبحلا عفد اهرودقم يفو ,ةمهم درس ةليسو رتويبمكلا ةشاش اًضيأ تحبصأ دق
 يذلا رتويبمكلا نإ .ةباتكلا ةلآ اهب موقت تناك يتلا ةقيرطلا سفنب مامألا ىلإ

 فشكلل ةليسو حبصي لاومألا لقن يف (19140) ”حبشلا" مليف يف ريرشلا هلمعتسي

 ةينقت مادختسا ةلواحم لوح رودي (1110) "ةكبشلا" مليف ىفو .هتيصخش نع

 ”اًبارتقا رثكأ" زلوكين كيام مليف يفو .تايصخشلا ىدحإ ةيوه ليدبتل رتويبمكلا
 - يحازملا ليبس ىلع ةظحل يف  طروتي بتاك وهو (ول يدوج) ناد ىرن )٠٠١4(

 هنأ دقتعي يذلا ةيدلج ضارمأ بيبط (نيوأ نيلك) يرال عم ةنيشم ةلاسر ةباتك يف
 .ةأرما لساري

 :ةنيز سييابد .تامالع .ةفلتخم قرطب ةعوبطملا ةملكلا نذإ مليفلا مدختسي

 «تايقرب :تاوعد :تاراذنإ :تاباطخ ءركيتلا طيارش .نيوانع :ةريبك روص

 ةيئاور ةفيظو يدؤت نأ نكمي ةبوتكم ىرخأ صوصنو ينورتكيلإ ديرب تاظحالم

 .راوحلا حرش ىلإ ةجاحلا نم للقت ةعوبطم ةملك يأو يئرملا لازتخالا لثم ةمهم

 :توصلا

 ةتماصلا مالفألا ىتحو .ضيغب ءيش وه توص نود يئاور مليف ةدهاشم نإ

 نم اعون اهيدل ناك (قوطنم راوح اهيف نكي مل هنأ ىنعمب طقف ةتماص تناك يتلا)

 ةيمهأ «يلكينلا حرسملا» حضويو .ةيقيسوم ةبحاصم اًضيأو ةيتوصلا تارثؤملا
 قلطي ثيح ”"ةمأ دلوم" مليفل لوألا ضرعلا ميدقتب تماصلا مليفلا يف توصلا

 توصب ماهيإلل كلذو حرسملا ةبشخ فلخ صاصرلا تاقلط لاجرلا ضعب
 .كراعملا دهاشم يف تاسدسملا

  ةميرجلا مالفأو برحلا مالفأو برغلا مالفأ يف ةيسيئرلا ةلآلا - سدسملا

 تارثؤملا ناونع تحتو .مالفألا يف ةمدختسملا ةديدعلا ةيتوصلا تارثؤملا دحأ وه
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 جراخ درسلاو راوحلا ادع ام مليف يأ يف ةعومسملا تاوصألا لك يتأت ةيتوصلا

 ةيقيقح ةيصاخ نوكت نأ نكميو مليفلا ىف مهم يتوص رثؤم ءاضوضلاو .ةشاشلا
 حبصي نأ ناك ام يذلا (1447) "سانلا ةطق" رينروت كاج مليف يفغ .ةيوق اًضيأو

 امتيبف .نيمزأتم نيدهشم يف ةيتوصلا تارثؤملا نود ةيكيسالكلا بعرلا مالفأ نم

 مادقألا توص عمست اهب ذإف اهتيب ىلإ ةهجتم (فلودنار نيج) سيلأ اليل ريست
 توص عمسن اهب كسمي فوس هنأو اهبقعتي يذلا نوكي نميف ركفن نأ امو .موئشملا
 دعب اميفو .روفلا ىلع هيف بكرتف سيلأ نم برتقي سيبوتأ هب اذإو مشهتي ءيش
 شحو امئأكو ةدعاصتم اًناوصأ عمست ةحايس مامح يف حيست تناك امنيب

 .اهنم برقلاب ناك سرتفم

 ةدايز اهنم دوصقملاو ءوجلا قلخل ةدوجوم «سانلا ةطق» مليف يف ءاضوضلاف

 .ةكبحلل ةبسنلاب ةيرهوج ءاضوضلا نوكت مالفألا نم ريثك يفف كلذ عمو «رتوتلا

 دهشملا ىف رخآ صخش كانه نكلو ينرام عم روهمجلا اهعمسي نأ بجي ءاضوض
 ينرام للستت اهمدختسم ةنيزخ نم لاملا ذخأت نأ دعبق .اهعامس عيطتسي ال

 لسفب ةفاظن ةلماع موقت ةرواجملا ةحاسملا يفو .بتكملا نم ةيراه (نرديه يبيت)
 .اهترتس يبيج يف امهعضتو اهيءاذح ينرام علخت دحأ اهعمسي ال يكلو .ضرألا

 «توصلا اهنم برقلاب دحأ يأ عمسي فوسو .ضرألا ىلع نيءاذحلا دحأ طقسيو

 ينرام تناك اذإ ريحتن امنيبو .اهلمع نع اهسأر ةفاظنلا ةلماع عفرت مل كلذ عمو

 ريغ لكشب لاع توصب ةفاظنلا ةلماع ىلع باوبلا يداني ءاهرمأ فشكني فوس

 .ليقث اهعمس نأ حضويل يعيبط

 يف نكلو ءاعومسم نوكي ذفاونلا ىدحإ ىلع رطملا ماطترا توص نأ داتعملا نم
 اتيرول) ريلب يليمإ ظقيتست امدنعف .كلذك رمألا سيل )١1944( ”دغلا نآلاو' مليف

 رظنا امنيسلا ةعانص ىف نيلماعلا لكل دشرمك همدختست ام لضفأ )١(

 طماع 1ةانطر “دك ع5, 011م5 200 8ع5أ 80/5 (طل عب المتأع ذا. 8/لوراأل 2عقذ 1957)

 آم 1موتوطعبو “طع تمصسمأءاع طالصت 121ءانمومما (3لعحا الهتلر 11ءرالتدم 200 2ءووالأل

.(1989 
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 مل اهنكلو ةذفانلا جاجز ىلع رطملا زازر ىرت اهنإف مايألا دحأ حابص ىف (جنوي
 يف اهعمس تدقف دق يليمإ نأ روهمجلا فشتكيف .رطملا طوقس توص عمست

 )١(. ةذفانلاب تمص يف رطملا مطتري امنيح :ةظحللا سفن

 مليف ةياهن يف .تمصلا نوكي هنم ًالدبو توصلا اهيف عقوتن تاقوأ كانه

 ءاسنلا ءادعأ نم نيريدملا نم نينثا ىرن )1١991( «لاجرلا ةبحص يف» تويبال

 عاقيإلاب يوثنألا سنجلا نم ماقتنالا ناررقيف .نهعم ةلشاف تاقالع امهل تناك

 بنذلا امهدحأ كردي امدنعو .اهب نامرغم امهنأب نظت اهلعجو ءامص ةأرماب
 ولف .هيتفش نيب نم توص يتأي ال هلسوت ءانثأو .حفصلا اًبلاط دوعي هبكترا يذلا

 اًئيش ررق تويبال نكلو لجرلا تاملك روهمجلا عمسي نأ ديري ناكل رخآ جرخم
 دعي مل هنأب اضيأ تويبال حضوي هعامس عيطتست ال ةأرملا نأ ىلإ ةراشإلابف .رخآ

 .اهل ةبسنلاب ادوجوم

 لاجر دحأ سمهي (1514) "ءيطب يقيسوم ماقم' نوتسوه نوج مليف يف
 سيياقمب :ةأرما نذأ يض ءيشب ةمغنم ةقيرطب (نوسنيور .ج دراودإ) تاياصعلا

 ةأرملل زازئمشالا ةرظن لالخ نم نكلو .عمسلا ىلع ةرداق ريغ يهف 1444 ماع
 يف عاض' الويوك ايقوص مليفل يئاهنلا دهشملا يفو .نيشم ءيش هنأ كردن

 ةجوز نذأ يف (ياروم ليب) رمعلا طسوتم يئامنيس لثمم سمهي؟٠٠") "ةمجرتلا
 تابورشملا دحأل ةياعد نالعإ مدقي وهو اهلباق يتلا (نوسناهوج تيلراكس) ةباش
 ةجرخملا نأ ضرتفت نحنف اًضيأ ويرانيسلا تبتك الويوك نإ ثيحو .ويكوط ىف
 ةعومسم ريغ ةقالع كانهف .هب سمهي ام عامسب انل حامسلا مدعل بيس اهيدل

 اهريوصت عم ىشامتيل تاملكلا عامس لثمملا روهمجلا كراشي الأب الويوك تراتخا
 .ةدحولاب نارعشي سانلا نم نينثا نيب ةيفطاعلا ةقالعلا هذهل ساسحلا

 1 :قيلعتلاو يلعفلا توصلا

 وأ لخاد ردصم نم توصلا لاكشأ نم ًالكش ءاضوضلا انيلإ يتأت نأ نكمي

 فرعن نأ انل نكلو ءءاضوضلا ردصم ىرن نأ ضورفملا نم سيلو .ةشاشلا جراخ
 راهنلا ةلحر' مليف يف بابضلا راذنإ قاوبأ ادبأ ىرن ال نحنف .ردصم كانه نأ
 نم رداص هنأ فرعنو اهنم مداقلا توصلا عمسن نكلو (1517) "ليللا ىلإ ليوطلا
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 (1555) "تاجوز ثالث ىلإ باطخ" شتيفيكنام فيزوج مليف يفو .ةبيرق نفس
 راطقلا ىرن ال نحنو .برقلاب راطقلا رورم دنع ينيف خبطم يف ءيش لك زتهي
 : .تازازتها نم هببسي ام جئاتن دهاشنو هعمسن نكلو

 ردصم نم يتأي هنأ ىنعمب (اًيعيبط وأ) اًيعقاو نوكي نأ توصلا ناكمإ يف نإو
 نايحأ يفو هعم ريسن هجو توصلل نوكي اًنايحأو .هارن ال وأ هارن دق يقيقح
 .هدوجو كردنل اصخش امئاد ىرن نأ انل سيلف كلذلو هجو توصلل نوكي ال ىرخأ

 نوفيلتلا يف ثدحتت يهو ةأرما عمست :(1918) "أطخ مقرلا فسآ" مليف يفف

 عمست يهفذ .اهتيحض حبصت نأ ثبلت ام يتلا ؛لتق ةميرجل ناططخي نيلجر توص

 دعصي وهو نيلجرلا دحأ لايخ رهظي امدنع ةياهنلا يف الإ امهارت الو نيلتاقلا
 مليف ةياهن يفو .اًبعر ضفتنت يتلا هتيحض مون ةرجح ىلإ ملسلا تاجرد
 ةيرحلا لاثمت ىلعأ نم هفتح ءادعألل ليمع ىقلي )١1917( ”برخملا" كوكشتيه

 حضوت ةخرصلا نأل ؛دهاشلا ىرن نأل ببس كانه سيلف ؛لفسأ نم ةخربص ىتأتو
 يأ اًقيلعت توصلا نوكي نأ نكميو .فيصرلاب مطتري وهو مسجلا ىأر مهدحأ نأ
 اهفرعن ىتلا طامنألا رثكأ امبرو .ثدحلا ناكم جراخ ردصم نم يتأي دق هنأ

 ةرشؤملا تاميتلا وأ ةرركتملا تافيتوملا  ةيريوصتلا ىقيسوملا وه قلعملا توصلل
 وأ :.(1510 "”وجافيز روتكد" مليف يف ارال ةميت) تايصخشلا ىدحإ لثامت يتلا

 يض ىمعلا ةميت) ةيدسج ةلاح وأ .(حيرلا عم بهذ" مليف يف ارات.ةميت) ناكملا
 يف .('نيك نطاوملا" مليف يف ةوقلا ةميت ذاوحتسالا وأ .(”ملظملا راصتنالا" مليف
 ىمع ةرتفب رمتس اهنأ نرهارت ثيدوج فشتكت امدنع 'ملظملا راصتنإلا" مليف

 ثيدوج عيطتمست الو ,توصلا طيرش ىلع ىمعلا ةميت عمسنف توملا لبق ةريصق

 اهعمسي روهمجلا نكلو ؛ثدحلا يف ردصم نم تأت مل اهنأل ىقيسوملا عمست نأ

 .ثيدوج ريصمل رشؤمك اهيلع فرعتيو .ةفلتخم تاعيونت يف لبق نم اهعمسو

 :نمازتلا مدعو نمازنلا

 نمازتلا يفذ .نمازتلا مدعو نمازتلا روظنم نم توصلا ىلإ رظنلا اضيأ نكمي
 ردصم نم وأ ةروصلا لخاد نم توصلا يتأيف «قفاوت يف ةروصلاو توصلا نوكي

 نوكت دقف :ةروصلاو توصلل ايفرح ةلدابتم ةقالعب !ددحم نمازتلا سيلو .مولعم
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 وأ عيرسلا قيرطلا ىلع ةرايس روهمجلا ىريو ةلوقنم ةريثك مالفأ يف تايصخشلا
 يفو .مهراوح عمسن اننأ عم ,تايصخشلا ىري ال نكلو تاراطملا دحأ يف ةرئاط

 لاكشألا نم ديزملا كانهو ةروصلا عم نمازتيو راوحلا فاضي لجؤملا جاتنإلا

 دحأ ةروصب يمدآ ريغ توص طبتري دق :لاثملا ليبس ىلعف .نمازتلل ةدقعملا

 ةقابلب ءاهجوز (نوميس نوميس) انيريإ ربخت «سانلا ةطق» مليف يفف .صاخشألا

 ىلإ نايوأي امنيبو .امهجاوز لمكت نأل دادعتسا ىلع تسيل اهنأب امهفافز ةليل يف

 بلقنت ؛ةطقلا دبعت ةيبرص ةفئاط نم ردحنت ىتلا انيريإ نإف نيتلصفنم نيترجح

 ةظحللا كلت يفو ءناويحلا عضو ذخأتو اهيتبكر ىلع عكرتو دهفلا لكش يف اًيتقو

 ناويحلا ةقيدح :توصلا ردصم روهمجلا كرديو .دهفلا ريئز توص عمسن

 ةلمتكم فافز ةليلل ديدجلا قايسلاب كلذ عمو .انيريإ اهيلع ددرتت يتلا ةيسيئرلا

 رخآ اًدعب ةبثوتملا انيريإ ةروصو مولعم ردصم نم مداقلا توصلا طابترا فيضي
 ”يحورلا بألا" مليف يفو .اًنوص اهيدل تحبصأ ةحوبكملا اهتيناوهش نإف : ةصقلل

 دسافلا سيلوبلا طباضو وزولس تاردخملا رجات لكيام لتقي نأ لبق (1977)

 اندنع نكي ملو .رعذ ةخرص توص عمسن سكنورب معاطم دحأ يف يكسولكام

 ناكم رايتخا نإ .معطملا جراخ نم اهنأ حضاولا نم نكلو ءاهردصم نع ةركف

 دحأ نم توصلا يتأي دف تاينيعبرألا ىف ثدحلا نمز روديو سكنورب يف معطملا

 توصلاف 18110 4176انعا. تيملا عراشلا اًيلاح يه ىتلا ةبيرقلا ةيولعلا قرطلا

 يه يتلا لكيام لقع راطإ يف ةيماقتنالا ةلاحلا سكعي هنإ :رخآ ببسل بسانم

 .ريبعتلا نم يلاخلا ههجو سكع اًمامت

 ردصم ملعن نحنف ؛ةلثمألا هذه لك يف نانمازتم ةروصلاو توصلا نإ ثيحو
 عضت تناك يتلا يه ةروصلا نأكو نآلا ودبتف انمامأ ةروصلا ىرنو توصلا

 انيريإ لخاد يف نأب يحوي ةبثوتملا ةأرملاو دهفلا رمذت نيب طابترالاف .توصلا

 روهمجلا ربخي رعذلا ةخرصب ماقتنالا طابتراو ؛نانعلا هسفنل قلطي نأ ديري اًئيش
 .فنعلاب رجفتي يذلا ميظكلا لكيام بضغ يفخي يلابماللا هجولا عانق نأب
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 اًرثؤم نوكي نأ صاخ هجوب نكميو .ًاليختم نوكي.نأ ذئدنع نمازتلل نكميف
 صخشلا توص طبتري نأ نكميف يضاملا يف تايصخشلا ىدحإ ركذتت امدنع

 طبتري ركذتي يذلا صخشلا هجو نأ وأ اهركذتي يتلا ةروصلاب ركذتي يذلا
 ركذتت (1901) "ةبغرلا اهمسا ةبرع" نازاك ايلإ مليف يف .هركذتي يذلا توصلاب

 يتلا ةليللا ىف فزعت تناك يتلا ىقيسوملا رخآل نيح نم (يل نايفيف) اوبيد شنالب

 ادنيل) بقارت (1941) ”دبألا ىلإ ربنع" مليف ةياهن يفو .اهجوز اهيف رحتنا

 - لفطلا دلاو نإف .ىرخأ ةرم ادبأ امهارت نلو هيبأ عم لحري وهو اهتبا (لينارد

 ةياهنلا دهشم يفو «اناياطخ انل هللا رفغي دق» لبق نم لاق  ةعباسلا ربنع قيشع
 .هتوص عم اهتروص نمازتت  هتاملك ركذتت ةذفانلا يف ربنع فقت

 نم اًءزج توصلا نوكي) يقاستا لكشب نمازتلا يف ةروصلا عم توصلا طبتري
 اًيتقؤم ثدحلا هيف يودي يذلا ناكملا سفن نم توصلا يتأي) يناكمو (دهشملا
 حيتيو .(دهشملا يف ثدحلا هيف رودي يذلا تقولا سفن ىف توصلا ثدحي)

 رواجت وأ ةروصلاب توصلا ربعيف توصلاو ةروصلا ضقانت مالفألا عانصل نمازتلا
 نمازتلا مدع يفو .تقفولا سفن ىف داتعملاك ثدحي ال يذلا روصلاو تاوصألا

 مليف ةياهن يف لاثملا ليبس ىلعو يراعتسا لكشب روصلاو توصلا طابترا نكمي

 يحويف ريطيو ضيبألا ءاضيبلا خرصي ودانسكإ نازوس رداغت امنيب "نيك نطاوملا'

 ىلع رخاس لكشب اطبتري نأ اضيأ نكميو . نجسلا نم تبره اًضيأ نازوس نأب
 ام لوحتيف اًنيعم اًنوص عمسي نأ دعب ىري نأ دهاشملا عقوتي امدنع لاثملا ليبس
 ش .امامت فلتخم لكش ىلإ هاري

 نم يزلإ اهتنبا ةدوع قلقب نامكيب زسم رظتنت (1151) م' جنال زتيرف مليف يف

 ىلع يزلإ ىرن ال نحنو 'يزلإ .. يزلإ' :يدانتو ةذفانلا نم لطتف .ةسردملا

 ناكمو .ةيلاخ ةردنصو .فاج ركب تاجردل روصلا نم ةلسلس ىرن نكلو ةشاشلا
 رخآل نيح نم عقي نولاب اًريخأو شئاشحلا ىلع اهتركو ءاشعلا ةدئام ىلع يزلإ
 .اًديعب ريطي نأ ثيلي امو تانوفيلتلا كالسأ ىلع
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 بيجت اهنكلو ماهكيب زسم ةملاكم عمسن رخاس لكشبف :عادخلاب نمازتلا زيمتي

 لثم اًدبأ دوعت نل يزلإ نإف .ةدحولاو نهذلا بايغ ىلع لدت يتلا ةروصلاب طقف
 تناكو ءامسلا يف حيرلا هب ريطت نأ ثبلي ام مث كولسلا هب تكسمأ يذلا نولابلا

 :بكارتلا

 يتأي راوح وأ توص  اًيكارت اًئوص نوكي نأ نكمملا نم اًئمازت ودبي دق يذلا نإ

 يذلا دهشملا ةياهن ةيادبب ديدجلا دهشملا لابقتسا وأ هيلي يذلا ىلإ دهشم نم

 ردصم نم يتأي هنإ ثيح ؛عقاولا يف نمازتم يبكارتلا توصلا نإف كلذلو .هلبق
 197١-1900, ةرتفلا لالخ اًردان ناك توصلا قيرط نع دهاشملاب روبعلاف .مولعم

 يف .اهتيقطنم مدعل روهمجلا مدصت دق يساسأ لكشب ةيصاخلا هذه لثم نأل

 يذلا لثم دهشم كانه نكي مل 1954 ةخسن '"ةءاربلا دهع" نوتراو ثيدإ مليف

 وهو (سيول  ياد ليئاد) رثرآ دنالوين هيف ىرن ثيح , 1597 ةخسن يف هدجن
 رتسم هوأ" حيصي اًئوص عمسن لخدي نأ لبقو .روهزلا تالحم دحأ مامأ فقي

 اهرابتعا نكمي ناك 1974 ماع يف ةيصاخلا هذه لثمف ."ريخلا ءاسم .. رثرآ

 ةليسوك جزملا وأ ىجيردتلا ءافتخإلاب امإ مليفلا جاتنوم ةداعإ مزلتسي اًبارطضا

 ةليسو حيصأ هنأ ثيحب اًعئاش حبصأ مويلا يبكارتلا توصلا نأ عمو .لاقتنالل
 ىلعو .ٌةهافش نيدهشم طبرب يتوصلا لاقتنالا يواسي هنإف كلذلو ؛دهشملا رييغتل

 يهتني امنيبف )٠٠١7(: ”بيطلا ىعارلا“ ورين يد تربور مليف يف لاثملا ليبس

 يف نلعي يدينك .ف نوج عمسن ,'هودن انيش' ةينيدلا ةمينرتلا نم يلاجر لاروك

 دارفأ دحأ نبا ربخي نأ لبق مليفلا سفن يفو .ةسائرلل هحشرت نويزفيلتلا
 سفنب قحتلي نأ ديري هنأب (نوماد تام) هابأ ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا

 .(هعنمت نأ عيطتست كنإ) لسوتملا همأ توص عمسن ؛ةمظنملا

 قرطب اهليصوت متي ثيح دهاشملا نيب لاقتنالل ةلثمأ كانه نايحألا ضعب يفف

 يل كيابس مليف يفف .اهضعيب حئارشلا قصل درجم نم الدب درسلا نم روطت
 عمسن تاسموملاب ظتكي عراش يف موكلام ريسي امنيب (15975) «سكإ موكلام»
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 يلاتلا دهشملا رسفيف .؟موكلام هيف ركفي ام اذه لهف ”ةانئاسنل ثدح اذام' ًالاؤس

 يف ةثداحلاف .ءاهتنالا كشو ىلع يتلا ةظعوملا نم ءزج وه لاؤسلا ,فقوملا

 طبارك لاؤسلا دوجو عم ىلاتلا دهشملا يف ةظعوملا عوضوم تمهلأ لوألا دهشملا

 ةيزكرملا تارباخملا لوئسم لأسي )1١516( «ةثالثلا رودنوكلا مايأ» مليف يف

 تقولا سفن يف نوكي يذلا ءالمعلا دحأ نع رسفتسي نوطنشاو يف ةيكيرمألا

 دهشملا ىلإ لوئسملا توص انلمحيف ؛نيلكورب تاحطان ىدحإب ,ةقش يف اًئبتخم
 نأب عزعزتملا عابطنالا يمكارتلا توصلا انيطعيو .ةقشلا يف رودي يذلا يلاتلا

 .ناكم لك يف ةدوجوم ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا

 لالخ وغاكيش يف نكامألا دحأ يف (1915) ”ةدوربلا طسوتم" مليف ةياهن يفو

 نع عمسي نأ روهمجلل رلسكيو لكساه جرخملا حيتي )١1918( ”يطارقميدلا رمتؤملا

 رعذلا نم ةلاح يف  ةسردمو ينويزفيلت روصم ةدايف ءانثأف .ثدحت نأ لبق ةعقاولا

 برحلا ىلع نيجتحتملاو سيلوبلا نيب ةيماد ةهجاوم نع نيدعتبم ءةرايس -

 ؛لعفلاب مهارن نأ لبق ةرايس مداصت يف مهتوم نيعيذملا دحأ فصي .نييمانتيفلا
 بكارت درجم رمألا سيلف :مليفلا يف ثدح املثم انيف بارطضالا ةعاذإلا ريثتف

 لاشرام يمالعإلا دقانلا فصو امك «ةدوربلا طسوتم» نأكو .ءيش لكب ملعلا نكلو

 .تومن نأ لبق انيعن بتكي نأ عيطتسي كلذلو انريصم ملعي هنأك نويزفيلتلا نولكام

 عومسملا جاتنوملا» كوك ديشاد هيمسي ام عم ةينقتلا هذه طلتخت نأ بجي الو

 امدنع (1570) ”ةوطخ 55" كوكشتيه مليف يف ثدحي يذلا لثم . (؟)«يئرملا

 عمو ؛خرصت نأ كشو ىلع اهنأكو اهمف حتفتو ثثجلا ىدحإ ةفاظن ةلماع فشتكت
 كوكشتيمه ماق .راطق ةرافص توص هنكلو اًيناسنإ اًئوص سيل هعمسن يذلا نأ

 مل يتلا ةميرجلا دهشم نم "أطخلا لجرلا" طمن ةيسيكرلا هتيصخش لقنب

 .ةيلاتلا هنطحم ىلإ هب يتأي يذلا راطقلا ىلإ اهبكتري

 (2) 122010 ذى. ©0601 "ل لأواممحب 06 !لدصمأاالع طال]ص” كاط ملل. ([اعرب ال ونا

 [لهزخم» 2004)
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 :يوارلا توصلا

 مليفلا يف اًثباث اًحملم هريوصتب اريماكلا موقت ام قوف توصلا حبصأ

 ىتح نويزفيلتلاو امنيسلا يف عئاش نآلا وهو توصلا دهع ةيادب ذنم يئامنيسلا
 نويزفيلتلا يف تاوصأ ىلع نيداتعم انحبصأ دق نحنف ؛هظحالن ام اًردان هنأ

 وأ علسلا ضعب تانوكم ةءارق ؛تاجتنملا نع هيونتلاب نوموقي مهارن ال صاخشأل

 راطقلا تاطحمو تاراطملا يفو .عادصلا ةيودأ دحأل ةبيجعلا ةجيتنلاب ةداشإلا

 ام اًردانو .تاراطقلا بايإو باهذ ديعاوم نع نلعت اًناوصأ رارمتساب عمسن
 تامولعم اب طقف نيلغشنم نوكن ٌةداع اننأل توصلا بحاص وأ ردصم نع لءاستن

 لك ىف ةدوجوم اهل نايك ال يتلا تاوصألا نإ ثيحو .اهثبب توصلا موقي يتلا
 .مليفلا ىف درسلا بحاصي يذلا توصلل مامتهالا نم ًاليلق يدبن ال نحنف :ناكم

 .يدقن ريغ لكشب فولأملا لوبق نم ىرخأ ةلاح وهف

 اهلامعتسا ءاسي يتلا تاينقتلا دحأ اًضيأ وه يئامنيسلا يوارلا توصلاو

 يف ءاكذب نلأ يدوو لثم بوهوم مليف عناص همدختسيو .مالفألا يف رارمتساب

 ىركذ حبصت ثيحب مليفلا عم ةلماكتم ةينقتلا هذه لعجي هنإف 'ويدارلا مايأ" مليف

 توصلا نوكي ظحلا ءوسلو .اًنس رغصأ ناك امدنع هتيصخش رهظت يذلا يوارلل

 ثبل ىرخأ ةليسو ىف ريكفتلا نوعيطتسي ال نيذلا باتكلل اًضيأ اًمئالم ىوارلا

 توص نإف )١110١( «هتيب ىلإ يليو دوعي امدنع» دروف نوج مليف يف .تامولعملا
 .هتصق يكحيل ببس دجوي ال هنأ مغر ًالخدتم لظي ةيسيئرلا ةيصخشلا

 مالفألا عانص كسمت قطنلا مالفألا تملعت امدنع ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

 تمدختسا يتلا ةقيرطلاب اهمادختسا تلواحو .ةيدرس ةيصاخك يوارلا توصلاب

 نأ ثبل امو ةبارغلا ىلإ ديدجتلا يف ةبغرلا تداق ابلاغ ثدحي امكو .نيوانعلا
 "ةرم لوأ" مليف درسب دلوي مل لفط موقي .دحأ هديؤي ال يوارلا توصلا حبصأ

 ثدحيو :لوألا لفطلا دلوم عم يتأت يتلا تابارطضالا جلاعي ىذلا) )١5067

 يكحي يذلا .(1944) "ملكتي يذلا نم رظنأ" مليف يف ةيصاخلا سفن ىلع عيونتلا

 مليفللو .(يوارلا توصلاب سيليو سورب موقيو) ةدالولا ثيدح لفط رظن ةهجو نم
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 يف الإ روهمجلا بذجت مل يتلا 119159 ءازجألا ريغ ىلع صاخ رحس

 .يفكت ةدحاو ةرم نأ ينعي امب :ليلقلا

 له .مييقتلا قحتست هتمءالم نإف عبماو لكشب يوارلا توصلا رشتنا نأ ذنمو

 اهيف يكحي ضرعلا ةمدقم ةفيظوب موقي له ؟ةيحرسملا يف ةاجانملا لثم ديلقت وه
 عناص هب عفدي ءيراوط لبح هنأ وأ ؟مليفلا ةيادب لبق هملعن نأ بجي ام توصلا
 دي كانه سيل ؟تامولعملا ثبل ىرخأ ةليسو يفض ريكفتلا نع زجعي امدنع مليفلا
 وأ يوارلا توصلا مدختسي له ءاهريشتسي نأ مليفلا عناص عيطتسي ةيلمع

 توصلا جاتحيو ؟ريسفتلل راوحلا ىلإ أجليو امهنم اَيأ مدختسي نأ وأ ؟نيوانعلا
 . تاوصألا نم ليلق : ةيهافشلا ةيوقتلا نم عون ىلإ نايحألا ضعب يف يوارلا
 كراشي نأ نكمي نايحألا ضعب يفو .ةيقيسوم ةميت وأ ةقفاوتملا تامغنلا ضعب
 وأ يوارلا توصلل ةجاح كانه نوكي ال ثيحب ةيرورضلا تامولعملا يق راوحلا
 .نيوانعلا

 ؟يوارلا توصلا نومدختسي ىتم يسدح لكشب مالفألا عانص لضفأ فرعيو

 تاقوألا ضعب يف هنأ اضيأ نوفرعيو ؟نيوانعلا نم ام اعون نومدختسي ىتمو
 ىتلا ”نيتنيدم ةصق' زنكيد زلراشت ةياورل 1550 سابتقا ىف .اًطبارت رمألا بلطتي
 توصلاو ةعوبطملا ةملكلل لقاعلا مادختسالل ديج لثم ياونوك كاج اهجرخأ

 ةيادبلا رطس :يزيلجنإلا بدألا يف نيرطس رهشأ ىلع ةياورلا يوتحت .يوارلا
 .. لضفأ هنإ») ةياهنلا رطسو («تاقوألا أوسأ تناكو تاقوألا لضفأ تناك»)

 رطس رهظي .(هاًدبأ اهتفرع ةحار لضفأ .. لضفأ اهنإو لبق نم هب تمق ام لضفأ
 زنكيد تاملك يه هذه اهنأل بسانم اذهو .يوارلا توصلا نود ناونعك ةيادبلا

 يفق كلذ عمو .يفاك هدرفمب صنلاف كلذلو .هتايصخش نم ةيصخشل تسيلو
 ةياورلا يف يتلا كلت لثم مليفلا تاملك رخآف ءيرورض يوارلا توصلاف ةياهنلا

 تاملك تسيل يهف ,ةيساسألا ةيصخشلا نوتراك ينديس لقع يف رودي ام يه

 ال نوتراك نإ ثيحو .روهمجلا اهعمسي نأ بجي نوتراك راكفأ اهنإ ثيحو .زنكيد

 .يوارلا توصلا لالخ نم اهعمسي روهمجلا نإف .هراكفأ قطني

 .هللا توصو ءانأ» ملكتملا ريمض وه يوارلا توصلن دئاسلا لكشلا

 ته



 :«انأد يوارلا

 ,ةشاشلا ىلع اهارن يتلا ةصقلا نم ءزج وأ ةصقلا يكحي يذلا وه انأ يوارلا

 ةميرج) ةدحاو ةيصخش اهيكحت مالفألا ضعب ءرثكأ وأ دحاو ”انأ' نوكي نأ نكمي

 ةاورلا نم ددع اهيكحي ىرخأ مالفأو 1547 يضاملا جراخ 1944 ىتولح . لتق

 يكحي نأ هناكمإ يف دحاو لك نإ ثيحو . 1944 أطخلا مقرلا 154١ نيك نطاوملا

 عراش" ردلياو يليب مليف ىفخغ ؛ةصرفلا اهيدل ةثجلا ىتحف مالفألا دحأ يف ةصق

 امنيس ةمجن يهو (نسناوس ايرولج) دنومزيو امرون دقتعت )1106٠( 'بورغلا

 اهنأب .دوعي نل يذلا يضاملا تايركذ نونجب ةباصإلا كشو ىلعو اًقباس ةتماص
 لطامع ويرانيس بتاك رجأتستف .يمولاس نع مليف يف امنيسلا ىلإ ةدوعلا عيطتست

 امدنعو .هتمجن نوكتل ططخت ويرانيسب اهتدعاسمل (ندلوه مايلو) سيليج وج

 سيليج ةثجب "بورغلا عراش" مليف أدبيو .امرون هلتقت اهكرتي نأ سيليج ررقي
 تيمملا هطابترا ةصق يكحي سيليج توص أدبيو ؛ ةحابس مامح هايم ىلع ةيفاط
 .يحلا تيملا نع ثدحتت ةثج ةرخاس ةقيرطب درسلا بسانيو . دنومزيد امرونب

 ”يكيرمألا لامجلا" مليف ةمدقم يف يوارلا توصلا كانه ىرخأ ةيحان نمو

 هنأب ةشهدلل ريثملا ةيسيئرلا تايصخشلا فارتعا ىلع يوتحت ىتلا .(1599)

 ءالؤهو .ماهنرب رتسيل يمسا" :امامت كلذ ملعي وهف  مليفلا ةياهن يف تومي فوس

 ىف .اماع نوعبرأو نانثا يرمع .يتايح يه هذهو .يعراش وه اذهو :؛يناريج مه

 يف هتوص دوعيو قداص (يسابس نيشيك) رتسيلو ."اًئيم نوكأ فوس ةنس نم لقأ

 ًاليلق اننأ اًكردم ةببحملا هتلوفط تايركذ ديعتسي نوكس ةظحل يف نآلاو .ةياهنلا
 مكيدل سيل" .ملاعلا يف دجوي يذلاو عيضي ال يذلا لامجلا رداصم قوذتن ام

 اومتهت ال نكلو' رتسيل فيضيو "كلذ نم دكأتم يننإ :هنع ثدحتأ ام نع ةركف

 هحور رتسيل دقفي ال توملا دنع ىتحو .'مايألا نم موي يف هنوردقت فوسف
 .ةمكهتملا

 ريمضب يوارلا تايكيسالك نم )١1544( "جودزم نيمأت" ردلياو يليب مليف ربتعي
 بتاكملا دحأ ىنبم لخدي وهو (يرومكم درف) فين رتلاوب أدبي وهف :"انأ" ملكتملا

-73- 



  «ةرهاظ تابدن» هي سيل نأب هسفن فين فصي .رجفلا ليق سوليجنأ سول يف

 نم صاصر ةقلطب بيصأ دقف عقاولا يفو .نآلا اهاري نأ دحأ عيطتسي الو"

 هتصق يوري هنإف :ةوقلا هيدل لاز ام فين نإ ثيحو .كلذ دعي اهلتق يتلا هتقيشع

 يرجي فارتعا لكش يف كاب شالفب ذئدنع مليفلا أدبيو .نوفاتكيدلا ىلع

 .تقولا سفن يف اًيمارد هتجلاعمو هليجست
 فوس يوارلا توص نإف دحاو وار كانه ناك اذإ ءانألا» يوارلا ةقيرط يف

 ؛ةبوعص رثكأ درسلا نم عونلا اذهو :مليفلا نايرس لالخ رخآل نيح نم رركتي
 كرحتي ثيحب دهاشملا طبريو «مليفلا ءازجأ نيب درسلا دحوي نأ بجي ثيح

 نأل «جودزم نيمأت» مليف يف يدارك فين حجنيو .يضاملا ىلإ رضاحلا نم ثدحلا

 يف ىلوألا ةلمجلا دانز حدقي رطس  ةيادب رطسب اًمئاد يهتني كاب شالفلا
 دوجو دنعو .ةلعتفم لاقتنا ةليسو نود رضاحلا ىلإ ثدحلا دوعي ثيحب راوحلا

 ةميرجل ناططخي تكرام ريوسلا يف (كيوناتس هرابرب) نوشت رتيد سيلليفو فين

 يف فين دريف "اهيف ناطروتم نانثالا نحن .. ركذت" سيلليف لوقت اهجوز لتق
 .«ركذتأ فوس لجأ» : نوفاتكيدلا

 تربور مليف أدبي .اهنم ملعتي نأ ىلع هتصق «انألا» ملكتملا ريمض يكحي اًنايحأ

 بلقنيو ةفرشلا ىلإ ةأرما عفدنت .راحتنا ةميرجب (1519) "ةقيقر ةأرما" نوسيرب

 لجر أدييو ءفيصرلا ىلع ةأرما دسج طقسيو ءاوهلا يف لاش رياطتيو اًدعقم
 اهتثج ىلإ ةدوعلا نوسيرب رركيو ءاهنع ثدحتلا يف اهجوز هنأ كلذ دعب فشتكن

 .مليفلا تادحأ يوري يذلا وه اهجوز نأب انركذيل ريرس ىلع نآلا دقرت يتلا

 هتجوز ركذتب اًريثك متهي ال جوزلا نأل ةيجولوكيسلا ةيحانلا نم ةلماكتم ةجلاعملاو
 امم رثكأ فرعي ال ةياهنلا يفو ءاهراحتنا يف ببسلا مهفي نأ لواحي وه ام ردقب
 .ةيادبلا يف فرعي ناك

 لكشب ديفي عساو ريثأت هل (1975) ءهرشلا يضارأ» مليف ىف «انألا»توصو

 اماع رشع ةسمخ رمعلا نم ةغلابلا يوه هيكحت يذلا مليفلا قاستا يف ديج
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 :ةلتاق ةمهم يف (نيش نترام) ثيك اهقيشع بحصت يهو (كيسابس يسيس)
 امنأكو قالطإلا ىلع رعاشم ةيأ نودب « ةالابماللاو دوربلاب يلوه توص مستيو
 ١ .هتدهاش ام دوب يورت

 :هللا توص

 .اًيوبحم اًطمن يليجستلا هبش مليفلا ناك تاينيسمخلا ةيادبو 1540 ماع نيب

 هبش مليفلا نإف «لعفلاب انيأر امك اًيئاور سيل مليف وه يليجستلا مليفلا نإ ثيحو
 1140" (97 عراش ىف لزنملا" مليف لاثملا ليبس ىلع) ةقيقح ىلإ دنتسي يليجستلا
 ءامسألا رهظت ام اًبلاغو )١944( «ةيراعلا ةنيدملا» مليفو 1941 «جناريموب» مليفو
 ىلع «ةيخيراتلا ةلاحلا» رهظم ءافضإل «ةبتاك ةلآ» ىلع ىليجستلا هبش مليفلا يف

 ذوخأم مليفلا نأب روهمجلا اًركذم ةمدقملا ةءارقب هب قوثوم توص موقيو ؛مليفلا
 يرجيو ةيلارديفلا ثحابملا تافلم نم وأ رضاحلا يف ةيسيئرلا نيوانعلا نم
 درجم هنإف ةيصخش ىلإ يمتني ال توصلا نإ ثيحو .ةيقيقحلا هنكامأ يف هريوصت
 اًركفمو اًقلعم ثدحلا نع دعتبي وأ محتلي نأ هناكمإب نإف كلذل ةجيتنو .اًمامت
 امك هللا توص ةينقت وأ يليجستلا مليفلا يف درجملا توصلا نإف ؛اًرسفتسم ىتحو

 يف ةبولطملا ةيعوضوملاب ساسحإلا ثبي نأ عيطتسي وهف :ناتزيم هل انايحأ ىمسي
 ةيسفنلا مهتلاحب هوني تايصخشلا لخاد للستي نأ نكميو ؛عونلا اذه نم مليف
 تايصخشلا ىلإ ةرشابم توصلا ثدحتي '”ةيراعلا ةنيدملا" مليف يفض .ةيفطاعلاو
 اي كامدق لمحتت مك" لأسيف .اًعم ريمضلاو ةقثلا ردصم وأ ىرخأ سفن هنأكو

 ملأ» :روهمجلا ىلإ اًضيأ ثدحتيو .«5نودلو مزالملا اهيأ كلجعت هجو ام» وأ ؟”نالآ

 يهتني نأ بسانملا نمف ؛مالكلاب أدبي توصلا نإ ثيحو .«5لتاقب كسمت نأ لواحت
 .«اهنم ةدحاو هذهو .ةيراعلا ةنيدملا يف ةصف نويلم ينامث كانه» :هب

 يلناتس همدختسا دقف .ىليجستلا هبش مليفلا ىلع درجملا توصلا رصتقي مل

 لك يفف .«نوينل يراب» يركاث مايلو ةياورل 1974 ماع هسابتقا يف ةعاربب كيربوك
 دوجوم وه امك .- نودئيل سيل مليملا يك هنأ عم :يوارلا دخن ةياوزلاو مليقلا نم
 مليف يف يذلا كلذب اًريثك هبشأ اذهو .دهاشملا جراخ توص نكلو  ةياورلا ىف
 ءيش لكب ميلعلا توصلا عقاولا يف هنإ ءاًبيذهتو ةنطف رثكأ نكلو ”ةيراعلا ةنيدملا'
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 نأ لبق ءيشلا نع توصلا انربخيو .نيدروه لكيام يناطيربلا لثمملا هب موقي
 كشوي امدنعو .يمارد لكشب اهمدقي نأ نود ةعقاو ةجيتن هب انملعي وأ ثدحي
 ةقثب توصلا ثدحتي نأ نكميو .هيعن ىتح أرقي توصلا نإف توملا ىلع نودنيل
 ش .مليفلا ةيادب ذنم ةقثب ثدحتي ناك هنأل ةظحللا هذه يف

 نم دحأ اهيوري ال يتلا مالفألا يف اًبلاغ يوارلا توصلا مدختسيو
 فنصتو .اعومسم اًبوص بلطتت ةكبحلا ىف ضارغأل اذه نوكيو تايصخشلا
 . رركتملا توصلا .يتاذلا توصلا ؛لئاسرلا توص ؛عونتم لكشب تاوصألا هذه
 .يكيناكيملا توصلاو

 :لئاسرلا توص

 ةياورلا يف ةعئاش ةيصاخ يهو لئاسرلا لالخ نم ةكبحلاب توصلا اذه مدقتي
 ليومص يتياور ىلإ عجرت ةليوط ديلاقت تاذ لئاسرلا ةياورو .امنيسلا يفو
 يضو .رشع نماثلا نرقلا يف امهبتك نيتللا "اسيرالك و "اليماب نوسدراشتير
 رلياو مايلو مليف مامألا ىلإ ةكبحلاب عفدلل ةفولأم ةليسو ةلاسرلا نإف امنيسلا
 نينسلا رورمل وأ (1554) «تاجوز ثالث ىلإ ةلاسر» مليف )١195١( ”باطخلا"

 ”ثيمش نع ءيش لك مليف يفو .اًيفاك ًالثم ”بشعلا نم رحب" مليف ربتعيو
 حبصأو اًيكيرمأ ًالفط مليفلا ناونع اهيلإ بوسنملا ةيصخشلا لسارت (١٠٠؟)
 مدختسي وهو ثيمش عمسي نأ روهمجلل لئاسرلا توص حيتيو .هنع ًالوئسم

 .لاصتا ةليسو نوكت نأ نم الدب هبضغو هطابحإ نع سيفنتلل ةليسوك تاباطخلا

 لئاسولا ىدحإ ةيئامنيسلا ةباقرلا دوهع يدحإ يف لئاسرلا توص ناك
 نوسردنأ تربور ةيحرسم تناك .فارتعالاب لئاسرلا توص موقي ثيح ريفكتلل
 يل موت :اهعوضومل كلذو امنيسلل حلصت ال ربتعت تاينيسمخلا يف "نانحو ياش"
 ىقيسوملاب هعلول كلذو ذاش هنأ ىلع هيلإ رظني ةيدادعإلا ةلحرملا يف بلاط
 ةيحرسملا رهتشتو .ةسردملا رظان ةجوز زدلونير ارول اًيسنج هنشدتو رعشلاو
 .اهتزولب رارزأ ىرع كف يف أدبتو موت ةفرغ ىلإ ارول يتأت ثيح ةياهنلا دهشمب
 اذه نع ثدحتت امدنع :اًدحاو اًبلط هنم بلطتو اهردص ىلع طغضت هدي لعجتو

 , ميدقت .م .ج .م تررق امدنعو .اًفوطع نوكت نأ كيلع نآلا نم تاوئس دعب
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 . يف ةباقرلا بتكم سيئر نوتسنوج ىأر 7 ماع يف امنيسلا يف ةيحرسملا

 ليوط لدج دعبو ؛تومت نأ بجي قهارم ىلإ اهدسج مدقت ةأرما يأ نأ دوويلوه

 ءالمز عامتجا ةبسانمب كاب شالف ةكبحلا لعجي نأ يلينم تنسنيف جرخملا ررق

 موت أرقي امنيبو .هل تبتك ةلاسر موت فشتكي ثيح جرختلا دعب يونسلا ةساردلا
 («أطخ» وه يذلا) ثدح ام ىسني نأ ىلع هثحي مدانلا ارول توص عمسن ةلاسرلا

 .ةيذهم تاياور بتكيو ملاعلا ىلإ جرخي نأو

 مليفلا رودي ثيح لئاسرلا ىلع ةيلك دمتعت يتلا مالفألا نم ليلقلا كانه

 «سمشلا تحت ريسلا» مليف يف ؛لئاسرلا نم ةلسلس وأ ةلاسر لوح هلمكأب

 لكشب هتدجو هتخأل اًباطخ يوارلا بتكي )١19141( «دونج ةليصف» مليفو (1940)

 هبتكت يذلا باطخلا ةجلاعم يف مليف لك هلعفي ام عبتي ال هنأ عم مرتحم

 :ايماره ةيضخشلا

 ريمضب درسلل لاثم عقاولا يف وهف لئاسرلا ىلع موقي هلك مليفلا ناك اذإ
 .ةلاسرلا نومضمب انربخيل طقف مدختسي لئاسرلا توص نإ ثيح ««انأ» ملكتملا
 لوح ةيلك رودي يذلا )١954( «ةلوهجم ةأرما نم ةلاسر» سلقفوأ سكام مليف

 ةلاسر مليف وه ءرضتحت يهو قباسلا اهقيشعل (نيتنوف ناوج) ازيل اهبتكت ةلاسر
 ةيوقلا هتيادب طقف دهاشن نحنف ةيصخشلا ةقيثولا لثم ةلاسرلا نألو .ًالماك

 نمو ؛يهتنت ال هتياهنو (ةتيم نوكأ امبر ةلاسرلا هذه هيف أرقت يذلا تقولا ىف)
 ةجلاعملا ةلاسرلا نأ عمو .اهتاملك ليختنو ازيل توص عمسن نحن ىرخأ ىحاون
 قيشعلا نإف كلذلو .اهمسا فرعي نأب ىتح متهي مل يذلا ازيل قيشع أرقي اًيمارد
 .دحاو تقفو يف ازيل نع ناملعي روهمجلاو

 :ىتاذلا توصلا

  ةيصخشلا لخاد رودي امم: ربعي يذلا يلخادلا توصلاب مالفألا ئلتمت
 لامآ» مليف يف .ةيصخشلا راكفأ نم ديزملاب بلاطي روهمجلا نأل  ىتاذلا توصلا

 هتيحتب دادحلا يرجاج وج موقيس فيك ذإ هتريح بيب يدبي (1951) «ةميظع
 (195157) «مهتملا» مليف يفو .قينألا ديسلا رهظم يف وهو تيبلا ىلإ دوعي امدنع

 امدنع اهسفن نع اًعافد اًبلاط تلتق يتلا سفنلا ملع ةذاتسأ هيذ ركفت ام عمسن
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 اهناريط لالخ نيرك نويرام ليختت ةيسفن ةدقع' مليف يفو .اهلعف بقاوع كردت

 يف لشفت امدنع نينثإلا موي حابص اهمدختسم هلوقي فوس يذلا ام سكينويف نم

 .اهلمع نع ريرقت ةباتك

 مادختسا مغرو .يعولا رايت مليف يف يتاذلا توصلل اًديقعت رثكأ لكش رهظيو
 ىف وهف ةطبارتملا ريغ ةباتكلا ىلإ ةعطقتملا ةمدمدلا نم ءيش لكل يعولا رايت
 مليفو .روعشلا يعادتو تايركذلاو راكفألل عطقني ال يذلا قفدتلا عقاولا

 ةأرماو لجرب أدبي يعولا رايت مالفأ نم مليف وه (1109) يبيبح اميشوريه'
 ام مث اميشوريه اياحض لثم اًددقم امهدلج ودبي ةيادبلا يف .سنجلا ناسرامي
 ةيسنرف ةلثمم ةأرملاو .ةيسنجلا ةيلمعلا هتلسغ دق هنأكو اًبطر حبصي نأ ثبلي

 :مالفألا دحأ يف اهلمع ءانثأ اميشوريه يف هتلباق يناباي يرامعم سدنهم لجرلاو
 فرعت اهنأ ركني  امهتوص عمسن ةوشنلا ةنيكس دعب امهادسج كرحتي امدنعو
 امهتوص اذه سيل نكلو .ملعت اهنإ لوقي اهتوص امنيب .اميشوريه ىنعت اذام
 سيلو رعشلا تاعاقيإ عمسنو .ناردخمو ناديعب امهنأكو ناودبي امهف ؛يلعفلا
 ىتلا ىركذلا ةغل يف هسفن نع ربعي لخاد .. ةيصخش لك لخادب ام عمسنو .رثنلا

 نيفرعت ال تنأ" .. يرامعملا توص لوقي امدنعو .روصلاو:تاملكلا نم تجسن

 عم فحتملا يف اهتدهاش يتلا عئاورلا روصب هيلع بيجت "اميشوريه نع اًئيش
 ةأرملا هلأست امدنعو .اميشوريه ىلع لبانقلا ءاقلإل ةيئامنيس ةديرج نم تاطقل

 وه لجرلاف .اميشوريه يف اًعراش ىرن ةيهافش ةباجإ نم ًالدبف .. ؟تنأ نم ..
 .هب هطبرت يذلا ديحولا مسالا وهو اميشوريه

 مليف ىف اًميقد اًبارتقا ىرنو .امنيسلا يف ردان ءيش وه يعولا رايت درس نإ
 يف مليفلا تاباصعلا لجر ةقيشع يكحت ثيح (19515) «ةملاظ ةقفص» نام ىنوتنأ

 يف ثدح اًئيش ركذتت تناك امنأكو ملاح توص يف (روشيرت ريلك) عراضملا نمز
 .يضاملا

 :رركتملا توصلا

 امنيب :شارفلا يف ةدقار وأ اًدقار ةأرما وأ ًالجر ةيصخشلا ىرن ام ابلاغ

 دهشم يف راوح ةياهن رركي وهو اهيعو ال وأ هيعو ال يف ددرتي صخش توص
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 توصلا راركتلا نم عونلا اذه ىمسيو ؛(هانعمل روهمجلا داقتفا ةلاح يف) قباس

 ضعب عمسن امدنع (1110) اكيير“ كوكشتيه مليف يف ثدحي وهو .رركتملا

 يف ةينقتلا سفن رهظتو :قرألاب نيتنوف ناوج ةيصخش بيصت اكيبر نع تاقيلعتلا

 ىرن امنيب يسفنلا اهبيبط توص عمست انيريإ لظت امدنع «سانلا ةطق» مليف
 ةجردل اًفولأم رركتملا توصلا حبصأ .ةشاشلا ىلع ءيجتو حورت نيولاهلا ططق

 ةرصتخملا ةداعإلا نم اًعون اًنايحأ حبصي هنأ الإ .اًيطمن حبصي نأ يف ةروطخلا

 وأ اًيهفش راركتلا نوكي نأ بجي ام اذإ ررقي نأ مليفلا عناص ىلعو ؛ةيرورضلا
 ام عامس يرورضلا نم نوكي ذئدنع ةمهم ةيصخشلا تاملك تناك اذإءايئرم

 اهلاق نأ قبس يتلا تاملكلا تلراكس ركذتت «حيرلا عم بهذ» مليف ةياهن يف .هلوقت

 ىرخأ ةيحان نمو ءاّيفاك هتاملك عامس ناكو .ارات ةيمهأو ضرألا ةميق نع اهيبأ
 ثيحو .يئرم راركتلا نأ دجن (174) «عيرسلا قرشلا راطق يف ةميرج» مليف يف

 امع.سيل لاؤس بنذلا نوكي ام اًيلاغو ؛ةراثإلا تاطقل رركتت يسيلوب مليفلا نإ
 سيلو نيرفاسملا لاعفأ دودر نإف كلذلو ؟ءرملا لعف در نوكي فيك نكلو ءرملا هلوقي

 :ةنيكاملا توص

 هلإلا حالطصال ةثيدح ةاواسم ةباثمب يوارلا توص مالفألا عانص ضعب ربتعي

 صاخ هجوبو ةينانويلا تايحرسملا ضعب يف :ىنانويلا حرسملا يف ةلآلا نم جرخي

 متخيو ثدحلا ةدقع لحيل ةيلاع ةعفار نم هلإلا طبهي دق سديبيروي تايحرسم

 يأ ىلإ يمتني ال ثيحب «ةنيكاملا نم توصلا» دسجت تايحرسملا ضعب .ةيحرسملا

 ةكبحلا طويخ نم يأ نيب طيريل ةياهنلا نم برقلاب ثعبنيو تايصخشلا نم
 وه سيل ةنيكاملا نم مداقلا توصلاو .ثدحلا ىلع قيلعتلا ضعب مدقي وأ ةككفملا
 يف طقف هعمسن ةنيكاملا نم مداقلا توصلاف .مليفلا لالخ دجوي يذلا هللا توص

 نأب انركذيل توص لخدتي )١1945( 'شحولاو ةديسلا" مليف ةياهن يفغ .ةياهنلا

 لجر لقع ءاقبإل ةلواحم يف هرودل نجسلا لخد دق (نلرآ دراشتير) ىروك كيرتاب

 نم جرخي فوس يروك نأو ةديعس هتياهن مليفلا نأب توصلا انركذيو .اًيح تيم
 هذه ىتح توص يأ عمسن مل اننإ ثيحو هراظتنا يف هتبيبح دجيل نجسلا
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 نع رثكأ ملعت ةقراخ ةوق ىلإ يمتني امير ؟اذه نم توص لءاستن نحنف ؛ةظحللا
 ش .هسفن تسيرانيسلا نم رثكأ ويرانيسلا

 بعر مليف  هناونع مغر )١1947(  «يبموز عم تيشم» رينوت كاج مليف ربتعي
 تءاج ةيدنك ةضرممل «انأ» ملكتملا ريمض يوارلاب مليفلا أدبي .لوألا زارطلا نم

 ىعطألا لتقت ةياهنلا يفو .ىعفأ ىلإ تلوحت ةأرما مدختل ةيبرغلا دنهلا ءزج ىلإ
 نأ هللا نم يلاجر توص بلطي ةأجفو .رحتني نأ ثبلي ام يذلا اهتنبا جوز دي ىلع

 نم مداقلا توصلا ىلإ ةضرمملا توص نم لوحتلا ثبيو :نيمثآلا نينثالل رفغي
 ةياهنلا تناك امبرو ءيقالخأ عزاو نود حيصيس ناك مليفل ةيقالخأ ةعزن فلخلا
 ريياعمب مالفألا ميقت ةيكيلوثاك ةمظنم يهو (ةقايللا ةطبارل) ةثدهت ةباشمب
 ثولت تلازامو .راحتنالل بضغتو تاينيتسلا فصتنم ىلإ 1974 ماع نم ةيقالخأ

 .ةبترم نم يداع ريغ لكشب مليفل يكذلا عادبإلا ةعارب

 عيطتست ةيدرس ةيصاخ هنكلو .هجو الي توص درجم نذإ يوارلا توص سيل
 ملكتملا ريمضب درسلا لثم يصخش نوكي نأ نكمي .ةفلتخم اًضارغأ مدخت نأ

 ام وأ باطخ تايوتحم نع فشكي نأ نكميو هللا توص لثم يصخش ريغ وأ هانأ»

 هنألو .انتركاذ وأ تايصخشلا ىدحإ ةركاذ شعني نأ نكميو ؛يعواللا ىف رودي

 ةادأ نآلا هنأ مغر همادختسا ءاسي ام اًبلاغ يوارلا توصلا نإف ؛بناوجلا ددعتم
 .عفت نود اهمادختسا بجي الق :ةديج درس
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 ثلاثلا لصفلا

 نيسناريملاو ناكملاو مايقلا

 عم اومءالتي نإ ام نكلو :نيكئدتبملا مظعمل ةبيهم ةغل ةميدقلا ةيئانويلا ودبت

 ةلهس ةغل تسيل اهنإ .اهتيوعص فقوتت نكئدنعف ؛دعاوقلا ىلع اورطيسيو فورحلا

 يف يرشبلا مسجلا ودبي حيرشتلا بتك دحأ يف لثملابو .اهملعت نكمي نكلو
 وضع لك نومسي ؛ةريحلل ةريثملا ءاضعألا نم ةريبك ةلتك وهف اًدقعم ةيادبلا

 قلعتي اميفو ةلصفنم ءازجألا ةسارد دنعو .ةبيرغ ةينئانويو ةينيتال تايمسمب

 سفن ثدحيو .هايابخ نع حاصقإلا يف كلذ مغر مسجلا ادبي اهفئاظوي

 ىلع ًالوأ بجي لماكلا مييقتلا مليفلا مييقتل انتلواحم لبقف : مليفلا عم ءيشلا

 .ةيئامنيسلا ةغللا ملعت بجي

 هليجست يرجي ام يه ةطقللاو ءلوصفو دهاشمو تاطقل نم مليفلا عنصي

 :فقوتت نأ ىلإ اريماكلا هيف أدبت ىذلا تقولا ذنم اريماكلا نم ةدرفتم ةيلمعب

 نم ةعومجم وه لصفلاو ءرمتسم ثدحل تاطقللا نم ةعومجم وه دهشملاو

 .ةموهفم بلاغلا يف اهتاذ دح يف يهو اهسفنب ةنمضتم ةدحو نوكت تاطقللا

 قرطب اهنم لك ذيفنت نكميو مليفلا لخاد ةزيمتم ةفيظو ءالؤه نم لك ىدلو

 :ةطقللا

 «ةصق يورت نأ اهنكمي ال نكلو :ةيزمر وأ ةديفم ةلمج عنصب ةطقللا موقت نأ نكمي

 دهاشو ناملد مايلول (1989) ”تسجوب" مليف دهاشي مل صاخشألا دحأ ناك اذإف
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 نأ لمتحملا نمف ةروصلل احرش هنم بلطو لامرلا يف قوبل ةياعدلا روص نم ةروص
 لثملابو .اًيرهوج ةحيحص ةباجإلا كلت نوكتو .”نوكسلا" وأ 'عايضلا" وأ ”توملا" :لوقي
 "ةيربلا ةلوارفلا" نامجرب رامجنإ مليف يف دي نود ةعاسلل ةتباث ةروص دحأ ىري امدنعف
 الف .توملا“ وأ 'فقوت دق تقولا" نأ ىلإ ريشت اهنإ لوقي نأ لمتحملا نم .(1501)

 لكشب ةيزمرلا كلت ليصوتب موقت اهنكلو ءطقف اهلخاد اهتيزمر ,ةنيعم ةروص لمحت
 ليصوتب رعشلا نم ةنيعم روطس عم ءيشلا سفن موقي نأ نكميو ؛قايسلا نع لقتسم
 .ةلماكلا ةديصقلا اوأرقي مل نيذلا ءالؤهل ىتح اهانعم

 ىلوألا ةطقللاف :لوألا عونلا نم اهنكلو تامولعم لقن ةطقللا عيطتست كلذلو

 رظنت امدنع )١1501(: هرشوتس ىمام ةروث» شلو لوؤار مليف ىف (ليسار نيج) يمامل
 ىف كوكشم ةأرماك روفلا ىلع اهددحت اهنإف نيوانعلا روهظ ءانثأ انيلإ ٌةرشابم
 لامرلا يف ريفن ءاهب رظنت ىتلا ةقيرطلا نم كلذو هيلع يه ام ملعن اننإف ؛اهتليضف
 نوديف .هنولثمي امي انوربخي نأ طقف نكمي ليللا يف هجو وأ صرق الب ةعاس وأ

 .اننويع اهانيع هجاوت يتلا ةأرملا نم وأ ةعاسلا وأ ريفنلا صخي نمل ملعن نلف قايسلا
 رثكأ يه داتعملا نم رثكأ ىدم تاذ ةطقل وأ (*)ةبكرملا ةطقللا وأ "ةليوطلا ةطقللا" ف

 زليو نوسروأ مليغ ةيادبف .طقف اهتاذ دح يف اًمامت ةلماك يهف كلذ عمو «ةيرابخإ
 دحأ عضي «نيوانعلاب أدبت قئاقد ثالث ةدمل ةرمتسم ةطقل (1108) *رشلا ةسل'

 سانلا نم نانثا لخدي ؛تارايسلا ىدحإ يف نيزنب نازخ يف ةينمز ةلبنق صاخشألا
 نارميو ؛ةيكيسكملا دودحلا ىلع ةنيدم يف عراوشلا دحأ ىلإ نالصيو ةرايسلا لخاد
 كشك دنع ةرايسلا فقوتتو .(ىل تيناجو نوتسه نوتلراش) ساجراف زسمو رتسمب

 اوج يفضت اهنوك بناج ىلإف .بيهل يف رجفنت مث ةريصق ةفاسم رمتستو تازاوجلا
 ال اهنكلو مليفلا وج معدتو ةيسيئرلا تايصخشلا مدقت ةطقللا هذه نإف ءاعئار

 ىتحف .نيبوكنملا نينثالل ةرايسلا يف ةلبنق صاخشألا دحأ عضو بيس نع انربخت

 .قايس ىلإ جاتحت ةليوطلا ةطقللا

 دقو نيسنازيملاو لثمملا ءادأ ىلع دمتعي رداكلا لخاد ةرمتسم ةكرح ىلع دمتعت يتلا ةطقللا يهو (*)

 (مجرتملا) ةدحاو ةطقل يف هلك دهشملا ريوصت متي اًنايحأو اًنقو قرغتست
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 ربتعت يهف كلذلو تامولعم لا نم تارذش ليصوتب طقف موقت تاطقللا نأ مغرو

 مليفلا عانص نأل ؛ةبكرم نوكت نأ نكميو ةيئامنيسلا ةغللا نم اًيلوأ اًءزج  اًيبسن -
 ةيحان نم تاطقللا زيمتتو .قرطلا نم ددعب مهتاطقل بيكرت يف رارحأ يئامنيسلا
 ةكرحتم وأ ةتباث تناك اذإ امعو اريماكلا ةيوازو عوضوملاو اريماكلا نيب ةفاسملا
 .تارابتعالا كلت نم اهريغو

 :تاطقللا لاجم

 .ل) ةريبكلا ةطقللا يفغ .عوضوملا نم اريماكلا ةفاسم ىلإ ةطقللا لاجم دوعي

 امك وأ لعفلاب اريماكلا نوكتو (ق .ل) "ةبيرق ةطقل' ةطاسبب اًنايحأ ىمستو (ك
 وأ سأرلل ةطقل يهف ةيحيرشتلا تاحالطصالا يفو ؛عوضوملا نم ةبيرق ودبي
 ةياغلل ةريبكلا ةطقللا ىه ةطقللا هذهل عيونتلاو .سأرلا ىلعأ ىلإ نيفتكلا ةقطنم

 اًءزج روصت اميرو اًريثك اريماكلا برتقت ثيح ؛(ك .ل) ةريبك ةطقل وأ (ج .ك .ل)
 اهروصت ىتلا يهو (ع .ل) ةماعلا ةطقللا سكعلا ىلعو .هجولا وأ سأرلا نم
 امهنيبو :ةدراي نيسمخ لقألا ىلع غلبت عوضوملا نم ةلوقعم ةفاسم دنع اريماكلا

 اهعوضوم ىلإ.برقأ اريماكلا اهيف نوكت ثيح (م .ل) "ةطسوتملا ةطقللا" نوكت
 ىنعم ابو (ق .ل) يف نوكت املثم اًدج ةبيرق تسيل اهنكلو (ع.ل) يف امع
 ةطقلل ةبسنلابو ؛سأرلا ىلإ نيتبكرلا نم ةحاسملا يطغت ةطقل يهف يكيرمألا
 ىتلا) ةماعلاو ةطسوتملا تاطقللا نم لك ىلع تاعيونت نوجرخملا مدختسي ةبيرقلا

 نأ نيح يف .(ةطسوتم ةماع تاطقلو ةطسوتم ةبيرق تاطقل اهيلع قلطي

 تاطقللا نم لكو واستم لكشب عوضوم ميدقتل مدختست ةطسوتملا تاطقللا

 يهف كلذلو اهتاعوضوم نع اديدحت رثكأ لكشب نلعت ةماعلا تاطقللاو ةبيرقلا

 .رثكأ تارابتعا قحتست

 :ةبيرقلا ةطقللا

 تعرتخا دق ةبيرقلا ةطقللا نإ لوقلاب مرغم رادوج كول ناج يسنرفلا جرخملا
 نم ةدح رثكأ ةليلق تارظن ديكأتلاب كانهو ءايديموكلل ةماعلا ةطقللاو ةاسأملل

 19519 هةرسكتم معارب» ثيفيرج .و .د مليف يف يسول هجول ةبيرقلا ةطقللا
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 كلذلو ةبيرق ةطقل يف اههجو ريوصت ىرج دقف كلذ عمو ءاهوبأ اهركني امدنع
 ةفطاعلل امامت ةبسانم ةريبكلا ةطقللا ريتعتو .اضيأ اهيبأ ريوصت بجاولا نم ناك

 ىف ئجافم لاؤس وأ ةينوفميس ةيأ يف دعاصتلا ريثأت اهل نإف ؛عون يأ وأ ةداحلا :
 ةديصق يف اًعطاقم (*! ستيك لأسي ثيح 'عيبرلا تاينغأ نيأ" .ةيئانغ ةديصق
 "ةرسكتم معارب' مليف ىف ةنبالاو بألا نيب ةهجاوملا نإف كلذلو .(فيرخلا ىلإ)
 دقحلاب هوشم هجول ةدحاو نيتبيرق نيتطقل قيرط نع يواسأملا اهريثأت ققحت
 .ةءاربلا لكش ذخأ هجول ىرخألاو

 يذلا نبللا بوك لثم ءايشأل ةيلاثم ةبيرقلا ةطقللا نأ كوكشتيه ديرفلأ ىريو
 امك موينارويلا ماخب ءولمم ذيبن سأك وأ :(1511) ”بايترإ" مليف يف كشلا ريثي
 مليف يف يزانلا ءالمع دحأ هيقلي فرظ وأ .(1541) ”ةعمسلا ةئيس' مليف يف
 نإ ىتح ,ةكبحلل ةيسنلاب ةساسح ربتعت ءايشألا هذهف )١947(: 'برخملا'

 ديكأتلا متي مل اذإ اهل امامتها ىلوي فوس جرفتملا نأب معزلا هنكمي ال كوكشتيه
 .(١!)اهدوجو ىلع

 .ءادوس فورحب ةلمج وأ ةملك يأ لثم ةخسار نوكت نأ ةبيرقلا ةطقلل نكميو
 مدختستو اهمسا بساقت نأ بجي ةياغلل ةبيرقلا ةطقللا اهمع ةنبا نإف كلذ عمو
 قلخت نأ ةياغلل ةبيرقلا تاطقللا نم ريثكل نكميو .ىوصقلا تالاحلا يف طقف

 اهقطني ةملك لك ىلع دشي صخشل مالكلا طمن لثم ريثأتلا نوكيو مليفلا يف ًاللخ
 لوح ةكبحلا موحت امدنع '"ج.ق .ل' مادختسا نكميف 3 و أ"اهيفامب
 اذإف ؛اهنم ناكمإلا ردقب بارتقالا اريماكلا ىلع بجي ثيحب ادج ةماه ةليصفت
 نوسكاج ناهوج مليف يف ثدحي امك لتاق ةيصخش ددحت ةبدن كانه تناك

 .(:ج .ق .ل) ىف ةبدنلا ريوصت بجيف (1977) "ةبيرغ تاقرط"

 رمعي ملو 1756 ماع ىف ندنل ةنيدم يف دلو ,ةيكيتنامورلا مالعأ نم يزيلجنإ رعاش سيتك نوج (*)

 نيرعاشلا عم نمازتو بدألا فرتحا هنكلو ءبطلا سرد . 1487١ ماع يف تامف .ًاليوط

 .(مجرتملا) يليشو نورياب درول نيريبكلا نييكيتنامورلا

 (1) ]عع 1[. 80طا عر, دتتط آمانأدع 8121 مأ5 1/1ةلءاسع 8401165 : عوض 5611م

 غ0 5نععور” (!لعرتب ا هرلعت [1ةيعمانتا 8132م ل03 ةقأءط 1973), 209
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 اًدج ةبيرقلا تاطقللا مادختسا وه ةماعلا ةدعاقلا هذه نم ديحولا ءانثتسالاو

 ةكبحلا تناك ولو ىتح (ج .ق .ل) جرخملا مدختسي دق كانهف .بعرلا مالفأ كف

 ةطقلو :جرفتملا ءامد ف ةريرعشقلا ثبتو بعرلا ميعدتل كلذو اهيلطتت ال

 مليف لف ةقلمحملا نيعلاو ,خرصت لمو نيرك نويرام مفل اًدج ةبيرقلا كوكشتيه
 ألمي نأ هضرغ نكي ملف ؛ ساسألا اذه ىلع اهريبدت متي )١1910( "ةيسفن ةدقع"

 ريوصتل نكلو .ءشدلا تحت توملا ىتح تنعط امدنع ةأرما حيرشتب ةشاشلا '

 ريثي يذلا بعرلا نم ةيناث نيسمخ قرغتسي لماكتم ءزج 4ف دسجلل تاطقل

 ش .باصعألا

 ةيلامج وأ ركيم كيجام ددحي امك اًيداع اًئيش نوكت نأ ةبيرقلا ةطقلل نكميو
 نفب امهريوصت مت ناتبيرق ناتطقل كانهو .نوديفآ دراشتير ريوصت يف ىرن امك

 فقمت (1979) انيتسيرك ةكلملا" نايلومام نبور مليف يفخ :نهذلاب ناقلعت ميظع

 تيملا اهبيبح نامثج لمحت يتلا ةنيفسلا ردصب ةقصتالم (وبراج اتيرج) انيتسيرك

 ءيش ال ىف ةقرغتسم ركفت هقارتخا نكمي ال اههجوو مامألا ىلإ ةتبثم اهتارظن-

 ال يذلا ملؤملا ركفلا بايغ رثكأ ضرعت اههجول ةبيرقلا ةطقالاف .ةصقلا ريست امك

 رقينم ياك حتفت )١1947( "رقينم زسم" رلياو مايليو مليف يفو :دحأ هاري نأ نكمي
 اريماكلا لياقت ةثهال ةعفدبو .ةرشتنملا يعارملا ىلإ رظنتو ةذفان (نوسراج ريرج)

 .ةبيرقلا اهتطقلل ةيفلخلا ءامسلا نوكت نيح يف اههجو

 :ةماعلا ةطقللا

 ةليسو يه ةماعلا ةطقللا نإف ةحولب ةبيرقلا ةطقللا ةنراقم نكمي ناك اذإ

 هتاطقلب صاخ لكشب فورعم برغلا مليفو .يعيبط رظنم نيوكتل مليفلا جرخم

 جروج مليف) ةيفلخلا ىف جلثلا هددحي لبج عم لودج نم هايملا قعلي لازغ :ةماعلا
 دعتبي امدنع يعيبطلا رظنملا عم طلتخي ةأرما عدوي لجرو ,1407 "نيش" زنفيتس

 ةماعلا دروف تاطقل نم ديدعلاو :1547 ”نيتنميلك يتزيزع" دروف نوج مليف اًبكار
 ىرن نحنف :ديحولا لجرلا ملاع تايركذل ةريثم عقاولا يف يه ”نيتنميلك' يف

 حيباصم ءوضلا مهيلع يقلت اًنايحأو ًالالظ اًنايحأ مهارن نيذلا لاجرلاب جعت ةناح
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 عراش ىلع امهب يقلت يتلا ءامسلل اًدادتما ىرن وأ سوؤرلا قوف ةقلعملا نيسوريكلا

 .روجهم

 رجفلا" مليف يفخ «ةيؤرلا ملأ للقي هنإف ةماع ةطقل ىف توملا ريوصت دنعو
 .(يدينك رثرآ) وجايتناس لقتعمل ةماع ةطقل رللوأ .ج راجدإ راتخي )١1500( ىراعلا
 نينيع ىرن ال نحنف ؛ ةصاصرلا هبيصت امدنع داوج رهظ ىلع وجايتناس ىرن مث
 اهنأ ثيحب ءاهل ةبسنلاب يليكشت لامج اهل ةطقللاو :مدلا قاثينا الو نينيزاوتم
 اهفصي نيح يف «سوراكيإ طوقس» ليجورب ةحول لثم ىتيزلا ريوصتلاب ءرملا ركذت
 .ةثراكلا نع اًمامت ْئداه لهمتب / ءيش لك ضفني (*) نودوأ .ه .و لثم رعاش
 ىف ةيمهأ نيناكم رثكأ ثيح «ةينيتاللا ةغللا يف ةملكلا اريماكلا عضو هباشيو

 ٠ نأ ةينيتاللا ةلمجلا بيكرت لثم اريماكلا عيطتستف .ةياهنلاو ةيادبلا امه ةلمجلا
 عيطتستو .زيكرتلا ىلع اهصرح يف هيلع دمتعت ىذلا ءيشلاو عوضوملا عضو ريغت
 يف ةيمسا ةلمجو رخآلا يف لعفلا عضوب ةلمجلا تاملك "طلخت" نأ ةينيتاللا

 اهنكميف :ءيشلا سفن لعفت نأ اريماكلأ عيطتستو .طسولا يف عوضوملاو ةيادبلا
 ةلالد ريغت نأ اًضيأ عيطتستو :ع.ل يف هلهاجتتو ق .ل يف عوضوملا ىلع زكرت نأ
 .ةفلتخم اياوز نم هريوصتب عوضوملا

 :تاطقللا ةيواز

 ودبي هلعجتف ىلعأ ىلإ عوضوملا اريماكلا روصت "ةضفخنم ةيوازب ةطقل' يف
 لعفت امك ةوقلا ةدايسب يحوت نأ ةطقللا هذه عيطتستو .لعفلاب هيلع وه امم ربكأ

 لوح تايصخشلا دحأ موحي امنيح )154١(. ”نيك نطاوملا" زليو نوسروأ مليف يف
 ةيلاعلا ةطقللا يفو .ةفاحز ىلع مليفلا ةيادب يف همدقي امدنع باشلا نيك
 وه امم رغصأ ودبي هلعجت ثيحب لفسأ ىلإ عوضوملا اريماكلا روصت' ةيواسلإ
 ناد) زجلك ليب ةيسنرفلا ةيرسلا ةكرحلا تاوضع ىدحإ ضوافتن امدنعو .هيلع
 نإف 156٠.: ”مادقألا ىلع تيبلا يلإ يليو دوعي امدنع“ دروف نوج مليف يف (يليد

 هناويد رشنو ارتلجنإ ىلإ داع مث ةرتف ايناملا يض شاعوا 907 كروي ةنيدم ىف دلو يزيلجنإ رعاش (*)
 ءارعشلا ميعز ناك هنإف ةيعويشلا قنتعي مل هنأ مغر. 157١ ماع 'دئاصق' ناونع تحت لوألا

 .(مجرتملا) .هلامعأ يف تويلإ .س .ت ريثأت ودبيو ددجلا نييراسيلا
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 ءانثأ صخش اهب رعشي يتلا سفنلا ريغصت لثمت اهب روص يتلا ةيلاعلا ةيواسلإ

 ماهاربإ' ثيفيرج مليف يف ةرجحلا عرذي وهو سيئرلل ةيلاعلا ةيواسلإ ةطقلو

 . مزق ميظعلا نم لعجت بتكملا لامحأ نأب انركذت 15١ "”نلوكنل

 جورخ ءانثأ ىرن اتنإفا9ا/ا5 «سيئرلا لاجر لك» الوكأب .ج نالآ مليف يضو

 نيتسادو دروف در تريبور) نيتشنرب لراكو دراو دوو بوب نييفحصلا نيربخملا

 امهو ,رغصلا يف امهرودب ناذخأيف :ىلعأ نم امهبقارت اريماكلا نأ (نامفوه

 ةرجح ثيح لفسأ ىلإ هجتت اريماكلاب دهشملا يهتنيو ءامهلمع ةراسج ناكردي

 .ةربكم جلث ةفتنك ودبت ثيح سرجنوكلا ةبتكم يف ةعلاطملا

 وأ ةيزمرلاب قلعتت ال بابسأل ةيواسلإ ةيلاع ةطقل اًئايحأ ويرانيسلا بلطتيو
 دووراه زسسم ريشت (1981) "ءاقرزلا ايلاد" لاشرام جروج مليف يفف ءروصتلا

 لفسأ ىلإ نوفيلتلاب قدانفلا دحأل لوألا رودلا ىف نوكت يتلا (كيل اكينوريش)

 .يضرألا رودلا يف ليجستلا بتكم دنع فقي يذلا (دال نالا) نوسيروم ىزوجل

 هتأر يتلا ةيواسلإ مئاليل نوسيروم هاجت لفسأ ىلإ روصي نأ لاشرام ىلع ناكو

 .ةطقللا ةعيبط وأ ةداملا ةعيبط تلمأ كلذلو دووراه ّرسم اهلالخ نم

 :اريماكلت ةنباث عصاوم نم تاطقل

 نأ ديري ام ىرت نأ ىلإ ةقلعم ةئأح ىف اهنأ ينعت اهنإف اريماكلا كرحتت امدنع

 ىنعملا لظي ثيح ةيتقولا ةلمجلا ام دح ىلإ هبشت ةكرحتملا اريماكلاف :جرخملا ىري

 1 .اهسفن ةياهنلا ىتح اًقلعم

 نوكت دقو .نيئيش ينعت نأ نكمي "ةكرحتملا اريماكلا" ةلمج مدختست امدنع

 فقت دق وأ :ةريغص لقن ةيرع وأ .«يلودلا» لثم ةكرحتم ةبرع ىلع اهلك اريماكلا

 ددحيو .نارودلا ةيرح اهيدل نكلو مئاوق ةثالثب لماح لثم ةيصاخ ىلع ةتيباث

 وأ ةيبناج ةطقللا نوكت نأ يأ لفسأ وأ ىلعأ ءاثيمي وأ ًالامش  اهنارود هاجتا

 .عوضوملل ديكأت ةفاضإل امهيلك مادختسا نكميو .ةيسأر
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 :ةيبئاجلا ةطقللا

 لصفم ىلع يقفأ لكشب رودت اهنإف "ةيبناج ةكرح اريماكلا كرحتت امدنع
 ةيعيبطلا ةكرحلا ديلقت يف مليف هلعفي ام برقأ يه ةيبناجلا ةكرحلاو .تباث
 نيميلا ىلإ لامشلا نم ةيبناجلا ةطقللا كرحتت مومعلا ىلعو ءأرقن نحنو اننيعأل
 ىلإ فلخلا نم ةقيرطب انركذت لامشلا ىلإ نيميلا نم كرحتلا اًضيأ اهنكمي نكلو
 ماهاريإ" ثيفيرج مليف ةيادب ىفضف ؛تالجملا نوأرقي نيذلا سانلا ضعبل مامألا

 .نلوكنل دلو ثيح خوك ىلإ ةيراعلا تاباغلا لالخ ةيبناج ةطقل اندوقت نلوكنل .
 ةايحو مليفلا نم لكب طيحت كلذبو ةياهنلا يف ةفدصلاب ةطقللا سفن ثدحتو)
 امدنع ؛فقاوملا دحأ ىلع ةيبناجلا ةطقللا قلعت نأ اضيأ نكميو .(لماكلاب نلوكنل
 اًيلاع (1970) "رفاسملا" ينوينوطنأ مليف يف (نوسلكين كاج) كول ديشاد حيصي
 ةكرحب ريماكلا بيجتو ؛لمرلا يف تسرغ دق رفوردناللا هترايس نأل سأي يف
 .اًمامت ةيكذ ةيبناجلا ةطقللا نوكت اًنايحأو .ةيالابماللا ءارحصلا ىلع ةيبناج
 امدنع .(1975) ”فيحنلا لجرلا" كياد ناش يدوو مليف ىف ةذيذل ةطقل كانهو

 ىلإ نيميلا نم اريماكلا كرحتتف نيميلا ىلع اًباب (ىول انريم) زلراش ارون حتفت
 ىري امدنعو .يكبت ةاتف اهجوز هجاوي ثيح لخادلا ىلإ بابلا لخدم نم راسيلا
 ارونل فلخلا ىلإو نيميلا ىلإ راسيلا نم ةيبناج ةكرح اريماكلا كرحتت هتجوز
 .طسو فقوم يف اهدوجول ةريح يف ىرخألا يه تناك ول امك بابلا لخدم دنع

 يفف ؛ةماه تاريثأت اضيأ اهنع جتتي نأ ةيبناجلا تاطقللا ةيعيونتل نكميو
 وقورت اوسنارف مدختساو .ةجرد ١1١ اريماكلا رودت "ةيرئادلا ةيبناجلا ةكرحلا'
 زكرم نم زيرت اريماكلا روصت ثيح (1911) 'ميجو لوج" مليف يف ةيصاخلا هذه
 ناخد خفنب كلذو ةيراخب ةلآ ةدلقم ةفرغلا لوح ةعرسب كرحتت امنيب ةرجح
 هنإ ىتح داتعم ريغ لكشب ةعيرس ةكرح يه ةضماولا ةيبناجلا ةكرحلاو .ةراجيس
 روفلا ىلع ةضماولا ةيبناجلا ةطقللا نايلومام دختسيو .تقؤم ماهبإ اهنع جتني
 رتسمو لكيج روتكد“ مليف يف ةرم لوأل دياه رتسم لكيج روتكد حبصي نأ دعب
 .(1971؟) دياه
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 :ةيسأرلا ةطقللا

 لثمو .اهلصفم ىلع يدومع لكشب رودت اهنإف اًيسأر اريماكلا كرحتت امدنع
 تامولعملا اضيأ فيضت نأ اهناكمإ يف ةيسأرلا ةطقللا نإف ؛ةيبناجلا ةطقللا
 )١1554( «هريإ نيج» نوسنفيتس تربور مليف يفغ «صخشلا وأ ءيشلا نع دهاشملل

 نيج ىلإ «دوول دهعم» اهيلع بوتكم ةيراكذت ةحول نم لفسأ ىلإ اريماكلا كرحتت
 ىلعأ ىلإ اريماكلا كرحتت نيك نطاوملا" مليف يفو ؛هيلإ اهلقن ىرج يتلا ةمئانلا
 نأب انركذتل ؛لوخدلا عونمم ةمالعب اًرورم وداناسكإ نيك ةعطاقم لخدم ةباوب
 لفسأ ىلإ اريماكلا كرحتت مليفلا ةياهن يفو .يه ىتح دحأ لك ىلع قبطني ريذحتلا
 .ةيادبلا ةطقن ىلإ دوعت اهنأكو لوخدلا عونمم ةمالع ىلإ ةباوبلا

 ءامدلا ةبحاصم امتيبف .بعرلاب ءاحيإلا صاخ لكشب ةيقفألا ةطقللا بسانت

 مليف يف اياحضلا ىدحإ قنع يف اهنانسأ سرغت نأ كشو ىلع (ندنوه ايرولج)
 يقابلا ةكرات طئاحلا قلست يف اريماكلا أدبت .(1917) ”الويكارد ةنبا" ليه تربمال
 ينوينوطنأ مليف يفف .قيوشتلا ةراثإ اضيأ ةيسأرلا ةطقللا بسانتو .انئايخل

 دحأ ةفرغ يف طئاح ىلعأ يكلس حطس ىنحنم عبتتب اريماكلا موقت هرفاسملا»

 فلخلا ىلإ عجارتت اهلعجي ثيحب بابلا ىلع قرط ةأجف اهلوزن عطقي امنيح قدانفلا
 ةيقفألا ةطقلل نكميو .(نوسرجلا طقف هنإ) كانه نم ىرتل بابلا قوف نم لطتو
 بيليف فشتكي امدنعف :تايصخشلا ىدحإل لمتحملا وأ يلعفلا ريصملاب يحوت نأ
 نأ (1909) 'ىبرغلا لامشلاب لامشلا" كوكشتيه مليف يف (نوسام سميج) مادناف

 ونه رمألا اذه نأ ىري وهف ؛ةرئاط يف اهلتقي نأ ررقي ؛ةيكيرمأ ةليمع يه هتقيشع
 اريماكلا كرحتت ولعلا“ ركذ امدنعو .ءاملا ىلع  قهاش ولع نم هضرع بجي ءيش
 .يلاخلا ءاضفلا ىوس ءيش ال ىلإ  ىلعأ ىلإ

 يدومع وأ يقفأ لكشب نيعلا اريماكلا دوقت اًيقفأ وأ اًيبناج اهكرحت يفف
 اًنايحأ اريماكلا كرحتت دق .انتيؤر لاجم يف ءيشلاو هاجتالا نم الك ةددحم

 حطس ىلعأو حطس ربع ةيصخشلا وأ جرفتملا ةرظن هيجوت ءانثأ اًيقفأ مث ايبناج
 (دوت دراشتير) ربوك ناثانوج موقي ءامامت ةعمسلا ءيس كاب شالف كانهو .رخآ
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 نأ (شتيرتيد نيلرام) دوونيإ تولراش هيلإ تلسوت فيك ةرئاحلا هتقيدصل حرشلاب
 هيدترت تناك يذلا بوثلا نأ ودبيو ءاديدج ابوث اهل رضحيو اهتقش ىلإ بهذي
 ربع ةيبناج ةكرح اريماكلا كرحتت ةقشلا ربوك لخدي امنيحو .اهجوز مدب ثولم
 يض ودبيو .ةروصقم باب ىلعأ ىلإ كرحتت مث ,دوونيإ رتسم ةثج ىلإ ةرجحلا
 ليزيو بابلا ريوك حتفي امنيح نكلو ءاهل ىنعم ال ةيسأرلا اريماكلا ةكرح نأ لوألا
 ىلع ةيسأرلا ةكرحلا نأ نم مغرلابو .سبالم ةرجح اهنأ اريماكلا فشكت بوثلا
 ةطخ نم ءزج اهنإف ءاهل ةرورض ال ىتح وأ ةهفات ودبت دق سبالملا ةرجح
 دوقت اريماكلا لعج كلذلو ؛قيدصتلاب ةريدج ربوك ةصق نم لعجيل كوكشتيه
 ىلإ روفلا ىلع ربوك هجوت اذإف ءاهناكم فرعي ال هنأكو سبالملا ةرجح ىلإ ربوك
 ال دق يلاتلابو هيدل ةفولأم تولراش ةقش نأ نظي دق روهمجلا نإف ةرجحلا
 .هتصق قدصي

 :ةكرحتملا اريماكلا تاطقل

 كرحتت نأ تاريماكلا ضعبل نكمي هنإف ءروحم ىلع نارودلا درجم نم ًالدبو

 قبطتو .هريوصت ىرجي يذلا عوضوملا نع ةدعابتم وأ  هاجتا يف وأ عم لعفلاب
 كانهو .تاريماكلا نم عونلا اذه لمع ىلع بسانم لكشب "ةكرحتملا ةطقللا" ةلمج
 اهب كرحتت يتلا ةقيرطلا ىلع فقوتت تاطقللا هذه يف تافالتخالا ضعب

 تناك اذإو ,ةكرحتم ةطقل ىهف نايضق ىلع اريماكلا تكرحت اذإف ءاريماكلا

 لفسأ ىلإو ىلعأ ىلإ تكرحت اذإو .ةلقنتم ةطقل يهف ةريغص ةيرع ىلع ةلومحم
 .ةعفار ةطقل يهف ةعفار ىلع هريوصت يرجي دهشمل فلخلا ىلإو مامألا ىلإو

 ةطقللا نومدختسي امنيسلا نع نوبتكي نيذلا مظعم نإف هذه انمايأ يفو
 مامألا ىلإ ةيرعلا ىلع لقتنت اريماكلاف ؛يلدابت لكشب ةكرحتملا ةطقللاو ةلقنتملا

 كرحتت امدنع عجارتتو ؛هريوصت دارملا عوضوملا هاجت كرحتت امدنعو (كرحتت وأ)
 ةطقل يأ ىلع ةطاسبب نورخآلا قلطيو .هريوصت ىرجي يذلا عوضوملا نع ةدعتيم

 شور تريور مليف يف ةمكالم دهشم روص امدنع ةيرشب ةبرع واه جنوو سميج روصملا حبصأ (#)
 .يديلج قالزنا ءاذح ىلع 144! هحورلاو دسجلا»
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 ةجارد وأ ةريغص ةبرع وأ لقن فصن) ةبرع ىلع ةكرحتم اريماكلا اهيف نوكت
 فوسف كلذلو .«ةكرحتم ةطقل» (ديلجلا ىلع (*) قالزنالا ءاذح ىلع ىتحو

 ةطقل» نعو «ةكرحتم ةيدومع ةطقل» نعو 'مامألل ةكرحتملا ةطقللا" نع نوثدحتي
 .ارج ملهو «ةكرحتم ةيرطق

 اهنأل ؛هةكرحتملا ةطقلل» ديج فدارم ىه «نايضق ىلع ةكرحتملا ةطقللا»و

 نأب نهكتلا لاجملا نم اًيلاغ هنألو ,لعفلاب اريماكلا هب موقت امل ديج فصو
 رخآلا هجولا ىلع عفارلا ةطقلو .ةبرع ىلع وأ هوتالبلا يف نابضق ىلع اريماكلا
 .لفسأ ىلإو ىلعأ ىلإ ةكرحلا نيبو اهنيب ةقرفتلا نكمي

 ىف نأ امبو .تاطقللا ةيقب نع ةنيعم تازايتما اهيدل ةكرحتملا تاطقللاو

 عاونألا نم رثكأ ليصافتب اندمتو ربكأ ةحاسم يطغت نأ ةكرحتملا تاطقللا ناكمإ
 نأ ادج حضاولا نمو .نمزلا نم لوطأ ةدمل ماعلا وجلا معدت يهف ؛ىرخألا

 ريغ قيفرلا وأ ةيصخشلل ةليدبلا سفنلا حبصت نأ عيطتست ةكرحتملا تاطقللا

 يفذ .ةكرحتملا اريماكلاب ةصاخلا تاينقتلا يف اًداتسأ سلفوأ سكام ناك .يئرملا

 ملالسلا دعصتف اًنايحأ عفدنتو قلزنتو صقرت اهنأكو اريماكلا ودبت سلفوأ مليش
 فلخ للستت اًنايحأو ؛ةهزن يف نيزر لكشب مهبحصت وأ نيثهاللا قاشعلا عم

 ةأرما نم ةلاسر" سلفوأ مليف يفو .ةرهاظ ودبت ال يكل كلذو عوبني وأ ةروفان

 مجنل ةينغأ" نحل قدت ةيفير ةيقيسوم ةقرف ىلإ اريماكلا تصنت (1958) ”ةلوهجم
 يلارتسكروألا عيزوتلا لمح ىلع اهزجعلو ."رزوهتان" رنجاف اربوأ نم "ءاسملا

 اهبيطخو اًريلإب قحلتل ناديملا رداغتو ؛هؤاضرإ نكمي ال ءيشك عفترت اهنإف ؛قيقدلا
 اهنكلو ملالسلا ىلعأ ىلإ ركاذتلا ةلمح بكاوت اربوألا راد يفو .طيسبلا يفيرلا
 .يماخرلا نيزباردلا ىلعأ ىلإ كرحتت

 لخاد ىلإ يدام لكشب نيجرفتملا ةكرحتملا اريماكلا لمع بذجي نأ نكميو

 ثدحي املثم ةيصخشلا لقع ىلإ لوخدلاب مهيرغي نأ اضيأ نكمي نكلو .ثدحلا
 ةطقل نإف :(1971) «ليللا ىلإ ةليوطلا راهنلا ةلحر» تيمول ينديس مليف يف
 نأل ؛ةينفلا ةيئامنيسلا مئالولا مظعأ نم ةدحاو يه مليفلا اذه يهنت يتلا عفارلا
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 نيرثاك) يرام نإف .نوريت ىرام جولونوم لك دسجي نأ عاطتسا اهيف تيمول
 تابهارلا ىدحإ اهتعنم فيك ركذتتو ءاهيدلوو اهجوز عم اهتبرع يف نوكت (نروبيه

 ناكمإلا يف ناك ولف .زيدرول ةسيدقل ىؤر اهيدل نأب اهئاعدال ريدلا لوخد نم

 يرام أديت املاح اًبيرقتو .يجيردت راسحنا نم فلأتي ناكل يضاملا ةداعتسا ةيؤر

 امدنع عفترت نأ ثبلت ام مث ءاهنع اًديعب عجارتلا يف اريماكلا أدبت اهجولونوم
 اهجوز لعفي كلذك اًيجيردت يرام رفصت امنيبو .ملاعلا اذه اهراكفأ كرتت

 ةريبك ةطقل يف يرام هجو ىرن ةبيرق ةطقل نم جولونوملا برتقي امدنعو .اهيدلوو

 يفو ءريخألا ىساردلا ماعلا ءاتش ىف كلذ ناك" : ةريخألا روطسلاب اهقطن ءانثأ

 ثنكو نوريات سميج مارغ يف تعقو .«ركذأ يننإ» لجأ .ام ءيش يل ثدح عيبرلا

 ..تقولا ضعبل ةديعس

 دوعي مث ءرخآلا وه نورياتل ةريبك تاطقلب يرامل ةريبكلا ةطقللا تيمول عبتيو

 داضم ماهتاب اجهوتم وأ ايريثأ عجارت دعي مل يذلا يرام هجو ىلإ ىرخأ ةرم

 .يديجارت ضومغب نكلو

 :تاطقللا نم ىرخأ عاوتأ

 هجو ىلعو :موزلا ةطقل لالخ نم ةكرحلاب ءاحيإلل ةعئاشلا قرطلا بلغأ متت
 نكلو ءلاصتا ةليسو ىأب كرحتت ال اريماكلا نأل ؛ةكرحتم ةطقل تسيل يهف ةقدلا

 روصبلا ليأل كلذو ؛عوضوملا نع اهب دعبلاب وأ برقلاب ةكرحلا عابطنا ودبي
 اهيف بغري دق يتلا صرفلا ضعي كانهو .تافاسملل ةلدعم ةسدع مدختسي

 أبخم ديدحتل وأ ؛ماحز يف صخشب درفني نأ :موزلا ةطقل مادختسا ىف جرخملا

 ملهو ءاريماكلا دوجوب هبحاص كاردإ نود هجوت ريبعتب رفظلل وأ ؛ةباغ يف مرجم

 يسكع لكشب رثؤي نأ نكمم دهاشملا يف موزلا تاكرح نم راثكإلا نكلو .ارج
 عم كرحتلاب نيجرفتملل حمست ةكرحتملا تاطقللا نأ نيح يفف .جرفتملا ىلع

 ىلإ مهعفدت وأ ثدحلا لخاد ىلإ مهقشر ىلإ ليمت موزلا تاطقل نإف اريماكلا
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 . ةطقللا نوكت امدنع موزلا ةطقل مادختسا مدع برطضملا اهريثأتل بجيو ؛هجراخ
 . اًقيفوت رثكأ ةكرحتملا

 ةكرحلا نم لكش وهو نوكسلا وه ةعداخ ةكرح لثمي يذلاو موزلا سكع ىلعو
 ول امك "ةروصلا دمجتتو" ةأجف لكك ةكرحلا فقوتت ةنكاسلا ةطقللا يف ,ةفقوتملا

 ةيرض+٠٠ وثورت مليف ةياهن يفض ,ةتباث ةيفارغوتوف ةروص ىلإ تلوحت دق تناك
 :طيحملا ةيحان هجتيو ةيحالصإ نم (دويل رييب ناج) لينود ناوطنأ برهي (1909)
 اه مث لجضلا ءزجلا يف ريسلا ىلع رصتقي ةي هنإف هايملا ةفاح ىلإ لصي امدنعو

 اصتتقم رداكلا وشورت دمجي ةظحللا كلت يف ؛ئطاشلا هجاويو ريدتسي نأ ثيلي

 ىلع لدي دمجتلاف ؛لبقتسملاو يضاملا نيب طيحملاو ةيحالصإلا نيب ناوطنأ
 .رارقلا ذاختا مدعو زجعلاو تابثلا

 لكنشب ليصافتلا ىلإ هايتنالا نابذجي امهنأ ىنعمب :ناهباشتم دمجتلاو موزلاف

 لهسي هنإف ؛ديدحتلا ىف ةقئاف امهتردق نألو .ىرخألا لئاسولا نم رثكأ يمارد
 .ةلئاملا فورحلا مادختسا يف راغصلا باتكلا ئطخي املثم امهمادختسا ءوس

 ,1917- ينيلليفل ”نوكيريتاس" مليف لاثملا ليبس ىلع) ةيئامنيسلا مالفألا نم ريثكف
 نوج مليفو :(1910) "ةموكحلا بودنم ىلإ ريرقت“ ساليستاك نوتليم مليفو
 لثملابو .(1915) «ةمجن دلوم» نوسرييب كنار مليفو :(19177) ”يكور" سوليشأ
 حيضوت ديفملا نم هنإف كلذلو .ةتباث ةطقلب يهتنت ,ةينويزفيلتلا مالفألا نم ديدعلا

 .(*) ةتباخلا ةطقللا ةفيظو

 لجأ نم عضاوتملا جرخملا هتبثيو ءام ببسل ثدحلا تيبثتب ميظعلا جرخملا موقي
 ”تاقشاع ءاسن' لسار نيك مليف يف هارن ةتباثلا ةطقلل مادختسا لضفأو .ريثأتلا

 برقف .يقيقح رارق ىلإ لصت ال ةياورلاف ءسنرول .ه .د ةياور نع ذوخأملا

 الوسروأ لوقتو .لجرب هاّيدبأ» !ًداحتا ديري هنأب الوسروأ رابخإب نكرب موقي ةياهنلا
 ةفئاز اهنأل اهلانت نأ نكمي ال" :ةقالعلا هذه لثم روصتت نأ نكمي ال يتلا

 «رمم ا ىلع ةينغا» مليفو 19177 ”نابضقو ليل' مليف ةياهن يف ةتباثلا ةطقللا مدختسا نم لوأ انك (*)

 .'”مجرتملا" .ةيبرعلا نادلبلا رئاسو رصم يف .(1577)
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 هذهب ةياورلا يهتنتو ."كلذ دقتعأ ال يننإ" ًألئاق نكرب اهبيجيف ."ةليحتسمو
 (ندنل يتبيبح) الوسروأ هجول ةتباث ةطقل يه لسار اهمدقي ةطقل رخآو .تاملكلا
 مالكلا نع ةزجاع (ستيب نالآ) نكرب تاملك اهكرتت ؛ةماتلا ةريحلا نم ةلاح يف
 ؟ةتباثلا ةطقللا ىوس مالكلا نع زجعلاب يحوي نأ نكمي اذامو

 مليف ىف ةبيرقلا ةطقللا لعفت امك :نمزاللاب يحوت نأ ةتباثلا ةطقلل نكميو
 ىرن ال نحنف :(1515) «سمشلا يف صقارلا ىتفلاو ىديساك شتاب» ىور جروج
 امهو ةروطسأك ناتبثي امهارن كلذ نم ًالدبو .سمشلا يف صقارلا الو شتاب
 .ريطاسأ ىلإ لاجرلا سنج نم نالوحتي

 :دهشملا

 ام نكلو ءاهمدقت يتلا تامولعملا مكو عقاو نم هلمشت ام ىدمب ةطقللا دحتت

 ثدحلا سفن نم اًءزج امهنم ةدحاو لك تناك نيتطقل نأ ول ثدحي نأ نكمي يذلا
 .عقاولا نم ةلمج اهدحو ةطقل لك مدقت دقف ؟عباتت يف امهضرعو اًعم امهطبر مت

 .ةيدرس ةلمج نامدقي اًعم امهنكلو
 دراشتير) رفصألا لجرلا نخأي :.(1519) «ةرسكتم معارب» ثيفيرج مليف يفو

 دحأ يف تناكو .تيبلا نم اهوبأ اهدرط نأ دعب (نسيج نايليل) يسول (ثيملثراب
 يتلا ةظحللا سفن يف سسجتملا لجرلا لخد امدنع اهذقنم ناكد لخاد يف مايألا

 طقست يهو يسول ةطقل عابتاب ثدحلا ثيفيرج روصيف .اناجنف هيف طقست
 اًعم نانوكت ناتطقللا ناتاهف .توصلل سسجتملا لجرلا لعف درل ةطقلب ناجنفلا
 ؛ناكملا سفن يف اهريوصت مت ةلدابتملا تاطقللا نم ةلسلس نم نوكتي دهشم اياقب
 ىنعملا مدخت نيماضم تاذ ةرثؤم ةيببس ةقالع معدي عقاولا يف وه امهطبر نإف
 ىذلا اهدلاو ربخي هنإف يسول دوجو سسجتملا لجرلا كردي نأ دعيو .مليفلل ماعلا
 نإف كلذلو .اضيأ اهتايح نكلو رفصألا لجرلاب اهطابترا طقف سين يهني
 طوقسل سسجتملا لجرلا ةظحالم نإف ؛مليفلل ةيروحملا ةطقنلا نانوكي نيتطقللا

 يلاتلاب اذه ببسيو ءاهيبأ دي ىلع اهتوم ةرشابمو يسول فاشتكا ببسي ناجنفلا
 .هراحتناو رفصألا لجرلا دي ىلع هتوم
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 :لصفلا

 يف نيلثمملا دحأ وأ 'دهشم ريوصت ةقيرط يف نيجرخملا دحأ ركفي امنيح

 هركذتت ام نإف .ادهشم دهاشي هنأب يئامنيسلا جرفتملا يعي ال ٌةداعف ”دهشم ءادأ"
 ةلقتسم حبصت دهاشم ةعومجم وأ ًالصف وأ ةيدرف تاطقل يه مالفألا مظعم نم

 ركذتن نحنف ؛هسفن مليفلا لخاد نم ريغص مليف نيوكت ىلع اهتردق يف اهتاذب

 .ةيماردلا هتدحول كلذو اهلصف وأ لمتكملا اهزاجيإل كلذو تاطقللا ىدحإ

 ةشهدم تسيل هتروص نأل دهاشملا دحأ ركذتن نأ ةغلابلا ةبوعصلا نم نكلو

 :عيرس لكشب لوصف ىلإ دهاشملا ىمانتت كلذ نم رثكأو ءاماردلا لمتكم ريغ وأ

 ةدعاسملا نود مليفلا يف طيضلاب اهثودح ناكم ةفرعم ةبوعصلا نم حبصي ثيحب

 ىدحإب دهاشملا وأ تاطقللا نيب لصي نأ جرخملا عيطتسيو .ريوصتلا ويرانيس نم

 لكشب وأ يطبارت لكشب وأ هطيطخت مت لصف لكش ىلع امإف ؛ ثالثلا قرطلا

 :ططخملا لصفلا

 ةيادب اهل ىرغص امارد اًقلاخ هريغ عم طبرلاب ثدح ططخملا لصفلا يف موقي

 «ةعمسلا ةئيس» كوكشتيه مليف يف «ةيادبلا لصف» ىلإ دعنلو ؛ةياهنو طسوو

 ايسيلا لمحت : ثدحلا نشدت لصفلا اذه ةيادبف .لوألا لصفلا يف هانشقان يذلا

 حاتفملا ايسيلإ سدت : ثدحلا ىلإ اًئيش طسولا فيضي مث .نيبنلا وبق ىلإ حاتفملا

 ىلإ نامدقتي (؟) ؛تالفحلا ىدحإ ءانثأ (تنارج يراك) نقلد يراه اهدعاسم ىلإ

 (؟) ؛موينارويلا ماخ ىلع ىوتحت تاجاجزلا ضعي نأ نافشتكي ثيح ذيبنلا وبق

 .ويقلا ىلإ ذيبنلا يقاسو ايسيلإ جوز بهذيو اينابمشلا نيعم لقي تقولا سفن يف

 .نقلد عم هتجوز جوزلا فشتكي :ثدحلا لمكتو لبق نم مت امل ةجيتن ةياهنلا يتأت

 .هسفن ثدحلا نم ةعبان دهاشملا نيب ذئدنع ةقالعلا ودبت يطيطختلا لصفلا يفذ
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 | :يطبارتلا لصفلا

 لكشب تاطقللا نم ةعومجم ديحوت ىف اًداتسأ اضيأ كوكشتيه ربتعي
 وأ ءيشب ةياهنلاو طسولاو ةيادبلا نيب طيرلا متي "طبارتملا لصفلا“ يفخ .طبارتم
 يتلا  ايسيلإ عقت "ةعمسلا ةئيس" مليف يف رخآ دهشم يفف ؛ءايشألا نم ةلسلس

 يزانلا نم ةرمعتسملا وريناج يدوير ةنيدم يف ةيكيرمألا تارباخملا باسحل لمعت

 امهل يدو ءاشعل ططخت .نقلد يراه لمعلا يف اهقيفر مارغ يف  برحلا دعب

 ,ذيبنلا ضعب رضحي نأ ايسيلإ هنم بلطت ةدايقلا ىلإ نقلد بهذي نيح يفو .اعم
 ىلع اهكرتيو اينابمش ةجاجز هعمو هسيئر بتكم نقلد لخدي يلاتلا دهشملا يفو
 ةيصخش يوغت نأ اهنم بلطتي فوس ايسيلإ فيلكت نأ فشتكي امدنعو بتكملا
 ةطقلب ؟دهشم يهتني ءاينابمشلا ىسني هنأ ىتح بارطضالا هكردي ةيزان ةيدايق

 دق ءاشعلا ثيح ايسيلإ ةقش ىلإ نقلد دوعي ثلاثلا دهشملا يف ؛ةجاجزلل ةريبك
 نع اًئحاب هتارظنب نقلد روديو..ةيسمألا ذاقنإل ذيبن يأ كانه سيلو ىهتنا
 ةثالثلا دهاشملا هذهف .«ام ناكم يف اهتكرت دق يننأ نظأ» :ًالئاق متمتيو اينابمشلا
 و «ةجاجزلا ىلع لوصحلا» هيلع قلطي نأ نكمي دحاو لصف يف جمدنت عقاولا ىف
 ةريبكلا ةطقللا نإف ؛لصفلا دحوي يذلا ءيشلا اهنأ الإ .«ةيسنملا ةجاجزلا»

 ةرؤب يف امهعضوو ؟ دهشمو ١دهشملا نيب طبرت يتلا ىه ؟ دهشم يف ةجاجزلل
 .ةيمارد

 سورع شيعت )194٠(, ءاكيرر» كوكشتيه مليف يف هباشم دهشم كانه

 ةدوجوم اكيبرو ءاكيبر اهجوزل ىلوألا ةجوزلا لظ ىف ةديدجلا رتنيو ىد ميسكم
 يف ىرن «ةدجاوتملا رتنيو يد اكيير» هيلع قلطن نأ نكمي لصف يضو ءناكم لك يف
 دحأ مث ءاهتسارحب اهبلك موقيو اهتوم ذنم ةقلغم اكيبر ةرجحل ةطقل ةيادبلا
 ىد ميسكم ةياهنلا يفو ءاكيبر مسا نم لوألا فرحلا هيلع ماعطلا ةدئام ليدانم

 .ةليوط ةدئام فرط ىف (نيتنوذ ناوج) ةباشلا هسورعو (هييشيلوأ سنرول) رتنيو
 ىلع ىتح ةدوجوملا اكيبر حور نكلو ؛ةفاسملا درجم امهنيب لصفي يذلا سيلو
 ةفلتخم تاطقل ثالث لالخ نم ,!ءدف ميمصتب كوكشتيه ماق .ةدئاملا ليدانم
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 مونلا ةرجح باب : رتنيو يد اكيبر ةموحرملاب طبترم ءيش ةدحاو لك مكحي

 انوع ةدقامو زرظم ليدتمو

 قلعت «يبيرغلا لامشلاب لامشلا» كوكشتيهل رخآ اًمليف يهني يذلا دهشملا ىفو
 ال ىتح (تنارج يراك) ليهنوث رجور دي ىلع اهدي (تنس ايرام اشيإ) لادنك فيإ
 زيكرت ىف اًميضم «كانه قلعتت» نأ ىلع ليهنروث اهعجشيو ءرومشر لبج نم لزنت
 خيرات يف ةموعن لاصتالا لئاسو رثكأ نم ةدحاو ىفو .جاوزلا ىف هتبغر ديدش
 ىلع اهدعاست يتلا ديلا ذئدنع حبصت فيإ اهب قلعتت تناك يتلا ديلا نإف امنيسلا

 :لوحتي كلذ ىف روهمجلا كشي نأ نودو .راطق ةنيباك يف يولعلا ريرسلا قلست
 ؛دحوملا ءيشلا يه ليهنروث دي تناك .راطق ةنيباك يلإ رومشر لبج نم دهشملا

 .جاوزلل اهيقبتل توملا نم فيإ ةايح تذقنأ

 :يثدحلا لصفلا

 ىدحإ كولس يف ببسلا وأ ثدح ليصافت لك نع يثدحلا لصفلا" حصفي ال

 فافز نإ .هسفن طيرلا لمعب موقي نأ روهمجلا نم عقوتي هنإ .,تايصخشلا
 ةثالث لمشي )١1941( " ارضخأ انيداو ناك مك' دروف نوج مليف يف داراهجنأ

 «ديفارج ةرايز» و «داراهجنأ ةيوطخ» :اهنيب ةقالع ال حطسلا ىلع ودبت دهاشم
 بحاص نبا وهو (تنومال ترام) زناقيإ باشلا يتأي ةيوطخلا يفف ,.«فافزلا»و

 تابيترتلاب مظاعتملا هوبأ ماق نأ دعب (اراهوأ نيروم) داراهجنأ ةبطخل  مجنم
 ريغص لامتحا كانهف ؛ةصلخمو ةيلاع حور تاذ ةأرما داراهجنأ نإ ثيحو .ةيلوألا

 يضو .دجلا لمحمب ةبوطخلا نخأن ال كلذلو :هتورث نم مغرلاب زناقيإ اهب زوفي نأ
 يه يذلا سقلا (نيوجديبرتلاو) ديفارج ديسلا داراهجنأ يعدتست يناثلا دهشملا

 نأ لجأ نم ودبت يهف .ةثداحلا هذه لوح برطضم ءيش كانه  هبحت عقاولا يف

 هيتار وه دحوألا ديفورج مامتها نكلو ءاههاجت بحلاب رعشي ناك ام اذإ فشتكت
 .ميسنلا عم جوامتي اهفافز يفو ءًاليحتسم جاوزلا لعجي يذلا ريغصلا

 مليفلا حيرشت 0



 ىف اهقلخت ىتلا تاعابطنالا قيرط نع طتقف ةطبترم ةثالثلا ثادحألا حبصتو

 ةرايزو ةبوطخلا نيب كانه طابترا ال نأب ةيادبلا يف ودبيو ءروهمجلا لقع
 ينعي ال يذلا لاملاف : ةريخألا ةثداحلا عم طبرلا حضتي نكلو ؛ديفورجل داراهجنأ

 اهرايتخا يفو .سقلل ةبسنلاب ريثكلا ينعي داراهجل ةبسنلاب اًئيش ةيادبلا يف
 اهرايتخا ةقامحو .جاوزلل لوألا بلطملا وه ديفورج هربتعي ام راتخت اهنإف زناقيإل
 ةاسأم سكعنتو .ةريغص ةطق هنأكو اهباقنب حايرلا بعلت ثيح بيتك فافز وه

 .يزئانجلا هلكش يف فافزلا لفح دهاشي وهو سلا هجو ىلع اهجاوز

 - هتانوكم بلغأب قلعتي اميف مليفلا نع ثدحتن اننإف لصفلا اذه لالخ نمو
 ىف ركفن نأ اًيرطضم ودبي دق ام ردقبو ءلوصفلاو دهاشملاو تاطقللا
 قشاع عتمتي الغ :كلذ لعفن نأ يرورضلا نم نإف اًئيشف اًئيش تاحالطصالا

 نم اهناكرأ ضوقتو ءروصلا زاريإ لجأ نم اهحيرشت ىرج ةديصق ىري وهو رعشلل

 ةديقعلا يف ةيزمرلاو ءروصلا ةفيظو ءرملا فرعي مل اذإ نكلو زومرلا كاردإ لجأ

 تاطقللا ةباثمب يه رعشلل ةبسنلاب روصلاف .رعشلا نف قوذت نم ءرملا نكمتي نلف
 يض ةدحاو ةروص رعاشلا مدقي نأ نكميو .ةياغ قيقحتل ةليسو- مليفلل ةبسنلاب
 هباشم لكشبو .روصلا نم تاقاب قلخي وأ برقأ ىلإ ةروص نم كرحتي وأ ةديصق
 برقأ ىلإ ةطقل نم كرحتيو تاطقللا طبرل ةفاتخم اًفرط مليفلا جرخم ىدل نإف
 .يلاتلا لصفلا يف ىرن فوس امك

 لاقتنالا لئاسوو عطقلا

 عطقلا

 نم .امنيسلا يف مادختسالا يف اًعويش رثكألا تاحاطصملا دحأ 'عطقلا" ربتعي

 ةفدارم ةملكلا نوكت نأ نكممو .«عطق» :ةطقل ءاهنإل لعفلاب جرخملا حيصي نأ نكمملا

 نيب ةلصو وأ مليفلا نم اًطيرش اضيأ نوكت نأ نكميو ؛«يئامنيسلا عطقلا» جاتنوملل
 نيتطقل لاصتا وه "عطقلا" نإف لصفلا اذه قايس يفو .نيتلصفنم نيتطقل
 ىئامنيسلا جرخملا مدختسيو ؛لاحلا يف ىلوألا لحم ةيناثلا لحت ثيحب .نيتلصفنم
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 لحم ةطقل اهب لحت يتلا ةقيرطلاو .ةقباسلا ةطقللا هلعفت مل اًئيش انيريل عطقلا

 لحم ةلمج اهيف لحت ىلا ةقيرطلاب ةهيبش ىه مالفألا دحأ دهاشن امنيح ىرخأ

 ثيحب اهيلت يتلا ةلمجلل ةلمج ملست أرقن امنيبف «تارقفلا ىدحإ أرقن نحنو ىرخأ
 كانهو .ًالماكتم اًركف أرقن نكلو ةلصفنم لمج تس وأ سمخ أرقن ال ةياهنلا يف

 .زفاقلاو يزاوتملاو ضقانتملاو طيسبلا :عطقلا نم ةيساسأ عاونأ ةعيرأ

 :طيسبلا عطقلا

 .ىرخأ ةروص لاحلا يف اهنم الدب لحتف ةروص عطقت ميقتسملا وأ طيسيلا يف
 عطقي )١1941( "شيإ يديللا" مليف يفغ .ةيريرقتلا ةلمجلل يواسم طيسيلا عطقلاو

 يف ةدئام ىلع سلاج وهو (ادنوف يرنه) كياب زسياشت نم سجريتس نوتسيرب
 نرظني نهو ام دح ىلإ تاحيبقلا ءاسنلا نم ةعومجم ىلإ ةنيفس يف ماعط ةرجح

 .ههاجتا يف

 نإف ةطقنلا هذه دنع :ةطاسيب ينعي عطقلا نإف تاملك ىلإ اهمجرتن امدنعو

 ىلإ قايتشا يف نقلمحي تاحيبق نكلو لمألاب تامعفملا ءاسنلا نم ةعومجم
 عطق كانه (1100) ”دايصلا ةليل' نتول زلراشت مليف يفو :ميسولا كياب زلراشت

 يذلا اهلزنم جراخ ىلإ لافطألا ةءارب نع ثدحتت يهو (نسيج نايليل) ليشار نم

 لافطألا نإ لوقلل ىرخاا ةقيزلم عطظتلاو يلع علخلا طوني لعفب اليعج عيصأ
 "وكييرس" مليفل يحاتتفالا لصفلا يفو .ةأرملا تيب ىف نامألاو ءفدلا اودجو

 دقو (ونيشت ةتاب لآ) حيرجلا وكيبرسل ةطقللا سفن تيمول ىنديس رركي (1415)

 يتلا ىلوألا ةرملاو .ءامدلاب ناثولم هادخ .همامأ ناقلمحت هانيعو ؛ةلاقن ىلع دقر

 وكيبرس كنارف دقري :ىنعملا حضتي ةلاقنلا ىلع وكيبرس ىلع تيمول اهيف عطقي
 كنارف :مظعأ حاحلإب طقف ءيشلا سفن لمعب ةطقللا موقت ةيناثلا ةرملاو .احيرج

 كنارف :رطخلاب راذنإلا ةوق لمحي ثلاثلا عطقلاو .ءاحيرج» دقري وكيبرس

 .احيرج دقري وكييرس
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 :ضقانتملا عطقلا

 ليبس ىلعف .هاضقانتم اًعطق» نانوكي امهنإف ناتضراعتم ناتطقل لصتت امدنع
 ةسرامم نم رلسكيو ليكساه عطقي (1911) "ةدوربلا طسوتم" مليف يف لاثملا

 يف اهنكسم يف ةسردم ىلإ ةباذج ةضرممو ينويزفيلت روصم نيب بحلا
 ةسردملاو روصملا ةايح نأل ؛ىنعم تاذ ةطقللا نإف ةيماردلا ةيحانلا نمف .وغاكيش

 ةايح ىف نيتأرملا نيب اضيأ ضقانتلا روصي عطقلا نكلو .بيرق امع يهتنت فوس
 .ةينافتم اهنكلو ةجذاس ةسردمو ةلذتبم اهنكلو ةنتاف ةضرعم :روصملا
 :يزاوتملا عطقلا

 ©:055) عطاقتملا عطقلا هنأ ىلع اًضيأ هيلإ راشيو يزاوتملا عطقلا مدقي

 موقي )١19475( «برخملا» مليف يفق .دحاو تقو يف ناعقي نيثدح ان118)

 نيشدت لفح يف ةيبرح ةرمدم بيرختل ةلواحم ىلع عطاقتملا عطقلاب كوكشتيه

 يف "دايصلا ةليل" نوتول مليف يفو ءهسفن لافتحالا عم نيلكورب ةيرحب ءانف يف

 راطق ىلع عطق كانه ءرخآ اجوز ديرت ال اهنأب ةلمرألا اهيف ضرتعت يتلا ةظحللا
 فيزوج مليف ىف ىزاوتملا عطقلل اًدج رثؤم لاثم كانهو .اجوز اهل لمحي عيرس
 نم براه ةمكاحمل عطاقتم عطق لمعب يزول موقي )١1114(. «دليو كلم» ىزول
 يف جراخلا يف دونجلا هب طيحي رأفل ةيمكهت ةمكاحم عم تانكثلا يف ةيدنجلا

 براهلا  ةيحض امهنم لكف .رأفلا ةلاح عم يدنجلا ةلاح نيب يواسي اذهبو .رطملا
 .للملا ةلاح نم عبنت يتلا دونجلا ةيداسو رأفلاو ةسبلتملا ةيركسعلا نيناوقلا نم

 :زفاقلا عطقلا

 رسكي ليصافتلا يف هدرس قحتسي ال ام اًئدح اًنايحأ كانه نوكي امدنع

 "ثهاللا رادوج كول ناج مليف يوتحي ."زفاق عطق" ب كلذو عباتتلا جرخملا
 سيلوب لجر ىلع رانلا (ودنوملب لوب ناج) ليشيم قلطي ثيح دهشم ىلع (1909)
 ءيشلا سفنو ؛سيراب ماحز يف بوذي مث لوقحلا دحأ ربع يرجيو ايليسرم يف

 ةدراي نيرشع دعب ىلع نيجوزل ةطقل (1101) «ىتبيبح» رجنزيلش نوج مليف يف
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 لخاد ىلإ باوبألا دحأ ربع ناريسي امهل ةطقن اهعبتي ؛ىنابملا دحأ لخدم نم
 نكلو :نيعم لصف ىف ءيش لك ضرعي نأل جاتحي ال جرخملا نأ حضاولا نم .ىنبملا
 روهمجلل ةبسنلاب بارطضالا ريثي هنإف .هيف غلابملا زفاقلا عطقلا بنجت بجي
 .ىلزهلا طيرشلا عباتت مليفلا عباتت نم لعجيو

 ش :لاقتنالا لئاسو

 .دهشمل دهشم نم لامتنالا لئاسو نم ريثكلا يئامنيسلا مليفلا كلمي
 جزملاو يجيردتلا روهظلاو ءافتخالا يه لاقتنالا لئاسول ةيسيئرلا صئاصخلاو
 . .يرئادلا روهظلاو ءافتخالاو حسملاو

 :ىجيردتلا روهظلاو ءافتخالا

 ةياهن نيب ةفاسملا وه قدأ ىنعمب وأ ءلصفلا ةياهن يجيردتلا ءافتخالا لداعي
 نأ ءاهؤارق وأ هْواَرَق ةأرما وأ لجر يئاور لك عقوتيو .رخآ لصف ةيادبو لصف
 تاياور نوأرقي مهنأ نونلعي نيذلا سانلا ءالؤه ىتح .ثادحألا نيب ةهرب اوفقوتي

 .لوصفلا نيب نيتظحل وأ ةظحل لقألا ىلع نوجاتحي ةدحاو ةسلج يف اًمئاد

 وه سكعلاو .ةشاشلا ملظتو ءوضلا صقانتي ,لاقتنالا عاونأ طسبأ وه ءافتخالاو

 .ةشاشلا ىلع اًيجيردت ةروصلا رهظت امنيب ءوضلا ديازتي ثيح ”يجيردتلا روهظلا'
 .يجيردتلا ءافتخالا ىلإ ريشت يهذ“7806" مدختسن امدنع اننإف رثكأ عئاشلا نمو

 كلذ عمو ؛:ةملظم ةشاشلا نوك ىدعتت ال ةيجيردتلا تاءافتخالا مظعمو

 بيطخ زربي املثم بيرق ينف عضوم يف اًدح عضي نأ نكمي اهنم ضعبلاف
 مايلو مليف يف يجيردت ءافتخا لوأ وه زاتمم لثم كانهو .لمجلا ىدحإ بوهوم
 ثيح .رشينم ةايح يف اًموي لوألا لصفلا يطغي .(1547) "رشينم ةديسلا" رلياو

 ريرج) ىاك رضحت :اًهفات رخآلا هدجي دق ءيش هئارشل بنذلاب دحاو لك رعشي
 مويلا ةياهن يفو .ةديدج ةرايس (نيوجديب رتلاو) ميلكو ةديدج ةعبق (نوسراج
 تقلع يتلا ةعبقلا دنع فقوتتو مونلا ةرجح ىلع ةيبناج ةكرح اريماكلا كرحتت

 لعجيو ءاًمتعم ًالظ ةعبقلا حبصتو دهشملا ملظي .ليمج لكشب ريرسلا دومع ىلع
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 ةعبقلا يرتشت يهو ىاكي أدبي ,ةلماك ةقلح لصفلا ةعبقلا ىلع يجيردتلا ءافتخالا

 سفن رفوي هنأل ءافتخالا كلذل مستبن نحن .ينف لكشب هترتشا امل اهضرعب ىهتنيو

 مستبن اننكلو .ةروصلا سفنب يهتنيو أدبي مالك نم اهاقلتن يتلا فرعتلا ةعتم

 تاذ ودبت ىتلا ةيلزنملا تاراصتنالا كلت نم ةدحاو مدقت اهنأل اهتمكحل اًضيأ

 .هتيادب ىف هنع مويلا ةياهن ىف رثكأ ىنعم

 .تقولا رورمب يلديل لوصفلا دحأ دهاشم نيب حرسملا يف اًنايحأ راتسلا لزني

 مليف ىف لوألا ءافتخالاف « ةفيظولا سفنب موقي نأ مليفلا يف ءافتخالل نكميو

 فيض كانه .ةنيعم ةيمارد ةظحل ىِف ثدحي )١1541( ”ةعمسلا ةئيس" كوكشتيه

 ريثي لكشبو ءاريماكلا ىلإ هرهظو سلجي نامرب ويه ايسيلإ لفح يف فورعم ريغ

 ال نحنف هبطاخت اهنأ مغرو ءاهفويض ايسيلإ فرصت نأ دعب ىتح لظي لوضفلا

 لفحلا لصف كوكشتيه عطق .تنارج يراك هجو ىوس نكي مل يذلا .ههجو ىرن

 ميدقتل اًضيأ ةيكذ ةقيرط ناك ءافتخالا نكلو .تقولا رورم ىلإ ريشيل ءافتخاب
 أدبيو اريماكلل هرهظب يهتني امهدحأ يف رهظي نيذللا نيدهشملا طيرب لطبلا

 كوكشتيه ناك ول امم ةيعيبط رثكأ عاقيإ ءافتخالا نع جتنيو .ههجو روهظب رخآلا
 .ههجول ةريبك ةطقل ىلإ تنارج سأر رهظ نم عطف دق

 رتسم» نامريش تنسنيف مليف يفف .اضيأ اًيقيلعت نوكي نأ ءافتخالل نكميو
 اهباطخ (زُقيد يتيب) نوتجنفيكس يناف زوجعلا هبشت )١1911( «نوتجنفيكس

 اًيجيردت ىفتخت ةروصلاف ءسوؤرلا علص وأ نيجوزتم امإ نآلا مه نيذلا نيقباسلا
 ناك عطقلاف .ةداسلا دحأ زافقو ةعبق اًيجيردت رهظتو ؛ءاشعلا ةرجح نولخدي مهو
 زافقلاو ةعبقلا تناكو .فيرظلا قافنلا هدوسي ناك يذلا ماعلا وجلا دسفيس

 بلطو يناف ةلزاغم ىلإ داع ريقف بيطخ وهو (ناوك موريج) دراودإ ناصخي
 يفخ :نيدهشملا نيب ةنزاوم ةيؤر يجيردتلا ءافتخالا انل حمسيو .اهنم جاوزلا

 ,ةليمج تلازام اهنأ اهسفنل دكؤتل ءاشعلا ىلإ اهباطخ يناغ وعدت لوألا دهشملا

 اضيأ يهو ءاهتورثب نكلو دوجو هل سيل ىذلا اهلامجب متهي ال دراودإ نأ عمو
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 روهظو ريحم يجيردت ءافتخا .اًئيش اهنع ملعي ال هنأ مغر دوجو اهل تسيل

 دلاوت ةركفل ليصوتب موقي الو ادج ئجافم عطقلا نوكي دقو ءرخآ يجيردت

 .لزاهملا

 :جزملا

 ةطقل جزمب موقي نأ ءافتخالا وأ عطقلا مادختسا نم الدب جرخملا راتخي دق
 مدخيو .ىرخأ نم الدب ةروصل يجيردتلا لالحإلاب 'جزملا' اذه ققحتيو .ىرخأب

 لكب جزملا نوكي اًنايحأف :ةفلتخملا فئاظولا نم ةعومجم لاقتنالا نم عونلا اذه

 جزمي 'ىبرغلا لامشلاب لامشلا" مليف يف .«ةقحالملا» و "ةينآلا“ ةوق ةطاسب
 بتكم نم حاتفملا راضحإب اًمطلتم همأ عنقي وهو ليهنروث رجورل ةطقل كوكشتيه
 يف رمملا ربع ناريسي امهو نينثالا امه امهل ةطقل ىلع ازالب قدنف يف بتاكلا

 .اهلوخدل اًقوش قرحتي ليهنروث ناك يتلا ةرجحلا هاجتا

 يف ةبهارلا مألا نإف :«لعفلاب ثدحي ىتح لاقي نأ ام» ينعي نأ جزملا عيطتسيو
 ىتح تيدانرب ةيؤر بلطت نأ ام )1947(  «تيدانرب ةدوشنأ» جنيك يرنه مليف

 سكام جزمي .(1958) "هيلع ضوبقملا" مليف يفو «تيدانب ةرجحب ةطقللا جزتمت

 ةأرمال ةروص يف قلمحت يهو (سديج لب هرايرب) ارونويل ةيصخشلل ةطقل سلفوأ
 نم اًفطعم يدترت ليدوم ارانويل تحبصأ دقو ةطقل ىلع كنملا نم افطعم يدترت

 .كنملا

 نع لاّؤسلا ةباثمب اذه .5لاقتنا نم رثكأ نوكي ىتمو ًالاقتنا جزملا نوكي ىتم
 ءاملل نكمي .اًرمر ةملكلا نوكت ىتمو ةيديلقت ةراشإ ةطاسب لكب ةملكلا نوكت ىتم
 داليملا ةدوعو داليملل ةراشإ وأ أمظلا يورت يتلا ةللبملا «ةداملا» نوكي نأ ةطاسبب

 ةديصق يف (*) ثروزدرو مايليو بتكي امدنعو .توملل اًببس وأ ةيوصخلاو

 هؤاقل ناك 180٠(  9١ا/١) ارتلجنا يف يكيتنامورلا بهذملل لوألا ليعرلا نم يزيلجنإ رعاش (*)

 يف جدرُيلْوك عم كرتشاو .رعشلل هسقن سيركتل هعفد ىذلا وه ريبكلا يزيلجنإلا دقانلاو رعاشلاب

 .(مجرتملا) .يزيلجنإلا بدألا ىف ةريبك ةمالع ربتعي يذلا 'ةيئانغلا دئاصقلا' ناويدل طيطختلا
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 تبلس ةنكاسلا هايملا ربعو / تدع ةشعترم فيداجمب :(546-1 1) "ةمدقملا'
 هذه يف / ءاملا نم مسج :ةيلوألا هيناعم ىدحإ يف ءاملا نع ملكتي هنإف ؛ يقيرط

 "ءاملا" تويلإ .س .ت مدختسي "'بارخلا ضرألا“ ةديصق يضو .رهن / ةلاحلا

 ةدوعلا / ملاعلا توم ؛ديمعتلا ءديدجتلا) تايعادتب هنحشي ,يناعملا عستم لاجمب

 ةيفيك ددحي يذلا قايسلا هنإ .لكشلا ةيئادبو ةيبدأو ةينيد  (ةديدج ةايحل
 يناعملا لغتست فوس .يفاقثلاو يناسنإلا بدجلا نع ةديصق « ةملكلا مادختسا

 .رعاش روطت نع ةديصق نم ىدم دعبأ ىلإ "ءاملل' ةفلتخملا

  اًئيش ينعي لعفلاب ناك اذإ  جزملا هينعي امف .تالاقتنالا عم ءيشلا سفن هنإ

 كوكشتيه ةقيرط وه 'يبرفلا لامشلاب لامشلا" مليف يف جزملاف .قايسلا هددحي
 عونيو ؛قباوطلا دحأ ىلإ ازالب قدنف لابقتسا نم نيتيصخش ىلع لوصحلا يف
 اًعاقيإ نوقلخيو للملا اوبنجتيل تاطقللا نوعوني املثم مهتالاقتنا ةرهملا نوجرخملا
 .ةايحلا رزجو دم نم برتقي اعونتم

 ا :يراعتسالا جزملا

 متيو :نيترثؤم ريغو يداع لكشب حطسلا ىلع ناتروص كانه نوكي امدنع
 ذئنيح مليفلا عناص نإف ءاّيزمر اًنزاوت امهداحتا نوكي ثيحب ام ةقيرطب امهطلخ
 ةباتك وأ) لسرملا زاجملل اًيئرم ًالكش ةيصاخلا هذه حبصتو .اًيراعتسا اجزم قلخي
 لخم ءزجلا لحي ثيح ةراعتسالا نم اعاونأو (ةلثامتم نايحألا مظعم يف نوكت

 و بهذا - رضحا) ىنعملا ءيشلل ةراشإ وأ (ةنيفس عارش وأ لزانملا حطسأ) لكلا
 اذه انطعا» :هفرعن نأ نود هيبشتلا اذه اًبلاغ مدختسن نحنو .(ةيكلملا - جات
 - يدايأ) "ةنيفسلا حطس ىلع يدايألا لك (ماعط - زبخ) «ىمويلا انزبخ مويلا

 .(سلاج صخش - دعقملا) 'دعقنا ىلإ هتاقيلعتب يلدي' (ةراحبلا مقاط

 ,ةيعادبإ اًمحت ةيراعتسالا جزملا تايلمع نم لعجي نأ لسرملا زاجملا اذهل نكمي
 يرفمه) لوراك يرفوج موقي) 19غا/) 'لوراك نيتديسلا" يرفدوج رتيب مليف يفف

 ارايرب) يلاس فشتكت مليفلا ةيادب يفو .مسلاب تاجوزلا لتاق رودب (تراجوب
 اهنإف يرفوج قشعت يلاس نألو .ةجوزلا ىلإ هجومو هطاقسإ مت اًباطخ (كيوناتس
 ةفافل ىلع باطخلا جزتمي .قالطلا ىلإ هقيرط يف هنأب بيجيف .هجاوز نع هلأست
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 باطخلا / نيتروصلا جزم نع جتني .يلديص نم يرفوج هارتشا مسلا نم ةقينأ
 باطخ فرظ جزمبو .توم - ةفافل + لوراك ةديسلا :يلاتلا نزاوتلا ةفافللاو
 .ةيرقبع ةسمل يه مسا درجم اهلعجت ةقيرطب ةأرما مسا لمحي

 نيللا سناجتل هباشم ريثأت تاذ زنفيتس جروج جرخملا مالفأ يف جزملا تايلمعو
 نيشو (نيئرقيه ناش) تيراتس حجني امدنع (1507) "نيش" مليف يفض ؛ةدشقلاو

 نيرصتنملا امهيهجو ءطبب زنقيتس جزمي ةدلص ةرجش عذج عازتنا يف (دال ناللآ)

 ىري امدنع دعب اميفو .اًدحاو اًئيش ةعيبطلاو نيلجرلا لعجيف يعيبط رظنم ىلع
 ماقتنالل قاوتلا بضاغلا ههجو زنشيتس جزمي قرتحت ءابآلا لزنم ةيكلم تيراتس
 هجو ؛ةعيبطلا لجر < ةعيبط + لجر  ةجتانلا ةلداعملا نوكتو .قرتحملا لزنملا ىلع
 اهضرغ امنإو ةكبحلاب مدقتلا لجأ نم تسيل  توبكم بضغ - قرتحم لزنم +
 ةعيبطلا عم دئارلا دحوت :ةيساسألا مليفلا تاعوضوم دحأل ام دح ىلإ حيضوتلا
 .هلعفي وأ هاري ءيش لك نم اًءزج حبصيل هنكمت يتلا

 جرخم ماق ام اذإ يماردلا حيملتلا وه هريثأت نوكي نأ اًنايحأ جزملل نكميو

 كلم" مليف يفف ءاركبم اهجئاتنب حيملتلاب ةيلاتلا تاطقلل روهمجلا ريضحتب مليفلا
 ةطقل ىلع نيطلا يف ةسومغم ةمجمجل ةطقل يزول فيزوج جزمي) 1514) "ةلودو

 تومي يذلا يدنجلا ريصمب انه جزملا حملي .اكينومراه ىلع فزعي يدنج هجول
 .همف يف سدسم ةقلطب هتوص تمصيو نيطلا يف دعب اميف

 ةياهن يفف ءراصتخالا اهناكمإ يف نإف ءاحيإلا ىلع ةردقلا جزملا تايملعل امكو

 (نتوب يثوميت) ينوس دوعي )1917١( "ريخألا ضارعتسالا" شتيفونادجوب رتيب مليف

 ةقالع اهنيبو هنيب ناك يذلا بردملا ةجوز  (نامشيل سيرولك) ربوب ثور لزنم ىلإ
 ناويدو ىليبو دسألا ماس تامو .دبألا ىلإ اهباوبأ امنيسلا راد تقلغأ  ةيمارغ

 ناولهبلا بلقشتي ثيح ةبيثكلا ساسكتو ثور وه ىقب ام لك ءايروك ىلإ هقيرط يف
 رسكت رخآلا ىلإ امهدحأ ثورو ينوس نم لك رظني امنيبو ,يسيئرلا عراشلا ربع
 كلت يفو .ةدحولا  امهنيب دحوي نأ نكمملا نم يذلا ديحولا ديقلا امهتارظن
 كانه سيل .ةعساشلا ساسكت يضارأبو ةنيدملاب ثورو ينوس جزتمي ةظحللا
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 نود ةنيدمو لمأ نود رمعلا ةطسوتم ةأرماو تاعلطت نودب باش نيب فالتخا
 .ةدحاو رئاصملا حبصت دق ؛لبقتسم

 مليفل شلو لوؤارل جارخإ ةداعإ وهو )١1549( «ودارولك دودح» مليف ةياهن يفو

 ليوج) سيو يدي نإف (1941) «ارييس اي اًبحرم» هتايج أدبم يف حجانلا برغلا

 سرجل ةطقل ىلع جزتمت توملا ناسملت امهو (ويام اينيجريُف) ودارولكو (ايراكام

 افف .سرجلاو نيقشاعلا ادي امهلثمت نيتثداحل نيتروص اريثك طبري ال جزملاف .قدي
 ودارولكو سيو توم دعبو .ةيئان ةسينك اف ةقورسم اًدوقن سيو ىفخأ مليفلا ةيادب
 هنأ ةيرقلا لهأ ربخي وهو ةسينكلا سرج ةداعتسال همدختسيو لاملا سيسق فشتكي

 .ةياغلل رثؤم مليفلا جيسن افو نقتم جزم هنإ ,ماركلا رورم ارم نيقشاع ةيده

 :ىلكشلا جزملا

 نم راطإلا وأ لكشلا سفن امهل نيتروص جزمي نأ ائامنيسلا جرخملا عيطتسي

 ليبس ىلع .نيعلا ىلع ًالهس الكشلا جزملا نوكي ام اًبلاغو ءيلكشلا جزملا لالخ
 هيلابلا ةصقار مسج جزتمي (1914) 'ريإ نيج" نوسنفيتس جروج مليف يف لاثملا

 رحاس ءيش كانه :سيالملا سفن ىدترت ةريغص ةاتف ىلع يميسوم قودنص قوف

 رورسلا نم عونلا سفن مدقي هنإ .ةلفط ىلإ دامجلا لوحت نع هراكنإ نكمي ال

 وأ ؛نوتركلا مالفأ دحأ يف دسأ ىلإ ةطق لوحت نم هجرختسن ىذلا ءيربلا
 '  .ةيرحسلا ضورعلا دحأ يف رحاسلا ءافتخا

 ريغ لكشب ثدحي وهو :ةكبحلاب رشابم لكشب طبتري نأ يلكشلا جزملل نكميو
 دحأ نع يقيقح ريرقت وهو (1501) "أطخلا لجرلا" كوكشتيه مليف يف يداع

 (ادنوف ىرنه) راقيسوملا ةالص ءانثأو ءاًروز هماهتا ىرج زاجلا ىقيسوم يفزاع
 ىف ريسي لجر ىلإ لوحتلا كشو ىلع دهشملا ودبي حيسملا ديسلا ةروص مامأ
 حيصي هرودب يذلا  (راقيسوملا سارب اًيجيردت لجرلا سأر جزتمتو  ملظم عراش
 عم هسأر تقباطت يذلا لجرلا ناك .رخآلا هجولا بعوتسيل ةيفاك ةجردب اًعراف
 ءيربلا ماهتا لهسلا نم فيك جزملا حضوي :يقيقحلا مرجملا وه راقيسوملا سأر
 .رخآ هجو ىلع صخش هجو قباطت عوضوم ديدحتلاب هنإ ,بنذملا نم الدب
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 :حسملا

 جهوتت يتلا ةيرابخإلا تارققلا رييغتب ةيرابخإلا نويزفيلتلا جمارب ضعب موقت
 وه كرحآملا طخلا اذه :ةشاشلا ربع اًيدومع ريسي طخ ةطساوب ةشاشلا ىلع
 لاقتنالا بيلاسأ رثكأ تاينيعبرألاو تاينيثالثلا يف ةيصاخلا هذه تناكو ؛ "حسملا"

 نأ حسملا ناكمإ يف حبصأ لكشلا ةليطتسم ةشاشلا تحبصأ نأ ذنمو .اًمادختسا

 اًيحرسم اًريثأت قلخي نأ حسملا عيطتسيو .اًيرطق وأ اًيقفأو اًيدومع كرحتي

 دهشم يف ثدح امك حرسملا ةراتس لثم لفسأ ىلإ طوقسلا وأ ىلعأ ىلإ عافترالاب
 ىلإ ةشاشلا عاق كرحت ثيح .(1515) ”فيحنلا لجرلا" كياد ناه يدود مليف يف

 ثيحب ةشاشلا مسقي نأ هرودقم يف وأ ؛سروكلا تايتف نم ةعامج اًمشاك اهتمق
 . «شيط» نينود يلناتس مليف) ةينوفيلت ةملكم لالخ نيءزجلا نم ألك ةدهاشم نكمي
 دحأ يهتني دّقف ءرخآلا نم لك ةلماجمل حسملا تايلمع مدختست ام اًبلاغو). 4

 ىلإ نيميلا نم كرحتلا أديي هيلي يذلاو نيميلا ىلإ راسيلا نم حسمب دهاشملا
 دهاشملا يف لماجملا حسملا تايلمع لضفأ نم ةدحاو دجن نأ نكميو .راسيلا

 عطقلا نم اًقفدت رثكأ حسملاو .(1500)"ةقفشلا ةاتف" نيشيل يرنه مليفل ىلوألا

 ريتعيو :عيرس عباتت يف ثادحألا نم ةلسلس ميدقت يف يلاثم وهف جزملا نم عرسأو

 دهاشملا ىف همدختساو .حسملا ةيصاخل نيمئادلا نيمدختسملا نم ارباك كنارغ

 ىلإ بهذي زديد رتسم" مليف يفو :(1514) 'ةليل تاذ ثدح" مليفش يف ىلوألا
 ءازجألا يفو )١1975(. ”نطنشاو ىلإ بهذي ثيمس رتسم" مليفو ,.(1577) '"ةنيدملا

 ىلإ بهذي ثيمس رتسم" مليف يف بتكت يهو ثيمس رتسم ديل ضرعت يتلا
 .ثيمس فيج عيقوت رابتخاب رخآ دعب ريبخ موقي لاثملا ليبس ىلع . نطنشاو

 ىلع نم "هحسمب“ ةطاسب لكب ارباك موقي ريبخ لك ثدحتي نأ دعبو ءتاطلسلل
 .ثحبلا ىودج مدعل هضرعب كلذو ةشاشلا

 رتسمو لكيج روتكد' مليق يف حسملل زاتمملا نايلومام تربور مادختسا حضتيو

 يف ريسي دياه رتسم (نسرام كيردرف) لكيج روتكد حبصي نأ دعب (1952) دياه

 ءاشع لفح يف هرظتنت يتلا هتبيطخ (ترابوه زور) وراك لييروم اًرجاه ليللا
 لكيج راسيلا ىلع :يرطق لكشب ةشاشلا امسقم ةحورملا لثم حسملا حتفيو .هميقت
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 موقي وراك ةعطاقم لكيج رداغي امدنعو .لفحلا ثادحأ نيميلا ىلعو لحارلا

 لفحلا فويض ىلع رصتقيل عستي ىذتا رذاكلا جراخ ىلإ هحسمب نايلومام

 نيميلا ىلع :ىرخأ ةرم اًيرطق رداكلا مسقني ةطقللا كلت دنعو .ةقلقلا لييرومو
 .دياه اهلتقي فوس يتلا ةأرملا يهو اينابمشلا يستحت (زنكبوه مايريم) يقيإ

 حسملا حبصيو .اهنم جاوزلل لكيج وفهي ىتلا ةأرملا لييروم دجوت راسيلا ىلعو
 يف يقيإ تناك اهتلفح يف لييروم دوجو ءانثأ هنأب انربخي اًيزاوتم اعطق هنأكو

 اضيأ يه يتلا ةيلاثملا لطبلا ةأرما اًضيأ انل مدقت ةمسقنملا ةشاشلا نكلو  تيبلا

 نأ بجيف (دياه / لكيج) ةيصخشلا جودزم لجرل طقف بسانم هنإ .ةمسقنم
 دلاو طيشتسي امدنعو .(لييروم / يقيإ) ةيصخشلا ةجودزم ةأرما كانه نوكي .

 أدبي «لجرلا اذهب كتلص تهتنا لييروم» :حيصيو لكيج بايغل اًبضغ لييروم
 عمو .هسفن "لجرلا" نع اًمشاك فصتنملا ىلإ ةشاشلا راسي نم كرحتلا ىف حسملا

 ىلع اًرخاس اًقيلعت حسملا ربتعي .هارن يذلا دياه نكلو لكيج سيل هنإف كلذ

 دياهب اهتقالع لييروم يهنت نأ ىلع رصتقي ال هنأ حضاولا نم ذإ بألا راجفنا

 وه كيج نإف ةظحللا هذه ىتح هنأ عم .لكيجب نكلو (هفرعي نأ عيطتسي ال يذلا)

 .دياه

 همدختسيو .يجاجزلا حيرلا زجاح ةحاسمب حسملا باتكلا ضعب نراقي
 ةيناثلا رتنيو يد زسم ىرت امدنع "اكيير" مليف يف ةقيرطلا هذهب كوكشتيه
 يتحاسم فيظنت ءانثأ يجاجزلا حيرلا زجاح لالخ نم ىلوألا ةرملل يلردنام

 ةدايق ءانثأ (١11)'ةيسفن ةدقع" مليف يف ةينقتلا رركيو .رطملا هايم نم جاجزلا

 حيرلا زجاح ىلع ستيي ليتوم ةروص سكعنت ثيح رطملا يف ةرايسلل نويرام
 ةيصخشلا ةايح يف ةديدج ةرتف حسملا مدقي مليف لك يفو .اهترايسل يجاجزلا
 لزنملا ناك رتنيو يد زسم ةلاح يفو .ةيصخشلا ينيع مامأ لبقتسملا راضحتساب

 ليتوملا وه نويرامل ةبسنلابو اهجوزل ىلوألا ةجوزلا اكيبر ةقيقح هيف تفرع يذلا

 .اهفتح هيف تيقل ىذلا
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 :رئاودلا

 لامشلا" كوكشتيه مليف يف بوكسيلت لالخ نم رومشور .ت .م ةيؤر ودبت
 وأ "ةعنقم ةطقل" هذه .ةملظم ةشاش طسو ةرئاد لخاد هنأكو 'يبرغلا لامشلاب
 هتيؤر بجي ام ادع ام دوسأ اهيف ءيش لك نوكي ثيح "ةيقدح ةطقل' قدأ ىنعمب

 ليبس ىلعو) ىرخأ ًالاكشأ دلقيل (*)رداكلا رييغت اًضيأ نكمي .يبوكسيلت لكشب
 بوكسيلت نينيعلا يئانث راظنم ؛بابلا ىف خرش ؛حاتفم ةحتف نم رظنلا لاثملا
 نم ةروصلا روهمجلا ىري نأ جرخملا ديري يذلا لكشلا ىلع دمتعي (ةصاوغ
 سلإ ةروصل يواضيبلا لكشلا تيقيرج مدق (14910) "ةمأ دلوم" مليف يفف .هلالخ

 .ةيقدح ةطقل لالخ نم نامينوتس

 داعتبالاو يقدحلا بارتقالاب فرعي ام كانهف ةقدحلا ةطقل ىلإ ةفاضإلابو
 عستت لظت ءوضلا نم ةرئادب رداكلا حتف نم نوكتي يقدحلا بارتقالاف  يقدحلا

 لسني مالظلا نأكف ؛سكعلا وه "”يقدحلا داعتبالا"و  رداكلا ةروصلا ألمت ىتح
 حيصت ىتح رداكلا نم ءزج ىلإ ةصقانتملا ةروصلا اعفاد بناوجلا نم رداكلا ىلإ

 عمق ها "ع
 .يميجنو ةعمب

 وأ ءدهاشملا دحأ يف فلخلا ىلإو مامألا ىلإ اريماكلاب جرخملا كرحتي نأ نكمي

 دهاشملا دحأ يف اهب عجارتي وأ مامألا ىلإ موزلا ةسدع كرحي نأ هذه انمايأ يف

 ثيقيرج مدختسا .رداكلا حتفي امدنع ةقدحلا ةطقل لئامي ام كانه سيل نكلو

 تفةمأ دلوم" مليف يف رحيلا ةيحان نامريش روباط يف ريثم لكشب ةقدحلا ةطقل

 دونج ىرن رداكلا حتفني امنيب نكلو ءفوخ يف مهموكت ببس ملعن ال ةيادبلا يفو
 ايجيردت ثيقيرج فشكي )١1917( "بصعتلا" مليف يفو .يداولا لفسأ يف نامريش

 .نميألا نكرلا لفسأ نم اًئداب رداكلا عيسوتب نويلباب

 ةدحاو ةيفارغوتوف ةروص وه رداكلاو .هلخاد يف مليفلا رهظي يذلا ليطتسملا ةطاسبب وه رداكلا (*)

 لالخ «رداكلا جراخ» ةيمستو .دهشم وأ ةطقلل يرصب نيوكت ينعي رداكلا عضوو .مليفلا طيرش يف

 .ضرعلا ةلآ ليدعت بجيو هارن نيرداك نيب مساقلا طخلا وهو رداكلا طخ نأ ينعي مليفلا
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 يف يسول نم لك تومتو .توملا دهاشم يف صاخ هجوب ةرثؤم ةقدحلا ةطقلو
 .ةقدحلا ةطقلب ”بصعتلا" مليف يف ليجلا ةاتفو (1519) ”ةرسكتملا معاربلا" مليف

 مالظلا اهيف فحزي يتلا ةقيرطلا نأل .توملاب عجارتملا قيدحتلا يحوي نأ نكميو

 .ىشالتت نأ ثبلت ام مث ةريغص ةطقن ىلإ ةروصلا مجح نم ًاللقم رداكلا ىلإ

 داوجلا ةياهنو رّقينم ربليد توم ىلإ زمريل ةقدحلا ةطقل زليو نوسروأ راتخاو
 كرحتتف .(195؟) "ءامظعلا نوسربمأ لآ" مليف يف دايجلا تاذ ةبرعلا رصعو

 نكلو حرم يف نورفاسملا ينغيو .جلثلا ريع ةماع ةطقل يف دايج نود ةيرعلا
 عورفب ةتيم ةرجش هيف ديستت يذلا يعيبطلا رظنملا عم اًداح اًضقانت دعت مهتاينغأ

 ىلإ عجارتلاب زليو أدبي رداكلا جراخ روتوملا تاذ ةبرعلا كرحتت امنيبو ؛ةليزه
 كرحتي نأب ءرملا هنم عقوتي دقو .يجيردت ءافتخا ىلإ ةقدحلا ةطقلب فلخلا

 ةطقللا نكلو يلاتلا دهشملا يف اهب برتقيو دهاشملا دحأ يف اًديعب ةقدحلا ةطقاب

 يحوتو .نوسربمأل لزنملا باي قرطي بضاغ دوسأ صخشل يه ءافتخالل ةيلاتلا
 ةجردتم ةقدحلا ةطقلف  ةفلتخم قرطب ةياهنلاب ءافتخالاو ةقدحلا ةطقل
 ليف ىف كاب تاشالفلا ديحوتب ةقدحلا ةطقل موقتو .يئاهن ءافتخالاو ةيرعاشو

 نم اًئادحأ (نود نيريإ) يلوج ركذتت .(1541) «ريغص نحل» نوسنوفيتس جروج
 يه اهل ةبسنلاب ىنعم اهل ةيبعشلا يناغألا نم تاليجست فرغب كلذو اهجاوز

 جتنت نأ ثبلت ام يتلا ةناوطسالا زكرمل ةبيرق ةطقلب كاب شالف لك أدبيو .اهجوزو

 .دهشملا نع فشكتل ةقدحلا لثم

 وفورت اوسنارف نم لك مدختسي ةيئامنيسلا يضاملا مالفأب مهمارغ ببسبو

 ةطقل وفورت مدختسي .مهئارظن نم لهسأ ةقيرطب ةقدحلا ةطقل رادوج كول ناجو
 لعجيل (1515) ”شحوتملا لفطلا" مليف يف رركتم لكشب ةعجارتملا ةقدحلا

 .ناكمإلا ردق ىلع ةيلّقع ةقيرطب ةيملعلا ةبرجتلا لحارمب هبشأ دهاشملا

 رخآ ىلع" مليف يف يوقلا يضاملا ىلإ نينحلل ةقدحلا ةطقل رادوج مدختسيو

 يهو ليشيمل ةعجارتملا ةقدحلا ةطقل مدختسي دهاشملا دحأ يفق )١909(/, سفن

 نمو .هل مليف رخآ يف تراجوب يرفمهل ةريبك ةروصب ديدش باجعإ يف قلمحت

 دويلوهل ةعجارتملا ةقدحلا ةطقل مدختسي رادوج نأب لوقي نأب ءرملل يرغملا
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 امك ماظنلاب سيل هنأ مغرو ٠ سرامت تلازام ةقدحلا ةطقل نأ ءانثتساب ةزوجعلا

 نأ دجن نحنف كلذ عمو .تاينينامثلاو تاينيعبرألا لالخ وأ ثيقيرج مايأ ناك
 نإف ؛نامتراه يرام تاقلح) نويزفيلتلا جمارب ضعب يف ةمدختسم ةقدحلا ةطقل

 ثيح ةيئامنيسلا مالفألا يفو (ةقدحلا ةطقلب يهتنتو أدبت ام اًيلاغ نامتراه يرام

 .ةرتفلا تاسمل عضوب مدقت يضاملا تاينقت

 وأ دهاشملا دحأ يف فلخلا ىلإو مامألا ىلإ اريماكلاب جرخملا كرحتي نأ نكمي

 دهاشملا دحأ يف اهب عجارتي وأ مامألا ىلإ موزلا ةسدع كرحي نأ هذه انمايأ يف

 ثيقيرج مدختسا .رداكلا حتفي امدنع ةقدحلا ةطقل لثامي ام كانه سيل نكلو

 .«ةمأ دلوم» مليف يف رحبلا ةيحان نامريش روباط يف ريثم لكشب ةقدحلا ةطقل
 ؛لتلا قوف اهلافطأو مأ نع فشكيل ىلعألا يلامشلا نكرلا نم رداكلا حتفي وهف

 دونج ىرن رداكلا حتفني امنيب نكلو فوخ ىف مهموكت ببس ملعن ال ةيادبلا ىفو
 اًيجيردت ثيقيرج فشكي (1917) هبصعتلا» مليف يفو .يداولا لفسأ يف نامريش

 .نميألا نكرلا لفسأ نم اًنداب رداكلا عيسوتب نويلباب

 يف يسول نم لك تومتو .توملا دهاشم يف صاخ هجوي ةرثؤم ةقدحلا ةطقلو
 .ةقدحلا ةطقلب «بصعتلا» مليف يف لبجلا ةاتفو (1919) "ةرسكتملا معاربلا" مليف

 مالظلا اهيف فحزي يتلا ةقيرطلا نأل توملاب عجارتملا قيدحتلا يحوي نأ نكميو
 .ىشالتت نأ ثبلت ام مث ةريغص ةطقن ىلإ ةروصلا مجح نم ًاللقم رداكلا ىلإ

 داوجلا ةياهنو رقينم ربليد توم ىلإ زمريل ةقدحلا ةطقل زليو نوسروأ راتخاو
 كرحتتف )١1947( «ءامظعلا نوسربمأ لآ» مليف يف دايجلا تاذ ةيرعلا رصعو

 .جلثلا ربع ةماع ةطقل ىف دايج نود ةيرعلا

 نيلاتحملا نيلجرلل ةعجارتملا ةفدحلا ةطقل ليه يور جروج مدختسي امدنعو
 .اهسفن ءاقلت نم ةميدق ةرظن ةياهنلل يطعت اهنإف (1975) "ةغدللا" مليف ةياهن يف
 حرسملا" مليف يف ةقدحلا ةطقل شتيئونادجوب رتيب مدختسي امدنع ءيشلا سفنو

 ةعانصل ىلوألا مايألل ةيقادصملا نم اًوج هيلع يفضي هنإف :.(19171) 'ىلكينلا

 مهنإف يضاملا ؛يمالفأب ريبك مامتها مهيدل نيجرخملا نإ ثيحو .امنيسلا
 زيار لراك مدختساف :مهمالفأ يف ةيرثلا تاداقتنالا صئاصخ اًريثك نومدختسي
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 كرويوين» همليف يف سيسروكس نيترامو )١1514( '"ليللا لدسي نأ بجي" همليف يف
 مليفلا نم اوملعت مهنأ حضاولا نمف ءاًنايحأ حسملا ةقيرط (15171/) هكرويوين ..
 .رمتسملا عطقلا ةباتر نم مليفلا صلخت تالاقتنالا لئاسو نأ يخيراتلا

 :جاتنوملا

 ايئزج ولو لقألا ىلع ملعي ةلاقم ةباتك ديعي نأ هسردم هنم بلطي بلاط يأ نإ
 رايتخا ةيلمع هنإ ,ةباتكلا ةداعإ درجم سيل جاتنوملا نإف كلذ عمو ؟جاتنوملا وه ام
 ماظنلا نم عون يف اهبتريو مداقلا ددعلل تالاقملا ةديرجلا ررحم راتخي :بيكرتو

 ررحمل ىضتقي دقو .(خلإ ... مسا رخآو بتاكلا ةرهشو تاعوضوملل ةبسنلاب)
 ام ةدام لصأتسيو ءلوصفلا ضعب اًنايحأو تارقفلا ضعب عضو لدبي نأ باتكلا
 يفو .عبطلل اًرهاج نتملا حبصي نأ لبق رخآ ءزج يف اهعضيو ءازجألا دحأ نم
 ساسأ ىلع تاطقلل بيترتلاو رايتخالا نم 'جاتنوملا" نوكتي يئامنيسلا مليفلا
 ىلع اهتردقو لكك مليفلا وأ نيعم دهشم وج يف اهماهسإو درسلا ىف اهقايس
 جرخملا ةدعاسم ةطاسب لكب وأ ,هتيزمر ىلع ءوضلا ءاقلإو عاقيإلا ةيوقت
 درسل ام ةيغر نم ءيش يأ نوكي نأ نكمي يذلا هفده زاجنإ ىلع يئامنيسلا
 .ملاعلا حالصإل ةبغر ىلإ ةصق

 نفلا ساسأ نأب ىدان يذلا نيكفودوب .! .ث جرخملا ىسورلا رّظنملا ناميإ
 ءانثأ جاتنوملا لمعب جرخملا موقي نأب فالخ كانه سيل ,جاتنوملا وه ىئامنيسلا

 يف ويدوتسالا ىلإ بهذي يذلا كوكشتيه وأ دروف نوج كلذب ىدان امك ءريوصتلا
 وأ يئاهنلا هلكش يف مليفلا هيلع نوكي فوس ام اًمامت ملعي وهو ريوصت موي لوأ
 .نيلأ ديدو نب رثرآ كلذكو . اًقيرف نانوكي ثيحب هريتنوم عم ديب اًدي لمعي ناك اذإ
 .مليفلا بيكرت بجي تالاحلا لك يفو

 اهلخ نكمي ةقالع تسيلو ةدقعم ةلأسم مليفلا ريتنومو جرخملا نيب ةقالعلاو

 .رخآلا ضعبلل سكعلاو ريتنوملا ىلع امامت نيجرخملا ضعب دمتعي .دحاو لصف يف
 ريتنوملا مكح نوكي اًنايحأ نكلو .ردلياو يليب سكعلا ىلع امنيب نب رثرآ دمتعيف
 فصتنم رقب يعار» مليف يف نيلوألا نيلصفلا نأ رجنزيلش نوج فرتعي .يريصم

 تاااقم



 ةياهنلا يفو :ىنعم يأ ايطعي مل ثيحب ةريثك قرطب امهبيكرت مت )١1519( «ليللا

 لاثملا ليبس ىلع) ةدام درجم ىلإ نيلصفلا ليوحت ىرجو رخآ ريتنوم ءاج

 نم يئامنيسلا جاتنوملا ةيلمع تأدبو (دهاشملل ىلوألا تاعبطلا نم تاصاصق

 .ةيادبلا

 ىرخألا سفنلا ةباثمب يلاثم لكشب مهف 5طبضلاب نوريتنوملا لعفي اذام

 لك اونوكيل تقولا مهيدل ناك اذإ جرخملا هلعفي دق ام نيفنتب نوموقيو جرخملل

 وأ تاطقللا نوراتخي دق نيريتنوملا نإف كلذلو ءاهنوجرخي يتلا مالفألا ىف ءيش

 ىلع اوفضي نأ مهرودقم يفو ءاهمادختسا بجي ةطقللا نم ءزج نأ نوررقي

 ةبحصب) حامسلا ىلع مليفلا لصحي ثيحب ةياغلل عيرس لكشب فنع دهشم عطق

 ةوفص" هابنكيب ماس مليف ةلأح يف امك (نيغلابلل الإ ريذحتلا) نم الدب (نيدلاولا

 .(151/0) "لتاقلا

 يف ةغلابم ابلاغ كانهف ؛جاتنوملا نم ام ًالكش بلطتت مالفألا لك نإ ثيحو

 ركيوب يل مهنراقيو .نيجرخملا رود عم مهرود ىواستيو نيريتنوملا ةيمهأ

 عمو .عاقيإلاو وجلاو مالفألا ةكرح عادبإل نيلزعنم نولمعي مهف ؛نيماسرلاب

 :يوناث صخش هنأب فرتعي نأل رطضم ركبوب نإف نيريتنوملا ةفيظول همارتحا

 طقسي نأ بجي ال نكلو .عادبإلا نم ريبك ردقب امئاد ريتنوملا عتمتي نأ بجي

 نأ وه لوألا هفده نإف .ةريغص ةطقن نم اًديدج اًمليف عدبي هنأب مهولا ةيحض
 .ءاهتنالا ىلع لعفلاب براق اًينف المع لمكي

 ريتنوملا ىلع زيار لراك قلطأ «ىئامنيسلا جاتنوملا نف» باتكل ىلوألا ةعبطلا يف

 ةعبطلل ةبسنلايو ."عباتتلل لوألا عدبملا هنوك نم رثكأ ةريغصلا ليصافتلا رسفم'

 ثيح باتكلا نم يناثلا ءزجلل ةمدقم نوسنكيد دلوروث ريسيفوربلا بتك ةيناثلا
 مليف يأ يف هل ادن دعي ملو يئامنيسلا جرخملل ذفنملا وه ثيدحلا ريتنوملا" :لاق

 . مارتحالاب ريدج
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 ”تازجعملا ةعناص" مليف جاتنومب ماق يذلا نايكاش مارآ زربي صاخ لكشبو

 هريتنوم كرتي يذلا وه ريكفتلا بئاص جرخم ىأ : ريتنوملا رود نب رشرآل (1517)
 لكشب لمعي جرخملا نأب لوقت يتلا ةركفلاف .لوألا بيكرتتلا ةياهن ىتح هدرفمب
 اضيأ جرخملا نوكي امدنع لكشلا اذهب ثدحت اهنإ ؛ةفارخ يه ريتنوملا عم رمتسم
 ىلوألا اهبيكرت دعب ةروصملا ةداملا ةدهاشمل كانه جرخملا نوكي ٌةداعف .اًريتنوم
 سحبي امدنع ..ةلكشم كانه نوكت امدنع كلذو .هيلإ ةرورضلا وعدت امدنعو

 ىلإ يتأي هنإف .هتدوجب قلعتي اميف وأ نيعم دهشم يف هدصقي اميف روصقب جرخملا
 ريبك ءزج كانه نكلو .عطقب اًعطق ريتنوملا عم دهشملا عجاريو جاتنوملا ةرجح

 .ه«رمتسا» ديدحتلاب جرخملا لوقي ثيح مليفلا نم هلمكأب

 ةياهن» نأشلا ريغص لازام هنأ مغر اجرخم كلذ دعب حبصيل نايكاشأ رمتساو
 ريتنومكو ,(19174) بيذعتلا لزنم (1975) "ةيمارحو ركسع (170) «قيرطلا

 ' عم نولمعي نيجرخملا نإ لوقي نأ كلذل نايكامأ عيطتسي جرخم ىلإ لوحت

 ءانقل يف زياو تربور جرخملا نلعي يلاتلابو .نيريتنوم كلذ لبق اوناك اذإ مهيريتنوم
 نأ بجيو ,ةعانصلا يف لمعلا أدب ذنم اًريثك ريغتي مل ريتنوملا رود نأب ينويزفيلت
 جاتنوم لمعي ماق ثيح .و .ك .ر ةكرش ىف ريتنومك هنأ ةقيقح ءوض يف همهفن

 .زليو نوسروأل )١1141( "نيك نطاوملا" مليف

 :جاتنوملاو فيلوتلا

 هلوح رودت عوضوملا نأ الإ ءاًطيسب اًئيش يئامنيسلا جاتنوملا نوكي نأ بجي
 غلابملا ريظنتلا اذهل بابسألا دحأو .جاتنوملا نم رخآ لكش يأ نم رثكأ تاشقانم

 .تاريسفتلاو يناعملا ةديدع ةملك يهو ,جاتنوملاو فيلوتلا نيب هباشتلا هيف

 لك لاصتا ةطاسب لكب نمضتي فيلوتلا نأ نيكفودوب يسورلا رظنملا شقان دقو
 موهفمب مدقت نيتشنزيإ يجريس وهو جرخمو رخآ يشور رّظنمو .ىرخألاب ةطقل

 روصلا ديحوت سيل نمضت فيلوتلا نأب عفد دقل .«جاتنوملا» ىمسي فيلوتلل فلنخم
 ةطقللاب ةلصتم ةطقل ةدهاشم ىلع داتعا ىذلا روهمجلا مدصي ىذلا اهضراعت نكلو
 .سواطلا ىلإ صخشلا نم عطقلا بجيف سوواطلا عضو صخش ذختا اذإف .ةيلاتلا
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 دهشم بلطت اذإ لثملابو . اًيقيقح هب هجاودزا نم دبالف سرفلا ةرخؤم لثمي ناك اذإف

 وأ .ةناخلس يف حبذي روث ىلإ نوحبذي لامع نم عطق :تاناويحلا لثم نولتقي اًسانأ

 مساب اهنش متي ىتلا بورحلا لك نأ رظن ةهجو ليصوت يئامنيسلا جرخملا دارأ اذإ

 يهتنتو حيسملا ةروصب أدبت تاطقللا نم ةعومجم بتري نأ بجي ةيقالخأ ال ىه هللا

 :ءادتعالا نم ًالكش ةيركسعلا نم لعجت كلذيو دويعفن

 ادجاوتي نأ نكمي يذلا عارصلاو ضقانتلا ىلع ينيتشنزيإلا جاتنوملا سسأتيو

 ملالس ةحيذم دهشم يفف .دهشم وأ ةصاخ ةطقل لخاد يفو لكك مليفلا لخاد

 ربع فرحنم لكشب دسج دقري نيتشنزيإل )١1110( 'نيكموتوب" مليف يف ةيدوألا

 ؛ملالسلا ىلع ةلئام اياوزب يديدهت لكشب طقست لالظب نزاوتلا يقليو ؛ملالسلا

 نوقلطي ملسلا ىلعأ يف نزاوتلا ثيح ؛ةضقانتم ثالث تاقبط ملالسلا نوكتو

 .ثثجلا نم روباط اهيف دقري ثيح فلخلا يف ةقطنم ىلعو ةأرما ىلع رانلا

 .روصلا عراصتو ضقانت نم زربت نأ راكفألل نكمي فيك نيتشنزيإ فشتكا
 ةطقلب «نيكموتوب» نيتشنيزإ أدب ريثأتلاو ببسلا نم ةيلعف ةلسلس عادبإ نودبف

 ىلع نوماني لاجرل تاطقلب هذه بارطضالا ةروص عبتأو ةرسكتم جاومأل

 مامألا ىلإو فلخلا ىلإ حجرأتت ةرثعبم دضانمو نفكلاب هبشأ ةيكبش تاحوجرأ

 لماك لكشب انديعت نكلو انريثت :ةروص لك انزفتست  دودلاو لمنلا هيف بدي محلو

 .(")ةراحبلا ةروثل

 ريثأت ثادحإ نم ًالدبف .اديفم اًمئاد نكي مل نكلو امخض نيتشنزيإ ريثأت ناك
 ريثي دهشم كانهو .طقف ءاعدالا نم اعون اًنايحأ روصلا ضراعت ثدحي ينف

 لكيج روتكد مليذف وهو ىرخأ ةيحان نم زيمتملا نايلومام نيبور مليف يف كابترالا

 اذإ» :حيصيف لييرومب كيشولا هجاوزل لكيج جهتبي ثيح (1577) دياه رتسمو

 يف فزعيو نغرألا مامأ سلجي وهو «رمتسا ..بحلا ءاذغ يه ىقيسوملا تناك

 ءوضل ةطقل :هجاهتبا ىلع قلعت ةيلاتتم ةعيرس تاطقل سمخ رهظتو .ءسامح

 (2) اكدمعا عاد هعمل 0توحتف 81لللا عع, “طع ؟ءعطمأت ودع هغ طلاس عملئاتم ع" ((ثجب ل هءزعت طوس

 وأ 2ءعوو 1986), 84, أطال.
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 ةأفدملاو قرشملا مدخلا سيئر هجوو ءمستبي لاثمت ؛ةئيضم ةينف ةعطق :نادعمش

 جاتنوم لا نم لاكشأ هذه انمايأ يف دجوتو .هريربت نكمي ديازتلا اذه نإف .ةجهوتملا
 ضرعتو ؛نيئزج ىلإ ةشاشلا مسقنت :ةيراجتلا ةينويزفيلتلا لامعألا ىف ةميق لقأ

 رهظيو .رخآلا ءزجلا ىف ميرك سيآلا نم امون مهتلي مفو ءزج يف لفط ثبعل
 مالغألا يف ةينويزفيلتلا تانالعإلا اهب لمعت ىتلا ةقيرطلا ىف اضيأ روصلا عارص

 نم ةحيرش يهتنت : ةحارتسالل أيهم يضاملا ىف نويزفيلتلا جرفتم ناك .ةيئاورلا
 مليف يف رضتحت يتلا ثب دجن هذه انمايأ لالخو .ةموعنب نالعإلا رهظي مث مليفلا

 فوس اهنأب ةيكابلا اهتقيقش ربخت املاح )١1549( «تاريغص ءاسن» ىورل نكريم
 ام صخش رهظي ىتح ضرألا يف اهتبحأ امك ءامسلا يف ردقلا سفنب اهبحت

 .()ديدجلا تايضرألا عمش جهابم حدتمي

 ةيبروألا ةراقلا يف .روصلل يئرملا عارصلا نيتشنزيإل ةبسنلاب جاتنوملا ينعي

 لوصفو دهاشم نوكت يتلا تاطقللا بيترتو رايتخا :فيلوتلا 'جاتنوملا" ىنعي

 عم نكلو «بيكرتلا» وأ ”فيلوتلا" ةيلمعلا سفن ىلع قلطي ارتلجنا يفو .مليفلا

 يفض .بيكرتلا ةرجح يف تاطقلل جردتملا بيكرتلا فيلوتلا ينعي :فيفط فالتخا
 دقف يضاملا يف رخآ ديلقت كانهو (؟)اهلمكأب ةيلمعلا ىلع دوعي «جاتنوملا» نأ نيح

 جاتنوملا» اهنأ ىلع اهتقو نم تفرع ةينقت نويكيرمألا نوجرخملا مدختسا

 جزملا تايلمع نم طيلخ لالخ نمزلا ريمدت ىف ةبسانم ةقيرط يهو (؟)«يكيرمألا
 جاتنوملا لوصف دحأ يففخ .(ىرخأ ىلع ةروص رهظت نأ) جاودزالاو حسملاو

 لتق ةميرج ةمكاحم نع نلعت ةشاشلا ىلع دئارجلا ىلاوتت يطمنلا يكيرمألا

 جودزي دقو .مهتملا هجو عم يضاقلا هجو جزتمي دقو .رخآلا ناونع لك حيزي امنيب

 يذلا يقيقحلا لتاقلا هجو ىرن اههجو ىلعو ةملأتملا هتجوز هجو ىلع مهتملا هجو

 نم لكشلا اذه نأ مغرو .تارابلا دحأ قوف ةصيخر ةرجح ىف اًئبتخم نوكي
 امهم ربتعي ناكو ريثأتلا ىلاع اًئيش هتقو يف ناك هنأ الإ مويلا اًعئاش سيل جاتنوملا

.7 ,(1971) .0© 250 .1010 (3) 

 (4) لص 8لتاممك طومبستر.“طالصا 0ههدستعالا 13” (8ادمعط-خ مرا 1977), 4

.11 (5) 
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 ناك يذلا نستباكروش وكش الس نم لك أدبو .ريتنوم بقل ىلع لوصحلا ىف اًدج
 ثيمس رتسم  ةنيدملا ىلإ بهذي رذيد رتسم) جاتنوملا يف صاخ هجوب اًرهام
 يراه» (1501) «رشبلا ةلكآ وزغ» لجيس نود جرخملاو (خلإ ...نطنشاو ىلإ بهذي
 .رنراو ناوخإ ةكرش يف ريتنومك خلإ .. (1977) ىمارلا (19171) «رذقلا

 :جاتنوملا ئدابم

 ضرع .ئدابم ةعيرأ يف جاتنوملا «نفك امنيسلا» هباتك يف مياهنرأ فلدور صخل

 هثدابم ديدحت نكميو .عوضوملاو ناكملاو نمزلاو عاقيإلا يف جاتنوملا رثؤي نأ ةيفيك
 :يلاتلاك ةعبرألا

 :بيكرتلا ئدابم

 ديولوليسلا طيرش لوط أ
 اًدداه اعاميإ دلوت ةليوطلا تاصاصقلا

 اًعيرس اعاقيإ دلوت ةريصقلا تاصاصقلا

 دهشملا لوط ب

 . .(ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم) يقطنم لكشب اًيلاتتم ثدحلا نوكي نأ نكمي
 (ًالخادتمو اًعطقتم) ءازجأ ىلع ثدحلا نوكي نأ نكمي

 ةبيرقلا تاطقللا عم ةماعلا تاطقللا لدابت

 :ةينمزلا تاقالعلا

 :يه يتلا ثادحألا نيب

 ةمحقم ةلخادتم دع ةيلاتتم

 لامع ةحبذم) يعادتلا لالخ نم نكلو نمز اهطيري ال يتلا ثادحألا نيب
 (روث حبذ عم لخادتن
 :ناكملا تاقالع

 ةفلتخم ةينمز تارتف يف ناكملا سفن نيب
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 ةلخادتم وأ ةيلاتتم دهاشم يف اهارن ةفلتخم نكامأ نيب

 :ساسأ ىلع عوضوملا تاقالع

 (ريدتسملا نطبلا عم رواجتي ريدتسملا لتلا) لكشلا هباشت

 (ليحن لجر / نيمس لجر) ىنعملا هباشت

 (خوك / رصق) ىنعملا ضقانت  ج

 (صقارل ةرحلا مدقلا / نيجسل ةديقملا مدقلا) ضقانتلاو هباشتلا طايترا د

 مليفلا يف جاتنوملا ةفيلذو حرشي مل لازي ال هنإف مياهنرأ ليلحت ةميق مغرو
 نكلو درفنم عاقيإ كانه سيل :ةايحلا تاعاقيإ يه مليفلا تاعاقيإو .يلك لكشب
 .رخآل دهشم نم ةكرحلا عيزوتب موقت مالفألا مظعأ نإف انه نمو . ديدعلا

 :ةكرحلا لجأ نم جاتنوملا

 لوأ يف ةفلتخم تاعاقيإ قيقحت لجأ نم جاتنوملل اًزاتمم ًالاثم دجن نأ نكمي
 مليفلا أدبي )١( «قيرطلا يف رابخأ» و «نيك نطاوملا» زليو مليف يف نيدهشم
 مكارتتو . "رورملا عونمم" ةمالع ةيدحتم وداتاسكإ ةباوب ىلع طبهت ىهو اريماكلاب
 :قطني مفو .ةأجف ملظت ةئيضم ةذفانل ةطقل ىف ةملاحلا جزملا تايلمع نم ةلسلس

 اهيلع ةيجاجز قرو ةلاقثو ؛ طقاستملا جلثلا نم ةلالغ لالخ نم 'ةدرولا معرب"
 تارجحلا ىدحإ ةضرمم لخدت .تمص ىف اهلخاد نم مطحتي جلئلاب ىطغم تيب

 ءيطب (نيك توم) نم لوألا ءزجلا وج نإ .هردص ىلع تيم لجر ىعارذ كبشتو
 جلثلا طقسي .عاقيإلا عراستي ةذفانلا نم رثكأ اريماكلا برتقت امدنعو .نهاوو

 .ودارولوك ىف نيك ابص نهذلا ىف زيثت ةيقنلا ةيلاتسيركلا ىقيسوملاب هبشأ توصب
 ءانثأ اًئيزح وجلا حبصيو عاقيإلا أطابتي .ةضرمملا لخدتو قرولا ةلاقث رسكنتو

 .هردص ىلع نيك ىعارذ اهعضو

 (6) علدوعل طوصاتاصأم "0م طالص للئاتهع: خم [آه150ل00ءأ1011 غ0 ا ثلا 0[ طاش ©02-

 ةانتنعأأ وز” (8موأمم طوعوا طوعوو !1984), 5
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 :يلكلا ريثأتلا لجأ نم جاتنوملا

 تاطقللا لدابتب  ىنقت عونت لجأ نم ديج جاتنومب ةيحضتلا اًيبسن لهسلا نم
 بجي عقاولا يفض .رمتسملاو عطقتملا ثدحلا ضرعو ةبيرقلا تاطقنللاو ةماعلا
 نزاوتلاو ؟ثدحلا ةعرس عيونتب اعاقيإ ققحي له :هتاريثأت ءوض يف جاتنوملا مييقت

 نيمي نم صخش لوخد عم اًنزاوتم رداكلا راسي نم لوخد) هاجتالا رييغتب
 - «يحورلا بألا» الوبوك دروف سيسنارف مليف ؟نوللا عيزوتب مغانتلاو (؟)(؟رداكلا

 ناربتعي ديدحتلاب (1910) «ليقشان» نامتلأ تربور مليفو (19174) يناثلا ءزجلا

 ش .لماك ريثأت قلخ لجأ نم جاتنوملل نيديج نيلثم

 :يناثلا ءرجلا يحورلا بألا

 وتيف' ةايح لماكت ةلكشم «يحورلا بألا» مليف ةلمكت يف الوبوك تهجاو

 وتيش ةوبأل ةقباسلا ةلحرملا ريوصت وه ةلمكتلا ضرغو .لكيام هنبا ةايحو ينويلروك

 ىلإ هتلوجر تمن ثيح ةريغصلا ايلاطيإ نم رجاهملا ملاع ضقانت مسرلو ؛ةيحورلا
 الوبوك عطتسي مل مليفلا ةيادب دنع وتيه ةافو ذنمو .هنبال اهبهو يتلا ةيروطاربمإلا
 ةصق ىكح دقف كلذ نم ًالدبو .نبالاو بألا ةايح ىلع يزاوتم لكشب عطقي نأ
 نم ةرم لوأل مليفلا كرحتي امدنعو .(كاب شالفلا) دادترالا قيرط نع وتيش

 ىرن (ورين يد تربور) وتيف ىلإ (ونيشتاب لآ) لكيام نم ؛يضاملا ىلإ رضاحلا
 دهشملا جزتميو .رداكلا «راسي» ىلإ لكيام هجو .شارفلا يف هنبا عضي وهو لكيام

 .شارفلا يف وديرف هنبا عضي وهو رداكلا «نيمي» ىلإ ههجوو وتيه هجو ىلع ءطبب

 نم ةكرحلا نزاوتلا قلخي ىضاملا ىلإ رضاحلا نم بألا ىلإ نبالا نم ٍلاقتنالاف
 ريغتي امدنع :عاقيإلل اًقفاوتم اًرييغت اضيأ لاقتنالا ثدحيو .نيميلا ىلإ راسيلا

 ملستست رضاحلل ةينونجلا ةعرسلا نإف نرقلا ةيادب ىلإ 1507 نم ثدحلا

 ايلاطيإ ىلع وهات ةريحب جزتمت امدنع اًضيأ نوللا ريغتيو .ميدقلا ملاعلا ةطاسبل
 ملاعو .مراصو عونمم هيف ءيش لك .ةينيجوهام ةرظن لكيام ملاع ىدلو .ةريغصلا
 بألا انه الوبوك ضقاني الو .ةئفادو ةقيقرو ةمعان ناولألا ءليتسابلا نول يف وتيف

 (7) 51لعزب ابدأ, "دلع 8101و“ ( طل عجب الورع الاماقوع 1996), 184.
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 اًضراعم ءيضملا يضاملا :ةيصخشلا امهنم لك ةرتف اًضيأ نكلو طقف نبالاو
 .متعملا رضاحلا

 ةأجفو  هنباو وتيقل ةطقلب أدب ثيح نم (كاب شالف) دادترا لوأ يهتنيو
 .ىمايم ىلإ هقيرط ىف لكيام عم ىرخأ ةرم تاينيسمخلا رخاوأ ىف انسفنأ دجن
 ةينونجلا ةعرسلا نيب فالتخالا الوبوك ددحي رخآ جزم نم ًالدب عطقب ءاهتنالابو
 .ةركبملا هتلوجر يف لقألا ىلع وتيه هيف شاع يذلا ءودهلاو لكيام ةايحل

 طوقسب تبيصأ ياك هتجوز نأ لكيام عمسي امدنع يناثلا كاب شالفلا أدبيو
 ةرم دهشملا جزتمي .ضاهجإ ةيلمع حبصيل كلذ دعب هنع فشكلا مت يذلا لمحلا

 .يوئرلا باهتلالاب ضيرملا هنبا لوح وتيش موحي ثيح ةريغصلا ايلاطيإب ىرخأ
 ٠ كاب شالفلا الوبوك يهنيو .لاقتنالا يف رثؤي يذلا وه لفطلا نأ دجن ىرخأ ةرمف
 قرتخت ةرإيس ىلع عطقي مث هيذخف ىلع لكيام ريغصلاو وتيش انل مدقي نأب
 وهات ةريحب لكيام تيب لخدم ربع رمتستو يئاتش قيرط لوط ىلع اهقيرط
 عفرت ياك لعجي ةجردب بلق الب رضاح ىلإ عطقلا انب يدؤي .هيلإ لوخدلا عونمملا
 .ةطايخلاب موقت يهو اهجوز بهرتل اهسأر

 نإف يلاتلابو .ةيلاوتم تارم ثالث رسجك ًالفط مدختسي نأ الوبوك عطتسي مل
 ةروص نم قلطني ال «يناثلا ءزجلا يحورلا بألا» مليف يف ثلاثلا كاب شالفلا
 .ةنيعم

 ةطقل ىلع همأ عم ثدحتي وهو لكيامل ةطقل جزمب درجم لكشب الوبوك موقي
 يف .داريتسالل وكنيج ةكرش نيوكتب كاب شالفلا ىهنيو ؛ةهكاف يرتشي وتيفل
 يفو ؛ءيضاملا ىلإ ثدحلا درتسا ىذلا وه عطقلا ناك نيل وألا كاب نيشالفلا

 موقي ريدصتلا ملاع لخدي نأ كشو ىلع وتيش ناك امنيحو .جزملا ناك ثلاثلا
 ؛هعم قيقحتلاب نوموقي ثيح لكيامل سرجنوكلا نم باوجتسا ىلع جزملاب الوبوك

 سيسأتب الويوك موقي ةيلوألا تاقيقحتلا ىلع ريدصتلل وكنيج ةكرش نم جزملابو
 وتيش هيلع ىنب يذلا ساسألا يه ريدصتال وكنيج ةكرش ةينوناقو ءامهنيب ةقالع
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 ةيروطاربمإ ثرو ىذلا لكيامو .تاباوجتسالا دحأ عوضوم نآلا وه هتيروطاربما

 ليدعتلاب ذخأي نأ ضفري يذلا نيمألا لامعألا لجر رود بعلي اهسسؤم عمو هيبأ
 .هيفخي ام هيدل سيل هنأب اًئاعم سماخلا

 ناك اهلمح لشف نأب لكيام ياك ربخت نأ دعب يئاهنلا كاب شالفلا أدبيو

 نم ةيلقصلا ينويلروك ةنيدم ىلإ وتيش ةدوع ىلع الويوك عطقي .اًضاهجإ لعفلاب
 فلتخت انهو .ويشيشت نود رأثل نيتيحض اناك نيذللا همأو هيبأ تومل ماقتنالا لجأ

 ةكرش ةماقإ وأ شارفلا يف لفط عضو نم اًمامت يضاملاو رضاحلا نيب ةطبارلا
 كاب شالفلل ةبسانم ضاهجإلاب فارتعالا حبصيو .توملا يه ةطبارلا :داريتسا

 امدنعو .رضاحلا ىلإ ثدحلا ديعي يذلا وه اضيأ توملا هنإو .وزويفام لايتغال

 نامثج يوتحي توبات ىلع الوبوك جزمي ويشيشت نود لتق دعب صربف وتيشف كرتي
 .ينويلروك مألا لكيام ةدلاو

 يضاملا طقف «يناثلا ءزجلا يحورلا بألا» مليف يف جاتنوملا لخادي الو

 .نوللاو نزاوتلاو عاقيإلا تاعيونت لالخ نم اًضيأ امهضقاني وهف ءرضاحلاو

 :ليقشان

 ثيحب سانلا نم نيرشعو ةعبرأ ةايح نامتلأ تربور لخادي ليقشان مليف يفو
 .ىطسولا روصعلا نم ةداجس يف طويخ لثم كباشتت نأ مهرادقأل حمسي

 نوك نم رثكأ ءيش يأ ًالكش نوكي نأ عيطتسي ال اذه لثم دقعم مليف يف جاتنوملاف
 يض لثمملا يسايسلا ملاعلا :«ليقشان» مليف يف املاع كانه :هيلع وه ام هعاقيإ

 ءاغلإ نع عفادي يذلا يسائرلا حشرملا سالو جروجو يفخلا ركوو بيليف لاه
 ةددشتملا سئانكلاو هبئانو ةدحتملا تايالولا سيئر باختنال ةيباختنالا ةئيهلا

 ال يتلا ةمخض ةيراجت ةسسؤمل ةيبلسلا ةسايسلاو ىموقلا ديشنلا نم صلختلاو

 هتاعونت ةعومجم هل عاقيإ لكو صاخلا هعاقيإ هل ملاع لكف .رييغتلاب نمؤت
 ريغتي .نطابلا يف ةنشخ حطسأ ىلع ةمعان ىربوأ لوأ ةسسؤمف .ةصاخلا

 .داسكلاو جاورلا نيب لدابتلاب اهعاقيإ

 ب 121-



 لفغلغتم ةسايسلا ملاعف .امهعاقيإو نيملاعلا ىرن اننإف مليفلا ةيادب يفو
 ىلإ صلقتلا ةفاح ىلع يلبج يئام ىرجم لثم ىربوأ ةسسؤم جراخو لخاد
 نم الكف .ةايحلا ىلإ عفدني مث نمو ىفخ عبنم نم ةيمك عمجي نأ ىلإ تارطق

 ءاضيبلاو ءارمحلا نيوانعلا يحوت امك اكيرمأ يف بنج ىلإ ابنج دجوي نيملاعلا
 .ةيادبلا يف ءاقرزلاو

 ةرايسب ”ليقشان' مليف أدبيف .امهعاقيإو نيملاعلا ىرن اننإف مليفلا ةيادب يفو
 عراوشلا يف يودي نوفوركيملاو .تاجارجلا دحأ رداغت ركوو بيليف لاه ةلمح لقن
 مجن ثيح ويدوتسالا ىلع نامتلأ عطقي مث .اكيرمأ نع ةلجسم لذابمب ةتماصلا

 ىوتحت ىتلا "ةنس "٠٠١ ةينغأ لجسي (نوسبيج ىرنه) نوتلماه نشاه ىربوأ ةكرش
 لزعنم كشك ىف نوتلماهو .ركوو بطخ هبشت يتلا لزابملا نم ديدعلا ىلع اًبيرقت
 ىس .ب .ب ةطحم يف ةيعاذإلا ةربخملا دوجو ظحالي امدنعو .نيجرفتملا نع

 .ءايرغلا ىف قثت ال ىربوأ ةكرش نإف .فرصنت نأ اهنم بلطي (نلباش نيدلاريج)
 نم نامتلأ عطقي ذإ ويدوتسالا يف ينغملا طمف وه سيل نوتلماه نإف كلذ عمو

 ضيبلا نم دارفأ نم ةدحاو دوجو عم دوسلا نيرشبملا نم ةعومجم ىلع نوتلماه
 رحلا راحلا مهقيفصت عم  «لعفا لجأ» ةينغأ نلجسي نهو (نيلموت ىليل) زيرانيل
 ."ةنس١٠٠٠" ةينغأ ىلع ةضورفملا ةنازرلا عم ضقانتي يذلا

 .عطاقتملا عطقلا نم دبالف ةيصخش نيرشعو عيرأ ىلع «ليقشان» مليف ىوتحيو
 هققحي ام ظحال .ئرخألا لمتكت نأ لبق أدبت ةدحاو ةحيرشب روسكملا ثدحلاو

 .يلاتلا دهشملا يف عطاقتملا عطقلا

 مف نم راجيسلا عزتت نأ عيطتست ةلوهجم ةيصخش نع راب يف يقاس ثحبي
 كرديو ةاوهلل ةليل لالخ (زليو نيوج) ياج نيئوس ىلإ عمتسيو .نخدم يسايس

 اًبولسأ اضيأ اهيدل سيل نكلو طقف اًئيدر اًنوص نيلوس ىدل سيلو .ظوظحم هنأ
 نكلو اهتوصب متهي ال دلبلا يقاس نإف كلذ عمو مغنلا ةجردبءاساسحإ وأ
 ليقشان يماحم دحأ (يتيب دن) سير ليد رابلا يقاس بلطي امنيبو .اهدسجب

 اهعمسنق .ءانغلا يف رمتست اهعدي نكلو نيلوس ةينغأ نامتلأ فقوي نيزرابلا

 هذه نكلو ءسير ليد ةقيرطلا سفنب اهعمسي امك نوفيلتلا جراخ توص اهنأكو
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 اهنبا ايتيل عجشتو .نيمصألا هيلفطو سير ةجوز اينيل عم سير تيب يف نوكن ةرملا

 سيل  قيفصت كانهف كلذب اهدلو موقي امدنعو .ةسردملا يف هموي نع ثدحتيل

 كلذ دعب دهشملا ريغتيو .ةسعتلا نيلوس ةينغأ ةياهنل نكلو هزجع ىلع هراصتناب

 كورلا مجن (نيادارك ثيك) موت :رخآ اصخش مدقيل نامتلأل حمسيل رابلا ىلإ
 فئاظو مدخي دهشملاف .اهعم دعوم لجأ نم اينيلب لصتي يذلا هتيتاذ يف طرفملا

 نيلوس نم ةيسايسلا ةلآلا لعجت فوسف ءءارغإلا ةميت مدقي هنإف / الوأ .ةديدع
 لثم ىربوأ ةكرش ةمجن نوكت نأ يف اهتبغر لالغتساب هفادهأ مدخت ةمجن
 ىف ةدح دهاشملا رثكأل روهمجلا دهمي / اًيناث .(يكالب ينور) نيجارايرب اهتدوبعم
 / اًئلاث .ءاثرلل وعدي لكشب اهبايث نم نيلوس هيف درجتت ىذلا دهشملا وهو مليفلا
 ماني ؛مليفلا يف دجوت يتلا ةديدعلا تاقالعلا نم ةدحاو يهو ةيعفن ةقالع مسري
 اًريثك متهي ال اهجوز نأل موت عم اينيل مانتو ؛ةلهس يهو لحف هنأل اينيل عم موت

 مدع ناك انه نمو تاراشإلا ةغل امهملعي نأب متهي ال هنأ ىتح نيمصألا امهيلفطب
 .نوفيلتلا يف هتجوزل موت ةملاكم عمسي امدنع هئارتكا

 نيلوس ءادأ هلالخ عطاقتي ثيح .ءارغإلا ةميت مليفلا يف رخآ لصف نمضتيو

 نظت ”لهس ىننإ" موت ينغي امنيبف .يليللا ىهلملا يف موت ءادأب نيخدتلا ةلاص يف
 ةفراعلا نههوجو ىلع نامتلأ عطقيو .نهل ىنغي هنأ روهمجلا نم تايرخأ ءاسن
 يهو اينيل اهيلع سلجت ثيح ةينكر ةدئام وحن اريماكلا كرحتت تيقولا لاوط نكلو
 نمو .ةدحاو ةأرما ددحي نأ موت عاطتسا اذإ ةينغألا هل ىدهت ىذلا صخشلا

 اهيف بعلي ىتلا ةظحللا يفق ءاًيناوعفإو اًئيطب ءارغإلا عاقيإ يتأي جاتنوملا لالخ
 ةلماع ةيغر ىلع نيهفاتلا ةساسلا ضعب بعلي ءاسنلا فطاوع ىلع كورلا مجن

 قيفصت كانهف هترقف موت يهني نأ لبق ىتحو .ةمجن حبصتل ةيوهوم ريغ راب يف

 نأ دعبو .بايثلا نم اهدرجتب لصفلا يهتني ال نكلو .نيلوسل نكلو هل سيل راح
 وهو .؛موت قدنف يف طيرش نم ةرملا هذهو ىرخأ ةرم «لهس انأ» ةينغأ عمسن يهتنت

 .هتوصل ًاليدب تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا اينيل عم شارفلا يف
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 :يتآلاك دهشملا ءانب ديدحت نكميو

 ”يتيافك ذخآ مل" نيلوس ةينغأ عم عطاقتت يليللا ىهلملا يف ”لهس انأ" موت ةينغأ
 .ىدتنملا ىف

 ,لاصتا ةقلح) اهبايث نم نيلوس درجت ةيادب / «لهس انأ» ةينغأ ةياهن
 .(قيفصت

 :طيرشلا ىلع «لهس انآ» ةينغأ

 نم حوارتت يتلا ةفلتخملا هلاكشأو نيدلا يه "ليقشان" مليذ يف تاميتلا ىدحإو

 لآل ةلمح نشل اهتمهلأ يتلا (ىلسكاب ةرابرب) ةلضانملا لريب يديل ةيكيلوثاك

 أدبيو .اهباصعل دادتما وه يذلا عوسيل تباثلا نيج هرايرب صالخإ ىلإ ءيدينك

 ليوطلا هرعش هيلع يفضيو هشارف يف دقار وهو موتل ةطقلب نيدلا ةميت نامتلأ

 ىلإ موت نم نامتلأ عطقي مث .عوسي رهظم حيسملا ىنيع ناهبشت ناتللا هانيعو
 يعارلا اضقانمو ؛بيطلا يعارلا ةئيه يف حيسملا ةروصب ةنوهدم ةيجاجز ةذفان

 .هاعري يذلا يعارلاب هعيطق لغتسي يذلا

 دجنو .نييعارلا ىصخشل ةضقانتم تاطقلب ىهتنت ال نيدلا ةميت نإف كلذ عمو

 ةعبرأ نم لصف ىلإ امن شارفلا يف كورلا مجنل  ةطيسب ةطقلك أدب يذلا نأ
 نم لاكشأ ةعبرأل لثملابو ,ةفلتخم دحألا موي تاسادق نم عبرأل ضرعي ءازجأ

 نم دشح ىلإ ةنيزملا ةذفانلا لفسأ ىلإ اًيدومع اريماكلا كرحتتو .ةدابعلا

 نيلوس لثملابو كانه لريب يديلو ءتمزتم يمسر يكيلوثاك سادق هنإ .نيلصملا

 سادق ىلإ دهشملا لدبتي كلذ دعبو .اهب متهي ىذلا دوسألا لجرلا ديو كلذكو

 ديمعت ةسينك ىلع كلذ دعب مث نيدشنملا ةقوج ىف عروب نوتلماه ينغي امنيب ديمعت

 سقطلا يهتنيو .قداص سامحب نينغي ةيريشبتلا اهتعامجو اينيل ثيح .ءادوس

 كرحتم يسرك يف نيج هرابرب سلجت ثيح ىفشتسم ةسينك يش طلتخملا ينيدلا
 نامتلأ عطقي يهتنت املاحو .8 ريصتحلا نيم عموم هج ديدش صالخإب يلصت يهو

 .ب .ب ةطحم ةربخم اهلالخ لوجتت“يتلا رباقملا ىلإ ليقشان نم رخآ ءزج ىلع

 .ةنيدملل ةبسانم ةيانك ىلع رثعت نأ لواحت يهو .يس

 ب 124



 ةسمخ ةرتف يف سانلا نم نيرشعو عبرأ رئاصم ليقشان" مليف جاتنوم طيريو

 قلخي وهف ,توصلاو ةروصلا لالخ نم ةقالع تاذ تاعوضوم نيب طبري وهف :مايأ
 00 يعارلا / كورلا مجن) ةرواجتم روصب كلذو ةرخاس تايعادت

 مليف عاقي إذ .عونتملا مليفلا عاقيإ قلخي وهف (ةمطحم تارايسو / يباصعلا يربوأ

 .اًقينعو اًعيقر ءاًبخاصو امعان نوكي نأ نكمي يذلا ةعاربلا عاقيإ وه "ليقشان"

 اعيرس وأ ,ةيحوملا ةينغألل نيلوس ءادأ لثم هسفن ءاقلت نم اًئيطب نوكي نأ نكميو

 .نيج ةرايرب تباصأ يتلا ةقلطلا لثم مدصم لكشب

 :نيسئازيللا

 ةيبنجأ ةملك مدختست ةيزيلجنإلا ةغللا لوصف دحأ يف كنم اوبلط دق نوكت دق

 بعصلا نم نكلو.ةديج ةدعاق يهو :ةيفاك ةيزيلجنإلا نوكت امدنع ةلمج وأ
 اهنأ مغر انتاملك مجعم نم اءزج تحيصأ تاحالطصالا ضعب نإف .اًمئاد اهعابتا

 اذإف .ةدحاو ةلمج وأ ةملك يف ةدقعم ةركف رولبت اهنأل ,ىرخأ تاغل نم ةقتشم

 نم ديزم نود ةشقانملا مدقتت بسانم لكشب ةلمجلا وأ ةملكلا هذه مهف ىرج

 ةلمج يهو 1156-ع50-7ء06 نيسنازيملا :لثم تاملك مليفلا .مدختسيو .حرشلا

 ام اًبلاغو :حرسم ا ةيشخ ىلع ةيحرسملا عضو فصول اهمادختسا متي ةيسنرف

 0 سيلو 5168860 ال" ةطساوب حرسملل تدعأ يحرسملا ناييلا ىف أرقن

 ةبشخ ىلإ اًيوتكم اصن رضحأ جرخملا نأ عقاولا يف هنأل 21:6ءاع0 انزل ةطساوب

 " .قرولا ىلع تاملك درجم هنوك زواجتيل هجاتحي يذلا روصتلا هل عضوو حرسملا

 سفن مادختساب «مليفلا ةحرسم» :هباشم ىنعم نيسنازيملا نإف مليفلا يفو

 لثم مليفلا عناص عيطتسي ثيحب ؛يحرسملا جاتتإلل ةحاتملا ليصافتلل مامتهالا

 ىلع ةلمجلا امنيسلا ةذتاسأ ضعب رصق .ةداملل هتيؤر ققحي نأ يحرسملا جرخملا

 ءاريماكلا ةكرح لثم لوصفلا دحأ وأ تاطقللا ىدحإ لخاد ةيئرملا رصانعلا بيترت

 كانه نكلو .ارج ملهو :ةءاضإلا :روكيدلا ءاهضعب عم تايصخشلا تاقالع ميظتت

 اهب ثعبي يتلا ةقيرطلا ررقي نأ يحرسملا جرخملا ىلع بجي هنأ ىلع ماع قافتا

 سفن لعفي نأ يئامنيسلا جرذملا ىلع بجي كلذكو .بوتكملا صنلا ىف ةايحلا
 .يئرم وأ يمارد لكش ىف هقيقفحت كانهو صن كانه نيتلاحلا اتلك ىفو .ءيشلا
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 نكمي حالطصا وهو تارداكلا لمع لاكشأ نم لكش عقاولا يف وه نيسنازيملاف
 تارداكلا عادبإ نإف ءلعفلاب هسرام وأ مسرلا سرد امإ دحأ يأ نم ةلوهسب همهف
 تارارقل ةهباشملا تارارقلا ىف ريكفتلاو ةطقللا نيوكت نف وه اًنايحأو ءادألا وه

 مليفلا عناص ةعقرو ءاهيلع نومسري يتلا ةعقرلا هيلع ودبتس امع يف نيماسرلا
 عناص ىلع بجيو .ةروصلا هيلع عقتس يذلا ديوتوليسلا طيرش يف رداكلا وه

 ةيماردلا وأ ةيرصبلا طقنلا ءوض ىف رداكلا ليصافت ماسرلا لثم بتري نأ مليفلا

 .اهنع ربعي ىتلا راكفألا وأ اهب موقي يتلا

 هسدسم وشحي وهو ريجأ لتاق )2٠١7( «كالهلا قيرط» مليف ىف ةطقل روصت
 ناك .«يرام ءاردعلاو عوسيل سدقملا بلقلا» ةروص اهيف دجوت ثيح ةفرغ يف

 هنكلو ةروصلا ىلإ سدسملا نم «ناب» ةكرحب موقي نأ سيدنم ماس جرخملا عيطتسي

 نيابتلا ىلع يئرم قيلعت لمعب موقيل رداكلا سفن يف نينثالا عمج كلذ نم ًالدب
 سماخلا رشع اياصو ىلع مئاقلا نيدلا  هراثأ يذلا نيدلاو ريجألا لتاقلا نيب

 .'لتقت ال" اهنم

 نإ ام نييدنلريأ نيرجاهمل ضرعت ةطقل كانه «كرويوين تاباصع» مليف يف
 بونجلا ىلإ مهلقنتل ىرخأ اوبكري ىتح نفسلا ىدحإ ىلع كرويوين ىلإ اولصي
 فوس يتلا ةنيفسلا مهيوكر ءانثأو ؛ةيلهألا برحلا يف داحتالا لجأ نم لاتقلل

 تفص يذلا ءانيملا فيصر ىلع اًشعن لزني بونجلا ىف ةكرعملا ناديم ىلإ مهلقنت
 يحوي ةطقللا سفن يف شعنلا لازنإو ةنيفسلا بوكر نيب عمجلابف .شوعن هيلع
 نإ هنومهفي نوداكي ال ببسل نولتاقي نيذلا لاجرلل موتحملا ريصملاب سزيسروكس

 اًمفو يحاوضلا ىلإ ندنل فلوو اينيجرفو درانويل رداغ ”تاعاسلا" مليف يف
 فيرلا يف نسحتت دق ةيلقعلا اينيجرف ةلاح نأ دقتعا يذلا ءابطألا دحأ ةحيصنل

 ةركذت يرتشت ثيح ةنيدملا ةايح ىلإ اهنينحل راطقلا ةطحم ىلإ اينيجرش هجوتتف
 دحأ ىلع اههجاوي ةطحملا يض اهدوجو درانويل فشتكي امدنعو .ندنل ىلإ

 نيرداك يف اينيجرشو درانويل عضوب يردلاد نفيتس جرخملا موقيو .ةفصرألا

 غارق امهنيب ام لكو .ناتضراعتم ناتوق امهنأ ول امك فيصرلا تاياهنل نيسكاعم
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 يردلاد لعجي نأ ةلوهسب نكمي ناك .نيصخشل ليوط دعقم طقف هضرتعي

 حرشيو اهراوجب اًضيأ سلجي نأو درانويل بارتقا ءانثأ دعقملا ىلع سلجت اينيجرش
 لزعي نأ يردلاد راتخا كلذ نم ًالدبو .تقؤملا اهتيب ىلإ اهتدوع بوجو اهل
 .دوجوملا رتوتلا انل لصويل رداكلا ىف ةيسكع تاياهن ىف نيتيصخشلا

 وأ ةيقفأ طوطخ يف كيفارجلا قيرط نع تاطقللا تارداك عادبإ نكمبو

 ريغ وأ ةقيمع ةرؤب يف اًينوقيإ وأ ايسدنه تارداكلا لمع نكميو ةلئام وأ ةيدومع
 نأ نكميو .جودزم وأ ىطغم رداك يف ةضفخنم ةيواز وأ ةيلاع ةيواز نمو ءةحضاو
 هل نوكي جرخملا هب موقي رايتخا لكو .قئاقد رشع يف رودت وأ ةيناث ةطقللا مودت
 ةمراص دعاوق دوجو مدع مغرو . اديرف اريثأت قلخي يذلا نيسنازيملا ىف هجئاتن

 .عساو لكشب اهعابتا ىرجي ةنيعم ئدابم كانه تارداكلا لمعل

 ةيدومعلاو ةيقفألا دودحلا لخاد ادودحم ةقيضلا تارداكلا ىف عوضوملا ودبي
 ةقيضلا تارداكلا يطعتو .ةشاشلا جراخ غارفلل ةراشإ ىتح دجوت ال ثيحب

 رلوأ .ج راجدإ راتخا ؛ردقلاو ءاضقلاب يحوي وج قلخلو .طغضلاب اساسحإ
 .”فافتلالا" مليف يف (لين موت) ستربور لآل تاطقل ةدعل ةقيضلا تارداكلا

 .هقانخب كسمأ دق ردقلا نأكو ودبي رداكلا لئابح ىف ستربور هجو عمي امدنعف

 سيل نكلو زراب لكشب ةطقللا هعضت نأ بجي هيلع زيكرتلا متي ءيش يأو
 ناكمإ يفو .لئامتم ام دح ىلإ نوكي نأ نكميف ءرداكلا طسو يف يرورضلاب
 ىلإ نورظني مهتأب نيدهاشملل ساسحإلا يطعت نأ تيم طسو يف يتلا ةروصلا

 ةطقل نيوكتب موقي نأ مليفلا عناص ديري دقو .رداكلا ىلع عوبطم نكاس ءيش
 ءرخآ بناج يأ نم رثكأ رداكلا نم دحاو بناجل برقأ ةروصلا نوكت ثيحب

 ”كالتما" توبال لين مليف يف .ىرخأ ليصافت عم نواعتت نأ ناكمإلا يف اهلعجو
 (تراكيإ نورآو ورتلاب ثنيوج) امهيرودب موقي نييميداكألا نم نانثا لصي )٠٠١7(

 توبال موقي امهنيب دعبلاب ساسحإلا ليصوتلو .امهتفالع يف دودسم قيرط ىلإ
 .اريماكلل هرهظو  ءاملا ةفاح دنع اهفلخ تراهكيإو رداكلا راسي يف ورتلاب عضوي

 وأ قساتتلا مدع نع ثحبلا ةلاح يف ديفم ا رداكلا ةياهن يف ةيصخشلا لزع
 نأ ستربور فشتكي امدنع «فافتلا» مليف يف :لاثملا لييس ىلع .ىداع ريغ ريثأت
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 نيمي ىف اهدسج ىرنقف نوفيلتلا كلسب ةفدصلاب اهسفت تقنخ (جديفاس نآ) اريق
 .شارفلا قوق ةالدم اهسأرو رداكلا

 تانيوكتلا نأ نيح يف نماضتلاو كسامتلا ىلإ يقفألاو يدومعلا نيوكتلا ريشي

 ةعردملا داوق ةطقل ىحوت ”نيكمتوب' مليف ىفو .رتوتلا ىلإ ريشت ةفرحنملاو ةلئاملا
 رهظي امدنع لزنت ىتلا نماضتلاب ةحولملا سانلا ةعرذأو ةعوفرملا ةراحبلا ةعرذأو

 اليم قلخيف تاجردلا ىلع مهلالظ طقست ةسيوألا ملالس ىلعأ ىلع قازوقلا
 (ةيناملألا ةيواسلإ ةطقلب اضيأ فرعتو) ةفرحنملا ةطقللا نع جتنيو .ةدحولا رسكي

 رلوأ .ج راجدإ مدختسي .بناوجلا دحأ ىلإ ًالئام رداكلا هيف ودبي فرحنم نيوكت
 ةيلقعلا ةلاحلا ىلع دكؤيل )١1554( "قرزألا روفصعلا" مليف يف ةلئام تاطقل

 ملاعب يحوت )١1949( "ثلاثلا لجرلا" مليف يف ةلئاملا تاطقللاو .سئارعلا بعالل

 اهيلإ بوسنملا ةيصخشلا نيب ةفينع ةشقانم ىفو .ةفرحنم هيف ءايشألا ثيح
 :.بلقني فوس هنأكو رداكلا ودبي (19177) "يراك مليف يف اهمأو ناونعلا

 ىف رعش ففصم عم "ةصاخلا هتقادص" نع نزحب اريإ ةنيهر ملكتي امدنعو

 نع انتشهد ريثت ةلئام ةطقل نادروج لين جرخملا راتخي (1947١؟) "ءاكبلا ةبعل' مليف

 اًمبط قالطإلا ىلع تسيل ةقالعلا نأب نادروج يحوي له .رداكلا بالقنا ببس
 .ثنأتم رعشلا ففصم نأ :ةيضقلا يه هذه نأ فشتكت ةياهنلا يضو 5فرعلل

 (1544) ”لوهجم ناونع" مليف يف .ةيرخسلا يدومعلا رداكلاب اًنايحأ دصقيو

 .ةيدوهي اهنأ اوفشتكا ءاغوغلا نم ةعومجم نم (زنقيتس .ت .ك) ليزيج برهت
 ةطاحم يهو رظنتو .قيدص ةلئاع تيب يف ىوأم ىلع رثعت نأ يف لمأتو
 نأ داتعملا نمو .ءاجرلا ةرظن قيدصلا تيب ىلإ ةفاسملا ىلإ رداكلا ىف راجشألاب
 يف ةيدوهي ليزيج نأ عمف .لمألاب يحوي نأ ةيوقلا هتايدومعب نيوكتلا اذه لثم
 .ايزان حبصي قيدص هنأ ضرتفت يذلا لجرلا نأ الإ ةيزانلا ايناملأ

 , نجسلا . ضومغلا :ىرخأ ةلالد اهل اضيأ هجولا مامأ ةيدومعلا نايضقلنو

 ناونع" مليف يف قيدص لزنم ىلإ ةياهنلا يف ليزيج لصت امدنعف .ءاصقإلا

 هيذ تناك يذلا وهو اًقباس اًنيوكت نيوكتلا ىعدتسي ةباوبلا مامأ فقتو "لوهجم
 اهنأ الإ اهيلإ لصت اهنأ مغرو زجاح يه انه ةباوبلا نأ عمو .راجشألا اهب طيحت
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 نابضقلا لثم ةفلتخم تانيوكت يف يدومعلا مادختسا يحويف .تيبلا لخدت مل

 .وباتسجلا دي ىلع ليزيج لتقتو لوخدلا عنمت :ءاصقإلاب هجولا ىلع

 .ةيؤرلل ةريثم تقولا سفن يفو ةيزمر نوكت نأ ىرخأ ةيسدنه طامنأل نكميو

 هذهو .ةيمومعلاو دحوتلاب يحوتو لامكلل ةرئادلا زمرت جنوي دنع سفنلا ملع يف
 ىرفمه) نجوج شيواشلا ررمي امدنع (1947) «ىراحص» مليف يف ةلاحلا ىه

 امدنعو ,ةرئاد يف نوفقي نيذلا نيثالثلا هلاجر ىلع ءاملا نم اًبوك (تراجوب
 مهتاقالع ددحت نأ ةيثلثملا تاميظنتلا عيطتست تايصخش ثالث نيوكتلا نمضتي

 نالجر هيف مساقتي ىذلا (1931) '”ميجو لوج" وقورت اوسنارف مليف ةلاح يف امك
 .ةأرملا سفن بح

 عاو لكشب يعدتست ثيحب رداك يف ةطقل عضي نأ مليفلا عناص اًنايحأ راتخي

 اذه ىمسيو .رخآ نمز يف اروهشم اصخش لثمت ةيصخش وأ ةريهش ةحول
 ديلقتب موقي مليفلا عناص ناك اذإف .لفطتم لكشب نوكي نأ نودب نكلو ةينوقيألاب

 وأ ةقباطم ةخسن ناك ول ىتح اًيعيبط نيوكتلا ودبي نأ بجيف لاثمت وأ ةحول
 "انايديرف" ليونب سيول مليف يف نيذاحشلا ةبدأمو .ينفلا لمعلاب هبشلا بيرق
 ريخألا ءاشعلا" يشنفاد ودرانويل ةحولل ةحضاو ةيمكهت ةاكاحم وه (1971)

 مكهتلا ىرجو .ةيريوصت ىقيسومك "ركشلا ةمينرت لاروك' مادختساب كلذك اهلعجو
 موقي امدنع )1917١( "شام" نامتلأ تربور مليف يف 'ريخألا ءاشعلا" ىلع اًضيأ

 نظي هنأل راحتنالا يوني نانسأ بيبطل يفرح لكشب "ريخألا ءاشعلا" لمعب ءابطألا

 هييلافيش سارت ةياور نع ذوخأملا )٠5٠١7( ”ؤلؤللا نم طرقب ةاتف" مليفو .نينع هنأ

 ريمريث زناهوج رشع عباسلا نرقلا نانف تمهلأ يتلا فورظلل اًيلايخ اًحرش مدقي
 ام كسفن لأست دقف مليفلاب تعتمتسا اذإف .مسالا سفنب ةريهشلا هتحول عادبإل

 تبذج ىتلا ةصقلا بيسب مأ نقتملا ريوصتلا بيسب هب تعتمتسا له :يتأي
 ةقيرطب اًمامتها رثكأ تنك كنأ ىنعي اذهف لوألا ببسلا وه ناك اذإف ةاكهابتنا

 اًدوخأم تنك كنأ ينعي اذهف يناثلا ببسلا ناك اذإو تاطقللا تارداك ريوصت
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 جسن ىرج فيك تيأر ذئنيح كنإف نينثالا الك ناك اذإو .ثدحلا درس ةقيرطب

 امنأكو 'ؤلؤللا نم طرقب ةاتف" مليف أدب ثيحب امهضعب عم يدرسلاو ينوقيألا
 .هتصق يكحيو مليفلل يرصبلا بولسألا ممص يذلا وه هسفن رمريف

 مليف ةيادب يف تاحوللا ىدحإ يف ركف سزيسروكس نترام نأ اًضيأ ودبيو
 ثيح نينطاوملاو نيرجاهملا نيب ةيشحولا ةهجاوملا ةياهن يف «كرويوين تاباصع»
 يف يصعلا نم دادعأ مهنأكو اودب نيذلا ءايحألا ناديم اًكرات اريماكلا موزب دعتبا

 ليجيورب ةحول روصت ثيح 'جلثلا يف نودايص" ليجيورب ةحول ركذت ديعي نيوكت

 لاكشأ سانلاو ءيش لك ىلع ةعيبطلا هيف رطيست دريلا سراق ءاتشل ادهشم
 ةكرعملا دهش يذلا ناديملا لءاضت مليفلا يف هباشم لكشبو .ةريغص عقب وأ ةملظم

 دعب اًديعب ودبي ةميرج دهشمل لداعم يه ةطقللاف .رشبلاو مدلاب ةقراغ ةروص ىلإ
 .ثثجلا ةلازإ

 عوضوملا ىرن يتلا ةيواسلإ يزمرلا ءاحيإلاو يمطنملا درسلا ددحي نأ نكميو'
 ىلع قدنف ةذفان نم لطت تايصخشلا ىدحإ تناك اذإ انيأر امكو .اهلالخ نم

 ةيصخش تناك اذإ لثملابو ؛ةيلاع ةيواز نم ةيلاتلا ةطقللا نوكت نأ بجيف عراشلا
 صخشلا ريوصت بجيف تايصخشلا دحأ ىلإ ىلعأ ىلإ رظنت ضرألا ىلع فقت
 .ىلعأ ىلإ اريماكلا هاجتا عم ةضفخنم ةيواز نم ةيصخشلا هيلإ رظنت ىذلا

 نإف ةريغص وديت ىلعأ ةيواز نم اهريوصت ىرجي يتلا تاعوضوملا نإ ثيحو

 ىحوت نأ نكميو .ةريبك ودبت ةضفخنم ةيواز نم اهريوصت ىرجي يتلا تاعوضوملا
 ةضفخنملا ةيواسلإ تاطقلو رهقلا وأ ةميزهلا ءصقنلاب ةيلاعلا ةيواسلإ تاطقل

 ةيواز نم نيك ردنسكلأ نازوس ريوصت ىرج اًبلاغو .ءالعتسالاو ةرطيسلا ؛ ةوقلاب
 بلاغلا يف هريوصت ىرج يذلاو اهرهقي اهجوز نأل "نيك نطاوملا" مليف يف ةيلاع
 .ةضفخنم ةيواز نم

 طسولاو ؛ ةمدقملا نوكت نأ ةصاخ ةطقل يف مليفلا عناص ررقي امدنعو

 يف .ةقيمع ةرؤب يش ةطقللا نوكت فوسف ةيؤرلا نم دحاو ىوتسم يف ةيفلخلاو
 ليصوتل :ةددعتم بابسأل ةقيمعلا ةرؤبلا زليو نوسروأ مدختسا "نيك نطاوملا" مليف
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 ىنعم ءاطعإلو ىرخأ ىلإ ةطقل نم عطقلل ةجاحلا ليلقتلو قمعلاب ربكأ ساسحإ

 مليف يف ةقيمعلا ةرؤبلا تاذ ةيكيسالكلا ةطقللا ضرعتو .اًحضاو نوكي ال دق

 نم عفري فوس ىذلا كونبلا لاجر دحأ عم دادعإلاب موقت يهو نيك يرامل "نيك"

 يف بعلي ةذفانلا لالخ نم هارن ةيفلخلا يف نبالاو طسولا ىف بألاو كنبلا

 نيك ريغصلا ةايح اهب تمسر يتلا ةقيرطلا نع اًدج ريثكلا لوقي جلثلا يف ةداعس

 .نبالاو كنبلا لجرو

 نم اًحوضو رثكأ رداكلا ةمدقم نوكت امدنع  قمعلا ةليلقلا ةرؤبلا اًنايحأو

 ريغ ةيفلخلا نوكت نأ بجي ىرخأ تاقوأ ىفو لضفألا ىه نوكت  ةيفلخلا

 ةلاحلا هذه لثم ىفو .ةحضاو نوكت نأ بجي ىذلا تقولا ىتأي نأ ىلإ ةحضاو

 حوضولا ةداح ةمدقملاو ةحضاو ةيفلخلا نكت مل ةيادبلا ىف :ةرؤبلاب عفدي فوس

 هذه فرعتو .ةحضاو ريغ ةمدقملاو حوضولا ةداح ةيفلخلا حيصت نأ ثبلي ام مث

 عناص حيصي نأ ىلإ ةيصخش حمالم ءافخإل ةقيرط يهو ةيتفولا ةرؤيلاب ةينمتلا

 ام صخش كانه (19179) "رخآ دعب تقو' مليف يف .اهنع فشكلل ادعتسم مليفلا

 ةرؤبلا قمع يف هجولا عي نإ ام مث ةحضاو ريغ ههجو ةروص نكلو ةلطبلا بقعتي
 قيرط" مليف ىف رطملا يف ةحبذم دعب اذه لثمو .حافسلا كاج هنأ كردنف

 صخش كرحتي نيح يف ثثجلا طسو (ناموين لوب) ىنور نوج فقي كالهلا
 جرخملا هعضي نأ ىلإ بابض درجم نم رثكأ صخشلا نوكي ال ةيادبلا يف .هوحن

 هنباو هتجوز توم نع لوئسملا هنأ دقتعي يذلا ينور نم مقتني نأل دادعتسا

 ةحضأاو ءيجتو ةروصلا حورت ثيح دمعتم لكشب ةلاض ةرؤبلا نوكت دقو .ريغصلا

 ريغو تايصخشلا ىدحإ سولهت امدنع ثدحت دقو ىرخأ ةرم ةحضاو ريغو ةرم

 .ناركس وأ نزاوتم
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 ةفدصلاب اهسفن تقنخ اريش نأ ستربور كردي امدنع هفافتلا» مليف يف
 نم ةلاح يف ةرجحلا يف هلوح تفلتي امنيب اهنم جرختو ةرؤبلا ىلإ ءايشألا لخدت
 .لوهذلا

 عانق عضو نم دبال امدنع اضيأ يزمرلا درسلاو يقطنملا درسلا ةميق ىلمت
 راظنم لالخ نم صخش قلمحي امدنعف .لدبتي نأ بجي امدنع يأ  رداكلا ىلع

 نأ ةيلاتلا ةطقللا ىلع بجيف باب ةحتف وأ بوكسوركيم وأ بوكسيلت وأ اربوأ
 "نامورت ضارعتسا" مليف يف تاقوأ كانه .ةروصلل بسانملا لكشلا يعارت
 ام اذه لعفلابف .اريماكلا ةسدع لالخ نم رظنن اننأ انل ليخي امدنع (1994)
 هنأ نم مغرلاب اًينويزفيلت روصت (يراك ميج) كنايريب نامورت ةايح نأل هنم ثدحي
 .دعب كلذ كردي مل

 عضو مت اذإف :عانقب ىطغملا رداكلا نم اعون مدقي نأ هسفن روكيدلل نكمي
 رداك وأ رداك لخاد رداك ةجيتنلا نوكت باوبألا دحأ لخدم يف تايصخشلا ىدحإ

 .رداكلا لخاد ىتلا ةيصخشلا نع ام اًئيش جودزملا رداكلا فشكي دقو .جودزم
 امدنع .«نوثحابلا» مليف يف ةصاخ رداكلا لخاد رداكلا اًمئاد دروف نوج مدختسيو
 لخدم يف اًفقاو لظي هثحب فده يبيد عم ثحابلاو اًمئاد درفنملا ناقيإ دوعي
 .تيبلا ىلإ نورخآلا لخدي امنيب بايلا

 نإف حرسملا ةراتس راطإ هبشت ساوقألا لخادمو باوبألا لخادم نإ ثيحو
 تيك يرام فقت (150؟) ئداهلا لجرلا" دروف نوج مليف يف .يمارد ريثأت اهيدل

 يضو .؛هوحن (نياو نوج) نايس اهبذجي امنيب باب لخدم رداك يف (اراهوأ نيروم)
 لخدم ىف مهترماؤمب درايوه لآ موقي )١1181( «ةريغصلا بلاعثلا» رلياو مايلو مليف
 ةيحرسم يف حرسملا ةيشخ رارشأ نوهبشي مهنإف كلذلو ؛لابقتسالا ةمئاق سوف
 .نامليه نايليل

 نكمي  ةقيقد نم رثكأ قرغتست ىتلا ةطقللا يهو  ةليوطلا ةطقللا عضو نكمي
 ةطقللا نأ مغر .اريماكلل ةدحاو ةرود :ةطقللا فيرعت ركذت .رداك يف اهعضو اضيأ
 اريماكلا يض ماخلا مليفلا ةركب نإف ةيناث نيرشع وأ رشع نيب ام قرغتست ةداتعملا
 عمف ؛اذه نم ةلومحملا اريماكلا تريغ دقف كلذ عمو ؛قئاقد رشع مليفلل رفوت
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 ةقصتلملا اريماكلا يهو تاينيعبسلا يف تمدختسا يتلا ةلومحملا اريماكلا

 قيقحت نم هنكمت ىهو ءروصملا هيدتري دلجلا نم ردص قيرط نع دسجلاب
 .ديلاب ةلومحملا ريماكلا نع جتنت ىتلا تازازتهالا نود ةكرحتملا اريماكلا ةيبايسنا
 عفاور ىلإ ةجاحلا للقت اهنأل ةكرحتملا تاطقلل ةديحولا ةيلاثملا تسيل ىهو
 .ةليوطلا تاطقللا ريوصتب اًضيأ حمست اهنكلو ةدقعملا اريماكلا

 كلفلا» مليف جرخي نأ فوريكوس ردنسكلأ يسورلا جرخملا ررق امدنع

 ,جاتيمريهلا ميظعلا جربسرتيب تناس فحتم ىلإ ةلحر هيف ثيح )٠٠١7( «يسورلا

 - ةليختمو ةيقيقح تايصخش نيلثمملا دسجيو خيراتلل ركذت ةباثمب اضيأ نوكيو
 رارق ناك .ةقيقد 11 اهماود دعب تهتنا ةرمتسم ةدحاو ةطقل يف هروصي نأ ررق
 هل تعنص ئذلا رنتوب نامليت ةلومحملا اريماكلا روصمل امخض اًيدحت ثوريكوس

 نم ةليلق ناوثل اهيلع حيرتسي نأ رخآل نيح نم عيطتسي ةصاخ ريوصت ةبرع
 ىعناص ليخت بعصلا نم نكلو ةريثم ةيرجت «ىسورلا كلفلا» مليف ناك (6)تقولا

 مالفألا تناك ةلومحملا اريماكلا ءيجم لبق ىتحو .شوريكوس ةداير نوعبتي مالفأ

 .ةياغلل ةبولطم ةحومط ةليوط تاطقل ىلع ىوتحت ىتلا
 قرغتست تاطقل ينامث ىلع ىوتحا )١194( «لبحلا» كوكشتيه ديرفلأ مليف

 ثودح دنعو .ماخلا مليفلا ةركبل لوط ىصقأ يهو :قئاقد رشع يلاؤح ةدحاو لك

 ةرم نوأدبي نولثمملاو نوينفلاو كوكشتيه ناك ةطقللا ريوصت ءانثأ ءاطخأ ىأ
 . (*)ةطقللا لوأ نم ىرخأ

 نيباش نع نوتليماه كيرتاب فيلأت ةيحرسم نع اًدوخأم «لبحلا» مليف ناك
 يف ىقرأ تاقولخم امهيسفن ناربتعي امهنأل ءامهل بيرق بلاط قنخب ناموقي
 سفن نأ اوملعي نأ نود) يداعلا صخشلا هيلع بقاعي لعفب مايقلا امهرودقم
 امهنإف ؛ةلماكلا ةميرجلا يه امهتميرج نأب امهعانتقابو .(امهراظتنا يف ريصملا

 (8) آمانأ5 81ءمومأطعر, "طللصتمع 50هزلنما 5 [نكوؤتمتل ثراعت خم ]اعطاء دكااط 1 رقم

 8انامعر.", (ة1معمكأاع]8), 810.3 (5انا1217 2003):

 روطتي نأ لبق دوسأو ضيبأ ويديفلا تاريماكب ةيماردلا لامعألا ريوصت يف اذه لثم ثدحي ناك (*)
 .(مجرتملا) .يئامنيسلا جاتنوملا لثم حبصيو ينورتكيلإلا جاتنوملا
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 رظانو قباس ةسارد ليمز عم خألا ةجوزو بألاو ةيحضلا ةبيطخ ةوعدب نالفتحي
 موقيو ةيحضلا ةثج ىلع ىوتحي قودنص دوجوب هيفوب ىلإ قباسلا امهتسردم
 .ةدئاملا ماقمب

 يف رودي ثدحلا ناك ثيحو ءاًرمتسم ثدحلا ناك يحرسملا هباشتلا قلخلو

 ثيحب عفرتو ةلصفنم روكيدلا ناطيح تناك كرويوينب ةقش يف نيلتاقلا ةقش
 .ىرخأ ىلإ ةرجح نم كرحتتو ةيرع ىلع ريست نأ اريماكلا عيطتست

 عجارتت نيوانعلا دعب ةيادبلا يف  اًيديلقت اًدحاو اعطق كوكشتيه مدختسي

 ةفرغ ىلإ عطق اهبقعي ةخرص كانه .ققشلا ىدحإ ةذفان ثيح ىلعأ ىلإ اريماكلا
 ىلوأ أدبت ةطقنلا هذه دنع ءامهقيدص قنخ نم نالجرلا ىهتنا ثيح ةشيعم
 ىلراف) بيليقو (لود نوج) نودنارب نالجرلا عضي ؛لاوطلا ينامثلا تاطقللا
 لعشي نأ دعيو ءامهمالك ءانثأ هراوجي نافقيو قودنصلا يف هتثج (رجنيرج

 ةنيدم ءامس طخ نع فشكيل رئاتسلا حيزيو ةذفانلا ىلإ هجتي ةراجيس نودنارب

 اريماكلا عجارتتو ,ةميرجلا نودناربو بيليف شقانيو .عطقي ال لاز امو :كرويوين
 نودنارب وهز.ءانثأ ةماع ةطقل يف نيلجرلاب رداكلا طيحي ثيحب فلخلا ىلإ نآلا

 نع جتنيو نينثالا نم اريماكلا برتقت.نأ ثبلت ام مث ,«ةلماكلا ةميرجلا» امهباكتراب

 - ئداه نودنارب نيح يف يبصع بيليف  امهنيب رتوتلا زربت ةطسوتم ةطقل كلذ
 اينابمشلا نأ مغر كوكشتيه عطقي ال اينابمشلا ضعب بيليف ديري امدنع ىتحو
 ناريسي امهو نينثالا اريماكلا عباتت كلذ نم ًالدبو .ةجالثلا يف خبطملا يفض دجوت

 .كلذ لك ءانثأ ناثدحتي امهو خبطملا ىلإ ماعطلا ةفرغ ناربعيو ةشيعملا ةفرغ نم

 ىلع يتلا تانادعمشلا لاعشإ يف نودنارب أدبي ماعطلا ةفرغ ىلإ امهتدوع دعبو
 قودنصلا مادختساب ةبسانملاب لفتحي نأ ررقي ةأجفو .هيفوبلل تدعأ يتلا ةدئاملا

 اريماكلل ةبسنلاب نودنارب رهظ كوكشتيه عضي ةظحللا كلت يفو .ةدئاملا نم الدب
 .نودنارب ةرتس ىلع ىجيردتلا ءافتخالاب ةطقللا يهني نأ عيطتسي ثيحب

 همليف جارخإب ماق امدنع ةليوطلا هتطقل ريثأت تحت لازيام كوكشتيه ناك
 اهرثكأ ناك .ةليوط تاطقل ةدع ىلع ىوتحا يذلا )١1944( «يدجلا جرب» يلاتلا
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 . ةدحاو ةطقل يف هريوصت ىرج يذلا (نامجرب ديرجنإ) اتييرنه جولونوم اًريثأت
 زثكأ نمو .اهب اًعنتقم اهجوز ناك ىتلا مئارجلا ىدحإ يف اهبنذب هيف فرتعت ثيح
 مليف يف نيوانعلا لصف ةيكيرمألا امنيسلا يف لدجلل ةريثملا ةليوطلا تاطقللا

 ةلبنق :قئاقد ثالث ىلاوح تقرغتسا ىتلا )١1908( «ءرشلا ةسمل» زليو نوسروأ

 يف ريسلا نالصاويو ةرايسلا سانلا نم.نانثا لخديو ,ةرايس ةبيقح يف ةينمز
 نوتلراش) ساجراف زسمو رتسم ةاذاحمب ةيكيسكملا دودحلا ىلع ةنيدم يف عراش
 ىدل فورعم قئاسلاو ,نوفيلتلا كشك ىلإ ةرايسلا عفدتتو .(يل تيناجو نوتسيه
 طباض متهي ال نكلو جيجضلا نم هعم يتلا ةأرملا وكشتو :كرامجلا طباض

 نارين ىف رجفنت مث ةريصق ةفاسم ريستو دودحلا ةرايسلا ربعتو .كلذب كرامجلا

 ةطقل يف «رشلا ةسل» مليف يف نيوانعلا دهشم لعجي نأ زليو راتخا .ةجهوتم
 لكشب كرحتت اريماكب رتوتلا نم اًوج قلخي رداك يف اهطاحأ كلذل اًعبتو ةليوط

 رمتسسم .٠

 قافرلا) سزيسوكس نترام مليف يف ةيكيسالك ىرخأ ةليوط ةطقل كانهو

 ىهلم (وكارب نيرول) نيراكو (اتويل ىار) ليه ىرنه لوخد ءانثأ .(نيبيطلا
 تاجرد ناللستم نادعصي امهو اريماكلا امهعيتت :خبطملا لالخ نم انايوكابوك

 ىلع نالتحي امهنإف طخلا دوجو مغرو :تازوجحلا طخ ىلإ الصي نأ ىلإ ملسلا

 ةيلاتلا ةدئاملا ىلإ ناب لمعب ذئدنع سزيسروكس موقيو .دئاوملا ىدحإ روفلا

 ينيه نايديموكلا فقي امنيب ةيقيسوملا ةقرفلا ةصنم ثيح ىلعأ ىلإ ادعاص
 صرح يف اهعضو ىرجو «ةقيقدلا ةريبكلا ةطقللا زواجنتتو .هترقف يدؤيل نامجناي
 .ةرمتسم ةطقل يف ثدحل لصتم عاقيإ قلخل رداك يف

 ةقيرطب هريوصت متي ادهشم بلطتي ويرانيسب !دشرتسم مليفلا عناص ررقيو
 الف كلذ عمو .درسلا يرثتو ويرانيسلا نأش نم يلعت ةيلامج تارابتعابو ةنيعم

 عناص ىلع بجيف ةديدعلا تارايخلاب هتفرعملو .ناميإب تارارقلا هذه ليقت بجي

 حمسي نأ  دهشملا بيترت ىتح ةطقللا نيوكتو اريماكلا ةيواز نم  مليفلا
 .ال مأ بوصألا يه مليفلا عناص تارارق تناك اذإ لأسي نأ دهاشملل
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 عبارلا لصفلا

 ةيئامنيسلاعاونألا

 يتزيزع» لثم مالفأ نم ةلثمأ نيمدختسم تاينقتلا نع اريثك انملكت

 ةنيعم اًدابم حضوت مالفألا هذه نألو .«ةيسفن ةدقع» و :«فافتلا» :«نيتنميلك

 دحاو لك لثميو .مالفألا نم ةنيعم اًطامنأ اًضيأ حضوت اهنإف امنيسلا ةعانصل
 دوسألا مليفلا «فافتلا» ,برغلا مليف «نيتنميلك» . اًنيعم اعون مالفألا هذه نم

 ةفلتخم ةديدع عاونأ يف لصفلا اذه ثحبي ثيحو .بعرلا مليف "ةيسفن ةدقع'و

 .ةدحاو ةفصب اهفصن نأ نكمي مالغألا هذه نم اًدج ًاليلق نأ ركذت

 ييبدألا لكشلا نونعي مهنإف عاونألا دحأ نع زيلجنإلا ةذتاسألا ثدحتي امدنع

 نوعقوتي ءارقلا نأ ةجردل ةفولأم راركتلا لعفب تحبصأ طامنأو ةنيعم ديلاقتب
 سيلكري انيثأ يف .طمنلا سفن نم يه يتلا لامعألا ىف ةهباشتم اًرصانع

 يتلا ريهامجلا نكت مل ءايديجارتلل ناميظعلا نادهعلا امهو ؛ثيبازيلإ ارتلجناو
 ءامامت اديدج اًيمارد ًالكش دهاشت «تلماه» وأ «بيدوأ كلملا» ضرع رضحت
 يدؤت اًفادهأ تايصخشلا اهيف عبتت يتلا تايحرسملا ىلع ةداتعم ريهامجلا تناك

 ىلإ لهجلا نم يديجارتلا روطتلا اضيأ اومهف دقل .مهطوقس وأ مهتوم ىلإ
 .ةثراكلا ىلإ ءاخرلا نمو ةفرعملا

 ةلتاقلا ءاطخألا ,ةيديجارتلا هتاحومطب لطبلا ةيديجارتلا ديلاقتلا نمضتت

 سفنب اًمئاد ودبت ال كلذ عمو ايديجارت لك يف رهظت ىتلا ظحلا تابلقتو
 ةرحلا ةدارإلا نوسرامي لاثملا ليبس ىلع ةيثيبازيلإلا ةيحرسملا لاطبأف .ةقيرطلا
 نم ةثيدحلا ايديجارتلا ودبتو .نيينانويلا مهرئاظن سكع ىلع ةريبك ةجرد ىلإ



 اهمسا ةيرع" ةيحرسم يف اوبيد شنالب لثم تايصخشب ةيربج ىرخأ ةيحان
 ' مهمطحت ثيح "لوجتم عئاب ةافو' رليم رثرآ ةيحرسم يف نامول يليوو "ةيغرلا
 لثم ايديجارت "لوجتم عئاب ةافو' ةيحرسم نأ الإ .اًئيش اهلايح نوعيطتسي ال ةوق
 نم اهلطب تأي ملو رعشلاب ةيحرسملا هذه بتكت مل ولو ىتح "تلماه' و ”بيدوأ"
 يه ايديجارت "تلماه' نم تلعج ىتلا ةيساسألا رصانعلا سفنق .كولملا ةلالس

 .ايديجارت ”لوجتم عئاب ةافو" نم تلعج يتلا اهسفن

 ةياهن يف شيعي بيدوأ نإف ءيديجارتلا لطبلا تومي نأ ةرورضلاب بجي ال
 ءايديم سديبيروي ةيحرسم ىف ةيسيئرلا ةيصخشلا لثم "بيدوأ كلملا' ةيحرسم
 نوكت نم وأ فطعملا" ىبلأ دراودإ ةيحرسم ةياهن يف ةيسقط ةيحضت كانه
 تاذ ىبلأ ةيحرسم نإف .رشبلا نم ادحأ نمضتت ال اهنكلو (١٠٠؟)5ايقليس

 ايديجارتلا قسن ىلع ناكملاو نامزلاو عوضوملا تاالحو ىعارت يتلا دحاولا لصفلا
 .سدقملا حبذملا هبشت يتلا ةيماخرلا ةأفدملا لثم اًمامت ةيقيرغإلا

 ةحومط تايصخش اًضيأ روصت يتلا اماردوليملاب تايديجارتلا ضعب ضيفتو
 ريخلا ىصقأ لثمت اماردوليملا ىف تايصخشلا نكلو .ةيديجارت ءاطخأ بكترت

 وأ اًمينع ثدحلا بلقنيو .ةيببسلا نم ةيمهأ رثكأ ةفدصلا ودبتو ءرشلا ىصقأو
 نإف .تافالتخالا لك لثمو .ةمدصلا وأ يحرسملا ريثأتلا لجأ نم اكحضم

 ةميظعلا تايديجارتلا ضعب يوتحت ذإ .اًيرظن نافلتخت ايديجارتلاو اماردوليملا
 ةيحرسم ىف ةيطمنلا تايصخشلا ريبسكيش بنجتيو .ةيماردوليم رصانع ىلع
 ,حابشألاو تارحاسلا لثم ةيماردوليملا تاسمللا مادختسا دض سيل هنكلو «ثبكم»

 سأر عضوب بلاطت ةياهنو :مونلا ءانثأ يشملا دهشمو :حرسملا ىلع لفط لتقو
 اننكلو ءايديجارت 'ثبكم' ةيحرسم نأ ركنن نأ عيطتسن الو .ةيراس ىلع ثبكم
 الو ءطلخي نأ بدألا يف عونلا عيطتسي اذإ .ةيلاعفنالا نم تاظحل اهيف دجن
 .امنيسلا يف رمألا فلتخي

 نإف عون يه حوضو لكب ايديجارتلا نأ نم مغرلابف :ةيراكتحا عاونألا تسيلو
 ةديدجلا ةيكيسالكلا :ةيثيبازيلإلا :ةينانويلا :ايديجارتلا نم ةفلتخم عاونأ كانه

 ,ةيلزهلا :ايديموكلا نم ةفلتخم عاونأ كانه لثملايو .ةثيدحلاو ةيخيراتلا ,ةيسنرفلا
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 ايديموكلاو سولجلا ةرجح ايديموك .ةيكيتنامورلا ايديموكلا .مونلا ةرجح ةرخسم
 ةياورلا ميسقت نكميو ,ةديرف ةقيرطب ءاكبلاب كحضلا طلخت يتلا ةيفوكيشتلا

 «ةيطوقلا ,:ةيسيلوبلا .ةدقعملا ,:ةطيسبلا ءةميرجلا ةياور ىلإ عونك ةيسيلوبلا

 .ةيسيلوبلا تاءارجإلاو ةيسوساجلا

 لثملاب يه ةيئامنيسلا عاونألاو .يبدأ لمع فينصت لهسلا نم سيل هنإف كلذلو

 .اهلك تسيل هنأ الإ امنيسلا ىف ةيناث ةرم ةيبدألا عاونألا ضعب روهظ مغرو .ةدقعم
 رثكأ عاونألا ليمت ثيح امنيسلا يف امك تسيل نكلو يبدأ عون اهسفن ايديموكلاف
 لثمت ذإ ةديرف- ةيبدألا عاونألاب لقنلو ةنرامملاب ةيئامنيسلا عاونألاف . ديدحتلا ىلإ
 لثمت ةيئامنيسلا عاونألا نأ نيح يف ةذتاسألاو داقنلا هقلخ اًنونهك ةيبدألا عاونألا

 لاكشألا ةيتونهك تسسأت رشع سداسلا نرقلا يفو .قوسلا عم ويدوتسالا بواجت
 .ةخماشلا ةمحلملا ىلإ تلصو ىتح تجردتو ةطيسبلا ةيوعرلاب تأدبو ةيبدألا

 ام ؛ةدوجوم اهتفاخ ىتلا ةيلقعلا نكل ةدوجوم ةينعملا ةيتونهكلا هذه دعت مل ثيحو

 اماردلاو :ةياورلا ةبترم قوف رعشلا ةبترم نوعضي بدألل ةذتاسأ كانه لاز
 وأ يحاضيإ رثن هنأ ىلع ىندأ ةبترم ىلإ لاقملاب نولزني نورخآ كانهو ءامهلفسأ
 .ةيبدألا هتلاح نوركنيو يمالعإ

 حجنت مالفألا نم طامنأ كانه نكلو عاونألا ةيتونهك امنيسلا يف كانه سيل

 مالفأ حجنت امنيب ةيديلقتلا ةيضايرلا مالفألا حجنت ال ًالثمف ءلشفت طامنأو
 ٠ ةرتف يف حجنت ال .13 اهنإف ةرتف يف حجنت ىتلا عاونألا نإف كلذ نم رثكأو .بعرلا

 .ةريغتملا تاقوألا عم فيكتت نأ تعاطتسا اذإ الإ ىرخأ

 :يقيسوملا مليفلا

 نمو .اًيبسن ةطيسب هتكبح ديلاقت نأل هب ءدبلل ديج عون وه يقيسوملا مليفلا
 ةينغألا لالخ نم ةكبحلا روطتتو فطاوعلا نع يقيسوملا مليفلا ربعي نأ يهيدبلا

 مدع :ىري نم مهنم امنيسلا داور كانهف اًحضاو وديي دق اذه نأ مغرو .ةصقرلاو
 اذهل تاريربتلا ضعب كانهو ,ةيخيراتلا ةيحانلا نم يقيسوملا مليفلا ةيعقاو

 ةيقيسوملا مالفألا نم ريثك يف ثدحلاو ىقيسوملا نيب لماكتلا ىلإ ةجاحلا :ىأرلا

 يف لاثملا ليبس ىلع .يجاتنإ ضرغل اًمئاد ةكبحلا اهيف عطقتت مالفأ اهنع جتن
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 نأ ىوس رونايلإ ةصقرل عفاد كانه سيلف (11981) ةديسلا اهتيأ ةفيطل ينوك مليف
 صقرت نأ اهقاشع اهنم عقوتيو عاقيإ ةصقار زربأ تناك لواب

 نم عبنت نأ بجي ناك ةيعاقيإلا لوأب رونايلإ ةصقر نإف ةيلاثملا ةيحانلا نمو
 ام اًردان ةياورلاو ةينغألا نيب لماكتلا نإف كلذ عمو ٠ .هنع .تافارحلالا سيلو ثدحتا
 نكت مل ىلوألا ةيقيسوملا مالفألا نإف عقاولا يفو .ةيقيسوملا م الغألا يف ثدحي
 ىدج رييغت نود ةلوهسب ةيقيسوملا دهاشملا بيترت ةداعإ ا هنأل ءامامت ةلماكتم

 هركذتن ام نإف ؛ةطيسب ةيقيسوملا تاينيثالثلا مالفأ ىف ةكبحلا تناك .ةكبحلا يف
 زرجور رجنجو ريتسأ درفش هب موقي ىذلا ليمجلا صقرلا وه مالفألا هذه نم
 ريتسأ اًديج ركذتن دق .ةدقعم ةيسدنه ًالاكشأ سروكلا نوكي ثيح ىناغألاو
 ليلقلا نكلو (1577) هوير ىلإ باهذلا» اكويراكلا ةصقر ناصقري امهو زرجورو
 ةينغألل قايسلا ريفوت اًنايحأ بجيف .ةكبحلا ركذتي نأ عيطتسي يذلا وه انم
 قدنف' مليف يف .ةفرخز وأ اًماحقإ ةطاسبب تحبصأ الإو مليفلا بسانت ثيحب
 قدنف'  مليف ركذتن نحنو . .ىناغألا عيمج نيلريب جنشرإ بتك )١545( "ةزاجألا

 "ضيبألا سامسيرك' نيلريب ةينغأ ىبسورك جنب هيف مدق مليفك اساسأ 'ةزاجألا

 ديع يف .رخآ عوضوم وهف هلالخ نم ىنغي يذلا قايسلا امأ . اًمود ةبولطملا
 ىدراه ميج قدنف ىلإ باهذلاب (زدلونير ىروجرام) وسام ادنيل موقت سامسيركلا
 سامسيركلا ديع يف لمع نع ثحبلاو .ةينغمك لمع نع ثحبتل (ىبسورك)
 اهلعجي نأب ادنيل ىلإ ىدراه عمتسيو .هتاذ دح يف سامحلا يف كشلا بلطتي
 سامسيركب ملحأ انأ" تاملك لمشت يتلا ”"ضيبألا سامسيركلا' ةينغأ هكراشت

 سامسيركلا ديع نأب ةينغألا يحوتو ."مهتفرعم تدتعا نيذلا لثم امامت / ضيبأ
 ضرألا ىلع جلثلا نم ريثك "ةزاجألا قدنف' مليف يفو .دعب ققحتي مل ىنغملل يلاثملا
 ةمدقملا وأ مظنلا نإف اذه نم رثكأو .ةفاحز يف قدنفلا ىلإ ادنيل تلصو ثيحب
 بجي ”ضيبألا سامسيركلاب" ملحلا "انأ" ملكتملا ريمض حرشيو ينغت ام اًردان ىتلا
 سوليجنأ سول يف حصفلا ديعب نيلفتحملا دحأ وه ةينغألا ىف "انألا" نأل اهفذح

 يتلا ةينغألا يه "ضيبألا سامسيركلا" نأ مغرو .يديلقت سامسيرك ىلإ نحيو
 دحأ يف ةينغأ درجم "ةزاجألا قدنغ' مليف يف تحبصأ هترهش ىبسورك اهب لان
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 ىوقأ اهعفاد ناكو هضيبألا سامسيركلا» نم لقأ ةينغألا تناك ولف .مالفألا

 .اًريثأت رثكأ تناكل

 مليف وأ )١1559( ةنيدملا يف“ مليف وه لماكتم يقيسوم مليف لوأ ناك ءاوسو

 نع اًدوخأم "ةنيدملا ىف“ مليف ناك .لدج عضوم اذهف )١1501( "رطملا تحت ءانغ"

 بتكو لماكتلا ةعئار اهتاذ دح يف تناكو ١545 ىاودورب يف ةيقيسوم ةيحرسم

 نكي ملو .نيرج فلودأو ندموك يتيب هتبتك اًباتك تناكو ؛نيتشنرب رانويل اهاقيسوم

 نكلو اًيقيسوم تدعأ ةيحرسم وأ ياودورب يف اًضرع "رطملا تحت ءانغ" مليف

 نم تعبن ىناغأب نيرجو ندموك ةشاشلل اصيصخ ويرانيسلا بتك ذإ اًردان اًئيش
 ءرطملا يف يليك نيج اهصقر يتلا نيوانعلا ةينغأب رهتشا مليفلا نأ مغرو .ثدحلا

 يدؤتو .ىنغيو صقريل لثمملل ةصرف درجم تسيلو ةكبحلا ىلإ دهشملا يمتني

 ىلإ (يليك نيج) نود تايونعم عفرل ةرشايم (رونكوأ دلانود) سومزوك ةلواحم
 ضارعتساب حيصف ناسلب ءانغلا بيردت ةشقانم مهلتو .'نوكحضي مهلعج"

 .ىقيسوم

 ,لماكتم رخآ يقيسوم مليف "ةوخإ ةعيس لجأ نم سئارع عبس" مليف ربتعي

 ,جوزتي نأ اوجوزتي مل نيذلا ةعبسلا هتوخإ ربكأ (ليك دراوه) يبيتوب مدآ ررقي
 هراوجب نيشمي ىتاللا ءاسنلا بقاري ةنيدملا ىف مايألا دحأ ىف لوجتي وه امنيبو

 ءايطمن اًزايحنإ ركذلل ةفللا زاحنتو :”يفخلا كلامج كرابم" ىلوألا هتينغأ ينغيف
 يليم مدآ ىري امدنعو .ىوارلا توصب ربعي نأ مدآ ينغي نأ نود نكمملا نم ناك

 ربعت امهفافز موي يفو .ةرظن لوأ نم (بحلا نكي مل نإ) اهيلإ بذجني (لواب نيج)

 اضيأو اهتلاح سكعت يتلا (عئار .. عئار موي" ةينغأ يناث يف اهرورس نع ىلليم
 .مدآ ةيتامجارب سكع ىلع ةيسنامورلا اهتعيبط

 هئاقشأل لزنملا ةربدم لمعب موقت نأ اهنم عقوتي مدآ نأ يلليم كردت امدنعو

 مَعرو ؛(امهفافز ةليل نوكت نأ ضورفملا) مونلا ةرجح نم هدرطت اهنإف نيسكاشملا
 ةذفان يف يلليم رهظت امنيب ةرجش لخاد مانيل زهجيو خضري هنأ الإ مدآ طخس

 اهدعيو يه ءاسنلا نم عون يأ يلليم فصت "بحت امدنع" ةينغأ يفو .مونلا ةرجح
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 نم سرد لوأ هتنقل نأ دعب ةذفانلا لالخ نم مونلا ةرجح لخدي نأ مداآل حمست
 .ةريثكلا سوردلا

 اهنإف "ةكراشملاو كولسلا" ةينغأ يفو :هتوخإ عم يلليم أدبت مدآ ضيورت دعبو
 ةبسانم ىف اوكراشي نأ نوعيطتسي ثيحب لزغلا يف بذهملا كولسلا بولسأ مهنقلت

 ةعبسل سئارع عبس" مليف نم هركذتت ام لضفأو .تاسنآ ةلباقمل ةصرفو ةيعامتجا

 أدبيو :قلأتب هتاصقر ميمصتب ديك ليئاكيم ماق يذلا يفيرلا لفحلا دهشم ةوخإ

 نوسفاني نيبذهم ًالاجر مهنأ ةيرقلا روكذ اهيف روصتي ةصقرب يفيرلا لفحلا
 يهتنيو راجش ىلإ صقرلا روطتيو ؛نيبذهملا لاجرلا كولس اوملعت نيذلا ةوخإلا

 ءاسنلا" ةينغأ يفو مهتميزهب فارتعالا نوديري ال ةوخإلا نكلو .ةيزخم ةبيخب
 هب ظفتحت ىذلا (كراتولب) باتك ىف ءاج امك نهفطخ من ىتاللا 'تاينيبسلا

 موقتو ؛لبقتسملا سئارع نوفطخيو جهنلا سفنب اوموقي نأ ةوخإلا ررقيو .ىلليم
 مدآ كرديو .باودلا ةريظح يف ةوخإلا سبحو تيبلا ىلإ ءاسنلا لاخدإب ىلليم

 نركنيو ةوخإلل نهنينح نع تايتفلا ربعتو ءلبجلا يف هخوك ىلإ بهذيف هأطخ
 ثيح "وينوي سورع" ةينغأل ةبسانم نوكتف لماح اهنأ يلليم نلعتو ءفاطتخالا

 جرخيو ؛مدآل ةنبا يلليم بجنت عيبرلا يفو ءنهجاوزب ةينغألا ىف تايتفلا ملحت
 اعيمج نونغي مهو ةوخإلا نم اًسيرع ةدحاو لك راتختو تيبلا نم تايتفلا عييرلا

 .مونلا نم ةعيبطلا ظاقيتساب يفتحت يتلا 'عيبرلا .. عيبرلا" ةينغأ

 ىف اهحاجن نم لضفأ ةشاشلا ىلع تاتيربوألا تحجن ىرخأ ةيحان نمو
 ىولحلا مليفو (15١؟0) ةيقشلا اتييرام" مليف لاثملا ليبس ىلع  حرسملا ضورع
 .(1907) ”درشتملا كلملا" مليفو )١1504( ”بلاطلا ريمألا" مليفو )-١194( "ةرملا

 سلاش" ردلياو ىليب مليف لثم تيربوألا هبشي ىذلا مليفلا اًنايحأ كانهو
 تالظم» مليف وأ ءاهميعدتب ىقيسوملا تماق ةيلايخ هتصقو )١1548(., ”روطاريمإلا

 نم كلذ عمو .ءانغ نع ةرايع راوحلا هيف امب ءيش لك ثيح (1514) «جروبراش

 .ةشاشلل تاتيربوألا ةباتك ردانلا

 ةلسلس ىدحإ تناكو .ىقيسوملا مليفلا نم رخآ عون يه ةيقيسوملا ايديموكلا
 ماق يتلا تاينيسمخلا لئاوأو تاينيعيرألا ىف «قيرطلا» مالفأ تنوامارب تاحاجن
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 مهذخأت ةيلزه تارماغم يف رومال يثورودو بوه بوبو يبسورك جنب اهتلوطبي
 ”شكارم ىلإ قيرطلا )191٠( «ةروفاغنس ىلإ قيرطلا» مالفألا يف امك ملاعلا ربع

 ءانغلا مهتعاطتسا يف ةثالثلا نإ ثيحو (1947) ”ايبوتوي ىلإ قيرطلا“ و (1557)

 تمت ال هتف يلف ىلا ةصقلاب ةقالع يأ اهل سيل اهمظعمو يناغألا تفيضأ

 تناك ةيقيسوم ربتعت ىتلا ىلسيرب سيفلإ مالفأ نم ريثكو .ءيشب عقاولا ىلإ

 .ةيقيسوم امارد ةليلق تالاح يفو تايديموك

 اماردلا تناك ذإ ؛اًيمارد يقيسوم مليف لك الو يقيسوم يمارد وه ام لك سيلف

 اًيقيقح اًراهصنا مدقت اهنأل ءايديموكلا عم ىقيسوملا نم ةردن رثكأ ىقيسوملا عم

 يهو (1904) "ةمجن دلوم" ركويك جروج مليف يف .ةداج ةصق عم ىقيسوملل
 يف ةرهشلا نمث نع (141717) ىقيسوملا نم يلاخلا مليفلل ةيقيسوملا ةخسنلا

 ولعي ةديدج ةدفاو نم لوفألا يف مجن جوزتي :ريوحت نود ةكبحلا تلظ دوويلوه
 دئالراج يدوج اذه جاتنإلا ةداعإ نمضتو .روهدتي وه امنيب ءامسلا يف اهمجن

 .ثدحلل ةبسانم اهعيمج تناك يتلا ةزاتمملا ىناغألا ضعبو نوسام سميجو

 لاخدإ الإ اًرايتخا رخآلا وه دجي مل (1917) ةمجن دلوم" مليفل ةثلاثلا ةخسنلاو

 ةيسيئرلا تايصخشلا نأل كورلا ىقيسوم تناك : فلتخم عون نم نكلو ىقيسوملا
 .كورلا موجن ذئنيح تناك

 لاكشأب نكلو ىرخأ ةرم ةايحلا ىلإ دوعت نأ ثيلت ام اهنكلو تومت ال عاونألا
 هبشي ال .ثعبلا اذه نالثمي )٠٠١7( 'وغاكيش و جور نالوم" نيمليفلا نإف .ةديدج

 ىلع دمتعي ال وهف ؛ليلقلا ىف الإ ىديلقتلا ىقيسوملا مليفلا جور نالوم" مليف
 يف هدجن يذلا عيرسلا عطقلا ىلع "جور نالوم" مليف دمتعي .ةليوطلا تاطقللا

 .ةدحاو ةطقل يف ىنغت جور نالومأ يف ةينغأ كانه سيل .ىقيسوملا ويديفقلا

 ىف ةيقيسوم مالفأ نع نيذوخأم ىقيسوملا توص مليفو ساملا لثم ةاتف مليفو
 ملحم لا توص» مليفو )١1507(: «تاوارقشلا نولضفي لاجرلا» ىضاملا

 .تهتنا هقلأت مايأ نإف يفتخي نل يقيسوملا مليفلا نأ مغرو . اضيأ
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 :برغلا مليف

 لمتحملا فالتخالا هضرتفي دق امم اًديقعت ديقعت رثكأ يكيرمألا برغلا مليف ربتعي

 يف .ءاضيبلا بايثلا يذ لطبلاو ءادوسلا ةعبقلا يذ ريرشلا نيب للضملا اًبلاغو

 يازيعر كيلا ناوثألا ةلأسمب اًمامت برغلا مالفأ نم ريثك متهت 3 ال عقاولا

 داوسلاب حشتي (ناينرب رتلاو) زوجعلا نوتنالك يقيقحلا ريرشلا نإف «نيتنميلك

 مليف يف .رشلا نع ديعب وه يذلا (رويتام روتكيش) ياديلوه كود كلذ لعفي نكلو

 ءادوس ةعبق (ربوك ىراج) بيطلا لاشراملا يدتري «ةريهظلا ىصقأ» ناغز درف

 .«نوثحابلا» مليف يف (نياو نوج) ناثيإ لطبلا لعفي كلذكو

 برغلا مليف نإف «برغلا قفأ» برغلا نع هتسارد ىف ستيك سميج ضرع امكو

 ةهجاوم يف يراربلا لجر وه املثم ريرشلا دض بيطلا ةلأسم ريبك دح ىلإ سيل
 :.عومجملا دض درفلا :ىرخأ ةثالث كانه نيفرطلا نيذه لخاد نمو .ةراضحلا

 يراربلا نيب رتوتلاو .قرشلا ةهجاوم يف برغلاو ةفاقثلا ةهجاوم يف ةعيبطلا
 ىف ةسردملاو ةسينكلل ةنطاوملا روتسد أدبي امدنع 'نيتنميلك يف حضاو ةراضحلاو

 ضرعت امكو .ةايحلا يف نيمودعملا رارقتسالاو ماظنلاب دودحلا ىلع يدعتلا

 لحمب دحاولا عراشلا تاذ نوتسبموت ةنيدم ىهابتت :ريغتت دودحلا نأ امنيسلا

 ةدابعلل ةسركم ةسيئنكلاو .اينولوكلاب ريطعتلاب رعشلا ةقالح يهتنت ثيح قالح

 يف ةسردم لوأ (زنواد ىثاك) نيتنملك حبصتو ريبسكيش ةءارقب نيلثمملا دحأ موقيو
 .نوتسبموت

 ,ةيلوئسملا / ةيرحلا :رارمتساب اهضعب تاداضملا هجاوت برغلا مليف يفض
 برغلا مليف لطبو .ةقيدحلا / ءارحصلاو ؛ميلعتلا / لهجلا . مازتلألا / مظاعتلا

 صخشك روطتي نأ هيلع بجو اذإو شحوتم لكشب هسفن ىلع اًبلاغ دمتعيو دحوتم

 عيمجلا ةمدخ وأ جاوزلاب لاثملا ليبس ىلع  ةيلوثسملاب اساسحإ ضرتفي نأ دبال
 لازتعالا عيطتسي ال .راطقلا تابرع نم ةعومجم دئاق وأ ملعم وأ مالس طباضك

 اوجاتحا ثيح :(نياو نوج) لتيرب نتباك لثم هيلإ اوجاتحا اذإ هقيرط ىف فقي نأ
 )١1545(. 'ءارفص ةليرم يدترت اهنإ' دروف نوج مليف يف هيل
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 كلذلو .ةيرحلا قوعي ماظن هنأل جاوزلا بنجتي برغلا مليف لطب نإف اًيئدبم
 اذإو .هل ةلمكملا وأ ىرخألا انألا نوكت ةأرمإ عم بواجتي نأ عيطتسي لطبلا نإف

 وجنر لثم اًيعامتجا ةذوبنم ةأرما ىلإ هبذجي اذه نإف يمارجإ يضام لطبلل ناك
 "نيرفضاسملا ةيرع' مليف يف (روقيرت ريلك) سالد سموملل ةبسنلاب (نياو نوج)

 ينوتنأ مليف يف (نودنل يلوج) يليبل ةبسنلاب (ربوك ىراج) كنل لثم وأ (1957)

 يرنه) بريإ تايو لثم اًميقتسم ًالجر ناك اذإو .(15908) ”برغلا لجر" نام
 .()ةلضاف ةأرمال ةبسنلاب اًباذج حيصي فوسف "نيتنميلك يف (ادنوف

 لجر ذبن ىلإ ةعامجلا عفدت ثيحب ةيوقلا ءاقبلا بح ةزيرغ يراربلا عجشتو

 نأ نوضفري امدنع "ةريهظلا ىصقأ" مليذ يف ةنيدملا لهأ هلعفي ام لثم نوناقلا

 يف قرشلا لهأ ىلإ رظني :رظنلا ةدودحم يراربلاو .مهرومأم ةدعاسمل اوتأي

 يذلا لجرلا" مليف ىفغ .نوناقلا ةفرعمو ميلعتلا مهعم نورضحي مهنأل ككشت
 يفو ةيرخسلل ةضرع نييقرشلا نيماحملا دحأ ىرن "ةيرحلا رتاس ىلع رانلا قلطأ

 اهميرغ درطب يراربلا نم ةأرما موقت )١1500( يمارال نم لجر' نام ينوتنأ مليف

 برغلل ةبسنلاب يرورض قرشلا نإف كلذ عمو ."قرشلا بغز نم ةعطق' هنأ ىلع
 رتاس' مليف ىفو .ةعارزلا لكش ىف ءارحصلا ىلإ ةقيدحلا بلجي نأ عيطتسي هنأل

 لصت امدنع ءارحصلا ىف رهدزي نأ نكمي ام لك يف رايصلا ولعي "ةيرحلا
 ."ردنغتم صخش هنأل ادورطم ناك قرشلا نم ماحم هأدب نوناق ةجيتن  ةعارزلا

 : ةقيدح ىلإ ىراربلا ليوحت عم فيكتلا نوعيطتسي ال نم كانه لازي امو

 نويلاشملاو طسولا لحلا نوضفري نيذلا دارفألا . نوناقلا ىلع نوجراخلا
 ىلإ ةدوعلا وأ قيلحتلا : نيرايخ اوبعوتسي مل نيذلل ةبسنلابف .نويسنامورلا
 ثيح 'ةراضحلا ةمحر نم" سالدو وجنراجن "نيرفاسملا ةيرع" مليف يف .يراربلا
 مليف يفو .امهعم ىراربلا ةيئالقتسا نيذخآ كيسكملا ىلإ باهذلا  ءرملا ظحالي

 (1) لوودعو اكتلروعم “"11نم20م الث ءوا" (8!وهمسأت ص عامم [صلاقمم [لملزال عروأأإل آ:عو5و 1989) 8-

 2و. ش
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 ماق ىتلا ىبيد ىلع روثعلا ةلواحم ىف تاونس سمخ ناثيإ ىضقي ”نوثحابلا"
 بابلا لخدم يف فقي ةياهنلا يف اهب دوعي امدنعو .ةلفط يهو اهميلعتب شناموكلا
 ال ةعامجلاو تيبلا نأل لخدي ال هنإف ناثيإ امأ .نورخآلا تيبلا لخدي امنيب ةظحل
 نوطبهي نيذلا ريطاسألا ةهلآ لثم يراربلا ىلإ دوعي كلذ نم ًالدبو هل اًئيش ناينعي
 .مهلمع ءاهتنا دعب نولحريو رشبلا ةدعاسمل ضرألا ىلإ

 مايقلا :لثم اسوقط اضيأ برغلا مليفل نإف ةيعقاولا هتعيبط نم مغرلابو
 وأ سوقطلا دحأل اًمذو اهتيدأت متي امنأكو ةيلافتحا ةفص تاذ ةنيعم لاعفأب

 تاليدوم ؛تاهجاوم ءسدسملاب بعللا سقطلا اذه لثم نمضتي .سدقملا نايرقلا
 سدسمملا ىلإ ءرملا لصي ال .برغلا مليف يف (؟)ثثجلا نفد ؛ليحرلا ؛ةدوعلا ؛بايثلا

 درجم نم رثكأ سدسلملاف .نيعم بولسأب ذخفلا دنع نم هبحسي نكلو هقلطيو
 ةقرب بارجلا نم ءطبب مهدحأ هيحسي اًنايحأ .ءرملا ةيصخشل دادتما وهف حالس

 ةيصخشلا قلطت دقو .هقلطيو روفلا ىلع هجرخي ىرخأ تارم يفو ةدراب
 .ةفلتخم اياوزب نيسدسملاب اًكسممو نيقاسلا جرفنم دحت ىف فقي وهو نيسدسم
 .ةذيوعتب ظفتحي امك ءرملا هب ظفتحي  بعرلا مهلت ةروص - ةنوقيأ انضيأ سدسملاو
 .سدقم ءيشب وأ

 ةلضافلا ةأرملاف .ةيصخشلا عنصت يتلا يه بايثلا نإف برغلا مليف يفو

 ةريثم ابايث ٌةداع سموملا ىدترتو .اهتبقر ىتح لصت ةمشتحمو ةطيسب اًبايث يدترت
 مليفو "نيش" مليف لثم ةيزمرلا برغلا مالفأ يفو .نيقاسلاو نيفتكلا رهظت
 سراف رهظم هيلع ىفضت اهنإ ىتح ةشهدلل ةريثم لطبلا سبالم نإف 'نوثحابلا'
 ضرألا ىلإ طبه هلإ هنأكو نيش ودبيف .يمحلم براحم وأ ىطسولا نورقلا

 فلتخي هلعجت ضيبألا لازغلا دلج نم اًيايث يدتري وهو رقتسم تيب بر دعاسيل
 دوسأ ةبقر ليدنم يدتري هارن "نوثحابلا" مليف يف ناثيإل روهظ لوأو .نيرخآلا نع
 هبشي لازغلا دلج نم بارج ىف هسدسمو .افيس لمحيو ةيلاردفنوك ةءابعو

 (2) داهماءعزب ل. 5دهأمدممم “8عزممل طوصانأاوت قسصعتتعمم طال (0عومعم" (!لعنب اوما

 [حمعمانرا 8رفعع 101 ةقمال اء 1976) 2-15 ١
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 ةقرافملاب هبشأ هلعجت ةيلهألا برحلا ىف هكارتشا مايأ نم اًرودص هبايثو .عردلا

 .اًيلوطب رهظم هيلع يفضت برحلا دعب ساسنكل ةيخيراتلا

 ىف هتكرت دقو اهباكر ىف ريسي نأب برغلا مليف ماتتيه تمهلأ تاينيعستلا يفو
 دقف .ةيلاثملا اكيرمأ نع ةيانك دعي مل يذلا ةروطسأ فصنلا برغلا لثمي هتوحص

 ةنوقيأ لازي ام يذلا  نياو نوجب اًمصتلم يروطسألا دروف نوج برغ حبصأ
 مالفألا يعناص اومهليو  برحلا اودناس نيذلا وه جنج يف نيينطولل اًرمر اًضيأو

 ثيح اكيرمأل هنإف ءيش يأل ةرغصم ةروص وه نآلا برغلا ناك اذإو .مهديلقتل

 ةروطسألا بايغ يف نوكت نأ نكمي يتلا اكيرمأل سيلو (تلازام امبرو) تناك
 .ةيعجرملاو ةروطسألا كانه

 ةييرجلا علق
 ةرتف تفداصت دقل .نيمرجملاو تاباصعلا لاجرب اًمئاد مالفألا عانص قلعت

 تدمأ يلاتلابو تاينيرشعلا رخاوأ ىف دوويلوهل يبهذلا رصعلا ةرتفب تاباصعلا

 نيوانعلا نم ةرشابم صصقلا تءاجو .ةجزاط ةيصصق ةدامب ويرانيسلا باتك
 رجنيلليد نوجو .دراب ديالكو ركراب ينوبو ىنوباك لآ عمو -_ فحصلا يف ةيسيئرلا

 ملو .تاعوضوملا ةلأسم يف بدج كانه نكي مل ونايشتول ءظوظحملا» نيوانعو
 تناك .اًضيأ ريهامجلا تناك  نيمرجملل نيبذجنملا مهدحو مالفألا عانص نكي

 ميظعلا داسكلا ةرتف ةماتق طسو عملي قيرب تاذ تاباصعلا لاجر تايصخش

 لاجر قرتخي ملو .ودارأ ول ىتح هولعفي نأ امنيسلا داور عطتسي مل ام نولعفي
 حاجنلا ويرانيسل اًقفو هنم اورخس نكلو هنم اورخس ام ردقب نوناقلا تاباصعلا
 ةقرس ىلإ جردتلاو تاواتإلا نم الدب عفرتملا ليبنلا رهظملا اوسرام دقف يكيرمألا

 اوسرام مهروطت لالخ يفو .تاباقنلل ءاسؤر اوهتناو اعابتأ مهتيادب تناكف كونبلا

 نكلو .ةرخافلا ءادوسلا للحلاو :ةيلاغلا تاعبقلا ءفطاعملا  حاجنلا ليياحأ لك

 ةفصاوملا تاذ ةيكيرمألا ةزئاجلا يهو مهتيرح تاباصعلا لاجر مظعم سرام
 نوعيطتسي ال نكلو امنيسلا روهمج هيلع مهدسحي اًررحت نوققحي مهف .ةيلاغلا
 .ةياغلل ظهاب نمثلا نأل هتسرامم
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 ناتتفالا نم جيزمب نيمرجملاو تاباصعلا لاجر روصي ةميرجلا مليف نإف كلذلو
 لاز امو .ديفت ال ةميرجلا نإف ةباقرلا رارصإ بسحو .ةئربتلا نم ليلقو ةقفشلاو
 روتكد" مليف يفف .هتميرج نمث مرجملا اهيف عفدي ال مالفألا نم ليلق كانه
 اًرس موقي يذلا (نوسنبور .ج دراودإ) زرابلا بيبطلا (1978) '”شهدملا سواهرتيلك

 صوصللا نم ةباصع لخاد للستي نأ ررقيف يمارجإلا لقعلا نع باتك ةباتكب
 يرفمه) ةباصعلا سيئر لتقي نأب يهتنيو .ةديدج تامولعم ىلع لصحيل
 نوجو باتكلا نكلو لقاع وه عقاولا نَفَو نونجم هنأ ىلع مهتي هنكلو (تراجوب
 مدقتلا قيرط يف قئاع ةلازإ اهنأ ىلع ةميرجلا نورربي ىلسكيد نوجو نوتسه
 كلذو ةريبك بئاقح لحم قباس صل يرتشي (1945) ”ةقرس" مليف يفو .يملعلا

 مغرو .لاملا قرسيو قفنلا رفحيف .لحملا راوجب كونبلا دحأ ىلإ يدؤي اًقفن رفحيل
 مهاري نم رخآ نإف ةيلمعلاب علطضيف عورشملا رمأ ملعي نجسلا ءالمز دحأ نأ
 مليف يفو .مهيلع فرعتي ال نكلو هقافرو نوسنبور وه نوبرهي مهو سيلوبلا
 دض ةمواقملا وضع (ساكول لوب) روم تريك لتقي (1947) 'نيارلا ىلع ةبقارم'
 ىلإ هتدوع قيرط يف فقي ىذلا (سيرولوك جروج) سيفوكنارب ىد كيت يزانلا
 برحلا لالخ هضرع ىرج مليفلا نإ ثيحو .ةيشافلا دض هلاتق لمكيل ايناملأ
 ةميرج اوربتعاو ريرشلا لطبلا ةيلقع اونبت امنيسلا داور نإف .ةيناثلا ةيملاعلا
 تعنم ةباقرلا نأ نم مغرلابف كلذ عمو .لدعلل اًببسو ديدهتلا نم اًصلخت لتقلا
 امارد مهتايح لعجو ةريرش "امزيراك نع دوويلوه فقوتت ملف ؛ةميرجلا ديجمت
 تومي ةباصعلا ميعز نإف اذه عمو ةريخألا قئاقدلا يف ىوس ءازجلا يتأي الو ايلع

 دوسألا نوللاب اًمئاد ىطغملا فيصرلا ىلع وأ عراشلا ىف امإ ميظع لكش يف
 شلو لؤار مليف يفو .ملظملا مهبناج نع اوفشك نيذلا ءالؤهل اصيصخ دعأ هنأكو
 ملس تاجرد ىلع (ينجاك سميج) فيلتار يديإ تومي (1559) ”راغصلا ريكز
 نع سيلوبلا طباض لأسي امدنعو .هتقيشع يعراذ نيب يمتريو سئانكلا ىدحإ
 ."هيلع بيوصتلل اًريبك اًفده نوكي نأ داتعا دقل" هتقيشع بيجت يديإ ةيصخش
 سكوه دراوه مليف يف امك عراوشلا يف صاصرلاب اًيمر توملا ىلإ ةفاضإلابو
 قيرطلا عطق" مليف ىف امك ةفصرألا ىلعو (1557) "ههجو ىف ةبدنلا وذ لجرلا"
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 فورجلاو ملالسلا تاجرد ىلع مهفتح اًيلاغ تاباصعلا لاجر ىقليو (1501) "هلك

 يفض (تراجوب يرفمه) لريإ يور طقسي .مهتوق طوقسل زمرك راحبلا ىلع ةلطملا
 ةضراعمك ىلاعألا نم ىبدأ طوقس وه هتومف ؛فرج ىلعأ نم "ارييس ىاه" مليف

 نيمرجملا دحأ تومي امدنع اًنايحأو .ةيكيسالكلا ايديجارتلا ىف يونعملا طوقسلل

 كامدويس تربور مليف يف امك رخآلا دسج امهدحأ دسج يطغي هتبيبحو وه

 .(1519) "عطاقتلا"

 لضفأ ثدحيو .ةيحرسم توم دهاشم برغلا مليف لثم ةميرجلا مليف مهلتسا

 "ةرذق هوجوب ةكئالم" زيتروك ليئاكيم مليف يف .ينجاك سميج مالفأ يف نيدهشم

 ةلواحم يف نيجلاب رهاظتي نأ ىلع (ىنجاك) ناقيلوس يكور قفاوي ثيح (1914)

 يف ريسيو :ةميرجلا ةايح ىلإ رادحنالا نم هب نولثمتي نيذلا نيقهارملا فيخيل

 نأ لجأ نم ةيرتسيه يف لسوتيو رعذلاب رهاظتيو ىئابرهكلا يسركلا وحن ددرت

 تيراج يدوك تومي )١1919( 'ءاضيبلا ةرارحلا" شلو مليف ىفو .شيعي هوكرتي

 ةمق ىلع" حيصي وهو ةيئايميك داوم جيراهصل ضماغ راجفنا طسو (ىنجاك)

 .نارينلا ىف طقسيل هتوص ىلعأب تيراج يدوك خرص دقف ”يمأ اي ملاعلا

 امهنم لك يف سدسلملاف .برغلا مليف عم ةكرتشم ىرخأ حمالم ةميرجلا ميلفلو

 ةيصخش سكعي نأ برغلا مليف يف سدسملل نكمي املثمو .ةنوقيأ ةباثمب وه
 ةيبصعلا هتلاحل اضرع نوكي نأ ةميرجلا مليف يف سدسملل نكميف همدختسم

 نإف .الجر هسفن ليختي لفطك سدسملاب تيراج يدوك حوليو .ةيسنجلا هتوهشو
 ىلع سلجي هنإ ىتح ةيبيدوأ ةقالع همأب هتقالع : مهفلل لباق تينراج كولس

 ديالكل ةيسنلاب وهف يسنج عياط وذ (151717) ”ديالكو ىنوب' مليف يفو .اهيذخف

 .ةيسنجلا ةراثإلا لداعي ينوبل ةبسنلابو يسنجلا هزجعل ليدب نينعلا
 :ءءاشعلا تارجح «:تارايلا ,ةيفلخلا تارجحلا ملاع نع ةميرجلا مليف فشكي

 تاناح ؛ةهوبشملا قدانفلا فرغ .ةريقحلا عراوشلا ةاطغملا نفاونلا تاذ تارايسلا

 ميقس قوذب ةشورفم ققش .راجيإلل ققش ىنبم :ةيليل يهالم .ةصخرم ريغ
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 نأ ةميرجلا مليف عيطتسي ال برغلا مليف ريغ ىلعو .ةحرضألاب هبشأ تويبو

 نوشيعيو قيفر ىلع اورثعي لب  نوناقلا ىلع نيجراخلا ىتح  نيدحوتملاب حمسي
 طقف ىقيقحلا مهبح ىلع تاياصعلا لاجر رثعي اًنايحأو .كلذ دعب ةداعس يف

 .ةبيبحلا ناضحأ يف اوتوميل

 .ينجاك سميج لثم هلاطبأ ةرهش ىلع دمتعي يكيسالكلا ةميرجلا مليف ناك

 ةردقلا مهيدل نولثمم مهو .دليفراج نوجو نوسنبور .ج دراودإ .تراجوب يرفمه

 مهتايصخش تحبصأ الإو اهب نوموقي يتلا تايصخشلل ةيناسنإ ةسمل ءافضإ ىلع
 ومسلاو طوقسلا نالثمي مرجملاو تاباصعلا لجر نأل كلذو ؛ةهوركم وأ ةحطسم
 كلذ عمو هلعف ىلع ؤرجن ال ام نولعفيو اًينق ملظملا بناجلا مهف (' )انتايصخش يف

 .ةرهشلاو ءارثلاو يكيرمألا حاجنلا ملح نوققحي مهف

 لثم طقف هسفن مرجملا اهيف لثمي مالفأ كانهف ءصاخلا هعونت ةميرجلا مليفلو

 ءاغوغلا نم اًءزج نومرجملا اهيف حيصي يتلا مالفألا كلذكو .«ًأليل رئاسلا» مليف

 ”نيتنلاظ تناس موي ةحبذم' مليفو 'راغصلا ريئز' مليفو ريغصلا رصيف مليف لثم

 وهو .عونلا اذه عم ةميرجلا مليف نم عونت وهو نجسلا مليف رمتساو). )١1931
 ”ةمشاغلا ةوقلا /:1977 «جنس جنس ىف ةنس ٠٠٠١١٠ مالفألا لاثملا ليبس ىلع لمشي

 زارتكلا نم بورهلا ء.1504 1١ رينع ىف بغش .ءاضيبلا ةرارحلا .(151)

 ذوذشلاب حمسي نكي مل لاجرلا نجس مليف يف . (1948) ”كناشوش صيلختأو
 مالفأ يف باصتغالا تايلمع يف اوعسوت تاينيعستلا يف .باصتغالاو ىسنجلا

 صيلخت' مليف يف ةكبحلا رصانع نم رصنع وه باصتغالا نإف كلذلو نجسلا
 نجس مالفأ يف اًيشفتم يسنجلا ذوذشلا ناك رخآلا بناجلا ىلعو ."”كناشوش

 تناك ربنعلا ةسيئر نإف )-١190( "صفقلا لخاد" مليف لاثملا ليبس ىلعو .ءاسنلا

 رهظي مل (1977) «صفقلا يف ءاسن» مليف نإف كلذ عمو ."”تالضفملا اهتايتف" اهل

 (3) لوعاع دطهلهمأتدم “طبعدسم دلل 12عدل ظصلك: طع مرد عمأعدلا 02:1عرذأ ع طللص* 2020 20

 (ةل عجب الورءألعت 071070 انالل 1 ءكقوأاز/ ظععو5و 2003) 4.
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 عرف ايفاملا مالفأ ربتعتو ."صفقلا ىف“ مليف يف رهظ امك حضاو لكشب ذوذشلا

 مليف اهقبس يتلا «يحورلا بألا» مالفأ ةيثالث لاثم لضفأو .ةميرجلا مليفل رخآ

 مالفأ تناك . اًطباه همييقت ناك يذلا (14914) "ةوخألا" مليفو 156١ "ءادوسلا ديلا"

 ىذلا (00658) تمصلا ماظن لثم ديلاقتلا نم ددعل اًقفو رودت ةيكيسالكلا ايفاملا

 يف "نودلا" رماوأو دودحلا قوقح ةاعارمو رابكلا مارتحاو .تومي دحأ هقرتخا اذإ

 نتباك كانهو (يماحم اًمئاد هراشتسمو) ةميرجلا ةلئاع سيئر وأ اهلك ةنيدملا

 ام نوددهي نيذلا نيقشنملا كئذكو ايفاملا دارفأ نيب طيرلاو طبضلا معدل دونجو

 ةيوناثلا تايصخشلا لمشتو ."انصخي ام آه 0058 710568 - " ايفاملا هيلع قلطت

 .مهؤارش نكمي ال نيذلا ءافرشلاو ايفاملا تاجوزو دسافلا سيلوبلا

 ذنم اًيومد حبصأ دقف فنعلا نع اًدبأ دعتبي مل ةميرجلا مليف نأ مغرو

 تناك امم ةيرح رثكأ ةرصاعملا امنيسلا تحبصأ دقف .تاينيعيرألاو تاينيئالثلا

 رقيلوأ مليف داقتنا مت دقو "ديفت ال ةميرجلا" ًأدبم كانه دعي ملو يضاملا يف

 يدود) يرولامو يكيم .فنع نم هيف امل عساو لكشب "ةقيلسلاب ةلتق' نوتس

 امهنكلو ءامد تامامح يف اببستو «ةلتق ادلو دق» (سيول تييلوجو نوسراه

 رقيلوأو ,ةرمتسملا ةيلوطبلا امهتصق ىلإ فيضي نأ عيطتسي دهاش نع ناحفصي

 طيسولا اذه دقني وهف .هسفن فنعلا لجأ نم فنعلا مدقي ال داج جرخم نوتس

 سيلو عمتجملا حالصإ نوديري نيذلا دعاسي نأ لواحي هنكلو فنعلا دجمي ىذلا

 مالفأ لضفأ 811 يكيرمألا مليفلا دهعم راتخا دقو .هنوددهي نيذلا ءالؤه

 رقصلا ,ةينيصلا ةنيدملا ءيحورلا بألا اهنمو (1597- 14857) نم ةميرجلا

 ,ةذفانلا فلخ ؛جودزم نيمأت يناثلا ءزجلا يحورلا بألا .ديالكو ىنوب :ىطلاملا

 .ةياورلا بلو نيبيطلا قافرلا :يسنرفلا لاصتالا .ةينآلا ةلاقتربلا

 :دوسألا مليفلا

 .عون يأ نم حضوأ هلعجت هحمالم نأ الإ سوملم فيرعت دوسألا مليفلل سيل

 يض هنع ليللا رهظمب ودبي ملظم مليف  ”ملظملا مليفلا" اًيفرح حالطصالا ينعيو
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 يف .عمتجملاو رشبلا ىف ملظملا بناجلا نع فشكلا ينعمب ملظمو ءراهنلا ءوض
 ضقانت  ضقانتلا ديدش لكشب مالظلاو ءوضلا لخادت متي دوسألا مليفلا
 شرفتو دوسألاو ضيبألا نم اًيداحأ اًناع قلخت ىتلا ةتفاخلا ةءاضإلاو ريوصتلا
 ءيضتو .رطملاب ةللبملا ةعماللا ءادوسلا ةفصرألا ىلع رونلا رئاود عراوشلا حيباصم

 ةاشوم ءادوس تارونت تاوارقشلا يدترتو ؛ةملظملا تاوامسلا نوينلا تامالع
 بكترتو ءرمقلا ءوض يف ءادوسلا تارايسلا تامدقم عملتو ؛ةيضف طوطخب

 ةدئام ىلع حابصم بلقني ام ابلاغ نكلو ؛لالظلا ىف وأ مالظلا ىف لتقلا مئارج
 ءوض يتأيو ؛:ةيحضلا هجو بولقملا حايصملا ءيضي ةثجلا فاشتكا دنع ثيحب

 ةيقفأ الالظ نوكت ثيحب رهظلا دعب عالضألا ةددعتملا رئاتسلا لالخ نم سمشلا

 .ةشيعملا ةقرغ ناردج ىلع

 يف نإف ةضماغلا ةيسيلوبلا ةياورلا يف دوسألا مليفلا روذج دتمت ثيحو
 .صاخ ربخم نود ةميرجلا مليف وأ صاخلا ربخملا ةصق لكش ذخأي نأ هناكمإ
 ةرورضلاب ةميرجلا مليف وأ صاخلا ربخملا مليف ال هنأب ظحالت نأ كيلع كلذ عمو
 دوسأ مليف اًضيأ وهو صاخلا ربخملا مليف :«ةولح اي يلتقا» مليف .دوسأ امليف
 مليف .صاخلا ربخملا مليف درجم (1417) ”فلود ورين لباق' مليفو ءيكيسالك

 دوسألا مليفلا لكشب ةميرج ايمليف امه "سيول وه فيزوج' مليفو عطاقتلا'
 .ةميرج يمليف درجم امه "راغصلا ريئز' و "ةرذق هوجوب ةكئالم' ايمليفو

 درفلل اهرهقو اهرورغو يوقلا لايتحا لاكشأ دحأ وه دوسألا مليفلا ملاعو

 ال ملاع يف صاخشألا ىلع اهتضبق مكحت يهف ءاهمواقي نأ عيطتسي ال يذلا
 .هنم برهلا نوعيطتسي

 تاطقللاو نامألا مدع نم اًماع اوج ءطب يف ةكرحتملا تاطقللا قلختو
 دراطملا عبتت يف ةرمتسملا ةكرحلاب يحوت ىتلا ةليوطلا فلخلا ىلإ ةكرحتملا
 بابضلا هفلغي ملاع .بارطضالا هدوسي ملاعب ةعنقملا تاطقللا يحوتو .بورهلاو
 : .ههنك مهفي نأ دحأ عيطتسي الو
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 .نيمأتلا لاجر ءيرسلا سيلوبلا  دوسألا مليفلا تايصخش ددع ليلقت متو

 :نينثا ىلإ نيرماقملاو ءامدقلا نيمرجملا :نيترم نورساخلا .تالتاقلا تاجوزلا

  امهنم دحاو توم فورظلا هذه دحأ .فورظلا نم ةلسلسب ناديقم ةأرماو لجر

 ةنتافلا ةأرملا بذجت يكيسالكلا دوسألا مليفلا ىفو .اهنم امهصلخيف نينثالا وأ

 (جودزم نيمأت) اهجوز لتق ابلاغ  ةلتاق ةرماؤم ىلإ لجرلا ةينجلاب هبشأ يه يتلا
 وأ :1547 (بيرغلا زرميإ اثرام بح) اهباكتراب تماق ةميرج يف هطروتو ؛.

 150٠. نادروج ىليث فلم 4 قزأم مالفألا يف امك رودب اهيف تماق ىتلا

 ةميرجلا عورشم يف لطبلا ةدناسم ىلع لوصحلا يف ةنتافلا ةأرملا لشفت اًنايحأو
 «ةبهتلملا ةرارحلا» جنال زتيرف مليف يفو :1504 ةيناسنإلا ةبغرلا مليف يف امك

  لطبلا بناج ذخأتو قيرطلا فصتنم يف اهتيصخش نم صلختت اهنإف ؛, 507

 .ناوألا تاوف دعب نكلو

 انال روهظ لوأ دنعف .ءاضيب اًبايث يدترتو ءءارقش ةنتافلا ةأرملا نوكت ام اًبلاغو

 هرابرب تناكو .ءاضيب اًبايث يدترت تناك "نيترم رودي ديربلا يعاس" مليف يف رنريت ْ

 اهل روهظ لوأو "جودزم نيمأت' مليف يف ءارقش ةكوراب اهسأر ىلع عضت كيوناتس

 ىثاك يدترتو .ملسلا ىلعأ ىف فقت يهو ءاضيب ةطوفب اهدسج طيحت يهو

 نم جورخلا» مليف يف ةرم لوأ اهارن امنيح ءاضيب ةعبقو ابايث (ريرك نيج) تافوم
 مليفلا يف عئاشلاف (توم  بح) دوسألا مليفلا ةورذ نوكت اًنايحأو .«ىضاملا

 ةنتفلاو ةفطاعلا جازتما نم عبني يذلا بحلا  (لتاقلا بحلا) ةميت وه دوسألا

 يفض .رخآلا لتقي نأ لواحي وأ لتقلا ىلإ نيقشاعلا دحأ امهراسم عفديف ةلتاقلا

 ام مث هحرجتف فين ىلع صاصرلا قلطت سيلليف نإف 'جودزم نيمأت" مليف ةياهن

 يضو اهقناعيو هيعارذ نيب فين اهذخأيو .هيلإ هجتتف هتلمف ام ىلع فسأت نأ ثبلت

 .اهسدسمب اهبلق يف صاصرلا قلطي تقولا سفن

 نع جرخي مل دوسألا مليفلا نإف ,ةفراجلا ةيبعشلا يذ برغلا مليف ريغ ىلعو
 فاشتكا :تاكبحلا نم عساو لاجم ىلع قيبطتلل ةلباق هيولسأ رصانع نأل هلكش

 ربدت :ةفلتخم تايناكمإب حمست يتلاو نافولأملا ةقيشعلا / قيشعلا ءافتخا ؛مرجملا
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 «نيترم قدي ديربلا يعاس» ؛:جودزم نيمأت رارغ ىلع جوزلا لتقل قيشعلاو ةجوزلا
 .(1941) «دسجلا ةرارح»و

 اهلتقتو ةجوزلا كرحتت نأ ىلإ ةيلئاعلا جوزلا ةايح جوزلا ةقيشع ددهت

 مليفو ٠٠١7 "ةنئاخلا" مليف يف ةجوزلا قيشع لتقيو 19417 "لتاقلا باذجنالا'

 راحتنالل ةجوزلا عفدل قيشعلاو جوزلا رمآتي ؛ ٠٠١١ "كانه نكي مل ىذلا لجرلا'

 ىلع اهجوز ةجوزلا قيشع لتقي :1514 «يتبيبح اي يمان» كريس سالجود مليف)
 لتقم 150١, ةسيرف نع ثحأبلا" هثرت فوس يذلا لاملا لجأ نم اهجوزتي نأ لمأ

 تاعيونت كانهو . 19973 "دنالوهلوم تالالش" ريثكلا فرعت اهنأل جوزلا ةقيشع

 م1 او هداك نيج 195٠ ”نولاتحملا" مليف يف دجن دوسألا مدخلا يتادنيت

 .مألا لثم ةدسافلا نبالا ةقيشعو نبالاو

 يذلا لجرلا" امهمليف يف دوسألا مليفلا ميركت نيهوك ناثيإو ليوج ررق امدنع
 .دوسألا مليفلا ىف 15:٠ بولسأ ءايحإل ضيبألاو دوسألا اراتخا ”كانه نكي مل

 ةقيرطلا سفنب دوسألا رهظملا اققحي نأ ناعيطتسي ال امهنأ اكردأ نإ امو

 نكمي ثيح دوسألاو ضيبألاب تعبط يتلا ةنولملا مالفألا نوزخم ىلإ ناوخألا
 داز كانه نكي مل يذلا لجرلا" مليفو . دوسألاو ضيبألاب ناولألا فيتاجين ةعابط

 دوسألا مليفلا نم رثكأ ادبو  هتقيرط ىف داز لوقت نأ نكميو  هتغلابم يف
 .داتعملا

 :برحلا مليف

 ةنيعم برح ىلع برحلا اهنيس وأ ءاربصلا عليك ةيبداج دمتعت ام اًبلاغ

 ةروثلا نوكت دقف ءبرحلا اهب موقت يتلا ةقيرطلاو اهل ةبسنلاب روهمجلا فقومو
 ال دق ءرملا نكلو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا داليم يف ببسلا يه ةيكيرمألا

 نأ مغر ٠٠٠١ «نطولا» و 1946 «ةروثلا» يمليفل سامحلا دقتفي ىقلت نم اهفرعي

 يذلا (1171) يقيسوملا مليفلاو . نوسبيج ليمو ونيشتاب لآ ةلوطب نم نيمليفلا

 ىف ىاودورب ىف اًمحاس اًحاجن ققح لالقتسالا نالعإب ةطيحملا ثادحألا جلاعي

 اهلصأ يفخت نأ عطتست مل يتلا 1517/7 ماع ةيئامنيسلا ةخسنلاو تاينيتسلا رخاوأ

 ب 154-



 ةروثلاف .ةيقيقحلا ةيقيسوملا امنيسلا نع دحاو ىأ ةركف نوكت نأ داكت يحرسملا

 .نييكيرمألا لبق نم امهب ملسم نارمأ ودبي امك لالقتسالا نالغإو

 نأ ودبيو .مالفألاب مامتهالا ردقب  ةيلهألا برحلا نع ءيشلا سفن قيطنيو
 - ةيلهألا برحلا :اًيمحلم اهتجلاعم دنع طقف ريهامجلا بذجت ةيلهألا برحلا

 تاعاس ثالث نم رثكأ ناقرغتسي :حيرلا عم بهذ" مليفو "ةمأ دلوم" مليف  ةمحلم

 كلذ نم ًالدبو .ةيدوبعلا  عارصلا ىلإ ىدأ يذلا بيرغلا روتسدلا" ةبطاخم نود

 نإ ثيحو ."حيرلا عم تبهذ" ىتلا ةايحلا ةقيرط ىلع محرتي مليف لك نأ ودبي

 "داتسمأ" مليف يف جريبليبس نقيتس  ةيدوبعلا اوجلاع نيرصاعملا مالفألا عانص

 .اًريبك احاجن مليف ىأ ققحي ملف - 1498 ”بوبحملا" مليف يف ميد ناثنجو ء 1

 رثكأ دعي ىذلا 19177 «روذجلا» عوضومب ربكأ اًحاجن ةريغصلا ةشاشلا تلان

 يف ةيكيسالكلا زنريب نك تاقلح تبذجو نويزفيلتلا خيرات يف ةيبعش تالسلسملا

 .اريفغ اًروهمج 199١ "ةيلهألا برحلا 8.85 " نويزفيلت

 ضمانملا رعشلا نم بتك ام مظعأ تجتنأ يتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا نع جتن

 سيول مليف ءبرحلل ةضمهانملا مالفألا لضفأ نم نانثا اًضيأ برحلل همظعم ىف

 قيرط" كيربوك ىلئناتس مليفو , 5 يبرغلا ناديملا يف ئداه ءيش لك نوتسليام

 هذه لثم تتبثأ بورحلا لك ىهنت ىتلا ىه برحلا" نأل امير نكلو. 1560ال "دجملا

 مل .أوسأ ليوط عارصل ةمدقمكو اهيف اوبراح نيذلا نييكيرمألل ةبسنلاب ةثراكلا
 دشح بعصلا نمف ,مالفألا ىعناصل باذج حارتقا ىلوألا ةيملاعلا برحلا نكت

 مليف لاثملا ليبس ىلع نيهوشملاو نيقوعملا نم ديدعلا كرت عارصل ريبكلا سامحلا
 .مهتايح تصخن نيذلاواأ 1 ”ىزيلجنإلا ضيرملا'

 امنيسل ميظعلا رصعلا  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ اًمامت اًفلتخم رمألا ناك

 مليف ىلإ روفلا ىلع لوحتت ىتح اهتلالد اهل ةثداح عقت نأ امف  ةيكيرمألا برحلا
 ىلإ ليحرلا" مليفو "رقينم زسم" مليف ندنل ىلع فطاخلا موجهلا مهلأ دقف :اهنع
 مليف جاتنإ ىلإ ىدأ 151١ 'ريراه لريب' ىلع ربمسيد / موجهو :1517 "تيرجرام
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 ,1947 "لانكل داوج تايموي" مليف لانكل داوج نع جتنو ؛1547 "ربراه لريب ركذت'

 21514١ "ىتبيبح اي يضهنا" مليف مهلأ ىزانلا ىديأ ىف جيورنلاو اسنرف طوقسو
 1510 ماع ىف برحلا ةياهن دعب ىتحو .ارج ملهو :1447 "مالظلا ةفاح" مليفو

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نأ اونلعأ دقل .اهيتلعاف لالغتسا يف مالفألا عانص رمتسا

 تمدق اهنكلو (ةريخ برح كانه سيلف) ةريخ تناك اهنأل سيل 'ةريخلا برحلا"
 .ةيشافلا ةميزهل امغانتم ادوهجم

 برحلا دهاشم ىلع دامتعالاب روهمجلا ةيناثلا ةيماعلا برحلا مالفأ بذجت مل

 ىلع ناك .ةيئامنيسلا دئارجلا نم تذخأ وأ ويدوتسالا لخاد اهريوصت مت يتلا
 ىتلا تاقالعلاو سيساحألا عم لماعتت ثيحب ةكبحلا ميسقت ويرانيسلا باتك

 ىلع زيكرتلاب اوماق كلذلو ؛خيراتلا ىف اًسرد هنم رثكأ امنيس مليفلا نم تلعج
 ناميإلا ةيمهأ :؛ةرسألا ىف وضع وأ جوزلا دقف ؛ ةلوجرلا قاثيم لثم تاعوضوملا
 ,ودعلا ةهجاوم ىف ريخألا قدنخلا ؛«توملا ةهجاوم ىف ةلوطبلا . ةدشلا تقو ىف

 ,ةعاجشلا دض نبجلا .برحلا يف ءاسنلا ريصم . ةدحاو ةأرما ناقشعي نالجر
 .اذكهو .راغصلا نوعوطتملا

 مالفأ ةثالث كانهف كلذ عمو .برحلا مليف يف يديلقت لكشب ركذلا مكحتيو

 :برحلا يف ءاسنلل يلوطيلا رودلا ريوصتب تماق ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نع ةمهم
 تاضرمملا نم ٌةيلك هيف نيلثمملا ةعومجم نوكتت يذلا 1947 "رامدلا ةخرص" مليف

 روكذلا ضعب ىلع لمتشا يذلا 1947 رخف لكب بحرن نحن" مليفو :نآتاب ىف
 نآتاب طوقس تقو يف رمحألا بيلصلا تاضرمم ةلاح ىلع زكرت ثدحلا نأ مغر

 ءاسنلا ةلاح ريوصتب ماق ىذلا 150+ "تييلا ىلإ ةثالثلا داع" مليفو ءروديجيروكو

 .برحلا لالخ يناباي لاقتعا ركسعم يف يويح لكشب
 يف توافتم ىكيرمألا برحلا مليف نإف ,برغلا مليفو يقيسوملا مليفلا لثمو

 هرثكأ دمتعا نييلاتلا نيدقعلا لالخ اًنايحأو تاينيعبرألا ىف رهدزا ثيحف .هخيرات

 امك  (ىسيلوبلا ثدحلا) وأ 196٠-1501 ةيروكلا برحلا .ةراثملا برحلا ىلع

 رلوف ليومص مليف لاثملا ليبس ىلع ةاناعملا مالفأ ضعب امهنع جتن  ىمسي ناك

- 156- 



 يف ريدقتلا ايقلي مل ناذللا 1501١ «ةتباثلا برحلا» مليفو 1501١ «ةبلصلا ةذوخلا»

 اهخيرات ديدحت بعصلا نم يتلا مانتيفو ."ةبيط" اًيرح نكت مل ايروك نأل امهتقو
 نكت مل .قالطإلا ىلع ءاضرلا تنان اًيرح نكت مل ىكيرمألا طروتلاب قلعتي اميف
 نوجياس طوقسب تهتنا نأ ىلإ هتهجاوم ةيكيرمألا ريهامجلا ديرت اًئيش مانتيش
 و 1941 "ةيندعملا ةرتسلا ١981" "نوتالب' لثم اًمالفأ نإف ذنئدنعو. 0
 تزكر  ةعومجملا لضفأ هنأب ريخألا ىلع مكحلا مت 19484 «برحلا بئاصم»

 نكي مل ولو .برح ىأ عئاظف نوكت نأ نكمي ةيمانتيفلا برحلا عئاظف نأ ىلع

 ركني ثيح ,ناكم يأ يف ثدحت نأ نكمي اهنإف ايسآ قرش بونج يف اهناديم

 مهنأكو مهتاجاح عابشإل ةأرما فطخ نوررقيو «مهءاخرتساو مهتحار» لاجرلا

 ”لازفلا دئاص" يمليف نأ مغرو .سنجلا مهعابشإب مهدلبل مهتمدخ نيد نوفوي
 ىوس ريهامجلا اربخي مل امهنإف مانتيش اجلاع 1914 "نآلا ايؤرلا رفسأو

 ىلع نامليفلا ناذه زكرو .اهيف يكيرمألا طروتلا بابسأ وأ برحلا نع ليلقلا
 برحلا تماق يتلا تاقالعلاو ةقادصلا لثم ام دح ىلإ ةيناسنإ تاعوضوم

 ايؤرلا رفس) برحلا ببسب يلقعلا روهدتلاو (لازغلا دئاص) اهميطحتو اهرييغتب
 .(نآلا

 هنأ ىلع 159/ '"نايار رفنلا ذاقنإ' جريبليبس نقيتس مليف حاجن ةرهاظ نهربتو
 نع يحاتتفالا دهشملا ميدقت مت .ريهامجلا ىدل هتيبذاج برحلا مليفل لازام

 ءاشحأو ةيمدآ ءاضعأل ةيديهمت ليصافتب ١954 وينوي 5 ىف يدنامرونلا وزغلا

 كلذ عمو .سبالم "ةقورب" هنأكو وديي رامدلا مويل اذه قلخلا ةداعإف  ةرئانتم

 برحلا تاينيعبرأ امنيس حمالم 'نايار رفنلا ذاقنإ' ذختي لازنإلا متي نأ امف
 ىلع يذلا نبالا ,ةمولكملا مألا لثم ةفولأملا تايصخشلاب لمتكتو ةيناثلا ةيملاعلا

 ' رداغلا يزانلاو فوطعلا نتباكلاو ذاقنإ ةيلمعل اًفده حبصي يذلاو ةايحلا ديق
 .ءادعألا نم دحاو لتقب هرصع نع جرخي يذلا فقمثملا يضاملا ىلإ نينحلا نمدمو

 موجهلا نإف .«نايأر رفنلا ذامنإ» مليفل ةمدقملا وه ينامروتلا وزغلا ناك امنيبو

 ام هسفن مليفلا نأ الإ .«ريراه لري» مليفل يساسألا عوضوملا وه ريراه لريب ىلع

 يف ةزيكر ةكبح يهو «ةدحاو ةأرما ناقشعي نيذللا نيلجرلل» طيسب عيونت الإ وه
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 يعفدملا 1587 «دعرلا رئاط» مالفأ ىف امك  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا امنيس

 مليف ةعومجملا لضفأو 1945 فذاقلا و 1545 لجعتملا طوبهلا ؛1547 (يئاوهلا
 بلاقلا رفوت ةيناثلا ةيملاعلا برحلاف . 1544 «كالهتسالل نيلباق اوناك» دروف نوج

 اذه يف ةصقلا لخدي نأ هيلعف عوضوملاب ويرانيس بتاك ىأ متهي امدنع ثيحب
 .بلاقلا

 عمو .اهراثآو قارعلا برح نع مالفألا نم ديزملا كانه نوكيس هنأ يف كش الو

 بذجل  ةيداع ريغ ةكبحو  ةكبح ىلإ جاتحت مالفألا هذه لثم نإف اذه
 كراعملا نم اماردلا يتأت نلو .نويزفيلتلا يف برحلا تدهاش يتلا ريهامجلا

 ةيلمع ةكبحلا ساسأ نوكي نأ نكميو (؟) اهكارش ىف اوعقو نيذلا ءالؤه نم نكلو
 ةيسنامور :ىفاقث مهف مدع جئاتن ؛.قورسم نف ةيطغت ةداعإل ةلواحم .ذاقنإ

 ةيملاعلا برحلا امنيس تماق .تازايحنالا ةلأسم اضيأ كانهو .اذكهو ةيقرع

 مه اوتاك نوينابايلاو يزانلا شويجو لاطبألا مه اوناك ءافلحلا نأ ىلع ةيناثلا
 بجي .ةجذاسلا تاميسقتلا كلت يلآ لكشب نولبقي امنيسلا داور دعي مل .رارشألا

 .(*)ةياعدلا نع يلاثم لكشب دعبي لح طسو لح ىلع روثعلا امنيسلا عانص ىلع

 :تايديموكلا

 ءأطخلا ةيصخشلا :اهب ةصاخلا اهديلاقت ايديجارتلا لثم ايديموكلل

 ؛لياحتلا :ىهابتملا نم ةيرخسلا .باسنألا طلخ :تاقفاوتلا :قاشعلا تارجاشم

 عيرسلا بألا لثم تايصخشلل صاخلا اهضرعم اًضيأ اهيدلو .ركنتلاو عادخلا

 تاقشاعلا تاجوزلاو ءاطقللا ؛نيردنغتملا .ءءايكذألا مدخلا ,فرحنملا جوزلا ,بضغلا

 ةيديلقتلا عبانملا  تاراعتسالاو ظافلألاب بعالتلا .مهمالك يف مهلك نوغلابي ثيح

 .ةيهافشلا ايديموكلل

 (4) مالو زومماو, 06 معد فاعف 1201 1ر) 220. عمل. (ةلعلا الورأعت 81000

29 

 (5) ظرلأع 8دضامالاك, “120عان الأ منال: لذ اوامرون 01 طع طلوم-طلءانهمو طلال” (3[ تلال

 المران 01مل انو عاوزاوب 2معوؤ 1983) 3.
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 لثم ةكحضملا عبانملا سفن نم فرتغي يديموكلا مليفلا نأ نم مغرلا ىلعو
 .هب ةصاخلا ةفلتخملا عاونألا هيدل نإف ؛ةيحرسملا ايديموكلا

 :ىقمحلا ايديموك

 يهو نولاصلا ايديموكو ةيسنامورلا ايديموكلا عم ىقمحلا ايديموك قفاوتت

 اًبايث يدترت تايصخش عم ةقينأ ةشيعم ةرجح ىف ابلاغ رودت اهنأل اذكه ىمست
 يوتحت نكلو .رطاخلا ةعرسو فلكتلاب اهراوح مستي ثيح ؛ةضوملا بسح

 ايديموك سكع ىلع لزهلا وأ سرافلا رصانع ىلع اًضيأ ىقمحلا ايديموك
 قلطم رمنو ,«ةلهسلا ةايحلا» مليف يف امك ىلآ معطم يف رفوتم ماعط :نولاصلا
 :ريثآتلا لجأ نم تاكلتمملا ميطحتو :«لفطلا ةييرت» سكوه دراوه مليف يف حارسلا

 ملاب ةصق' سجريتس نوتسيرب مليف يف بارشلا يف فارسإلا ببسب ىديموكلا
 .1517 ”شتيب

 .اهفيرعت سيلو اهفصو لضفألا نم دوسألا مليفلا لثم ىقمحلا .ايديموك نإ
 راوطألا ةبيرغلا هتعيبط نوكتو- قمحأ امهالك وأ نيتيساسألا نيتيصخشلا دحأف

 لكشب اهيف امهيسفن ناتيصخشلا دجت ثيح ةيديلقتلا ريغ فقاوملا نع ةلوئسم
 فقت نأب يهتنتو اهيبأ ىلع ةثراو ةاتف درمتت "ةليل تاذ ثدح“ مليف ىف .يواستم

 اهنأ ىلع امهليصوتل تارايسلا نافقوي يفحص ربخم عم عيرسلا قيرطلا يف

 بكرت «ةلهسلا ةايحلا» مليف يفو .اجوزتيل ركنتلا نع ناعلقي ةياهنلا يفو ؛هتجوز
 جوز ىقلي ىذلا تقولا سفن ىف تاسيبوتألا دحأ حطس قوف ةلماع ةباش ةأرما

 مهفت يتلا ةاتفلا ىلع فطعملا طقسيو ءامهتقش ةقرش نم هتجوز فطعمب بضاغ

 مارغ ىف كلذ دعب عقتو .رخاف قدنف يف لزنتف جوزلا ةقيشع اهنأ ىلع كلذ دعب
 .ةفرشلا نم فطعملاب ىقلأ ىذلا لجرلا نبا الإ وه ام ىذلا ىلآ معطم يف لماع

 كيطعأ نأ عيطتسأ ال" ةينغأل بيجتسي دهفب نيزرابلا تايرفحلا ءاملع دحأ متهي :

 ةقيقحلا» مليف يفو .«لفطلا ةيبرت» مليف يف "بحلا ىوس ىبيبح اي ءيش يأ

 لواحي مث نمو ءامهبلك ةياعر ىلع نافلتخيو قالطلل ناجوز دعتسي 19717 «ةبعرملا
 .ةيناث ةرم جاوزلا يف رخآلا عيراشم رمدي نأ امهنم دحاو
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 مليف ىف ىفحص ربخم :اًفرتحم ىقمحلا ايديموك يف لطبلا نوكي ام ٌةداعو
 دراوه مليف يف يفحص ررحمو ,19517 «سدقم ءيشال» مليفو "ةليل تاذ ثدح"

 جرخمو .«فيإ ةديسلا» مليف ىف باشعأ ملاعو 154٠: «هتاتف ةعمج مويد سكوه
 دراوه مليف ىف ىعماج ذاتسأو :1957 «ناقيلوس تالحر» مليف يف يئامنيس
 مليف ىف امك ةزراب ةيصخش ةلطبلا نوكت نأ نكميو . 158١ "رانلا ةرك سكوه
 ةيصخشو , 15751 «يرفدوج ىلجر» مليفو «لفطلا ةيبرت» مليفو «ةليل تاذ ثدح»

 يف يبهذ رجنخ وأ «هتاتف ةعمج موي» مليف يف ةربخمو ,«ةلهسلا ةايحلا» اليردنس

 نوكي ام اًردانو «شتيب ملاب ةصق»و 1514 ”ليللا فصتنم" نيسيل لشتيم مليف

 ةقبط نم ةلطبلا نوكت اًئايحأف .ةيعامتجالا ةقبطلا سفن نم ةلطبلاو لطبلا
 ةديسلا) لطبلا نوكي ىرخأ نايحأ يفو (ىرفدوج ىلجر و ةليل تاذ ثدح) .ىلعأ
 ةياهنلا قيرط يف اًرجاح ةقبطلا فقت ال ةثداح يأ يفو .(«ةلهسلا ةايحلا» و "فيإ
 ١ .ةديعسلا

 عيرسو عيرسلا .داحلا راوحلا ىقمحلا ايديموك يف ةزيمملا حمالملا دحأو

 .اهيلع اًرصن ققحتو ىرخألا هلوقت ام ىلع تايصخشلا نم ةدحاو بلغتت .ةهيدبلا
 دحأ عنقي نأ (ايركام ليوج) ناقيلوس لواحي "ناميلوس تالحر' مليف يفض
 هربخي امدنعو ؛يعامتجا يعو تاذ مالفأ لمعب تاهويدوتسالا دحأ ىف نيلوئسملا
 يف نوفرعي اذام" اًرخاس لوقي هنإف جربستيب يف طقس مالفألا هذه دحأ نأب

 اذإ" هلوقب ناقيلوس همحفيف 'هنوبحي ام نوفرعي مهنإ" لوئسملا هبيجيف 5جربستيب

 . 'جربستب ىف نوشيعي اوناك امف نوبحي ام اوفرع مه

 سكعي .اضرقنم اًدبأ حبصي نل ىقمحلا ايديموك مليف نإف دوسألا مليفلا لثمو
 برهت يذلا ةيكيسالكلا ىقمحلا ايديموك فقاوم 1990 ”ةيسنرفلا ةلبقلا" مليف
 ."قفاوأ انأ" لوقت نأ عيطتست ال اهنأل حبذملا مامأ نم برهت لبقتسملا سورع هيف

 اينوفيلت لصتي (نوتوه يثوميت) لبقتسملا سيرع نإف "ةيسنرفلا ةلبقلا" مليف يف

 قيرطلا يفو .ىرخأ اسرع دجو هنأب اهربخيل سيراب نم (نايار جيم) هتبيطخب
 يسنرف لجر راوج ىلإ ةسلاج اهسفن ناير دجت هياوص ىلإ هدرتل سيراب ىلإ
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 يهذ ةنهملا نوك مهي ال ىقمحلا ايديموك ىف .صل هنأ فداصتي يذلا (نيلك نقيك)
 .ةيسنامورلا هجو يف فقت ال

 ىتأت ثيح 19460 ءاّمئان كنوك ءانثأ» مليف ىقمحلا تايديموك لضفأ نمو

 (رهيللاج رتيب) ميسو رفاسم ةدجنل (كولوب اردناس) قافنألا دحأ يف ةفظوم
 هتلئاع ضرتفت هيعو رفاسملا ديعتسي امدنعو .فيصرلا ىلع طقسو هيلع ىدتعا
 اهنأ مغر رفاسملا نم جاوزلا قفنلا ةفظوم دصقت الو .هتبيطخ يه ةفظوملا نأ
 مئادلا وه ىقيقحلا بحلا نإف ىقمحلا ايديموك يفف .ةرسألا نم ءزج حبصت
 .رييغتلل لباق رخآ ءيش يأو ةرظن لوأ نم ثدحي ام اًردانو

 نم ثيح .ةيسنامورلا ايديموكلا عقاولا يف يه ىقمحلا ايديموك لضفأو
 نم ًالدب نيذوبنم ءاسنو لاجر دوجو يف ةينالقعاللا ىلع ةرطيسلا رذعتلملا
 مهنوك ادع اميف  بحلا ىلإ ةجاح يف نيقهارملا لثم مهنكلو .ءاهلب نيقهارم
 مالفأ رثشكأ ناكو .كلذ نع حاصغإلا نوعيطتسي ال مهنإف نيفرتحمو نيغلاب
 ةيدقن ةسارد نم ذوخأم ناونع وهو "ةبراهلا ةسورعلا" مليف احاجن تاينيعستلا
 ىف ةيسنامورلا تايديموكلا نع مسالا سفنب لاونك ثيبازيلإ اهب تماق
 .ىقمحلا ايديموكل ةمئادلا ةيبذاجلا ميركتل تاينيثالثلا

 ىعيبط لكشب امنيسلا بسانت ىقمحلا امارد نأ ثيح :1ة:0ع سرافلا لزهلا

 وهو "ةطباهلا ايديموكلا" ىلإ لزهلا نوعجري اًنايحأف .كلذ ريغ لزهلا نإف
 روصعلا رم ىلع رورسلا بلج مرتحم ينف لكشل ةبسنلاب ظحلا ئيس حالطصا
 بايث ىف نوركنتي لاجر :ةليحتسم فقاومب لزهلا ئلتميو .يصحت ال ريهامجل
 اهنولضفي ضعبلا' مليف يف ءاسنلا نم ةيقيسوم ةقرفب نوقحتليو ءاسن
 مليف يف ئفاطملا دومع لفسأ ىلإ اًلستم ءارزو سيئر لخديو ,1409"ةنخاس
 يف هنقذ قلحي وهو ةيلكلل عامتجا ىف رهظي ةيلك ديمع , 157” "ةطبلا ءاسح"
 فقوتي ال كحضلاو ةعيرس لزهلا ىف هكرحت نأ عمو .(15؟7) "داوجلا شير" مليف
 اذه دوجو حيبت يتلا ةيلكلا يه ام لاثملا ليبس ىلع لأسيل دحأ فقوتي ال هنإف
 .5كحضملا ديمعلا
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 باتكف .ةيلزه ارصانع حرسملل ةيوتكملا ةميظعلا تايديموكلا ضعب يوتحت
 ةيحرسمف .مهنم لقأ لزهلا نأ يف اوركفي مل لاثملا ليبس ىلع ينانويلا حرسملا
 يهتنت نأ ىلإ لاجرلا ةعطاقم انيثأ ءاسن اهيف ررقت ىتلا "اتارتسزيل" سينافوتسيرا

 ىف جايه ةلاح يف لاجرلا لخدي .ريبك لكشب ةكحضملا دهاشملا ضعب اهب برحلا
 ءاسنلا ىدحإ رهاظتتو فادرألاو نطبلل وشح لثملابو ةروكذلا وضع لمشت بايث
 ةيلزه اًفقاوم تايديموكلا يوتحت اذِإ .اهبوث تحت ةذوخ عضت نأب لماح اهنأب
 لثم ةداج تاعوضوم جلاعت اهنأ ثيح اًمامت ةيلزه تسيل اهسفن تايحرسملا نكلو
 .حرسملا عضوو ةيلاثملاو ةسايسلاو ميلعتلاو برحلا

 نم ةينامورلا ايديموكلا تقثبنا دقف نامورلا ةعيبطل بركقأ لزهلا ناك

 قشاعلا نبالاو يبغلا بألا لثم تايصخشلا نم نوزخمب ةيلزه تاعوطقم
 يتلا ىلوألا تايلزهلا هذه نإف .ثويدلا جوزلاو ةعداخملا ةجوزلاو هرشلاو لاتحملاو

 .اهلوصأ نع دعتبت مل ىتلا ايديموكلا اهنم تدلو نوجملا ىف ةقراغ تناك ابلاغ
 «نيمأوتلا» نهيف امب تايلزه ةدع ينامورلا يحرسملا بتاكلا ستولب بتك

 مسالا سفنب نيدوقفم نيمأوت نع (ءاطخألا ايديموك ريبسكيش ةيحرسمل ساسألا)
 نع ةلطبلا عنميل ةأرما ةئيه يف ديبعلا دحأ اهيف ركنتي ثيح 'انيزاك ةيحرسمو

 يهتني عبطلابو .اهباطخ دحأ نم طقف اهجاوزب يهتنتو هبحت ال لجر نم جاوزلا
 ثدح“ ةيقيسوملا ياودورب ةيحرسمل ةيئامنيسلا ةخسنلاو . ديعس لكشب ءيش لك

 نم لخادتم جيسن يه 1977 'لثمألا لكشلا ىلإ قيرطلا يف كحضم ءيش

 مياهدنوس نقيتس ىقيسوم بسانت ةكبح صئاصخو ستولب تايصخش نوزخم

 .يكيسالكلا لزهلا لكش نم برتقتو

 أطخلا ركنتلا بايثف .لزهلا تايساسأ نم عادخلاو ركنتلاو أطخلا ةيصخشلاف

 "انيزاك ةيحرسم ىف ستولب مدختسا لعفلاب انيأر امكو .هسفن حرسملا مدق ةميدق

 اًروف رطخت يتلا ةيحرسملا نإف كلذ عمو .م.ق ٠٠١ ىلاوح ام ناكم ىف اهبتك ىتلا
 )195٠:1915١( تارم ثالث مليف ىلإ تلوحت يتلا "يلراش ةمع" يه لابلا ىلع
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 اضيأ تلوحت يتلا «؟يلراش نيأ» ةيقيسوملا ىاودورب ةيحرسمل ساسألا تحبصأو
 حاجنلاب حضاو وه امك اًدبأ كلهتست مل ةيديموكلا بحسلا ةوقف . 1907 مليف ىلإ
 .1555 ”ريافتواد رتسم" مليفو 1587 «يستوت» مليفن رهابلا

 520016: ةيرخسلا

 اوركف نيذلا ءامدقلا ىلإ ةيبدألا عاونألا لك لثم يقيبطت لكشب ةيرخسلا دوعت

 ةيرخسلا تاعوضوم حوارتت .رشبلا ةقامح نم ةيرخسلل ةقيرطك اهيف

 نيهرشلاو نيعدملا باتكلاو نييزاهتنالاو ةمعنلا يثدحمو نيقفانملا نيب ةيكيسالكلا
 .اهتقيقح ىلع مهسفنأ نوفرعي ال نيذلا مه راصتخالاب  نيطرفملا نييضايرلاو
 تايرخس) رعشلا ىف ةزيمتم ةلثمأب ةمرتحمو ةليوط ديلاقت اهل ةيبدألا ةيرخسلاف

 رثنلاو سومساريإل ءابغلا حدم يف) رثنلا يفو (بوب ”دايسنادو لانيهوجو سراوه
 نم ةيرخسلا) حرسملا يفو (خول 'بوبحملا' و تفيوسل 'رقيلاج تالحر يئاورلا
 نامفوك جروجو يليينوك كام اهبتك "ناصح رهظ ىلع ذاحش' امنيسلا ةعانص
 .('ثارحملاب عرسأ" تيمام ديفاد ةيحرسمو

 ليوحتل ةلواحم لوح رودت ةصلاخ ةيرخس 19517 "بلكلا ليذ كرح" مليف ربتعي
 اذه ناك اذإ ىتحو ءاينابلأ عم برحلا لاعشإب ءاسؤرلا دحأ ةحيضف نم مامتهالا
 نوكي فوسو .(١)روهمجلا ليفغتل  ةفئاز ةيئامنيس دئارج مادختسا ىنعي

 نوتنيلك سيئرلا عوضومب ملع ىلع ”بتكلا ليذ كرح" مليفل يلاثملا روهمجلا
 نوينابلألا ناك ثيح ةقباسلا ايفالسوغوي ىف لاوحألا ركذ نود يكسنيول اكينومو
 حبصت ىتلا لبقتسملا ريهامجل ةيسنلاب هنإف كلذ عمو .يقرعلا ريهطتلا اًياحض
 فوس ةيقرشلا ابوروأ ىف ةلود مسا اينابلأو ىركذ ىكسنيول  نوتنيلك ةحيضف
 رمآتي امدنع ةقيقح فيزلا حيصي نأ نكمي فيك ةفرعم مهرودقم ىف لظي
 .خيراتلا قلخ يف نيلماعلا نم قيرفو جتنمو ةلود سيئرل ميلسلا محالتلا

 (6) اليتئاتوم لمطمكمم, "لواسمعإل 1مم 5ءكعمدع عاءانمم طلاص“ 50. اللأاللذصت 10ط كما
 (عموأ ىنممل ©1115, اا .ل.: طوومانءع !طلهلا 1972), !
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 ليذ كرح" مليف لثم ةنئاش وأ طفلل اًراثم ةيئامنيسلا ةيرخسلا مظعم تسيلو

 نابجلا لعجي دويلوهل اًريحتم اًيأر مدقي يذلا 1597 ”بعاللا" مليف وأ "بلكلا

 دادعتسا ىلع دوويلوه نإف مومعلا هجو ىلعو .لمعلا ىف لوخدلا لبق نيترم ركفي

 ءانغ' مليف رخسي لاثملا ليبس ىلع .لوقعم لكشب نكلو اهسفن ىلع كحضت نأ

 اوهجاوي نأ مهيلع ثيح ؛ةيشحو تاوصأب ةتماصلا امنيسلا موجن نم 'رطملا تحت
 تاساردلا" ىف ءيش مهأ نأ 1989 "ريبكلا مليفلا" مليف حضويو .توصلا مدقت

 مليف يفو .دويلوه عم سملاعلا نواعتلل دادعتسا كانه سيل نأ "ةيئامنيسلا

 يتلا ةليلق ةئف ىلع ةرصتقملا تاحلطصملا نم رخسي ١94٠ "جزاطلا ناسنإلا'

 .ةيئامنيسلا تاساردلا لوصف سف تايميداكألا اهمدختست

 هل حبصيو تايكيسالكلا نم ديدعلا عم عون ىلإ رخاسلا مليفلا روطتي امثيحو
 ام رثكأو .هدهاشن لظن فوسف يقيسوملا مليفلا وأ ىقمحلا ايديموك لثم همسا

 ثيح ؛ةشاشلا ىلع اًناكم اًمئاد هل دجي يناسنإلا ءابغلا نإ هلوقن نأ عيطتسن

 يفعت امنيسلا ةعانص نأ هايازم نمو .ةوسقب اًئايحأو ةقرب اًنايحأ هتجلاعم ىرجي
 .انريونتو انعاتمإ لجأ نم نولمعي نيذلا ءايبغألا ةيحص نم ادبأ اهسفن

 :عونلا مهق

 :عونلل ةبسنلاب امهركذتن نأ بجي ناتمهم ناتقيقح كانه

 رهظي امنيحو .هسفن نيوكت ديعي وأ ةرتفل عونلا ىلبي دق .ادبأ عونلا تومي ال
 يف ميدق ذيبن" عقاولا ىف نوكي امدنع اًمامت اديدج اًعادبإ ودبي دقف ديدج نم
 عونلا ديلاقت نم لك سكعي مليفلا نأ وه ثدحي ام لكف .'ةديدج ةجاجز
 ١9717 ماع ىف . (")وءرصعب ةصاخلا  تايقالخألاو ميقلاو ةغللا ىأ  تافاضإلاو

 ةايحلا» مليف لثم ىقمحلا ايديموك يف ةيوق ةغل مادختسا يف ةركفلا سفن تناك

 «ليه جئتتون» مليف يف ىقمحلا ايديموك نإف 1559 ماع ىفو ةحورطم ريغ «ةلهسلا

 (7) 1>ءاعر ظزوالمل "ذععمو زؤ 8ءاذوونامو: طوب 10110000 ”!هندواا الو "10 داوم الا/هزنإل-

 ادع ةمه0ل 1مانع طع ط[(05” (3ل علب الورإعت طوصاط عمرا 8هماعك 1983) 102-159.
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 ايديموك ديلاقت مليف لك ىعار دقف كلذ عمو .ةغللا لجأ نم 1١ 20- تفنص

 .اهرصع جاتن يه ام ردقب ىقمحلا

 ةقيرطب انلك انفينصت متي ءرشبلا فنصي امم رشكأب عاونألا فينصت نكمي ال

 نسلاو ةيقرعلاو ةثونألا وأ ةروكذلا ثيح نمو سنجلاب امير ىرخأ وأ ةدحاو
 نولعي ال رشبلا نأ اذه ىنعي الو .نيدلا وأ يسنجلا ميظنتلاو ةيعامتجالا ةلاحلاو
 نأ عطتسن مل اذإف .مالفألل ةبسنلاب ةقيرطلا يه هذهف .فينصتلا دودح ىلع

 نأ لضفألا نمف عاونألا نم  دحاو ىلإ طقفو دحاو ىلإ نيعم مليف ءامتنا ددحن

 يوتحي هنإف نيعم عونل ةيساسألا صئاصخلا دسجي دق مليفلا نإ ثيحف ؛لوقن
 وأ ركذ صاخشألا دحأ نأب لوقن نأ اضيأ عيطتسنو .ىرخأ عاونأ رصانع ىلع
 .ةثونألا وأ ةروكذلا ثيح نم سنجلا يف اهيلع صوصنملا زواجتت تافصاومب ىثنأ

 كلذو ءىش قفو مهفينصت بعصلا نم ةيمهأ نيلثمملا رثكأ نإف لاثملا ليبس ىلعو

 كلذ عمو .ءركذ نوسلكين كاجو ىثنأ بيرتس ليريم نأ حضاولا نمف .سنجلا لثم
 ثيحب ةديرفلا هتافصاومب (نوسلكين ءبيرتس) .هعون ىلإ امهنم دحاو لك ىمتني
 .(نوسلكينب صاخلا رودلا) («بيرتسب صاخلا ءادألا» لوقن نأ انيلع لهسي

 نأب لوقن امدنعو ؛حضاولا ررقن اننإف ىثنأ نروبيه نيرثاك نإ لوقن امدنعو
 «نروبيه» ةديرفلا اهتيصخش ةطساوب نكلو (ىثنأ' اهسنج هددحي ال اهئادأ بولسأ
 نروبيه ديلاقت عبتت ةلثمم تيشنالب تاك' لثم تاظحالملا هذهب موقن وَقن نأ أنل حمسي

 نيرثاك نوكت نأب يحوت ٠٠٠١ ىوهلاو ء”ايربكلا مليف يف يلتيان ارييك وأ '
 .(8)'"ةريغصلا نروبيه

 كاسمإلا كنكمي ليلدك يئامنيس عون ىف ركف ؛ةقيرطلا سفن عاونألا عبتتو
 ىرت نأ كتعاطتسا يف كنإف ةفلتخملا عاونألا مهفت نأ امو ءامنيسلا نم نيعم عونب

 كلذ عمو رخآ ىلإ يمتني امم دحاو عون ىلإ قفاوتم لكشيب رثكأ يمتبي مليفلا
 ليبس ىلع دروف ةكرش موقت .نيفلتخم نيرخآ اونوكي دق وأ  رخآلا حمالم هيدلف

 .مسالاب دروق ىه تروكس ةرايس نإف .تارايسلا نم ةفلتخم عاونأ ةعانصب لاثملا

 (8) 1 0ونع 1طنو 0طوعط ةنتمم ام همطعرا 5مماعطب طعماعودمع هك عوواتماطب 8ءماعإل 0ن]-

 1!لعع

- 165 



 مليفو .تروكس ةيرع درجم اهنإ يلمع لكشبو .دروف تروكس ددحم لكشبو

 نم ليدب عون ىلإ يمتنيو يلزه مليف يلوأ لكشب وه "ةنخاس اهنولضفي ضعبلا"

 نكلو ىقمحلا ايديموك هربتعن نأ اضيأ نكميو .ايديموكلا ىلإ ليمي لزهلا

 يه دجوت يتلا ةيسنامورلا ايديموكلا سفن انعدت الو .هيف ةلخاد ىقيسوملا
 .يكيسالك لزه هنإ .5'ةنخاس اهنولضفي ضعبلا" مليف ةيوه ام نكلو .ىرخألا
 عيطتستو 011188[5. ماحقإ" ةينيتال ةملك نم تءاج 18:06 لزه ةملك نأ ركذت

 لخدت نأ عيطتست امك لزهلا لخاد يوطنت نأ ىرخأ عاونأ نم ةديج رصانع ةدع

 . انف ةجيتنلا نوكتو طلخلا لخاد زرابلا يفتخي قلطم لكشبو ؛مالفألا نم عون ىأ
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 سماخلا لصفلا

 ىسئامنيسلا جرسفلملا

 لضفلا عجرن نأ قطنملل اًيفانم ودبي دقف رفاضتم دهج وه مليفلا ناك اذإ

 "ةيلئاع ةرماؤم" مليف ىلإ ةراشإلا نم ًالدب كلذلو .دحاو درف ىلإ مليفلا ىف

 مليف لوقن نأ ةيقطنم رثكأ ودبي دقف كوكشتيه ديرفلأ جارخإ نم هنأ ىلع ١7

 نيراكو نريد سوربو سيداه هرابربو كوكشتيه ديرفلأ جارخإ «ةيلئاع ةرماؤم»

 ثواس .ج درانويل  (ويرانيسلا) نامهب تسنرإ  (موجنلا نم) نيفاد مايلوو كالب
 يه اهتقو مغر تاديدحتلا هذه تلاز امف . 14717 لاسرفينوي جاتنإ (ريوصتلا)

 ىلع طقف جرخملا مسا قاصلإ وه عئاشلا فرعلا حبصأ دقو .لكاشملا يف ببسلا

 ةفورعملا يئامنيسلا دقنلا ةيرظن ةسارد يرورضلا نمف فرعلا اذه مهفلو .مليفلا

 :فلؤملا امتي

 :فلؤملا امنيس ةيرظن تايادب

 امنيسلا تناك ةيناثلا ةيملعلا برحلا يف اسنرفل يناملألا لالتحالا لالخ

 فاشتكا ىف اوأدب برحلا ءاهتنا دعب نكلو :نييسنرفلا نع ةبوجحم ةيكيرمألا
 هب ملسم رمأك ةيكيرمألا مالفألا رخؤت تناك ام اًبلاغف .ةيكيرمألا امنيسلا ةمظع

 يف نازاب هيردنأ بتك دقف .يدج لكشب اهوذخأ دقف نييسنرفلل ةبسنلاب نكلو

 فرح مالفأ يف ىأر دق رادوج كول ناج نأب زليو نوسروأو رلياو مايلول هريدقت
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 اهودهاش نيذلا ةيبصلا ىأر امم رثكأ (*) مارجونوم تاهويدوتس جاتنإ نم (ب)
 .ءايحألا امنيس رود ىف مالفألل ةلمكت درجم اهنأ ىلع

 جرخملل رابتعالا در ىلإ ةيكيرمألا امنيسلل نييسنرفلا فاشتكا ةداعإ تدأو

 ام امئادو  دوويلوه جرخم ةردقم ةقيقح وه نويسنرفلا هب رثأت ام نإف .نانفك
 اًدحاو راتخي مل) ينف مقاطو نيلثمم ةعومجمو ويرانيس ىلع لوصحلا يف ناك
 .مليفلا ىلع ةيصخش ةمصب كرتي نأ هرودقم يفف كلذ مغرو (مهنم

 تاسارك رشن يف زوركلاف لوينود كاجو نازاب هيردنأ أدب 150١ ماع يفف

 اًربنم ربتعتو :بدألل ويشير نوينيك لثم مليفلل ةبسنلاب تناك ةلجم يهو 'امنيسلا
 كيريإو وفورت اوسنارفو رادوج كول ناج) نيسمحتملا نايشلا نييئامينسلل ايدقن
 اورمتساو اهتاحفص ىلع مهسفنأ نع اوربع نيذلا (نورخآو لورباش دولكو رمور
 تاسارك" تحبصأ اهيف بتاك لك لثمو .نيجرخم دعب اميف اوحبصأ ىتح
 فرطتلاو ءاعدالاب مستت تناك ام اًبلاغو ةعدب اهنأ ىلع ةعمسب ىظحت "امنيسلا

 ةلجملل ةبسنلاب ءرملا ىأر نكي امهم كلذ عمو .رخآ ىلع جرخمل اهليضفت ىف
 لثم مالفألا ضعب يف ىأر يذلا هييلوم كول لاثملا ليبس ىلع) اهباتك قوذ ةبارغو
 ىف ناسنإلا ةدحو عوضوم هنأ ىلع ١944 رملأ .ج راجدإل "ءاقرزلا ةيحللا وذ“ مليف

 تدكأو ةمدقملا ىلإ ةيفلخلا نم جرخملا عضو كيرحتب تماق دمك هللا دوجو مدع

 .ويدوتسالا ماظنل عبات درجم نم الدب عدبمك هيلع

 دوجو نم تاونس ثالث لوأ يف ةيقيقح ةيريرحت ةسايس كانه نكت ملو
 هاجتا" ةروهشملا هتالاقم ىدحإب وفورت اهدمأ 14108 ماع يفو ؛"امنيسلا تاسارك"
 اهليضفت ةيكيسالكلا ةيسنرفلا امنيسلا يف مجاه ثيح "ةيسنرفلا امنيسلل نيعم
 تاهويرانيسلا ىلع سابتقالاو .ريوصتلا تاهويرانيس ىلع ةيبدألا تاهويرانيسلا

 نم قيرفو ةيقيقحلا نكامألا ىلع ويدوتسالا تاروكيدو ءامنيسلل اصصيصخ ةبوتكملا
 انه نمو «نيفلؤملا امتيس» لجأ نم وفورت لداجو .دحاو فلؤم ىلع نيصصختملا

 ناش يلراش  نيدرشملا دالوألا) ةيئامنيس تالسلسمو لقأ تاينازيمب مالفأ لمعب مارجونوم ماق (*)

 ضعب ادع اميف زيمتم ريغ مارجونوم جاتنإ ناكف (غلإ ... ةكمسلا نبا  ةباقلا  يبح ايموب -
 .19145 لت كنارفل "رتوت" مليف لثم ًانايحأ تاماردوليملا
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 دقنلا تادرفم يف تلخدو ةيزيلجنإلاب اهلباقم ىلإ ةيسنرفلا ةملكلا تلقتنا
 ش .يئامنيسلا

 اوماق نيذلا نيفلؤملا ةسايس :ةسايس امنيسلا تاساركل تئدنع تحبصأو
 نينيعم نيجرخمل ةزاحنم تناك ةديرجلا نأ اعويش اهرثكأ اهل ةعونتم تاريسفتب

 تلمهأو (راونير ناجو كوكشتيه ديرفلأو زليو نوسروأ لاثملا ليبس ىلع)

 هجوأ نمو (وميلك هينيرو ريلك هينيرو نوتسوه نوج لاثملا ليبس ىلع) نيرخآلا

 نوئطخي ال تاساركلا يجرخم نأ ةركف نيفلؤملا ةسايسل ىرخألا مهفلا ءوس

 ماع ىف عابطنالا حيحصتب ماق نازاب نكلو .ةئيدر مالفأ لمع مهعسو ىف سيلو
 ضرعم ميظع جرخم ىأ نأ وهو اًحضاو نوكي نأ بجي ام ددح امدنع 01

 ًالمع اًنايحأ مدقي نأ عضاوتم جرخم ناكمإ ىفو هل ةميق ال لمع باكترال
” 

 .ايكيسالك

 ناك ام اًيلاغ هنأ مغر بتارم ىف نيجرخملا عضو ةسايس رهاظ دقف ءاساسأو

 ىذلا نازاب صخل دقو .هباتك ضعبل زيمتماللا قوذلا ءارج نم جاعزنالاب رعشي

 - عوضوم + فلؤم :ةلداعملا هذه يف هفقوم ةيسئرفلا حوضولا ةبهوم كلتمي

 ين لاقم هتديصق ىف بوب ردنسكلأ هبلط امم ليلقب لقأ دقانب بلاطو .لمع
 :دقنلا

 ةمكح كلسي نم اي ذئدنع تنأف»

 ميلسلا بردلا

 ةميدق ةيصخش لك نع اديج ملعيو
 يلثم

 ةحفص لك يف هلاجمو هعوضومو هتياكح

 هرصع يرقبعو هدلبو هنيدو

 كينيع مامأ اعم نآ يف هذه لك نودبف
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 نل نكلو ةهفات تاضارتعا ريثت دف

 اًدقان نوكت

 ىلع تاظحالم' هلاقم يفق .سيراس وردنأ لالخ نم اكيرمأ ةيفيلأتلا تلخدو
 دادتماك بتارم يف نيجرخملا عضو نع سيراس عفاد 197317)١1( "فلؤملا ةيرظن
 ريبسكش ميلو عضن نحنف :ىرخألا ةرتفلا يف اًمئاد تداس يتلا ةيدقنلا ةسايسلل
 نم ىلعأ ةبترم ىف نظوهتيب تاينوفميسو .نوسنوج نب نم ىلعأ ةبترم يف
 ويلديف نم ىلعأ ةبترم يف رازومل يناشوج نود اربوأو .رازوم تاينوفميس
 يفو .هب صاخ بتارملل ماظن ءاسرإب سيراس موقي نأ متحملا نم ناكف :نفوهتيبل
 اًفينصت رشع دحأل نييكيرمألا نيجرخملا ميسقتب ماق "ةيكيرمألا امنيسلا" باتك
 سكوه دراويهو ثيقيرج .و .د و دروف نوجو نلباش يلراش) ”نويثنابلا" مهيف امب
 تربور) "ةنجلا نم ديعبلا بناجلا“ و (خلإ ... زليو نوسروأو كوكشتيه ديرفلاو
 ةوفص" و (خلإ ... يللينم تنسنيشو رللوف ليوماصو ارباك كنارفو شتردلأ
 ”نيعلا هلباقت ام لقأ" و (خلإ ... رملأ .ج راجدإو نب رثرآو تينراج يات) "ةيريبعتلا
 باتكل ةيخيراتلا ةيمهألا نم مغرلابو .(رلياو مايلوو نازاك ايلإو نوتسوه نوج)
 نكلو .ةيرود ةعجارم بلطتي يذلا بتكلا نم عون هنإف "ةيكيرمألاامنيسلا'

 ماع ىف هل امنيسلل يكيرمألا دهعملا ريدقتو رلياو مايلول ىلاحلا ىدقنلا ريدقنلا
 لثملابو .رلياول ةبسنلاب نيعلا هلباقت ام لقأ كانه نأب سيراس ىأر ديؤي مل 1

 ةعامج يف تيمول ىنديس مضل ببس كانه ناك هنأ ودبيف 15318 ماع يف

 قرشلا راطق يف ةميرج" و 1977 "وكيبرس" مليف دعب نكلو "ةفلكتملا ةيدجلا'
 «ناصحلا» و 1575 "نويزفيلتلا ةكبش“ و 1510 "بلكلا موي رهظ" و 1914 'عيرسلا

 يف - فلؤملا ةيرظن رهوج سيراس صخلو .همييقت ةداعإ تيمول قحتسا
 :ةثالث سسأ يف - اكيرمأ يف «نيفلؤملا ةسايس» ىلع فرعتلا ةيفيك

 يف اهعبط ديعأو (1937 -1937) ءاتش 1511101 (نانا ال16 ةلجم ىف ةلاقملا ترهظ )١(

 آعم 8دنل ةهل ةلدعطمل كمطعم “طلسم !طعمصب ةمل نوت[ عادم“ ةاط عل. (8[ علب لوك

 0:10: انوا ءولاز 2ععود, 1999) , 515-55
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 ةيكينكتلا يحاونلا لكب فلؤملا صتخي ١
 حبصت ةرركتم ةيبولسأ تازيمم يف اهسفن نع حصفت ةيصخش فلؤملل  ؟

 هعيفوت ةباثمب دعب اميف

 امهم كلذو فلؤملا مالفأ يف ضومغلا ضعب كانه لظي فوسف كلذدلو .هتدامو

 دحأ اهاري نل يتلا فلؤملا ةيصخشل رهاظملا كلت اهيف امب فلؤملا ةيصخش تناك

 نكمي ال لقألا ىلع وأ ةروظنم ريغ حبصتو هلمع يف بوذت فوس ىتلاو اًدبأ

 .ةلوهسب اهزييمت

 فلؤملا امنيس ةيرظن لوح لدجلا

 فلؤملا امنيس ىلع موجهلا

 :يلي اميف ةيرظنلا دض لدجلا مهأ صخلتيو .يئامنيسلا

 يتلا كلت نم ًالقث رثكأ وأ) لقث يأ لمحت «ينجاك سميج» تايرظن تناك اذإ

 هتمجرت يفف .اًعراف اًمالك فلؤملا امنيس ربتعت ذئدنعف (سيراس هيردنأ صخت

 "نييكيناكيمو نييداع لامعك نيجرخملا ىلإ رظني "ينجاك ملقب ينجاك“ ةيتاذلا
 . "ة.صيخرلا تابلعملا عيبل لحم ىلإ كهجوي نأ عطتسي مل" مهضعبو

 مالفأف كلذلو .جرخملا موهفم نم رثكأ جتنملا موهفمل ةرمث مالفألا ضعب ربتعت

 ةداعلا ىف ةطبترم ١ 5ا/6 «ميحجلا جرب»و 1١ ةا/ا“؟ ”نوديسوب ةرماغم' ثراوكلا

 نيجرخمك امهبيترت بسح نيم رليوج نوجو ميت دلانورب سيلو نلآ نيورإ جتنملاب

 ادحاو امليف جرخي مل نوتويل لاق نأ نم مغرلابف كلذ نم رثكأو .نيمليفلا نيذهل
 ةطق» (.وأ .ك .ر) تاهويدوتس ىف هجاتنإب ماق ءيش لك ىلع هتمصب كرت هنإف

 ركذن نحنف كلذلو (خلإ ... «سانلا ةطق ةنعل» «ىتوملا دحأ تبحاص»  «سأنلا

 كاج ىلإ يمتني طقف ةيناثلا ةجردلا يفو نوتويل جاتنإ مليفك «سانلا ةطق»

 .ريدروت
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 يف صاخلا هبولسأ ويدوتس لكل ناك تاينيعبرألاو تاينيثالثلا لالخ يفو
 نرقلل سكوف" مليف نكي ملف .فيكلا ةيحان نم همالفأ زيمت ىلإ ىدأ يذلا جاتنإلا
 تالآلل اًمادختسا رثكأ ناك دقف .ىقيسوملا .م .ج .م' مليف وه ىقيسوملا ”نيرشعلا
 اًدودو اًئفاد ىقيسوملا .م .ج .م' مليف ناكو .ةفلكت لقأو ةدح رثكأو ةيساحنلا
 "ةيلستلا كلت" وأ 1974 "ةيلستلا كلت" طقف دهاشي نأ ءرملا ىلعو اًطيسب اًيلاغو
 نيذلاف كلذلو .ىقيسوملا .م .ج .م مليف" ةلمج هينعت ام مهفيل 1971 يناثلا ءزجلا
 تنسنيك اهجرخأ يتلا ةيقيسوملا مالفألا نأب اولداجي دق فلؤملا امنيس نوضفري
 دنالوي» و :.1554 «سيول تناس يف ينلباق» .م .ج .م" تاهويدوتس يف يللينم
 ةيرع»و 150١: «سيراب ىف ىكيرمأ»و ,.1548 «ناصرقلا» و , 1946 «صللاو
 سيلو «.م .ج .م»م بولسأ سكعت  ىرخأ مالفأ نمضو ,150؟ «ةيقيسوملا ةقرفلا
 .جرخملا

 ىتلا تامهاسملا ملعن نأ ةيمهألا نمف قيرفلا لمع ةجيتن وه مليفلا نإ ثيحو
 مليف يف امنيسلا داور مظعم اهركذتي يتلا ةطقللاف .قيرفلا ءاضعأ اهب موقي

 سميج) 'رزوب يموت" اهيف ىقلي يتلا ىهو نامليو مايلول 115١ عيمجلا ودع"
 تأت ملف كلذ عمو ؛هتقيشع هجو ىف ىدنهلا نوميللا رامث نم ةدحاوب (ىنجاك

 ناك يذلا كوناز .ف ليراذ قيرط نع نكلو نامليو قيرط نع ًالصأ ةطقللا ةركف
 ىلع طقف فرعتلا ةلواحمف ."رنراو ناوخإ" ةكرش ىف جاتنإلا سأر ىلع ذئتقو
 .فلؤملا امنيس ةيرظن ديقي دق جرخملا ماهسإ

 :فلؤملا امنيس ريربت

 فلؤملا ةيرظن لاكشأ ىلع فرعتلا نكمي هنإف فلؤملا ةيرظن روصق نم مغرلاب
 تدمهاش له" :رخآل حرسملا داور دحأ لوقي دقف كلذلو .ىرخأ ءادأ نونف يف

 ىلع اًضيأ فولأم جرخم "سوف" نأل ."5ةديدجلا ةيقيسوملا سوف بوب ةيحرسم
 يف هلثم (وغاكيش - نبيب  هيراباك  ةولحلا يتيراش) ياودورب“ يف حرسملا ةبشخ
 يف ةطرفم ريتعت ةيقيسوملا هتايحرسمف . 157/4 نيل - 1575 'هيراباك مالفألا

 نع رظنلا فرصب ةيلاتلا ةيحرسملا نورظتني حرسملا داور نأ ةجردل ةيتاذلا
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 ةسمل لمحت فوس اهنأ مهل يفكيف يناغألا فلؤم وأ ىقيسوملا اهفلؤمو اهيلثمم
 .«سوّق»

 "ةعجبلا ةريحب" نع هيلابلا قاشع ثدحتي ام اًيلاغف .ةهباشملا ةلثمألا رثكتو

 "ةعجيلا ةريحب' نع سيلو هيلاب ةصقار ءادأب اهتنراقمو افوراكام ايلاتانل

 نم ةمهاسمل ىلوألا ةيمهألا ىلع نوفرعتي مهنإف اذه مهلمعب مهو .يكسفوكياشتل
 ءادأ نيب ةنراقملا نودقعي فوس ريبسكش قاشع نإف لثملابو .ريسفتلاب موقي

 فوسو نيلربماك دراشتير وأ زمايليو لوقينو "تلماه" رود بف نوتريب دراشتير
 ناك اذإف .بدرك "ةدياع" تسيلو سيارب نيتنويل "ةدياع" نع اربوألا داور ثدحتي
 ةناكملا لمعلا بحاص لاني نأ ةجردل ىرخألا نونفلل ةبسنلاب ةياغلل امهم ريسفتلا
 .مليفلل ةيسنلاب كلذك رمألا نوكي دّقف ةيناثلا

 وه رتسكروألا دئاقف .مليفلا عم لضفأ لكشب ىنوفميسلا رتسكروألا هباشتيو
 ىف نيئيش رثكأ عم لماعتلا دنع ىواسي نأ نكمي اذام ملعي ذإ مليفلا جرخمب هيشأ
 تالآ تلشف ام اذإو ايداع تالآلا ءزج ناك اذإف .تالآلاو رشبلا .. اًضومغ ايندلا

 بجيف اًيهاو نروهلا تالآ توص ادب اذإو حيحصلا اهتيقوت ىف لوخدلا بف خفنلا
 .أدبملا اذه داقنلا مدختسا ام اًريثكو .ارتسكروألا دئاق ىلع موللا عقي نأ ذئدنع

 نم جرختسي نأ ىف لشف" ىذلا رتسكروألا دئاق نع أرقن ام اًمئاد نحنف

 نيتشنرب درانويل دوعي امدنعو . ًاليزه اًنوص نوكي نأ ىلع ىدعتي ال ام رتسكروألا

 .هب ةصاخ نكلو رلهامب ةصاخ دعت ال اهنإف رلهام فاتسوجل ىلوألا ةينوفميسلا
 دقف رلهام فاسوج لجأ نم نيتشنرب درانويل اهيف فقي ىتلا ةظحللا كلت يفف

 اذإو هنوحدتمي هحاجن ةلاح ىفض .ىقيسوملا فلؤملا ضرغ ققحي نأ يف ءرملا لمأي
 .هريسفتب موقي نم نودقتني فوس نكلو رلهام دحأ دقتني نلف .هنومذي لشف

 ينعي امنإف "رلهامل نيتشنرب بولسأ" نع ىقيسوم دقان ثدحتي امدنعف كلذلو
 ىلإ موهفملا اذه ليصوت ىلع هتردقف .رلهام لمعت نيتشنرب موهفم :ءايشأ ةدع

 ينعيو .موهفم ةملك لداعي رتسكروألا نم ءادأ عازتنا ىف هحاجنو رتسكروألا
 ديرفلأل ”ةيلئاع ةرماؤم' نع نوثدحتي امدنع ءيشلا سفن فلؤملا ةيرظن باحصأ

 دجوي نأ نكمي ناك ام نيذلا نيلثمملا ةعومجمب نوديشي ال مهنإف .كوكشتيه
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 اًئيش نولثمملا دجي ناك ام هنودب ىذلا ويرانيسلا بتاكب نوديشي الو مهنودب مليفلا

 بسانتي امب ويرانيسلاو نيلثمملا ةعومجم لكشي جرخملا نأب نولوقي طقف .هنولعفي
 مل اذإو حاجنلاب ىظحي مليفلا نإف هلماكت يف جرخملا قفو اذإف .مليفلل هتيؤر عم
 ريشيو ًالهلهم مليفلا ودبي ءيش لك ىف ماجسنالا ققحي نأ جرخملا رودقمب نكي
 .جرخملاو رتسكروألا دئاق نيب هباشتلا يهتني انهو .ءيطاخلا جارخإلا ىلإ داقنلا
 ال ام ءيش عم لماعتي رتسكروألا دئاق نإف ناليدب نافلؤم امهيلك نأ نم مغرلابو

 ىلإ ا ع ةفاضإ نيتشنئرب ا يامل الق . .ارييغت هل عيطتسي

 0 ةميرطلا هذهب هب اًمئاد نامتلأ 2101117 ا اًمئاد

 حيفتتب اوماق امنإو مهتاينغأ ةباتكي نيلثمملا ضعب فتكي مل ”ليقشات' مليف

 دهشم ىف اهب صاخلا اهراوح ةباتكي 'يلكيلب ينور" تماق دقف .مهدهاشم ضعب
 ةيحلا "”لريب ىديل" تاعابطنا ةباتكب 'يلسكاب هرابرب' تماقو . "زنيج هرايرب" رايهنا
 . "يدينك لآ' نع

 :نيفلؤملا طامثأ

 نامجرب رامجنإو ردلياو يلليبو زليو نوسروأ لاثمأ رابتعا ىف كانه لادج ال
 مهمالفأ ةسارد نكميو :ةملكلل لماكلا ىنعملاب نيفلؤم .. نيفلؤملا نيجرخملا نم
 ةيساردلا جهانملا ىف نيعدبملا باتكلا لامعأ ةسارد اهب متي ىتلا ةقيرطلا سفنب
 فلؤملا بقل حنمن نأ لهسألا نمف .روصلا راركتو عوضوملا راركتل كلذو ةيزيلجنإلا
 لثم جرخمل سيلو هتاهويرانيس ةباتكب نايحألا بلغأ يف موقي ىذلا نامجربل
 تيمول مالفأ لوانتن نأ نكميف كلذ عمو .طق كلذ لعفي مل يذلا تيمول ىنديس
 ىدبي وهو :1501 ماع ىف جارخإلا تيمول أدب نأ ذنمف .عوضوملا ةيواز نم
 :نيذوبنملاو راوطألا يبيرغلاو نيلزعنملا لوح رودت يتلا تاهويراتيسلاب اًمامتها
 قافألاو ١1901., ”بضاغ لجر رشع انثا" ىف هيبأ لتنقب مهتملا قهارملا يبصلا
 ىف تامرحملاب ىناسلإ نحشلا لماعو :1509 "براهلا عونلا" ىف ةطبحملا ةجوزلاو
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 ,19174 ”عيرسلا قرشلا راطق ىف ةميرج" يف نيزشانلاب لمحملا راطقلاو

 نويزفيلتلا ىف رشبلا هابشأو 19170 "نيعل موي رهظ"“ يف اًيسنج ذاشلا كنبلا صلو
 ”ناصحلا" يف لويخلل ًالبطسإ يفخي ىذلا يبصلاو 1977 ”نويزفيلتلا ةكبش“ يف
 .١ا/ا/

 امالفأ اومدق مهنكلو ويدوتسالا ماظن قاطن يف اولمع نيفلؤم اًضيأ كانهو

 ليوماصل همالفأ لضفأ ضعب لمعب رلياو مايلو ماق دقف .مهبولسأي زيمتت
 ,1959 ”جنرذو تاعفترم"و ,195ا' ”ةتيمملا ةياهنلا" :لاثملا ليبس ىلع نيودلوج

 'رقينم زسم" جرخيل م .ج .م' هترجأتسا ريصق تقوب ربراه لريب ةعقوم لبقو
 ةيزيلجنإ ةلئاع ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلل يماردلا ريثاتلا زربأ يذلا 7

 عنص دقف *.م .ج .م" ىلإ ىمتني اًمليف ”رقينم زسم" ناك ددحم ىنعميو .ةيطمن
 نمؤي ريام .ب سيول ةرادإلا سلجم سيئر بئان ناك دّقف ءطقف ددحم ويدوتسال
 نيمئادلا م .ج .م" يجرخم نم نكي مل هجرخأ ىذلا لجرلا نأ عم .ةلئاعلا مليفب

 يمتني تقولا سفن يضو ”.م .ج .م" ىلإ يمتني اًمليف عنصي نأ هناكمإ يف ناك نكلو
 .«رقينم زسم» مليف يف ةحضاو ةينفلا رلياو بيلاسأ رثكأ تناكو .رلياو مايلو ىلإ
 ناك كلذلو ةدحاو ةطقل ىف هعيطتسي ام رثكأ دشحي نأ امئاد رلياو لواح دقو

 رشينم ىاك  تاطقللا نم عونلا اذهب ءيلم «رقينم زسم» مليفو .عيطقتلا نم للقي
 لآو اهثدحي سبالملا ةرجح يف رداكلا جراخ اهجوز امنيب شارفلا ىف ةسلاج يهو
 نوفيلتلا يف ثدحتي وهو مهنيا ىرن امنيب ءادغلا ةدئام ىلع نيسلاج مهو رقينم
 اهلفسأ فقي ةطحملا رظانو رسجلا ىلع ةفقاو يهو ىاكو .ةقحلملا ةرجحلا يف
 .هفلخ نم ءاملاو

 :فلؤملا صئاصخ

 وأ اًباتك مهنوك نع رظنلا فرصب مهنيب ةكرتشم ةنيعم صئاصخ نيفلؤملا لكل
 :مهعيمجف تاهويدوتسالا دحأ نوعبتي وأ نيرسفم

 نيرخآ عم نونواعتي ١

 مهلمع ىف عونتلا نع نوثحبي - "
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 تاعوضوملا نورركي - ؟

 ىلوألا مهلامعأ ىلإ نودوعي - ؛

 مهمالفأ ءارثإل يضاملا نم نوريعتسي - 6

 :نواعتلا

 يف نواعتلا ذختي دق نكلو .نواعتلا نم اًطمت نويقيقحلا نوفلؤكما نسرام
 :يلي ام يه اًعويش نواعتلا طامنأ رثكأو .ةددعتم ًالاكشأ امنيسلا

 سفن عم لمعلاب نيجرخملا دحأ موقي :ويرانيسلا بتاكو جرخملا نيب نواعتلا ١
 احمالم مالفألا هذهل نوكت هيف كش ال اممو .مالفأ ةدع يف ويرانيسلا بتاك

 «برخملا»و ١58١ «بايترادو 54 «ىبنجألا لسارملا»و 1591١٠ هاكيير»

 يلليب كرتشاو .أطخلا لجرلا لوح كشلا رودي اهعيمج يف ناك ثيح 87
 سيال لشتيم جاتنإ مالفأ ةثالث تاهويرانيس فيلأت يف تيكارب زلاشتو ردلياو
 ١914١ هرجفلا ةدوع»و 4 «سيرآ يبصلا»و 9١1؟9 «ليللا فصتنم» :ىهو

 .عادخلا لاكشأ نم لكش لوح اهتثالث رودتو

 نيب قالخلا نواعتلا زربأ ناك لاثمألا ضعب يف :روصملاو جرخملا نيب نواعتلا  ؟

 ”نايمعلا جاوزألا" زليناد مايلوو مياهورتس نوُش كيرإ نيب روصملاو جرخملا
 "ةحرملا ةلمرألا" و ,.15795 'عشجلا و ,19؟١ تايبغلا تاجوزلا وو

 ميدع» و 1517١, «شكارم» ىف زمراج ىلو جربنريتس نوم فيزوجو 6
 درانوجو نامجرب رامجناو زا577 «عيرسلا ياهغنش راطق» و 197١., «ةنامألا

 ةلوارفلا» و , 5617 «عياسلا متخلا» و ,.1500 «فيص ةليل تاماستبا» يف رشيف

 1 .15601ل :ةيربلا

 نيب نوأعتلا طمنلا اذه ةلثمأ لمشتو :ىقيسوملا فلؤمو جرخملا نيب نواعتلا - "

 موركدو ,, 7 «راصعإلا»و 197١, «ثيمس ورأ» يف ناموين ديرفلأو دروف نوج
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 ونينو ينيلليف وكيرديرفو . 1141١ «ءارضخأ ىداو ناك مك» و ء: 154١ هطخسلا

 ,1555 28 ١15/1و 195٠ «ةذيذللا ةايحلا» و :,1504 «عراشلا» يض اتور

 «أطخلا لجرلا» يف نامريه درانربو كوكشتيهو . 1574 «حاورألاو تييلوج»و

 .1514 «ينرام»و 155١, «ةيسفن ةدقع» و ؛ 15904 "ةماودلا" و ., 017

 تراجوب ىرفمهو نوتسوه نوج نيب انه هزربأو :نيلثمملاو جرخملا نيب نواعتلا - ؛
 :191/ يردام اريس زنك و . 1947 كيفسابلا ربع و ء.١155١ ىطلاملا رقصلا ىف

 نيلرامو جربنريتس نوُضو . 150١ ةيقيرفألا ةكلملاو ١1948 وجرأ الامكو

 راطقو :15؟١ ندملاو 157١., شكارم و ؛15؟١ قرزألا كالملا ىف شتيرتيد

 ٠٠+ دول رييب ناجو وفورتو . 15؟؟ ءارقشلا سونيف و : 9 عيرسلا ياهغنش

 راهن وأؤام بشحلا حولو شارفلاو ١574 ةقورسم تالبقو 11068 ةيرض

 بئذلا ةعاسو 1957 انوسرب ناملوأ فيلو نامجربو . 1917 ىكيرمألا ليللا

 و 1997 تاجيزلا ىدحإ نم دهاشمو 1939 انآ ةفطاع و 15148 راعلا و 4

 ةنخاس اهنولضفي ضعبلا :يف نوميل كاجو ردلياو يلليبو . 1971 هجون اهجو
 يتناشآو ,1973 طخلا عناصو :1475 ةقيقرلا امريإ و 151٠١ ةقشلاو :6

 دراو) نيبو هنيب ةمئادلا دروف نوج ةكرشو . 154 ىلوألا ةحفصلا و

 ةكرشو .(نوسنوج نيو نياو نوجو اراهوأ نيرومو نجالكام روتكيشو دنوب

 نسمر تربو لافود يليشو نيدارك ثيك) نيبو هنيب ةمئادلا نامتلأ تربور

 .(نيكرأ ديفادو

 يفض نلآ ىديدو نب رثرآ نيب احوضو اهرثكأو :ريتنوملاو جرخملا نيب نواعتلا ©

 «ريغصلا رييكلا لجرلا»و 15 «سيلآ معطم» و“ او «ديالكو ينوب»

 ١511. «ىروسيملا تافطعنم»و ,, 6 «كرحتي ليللامو

 نيودلوج ليومصو رئياو مايلو نيب ةلثمألا لضفأو :جتنملاو جرخملا نيب نواعتلا 5

 151٠ «برغلا لجردو ,,55 «جنرذو تاعفترمدو :15؟ا/ «ةتيمملا ةياهنلا» يف

 نيذلا نوسبور كرامو زياو تربورو رينروت كاج نييو. 1541 «ةريغصلا بلاعثلا»و

 مليفلا حيرشت - 177



 لاهو لرتيد مايئوو .«وأ .ك .ر» باسحل نتويل لاق اهجتنأ مالفأ جارخإب اوماق
 وء1548 «مهتملادو ؛ 1351 «ثحابلا حيرلا» يف تنومارب ةكرش ىف سيلاو .ب
 لبجلا»و 150٠ «ةملظملا ةنيدملا» وء٠150 «لماكلاب عفد»دو :1454 «لامرلا لبج»
 .(*) 194١ «هرمحألا

 شتيبول تسنرآو ايبمولوكو ارباك كنارف :ويدوتسالاو جرخملا نيب نواعتلا

 تنسنيشو رنراو ناوخإو شلو لؤارو تنوماربو سجريتس نوتسيربو تنوماربو

 تنومارب تناكو ةيئامنيسلا دوهجلا يف اعيمج اونواعت ذإ (.م .ج .م) و يللينم

 نم نوجرخم ناكو تاينيعبرألاو تاينيثالثلا لالخ ةعيفرلا ايديموكلاب ةنرتقم
 .ةعمسلا هذه يف ببسلا مه نزيل ام دح ىلإو سجريتسو شتيبول لاثمأ

 نأ عيطتسي امم رثكأ مونلا ةرجح باب قلغي امدنع لعفي نأ شتيبول عاطتساو
 .احوتفم بابلا اوكرت ام اذإ نيجرخملا مظعم هلعفي

 :عونتلا

 سكعت اهنكلو لكشلا ةعونتم لامعأ نم مهيدل امي ماظعلا ن ةلؤملا ىظحي

 لوح ردلياو يلليب مالفأ زكرتت 5 لاثملا ليبس ىلعف تاعوضوملا نم اًدودحم اًددع

 (ركنتلا ةلفحو سيلدتلاو يفختلا) ةعونتملا هلاكشأب عادخلا :نييسيئر نيعوضوم

 / ىنغلا / ريقفلا / ةيعويشلا / ةيلامسأرلا) رخآ ماظن ىلع نيعم ماظن ريثأتو

 لبق تيكارب زلراشت عم اهتباتكب ماق يتلا تاهويرانيسلا ىتح .(زوجعلا / باشلا
 تارادإلا ىدحإ ةسيئر :تاعوضوملا هذه سكعت مالفأ لوأ جارخإب موقعي نأ

 نيكرتشملا نيفرطلا بسح كلذو ةرمدم وأ ةقالخ جتنملاو جرخملا نيب ةقالعلا حبصت نأ نكمملا نم (*)
 جارخإ «رمحلا دونهلاو لييولافاي» مليف جاتنوم داعأ ىذلا ستئارول يد ونيد كانهف ةيحان نمف .اهيف

 .مل مليفلا نأب هيف لأعف لكشب امبر - حرص دق نامتلا نأ ةجردل لاعف لكشب ١417 نامتلأ تربور

 اةالك «نوثاراملا لجر» مليغ جاتنإ يف كردشملا رن داقيإ تربور كانهف ىرخأ ةيحان نمو زهمليف دعي

 جاتحأو مليفلاب اًمامت قصتلأ يننأل جتنم ىلإ ٍةجاح يف يننإ :هنع لاق ىذلا رجنزليش نوج جارخإ

 اًنواعت ديرأ انأف .هل ةرورض ال امهنم دحاو حبصي ءيش لك ىلع ناقا قفاو اذإف .ةيعوضوم نيع ىلإ

 ص 19195 سطسغأ ١5 زميات كرويوين) زئاقيإ لثم يوق جتنم ىلإ جاتحن كلذ لجأ نمو اًيرقبع

 )١(.
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 ةيلامسأرلاب كتحت  شتيبول جارخإ نم 1919 ”اكشوت ونين" مليف يف ةيتيفوسلا
 - نزيل جارخإ 1558 ”ليللا فصتنم"  مليف ىف - سروكلا ةاتفو .اهريثأت تحت عقتو

 اي ظقيتسا" مليف يف  ةربخم لمعت يتلا ةأرملاو .ةسيتنوك ةيصخش ىف ركنتت يتلا

 اهنأب رهاظتت نجسلا نم ًالجر ذقنت نأ ليبس يف يتلا . نزيل جارخإ 194١ "يبح
 رهاظت يذلا نزيل جارخإ 154١ "رجفلا ةدوع" مليف ىف  بحلا فرتحمو .هتجوز
 1541١ "رانلا ةلبنق" مليف يف  ةيلكلا ةذاتسأو .اًيكيرمأ اًنطاوم حبصي ىتح بحلاب

 دي ىلع ةجرادلا ةفللا نوملعتي مهسفنأ نودجي نيذلا  سكوه دراوه جارخإ
 ربكألا» هسفنب اهجارخإي ردلياو ماق ىتلا مالفألا كانه مث .ىرعتت ةصقار

 لجأ نم اًماع رشع انثا اهرمع ةاتف لكش يف ةأرما ركنتت :1947 هرغصألاو

 .ةميقلا فصنب راطق ةركذت ىلع لوصحلا

 مداخ ةيصخش يف يناطيرب طباض ىفختي :144* «ةرهاقلا ىلإ رباقم سمخ»

 .يوارحص قدنف يف قاسلا عوطقم
 يف صاخشألا دحأ طيروتب نيمأت ةكرش بودنم موقي : 1944 «جودزم ضيوعت»

 لتق ىلع ليمعلا ةجوزو بودنملا رمآتيو :جودزم ضيوعت ىلع صنت ةصيلوب عيقوت

 لخاد اهجوز ناكم بودنملا ذختي زاجيإ يفو :ةصيلوبلا ةميق ىلع لوصحلل اهجوز
 .تاراطقلا دحأ

 راكتباب رمتسم لكشب لوحك نمدم موقي :1945 «ةعئاضلا عوبسألا ةياهن ةلطع»

 .رمخلا تاجاجز ءافخإل قرط

 يكيرمأ فارغونوف عئاب ةيواسمن ةسيتنوك لباقت : 1948 ءروطاربمإلا سلاش»

 .(نيماظن وذ مليف)

 ءافخإ برحلا دعب نيلرب يف شيجلا يف بيقن لواحي :19448 «ةيبنجأ ةمهم»

 سرجنوكلا ءاضعأ نم ةديس ةرايز ءانثأ ىليل ىهلم يف ةينغمب هتقالع

 مهوت رمعلا يف ةمدقتم ةتماصلا امنيسلا تامجن ىدحإ 146٠: «بورغلا عراش»

 .هتاتف نع اهب هتقالع اهقيشع يفخيو يمولاس رودب ةدوعلا ىف ريكفتلاب اهسفن

 ت17



 نييفحصلا نيربخملا دحأ عدخي 140١: (قزأم يف لطب) ءريبكلا لافنركلا»

 .هقيدص هنأب دقتعي هلعجي نأب ةيحضلا

 .دوراب ركسعم ىلإ نيدشرملا دحأ للستي : 1907 211 مقر لقنتملا لحملا»

 .(نيماظن وذ مليف) قئاسلا ةنبا ىرت ىتف لزافي : 1404 ءانيرباس»

 .ناوج نودلا رود بعلي فيصلا يف بزاع : 1164 «تاونس عبسلا ةشره»

 ثيح :ليثمت قدصأ ردليأو يلليب لثمي مليفلا اذه : 1407 «سيول تناس حور»

 .يطنلطألا ربع جريدنل ناريط ريوصتب موقي

 ربمسيد ىتح ويام رهش لالخ روطتت ةيفطاع ةياور : 14107 «ةريهظلا ىف بحد
 .اًيرس اربخم اهوبأ لمعي ةاتفو رمعلا يف مدقتم لجر نيب

 لهأ نم اهنأ نظي هلعجتو ريهش ماحم ىلع ةأرما لاتحت : 147 «تابثإ دهاش»

 .ندنل

 ةئيه يف ناركنتي نييقيسوملا نم نانثا : 1109 «ةنخاس اهنولضفي ضعبلا»
 .امهنم دحاو مارغ يف تارينويلملا دحأ عقيو نيتأرما

 .ءارذع اهنأب رهاظتت يضام تاذ ةاتف : 1910 «ةقشلا»

 نيلرب نم يلاهألا دحأ يكيرمأ الوكاكوك جتنم : 1951 «ةثالث .نينثا .دحاو»

 .ةيجولديأ ةشقانم ىف نامدتحي ةيقرشلا

 تايرخألا ايازم ىلع لوصحلا تاسموملا ىدحإ لواحت : 111* «ةقيقرلا امريإ»

 .يفختلا ىلإ اهقيشع أجليف

 حمستو .ةجوزتم ةأرما ةيصخش لحتنت راب يف ةيقاس : 1454 «يبغ اي ينلبق»

 اهل تحبصأو تحجن هتينغأ نأ دقتعي نأب ىناغألا فلؤم اهجوزل تاجوزلا ىدحإ
 .روهشم ىنغم عم ةليل تضق اهنأل نكلو اهايازم لجأ نم سيئ ةجض

 ةيضق عفرب هعانقإب هتجوز قيقش موقي ينويزفيلت روصم : 1956 ءظحلا عناص»

 .ةيمهو رارضأ لجأ نم
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 ةيصخشل ةجلاعم ىأ هزربت يذلا عادخلا : 197١ «ةصاخلا زملوه كولئرش ةايحد

  .زلوه

 دعوم بيترتب ناموقي لحارلا هيبأ ةقيشع ةنباو جوزتم لجر: 1971 «يتناشآ»

 (اهمأو هوبأ) نادلاولا هسرام ىذلا عادخلا هيف نارركي ثيح ايلاطيإ ىف يونس

 .امهتوم ىتح

 ءيش ىأ لعفي نأ دادعتسا ىلع ريرحتلا ءاسؤر دحأ : 1974 «ىلوألا ةحفصلا»

 نم نوكت نأ تفداصت ةبذك ىلإ أجل ولو ىتح عماللا يفحصلا هربخم ةداعإل
 .«يتعاس قرس ةرهاعلا نبا» يكيرمألا حرسملا يف روطسلا رهشأ

 امنيبف ؛لوانتلا ىف نكلو عوضوملل ةبسنلاب فلؤملا لمع ىف عونتلا ربتعي الو

 دجي عونلا اذه نأ الإ ردلياو مالفأ ىف دئاسلا عوضوملا وه عادخلاو ركنتلا نوكي
 اهنولضفي ضعبلا  رغصألاو ربكألا) سرافلا :ةفلتخم لامعأ ىف هل اًسفنتم

 - ةريهظلا ىف بح - انيرباس) ةيكيتنامورلا ايديموكلاو ؛(ةقيقرلا امريإ  ةنخاس

 ايديموكلاو ,(ةثالث .نينثا .دحاو  ةيبنجأ ةمهم) ةيسايسلا ايديموكلاو :(ىتناضآ
 عوبسألا ةياهن ةلطع) ةيعامتجالا ةيعقاولاو «(ظحلا عناص  ةقشلا) ةيعامتجالا

 ىلإ رباقم سمخ) برحلا نمز اماردوليمو سسجتلاو .(ريبكلا لاقنركلا  ةعئاضلا
 (تابثإ دهاش) ةمكحملا ةعاق اماردوليمو ١7(, مقر لقنتملا لحملا  ةرهاقلا

 - روطاربمإلا سلاف) ةيخيراتلا تارتفلاو .(بورغلا عراش) .ةيطوقلا اماردوليملاو

 .(جودزم ضيوعت) ملظملا مليفلاو .(زملوه كولرشل ةصاخلا ةايحلا

 عوبسألا ةياهن ةلطع) تاياورلا :ةفلتخم رداصم نم اهسفن مالفألا يتأتو

 لقنتملا لحملا) ةدعم نوكت نأ امإ يتلا تايحرسملاو :(ةريهظلا يف بح  ةعئاضلا

 عم اهتباتك داعت يتلا وأ .(يتناقآ تاونس عيسلا ةشره  انيرباس !١ مقر

 - ةقيقرلا امريإ  ةثالث .نينثا .دحاو) ام دح ىلإ اهلصأ ىف ءاج امب ظافتحالا

 ًالصأ تبتك يتلا تاهويرانيسلاو :.(جودزم ضيوعت) صصقلاو :(ىبغ اي ىنلبق
 عئاص  ةقشلا  ريبكلا لافنركلا - بورغلا عراش  روطاريمإلا سلاق) امنيسلل
 .(زملوه كولرشل ةصاخلا ةايحلا  ظحلا
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 هتاعوضوم راركتب موقي يقيقحلا فلؤملاف .راركتلا نم فلؤملا جعزني الو
 كلذلو .عاونألا هذه لخاد عفاودك نكلو ةفلتخم عاونأ يف طّقف سيل ةيساسألا
 :ردلياو مالفأ يف ةفلتخم عفاودك رركتي يفختلا /عادخلا عوضوم نإف

 ١ ىف بح  تاونس عيسلا ةرشه - جودزم ضيوعت) انزلا- الظهيرة  الشقة 

 .(يتناطآ  يبغ اي ينلبق

 .(ظحلا عناص  جودزم ضيوعت) نيمأتلا لايتحا .

 دهاش  رغصألاو ربكألا) ينامسجلا نهرهظم رييغتب نمقي يتاللا ءاسنلا - ؟
 .(تابثإ

 - ةنخاس اهنولضفي ضعبلا) ينامسجلا مهرهظم رييغتب نوموقي نيذلا لاجرلا -
 ش .(ةقيقرلا امريإ

 - يبغ اي ينلبق  ةقشلا  رغصألاو ربكألا) نهقاشع نعدخي يتاللا ءاسنلا 6

 .(زملوه كوئرشل ةصاخلا ةايحلا

 اهنولضفي ضعيلا  تاونس عبسلا ةشره) مهتاقيشع نوعدخي نيذلا لاجرلا_ 1

 .(ةقيقرلا امريإ  ةنخاس

 - جودزم ضيوعت  ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ) مهضعب نوعدخي نيذلا لاجرلا -
 .(ظحلا عئاص - ريبكلا لاقنركلا  ةعئاضلا عوبسألا ةياهن ةلطع

 :«نيماظنلا يذ» مليفلا يف ةيتآلا عفاودلا فاشتكا نكمي لثملابو

 ةاتفلاو «روطاربمإلا سلاف» يف ةيداعلا ةأرملا_ ةسيتنوكلا يقبطلا زيمتلا ١

 .«اتيرباس» ىف زيمتملا ىتفلا  ةيداعلا

 «ةقشلا»و «ةريهظلا ىف بحد و «انيرباس» ىف زوجع لجر  ةاتف) نسلا زيمت - 9

 عراش» و «ةيبنجأ ةمهم» ىف نسلا ىف ةمدقتملا ةأرملا  باشلاو .«يتنافآ»و

 .«بورغلا

 «ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ» يف ءادعألا ءافلحلا) برحلا ةجيتن زيمتلا 1

 («ةيبنجأ ةمهم» يف موزهملا /رصتنملا و «7 مكر لقنتملا لحملا»و
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 «ةثالث .نينثا .دحاو» ىف ةيعويشلا ةيلامسأرلا) تايجولديإلا يض زيمتلا

 .(ةيبنجأ ةمهم ىف ةيشافلا / ةيرحلاو
 :تافطتقم

 نوموقي اًمئاد مهنأب لوقلا نع مهسفنأ نورركي نيجرخلا نأب لوقلا فلتخي

 هذه نوكت ام اًردان نكلو هسفن نم كوكشتيه سبتقي ام اًيلاغف ؛ :مليفلا سفن لمعب

 يف ةيئاردتاكلا جرب نم (نيوج دنومدإ) يلوار 00 .ةيفرح تاسابتقالا

 نم نكلو ةلئامم ةقباس طوقس تانيلمع نهذلا ىلإ ديعي ”يبنجألا لسارملا"

 لامشلاب لامشلا» و 1968 "ةماودلا“ و 1587 «برخملا» يف اًمامت ةفلتخم نكامأ

 ةرئاطلا مطحتت امدنع ةاجنلل اًفوط حبصي ىذلا ةرئاطلا حانجو :5 «يبرغلا

 «ةاجنلا براق» ىف يقيقحلا ءيشلا لئامي «يبنجألا لسارملا» ىف يطنطألا يضف

 .رحبلا ىف ءاقبلل اًديج تادعملا لكشلا مدختسيو اًمامت فلتخم مليف وهو . 5

 يه ةرايسلا (سياه ارايرب) شنالب دوقت تناك امدنع «ةيلئاع ةرماؤم» ىفو

 هقنخت نأ تداك ىتح هقنع طايرب ثيشتت اهنإف ةرايسلا لمارف عيضتو اهبيبحو

 يف قنعلا طايرب بكترت تناك ىتلا مئارجلا نهذلا ىلإ اذه اهكولس ديعيو .هب

 انعقوت روجهم عساش قيرط يف نانثالا ناك امدنع لثملابو . 191/7 «ةنونجم ةبغر»

 فرعتتو «يبرغلا .لامشلا ىلإ لامشلا» ىف تاديبملا شر ةرئاط زربت نأ اًبيرقت

 صل تيب لخاد بيبحلا نوكي ةنيعم ةطقن دنعو .تاقلطلاب امهرطمتو امهيلع

 ينرام اهتذختا يتلا تاطايتحالا سفن ذختي هرمأ فشك بنجتي ىكلو تارهوجملا

 فارطأ ىلع خبطملا نم رميو هءاذح علخيف :مسالا اذهب كوكشتيهل مليف يف

 ,ءاذحلا يتدرف ىدحإ هدي نم طقسي نأ هنم رظتنن انك عقاولا يضو ؛هيمدق عباصأ

 . ديدج ناكم ىف رهظت اهنكلو ةميدق ليح هذهف ؛ينرام نم انعقوت امك طبضلاب

 لباق فيك انيريل كاب شال اًدادترا ردلياو ىلليب فاضأ تابثإ دهاش يضو

 يليل ىهلم يف (شتيرتيد نيلرام) نيتسرك هتجوز (رواب نوريات) لوف درانويل

 سفن يه شتيرتيد ةفرح تناكو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىف جروبماهب

 همليف هنهذب قلعي ناك ردلياو نأو دبالف . "ةيبنجأ ةمهم“ ردلياو مليف يف ةفرحلا
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 عمو ؛كاب شالفلا رشحب ىتسيرك اثاجأ ةيحرسم لهتسي نأ ررق امدنع قبسألا
 «ةيلئاع ةرماؤم» سيل املثم اًفلطم «ةيبنجأ ةمهم» وه «تابثتغ دهاش» سيلف كلذ
 .«يبرغلا لامشلا ىلإ لامشلا» وأ "ةينونج ةبغرأ وه

 :تاراعتسالا

 نم ءزجك مهسفنأ ىلإ نورظني مهنأل ةلاصألا ةلأسمب ٌةماع نوفلؤملا جعزني ال
 هيلع نودمتعي الو ىمعأ لكشب هنوسدقي ال مهف ىضاملل مهمارتحا مغرف .ثارت
 امدنعف .هنم اوذخأي نأ مهرودقم يف ثاريمك هيلإ نورظني لب .دامتعالا لك
 ةحيذم تكرت دّقف .هنولحتني نأ نود هب ب امنإف ىضاملا نم نوريعتسي

 ريثك ىلع اهتمالع 1570 "نيكمتوب" نيتشنزيآ يجريس مليف يف اسيدوألا ملالس
 ىف اهل بيجعلا هريدقت نع ربع ىذلا ٠ اك رو فاق امب امنيسلا يجرخم نم
 كوكشتيه لعفو. 1450 "”بهذلا نع نوثحابلا" مليف يف ”ياودورب ةينغأ" دهشم
 ةعاق ملالس ىلع لايتغا عقو امدنع "ىبنجألا لسارملا" مليف ىف ءيشلا سفن
 .مادرتسمأ يف رمتؤم

 قلغي امنيحف ؛ةقرلا يف ىرايي ال يذلا ذاتسألا وه شتيبولو نأ ردلياو ربتعاو
 شيشلا قلغي وأ رئاتسلا يخريو شتيبول مالفأ دحأ ىف بابلا صاخشألا دحأ
 ,هتقش ىف ةبنكلا ىلع ةفلك الب امهسولج ءانثأ فيند سيليف نم اًمئاد ءرملا بجعتي
 انقدص املثم هقدصن نلو ."كانه انسلج طقف' لوقي وهو فين توص عمسيو
 يف ظقيتست ةيلاتلا ةطقللا يفو اهبيبح مون ةرجح باب قلغت يتلا شتيبول ةلطب
 .اهمون ةرجح

 :ردلياو يلليب عم ةلباقم

 وه ربتعيو ؛ةساردلا قحتسي ىذلا جرخملل اًجذومن ردلياو يلليب ربتعي
 اوشاع نيذلا لئالقلا رابكلا نيجرخملا ضعب شتيفكنام .ل فيزوجو كوكشتيهو
 هل مليف رخآ شلو لؤار مدق دقو .تالتكتلا ماظن ىلإ ويدوتسالا ماظن نم لوحتلا
 .جرخي لازام ردلياو نكلو 197١ سكوه دراوهو 1545 يف رلياو مايلوو 1514 يف
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 ذنمو .هجرخي مليف لك ويرانيس ةباتك يف كراشي هنأل يقيقح فلؤم اضيأ وهو
 دقو ,ةليلقلا تاءانثتسالا ضعب عم همالفأ لك جاتنإب ماف دقف «ريبكلا لاقنركلا»

 نيئرب ىفو كرويوين ىف ةثيدحلا نونفلا فحتم تارابختسال اعوضوم ردلياو ناك
 نانثا .تارم تس راكسوألا ىلع لصح دقو .روبمال الاوك يف ىتحو كروتو

 نسحأ نع تارم ثالثو ؛.(ةقشلاو ةعئاضلا عوبسألا ةياهن ةلطع) جارخإلل

 .(ةقشلا و بورغلا عراش و عوبسألا ةياهن ةلطع) ويرانيس
 يفش كلذ عمو .«اهبحاص قدصت الو ةياكحلا قدص» :سئول .ه .د لاق دقو

 جتنيو جرخيو بتكي ىذلا كلذ ٌةصاخ هلوقيل ريثكلا هيدل نوكي نأ صاصقلا ناكمإ
 متهم وهف مليفلا ةيرظنب هملع نم مغرلاب ذإ ءيلمع جرخم ردلياو يلليبف :هصصق
 ديدجت درجم ردلياول ةبسنلاب فلؤملا ةيرظنو .ةيقيقحلا امنيسلاب اهتقالعب طقف
 .اًملؤم هنوك نع ةيرظن عضي مل اًفلؤم حيصأ نأ ذنمو ىدقن حلطصمو

 درجمبو .لاسرفينوي ةنيدم تاهويدوتسا قاطن يف ردلياو يلليب بتكم عقيو
 رفصألا قرولاو مالفألا نم ريبكلا ددملاو لماحلا تاذ ةريبكلا ةدضنملا ىلإ رظنلا
 جرخم بتكم اًضيأ هنكلو .اضرعم سيلو لمع بتكم هنأ ءرملا كردي ربحلا مالفأو

 روص كانهو ؛هتبتكم يف ىولعلا فرلا تسلا راكسوألل هزئاوج ألمت ىئامنيس

 .اهبوث ريطي ثيح «تاونس عبسلا ةشره» مليف

 1515 وينوي ١١ ىف ةيصخشلا ةلباقملا ناكملا اذه لخاد يف ترج

 هلعفي ناك ام لك نإ جرخملا رود نم ليلقتلا ىلإ نوليمي نيذلا داقنلا لوقي : كيد
 ةسايس ذيفنت وه ويدوتسالا ماظن لخاد هلمع تاونس لالخ جرخسم يأ

 نع نكلو "ردلياو يلليب مالفأ" نع نوثدحتي دقف ؛هب لمعي ىذلا ويدوتسالا
 تنومارب ىف تنك امدنع (15604- )١517 تنومارب ىف «ردلياو يلليب ةرتق»

 ؟تنومارب جاتنإ ذيفنتب موقت كنأب ايعاو تنك لهف

 ل 185-



 ىلع ةقفاوملا يف قحلا يدل نكي مل امدنع ىلوألا مايألا يف ىتح الو اًدبأ :ردلياو

 دئدنع تناكل يقيقح اذه ناك ولف .يئاهنلا جاتنوملا لمع وأ ويرانيسلا

 مالفألا لك عقاولا ىفو  مالفأو نزيل لشتيمو سجريتسو شتيبول مالفأ
 .كلذك نكت مل .هباشتت  تنومارب يف ةماهلا مايألا هذه لالخ تمت يتلا

 نيلثمملا ةمئاقو مليفلا عوضوم ىلع يتقفاومو تنوماري ةقفاوم درجمبف

 كلت يفو) ةباقرلا لكاشم يدل نوكت نل هنأب مهكاردإ درجمبو ةينازيملاو

 قافتالا درجمبو  (ةباقرلا نع اديعب ءايشأ نم برهن نأ انيلع ناك مايألا
 هجاتنومب موقأو هديرأ امبسح مليفلا بتكأ تنك . ارح حبصأ كلذ لك ىلع

 مليفلا عابي امدنع ًاليلق لزانتأ نأ ىلع ناك عيطلابو :ديرأ امبسح

 مل اًئدتبم اًضيأ تنك امدنع نكلو .كانهو انه فذحب موقأف نويزفيلتلل

 اريجأ ينوك يف ةظحل ركفأ ملو نآلا ىدل يتلا ةقلطملا ةنميهلا يدل نكي

 .تنومارب تاهويدوتس يف

 لوانتي ىذلا جرخملا ةيصخشل اهديكأت يف فلؤملا ةيرظن نأ ىرت تنأف

 جتنيو جرخيو بتكي يلثم جرخم نع اًريثك لوقت ال رخآ ىصخش ويرانيس

 ةباقن ىلإ ىمتنأ عبطلاب ىننإ) نيجتنملا ةباقن ىلإ يمتنأ يننأ مغرو .همليف
 ةيرظن مييقت عيطتسأ ىننأ ىداقتعا ىفف ,(نيجرخملاو ويرانيسلا باتك

 يننإف مليفلل اجتنمو اجرخمو اًبتاك ينوكيف .داقنلا مظعم نم لضفأ فلؤملا
 .فلؤم عبطلاب

 ؟فلؤملا ةيرظن ئلع قفاوت تنأف نذإ :كيد

 جرخمف .هنم ىصقألا دحلا ىلع جرخملا لوصحبو ويرانيسلاب اًميمع اًناميإ

 ويرانيس هعمو عمال جرخم نكلو ةمقلا ىلع لظيس ميظع ويرانيسو عضاوتم

 عم كتيادب دنع ناك امهن اجرخم ءرملا حبصي نأ نآلا لهسألا نم له :كيد

 ؟ةعانصلا
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 نكت ملو :نيرمتلل ةيضرأب كدمي نويزفيلتلا نأل ةلوهس رثكأ نآلا لاحلا :ردلياو
 تالسلسملاو ةريصقلا مالغألا ادع اميف نيرمتلل ةيضرأ يضاملا ىف كانه

 ىلع نامنيز درف لصح ثيح «ديفت ال ةميرجلا» .م .ج .م تالسلسم لثم
 وأ ةماه تاقالع كيدل تناك وأ ياودورب يف تلمع ول ادع اميف .هتصرف
 .ًالمع كسفنل دجت نأ ةياغلل ةمعص ةلأسم تناك .ناطلس مهل موجن كبلطي

 حبصتل ةبيط ةصرف ىلع لصحت دق جرخم دعاسم كلمعب نأ نظت دقو

 ىلع صرفلا فعضأ الإ كلمي ال جرخم دعاسمف كلذ عمو .اجرخم
 مهيدل براقأو لثمملاو روصملاو راوحلا بقارمف .اجرخم حبصيل قالطإلا

 .نيجرخم اوحبصيل لضفأ ةصرف

 جاتن ةمخضلا تابلطتملا عمو .نويزفيلتلا عم ريغت دق كلذ لك عبطلابو
 .ىفاكلا تقولا هوتاليلا ىف كدجاوت ءانثأ ملعتت نأ كناكمإ ىفو صرفلا

 جرخملا ةرمإ تحت بيردتلا نم يلاع ىوتسم ىلع نيينف ةعومجم دوجويو

 ينيصلا جاجزلا خفن وه جارخإلا سيلو .امامت اًرامح نوكي نأ نكمي ال هنإف
 هملعت نكمملا نم هنإ .ةيبهذلا ةريغصلا اكنألا ليثامت ةعانص نف وأ

 ,ةعطاقو ةينضم ةفرح اضيأ وهو ءابولسأ وأ ةبهوم كيدل ناك اذإ ةعرسبو
 ىف نكلو اهضرع لالخ ةيحرسم ةباتك ديعت نأ عيطتست حرسملا يفف

 ىهتنا دقف .كبجعي مل اذإ «مليفلا ريوصت ديعنلف» :لوقت نأ نكمي ال ىتنهم
 نم ططخ عضو ىرج لعفلابو ايقالسوغوي يف نولثمملاو تاروكيدلا ديفنت

 .مليفلا عيزوت

 ؟مليفلا هيلع نوكيس امع كنهذ ىف ةروص كانه نوكت له :كيد

 ام ىلإ اًمامت دوعي فوسف هل كلمع ءانثأ مليفلا ىف كسفن تبذأ ول ىتح :ردلياو

 ةدوجو ويرانيسلا ةدوج ىلع ليلد اذهو ويرانيسلل كتباتك دنع هيلع ناك
  ثدحي ام اًيلاغو  مالفألا دحأ حاجنلا فداصي مل اذإو .ةداملا رايتخا
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 مدقأ تنك .. اهل ةيمهأ ال ةصق وأ أطخلا ةياكحلا يورأ تنك يننأل كلذف

 راتخأ دقو .اهميدقت ةعارب نع رظنلا فرصب اهل ةصرف ىأ الب ةياكح
 ريغ تقولا حبصيو رومألا بلقنت نأ ثبلت ام اهنكلو تقولل ةبسانملا ةصقلا
 دعب رشني فوسف تالجملا ىدحإل ًالاقم بتكأ امدتعو .مليفلل بسانم

 ,عوضوملاب مامتها كانه لظيسو روهمجلا نادجو ريغتي نل .ةليلق عيباسأ

 .امامت روهمجلا نادجو ريغتي دقو نيتنس ةدمل رونلا ىري نل يمليف نكلو

 ؟ريوصتلا أدبت امدنع ةلماك كتاهويرانيس نوكت له : كيد

 ىرأ نأ ديرأ يننكلو مليفلا يهتنيس فيك ملعأ يننأ ىنعمب ةلماك نوكت :ردلياو
 امهف ؛ثلاثلا ىلإ لخدأ نأ لبق يناثلاو لوألا لصفلا ثادحأ يرجتس فيك

 .تاحارتقالل دادعتسا ىلع اًمئاد انأف .رطس لك ةباتك ىنعمب نيلماك اسيل

 ناك اذإو .هرييغتب موقأ ةشوربلا ءانثا ديج لكشب دهشم ذيفنت نكمي مل اذإف
 ءاهتفاضإ يناكمإب نإف ةءاضإلا لماع ىتح وأ ةريغص ةركف لثمم ىأ ىدل

 .هيلإ فيضتل اًئيش ًالوأ كيدل نوكي نأ بجي نكلو

 كاجو نيلكام ىلريش نأب ىوري امل ةبسنلاب ةقيقحلا نم ءيش كانه له :كيد
 موي رخآ يأ «ةقشلا» مليفل يماتخلا دهشملا ىف امهراوح املست نوميل

 ؟ريوصتلل

 ىتفلا لصحي فوس :مليفلا يهتنيس فيك اًديج ملعن انك اننكلو ,نكمم :ردلياو
 تاملكلا نوكت نأ لامتحا .ةاتفلاب زوفيو هب يحضيو هديري ناك ام ىلع

 ىننإ .لجترن ال اننكلو ةقباسلا ةليللا ىف ةبتاكلا ةلآلا ىلع تبتك دق ةيلعفلا
 .لاجترالا ىلع اًدبأ دمتعأ ال

 امرادلاو سرافلاو ةيسنامورلا ايديموكلا نم اًبيرغ ًالاجم كمالفأ زربت :كيد
 ىلإ فدهت له .ةيتاذلا ةمجرتلاو اماردوليملا ىلع مئاقلا مليفلاو ةيعامتجالا
 ؟عونتلا اذه لثم

 هنإ .ءاسملا يف جرخي امدنع ةنكاد ءاقرز ةلح اًمئاد ىدتري ًالجر فرعأ انأ :ردلياو
 ول اذام لءاستأ اًنايحأ ؟ةرتفل ةلدبلا علخي ال اذامل .ملعت امك للملا ريثي ءيش
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 ملف ىلا سانلا بهذي امدنعو رمالقألا نم دحاو عوتب لظأ شك هب بجعأ

 ترماغ دقل . 1 و اا

 اًمئاد كانهف هعنصأ يذلا مليفلا ةيعون تناك امهم نكلو :يسفن تنحتماو
 ءامامت عنصتلا مدعو بولسألا ىف ةقلطم ةطاسب :اهيلإ فدهأ ةدحاو ةفص
 .ردلياو يلليب مليف ىف فئاز رهظم يأ كانه سيل
 نآلا يننإ :ةيسفنلا ةلاحلا ىلع دمتعت د مالغألا ةعانص نأ ىلإ ةفاضإلابو
 مليف جرخأ فوسف كلذلو يدج ءيش لمعب حمست ةيسفن ةلاح يف

 ىف لقألا ىلع «بورغلا عراش» مليفب ضعبلا ركذي دق يذلا (*) ءاروديف»
 .اًمامت اًملتخم نوكي فوس هنكلو ةداملا

 عم نواعتت له نكلو ةكراشم كتاهويرلثيس ةياتكب موقت كنأ فورعملا نم :كيد

 جاتنوم لمعب ماق دق نوسيداه ناود نأل لأسأ يننإ ؟كراشمك كريتنوم

 ؟ىلوألا كمالفأ ضعب

 ءارولا ىلإ اندع ام اذإ كلذو ,ىضاملا ىف مليف بكرم نوسيداه ناود ناك :ردلياو

 امدنع ينم اًبيرق ناك ءشور لاهل اروصم لمعي زنقيتس جروج ناك ثيح

 تقولا كلذ ىتح ىننأل اريثك هنم تملعت دقو «رغصألاو ربكألا» تجرخأ

 .(**) اريماكلا فلخ سيلو ةبتاكلا ةلآلا فلخ يتايح تيضق

 ؟اريماكلا فلخ تحبصأ فيكو :كيد

 ةباتكب موقأ تنك دقف :ةياغلل ريثملا ءيشلا وه كلذ ؟اجرخم تحبصأ فيك :ردلياو
 يف اندجاوتب حومسملا نم نكي ملو تيكارب زلراشت عم تاهويرانيسلا

 ةيئامنيس ةمجن نع ىهوا 91/1 «ةجوتملا سوؤرلا» نوريات ساموت باتك يف ةريصق ةياور لوأ اروديف (*)
 .(مجرتملا) .نمزلا ريثأت اهيلع ودبي ال

 بتكيل نيلرب ىف هلمع كرت 147٠ ماع رخاوأ ىفو .انييش هتدلب ىف ةيلمعلا هتايح ردلياو أدب (*)
 .(مجرتملا) .امنيسلل
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 دوجو ىف نوبغري نوجرخملا نكي مل ًالوأف مليعلا ريوصت ءانثأ هوتالبلا

 دكؤأ نأ تررقو ءرخآ مليف ةباتك نم انيهتنا انك ايناثو ,هوتالبلا ىف باتكلا
 ةراثإ ىف تأدب كلذلو ؛يتاهويرانيس ىف مكحتلا تدرأ ىننأل ىدوجو

 نكت مل عقاولا ىفو .اًمليف جرخأل تنومارب ىنتعد ةياهنلا ىفو ميحجلا
 ىف اًمليف نينسمخ جتنت تناك نيحلا كلذ ىف تنومارب نأل ةريبك ةقفص
 .«ةباتكلا ىلإ دوعي فوس ذكدنعو اًمليف جرخي ردلياو اوعد» :اولاقو .ةنسلا

 احاجن ققح اًئيش تلمع يننكلو .«مالك ىأ» لمعأ نأ ىنم دحاو لك عقوتو
 ماخلا مليفلا نمث عم هعاجرتسا ىلع ردقأ ام لك تعجرتسا دقف ؛اًيراجت

 .هرغصألاو ريكألا»

 ةمحر تحت اضيأ حبصت فوسف كمليف ىلع رطيست مل نإ ىرت تنأف :كيد
 ش ؟نيلثمملا

 عنتقم ريغ وأ اًفيعض اجرخم نيلثعمملا دحأ لداجي نأ لهسلا نم هنإ :ردلياو
 «رجفلا ةدوع» مليف ىف لمعن انك تيكارب رتسمو ىننأ ركذأ انأو .ويرانيسلاب
 لراشل اًدج ًاليمج اًدهشم انبتك دق انكو .نزيل لشتيم هجرخي ناك ىذلا
 ىف هيياوب رظتنيو ؛لوخدلا ةريشأت رظتني رجاهم رود بعلي ناك ئذلا هيباوب
 .انسح .نقذلا قيلح ريغو ةئيهلا ثعشأ ادب دقو ريقح ىكيسكم قدتف

 .هيباوب اهبعلي ناك ىتلا ةيصخشلا نع ءيش زاربإلو قدنفلا ةيعون زاربالو

 .طئاحلا قلستي راصرصك ةرخاس تاقيلعتب هيباوب هيف موقي اًدهشم انعضو
 تقوب كلذ دعبو .هانيتك امك هريوصت ىرجي فوس دهشملا نأ تدقتعاو

 :لاّمف ءراصرصلا دهشمب هياجعإ نع هتلأسو هيياوب ىلإ تعره ريصق
 ةباجإ تناكو ؟هومتقزم اذامل :هتلأسو تقدص .«دهشملا اذه انقزم دقل»

 عيطتسي ال يذلا تقولا ىف راصرص ىلإ ملكتأ نأ ىننكمي فيك :هيياوب
 ةيناسلإ نبا عطتسي مل اذإ :تيكاربل تلقو تبضغو "بيجي نأ راصرصلا

 دق نكن ملو .صخش ىأ عم مالكلا عيطتسي نلف راصرص ىلإ مالكلا اذه

 ىلإ هيياوب دهاشم نم ىقب ام ليلقتب انمق كلذلو دعب ويرانيسلا انزجنأ
 .دح لكأ
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 ؟ةباتكلا جرخملا رودقمب نوكي نأ مهملا نم له :كيد

 نيجرخملا نم ريثكف .ةءارقلا هرودقمب نوكي نأ جرخملل ةيمهأ رثكألا نم :ردلياو
 مهنكلو ؛كلذ اولوقي نأ ةعاجشلا مهيدل تسيلو ويرانيسلا نومهفي ال
 .رابتعا يأ نود هنوروصيو نورمتسي

 ىأ ماق له .ريتنوملا رود نع هذه انمايأ ىف طلخلا نم ريبك ردق كانه :كيد
 ؟كمالفأ نم مليف يأ لكش رييغتب نيريتنوملا نم دحاو

 هلعفيل ريثكلا كانه سيل هنإ ءديدش داصتقاب روصأ نأ تملعت دقل ءال :ردلياو
 نع ىسفن ةيامحب موقأ الو  اريماكلا ىف مليفلا عيطقتب موقأ يننإ .ريتنوملا
 أدبتو نيلثمملا قهري اذهف ةقيرط ةرشع ينامثب دهشم ريوصت قيرط
 ريتنوملا عم ةروصملا ةداملا صحفب موقأو ءاهيناعم دقف ىف تاملكلا
 ىصقأ اذهو انه ةيفاضإ ةطقل ىلإ ةجاحب يننإ :هل لوقأ دقو ءاهتشقانمو
 نأ وأ يمليف ريغأ نأ ىلع متحتي نأ ثادحي نأ نكمي ام أوسأو .ثدحي ام
 .هيلإ فيضأ

 ىديد تناكف .مهيريتنوم ىلع اًريبك اًدامتعا نيجرخملا ضعب دمتعي كلذ عمو :كيد
 رثرآ ديب تذخأ اهنإ اولاق داقنلا ضعب نأ ىتح .اهرصع ىف ةروطسأ نلآ
 | .اهجاتنومب ىرخألا ءارو ةرم نب

 اهب دعاس ىتلا ةقيرطلاب هبشأ رمألاف .هديب تذخأ اهنإ لوقأ نكأ مل ىننإ :ردلياو
 .«)رشنلل هتياور قيسنت ةداعإ يف فلوو ساموت ..زنكرب .! ليوسكام
 يديد قحتستو . اًئاتشأ جرخي هنأل كلذف جرخملا ديب ريتنوملا ذخأي امدنعف
 ءىشلا سفنو .مليفلا نأش نم عفرت اهنأل ةرادجب اهلتحت يتلا ةناكملا نلآ

 ملع ىف ةبوهوم يهف «كاكفلا» عيطقتب تماق ىتلا زدليف انريقل ةبسنلاب
 .اهعيطقت عاقيإو تارداكلا عيطمت

 تويلإ .س .ت ميظعلا دقانلاو رعاشلا عم دنواب ارذع ريبكلا دقانلاو رعاشلا اضيأ هلعف ام اذهو (*)
 هل ءادهإ ةباتكب تويلإ ماق كلذلو اهئازجأ نم ريثك ىف فذحلاب ماقف ,«بارخلا ضرألا» ةديصق يف
 .(مجرتملا) .«رهمألا عناصلا دنواب ارذع ىلإ» ةينيتاللا ةديصقلا ةمدقم ىف
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 لاقي كلذ عمو مايأ ةعبرأ يف «ىلوألا ةحفصلا» مليف جاتنوم لمعب تمق دقل :كيد

 .ءرشلا يضارأ» مليف جاتنوم ىف اماع ىضق كيلام سنريت نأ

 ىننأ امك ءانأ ىسكع ىلع مليفلا نم ةريبك ةيمك ريوصتب ماق هنأل كلذ :ردلياو

 ةلاح ىفف .تقولا ىدل سيلف كلذلو .ةياغلل نيفلكم نيلثمم عم لمعأ

 نيذلا ؛اًدج نيبوهوملا ؛نيثدتبملا نيينفلا نم ةعومجم كانه "رشلا يضارأ"

 ناكم نم اريماكلا كيرحت لمشي امب مهسفنأب ءيش لك لمعب نوموقي

 يتأي تفولا يضمبو :نوءاشي ثيح نوروصيو جورخلا نوعيطتسيو .رخآل

 بجي ىننأ نيح ىف :نوفرصنيف حيرصت مهيدل ناك اذإ مهلئأسيو فيرشلا
 روكيدلا ىف ادعتقم تعفر اذإو .هيلع لصحأ ىتح رظتنأو احيرصت بلطأ نأ

 هبشأ وهف ءامامت فلتخم انلخدمف .,تاداحتالا عم شقانتأ نأ بجيف

 .ىعرشلا حرسملاب ةلجترملا ايديموكلا ةنراقمب

 ؟كمالفأ ىلع رثكأ ةرطيس ديرت كنأل جاتنإلا ىلإ تهجتا له :كيد

 ىلإ رظنأ .نيقالخلا نيجتنملا نم ةياغلل ليلق ددع كانه اًضيأ هنألو لجأ :ردلياو

 .رتروبير دوويلوه يف نالعإلا اذه

 زنالباي كنارف  فوشنار نترام جاتنإ

 رلليه رثرآل مليف

 زنجيه نيلوك - سكليم - رليمل ىئامنيس مليف

 ناتثا موقي وأ ةيكلم ءارشب ام صخش موقي نأ ثدحي ىذلاف ؛يعيبط ريغ اذه

 رمتستو نيكورف ليب مليف وأ نيكورف ليبل مليف اذكه هتءارق بجي كلذلو .اهئارشب
 نالفو نالف جاتنإ» يهف حرسملا يف ىتحو .ةلئاه رورغلا ةبعلف ,كلذ دعب تارتاهملا

 ةياهنلا يف يهف اًمامت كلذ لك نم انيهتنا اذإو «نالعو نالف عم كارتشالاب

 .ناجول ايشوجل «كيفسابلا بونج»
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 مليفلل نوفيضي (نيودلوجو كينزلسو جربلاث) لاثمأ نم نويقيقحلا نوجتنملاف
 مليفلا ناك امدنعو ؛ةماهلا مهتارارقل جاتحت تنك امدنع كانه اوناك .هنورشيو
 لضفأ ىف ضرعيل هل نوقسني اوناكو هل ضورعلا لضفأ ىلع نولصحي اوناك يهتني
 .امتيسلا رود

 تناس حور» مليف ادع ام كمالفأ لك تجتنأ دقف .«قزأم يف لطب» مليف ذنم :كيد

 رثرآ هجتنأ ىذلا «تابثإ دهاش» مليفو دراويه دناليل هجتنأ ىذلا «سيول
 ؟كسفنب نيمليفلا نيذه كجاتنإ مدعل ببس كانه ناك له «نبالا ولبتروه

 نكت مل كلذلو دوويلوه ىلإ ةرم لوأل تيتأ امدنع يلاليكو دناليل ناك :ردلياو
 لوألا ىمليف جاتنإب ولبنروه رثرآ ماقو .يمليف يل جتنيل ةلكشم ةيأ كانه
 رود ىف تبغر ىتلا نستيرتبو نيلرامل اًقيدص اضيأ ناكو ."رغصألاو ريكألا'
 نم ةقثاو نوكت ىتح جارخإلاب موقأ نأ ىنم تيلطف 'تايبثإ دهاش يف
 .رودلا ىلع لوصحلا

 لامعأب رثأتملا شتيفونادجوب رتيب لاثمأ نم نيجرخملا وحن كروعش وه ام :كيد
 ش ؟نيرخآ نيجرخم

 ديدش هنإ ؟نيجرخملا عبات :شتيفوفنادجوب ىلع قلطن اذام ملعت له :ردلياو
 بولسأ ىلع رثعي نأ بعصلا نم هنأ ةجردل امنيسلا خيرات يف سامغنالا
 .هب صاخ

 ؟نيرخآ نيجرخمب ترثأت نأ قيس له :كيد
 .اًيروعش ال ناك دنتق كلذ تلعف دق تنك اذإ :ردلياو

 ةايحلا و «روطاربمإلا سله» ىف شتيبول ةسمل كانه ؟شتيبول نع اذامو :كيد
 .زملوه كولرشل ةصاخلا

 مل انأو .هديلقت نكمي ال وهف شتيبول نع دعتبي نأ دحاو لك حصنأ ىننإ :ردلياو
 ترتخا ةفدصلا ضحمبو .نيتلاحلا اتلك يف شتييول مليف لمع ىف عرشأ
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 فذحأ نأ دبال ناكو .ةجض زملوه ثدحي ملف .يمالفأ لشفأ نم نينثا

 ناجرهم نم اًئيدح هؤايحإ مت دقل .هتيبعش قيقحت يف رمتسم مليف هنإ :كيد
 هب اوبجعأ ادبأ هودهاشي مل نيذلاو كرويوين ىف زملوه كولرش مالفأ
 ؟امامت

 .رصعلل ةبسنلاب مهقدصأو ةيزوملوهلا قيحر دقتعأ امك ناك دقل :ردلياو

 ؟قفاوت له .عادخلا وأ ركنتلل الكش مدختست كمالفأ بلغأ :كيد

 .«جودزم ضيوعت» ىف سيلف .اهلك تسيل نكلو اهضعب :ردلياو

 ةصيلوب ىلع عفوي نوشتردبيد فين اهب لعجي ىتلا ةقيرطلا ىف رهظي هنإ :كيد

 .نيمأتلا

 يف كلذ نم ريثكلا كانه نأب قثو ءاًديج .هدصقت ام مهفأ انأو لجأ :ردلياو

 .«اروديف»

 تنك لهف .شتيبول نم ريثأت ىأب اًيعاو نكت مل كنأب لبق نم تلق دقل :كيد
 «ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ» نيمليفلا ىف ًالح تمدختسا كنأ ةقيقح اًكردم

 زمركو ةكبحلا نم ءزجك ةيئاسن ةلظم «زملوه كوئرشل ةصاخلا ةايحلا»و

 شوم ربق ىلع لبمارب اهعضي ”ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ" مليف يف .ةثونألل

 عادوب اضيأ موقتلو لئاسر لسرتل اهتلظم ىزلإ مدختست "زلوه" مليف يفو

 ةزلوه

 .«زملوه» يجارخإ ءانثأ «ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ» مليفب اًيعاو نكأ مل ..ال :سسلياو

 كانه نكت ملف ؛ ةيفطاع ةسمل ةلظملا تناك «ةرهاقلا ىلإ رويق ةسمخ» يفف

 ىزلإ تناك «زملوه» ىفو .ةلظم اهل ترضحأ كلذلو قربط ىف روهز

 .ملعت امك ريوصتلل ةيسانم رثكأ ةلظملا نأ امك .سروم ةرفشك اهمدختست

 اًدذج فوغش يننإف .سمشلا ةهجاوم ىف اهحتف دنع ةرحاس ودبت اهنإ

 .ويرانيسلا نم اءزج اهلعجأ نأ بحأف .تاراوسسكالل قئاللا مادختسالاب
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 ديدحتل ةليسوك ةروسكم ةريغص ةآرم تمدختسا 'ةقشلا' مليف يفف
 ةقشل يرومكام درف اهرضحأ ىتلا ةاتفلا اهنأ ىلع نيلكام يلريش ةيصخش

 .نوميل كاج

 يننإ .5؛قزأم ىف لطي» بتكت امدنع «نيوكتلا رفس» باتكب اًرثأتم تنك له :كيد
 يتلا ندع اهنأ ىلع ءارحصلاو يعافألا ىلع رمتسملا ديكآتلا ىف ركفأ

 اذه ىلإ اًيصخش ينهذ هجتي مل ىرت امكف ءادج ةقئاش ةرظن هذه :ردلياو
 .هب فرتعأ نأ عيطتسأ ال يننإف لعف اذإو :هاجتالا

 يف نايتفلاب هيشأ طيضلاب نحن» :ةرابعلا هذه تلق تلخ تاونس ذنم :كيد

 نأ بيرغ اذه نإف .«انع دحأ هلوقي ام مهي الو تارايسلا نوجرخي تيورتيد

 لئاسرو تالاقملاو بتكلاو تارابختسالل عوضوم وه لجر نم ىتأي
 ؟اهب نمؤت تلزام له .ةاروتكدلا

 ؟تنأ اهرسفت فيك .سانلا هنظي امب ينعأ ال يننإ :ردليو

 .عيمجتلا ماظن ىف لامع مه نيجرخملا نأ :كيد

 ماظنب جتنم ىف ام ءيش عضو ىف ةينفلا ةقشلملا وه هينعأ أم ناك :ردلياو
 اذإف :ةضيرعلا ةيريهامجلا ةرظنلا هذهب ىظحت نل اهنإف كلذلو :عيمجتلا
 تقولا بسح اهب موقي وهف ةينوفميس فيلأتب ماق وأ ةديصق مهدحأ بتك
 ,نورخآ سانأ اهب اندمي تاشيف بعلن نحنف انلمعل ةبسنلاب امأ .هاري يذلا
 .مهمامأ لوئسم ىننإف تقولا سفن يفو اهب رماقأل تاشيفلا نومدقي مهف
 ديرت ام جاتنإل رثكأ ةينف ةقشم كانه نوكت فقاوملا نم عونلا اذه يفض
 مليف كعمو دوعتو جرويزلاس ىلإ باهذلا كنم نوبلطيو .دويق ةيأ نودب
 ام اذإ وأ ةينازيملا تزواجت وأ جمانربلا ىف ترخأت اذإف .نيتعاس هتدم

 اًئيش لعفأ نأ بجي .ىرخأ ةرم لمع ةصرف ىلع لصحأ نلو :ىتدعقشم
 بجي تقولا سفن يضو هتيدجب لمألا ىلع ثعبي ؛هقوفتب لمألا ىلع ثعبي
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 يقالي فوسف ةميق يذ ءيش يأ نأب اًيصخش نمؤأ انأو .اًحيرم نوكي نأ
 ىلع عنص مليف مظعأ اذه» :ةهدحأ لاق اذإو .روهمجلا نم اًعون اًمتح

 ىلع عنص مليف مظعأ وه نوكي نلف .«هتيؤرل دحأ بهذي مل نكلو قالطإلا

 ينتباصأو مون الب ةديدع لايلب تررم يننأ كل دكؤأ يننإ .قالطإلا

 لمحب ءونأ ىننكلو .نييقيقحلا نينانفلل ةبسنلاب ثدحي امك ةديدع تاحرقت

 همسر أمع ضري ملو نيرالودب هاقنك ةعطق ماسرلا ى :رتشا اذإف .فعاضم

 هاقنكلا ةعطق نإف يل ةبسنلاب امأ .اًديعب اهب ىقلي نأ نكمي هنإف اهيلع

 فوس .رانلا ىف اهؤاقلإ نكمي ال ىنبجعت مل اذإو رالود نويلم : ىنفلكت

 يفو .ةيلاخلا تويبلا ىف ىتح ضرعي دقو هتعجارمو هتدهاشم ىرجت

 الو تاقوربلا ءانثأ ضورعلا ءاغلإ اودمتعي نأ نيجتنملا ناكمإبف حرسملا

 نإ لوقأ اًمئاد ىننإ .عيطتسأ ال ىننأ نيح ىف :يارودورب ىلع هب نوبهذي
 .نشاهوين يف اهبرجن نأ عيطتسن ال اننأ نع ةجتان مالفألا لمع ىف ةقشملا

 لمحتت فوسو ءضرع رخآ ىِف كدراطيو دوعي فوسف اًئيس مليفلا ناك اذإف
 .دبألا ىلإ هرزو
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 بدألاو امنيسلا

 ةدوع' يدراه ساموت ةياور يف:ةيحاتتفالا ةلمجلا هذه كنهذ يف عض

 ضماغلا عساولا قيرطلاو بورغلا تقو ربمفون ىف تبس موي رهظ دعب“ : ”نطاوملا
 لقن ىلع مالفألا يعناص دحأ ممص .اًيجيردت ثيه نوجدإ مالظلا رسكي امنيب

 اًناونع ةلمجلا لعجي نأ عاطتساو ءاهتراكبب اًظفتحم ةشاشلا ىلإ يدراه ةياور

 ىلع يحاتتفالا ناونعلل يوارلا توص مدختسا ًالايخ رثكأ ةجلاعمبو ءايحاتتفا

 انربخت نأ ةروص ناكمإ ىف فيك :ناتلكشم لظت نكلو .قفشلا تقو جرملا ةروص

 ينبلا نوللا ىلإ جردتي نوجديإ جرم نأو تبسلا موي نم رهظلا دعب نمزلا نأب

 لجأ نم جزم تايلمع مادختسا :ًالهس ريخألا ءزجلا ربتعيو ؟قفشلا بارتقا دنع

 نكلو .رخآ نأش وهف ”تبسلا رهظ دعب" امأ .ينبلا نولل ةريغتملا لالظلا ىرن نأ

 ويرانيسلا ىف امهمادختسا نكمي لهذ ؛ناك اذإو ؟يرهوجلا وه نمزلاو مويلا له

 ةراوحلاب امبر  ىرخأ ةقيرطب

 ةغل معطتسن نحنف ؛ةروصلا نع فلتخم لكشب ةبوتكملا ةملكلا نم برتقن نحن

 ريهامجلا نع اذام نكلو .نوجدإ جرم نع انتروص اننهذ ىف رضحتسنو يدراه

 اوموقي نأ لاكشألا نم لكش ىأب نوعيطتسي ال مهف ؟ةياورلا اوأرقي مل نيذلا
 ' .اوتأي مل مهف ؟مهيلع بجي اذاملو ,يئاورلا لصألل مليفلا جرخم ةنامأ مييقتب

 .اهل مهدحأ روصت نكلو 'نطاوملا ةدوع' يدراه ةياور ةدهاشمل



 كلهتسم درجم ال ئراقلا لعجي نأ وه بدألل فدهلا نأ تراب دنالور بتك

 بارتكا ونهو ئراغلا بواجت دعت دئانع ىدخإ هذه... (0) (*!نصتلف ععتم نكلو
 اًيعوضوم اًئيش سيل صنلا نأ ةيساسألا هتلاسرو .تاينيعبسلا يف اًعئاش حبصأ

 سيلو ًالعاف ءيراقلا حبصي نأب كلذو يباجيإ نكلو اًيبلس سيلو اًيتاذ نكلو
 نوكي نأ يأ صنلا ىف ةياغلل :ىباجيإ لكشب اسمغنم ءيراقلا حبصيو هب ًالوعفم
 مل ام لمكي اميرو هعم بواجتيو درسلا دلوي كراشملا فلؤملا نم اًعون بلاغلا يف
 ثعبي ىذلاو يباجيإ صخش وه يلاثملا ئراقلاف .ضماغ ؤه ام حيضوتو هلوق متي
 ريثي هرودب ىذلا صنلا ىف ةايحلا ثفني ءيراقلاف ؛هتءارق ءانثأ صنلا يف ةايحلا

 ىلناتس لمأي .أرقت امدنع هلعفت امع ام صخش كلأسي نأ ضرفا .ءيراقلا لايخ

 ىذلا ءيشلا يه ةءارقلا نأ يضتقي كلذبو أرقأ انأ" :كتباجإ نوكت نأ شيف
 روطسلا رهشأ نم دحاو نتسوأ نيجل ”ىوهلاو ءايربكلا" ةياور ىف (1)'هلعفت
 بزعألا لجرلا نأ اًيماع هب فرتعملا نم:عقاولا ىف" :ةياورلا ملاع يف ةيحاتتفالا

 نوكت دق مليفلا يفق ."ةجوز ىلإ ةجاح يف نوكي نأ بجي ةديج ةورث كلمي يذلا
 خسنلا ىف اهب ظفتحي مل هنأ مغر اًقلعم اًنوص وأ اًيحاتتفا اًناونع ةلمجلا

 طروتم ئراق فقوتي دق نكلو . ٠٠١00 ةنس وأ 194١٠ ةنس يف امإ ةيئامنيسلا

 ملاع نع ةمات ةقثب ملكتت ةفلؤملا نأب رعشي وهو ىلوألا ةلمجلا دعب يباجيإ لكشب

 نتسوأ نأكو ةبتاكلا توص يف لزهلا اًضيأ ءيراقلا نيبتسي دقو .اهيدل فولأم
 هعيطتست ام لعفي نأ مليفلا عيطتسي الف .ةكحضم عمتجملا اذه ةديقع نأ ىرت

 قبطت نأ يشمل نحنق كلذ عمو .سكعلاب سكعلاو ةريصقلا ةصقلا وأ ةياورلا
 :عاقيإلا ءلكشلا) يبدأ لمع ليلحت يف همدختسن ام مليفلت ةبسنلاب ةدعاقلا سفن

 لخدملا نكلو ةدعاقلا سفن يه نوكت نأ عبطلاب نكمملا نمف .(ةيزمرلاو روصلا

 (1) ظهادهل 8دمئاطعك, 5/2, 1ءهصك. !لءطقتل !/لللاع, (7لعوم الورع طناأ هع ااثومع

.4 ,(1974 

 (2) ذادماءإل اطر "15 1 طعتع 2 !عرءا ذم طلتك 0اهكذ# 1ع ختناطممأاإل 0غ 12161م16-

 لحم تمص نأ 165 (تهصل ط0 8ع: طوصدنل انهأا/ عروتاوت 2جعود 198022
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 عطاقملا عونتب سيلو جاتنوملا اهب متي يتلا ةقيرطلاب مليفلا عاقيإ ددحتيو .فلتخم

 درسلا ليدبتب وأ ء رعشلا يف امك زيكرت نودب يتلاو اهيلع زيكرتلا متي يتلا
 نم ثدحلل ةدرطضملا ةكرحلا قيرط نع وأ .ةياورلا يف ثدحي امك فصولاو

 .اماردلا يف امك راوحلا لالخ

 .ةيئرملا نونفلا نم اًيئزجو بدألا نم اًيئزج مليفلا لكش جارختسا متيو
 هساسأ بلغأ يف اًيكيسالك ابدأ ويرانيسلا نوكي دق .اًبوتكم اًئيش بدألا يضتقيو

 ىلعو .اًيكيسالك ابدأ حيصي نأ ىثارتلا ىنعملا ىف اًردان نكلو ,بوتكم صن هنأل
 ال ويرانيسلا نأ نيح يف اًينف اًيئامنيس ًالمع مليفلا نوكي نأ نكمي رخآلا هجولا
 رامجنإل ةروشنملا تاهويرانيسلا نإ ثيحف ةقيقحلا يفو .بدأك رمي نأ نكمي

 لثم لقألا ىلع وأ) بدألا لثم أرقت دق نلأ يدوو رتنب دلوراهو نامجري
 يفف .ةيلعفلا مالفألل ةبسنلاب اهيلع دمتعي دهاوش تسيل ىهف (تايحرسملا

 يض أدبي ىذلا هعبصإ نترام عطقي نامجربل ”متعم جاجز لالخ نم" ويرانيس

 يف فوصوم وه امكو .حرجلا نم مدلا صتمت ذئنيح نيراك هتجوز أدبتف فزنلا
 . سامح نودبو ةأجف ىرخأ ةرم صتمتو هيلإ رظنتو مدلا نيراك صتمت" ويرانيسلا

 نامجرب رامجنإ بتك امدنعو .هلبقت نيراكو هعبصإ نترام عطقي مليفلا ىفف

 ررق نامجرب هجرخأ امدنعو .فلتخم لكشب هل ىءارت دهشملا نوكي دق ويرانيسلا

 كولس سيسأتب لعفلايو .ءامد صاصتما هنوك نم رثكأ اًطيسب اعطق نوكي نأ
 دقو .نيراك ماصفنا نع فشكيل بسانملا تقولا سيل هنأ كردأ بيرغلا نيراك

 ويرانيسلاف .روشنملا ويرانيسلا يف نكت مل اًدهاشم  لعفي ام ةداعو  مليفلا لمشي
 صوصن كانه ةميظعلا تاربوألا نم ديدعلا كانه ثيحف .ىلاربوألا صنلا لثم

 ىقيسوم ىلإ جاتحي ىلاربوألا صنلا نأ امكو .بدألا لثم ةساردلا قحتست ةليلق
 .يئرم روصت ىلإ ويرانيسلا جاتحي

 :ةيبدألا تاينقتلا

 لثمو .ةشاشلا لجأ نم ةيحرسم وه حالطصالا يضتقي امك ويرانيسلا
 ةمدقملا نهظت دق مليفلا يفق .ةمتاخو ةمدقم مليفلل نوكي نأ نكميف ةيحرسملا
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 .نيوانعلا لبق دهشم وأ نيوانعلا يف اماردك وأ يحاتتفالا ناونعلا يف ةعوبطم

 ىلع ةبيرغ عبطلاب يه ءامسألا لبق دهاشمو نيينفلا ءامسأو يحاتتفالا ناونعلاف

 تاملك ىلع ةمدقملا ىوتحت تالاحلا ىدحإ ىفو  ةمدقم اهدوجو ربتعيو مليفلا

 .يئرم ثدح ىلع يوتحت ىرخألا يفو ةبوتكم

 :كاب شالفلا

 ةداعإ ىف ةمهاسملل ةقيرط ةميدقلا ةيمحلملا دئاصقلا يف كاب شالفلا ناك

 ىلع ةسيدوألا نإ ثيحف ؛ىرخأ ةقيرط ةيأب هيف ةمهاسملا نكمي ال ىذلا درسلا
 عاطتسا يتلا ةقيرطلا نإف ءاماع نيرشعب ةداورط برح دعب أدبت لاثملا ليبس

 - فقومل هميدقتب تناك سويسيدوأ برح دعب نييزاهتنالا فصي نأ نوره وف

 سوريموه ليجرف'دلقي «ةداينألا» يفو .مهددع ددحي نأ عاطتسا ثيح  ةميلو
 ' شالفلاف ءاضيأ ةميلو ىف جراخلا ىف عبسلا هتاونس صخلي نأ ساينيآ ىلع ناكف
 نوتليم لعف امك) ثدحلا فصتنم ىف أدبي ىذلا فلؤملل اًبسانم امئاد نوكي كاب

 حرشلا نمكي ثيح يضاملا ىلإ رضاحلا نم أدبي ىذلا وأ («دوقفملا سودرفلا» يف

 . (7 ىف نوكنيب ساموت لثم) رضاحلل ديحولا

 وأ يجيردت روهظ /يجيردت ءافتخاب امإ كاب شالفلا ميدقت نكمي مليفلا يفض

 لوصحلا نكمي ال تامولعم ريفوتل ١ :ضارغأ ةثالث كاب شالفللو .عيرس عطقب
 ةظحل يف ىتحو ىضاملا ىف ةثداح اماردلا ىلإ لخديل ؟ ؛ىرخأ ةقيرطب اهيلع
 هنبا ةافو رابخأ نودنيل ىراب عمسي ثيح.) دهشملا فغست ال تاملكلا نأل اهدرس
 نيب لصولل  ؟ ؛(هداوج رهظ قوف نم دلولا .موقسل ةيلعف ةثداح كيربوك ضرعيف
 تامولعم لا نم ىفكي ام تايصخشلا نم دحاو يأ فرعي ال ثيح رضاحلاو يضاملا

 .(يناثلا ءزجلا يحورلا بألا) اهدرسل

 ”سربيب ديردلم' مليف) مرجم ةيصخش لوح رودت يتلا مالفألا أدبت
 "نيك نطاوملا" مليف) صاخشألا دحأ ةايح ىف ثحب وأ (زيتروك لكياا

 .ءارولا ىلإ ةدوعلا كلذ دعب مث توملا وأ ةميرجلاب ابلاغ أدبي (زليو نوسروأل
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 وأ فارتعا , ركذت) كاب شالفلا تاطقل هذختت يذلا لكشلا نع رظنلا فرصبو

 .قيدصتلا ةلكشم ةركاذلا كاب شالف اًمئاد ريثيو .هريربت بجي هنأ الإ (باوجتسا

 يف شوشم لكشب لماك ركذت ميدقتب همادختسا نوئيسي ويرانيسلا باتك نأل

 .ةلوفطلا ةدقع ركذتل ةياهنلا لبق نيتقيقدب ةلطبلل نوحمسي وأ ريخألا لصفلا
 مليف ىفف .ركذتلا ريثي ءيش كانه نوكي نأ ةركاذلا كاب شالف يف لضفألا نمو

 ببسلا ةيونس ةجيتن ىلع ةأرما ةروص نوكت )/١1941( "ةمشاغلا ةوقلا" ناساد لوج

 جروجل «ةنيزحلا ينيب ةينغأ» مليف يفو ؛مهءاسن نيجاسم ةعيرأ ركذتي نأ ىف
 ْ .اهجاوز نع ىلوج تايركذ ةميدقلا فارغونوفلا تاناوطسا ريثت )١1541( زنفيتس

 ىرول أدبت ثيح دروف نوجل )١1507( "نوثحابلا' مليف ىف ديرف كاب شالف كانهو

 توص مدختسي دروف نأكو ودبيق (رتنه يرفيج) نترام باطخ ةءارق (زليام اريكق)
 .ةشاشلا ىلع اهارن نل ىتلا ثادحألا صخليل لئاسر

 لعفلاب هاندهاش دق يرول هأرقت ام ضعب نإف .ةيضقلا يه هذه تسيل نكلو

 نكلو (نترامل اهسفن تحنم يتلا رمحلا دونهلا نم ةأرملا ةثداح لاثملا ليبس ىلع)

 لصحي ليوط دهشملا نألو .هل اهتءارق ءانثأ امارد ىلإ لوحت دق باطخلا مظعم

 باطخلا بتكي وهو نترام توص نيب لدابتلا قيرط نع عونتلا ضعب ىلع دروف

 .هارقت ىهو يرول توصو

 تسيل ةيعوضوم كاب تاشالف كانهف ةيصخش كاب تاشالفلا هذه نأ عمو

 الو مليفلا لخاد ةمعطم ىضاملا نم ءازجأ درجم نكلو باوجتسا وأ ركذت ةجيتن

 اذه ثدحيو .اريماكلا قيرط نع نكلو ىعواللا وأ ةيصخشلا قيرط نع يكحت
 سيسنارفل يناثلا ءزجلا ”يحورلا بألا" مليف ىف رضاحلاو يضاملا نيب لماكتلا .

 .ريماكلا ىوس ىلوألا ىنويلروك وتيش ةايح هيف ركذتي دحأ ال ثيح الوبوك دروف

 ىلع نانثا ننود يلئاتس مليف ىف يعوضوملا كاب شالفلل رخآ لاشم كانهو

 ثادحأ عم هتجوزو جوزل ةيبروأ ةلحر نيب تاطقللا ىزاوتت ثيح (1951) ”قيرطلا
 .ركذتي يذلا وأ يتلا جوزلا وأ ةجوزلا تناك ام اذإ اًدبأ لأسن نأ نود ةقباس ةلحر
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 حضاولا نم يتلا اريماكلا سفن  اريماكلا اهنأب ةيادبلا نم ننود سسؤيو
 .نيتقباسلا امهيتلحر ىف امهتبحاص

 "16 ظادمأب ظوصادتسل مامألا ىلإ شالفلا

 ىرن ثيح :تاينيتسلا يجرخم ىوه ”هامألا ىلإ:شالفلا" ةيصاخ تفداص

 ةيصاخل ديعب بيرق وه مامألا ىلإ شالفلاف .ثدحت نأ لبق ةثداح نم اءزج

 نأب ةراشإ دجوت وأ ءىرخأب ةثداح ًأبنتت ثيح "يماردلا ءاحيإلا" ىمست ةيبدأ
 ىلإ شالفلل يقيقحلا قابتسالا نكلو :لعفلاب اهعوقو لبق كلذو عقت فوس ةثداح
 بيجيف ملكتملا هيف عقوتي ثيح "عقوتلا“ حلطصم تحت ةيغالب ةيصاخل ناك مامألا
 .هجاوملا صخشلا هب يلدي نأ لبق ءيش نع

 مهنإ" مليف لالخ يفض .كلذك نوكي ال مامألا ىلإ اشالف ودبي ام نإف اًنايحأو
 لكيام) يوارلا ثدحتي كالوب ينديسل (5)1919كلذك سيلأ .. دايجلا نولتقي
 يف فشتكنو .هارن ال صخش ىلإ ثدحتي وأ  اريماكلا ىلإ ةرشابم (نيزارس
 نيج) ايرولج ىلع رانلا قلطأ اذامل هل حرشي يضاقلا ىلإ ثدحتي هنأ ةياهنلا
 نولتقي مهنإ" مليف ىف مامألا ىلإ شالفلا حاجن يف ببسلا .اهبلط ىلع ءانب (ادنوف
 ةهجو نم نكلو لبقتسملا يف نودوجوم مهف روهمجلا رظن ةهجو نم هنأ دايجلا
 نأ حضتي ةيضاملا ثادحألا ةداعتسابو .يضاملا يف نودوجوم مهف يوارلا رظن
 .يضاقلل يكحي كاب شالف ناك هلك مليفلا

 ةيحان نم اهتوقل كلذو اًيمارد ةرثؤم هييضوتلا ضئاصتلا نوكت نأ نكمي
 مومي نأ دعب (15165) ملاعلا ىف ةّضف مظعأ زنقتيس حجروج مليف يفخ ٠ ,عقوتلا

 . ىلع باذعلا قاذو" لوقي رداكلا جراخ اًنوص عمسن هديل حيسملا ميلستب سطاليب
 . ةثداح ةميق نم عفرت اهنأل مليفلا يف ةرثؤم ةظحل اهنإ ."سطاليب سيتنوب دي
 .ليجنإلا نم ةيآ ةباتكل راظتنا نود ناميإلا نم ةرقف 0 ىلإ ةيخيرات

 ةيصخش ةشاشلا ىلع نيوانعلا اهب رهظت يتلا ةقيرطلا نمضتت ام ابلاغ
 نيوانعلا لالخ كرحتي (1987) «برخملا» كوكشتيه ديرفلأ مليف يفف .ةيحوم

 202- 



 ىف ةينقتلا سفن ردلياو يليب مدختساو .طسولا ىلإ رداكلا نيمي نم برخملا لظ
 ىلع ريسي يصوملا صخشلا نإف مليفلا اذه ىفف .(1154) ”جودزم نيمأت" مليف

 ةيلمع نم ديزت فوس يتلاو نوسيشت رديرد رتسم ةلاحل ىلوأ ميدقت وهو نيزاكع
 هنأ مغر مامألا ىلإ شالفلا ريثأت تاطقللا ىدحإ ىف اًنايحأ دجنو .اًديقعت هلتق

 'وه ليدآ ةصق" مليف فصتنم دعب اًضيأو .ةركبم ةثداح ىلع قيلعت عقاولا يف

 عئار لكشب ةيرس سنريج ةريزج ىف ليدآل ةطقل وفورت اوسنارف محقي (1910)

 ريعيو :نوسنب مزالملا بح درتستل سكافيلاه ىلإ راحبإلل اهتادادعتسا ءانثأ
 رحبت نأ- هقيدصت.نكمي ال ىذلا ءيشلا اذه" :اهسفنب ةماتلا اهتقث نع اهتوص

 * ام وه اذه نإ» ءاهبيبح ىلإ لصتل ديدجلا ملاعلا ىلإ ميدقلا ملاعلا نم ةسنآ
 أدبي نأ ذنم لبق نم اهرن مل هذه ليدآ نأ حضاولا نمف . 'هقيقحتب موقأ فوس

 ىلإ ريشي يذلا ناكملا يف ةطقللا وفورت محمي .سكافيلاه ىلإ اهلوصوب مليفلا

 ىف ةطقللا ترهظ ولف ,نونجلل اهروهدت ةيادبو ىدجملا ريغ ليدآ ىعنس ةياهن
 ةباثمب بسانملا ناكملا يف اهروهظ حبصأف .ةمدقملاك ودبت ةطاسبب تناكت ةيادبلا

 تناك نكلو ديدجلا ىلإ ميدقلا ملاعلا نم ةلحرب ليدأ تماق :ةيماردلا ةقرافملا

 ىف جردت) رخآ ىلإ (زاوحتسالا) يناتسرونلا كولسلا لاكشأ دحأل ةلحر اًضيأ

 نود ةرملا هذه ىفو ةطقللا وفورت رركي هسفن مليفلا ةياهن يفو .(يتاذلا ءالتبالا

 ءايشأل ةرقف درجم ليدآ ةلحر حبصتو ؛ةبحاش ةيفارغوتوف ةروص هبشت ثيحب نول

 ٠ .ركذتلاب ىف ةريدج

 :رظنلا ةهجو

 صخشلا وأ لوألا صخشلا ةقيرطب ةياورلا لثم مليفلا يكحي نأ نكمملا نم
 لالخ نم لوألا صخشلا ةقيرطب يكحلا تالواحمل ةلثمأ لعفلاب انيأر دقل .ثلاثلا

 .ةريصق ةمدقم دعب اًنايحأ تمصيو مليفلا جراخو لخاد اًنايحأ محتلي توص

 ىتحف .مليفلا يفو ةياورلا يف لوألا صخشلا ةقيرطب ىكحلا نيب فالتخا كانهو

 ةملك نإف ؛ثلاثلا يف اًيمارد حبصي هنإف لوألا صخشلا ةقيرطب مليفلا يكح دنع
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 ءاهدعب يماردلا ثدحلا أدبي ةزجوم ةمدقم انيطعت فوس مليف يأ يف "انأ'

 ءرملا نوكي لوألا صخشلا ةياور يفف .«يه» وأ «وه» ةملك يه «انأ» ةملك حبصتو
 ىلع مليفلا ىف ءرملا نوكيف .«انأ» امئاد لوقي ىذلا وه هنأل ىوارلاب ىعولا مئاد

 لعفلاب نوكي نيب نيب ءيش لك نأل طقف ىكحلا ةياهنو ةيادبلا ىف 'انأ" ةملكب يعو
 .امارد ىلإ لوحت دق

 .ثلاثلا صخشلاو لوألا صخشلا ةقيرطب يكحي نأ مليفلا ناكمإ ىف ناك ولف

 فلؤملاو .ءيش لكب ملاعلا فلؤملا) ةياورلا ىف ةدوجوملا رظنلا تاهجو سفن نإف
 .مليفلا فاضيأ دجوت نأ بجي (خلإ ... ملكتملا ريمضب

 ©0110015ءك علنا خلانا00: ءيش لكب ملاعلا فلؤملا

 ,ثلاثلا صخشلا ةقيرطب هتصق ةياورلا يف ءيش لكب ملاعلا فلؤملا' يوري

 اًيفاخ وأ اًمشاك ىرخأل ةيصخش نمو نامزل نامز نمو رخآل ناكم نم كرحتيو
 ٌةصاخ ءاًئيعم ىنعم «فلؤملا» ىدل نوكي مليفلا يفو (")هتدارإ ضحمب ليصافت
 كانه لقألا ىلع وأ مليفلا فلؤم وه جرخملا نأ نودقتعي نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب
 ةطقنلا هذه دنعو .ناونعلا اذه ىلإ نومتني دق صخألا هجو ىلع نوجرخم
 نإف  يقيقحلا مليفلا فلؤم وه ناك اذإ لوح لدجلا نع رظنلا فرصب
 لهسألا نم هنإف  هعادبإ ديعي ىذلا جرخملا وأ ويرانيسلا عدبي يذلا تسيرانيسلا
 .ءيش لك فرعت يتلا «اريماكلا» نع ثدحتلا

 امدنع .اريماكلا :نيوانعلا ىف عضوت ال مليفلا ىف ىرخأ ةيصخش اًمئاد كانه

 ىف اريماكلاف .فلؤملا لثم ادج ريثكلاب موقت اهنإف ءيش لكب ةميلع اريماكلا نوكت
 ةققشتملا قرطلا زبعت نأ اهناكمإ يف يهف .ءىش لك فرعت (11170) 'ليقشات' مليف

 نم ىتأت لصفلا اذه ىف ةدراولا تاحالطصالا (؟)

 نيوربرع حي 8وماطل “طع هطعاممأع 0[ طاءانمم" (تادلعمعم: اللا ءتوأاإل 01 01

 الان ؟ءاوأأزن ظرعوج 1961).
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 ىتلا نيج ةرابرب ىهو ةريهش ةينغم دهاشتل تايفشتسملا ىدحإ وحن كرحتتو

 لجأ نم اًرخاف اًنيب بنجتت نأ اهناكمإ ىفو .ةيبصعلا اهتارايهنا ىدحإ نم جلاعت
 .يكوم ةرايس لجأ نم ةسينك وأ صاخ ىدتنم وأ يليل ىهلموأ ةيلحم ةناح

 اوسرامول نيلفطتم اونوكي نأ ءيش لك نوفرعي نيذلا نيفلؤملا ناكمإ يفو

 نأ باوصلا نم سيل لثملابو هنوقلعي امدنع نييعوضومو دهاشن ام ىلع مكحلا
 نوجل (1970)"دارجلا موي" مليف يفغ .زيحت الب اًمئاد اريماكلا نأ ضرتفن

 ءانق ىف صوخلا نم دعقم ىف دنال رزس دلانود نوسبمس رموه سلجي رجنزيلش
 ةهكافلا توص عم عورفلا دحأ نم ةلاقترب طقست .دوويلوه يف يفلخلا هتيب

 .ءودهلاب معني ىذلا دهشملا اذه ةأرما دهاشت همامأ ىذلا ءانفلا يفو .ةجضانلا

 .فلتلا نم ةخسفتملا ةهكافلا جضن وه نكلو اههجو يف اًجضن كانه

 عضت اهنإف زوجعلا ةأرملا ىلإ رموه نم كرحتلاب نكلو ءاًئيش اريماكلا لقت مل
 ىف داسفلا نم مهسفنأ اونوصي نيذلا ءالؤهل ةيضرأ ةنجك دوويلوه ىلع اهقيلعت

 ىلإ كرحتلا نم ًالدبو ءاهلخاد نودسفي نيذلا كئلوأو ءيهتني ال ٍنيص جهو

 زكرمك» مهدحأ اوراتخي نأ نيفلؤملل نكمي ؛مهتايصخش نيب مامألا ىلإو فلخلا

 نمضتي امدنع اديج لمعت ةسكاع ةقيرطك وأ سميج يرنه لاق امل اًقذو «ىعولل
 .ىبصع ضرم ببسب ةيحض حبصت وأ هتالايخ اهرصاحت ةيصخش ويرانيسلا
 ىليبل (1510) "”ةدوقفملا عوبسألا ةياهن ةلطع" مليف يف (دناليم ىار) نود ربتعي

 وأ اريماكلل ةبيرغ اياوز ىلع دامتعالا نود ردلياو انلخدي .ًاليصأ اًسكاع ردلياو
 امدنع ىتح هبراجت كراشن نحنف .لوحك نمدم يعو لخاد ىف ةيتاذ اريماك ةينقت

 : دهشم كانه مليفلا ةيادب ىفو .اًبلاغ ثدحي امك يعوضوم لكشب اهضرع متي
 لالخ برشلا ىف ةحلم ةبغر هيرتعتو "اتايفارتال' اربوأ نود هيف دهاشي ثيح

 حرسملا ةبشخ ىلع نود نم ردلياو عطقي .لوألا لصفلا ىف ”بارشلا ةينغأ"

 نيتطقل دهاشي ىذلا نود ىلإ دوعي مث ءامهنم لك بخن ديرفلأو اتيلويف برشيل

 ىدحإو رطملا فطعم قلعت ثيح فطاعملا ةفرغو حرسملا ةبشخل نيتجودزم
 .هقوشت مهفن اننأ حضاولا نمف ؛هبويج دحأ يف رمخلا تاجاجز
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 1ع [صما1 غل خىلاناطم, انمض فورعملا فلؤملا

 ظالأط0ن*5 56عم20 5ءا؟ (فلؤملل ةيناثلا سفنلا)

 الب اهنأكو ودبت ثيحب ةيافلل ىدايح لكشب ةيوتكم تاياورلا ضعب كانه
 اهبتك يذلا نأ ودبت ةصقلا نم اًعون .ىاوجنميهل «ةلتقلا» ربتعت ام ابلاغ :فلؤم
 ةيناث اسفن قلخو ةيقيقحلا هسفن ىاوجنميه احم ةلتقلا ىفف .ىئاور رثكأ حرشم
 ىعناص ناكمإ ىفو .همسا لمحت ىتلا ةصقلاو ىاوجنميه تسنرإ نيب طسوتت
 مهسيساحأ اوفخي وأ اوعضخي نأ نكمملا نمف اذه لثم اولعفي نأ مالفألا
 هذه "اًئمض فورعملا فلؤملا" ةقيرطو .مليفلا ىف نولخدتي ال ثيحب ةيصخشلا
 ال هنأل "وكيبريس" مليف قمع اًدبأ ققحي ال ىعوضوم مليف اهنع جتني ام ةداع
 .ىفطاعلا طروتلا عجشي

 يلناتس «نودنيل يراب» وه ًالوأ .عونلا اذهل جذومن (14170) ”نودنيل ىراب' مليف
 هجتني مل وهف ءاّمامت كيربوك مليف هنإ ٠ ىركاث سيبكام ميلو سيلو كيربوك
 نع اًديعب لظي كيربوك نأب لوقلاو .ويرانيسلا بتك اًضيأ هنكلو طقف هجرخيو
 سيل اًئمض فورعملا فلؤملا لخدم نإف :مهبنجتي هنأب لوقلا لثم سيل هتايصخش
 رشكأ كيربوك مامتها ناك .يفطاعلا طروتلا مدع هنكلو ةيفطاع ةغوارم
 .ةيناسنإلا تايصخشلا نم رثكأ مهرصع ديسجتل تايصخشلاب

 نرقلا يف تبتك ةياور عم لماعتي ةشاشلل «نودنيل ىراب» دادعإ ىف كيربوك ناك

 ةغيصلا نوكت نأ بجي كلذلو ءرشع نماثلا نرقلا ىف ثدحت اهنكلو رشع عساتلا
 رشع نماثلا نرقلا وج كيربوك ققح .ةديدجلا ةيكيسالكلا ماعلا وجلاو ةيروتكيش
 هربسنيجو زيادو وتاو  ةرتفلا كلت ىف نيماسرلا بولسأ راطإ ىف دهاشملا عضوب

 قلخ داعأ .رازتومو ىدلاشيشو لدناهو خاب نم تاراتخمب اًيقيسوم مهعيزوتبو -
 .بسانم لكشب توصلا مظاعتم اريماكلا جراخ وار مادختساب ىروتكيقلا ككفتلا

 دهاشملا بذجت ةميظعلا ةحوللاو .ةحول ةدهاشم لثم «نودنيل ىراب» ةدهاشمو
 عجارتي ةيزيرغ ةقيرطب جرفتملا نإف.اهعم هجول اًهجو نوكي نأ ام نكلو ءاهتيحان
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 ةبيرق ةطقلب أدبي وهف ؛ةينقتلا سفن كيربوك مدختسي .دعب نع اهدهاشيل ءارولل

 نيب اهعضي ىتلا ةفاسملا نع اًيضار حبصي نأ ىلإ ةموعن ىف عجارتي نأ ثبلي ام مث
 نإف .ةميظعلا ملاعلا فحاتم ىف ةلوجب هبشأ «نودنيل يراب» نإ .ةروصلاو جرفتملا
 ةصاخ .مالقألا مظعم يف هارن يذلا شبغملا ىناخدلا وه سيئ عومشلا ءوض جهو

 بهذلا لكش عومشلا ءوضل «نودنيل يراب» يف يطعت ةركتبملا تاسدعلا نأو

 يضف نكلو ةقيقد ةيطورخم ةيئوض عقب يف سيل ةذفانلا رمغي ءوضلاف .باذملا

 ردقب يحضي نأ كيربوك ىلع بجي لامجلا اذه لثم ققحي يكلو .يضف عالدنا

 نم يئامنيسلا جرخملا وأ يئاورلا صلختي امنيحف اذه عمو .ةفطاعلا نم نيعم

 .رعاشملا ضعب نادقف متحي ديق كانهف ىرخأ سفن لجأ نم هسفن ةقيقح
 116 13/311120: - لل 5ع[ يوارلا ليكو

 يتلا ثادحألا ىف كراشي "يوارلا ليكو' نإف درجملا بقارملا سكع ىلع

 كن لثم 'انأ" نوكي نأ جاتحي ال ةطاسبب ىوارلا ليكو نإف ةياورلا يفغ .اهيوري

 صخش اضيأ كانهف «ميظعلا ىيستاج» دلاريج زتيف توكس .ف ةياور ىف ىواراك
 ربتعي ىذلا "قاشعو ءانبأ' سنرول .ه .د ةياور ىف روم لوب لثم يوارلا ليكو ثلاث
 ."انأ" تاذلا هربتعن نأ أدبن اننأ ىتح ثدحلا نم اًءزج ريبك دح ىلإ

 نكمي .يوارلا ىليكو ثلاثلا صخشلاو لوألا صخشلا اًضيأ مليفلا ىف كانه

 نوج مليف يف واه لثم اهبابش ركذتت ةيصخش نوكي نأ يوارلا ليكو صخشلل

 يوارلا ليكو لوألا صخشلا ةقيرط نإف (1541) ”ارضخأ انيداو ناك مك دروف
 ام نيذلا نيفلتخملا ةاورلا كئلوأ لثم بلطتت ىتلا مالفألا يف ديج لكشب لمعت

 ءيش لك شتيقيكنام .ك فيزوج مليف ىفو .ثادحألل نيمدقم اوحبصي نأ نوثبلي
 ركذتت (1107) ”ليمجلاو ئيسلا' يللينم تنسنيف مليفو )١1519١( "فيإ نع
 رهظيو  مهتايح ىف ايويح اًرود بعلي يذلا صاخشألا دحأ ةفلتخم تايصخش

 نكلو لوألا صخشلا درس ةيتاذ ىلع لصحن ال نحنف كلذلو .مليفلا ىف اًضيأ
 .رظنلا تاهجو نم ديدعلا ةيتاذ اضيأ
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 جنيك مليف يفذ .مليفلا يف ثلاثلا صخشلا ةقيرطب يوارلا ءالكو اًنضيأ كانهو
 ىدم ىلإ ثادحألا ىرجم ةلطبلا ثدح لكشي ,(19751) «سالد اليتس» روديف

 وأ «ريبكلا لاقنركلا» ردلياو يليب مليف يفو ءاهتصق مليفلا .حبصي نأ ةجردل ديعب
 لك ريصم ىرجم ريغت رابخأ ةصق ىفحص ربخم قفلي )150١(.: قزأم ىف لطب)
 هسفن مهيف امي دحاو

 "116 5ءأ/ - (005ءأمال5 01[1212[1 هسفنب يعولا ديدشلا يوارلا

 نوركذي اًيلاغو نينانفك وأ ةصق ةاورك مهسفنأل نيكردملاو نيعاولا ةاورلا

 نم ودبي يسفنلا كاردإلا نأ مغرو :نيعدبم مهنوكب نيروطتملا لامعلا روهمج
 .لوألا صخشلا ةقيرطب ثدحتي نأ يعاولا يوارلا جاتحي ,لوألا صخشلا تامس

 ةاورلا اًضيأ كانه يناثلا صخشلا نم ياورلا ءالكو طبضلاب دجوي امكو
 اًمليف (1911) 8.9٠ ينلليف وكيرديف مليف ربتعي .مهسفنأب يعولا يديدشلا

 هذهب ينيلليف قلعتي .لوألا صخشلا ةقيرطب هدرس متي ال نكلو ادج ايصخش
 مهلامعأ يف مهتايحو مهسفنأ نوجرخملا اهيف عضي يتلا يدملا يلإ ةيضقلا

 .مهولا نم تاجرد طقف يه ةيقيقحلو مهولا نيب قرف دوجو مدع ةيناكمإو

 هتايح :؛ينعم عسوأب (ينايتسام ولليشرام) وديج يعو وه 8.9١ يوار نإ
 ةيعاولا راكفألا :تاليختلا ؛تايركذلا ,ةيسحلا تاكاردإلا اهيف امب ةلماك ةيلخادلا

 كانه نكلو .وديج يعو لخاد ينيلليف نمكي مليفلا لالخو .ةيروعشالا تايعادتلاو

 لمكأ ينيلليف نأ مغر همليف لمكي نأ وديج عطتسي مل .هعدبمو ودج نيب فالتخا
 . 8,6٠

 تاقيلعت يلإ مهمالفأ اولوح مه اذإ عونلا اذه نم اونوكي نأ نيجرخملل نكميو

 نع مليذ يه ةجيتنلا نوكتو . 8.9١ يف ينيلليف لعف امك مهتقرح بعاصم ىلع

 نكميو .ةياور يهف )١1970( «نوفيزملا» ةياور يف ديج هيردنأ ةقيرط يلع مليف
 وأ تايصخشك امإ مهمالفأ يف اورهظ اذإ مهسفنأب نيعاو ةاور اونوكي نأ اًضيأ

 مليف يف راونير نج  مهسفنأل اوجرخأ نيجرخملا ضعي .ةقيقحلا يف مه امك
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 سنارولو يرخأ مالفأو «نيك نطاوملا» مليف يف زليوو )١19755( هةبعللا دعاوق»
 هذه نكلو )١58(  «تلماه» مليفو )١1554( «سماخلا يرئه» مليف يف هييقيلوأ

 .سفنلل يعاولا دقت ال كلذلو مليفلا ةعانص نع تسيل صخألا هجو يلع مالفألا

 موقي جرخملا نأل (1915) هيكيرمألا ليللا» مليف يف كلذب وفورت وسنارف موقي

 رهظي .مليف ةعاصن نع اًضيأ رودي يذلا همليف يف تايصخشلا يدحإ ليثمتب
 .«اليماب لياق» هناونع ةيكيرمألا مالفألا دحأ جرخم دناريف ةيصخش يف وورت

 .ةيمارغ ةقالع لالخ نم اهيف ريكفتلا مت تناك ول امك اًئفد مالفألا ضعب ثبت

 نم  امنيسلا نع مليف وهف «يكيرمألا ليللا» مليف ةلاح وه ديدحتلاب اذهو

 لفط نأب دناريف ملحي ثيح دهشملا يلإ نسيج يثورودو نايليل يركذل ءادهإلا
 «يكيرمألا ليللا» مليف انيسن دقل .«نيك نطاوملا» مليفل ةتباثلا روصلا نضعي قرسي

 قشع لجر هب ماق امنيسلا نفل اميركت حبصأ كلذ نم ًالدبو وفورت عادبإ هنأ يلع

 آ[عاذوؤطا ةمل آل556ا16]126 1315120155 مهب قوثوملا ريغو مهب قوثوملا ةاورلا

 قوثوملا ةاورلا نيب قرفي ثووب .س نياو هبتك يذلا "ةيئاورلا ةغالبلا" باتك يف

 ىوارلا ثدحتي امدنع" .مهقدصب اهل ةقالع ال ةقيرطب مهب قوثوملا ريغو مهب

 ريغو (نمضتملا فلؤملا تايئزج ىأ) لمعلا تايئزجل اًمفو ىدؤي وأ "هب قوثوملا
 اددحم سيل درسلا نم عونلا اذه نإف ىرخأ ةرم . "كلذ لعفي ال امدنع هب قوثوملا

 نأ ءيش لك ملعي ىذلا ثلاثلا صخشلا اًضيأ عيطتسيو لوألا صخشلا هيوري امب

 | .اهيفخت وأ مليفلا تايئزج هتيؤر سكعت دقو اًيوار نوكي

 كلت لمأتن انعد «مهب قوثوم ريغو مهب قوثوم ةاورك ثلاثلا صخشلل جذومنكو
 ٠ اهب قوثوم ةيوار سالد اليتس .ثلاثلا صخشلا ةاورل اهانمدختسا ىتلا جذامنلا
 .اهتنبال ريثألا مألا بح :اهركذب مليفلا ديشي ىتلا ةمهملا ةميقلا سكعت اهنأل

 قوثوم ريغ ردلياو ىليبل "ريبكلا لاقتركلا" مليف ىف ىفحصلا ريخملا نإف سكعلابو
 .مليفلا اهنيدي ىتلا ةيزاهتنالا لثمي هنأل هب
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 نكلو ثلاثلا صخشلا ةقيرطب ةبوتكم ةياور ىه 'نودنيل يراب' يركاث ةياور

 نكمي ال ثيحب هيرك رخافتم وه عقاولا ىف .هتياورب قثي نأ دحأ داكي ال ىراب

 نكلو طقف هئراق سفن ىف ةقثلا ضعب تيثي ال هدرس نإف «نيترم هب قوثولا
 مليف .يقيقحلا فلؤملا ىتح وأ نمضتملا فلؤملا تايقالخأ ىه تسيل هتايقالخأ

 مارب ثلاثلا صخشلا ةقيرطب مليف وه ىرخألا ةيحانلا نم كيربوكل "نودنيل ىراب"

 بولسأ عم قفتيو - حامل ,فيصح :لوبقم  هدرس .هب قوثوم اريماكلا جراخ
 ش .مليفلا

 كيربوك مليف ىف (ليوكدام موكلام) سكيلأب ةلماك ةقث قثن نأ نكمي ال
 لتقلا ء وطسلا ؛ باصتغالا) ىف هتقو ىضقي وهف (191/1) "ةيلآلا ةلاقتربلا"

 ةدمتعملا كيربوك تايصخش سكع ىلع (ةفينعلا هتاعزن عابشإل نذوهتيب مدختسيو
 .مليفلا هنع رودي ام سيل سكيلأ همدقي ام نأ ةلالد رشكأ وه ام نكلو ةيعقاولا

 لكب ىلوألا ةئيطخلل ديسجت ةداعإ وه مليفلا :؛ىلوألا ةئيطخلل ديسجت وه سكيلأ
 ةركف طقف سكيلأ دسجي . ”ميحجلا" ىف يتناد امهحضوأ نيذلا بعرلاو لامجلا

 عوزنلا اذه كيربوك لوحي .رشلل ناسنإلا ةعزن عالتقا ةلاحتسا :مليفلا ىف ةدحاو

 ذخأي ثيحب ةقيرطب ليسريبو نظوهتيبو ينيسور ىقيسوم عم اًضيأ هقسنيو

 نيرشعلاو سماخلا عطقملا ىف لوحتلا لثم لامجلا نم بيرغ عون رهظم فنعلا

 .رشبلا ىنب ىلإ ىلاحسلا نم ارمتسم ًالوحت صوصلل ثدحي ثيح ”ميحجلا" نم
 نأ نكمي سكيلأ لثم اًفنع رثكأ مرجم وه نم 'ةيلآلا ةلاقتربلا" مليف ىف كانه
 نم عون ةرحلا ةدارإلا :فيخم حوضوي كيريوك هفرعي ال ىذلا ام .ميقي نأو مهفي

 ولو ىتح اهيلع ءاضقلل ةلواحم ةيأ نأ رشبلا ىنبل ةرورضلا نم اهنإ .مهولا
 دض لتاقلا ةيادهف ءاهتمواقم بجي فنعلا دض رشبلا ةسخ.ليدعت ىف تحجن

 .ةيناسنإ دعت مل مث نمو ةرح دعت مل ةميرجلا

 ةجحو .نامجرب رامجنإ هنلعأ ام اذه ”بدألاب ةقالع اهل تسيل امنيسلا"

 طيسو بدألا امنيب لايخلل لوبقم يئرم طيسوك يئامنيسلا مليفلا نأ - نامجرب

 .هسفن نامجرب لامعأل ةيلقعلا ةعيبطلاب اهضحد نكمي  لقعلا عم قفاوتي ءورقم
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 ةيئاورلا لاكشألاو .بدألاب ةريبك ةقالع ىلع يئاورلا مليفلا نإف عقاولا ىف

 سفن ىف كراشتت (اربوألاو ةياورلا :ةريصقلا ةصقلا ءاماردلا ,ةمحلملا) ةفلتخملا

 مث نمو رظنلا ةهجوو ءيش لكب ملعلاو حيملتلاو تادادترالاو ةيحاتتفالا :ةينقتلا

 هنإف ةيئاورلا صئاصخلا هذه ىئامنيسلا جرخملا مدختسي امدنعو ؛هرخآ ىلإ

 .ةشاشلا ىلع هتصق عضول ةليصأ تاينقت مدختسي اصاق حبصي

 :يئامنيسلا سابتقالا

 كلو :حوضولا ىلإ صوصخلا هجو ىلع بدألاو امنيسلا نيب زييمتلا رقتفي
 سابتقالا لانيو .ةيحرسم وأ ةريصق ةصق وأ ةياور نم اًسبتقم مليفلا نوكي امدنع
 ةخسن هيلع ساقي ىذلا سايقملا حبصي يلصألا لمعلا نأل دقنلا نم امك ربكأ
 كانهو ."(ةيحرسملا وأ) باتكلا سيل هنإ اًنسح" ةرركتملا ةمهتلا نإف مث نمو مليفلا

 ىدحإ وه سابتقالاف .«أاذه ىنعي نكي مل» ماهتالا لكش ىف طقف ةدحاو ةباجإ

 اًحسن مهلت نأ ةيحرسم وأ ةنيعم ةياورل نكميف .ةديحولا ةخسنلا سيلو خسنلا
 نوتساج ةياورل ةخسن ىه 'اربوألا ىف حبش' نم ةخسن يأف .ةفلتخم ةيئامنيس
 ةنراقم نإ 1937 ةخسن وأ 19857 ةخسن 190607؟ةخسن  '”اربوألا حبش' .سكوريل

 :عوضوملل ةبسانم ربتعت اهسفن ةثداحلاو ةيخيراتلا ةثداحلا نيب نوتسولب جروج
 ىخيراتلا ريوصتلا نأب ىنعملا سفنب اًملتخم اًئيش حبصي' يئامنيسلا سابتقالاف
 .(؟)"اهحضوت ىتلا ةثداحلا نع اًفلتخم اًئيش حبصي

 ءًالمع جرخملا سبتقي اذامل .لصألا نع اًمئاد ةيئامنيسلا ةخسنلا فلتختو
 اوأرق دق اوناك اذإ هيوري نأ اوعقوتي نأ ريهامجلا ىلع بجي اذاملو ؟ةشاشلل

 نم بجي ؟فيك نكلو 5 اًملتخم نوكي نأ بجي له ؟ةيحرسملا اودهاش وأ باتكلا
 ةكبحلا ليصافت تريغت ول ىتح لصألا رهوج ىلع ظفاحي نأ ةيجذومنلا ةيحانلا
 امدنع ىتح وأ :ةديدج ءايشأ تفيضأو اهنغ ءانغتسالا ىرج وأ تايصخشلاو

 (4) 0ءمروم 8!نعوامدعر “طلمزعاد [هأم طلاس", (8 عقل عا إلا الزول عروأازل هك ©02111501-

 رأو طععمو 1968), 5.
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 لكشب لصألا مليفلا عيتي نأ نكمي ىرخأ ةهج نمو .ةيلصألا سكع ةياهنلا نوكت

 .هحور دقتفي لازي ال هنكلو يفرح

 ناوخألا مليف وه اًيئامنيس اينف ًالمع لظو لصألا ىطخ يف راس ىذلا مليفلاو
 اهيف درسلا ثيح ؛ىثراكم كامروك ةياور نع ذوخأملا 'زئاجعلل نطو ال' نيوك

 امنيح ساسكت نم فيرش ركذتي ةيحاتتفالا ىفف .ةياهنلاو ةيحاتتفالا نيب رصتقم
 عطتسي ملو ءزاغلا ةفرغ ىلإ هرمع نم رشع ةعساتلا ىف ساف باش لاسرإ مث
 ىفو ءام صخش لتق اًمئاد ربدي ناك هنأب باشلا فارتعا ببس مهفي نأ فيرشلا

 ناوخألا ظفتحا امهسابتقا ىفو .هدلاو نع اًفشاك اًملح فيرشلا ركذتي ةياهنلا

 توصب نايورت ةياهنلاو ةيادبلا تناكو .اًماهبإ لقأ هلعجب ىدرسلا راطإلاب نيوك
 هدجو هدلاو نيبو هنيب طيري (زنوج ىل موت) فيرشلا ناك ةيادبلا ىفف .ىوارلا

 كسمتلا نكلو ؛(ةياورلا ىف لاحلا وه اذه سيلو) نوناقلا لاجر نم امهالكو

 نم رفني هنأو ضرألا ىف 'ريمدتلل يح ىبن" كانه نأب كردي فيرشلا نأ ةياورلاب

 ةمدقم نإف «ةياورلا لثمو .نوكلهيف  نولعفي هريغ نكلو هجاوي ال وهف ؛ةهجاوملا

 هيعوتسي نأ عيطتسي ال رشلا نم عون نع درس ىلع نايوتحت هتمتاخو مليفلا

 ىلع روهمجلا ةدعاسمب امهمليف موقي نأ نيوك ناوخإلا لمأي ناك امبر .فيرشلا

  ىئاسنإلا بلقلا مالظ' ”بابذلا ديس" ةياور يف جندلوج مايلو هيمسي ام مهف

 ررقت ىذلا (مدراب هييفاج) هرجيش لثم ةمحر الب لتاق لخاد ةملظملا نكامألا كلت
 ةفاضإلابو ؛تومي وأ ام صخش هيف شيعي فوس ىذلا ناكملا ةيندعم ةلمع ةرط

 ثدحي اذام ديدحتلاب .لح ىلإ ةجاح يف ثسيل ةياور لك نأب روهمجلا كردي دقف
 هسفن ديلختب رشلا ماق اذإ نكلو فرعن ال نحنو ؟'"يحلا ريمدتلا يبن' ةرجيشل

 .دبألا ىلإ هيبن شيعي اميرف

 هعابتا نكمي ام طيطختل يبدألا ردصملا ىلإ رظني نأ مليفلا عناص ىلع بجي

 تربور ةياور ميدقت مت .مليفلا عناص ةيؤر عم قفاوتيل امامت لدبتسي وأ ةقدب

 امنيسلا ىف تارم ةدع 'دياه رتسمو لكيج روتكد" ةريصقلا نوسنفيتس سيول
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 نم ولخي مليف هنع جتني دق نيمألا سابتقالا نأل نوسنفيتس اهبتك امك سيل نكلو
 يف يهف ةريصقلا ةياورلا ىف ءاسن كانه سيلف :ةفلتخم بابسأل كلذو قيوشتلا

 (لكيجل ملظملا بناجلا وه دياه) ثيح ةيصخشلا جاودزا نع ةسارد عفاولا

 ,مهجتم ظفاحم يماحم نوسرتوأ ,دليفنأو نوسرتوأ «ناتيلاجر ناتيصخش دجوتو

 .تارسملل بحمو فرسم  اًمامت هسكعو ديعب نم هل بيرق دليفنأ نيح يف

 يذلا يفلخلا بابلا نكلو ةفيطل ةهجاولا :هتايجاودزأ هسفن لكيج لزنملو

 - نيتقيثو نم ةياورلا نم ريخألا ثلثلا نوكتيو .رشلا رهظم هل دياه همدختسي

 ىف ببسلا ىه .. لكيج ءاود ىف لوحتلا ةوق نع نوينيل روتكد ةداهش ريرقت

 بابسألا هيف حضوي ىذلا ةلاحلا نع هسفن لكيج مكحو ؛دياه رتسم ىلإ هلوحت
 ١ .هيتعيبط يرشبلا سنجلا نع لصفيل كلذو هبراجتل

 لادبإ مت ةعومجملا لضفأ يهو 1977 نايئومام تريبور مليف ةخسن يف

 ىقبتساو ؛دياه ةقيشع ىقيإو لكيج ةبيطخ ليروم :نيتأرماب دليفنأو نوسرتوأ

 .ليرومل اًدلاو ةياورلا ىف دياه اياحض دحأ وراك حبصأو لكيج مداخ ىلوب

 نأ يف لكيج ةبغر :دعاسم يسنج طخ عادبإب ءاسنلل نايلومام ةقاضإ تحمسو

 عيطتسي نكلو مرتحم بيبطك اهتسرامم عيطتسي ال ىتلا ةيسنجلا هتعزن سرامي
 ةرهاعلل هتقادص دعب ءاودلا لكيج لوانتي هتلالد هل لكشبو .ةعمسلا ئيس دياهك

 ريشي امك هتركاذ يف شارفلا بناج ىلع ىلدتت ىهو اهقاس ةروص لظت ذإ .ىقيإ

 ذاوحتسا سكعي هنإف ديكأتلاب ؟حورلل نيمأ وه لهف ءقاسلل ليوطلا ةروصلا جاودزا

 .اهقمحب فرتعي يتلا هتركف جئاتنو نيتعيبطلا لصفل هبراجتو ةيجاودزالاب لكيج

 مالفألا نم ديدعل اساسأ نوكتل اضيأ «نيتشكنارف» يليش يرام ةياور تدعاس

 نع اًمامت دعتبا ىذلا (1951) «نيتشكنارف» ليوه سميج مليف اهلضفأ ناك

 عادبإ وه هب ظفتحا ام لكو ءاهنع ذوخأم هنأ نيوانعلل اًقبط ىتلا ةياورلا
 عمو .مليفلا ىف ةطقن ىلعأ ةيرصبلا ةيحانلا نم وه ىذلا قولخملل نيتشكنارف

 امدنع ةياورلا ىف ةثداحلا لثم مليفلا ىف ةبعرم ةدحاو ةثداح كانه نإف كلذ

 .نيتشكتارف قيقش مايلو قنخب قولخملا موقي
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 يدبت ال اهنإف مايلو ريغ ىلعو ؛ةلفط يهو ايرام قولخملا مجاهي مليفلا يفو
 ,ةريحبلا ئف روهزلا ىقلت ىهو اهبحاصيل قولخملا ايرام وعدتو .هنم ةيشخ

 ىف اهطقسيف وفطت دق اًضيأ ايرام نأ نظي وفطت ىهو روهزلا بقاري امدنعو
 ام مرج كردي قولخملا نأل نكلو ايرام قرغل دهشملا يف بعرلا سيلو .ةريحبلا
 .كاذ الو اذه ال ؟مليفلل مأ ةياورلا حورل نيمأ وه له ءاهذاقنإ عيطتسي الو هلعف

 يناثلا ءزجلا لثم اهب فرتعم ةينف ةعئار «نيتشكنارف» ليوه مليف لازي الف
 تماق) ميدقتلا ىف ةيصخسشك يليش يرام هيف رهظت ىذلا "نيتشكنارف سورع"

 عابطنالا انتطعأ ثيحب (سورعلا رودب اضيأ تماق ىتلا رتسشنال اسلإ اهرودب
 عقاولا ىف تمي مل1971 مليف ةياهن ىف تام هنأ ضورفملا نم يذلا قولخملا نأب

 دادعتسا ىلع تناك لاسرفينوي مالفأ ةكرش نأ ىنعي اذهو  ةدعاسملل دعتسمو

 .قباسلا مليفلاب ةفرعم ىلع روهمجل ريسفت ىلإ تجاتحاو ناث ءزجل

 وأ رثكأ نوكي اًمليف جرخي نأ تاينيعستلا ىف جانارب ثينيك لثمملا جرخملا ررق
 رصع ىف اوءاج نيذلا كئلوأ لجأ نم ءامدو رربم ريغ فنعبو .ةياورلل ةنامأ لقأ

 رودب ماقو ؛1995 «ىليش ىرام نيتشكنارف» ناونع همليف ىلع قلطأو .ءامدلا

 كراش ىذلا) جانارب نوكي دقو .قولخملا رودب ورين ىد تربور ماقو نيتشكنارف

 تايصخشلا ذخأ هنأ ىنعمب ؛ىليش ىرام ةياور عبتا دق (ويرانيسلا ةباتك ىف اضيأ
 حورل اًئيمأ ناك همليف نإ لوقن نأ بعصلا نم نكلو ؛ىربكلا ثادحألاو ةيسيئرلا
 قولخملا جارخإ ,ناقيسلا عطق .ةئيربلا نيتسوج قنش ؛حورجلا تاطقل .ةياورلا
 ورين ىد تربور جايكم كلذ لك نم أوسأو ؛هل هب احولمو نيتشكنارف ةجوز بلقل
 نيتباجتسا اوجرختسا هذه انمايأ ىفو .ةفلؤملا بعر راثأ نوكي دق ىذلا شحوك
 .زازتئمشالا تامهمه وأ رخاس كحض :ةياورلل

 ةياور اهنأل مليف لمع ىلإ يليش يرامل نيتشكنارف' ةياورل ةنامألا دؤت مل

 نيتشكنارف عم هتلباقم نع هتخأو نتباك نيب لئاسر لدابت لالخ نم ىكحت لئاسر

 اهلكش ىف لئاسرلا تاياور سابتقا بعصلا نمف .هلاخ عبتي ىذلا قولخملاو
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 نكي ملو ىرغص ةيصخشك نتباكلاب ظفتحا هنأ مغر اذه جانارب كردأو .يلصألا

 ١ .لئاسرلا نم صلختي نأ ىوس همامأ

 نوللا» رزتيلوب ةزئاج ىلع ةزتئاحلا ركوو سيلأل ىرخأ لئاسر ةياور كانه

 ريبعت نع ةياور يهف تايوتسملا دحأ ىلعف ءاهسبتقمل ىدحت ةباثمب تناك «ىزمرقلا
 اذإو نودت نأ بجيف اًيهفش اهنع ربعي مل اذإو ةضايف رعاشم ىلإ جاتحتو بوتكم

 .هللا ىلإ هجوت نأ بجيف دوصقملا صخشلا ىلإ هجوت مل
 رركي مليفلا نأ الإ ةشاشلا ىلع اًيمارد اذه ةجلاعم بعصي هنأ حضاولا نم

 نإف ؛هللا ىوس اًدحأ ربخت الأ لضفألا نم :ةياورلا اهب أدبت يتلا تاملكلا سفن
 نم رشع ةعبارلا يف ءادوس ةاتف ىهو يليس بطاخت .كمأ لتقي فوس اذه

 يتلا نيلفطلاب بره كلذ دعبو اهبصتغا يىذلاو تاملكلا هذهب اهمأ جوز اهرمع

 ؛رخآ صخشل اهراعو اهتاناعم نع ملكتت نأ نم ةعونمم اهنإ ثيحو ءامهتبجنأ
 ىليس تاباطخو اهل ىتين اهتخأ تاباطخ .هللا ىلإ لئاسر ةباتك ىف ىليس أدبت

 .اهل

 نوللا ةياورل ةيئامنيسلا ةخسنلا لمعب موقي نأ جريبليبس نقيتس دارأ امدنع
 ويرانيسلا بتاك ىلع ناك :لئاسرلا ةيمهأ لهاجتي نأ عطتسي مل 1580ىزمرقلا
 ةيئاور ةفيظو يتين لئاسرل لعجي نأ اهدحأ .تارابتخا ةدعب موقي نأ زجيم نويم

 لئاسر نإ ثيحو :ىليس اهفرعت ال دق ىتلا ليصافتلا ىطغت نأ نكمي ثيحب ةلماك
 لعجب كلذو ءاماردلا ضعب قلخب جريبليبس ماق ةيمارد اهبلغأ ىف تسيل ىتين
 أرقت اهتفرش ىف يليس سلجت امنيبو .اهل ىليس ةءارق ءانثأ ةيمارد لئاسرلا

 ىف ىليس نوكت امدنعو ؛ةيفلخلا ىف ليف رهظي ايقيرفأ ىف ةايحلل ىتين فصو
 ةسينكلا حبذم لالخ نم رزودلب ىتأي ةيقيرفأ ةسينك مطحت نع أرقت ةسينكلا

 وهو لايخلا ىلع ةغللا ريثأتب لقألا ىلع يحوت ةنمازتملا روصلاف .سلجت ثيح
 .ةيسيئرلا ةياورلا صئاصخ ىدحإ
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 غوارت مل .ةريبك ةيريهامج ةيلست اهتقيقح يف مالفألا نأب ركذتن نأ بجي

 فده يأ نود ةيلست .. ايكديف هنوكب مليفلا ةفيظو يف جاتنإلا نيناوق ةقيثو

 اهنكلو  ةياعدلاو ميلعتلا لجأ نم يه مالغألا نإف لعفلابو .ةياعدلا وأ ميلعتل

 امنيب ةديعس ةياهن داجيإ نايحألا بلغأ ىف اذه ىنعيو ٠ ءلسم لكشب كلذب موقت

 جاتنإ رنراو ناوخإ ةكرش تررق امدنعو .كلذ ةياورلا وأ ةيحرسللا لعفت الدق

 ةياهنلا تناك «ةبغرلا اهمسا ةيرع» زمايلو يسينيت ةيحرسمل ةيئامنيسلا ةخسنلا

 رعش .شنالب اهتقيقش بصتغا هنأ تملع نأ دعب يلناتس اهجوز اليتس كرتت نأ

 نأ عمو :هفرتقا ام نمث ىلئاتس عفدي نأ ىف بغري دق روهمجلا نأ ويدوتسالا

 ةجاح ىف ىلناتسو اليتس نم لك نأ حضاولا نم ناك ىقبت ةيحرسملا يف اليتس
 ىلإ امهجاوز ديعي فوس ةيريخلا تاسسؤملا ىدحإ شنالب لاخدإ نأو .ءرخآلا ىلإ

 ةياهن ىلع اًضيأ رنراو ناوخإ ةكرش ترصأو .شنالب لوصو لبق هيلع ناك ام
 «ةيجاجزلا تاناويخلا ةبعل» زمايلو يسينيت ةيحرسمل ةيئامنيسلا ةخسنلل ةديعس

 فوس (ناميو نيج) ةحيسكلا ارول نأ ىلإ ريشت ىتلاو ةيحرسملا ريغ ىلع 16

 . ديدج لجر نم ةوعد ىقلتت

 برهي "ةميظع لام زنكيد زلراشت ةياورل ةيئامنيسلا نيل ديشاد ةخسن يفو
 .زنكيد دصاقم اًمامت اذه فلاخيف مليفلا ةياهن يف امهضعب عم اليتسو تيب

 كينياتش نوج ةياهن نم اًمامت «بضغلا ديقانع» مليف يف دروف نوج صلختو
 ةيأ ىلع بلغتلا يف مهتبغرل «سانلا» ديجمت يف غلابي دوجام لعج اهنم ًالدبو
 رهوجب اكسمأ نيمليفلا نأ بيرغلا نم دنأ الإ .ميظعلا داسكلا هيف امب ةمزأ

 نود نكلو حورلا لبقتف :نيتلئافتم نيتياهن روهمجلل نامدقي امهو امهيردصم
 .حورلا هيف تنكس يتلا ةياورلا مسج

 :تاياورلا سابتقا

 ةياورلا ةسارد يهو .يئامنيسلا سابتقالا ةعيبط مهفل ةدحاو ةقيرط كانه

 .ةيئامنيسلا ةخسنلا ةسارد كلذ دعبو
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 :امنيسلا ىف نتسوأ نيج سابتقا
 .لصألل اًنيمأ اهضعب ناك ةفلتخم اًمالفأ نتسوأ نيج تاياور تمهلأ

 جود مليفو 1550 ”قلغم ريغ' جنلركه ىمآ مليف :نتسوأ نيجل هامإ» ةياور
 ”امإ" نتسوأ نيج ةياور يف ناونعلا اهل بوسنملا ةيصخشلاو 1477 ءامإ» ثارجكام

 شيعت ىتلا سواه دود امإ ةروانملا ءاهسفن ىف ةقرفتملا :ةقيقرلا ةلطبلا يه 06

 ةناكم اهل يعامتجالا امإ عضو نمضيو .ةيقارلا يريب ىاه نم لمرألا اهيبأ عم
 ةبطاخ نوكت نأ امإ ررقتو ؛نيرخآلا نوئش ىف لخدتلا ىف اهمظعم ىضقت ةزيمتم
 حالفلا يدبي امدنعو .اًياوث اًدبأ اهلأست ملو اهدبعت يتلا ةطيقللا ثيمس تيبراهل

 هجوت كلذ نم ًالدبو :ةقالعلا هذه امإ عجشت ال تييراهب امامتها نترام تريور

 ربعي امدنعو ءامإب طقف متهي ىذلا نوتلإ رتسم ةسينكلا يعار ىلإ تييراه مامتها

 ةجوز ىلع نوتلإ رثعي ةياهنلا يفو ؛ةمدصب امإ باصت ةقداصلا هرعاشم نع نوتلإ
 نوكيو .سانلا ةايح ىف لخدتلا بفارع ةلردقاإا دلي اهادترا امإ حبصتو هل

 اماع رشع ةتسب اهربكي ىذلاو امإل ليدبلا وه (اهتخأ جوز قيقش) ىلتيان رتسم

 عمو امإ بساني نم لقأ يلتيان ودبيو .اهب اهريصبتو اهئاطخأ ةيؤر ىلع اًرداقو

 00 نميف ئراقلا ةريح ريثت ةياورلا لالخو .لضفأ ملعت نتسوأ نإف كلذ
 :و - لشرشت كنارف كلذ دعب مث نوتلإل امإ اهتراتخا يتلا  تييراه .رخآلا

 0 ت كنارفو .نترام تربور : ةيادبلا نم اهديري ناك يذلا لجرلاب

 يلتيان اذه كرتيو .اهب جاوزلاب يهتنيو سكافريف نيجب اًمتهم صاخ هجوب ودبي

 .ةياورلا امهجاوز متخيف امإو

 .ءاكذلا يف ةيداع ريغ ةخسن  «قلغم ريغ» مليف تجرخأو جنلركه يمآ تبتك
 ىلإ ناكملاو تاينيعستلا ثيح ىلإ نمزلا كرحتو «امإ» ةياورل ريثأتلا ةديدشو

 رغصأ ىه ىتلا (نوتسرمليس ايسيلأ) ريش وه امإ مسا حبصي .زليه ىلرقيب

 اهيبأ لمعيو .ةيوناثلا ةلحرملا ىف ةبلاط تلازامو نتسوأ ةلطي نم تاونس سمخب
 فارسإلاو سبالملا ميمصت يف ريش فطاوع قرغي يذلاو ةيثيح اذ اًيماحم ليم

- 217 



 سكع ىلعو ءاهتدالو بقع تتام امإ ةدلاو لثم ريش ةدلاوو .ويدورلا سبالم يف

 ًاليلق اهنم ربكأ اهيبأ ةجوز نم خأ اهيدل نإف كلذ عمو .اًدخأ ريشل نكي مل امإ
 ةجوزلا نبا شوج  (هرمع نم نيرشعلا يف نكلو نيثالثلاو ةعباسلا يف سيل)

 رضحي شوج نإف ؛نالصفنم شوج ةدلاوو ليم نأ مغرو .قباس جاوز نم ةيناثلا

 امهضعب نايري شوجو ريش نإف كلذلو .ليم عم اًبلاغ ريش روزيو [ن0آ-4 ىلإ
 اسيل امهف ويرانيسلا دكؤي امك كلذ نم رثكأو .ىلتيانو امإ لثم  مئاد لكشب
 .اهدنع ريصقتلا هجوأ ىلع ريش رظن تفلي شوج نإف يلتيان لثمو .مدلاب نيبيرف

 ,"امإ" ةياور ىف اهتيصخش اهل نوكت نأ عطتست مل ىتلا امامت تييراه لثمو
 ءاقرخ  ةدجتسملا ةبلاطلا يات ."”قلغم ريغ" مليف يف اهل ةليثم اضيأ يات تناك

 حبصتو ءاهب ريش دهعتل ةلمتكملا ةحشرملا يهو  ةيسنج براجت تسرام ةانف اهنكل

 امكو .اهل اهناراتخي ىتلا بايتلاو اهجايكمو اهرعش فيفصتب امهعادبإ ىات
 صخش ىلإ يات تبذجنا ةياورلا يف نترام تربور حالفلا ىلإ تييراه تبذجنا
 عم ةقالعلا امإ عجشت مل املثم اًمامتو سيارت جلزتملاو لصفلا جرهم  اهلثم'

 اًضيأ ىعدي بوبحم بلاط ىلإ يات رظن ريش تفلت ؛نوتلإ ةيحان اهتهجوو نترام
 اميف ربعيو ريش ىف رثؤي نأ ديري هنأل ياتل ةبسنلاب عزعزم جنلركه نوتلإو .نوتلإ

 ىف رشع عساتلا نرقلا ىف هريظن لعف امك ةرايس ىف اهل هرعاشم نع دعبي
 :ةيزفلا

 لجر لشرشت كنارفو ةيرثو ةبوهوم ةاتف سكافريف نيج نأ جنلركه تكردأ

 ًالدبو .هتقلخ ىذلا ناكملا ىف الباقتي نأ نكمي الف ؛هسفن ىف قرغتسم هنكلو يرث
 هبصعت ىف لاغم ىارومو ؛نويدو ىاروم نيديدج نيجوزيب لدبت اهنإف كلذ نم

 حبصيو .سنجلا ضغبت ةيوسن نويد نأ نيح ىف 'ىثنأ" نويد ربتعي نأ ىلع رصيو

 نأ نيجوز لك ىلع بجيو .ريشو شوج نم لصألا قبط نيتروص نويدو ياروم

 كيرشلا تافصل قمعأ كاردإ لجأ نم ةئيسلا ميهافملا ابنجتيو امهيسفن نم اريغي
 .بويع نم اهيف امب  ةديرفلا
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 لك رظن عقو حضاولا نم نيذللا) نويدو ياروم خب تلدبتسا دق جنلركه نأ اميو

 نم ًالدبو .يارومو ىات نيب ءيش 2 رشت ملف لشرشتو نيجب (رخآلا ىلع امهنم
 ةجاح فشكي دهشم ىفو .ريش هب ت و وم

 ٠ ةطحنم ةغل مدختسيو ذاش نايتسيرك نأ اهل ىاروم هيف حرشي ءريصبتلا ىلإ ريش

 كانه سيل نأ جنلركه رثآم نمو (دلياو راكسوأ ىلإ اًئنمضتم ريشي) ةيبدأ ةغلو

 ال ام نويدو ىاروم لبقي نأ نكميو .هتاراشإ ىف يسنجلا ذوذشلا راقتحال رثأ

 .همهفت نأ ريش عيطتست

 تناك اذإ ةلكشم نقلخي تاجيز ثالث ىلع ”امإ' نم ةخسن لك يوتحت نأ بجيو
 اهنأ كلذ نم الدب جنلركه هتلعف امو .ةيوناثلا ةسردملا ىف نلزام ثالثلا تالطبلا

 اجوزت ناذللا نوتسو رتبممو امإ ةملعم  نتسوأ تايصخش نم نيتيصخش تذخأ
 ريغو ةيوناثلا ةسردملا ىف نيسردم ىلإ امهليوحتو  ةياورلا ةيادب نم روفلا ىلع
 اًيئزج اهعلوو ىلعأ تاجرد ىلع اًيئزج لوصحلا ىف اهتبغر نم عفادبو .نيجوزتم
 نم اًيرق رثكأ نيسردملا لعجت نويد ةدعاسمب ريش نإف ؛ةبطاخ نوكت نأ ىف
 نيذلا ةثالثلا جاوزألا امهفافز رضحيو .هنم دبال يذلا ثدحي نأ ىلإ امهضعب

 .ةليلق تاونس دعب نوجوزتي فوس

 هيلإ رظنلا ىلع نيرداقلا كئلوأل ةديدع تآفاكم «قلغم ريغ» مليف مدقيو

 .هحورل ةنيمأ اًمئاد لظت نكلو ؛ءلصألا نم ررحت يكيسالك لمعل ةثيدح ةخسنك

 نإف .يفرح سابتقا ةشاشلا ىلإ لصو «قلغم ريغ» مليف عيزوت نم ماع دعبو
 ةياورلل ائيمأ لظ اًضيا مليفلا جرخأ يذلاو "امإ" ةياورل هسابتقا ىف ثارجام جود
 درس ةقيرطب اًظفتحمو نتسوأ ةفل نم ريثكلا اًمدختسم فرحلاو حورلا ىف
 لكب ملعلا نتسوأ تمدختسا دقل .ءيش لكب ةميلعلا رظنلا ةهجوو ثلاثلا صخشلا

 ةهجو نم ثدحلا نم اهرودقمب ام مدقت نأ ةلضفم "امإ' ةياور ىف ةمكحب ءيش

 يف يوارلا توصب درسلا تمدختسا كلذلو اذه جنلركه تكردأ دقل .امإ رظن

 اهكولس ىلع قيلعتلاب موقت يتلا ريش قيرط نع طقق نكلو  "قلغم ريغ" مليف

 أ



 مدختسيو .ةيتاذلا ةفشاكملا ىوتسم نم ءيش ىلإ جيردتلاب لصتو ء.يصخشلا

 ءزجلا نأل ؛يئامنيس ديلقت نم رثكأ هنم ًالعاج يوارلا توص اًضيأ ثارجكام
 يف (ورتلاب ثينيوج) امإ بتكت امنيح يوارلا توص هيف ثدحي يذلا ربكألا
 ىفو .اهتايصخش نع نتسوأ راكفأ ةراثإل سبتقم هب يتأي ام برقأ - اهتايموي
 يف ةتماصلا امإ ةالص عمسن ةياورلا يف دجوي مل دهشم يف مليفلا ةياهن
 .ةسينكلا

 رصيو .ريغتلا ةطقن ىه ليه سكوب ىف ةهزنلا ثارجكام لعجي نتسوأ لثمو

 تاظحالم ثالث وأ نيتحامل نيتظحالم دحاو لك اهيف ىدبي ةبعل ىلع لشرشت
 امإ بيجتف اًيبغ نوكيس هلوقت دق ام نأب ةرازهملا ستيب زسم حزمت امدنعو ؛ةيبغ
 .ددعلا ةدودحم ةيبغلا اهتاقيلعت نوكت فوس ةبسانملا هذه ىف لقألا ىلع اهنأب

 ىلإ اهتجاحل اهبنؤيو ستيب زسمل ملأ نم امإ تاملك هتببس ام ىلتيان كرديو
 ىلع ةرصم امإ مدنلا لعجي مليفلاو ةياورلا نم لك ىف ةطقنلا هذه دنعو .رابتعالا

 اًريدج رخآلا فرطلا ناك اذإ طقف ءرملا هب موقي اًئيش ىلتيان ريدقت ىف ريثت نأ
 . دوهجملاب

 كلتذكو .ديج ىوتسم ىلع «قلغم ريغ» مليف ىف جارخإلاو ةباتكلا نإ ثيحو

 ريش الف .لاطبألا ءادأ ىلع ريبك دح ىلإ روهمجلا لعف در دمتعي «امإ» يف ةباتكلا
 مغر «ةريغصلا يداد ةنبا» وأ اًمامت ةيطمنلا ةلئدملا ةلفطلا انوكي نأ نكمي امإ الو

 امهنإ ثيحو .نيتريرش انوكي نأ نكمي الو .كلذ نم ليلقلا امهب نيتيصخشلا نأ
 نيبتاكلاو نيجرخملل ميركت اذهف رخآلا بح ىلإ تاذلا بح قلطنم نم ناكرحتي
 .ورتلاب ثيتنيوجو نوتسرفلس ايسيلإ بهاولو

 1٠٠8: «ىوهلاو ءايربكلا» تيار وج مليف

 ماع يف 1818 ىوهلاو ءايربكلا نتسوأ نيج ةياورل يئامنيس جاتنإ لوأ ناك
 يرود يف هييشيلوأ سنؤولو نوسراج ريرج ةئوطب «عئارلا م ج م جاتنإ يش

 دعب لمكت مل» اهنأ ثيبازيلإ لوقت ةياورلا يف .يسراد مايلوزتيفو تنيب ثيبازيلإ
 نيثالثلاو ةعباسلا يف نوسراج ريرج تناك 144٠ ماع يف (©) .«نيرشعلاو دحاولا
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 هنس امهنم دحاو يأ ىلع ودبي نكي مل هنأ مرو :نيثالثلاو ةثلاثلا يف هييقيلوأو

 زرابلا ماقو .نيرشعلاو دحاولا ىف ةأرما نوسراج ربتعن نأ نكمي الف ىقيقحلا

 ةلوقعم ةنامأب نفروم نيج ةرهش لقألاو ,ةياورلا سابتقاب ىلسكه, سودلا
 ناهركي نيذللا ىسرادو ثيبازيلإ نيب ءاكذلا ةكرعم نإف كلذ عمو .لّصألل

 املعتي مل نيذللا نيباشلا نإف :باتكلا نم ديج لكشب اهسابتقا مت ًالصأ امهضعب
 نأ نيدصاق تاحراصملاو تالجاسملاو ةرخاسلا تاظحالملا ىلإ اجل ةنورملا دعب

 يدحتو ريقحتو لهاجتب  امهنأب اكردي نأ ىلإ رخآلا ىلع امهنم دحاو لك بلغتي
 ,حور امأوت انوكي نأ امهل ردق امهضعب نم لصألا قبط نيتروص  رخآلل امهنم لك
 امه مك ىسرادل ثيبازيلإ حرشت ةياورلا ةيادب ىفو .ةجوزو جوز ةياهنلا يفو
 مالكلا ىف بغرن الو تمصلا ىلإ ليمن نييعامتجا ريغ ناصخش نحن :ناهباشتم
 رورغم يسرادو .ةرجحلا يف نيدوجوملا لك ةشهد ريثي اًئيش لوقن نأ انعقوت اذإ الإ
 ابلاغ نيذلا ءىطسولا ةقبطلا ىلإ نومتني نيذلا تينب لآ لثم مه نم دض زيحتمو

 جوزتت نأ ضفرت ةيكذ ةباشو ةعاجشو ةرورغم ثيبازيلإو .ةقايللا ىلإ نورقتفي ام
 عوت يأ ىسرادو ثيبازيلإل نوكيلو .ةسونعلا راع ةطاسيب بنجتتل هبحت ال لجر نم

 نوكي الأ ىسراد ىلع بجيو اًرورغ لقأ انوكي نأ امهيلعف اًعم لبقتسملا نم
 .اًريحتم

 ويثامو ثيبازيلإ رود يف ىلتيان اريك ٠٠١0 «ىوهلاو ءايربكلا» مليف ةئوطبب ماق
 ىف كسمتت اهنأل لصألل اًضيأ ةنيمأ ةخسنلا هذه .ىسراد رود ىف نيوانكام

 نتسوأ راوح هبشي اًئيعم اًراوح وأ نتسوأ راوح رركت اًنايحأو ةكبحلاب اهمظعم

 جلاع ىتلا ةقيرطلا ىلإ رظنن انعد .ةياورلا نم ةرشابم مداق هنأ نظت كنأ ىتح

 .درسلا ثادحأ ءوض ىف لصألا شاجوم اروبيد ويرانيسلا ةبتاكو تيار وج اهب

 (5) لومع ةانذاعم, "طرلع هم طوعز دلل عع", (طلعجب المتاع داومعأ 1996), 43

 كانط 5 عنانعلا [؟ع1قعوعمععد دنع طاوععل اص اطع 1 الأ
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 :دليفرزين ىلإ يلجنب رتسم لوصو

 ةباش ريست امنيب سمشلا ءوض ىف:يعيبط رظنمل ةعساو ةطقلب مليفلا أدبي
 ,نجوزتي مل تاوخأ سمخ يف ةيناثلا تنيب ثيبازيلإ اهنإ ,باتك ىف ًارقت يهو
 ىتلا هذه ثيبازيلإو .ءايرثأ جاوزأ ىلع نهل روثعلا ةركف نهمأ ىلع ذوحتست ثيح
 . اميلعت ةملعتم اهنإف ميرك بسن ىلإ اهتلئاع راقتفا مغرو .مهم نأش تاذ اًباتك أرقت
 يه امنيبو .لاجرلا نم نيملعتملاو نيفرجعتملا هجو يف ادن فقت اهلعجي اًيفاك
 ىلجنب رتسم نأب اهيبأ ربخت ىهو اهمأ توص عمست اهب ذإ اهتيب نم برتقت

 اهنهذ ىف تعضو اهنإف عبطلابو .مهنم برقلاب اًرخاف اًنيب رجأتسا ىرثلا بزعألا

 أدبتو .نيج ىربكلا ةصاخ ءاهتانب نم ةدحاول لمتحم جوزك ىلجنب روفلا ىلع

 نإ امو .يلجنب رتسم لوصو نع اهجوز ربخت ىهو تنيب زسمب لعفلاب ةياورلا
 ثيبازيلإ مدقت اهنإف (ىرث جوز نع ثحبلا) قالطنالا ةطقن ناسوأ سسؤت

 نأب اسحأ امهنأ حضاولا نم شاجومو تيار نكلو .يلاتلا لصفلا يف اهتاقيقشو

 ةيئامنيس رثكأ اضيأ هنأو .اركبم اًروهظ قحتسي ىساسألا وهو ثيبازيلإ رود
 .يرثلا ديدجلا دفاولا يلجني نع ثدحتت ىهو اهمأ عمست نأ ثيبازيلإل ةبسنلاب

 :دليفرزين لفح

 ةقايللاو ةيطارقتسرألاب مستي ناك يذلا 154١ مليف ىف لفحلا ريغ ىلع

 ىقيسوم تامغن ىلع صقارتي دحاو لك نأكو جرملاو جرهلاب ٠٠١0 ةخسن تمستا

 صقرلل ثيبازيلإ يسراد هقيدص بلطي نأ نيجب نوتفملا يلجنب حرتقي امدنعو
 نم عمسلا ىمرم ىلع بيجيف .ةياورلا ىف هلعف در لثم يسراد لعف در نوكي

 مامتهالا ىف ىسراد أدبي دعب اميفو ««ام اعون ةلمتحم» اهدجي داكي هنأب ثيبازيلإ
 اهنأب ةركض هيدل نكي مل ولو ىتح ءاردزالا لهاجتت نأ ىونت ال يتلا ثيبازيلإب
 «ىلوألا تاعابطنإلا» اهتياور ىمست نأ يونت لصألا يف نتسوأ تناك .هتعمس

 ةايح نتسوأ طيرتو .تاعابطنالا هذهل ناتيحض يسرادو ثيبازيلإ نإ ثيح
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 لظي كلذلو ةلوقعم ةفاسمب اهمعم دعتبت ثيح اهضعيب ةيساسأآلا اهتايصخش

 نوكيو .هلثم ىرخألا يه يتلا ثيبازيلإب ساسحإلا ىف جردتيو ًالئاستم يسراد

 :كلانم تيعد تلا نين اهتقيعاش يبازيلا نوزع امدشع دليفرزين' ف اًدوجوم
 نم مغرلاب داوج رهظ ىلع نيج بهذت نأ ىلع تنيب زسم رصت رورسلا عفادبو

 ىقبتف دربلاب نيج باصت نأ تنيب زسم لمأتو .رطمت نأ كشو ىلع ءامسلا نأ

 ' زسم نع لذاغتن نأ لهسلا نمو .رثكأ يلجنب اهيلع فرعتيل ةرتف دليفرزين ىف

 اهنإف تانب سمخ اهدنع ول اهنأب ٌةحارص ثيبازيلإ ربخت نأ ىلإ ةروانم مأك تنيب
 .ءيشلا سفن لغفت فوس

 :يئربمب ةرايز

 ىف يسراد ةعطاقم ةرايزب اهلاخو اهتلاخ عم ثيبازيلإ موقت ةياورلا ىف امك
 تاخسنتسملا ىلإ رظنت نفلا ىريلاج ىف ثيبازيلإ لوجتت امدنعو .يلربمب
 اهطقتلا ىذلا ىلتيان ةرظن يحوتو ءىسراد هجول تحنب أجافتف ةميدقلا ليثامتلل
 نكت مل يذلا ههجو ىف لماكتلا ظحالت ىهو وبخي لوألا اهعابطنا نأب ثيبازيلإل
 .هل هنأ نظت

 :زنلوكل ثيبازيلإ ضفر

 توم دعب تنيي ةلئاع تيبل ثيرولاو رورغملا زنلوك رتسم مدقتي ةياورلا يف

 .ةقايللا نم امامت ولخت ةقيرطب كلذ لعفي هنكلو ثيبازيلإ نم جاوزلل تنيب رتسم
 نمف كلذلو اهيبأ ةافو دعب هل نوكي فوس تيبلا نأب اضيأ ثيبازيلإل ريشيو

 اهنأ حوضو ىف هربخت ثيبازيلإ نأ مغرو .مداقلا كلاملا جوزتت نأ اهل لضفألا
 ضرتفي ساسحإلا ديلبلاو ةياغلل هسفن ىف قرغستملا زنلوك نإف هيف ةبغار تسيل
 ىف امهنم دحأ ال نأ هربختف ,ةيوق مليفلا ىف ثيبازيلإ ةغلو .نيلت فوس اهنأ
 ةفرغلا نم ةعفدنم جرخت يهو بضغ ىف حيصتو .اًديعس رخآلا لعجي نأ هناكمإ
 . كلبقأ نأ نكمي ال"
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 :نيرثاك يديل عم ىلوألا ةلباقملا

 ىتح ثيبازيلإ ىرت نأ امو .فيخم لاعتب نيرثاك يديل رود نسناد دوج تبعل

 نأ لواحتف ؛ةسفانم ىقلي فوس نآ اهتنبا يسراد جوزتيل اهطيطخت نأب رعشت

 نأ ىرن مليفلا ىف ؛ةياورلا ىف هنع مليفلا ىف رثكأ لكشب ثيبازيلإ نأش نم للقت

 اهراقتحا ىفخت ال ةأرما ىهو ,ةوسقلا دمعتتو ةينانأو ةيبرتلا ةئيس نيرثاك يديل

 مامأ ونايبلا ىلع فزعت نأ ثيبازيلإ نم بلطتو ءاهنم لقأ مهارت نيذلا سانلل
 ثدحي ام ىسراد كردأ امدنعو .اهفزع ءانثأ ثدحتت لظتو :نيرضاحلا نم عمج

 تسيل عقاولا يف يتلا ةدئاسملل ضرعك ونايبلا ىلع ثيبازيلإ بحاصي هنإف

 .نيرثاك ىديل تاناهإ هجو ىف فقت نأ عيطتست اهنأل ءاهيلإ ةجاح ىف ثيبازيلإ

 :ماهكيو عم ايديل بوره

 اهريثي يتلاو اًماع رشع ةسمخلا غلبت يتلا تنيب ةلئاع رغصأ ايديل برهت

 - مزالم ةبترب ىطايتحا طباض وهو ماهكيو عم يركسعلا يزلا ىف لاجرلا رظنم

 .اًيمسر امهجيوزتب ةحيضفلا بنجتي نأ لمأ ىلع ندنل ىلإ تنيب رتسم رفاسيو
 ىسراد نأب ةياهنلا ىف ثيبازيلإ ملعت لاملا ىلإ ةمئاد ةجاح ىف ماهكيو نإ ثيحو

 بجي هنأب هيبأ ةديقع اًعبتم جاوزلا فيلاكت اًضيأ عفدو ةيرورضلا غلابملاب هدمي

 نع لوألا اهعابطنا نأب اًيجيردت ثيبازيلإ كردتو .رسعملا دعاسي نأ رسيملا ىلع
 . اهبلق لوحت ىلإ ةجهوتملا ةبيرقلا يلتيان تاطقل ريشتو .هلحم يف نكي مل ىسراد

 :مهافتلا ءوس

 ٌئجافملا يلجنب ليحر يف يسراد رود نع ىضاغتت نأ ثيبازيلإ عيطتست ال

 ىف ثيبازيلإل هبحب ىسراد فرتعي امدنعو .نيج بطخي نأ كشو ىلع ناكو

 ءيش لك حالصإب ىسراد موقيو .متت مل يتلا ةبطخلا عوضوم ديعت اهنإف ةياهنلا

 دوقي وهو يسراد ىرن ةجهبم ةليوط ةطقل ىفو . دليفرزين ىلإ يلجنب ةداعإب

 رثكأ نم نيجل يلجنب ةبوطخ .ةبوطخلا تالوكوتورب بسح ةبكرم ىف هقيدص

- 224- 



 نيج نيب سولجلا ةرجح يف ثدح امي ملعن مل ةياورلا يفو .اًريثأت تاظحللا

 بجي ال ةيصوصخلا ىهتنم ىف ةظحل ىه ةبوطخلا نأ تأر نتسوأ نأكو ىلجنبو
 .اهسفن ىف امع اًريبعت ةرجحلا ترداغ امدنع رورسلاب نيج رجفت نأو اهدرس

 :ثيبازيلإ يسراد ةبطخ

 مونلا ىلع ثيبازيلإ ةردق مدعلو .ركابلا حابصلا ىف مليفلا يف ةبطخلا رودت

 امهبحب نافرتعي امدنع مليفلا ىف ةيكيتنامور ةظحل رثكأو .بابضلا لالخ نم
 .امهضعيب امهيسأر ناقصلي امهو سمشلا عطستو هدي ثيبازيلإ لبقتو

 :ةياهنلا

 تيب ىلإ باهذلاب نيرثاك ىديل لزانتت ةبطخلا برقب تاعاشإلا عامس دعب
 اهتلئاع لصأ ىلإ اهرظن تفلت ىهو ةنيهم ةغل يف ثيبازيلإ مولتو .تنيب ةلئاع

 لمحتتو ثيبازيلإ ىنيع ىف عومدلا قرقرتتو .بيذهتلا ىلإ اهتجاحو ىزاوجربلا
 جاوز ةليلب مليفلا ىهتني ةياورلا ريغ ىلعو .بضغ ىف نيرثاك يديل فرصنتو
 ديخألا لصفلا أرقنو .”يسراد زسم" ثيبازيلإ ىلع ةقرب يسراد ىدانيو نيسورعلا

 اراتخا شاجومو تيار نكلو جاوزلا دهشم نع نورهطتملا لأسي دقو. .جاوزلا دعب

 .ةيكيتنامور اهسفن ىه ةياورل ةديدش ةقدب اًيكيتنامور الخدم

 :ةشاشلا ىلع فلوو اينيجرك سابتقا

 . /١59 ه«ىاولاد زسم» سيروج نيلرام مليفو 1470 فلوو اينيجرقل «ياولاد زسم» ةياور
 فيك :مليف عناص ىأل ةلكشم 1570 فلوو اينيجرقل «ياولاد زسم» ةياور ريثت

 ؟ءاشع لفحل دعت ةأرما ةايح ىف اًدحاو اًموي روصت ةياور نم مليف ةعانص نكمي
 نورخآلا هيف شيعي نايك نم ءزج ىه ةأرللا ةايح :فلوو ةياور ىف ةطيسب ةياجإلا
 ياولاد زسم ررقت ةت' يه ةياورلا ىف ةيادبلا ةلمجو .دحاو جيسن ىف اهراوج ىلإ

 ضقانتلا ثيح قالطنالا ةطقن وه ياولاد اسيرالك رارقو ' 'اهسفنب روهزلا ءارش
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 يه اسيرالك نأ مغرو :ةبغرلاو ىركذلا كباشتت ذإ اهرضاحو اسيرالك يضام نيب
 ةيبهذلا اهبابش مايأ ىلإ اًمئاد فرجنت اهنإف ةغلاب ةنبال مأو (*) 712 لجر ةجوز
 .ةراثإ رثكأ ةايح اهحنمي نأ نكمملا نم ناك يذلا ؛شلوو رتيب اهلزاغي امدنع

 ىلإ ةدوعلاو عوجرلا نود ءاشعلا لفح تادادعتسا ىلع فلوو ترصتقا ولو

 رخآ اًئيش فلوو نهذ يف نكلو ةديرف ةريصق ةصق جتنتس تناك رضاحلاو ىضاملا

 ىلإ ءيش لكب ملاعلا يوارلا اهيف كرحتي ثيح ثلاثلا صخشلا ةقيرطب ةياور :

 ىف مهنيب طبري نيح ىف :مهيعو نع اًمفشاك تايصخشلا نيب مامألا ىلإو فلخلا

 تايجانم نإف كلذ عمو ؛دحاولا مويلا اذه لالخ اسيرالك راكفأ تقولا سفن

 نم اهلمكأب ةياورلا ودبت ثيحب ةيوارلا ىف يعيبط لكشب كباشتت ةيلقعلا اسيرالك
 .فلؤملا يه اهنأكو  اهرظن ةهجو

 ىلوألا .”ياولاد زسم' ةياور ىف اهضعب عم صصق ثالث جسني فلوو موقتو
 مظعمو تالفحلا ةماقإ ةايحلا يف ةديحولا اهتفيظو ثيح اسيرالك رضاح يه

 - اسيرالك يضام ىهو ىلوألا عم ةكباشتم ةيناثلاو ءاهجوز ءاقدصأ مه فويضلا

 لبقتسملا اهل ىحوأ امنيح نوتيش ىلاس ةريثألا اهتقيدص عم نوتروب يف اهبابش
 هتجوزت ىذلا ياولاد دراشتير تلباق امنيحو شلوو رتيب اهلزاغ امدنع جاوزلاب

 عمو  اًدبأ اسيرالك اهلباقت مل ةيصخشب ةثلاثلا صتختو ءرتيب ىلع اًريثك ةمدان

 :اهتايح نم امهم اءزج حبصيو اذه وينوي حابص ىف امهتايح عطاقتت كلذ

 طغضلا نم يناعي ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف يدنج ثيمس نيراد سوميتبس

 ايزيزكول ةيلاطيإلا هتجوز عم ندنل ىف شيعيو برحلا دعب أم ىحرجل يبصعلا

 .بيدم روس ىلع ةذفان نم زفقلاب رحتنت فوس مويلا ءاهتنا لبق يتلا (ايزير)

 نم دوعي ىذلا رتيب لصيو .لح ىلإ اهلك ثالثلا صصقلا لصت ةياهنلا يفو
 امهعم ابلج دقو لفحلا ىلإ رتيسور يديل نآلا تحبصأ يتلا ىلاسو دنهلا

 نأب هنالعإ نأ عم اضيأ فيض وهو وشدارب روتكدو .ةداعس رثكأ نمز تايركذ

 .ىيرح سيلوب (*)
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 .نأ نكمي ىذلا صخشلا عون يف ركفت نأل اسيرالك عفدي رحتنا هاضرم نم دحاو

 هتلاح يذلا سوميتبس وه ضيرملا نأ ءيراقلا ملعيو .ءيشلا اذه لثم لعفي

 ”ىاولاذ زسم" ةياور فلوو ترشن نأ دعبف فلوو ىف تلثمت ةروهدتملا ةيلقعلا
 .يسوأ رهن لخاد تضاخو اهفطعم ىف رجح تعضو اماع رشع ةتسب

 نيليإ ويرانيسلا ةبتاكل ةريبك ًالكاشم ةشاشلل «ىاولاد زسم» سابتقا راثأو
 ةدحاو ةيصخش ةيحرسم تبتك دق تناكو ةيئامنيسو ةيحرسم ةلثمم يهو .زنكتأ
 زنكتأ تكردأ ؛فلوو تاباتك نم ةذوخأم 'دحاو صخشل ةرجح" اهتلوطبب تماقو

 ةقيرطب (ةيلقعلا تايجانملا وأ) ةريصقلا تاجولونوملا ةجلاعم نكمملا نم هنأ

 تاقبطب ثدحتت ىهو اسيرالك رود ىف فيرجور ايسيئا مايق عمو .يوارلا

 ةلكشملا نكت ملو ءاهيعوال نم ثعبنت اهنأكو تايجانملا تدب ةضفخنم ةيتوص
 ثيحب سوميتبس ةصق ميدقت نكلو :كاب تابثالفلا وأ تايجانملا يه ةيسيئرلا
 .ىرخألا صصقلا عم لماكتت

 ايلاطيإ يف اننأ نيوانعلا دحأ انريخيف .نيوانعلا دهشم ىف لماكتلا ثدحيو

 كلس لالخ نم رظني ةرفح ىف يدنج .ةكرعم ناديم وه ناكملاو . 1518 ماع
 .ناوألا تاوف دعب نكلو "زناقيإ اي ىتأت ال" خرصيف هوحن مدقتي صخش ىلإ كئاش

 حيصي نأ ىلإ سوبميتبس وه ىذلا ىدنجلا دراطي زناقيإ توم رمتسي فوسو

 وينوي١؟ ندنل" رخآ ناونع رهظيو .هتايح ىهنيف يركذلا لقث لمحت نع اًرجاع
 اهلخدت يتلا ياولاد اسيرالك مون ةرجح ىف نحن .امامت نيسنازيملا فلتخيو 7

 يهف ءاشعلا لفح لجأ نم روهز ءارشل ططخت اهنأ نم مغرلابو  ءاوهلاو سمشلا
 ,شيرلا نم ءارفص ةعبقو رياطتي براشيإو نيتعطقف نم ليمج رحب ءادر ىدترت
 ىرتشأ فوس' ةياورلا ىف ةيادبلا رطس ددرت ملسلا تاجرد اسيرالك طبهت امنيبو
 ّئبني ىذلا عئارلا سقطلا نع ةديدش ةسامحب ثدحتت مث ”يسولاي' سفنب روهزلا
 قيلي حرملاف «:ةسطغ نم اهلاي .. حرم نم هلاي» ركفتو ءاهتلفح لجأ نم ريخلاب
 ؟اذام يف «؟ةسطغ» نكلو ىاولاد زسمب
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 توصب لاقيو اسيرالك هيف ركفت ام وه "حرم نم هلاي' .قرفلا زنكتأ مهفتو
 ىلع لافطألا لجأ نم هنأكو شعنم  حابصلا" ةظحللا كلت ل نكلو .ىوارلا

 حابص يف حتفت امنيح اهبابش ىلإ اسيرالك ةظحللاو وتلا يف ديعي 'ءيطاشلا

 ,مويلا هرضحي ام ىأ ىلإ ةجراخ عفدنتو ةدحاو ةرم ةيسترفلا باوبألا لثامم

 يف نينمز عوقو ميعدتلو ؛ىضاملاو رضاحلل ىعيبطلا كباشتلا اذه كاسمإلو

 ىلإ 1179 ماع ىف حرم نم هلاي" ركفت ىهو اسيرالك نم ىروج عطقي ؛مليفلا

 نم جزم مث .ديدجلا مويلا قناعت ىهو "ةسطغ نم اهلاي" قبسأ نمز ىف اهبجعت

 دهشم نآلا يهتنيو ءروهزلا لحم ىلإ اسيرالك باهذ ءانثأ رضاحلا ىلإ يضاملا

  سوميتبسو ةباشلا اسيرالكو انس ربكألا اسيرالك  ثالثلا تاكبحلاب نيوانعلا

 .كرحتلا ىف أديتو

 يضاملا ىلإ رضاحلا نم جزملا اًنايحأو .عطقلا ةينقت سيسأت اضيأ متيو
 بابشب ةقلعتملا دهاشملا ئف ريكفتلا يعيبطلا نمو .مليفلا لاوط اذه رمتسيو

 لماكت ساسأ ىلع مهيف ركفن نأ قدألا نم نوكي دقو .كاب تاشالفك اسيرالك

 اسيرالك هلباقت ىذلا لوألا صخشلاو .قيلعت وأ ةثداحب اًنايحأ رضاحلاو يضاملا

 ءالؤه قافن نم شيعي ىذلا ديربتيوه خه للذتملا وه ةياورلا يف امك مليفلا ىف

 .'هلامتحا عيطتسأ ال' لوقي اًنوص عمسن ىتح نالباقتي املاحو ؛ةطلسلا ىف نيذلا

 يتلا اسيرالك ثحي وهو شلوو رتيب باشلل نكلو ةيصخش ىأ توصلا صخي الو

 امدنعو :هبابش ىف ىتح امهجتم ناك يذلا خه ىلع فطعلا ىلع نسلا ىف هلثامت

 عطقت امدنع يضاملا ىلإ اسيرالك لقني ةدئاملل ةولح ءالزاب روهزلا عئاب حرتقي

 اهتقفص مامتإ دعيؤ ؛ةينآ ىف مهطقستو راهزألا سوؤر ىلاس ةريثألا اهتقيدص

 ىفو ."اسيرالك' دعت ملو تالفحلل ةيعادلا ياولاد زسم اهنوك يف اسيرالك ركفت

 فوس اهنأب رتيب اهريخي ثيح اسيرالك ةباشلا ىلع سيروج عطقي ةظحللا كلت

 .ةزاتمم ةفيضم حبصتو ربكت
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 يهو اهسفن ىرت ثيح .ملح ىلإ ةلفحلل باوثألا دحأ اسيرالك رايتخا دوقيو

 يلاس اهعمو (ماع هجوب ةباشلا اسيرالك رهظم ودبي امك) ضيبأ بوث يف رغصأ

 .فلوو اهفصت امك "اهلك اهتايح ىف ةظحل عورأ" سرامت نأ كشو ىلع يه امنيب

 تسيل  بيرغ لكشب ةيقبش ةراهطب هافشلا ىلع امهضعب اسيرالكو يلاس لبقتو

 نكلو راود ىف اسيرالك كرتت ثيحب امهنم اًجيزم نكلو ةيسنج الو ةيرذع
 مل هنكلو ةلبقلا رتيب دهاشيو .مليفلا ىفو ةياورلا يف ةريصق ةظحللاو .ةيشتنم

 حضوت مليفلا ىفو ةياورلا ىف ةثداح ةيأ كانه ناك اذإو .اهل هضفر نع ربعي

 تارايت مغر ةئيرب نوكت نأ هيف ةلبقلا عيطتست يضامل اسيرالك ليضفت يف ببسلا
 ةلبقلا تناك اذإ .ةثداحلا هذه ىهف ةمدص اهربتعي رضاح ىلإ ةدلوتملا ةبغرلا

 هلزتخي ءيش ىأ نم اًرهطتم - اًعئار ناك هسفن ءادألا نأل كلذ «تاظحللا عورأ»

 .ةفطاع درجم ىلإ

 ؛ىضاملاو رضاحلا نيب طيرلاب عراب لايخب سيروجو زنكتأ تماق مليفلا لاوطو '

 عطقلا قيرط نع اسيرالكل ءارمح روهز ءارش ىف ىاولاد دراشتير رارق حجنيو

 فرعي يذلا دراشتير ملعي امدنعو .ءاضيب اًروهز اهل رضحي وهو رتيب باشلا ىلع
 نأ ول :ًالئاق ركفي هنإف دنهلا نم داع هنأب اسيرالك بح ىف هميرغ ناك رتيب نأ
 يضاملا ىلإ دهشملا لوحتي امنيب «سيرالك ملعت فوسف ةنيدملا يف شلوو رتيب

 .اسيرالكب رتيب ناتتفا ىلوألا ةرملل دراشتير كردي امنيح

 اهميدقتو اهئيزجتب تماق : سوميتبس ةكبحل ةلوقعم ةجلاعمب زنكتا تماق
 دنع ءادغلا رواجتي لاثملا ليبس ىلع  ىرخأ ةثداحب اهلخادت اًنايحأو اًيجيردت

 ,ءوشدارب روتكد ىناسفنلا بيبطلا ىلإ ايزرو سوميتبس ةرايز عم نوترب يديل

 نم برقلاب امهدوجو مغر ادبأ سوميتبس ىرت مل اسيرالك نأب فلوو حضوتو

 راتأ راجفنا توص ةثدحم كرحتلا ىف ةرايس تأدب امدنع روهزلا عئاب لحم

 اسيرالك هارت نأ بجي هنأب سيروجو زنكتأ ترعشو ءسوميتبس بلق يف بعرلا

 راجفنالا ةظحل يف مليفلا يفو .هنع ةركف اهيدل تسيل اهنأ نم مغرلاب ىتح
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 هفرعت نمك ودبتو ءاهب اًقصتلم سوميتبس هجو ىرتو ةذفانلا يف اسيرالك قلمحت
 دقتعت تناك فلوو نأ فرعت زنكتأ تناكو .همسا فرعت ال اهنأ حضاولا نم نكلو

 ةنرتقم لظت اهنأ نيح يف سطفي هنإ ؛نييجاودزا اناك اسيرالكو سوميتبس نأ
 .نيتورلاب

 .فلوول ةقباطملا ةروصلاو اسيرالكل يدامتملا لكشلا نم لك وه سوميتبس

 رودت رحتنا يذلا ضيرملا نع ثدحتيو لفحلا ىلإ وشدارب ةلئاع لصت امدنعو

 لعفلاب ريسي ىذلا اهلفح ىلع رابخألا ريثأت نع ىوارلا توص ىف اسيرالك راكفأ
 همدقي امك .دحأ هوعدي مل فيضل لداعم اسيرالكل ةبسنلاب توملاف ءانسح اريس

 . ىتلا رابخألاب نايلدي امهو هتجوز مفو وشدار روتكد مفل ةبيرق تاطقل ىف سيروج

 لطت ثيح ىرخأ ةرجح ىلإ اسيرالك بحستتو .ءامغإلا كشو ىلع اسيرالك لعجت
 يهو اهلخادب ام عمسن نحنف ةياورلا يف امكو .ببدملا اهروس ىلع ةذفانلا نم

 ركفت ؛ةضماغ ةبارقب هوحن رعشت نكلو اًدبأ هلياقت ملام صخش توص ىف ركفت
 اسيرالك صلختست ةياهنلا ىفو .اهتايح عم هتايح نم هليختت ام نراقتو هلعف اميف
 لثم حبصت فوس اًئيش اهنع فرعت ال يتلا هتايح نأو ءاباش اًمئاد لظي فوس هنأ

 .ىركذ ءاهبابش

 يف حبصأو هتسطغ ىلع لصح هنإ  رصتنا دق باشلا نأ ام ةقيرطب كردتو

 كرحتو ءةفيضمك اهرود ةفنأتسم اهلفح ىلإ ةدوعلاب اذه اهل حمسيو  مالس

 لثم يهتني نأ عيطتسي ال مليفلا نأب سيروجو زنكتأ تفرعو .هتياهن ىلإ مليفلا

 اهنإ» :لوقيو اهاري ةياهنلا ىفو اسيرالك دوعت نأ رتيب رظتني اهيف يتلا ةياورلا
 .امنيس سيل نكلو بدأ اذهو .«كانه تناك يتلا ..اسيرالك

 لثم امهضعب عم ناصقري امهو اسيرالكو رتيب نم جزم كانه كلذ نم ًالدبو

 نورظني مهو نوتروب ىف جرم يف رتيبو يلاسو اسيرالك عمجت ةطقل ىلإ ءنيباش

 .ةسطغ وأ حرم امإ موي لك نوكي فوسو اًرح ادعو لمحي لبقتسملا نأكو

 ل 230



 :تايحرسملا سابتقا

 مالفألا عانصل اًيدحت اًضيأ تايحرسملا مدقت ؛ليثمتلا لجأ نم اهتباتك مغر

 باتك سكع ىلع نيددحم حرسملا باتكو ؛ةشاشلل اهسابتقا نوديري نيذلا

 نم رسيتي امب فرخزيو راوحلا لالخ نم ثدحلا مدقتي حرسملا يف .تاياورلا

 يرجيو جاتنإلل اهيلع رايتخالا عقو (ةءاضإو جايكم .سيالم .تاروكيد) تازيهجت
 .جردملا وأ حرسملا لثم ناكم يف ليثمتلا

 مهم اذهو :ةيئامنيس ودبت نأ دبال مليف ىلإ حاجنب ةيحرسملا مجرتت ىكلو
 عئاور نم اهرثكأ يتلا دحاولا روكيدلا تاذ تايحرسملل ةبسنلاب صاخ لكشب

 راهنلا ةلحر ءريغصلا ابيش اي دع :ةبغرلا اهمسا ةيرع ؛ ةريغصلا بلاعثلا :حرسملا

 «يرجفلا» و "انأو كلملا" لثم ةيقيسوملا تايحرسملاو .اهريغو «ليللا ىلإ ةليوطلا
 تاينقت مادختسا مالفألا عانصل نكميو .ةددعتملا اهتاروكيد ببسب لكاشملا ةليلق

 .نيناكم وأ ناكمب دودحملا ثدحلا تاذ ةيحرسملا دادعإل ةعونتم

 ةيرصبلا وأ ةيماردلا ةجلاعملاب مهطيسو نم مالفألا عانص ديفتسي نأ نكميو
 "ةهزن' جنإ ميلو ةيحرسمف .حرسملا ةبشخ نلع الإ اهدرس نكمي ال يتلا ةداملل
 نإف كلذلو ءساسناك ىف ةريغص ةنيدم ىف نيلزنم نيب ءانف. ىف ثدحت , 07

 ال ةكبحلا ىف ىويح لماع ناونعلاب تمهلأ ىتلا ةيعوبسألا لمعلا ةلطع ةهزن
 موي ةزاجأ حابص ىف ءابرغلا دحأ لوصو اًيمارد جلاعت ةيحرسملا نإ ثيح .اهارن
 ةيئامنيسلا ةخسنلا ويرانيس بتاك نأل ؛:تايصخشلا ةايح لك ريغي ىذلا لمعلا
 ثيح ىلإ ةيحرسملا ىف ةيماردلا دهاشملا مظعم لقنب ماق شاد ارات لييناد 0

 ةيلخادلا مهراكفأو ةيقيقحلا مهتعيبط نع تايصخشلا فشكت ثيح .؛ةهزنلا

 دحأل ةيح ةروص روهمجلل مدقيل ةهزنلا ناجول شوج جرخملا مدختساو ؛ةنيفدلا

 .اكيرمأ فير يف فيصلا ةياهن سوقط

 فيصلا ىف ةأجف' زمايلو ىسينيت ةيحرسم سبتقا يذلا لاديف روج فاضأ

 دحاو روكيد نع ةرابع ةيحرسملا نإ ثيح .رثكأ ادهاشم ةشاشلل "ىضاملا
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 ويش زنويل ةيالو ىفشتسم ىلإ يلوه نيرثاك بهذت ةيحرسملا يف .ةقيدحل
 ثييازيلإ) نيرثاك ميدقتبو .ةنونجم اهنأب مهداقتعال كلذو ؛ةيلقعلا ضارمألل
 ريوصت شتيكنام .ل فيزوج جرخملاو لاديش رودقم يف ناك ىفشتسملا ىف (روليات
 نيرثاك تناك ام اذإ لوح رودت ةكبحلا نإ ثيحو .كانه ةدوجوملا ةبيهرلا تالاحلا
 ةفرغ ىف خملا يف ةيلمع ءارجإب مليفلا ادبيف خملا ىف ةحارج اهل ىرجتس
 نع هيف يكحت ىذلا اهتورذ جولونوم نيرثاك يدؤت ثيح ةيمهأ رثكألاو ,تايلمع
 هارن اننإف كلذ ىلإ ىدأ امو ةثداحلا ليصافتو ؛عيظفلا نايتسابس اهمع نبا توم
 .ةشاشلا ىلع

 ,ديرجتلا نع اوعنتمي ثيحب روص ىلإ زومرلا ليوحت مالفألا عانص عيطتسيو
 لاقتنالا ةلاح اهنإ .ةيعقاوو ةيزمر «ةبغرلا اهمسا ةيرع» ةيحرسم يف ”ةيرعلاف'
 رذق ىضام نم برهت نأ لمأت ثيح ءاهتخأ تيب ىلإ اوبيد شنالب ذخأت يتلا
 اهنإ ثيح شنالبب ةيادبلا ذنم طبترت يتلا ةيرعلا ةيؤرب مليفلا انل حمسيو ؛ملؤمو
 ىرخأ ةيحرسم ىفو .ةياهنلا ىف اهرمدت فوس ةئيب ىلإ اهراضحإ ىف ةلعاف
 ةديقملا اناوجإلا نإف 19172 "اناوجإلا ةليل" حجان مليف ىلإ تلوحت زمايلو سينتل
 كلذ عمو .حرسملا ةيشخ ىلع دحأ اهاري نأ عطتسي مل ةفرشلا تحن لظتو لبحب
 ءالؤه نأل ؛هتاكرح حبكي نأ عمتجملا لواحي ىذلا (نانفلا امير) قشنملل زمر يهف
 .هقانتعا ىلع اومسقأ نيذلا كئلوأ نوددهي يعيبطلا سومانلا نع اوجرخ نيذلا

 مليفلا جرخأ ىذلا نوتسه نوج كردأ :ناوجإلا ةيؤر ىرورضلا نم سيل هنإ ثيحو
 لامجلا ةركف نم اًمامت ولخت ىتلا اناوجإلا ةيؤرل روهمجلا عقوتب حوضوب ١9514 ماع
 .زمايلو اهمدق ىتلا ةطقنلا ةميق نم تعفر اهنكلو .ةيديلقتلا

 قيقحتل ىرخأ نكامأ ىلإ ثادحألا ضعب كيرحتب تايحرسملا ليوحت نكميو
 ةيحرسم يف اهريرش لتقف ىوس رايتخا يأ نامليه نايليل دنع نكي مل .عونتلا
 لقنتو كانه رودي ثدحلا ناك ثيح ةشيعم ةفرغ ىف 941١نيارلا ىلع ةبقارم
 اهمسا ةيرع» ةيحرسم يفو .جارج ىلإ ةميرجلا 1957 ةيئامنيسلا ةخسنلا

 ةريحب ونيزاك نم امهتدوع دعب اهجوز راحتنا نع شتيم شنالب ربخت «ةبغرلا
 .هسفن ونيزاكلا يف شتيم ربخت نأ شنالبل مليفلا حمسيو .رمقلا
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 وهو .هتايبناجو ريبسكش تايجانم امنيسلا يف يدؤي نأ يوارلا توصل نكمي
 .لاع توصب متت ىتلا ةيصخشلا راكفأ ةجلاعملبسانم

 ةيئامنيسلا ةخسنلا يف ؛ةيصخشلا هيف ركفت ام روهمجلا عمسي نأ بجي
 يوارلا توص مئاد لكشب هييشيلوأ سنرول مدختسا ,1948 «تلماه» ةيحرسمل

 موقي ؛:ةيحرسم سابتقا دنع اًنايحأو .ةيعيبط رثكأ يحرسملا ديلقتلا اذه لعجيل
 قلخي وأ :ةيحرسملا يف مسا ركذ درجم نم ةيصخش قلخب ويرانيسلا بتاك
 ةيئامنيسلا ةخسنلا يف .ةيحرسملا يف رهظت ةيصخش اهب جوازيل ةديدج ةيصخش

 ةرهاعك طقف ةيحرسملا ىف ةفورعم ىه ىتلا  ىللإ نإف نانحو ياش  ةيحرسمل

 متو ةيصخشك رهظت  راحتنالا لواح هنأ ةجردل عيظف لكشب ىل موت اهعم لشف
 ”ةريغصلا بلاعثلا" ةيحرسم ةياهن ىفو ءديج لكشب موت نيبو اهنيب ةلباقملا ريوصت

 ضرع دنعو .اهيبأ توم نع ةلوئسم تناك انيجير اهمأ نأب ردنسكلا ملعت ١9

 .باقعلا نم اًعون (ةباقرلا) ىئامنيسلا قاثيملا بلطت 154١ ةيئامنيسلا ةخسنلا

 ىلإ ريشي دق هتلعف امع انيجير ريكذتب اردنسكلأ اهيذ موقت ىتلا ةيلصألا ةياهنلاف
 باشلا عم ثيبلا اردنسكلأ رداغت مليفلا ىف هنإف كلذلو .انيجير باقع مدع

 جوازتت ثيحب مليفلا لجأ نم قلخ نكلو ةيحرسملا ىف دجوي مل يذلا تيوه ديفاد
 .اهبنذ عم ةديحو انيجير كرتتو  اردنسكلأ هعم

 و "ةبغرلا اهمسا ةبرع" لثم حاجنب اهسابتفا ىرج ىربك ةيحرسم لك تسيلو
 ."ةريغصلا بئاعثلاو "ةهزن'

 دحاولا لصفلا تاذ رزتيلوب ةزئاج ىلع ةلصاحلا نامرون اشرام ةيحرسم يف
 يعارتو .ةليللا هذه رحتنت فوس اهنأب اهمأ ةنبا ربخت ثيح :1945 هليللا مأ»
 ةيسيئر ةكبح) ثدحلا ةدحو :ةينانويلا ايديجارتلل ثالثلا تادحولا ةيحرسملا

 اهئادأ نمز وه ةيحرسملا نمز) نمزلا ةدحوو (دحاو روكيد) ناكملا ةدحوو (ةدحاو

 اًضيأ يعاري مليفلا لعجت ةقيرطب اهؤانب مت «ليللا مأ» ةكبحو (حرسملا ىلع
 اًيذاك سيل نكلو ليلق :ردقب ثدحلا لوحت ةيئامنيسلا 1981 ةخسن يف .تادحولا

 هم 233



 1941 ةيئامنيسلا ناموين لوب ةخسنو .ةتباث روص درجم ةكرحتملا روصلا لعجيل
 :؛لكاشملا سفن اهيدل ناك ”ةيجاجزلا تاناويحلا ةبعل' زمايلو ىسينيت ةيحرسمل
 ىلع ثدحلا يف اًرييغت ناموين ىرجأ ام اًردانف ؛صنلل ريبكلا همارتحال كلذو

 .ةروصم ةيحرسم ةدهاشم هبشت ةجيتنلا تناكو قالطإلا

 زتريك لكيام مليف وه مليف يف ةيحرسم سابتقال ةرهش ةلثمألا رشكأ يفو
 ىلإ يتأي دحاو لك» مليفلا اهنم ذخأ ىتلا ةيحرسملا نإف ةيرخسللو ."اكنالبازاك"
 ءاًدبأ ياودورب ىلإ لصت مل  نوسيلا ناوجو تنيب ياروم اهبتك  «كير دجوي ثيح
 ىف لمعت نأ ةيحرسملا تعاطتسا اذإ ىتحو .حرسملا ىلع اهليثمت ىرج ام اًردانو
 مليف نإف ىرخأ ةيحان نمو .اهنايسن ىرجي ام ناعرسو اهنع بتكي ال كرويوين
 فلتخت ال هتكبح نأ مغر ءاريغتو ةيبعش مالفألا رثكأ نم دحاو وه 'اكنالب ازاك

 كير نإف ةيحرسملا يفق . "كير دجوي ثيح ىلإ ىتأي دحاو لك ةيحرسم ةكبح نع
 ءاسن ىدحإ رهظت تايسمألا ىدحإ ىفو ءاكنالبزاك يف ىهقمل ميدقلا كلاملا نيلب

 كير نأ نم مغرلابو .ولزال روتكيش يكيشت لضانم عم ثيديريم زاول يهو هيضام

 :ىلع نأ كرديو ؛يسايسلا هريمض ريوطت ىف كير أدبي ءامهتقالع نافنأتسي زاولو
 امهدعاسيو ؛هعم بهذت نأ زاول ىلع نأو :ةيشافلا دض هلاضن لصاوي نأ ولزال

 اًضماغ اًريصم لباقيل اكنالبازاك ىف وه لظي امنيب ةنوبشل ىلإ ناريطلا ىلع كير
 .يزانلا دي ىلع

 . ةلوهسب عيطتست كنإف ةيحرسم نع ذوخأم "اكنالبازاك مليف نأ فرعت نإ امو
 ثيح ىلإ يتأي دحاو لك' ةيحرسم تناك .حرسملا ىلع ودبت تناك فيك روصتت نأ
 كانه اًضيأ رودي مليفلا مظعمو .كيرل نييكيرمألا ىهقم ىف اهلك رودت "كير دجوي
 ليبس ىلع) ًاليلق مليفلا حتفناو ءىهقملا ىلعأ كير ةقش ىفو هسفن ىهقملا يف
 سيلوب مسقو راطق فيصرو تارئاط طبهم قوسو عراشلا يف ىهقم لاثملا

 لك» ةيحرسم تمدق .هردصمل اًفداص مليفلا لظي نكلو (سيراب ىف كاب شالفو
 طاقنو ةيساسألا تايصخشلا ويرانيسلا بتاكل ه«كير دجوي ثيح ىلإ يتأي دحاو
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 ,ريثألا كير قيدص ماس .ءيقيرفأ لصأ نم يكيرمألا ونايبلا فزاع :ةكبحلا

 مليفلا يف اسنإب اهتيمست ديعأ) زاولو ولزال روتكيشو رسارتس يزانلا لارنجلاو
 ودلانير عرابلا سيلويلا لجرو .(رودلاب موقت تناك نامجرب ديرجنإ ةيديوسلا نأل
 ةقورسملا تاريشأتلا ىف لمعي يذلا تراجوأو .(مليفلا ىف ونير ىعدي ناك)
 انينآو ناج نايراغلبلا ناجوزلاو مليفلا ةدقعل لحلا ترفو ىتلا روبعلل هتاباطخو
 زاهج) يئامنيسلا جاتنإلا قاثيم عنمو .اكنالبازاك ةرداغم ىف كير امهدعاس نيذللا

 ةيملاعلا برحلا وج ىلمأو .ةيحرسملا ىف زاول تلعف امك كير عم اسلإ مون (ةباقر
 ونيز نتباك عم كير بهذي امنيب ةرئاطلا اسلإو ولزال بكري «مليفلا ةياهن ةيناثلا
 .ةسايسلا ىف لمعي ىضاملا ىف كير لثم ناك ىذلا رارحألا نييسنرفلا ىلإ مضنيل

 .ةيشافلا ةمواقم ىف هرودب موقي نأ ديري نآلا هنكلو

 تحت نيعقاو اولازام مهنأ الإ لايجألل ةبسنلاب ةديعب ودبت ةكبحلا تناك اذإو
 ةكبحلا تحت عقي خسار يروطسأ ساسأ كانه نأل كلذو .'اكنالبازاك مليف رحس

 ساسحإ كانه ليدبلا صنلا فصول ةصاخ ةروطسأ دوجو مدع مغرو ؛ةطيسبلا
 ريغ سانأ كانه ام ردقب نأب "اكنالبازاك' مليف رصي .ثاعبنالا ةروطسأ : ىملاع

 ريغلا لوحتي نأ امو .ايندلا ىف لمأ كانهف :لوحتلا مهرودقمبو كير لثم نيمزتلم
 عنص :هلعفن نأ عيطتسن الام اولعفيل ولزال روتكيش لاثمأل نولهسي مهنإف نيمزتلم
 .لضفأ ملاع

 انمامتها نم رثكأ انسفنأب نيمتمهم نوكن دق اضيأ اننأل كير عم لئامتن نحن
 عم ىتح فطاعتن نحنو .هتيلاثم ىلإ حمطن اننأل ولزال عم اًضيأ لئامتنو :ملاعلاب
 ةعاجشلا نم اعون نومدقيو مهلباقن رشبلا عم ىقيقح ءزج مهو كير ىهقم داور
 نوددري ىهقملا داور نإف مهديشن ناملألا دشني امنيحو ءاهيلع مهدسحن
 نأ اسلإ كير ريخي امدنعو ,ىهقملا جراخ مهنودرطيو ةيمحب 'زييلسراملا
 ملاعلا اذه ىف ايلوصافلا نم لت ىلإ ىوس ىقرت ال راعصلا ةثالثلا تالكشم"
 عمو .ماعلا ريخلا معد ىلإ درفلا اهيف جاتحي تاقوأ كانه نأب رقي وهف" نونجملا
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 .نامجرب ديرجنإ عم تراجوب ىرفمه هنإ ةأرما عم لجر ىأ ملكتي ىذلا سيلف كلذ
 ريخل ىعادلا تراجوب :ةيصخشلل ديسجت امهنم دحاو لك .ةدوبعم ىلإ دوبعم

 .هثعب ةداعإ ىلع ةرداقلا ةأرملا نامجريو .ثعيلا ىلإ ةجاح ىف ىذلاو ةيناسنإلا

 هحيشرت ىرج تفار جروج .ريثأتلا سفن ثدحي ناك ام نيرخآ نيلثمم دوجو

 تراجوب نكلو ءاسلإ رودل رامال ىديهو ناجروم ليشيمو ناديرش نآو ؛كير رودل

 رودو كير رود نابعلي امدنع كلذو ةشاشلا ىلع ىوقلا لوبقلا امهيدل نامجريو

 مليف ىف ركفن امدنع ثيحب ةيصخشلاو لكشلا ىف اسناجت جتنيف ءاسلإ
 درجم سيلو نامجرب ديرجنإو تراجوب ىرفمه ىف ركفن نحنف "اكنالبزاك

 .دنول اسلإو نيلب كير ىف ريكفتلا

 صاخ عون نم يكيرمأ مليفك «اكناليازاك» مليف ىف انضيأ ركفن نحنف كلذ عمو
 برحلا تاونس لئاوأ يف ةصاخ ملاعلا يف ةروهقملا بوعشلل اكيرمأ معدل ليدبو

 .رغصم لكشب ابوروأ ىه كير ىهقم نإف .مليفلا ضرع تقو ةيناثلا ةيملاعلا
 ثدحلا عوقو تقوا١54 ربمسيد ىف ةيسنرف ةرمعتسم اكنالبازاك تناكو

 اذام اكنالبازاك ىف١58١ ربمسيد وه اذإ" كير مالك نم حضاو وه امك يساسألا

 ,كرويوين ىف نومئان مهنأ نهارأ" ىلاتلا همالكو .5كرويوين ىف تقولا نوكي
 - 19147 روهمج ناهذأ ىف ددرتي فوس  ."اهلك اكيرمأ ىف نومئان مهنأ نهارأ

 ريراه لريب ريمدتب نوينابايلا ماق ربمسيد ا/ ىف هنأ كردأ يذلا 47

 ةيملاعلا برحلا ىف كارتشالا ىلإ ترطضاو ةئزعلا مون نم اكيرمأ تظقيتساف

 ىوس اكيرمأل رايتخا ذئنيح دعي ملو ءابوروأ ىف نيتنس ذنم تأدب دق تناك يتلا
 .برحلا لخدت نأ

 تايسنج تلمش ويرانيسلا يف ةديدع تارييغت ىلإ برحلا اكيرمأ لوخد جاتحا

 تناك .ةيجيورن اهتيسنج تحبصأ ةيديوس نامجرب ديرجنإ نأ مغرو .تايصخشلا

 نوكت نأب مليفلا مامتها مدخي كلذ نكي ملو برحلا لالخ ةياحم ةلود ديوسلا
 اسلإ حبصت كلذ نم ًالدبو .ةدياحم ةلود نم ةيرحلا لجأ نم نيلضانملا دحأ ةجوز
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 ىدحإ اهدلب اولعج كلذلو 154١, يزانلا يديأ يف تطقس جيورنلا نأل ةيجيورن

 ريشي ىتلا ةيرسلا ةمواقملا ءاضعأ دحأو ىجيورن اضيأ رجربو .ةيزانلا اياحض

 نع ةرابع نيروللا بيلصو «نيروللا بيلص متاخ ولزال ىلع ضرعي امدنع اهيلإ

 اًرمر اًضيأ ناكو :ربكألا ةعطقلا ىلعأ رغصأ ةعطق هضرتعت بلصلا نم بيلص
 .ةيسنرفلا ةمواقملل

 . هدلب نويزانلا حاتجا ةيرحلا لجأ نم لضانم وه ولزال روتكيف نأ موهفملا نم

 ةرايزب يزانلا رسارتس روجيملا موقيو . 1954 ماع ىف ةقيابسلا ايكافولس وكيشت

 مل ىتلا اسنرف" ىف ةقرب ونير نتباكلا هركذي امبسح عقاولا يف وهف اكنالبازاك
 تطقس امدنعو .ةيخيراتلا تاراشإلا 1441 1947 روهمج مظعم مهفيو . "لتحت

 ناك يذلا  ناتيب لاشيراملا اسنرف سيئر قفاو 15٠ يزانلا يديأ ىف اسنرف

 ىلع  يسنرفلا بعشلا نأش نم طحي ىذلا لماكلا ءاليتسالا عنم ىلإ اًفهلتم
 امي ةلودلا فصت نم رشكأ نأ اذه ىنعيو اسنرف لامش ناملألا لتحي نأب ةيقافتا

 اهنأ الإ ةرمعتسم تناك اكنالبازاك نأ عمو .ىزانلا لالتحالا تحت ناك سيراب اهيف

 .اًئيش قرفلا ىنعي دكي ملا 987 ةياهن ىف نكلو  "ةلتحم ريغلا اسنرف“ تناك

 نم ةيرظنلا ةيحانلا نم ءزج ىف ةطرشلا سيئر وه ونير نتباك نأ مغرو

 تاراصتنا ببسب كلذو رسارتس روجيم ذبن ىف اًبغار نكي مل "ةلتحملا ريغ اسنرف"
 ةياهن ىتح ونير ءالو عقي نمل ملعن ال نحنف كلذلو :1978 ذنم تققحت ىتلا ىزانلا

 ةلئاع لاثملا ليبس ىلعو .ىرخألا تايصخشلل ةيسنلاب ليلق كش كانهو .مليفلا

 ةرداغم امهرودقم ىف نوكي نأ امهرسو نسلا ىف نامدقتم ناجوز امهو جاشتويل
 ىذلا) لراك لدانلا ودبي كلذكو .نايناملأ امهو ءاكيرما ىلإ باهذلاو اكنالبازاك

 يلينوت سيلوبلا طباضو .(اًيرجم ناك ىذلاو لوكاس .ز .س بوبحملا هرودب ماق
 قوسلاب ريبخلا ”قرزألا ءاغببلا" لحم بحاص ىراريف روينس اضيأ اميرو ىلاطيإ
 تاريشأتلا كلت عيب نم شيعتي ىذلا تراجوأو :ةقورسملا تاريشأتلاو ءادوسلا

 يتلا وكنارف ءاينابسأل ةيكذ ةحيملت يهف كلذك ناك اذإو اًينابسأ ودبي ام ىلع وهو
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 لدنارب انينأو ناجو ,ةيشاف لويم اهل دكؤملا نم نكلو روحملا ىف اوضع نكت مل
 (هلاضفأ ىلع كير ناركشي فوسو) اكيرمأ ىلإ رفسلل نافهلتي ناذللا نايراغلبلا
 ,1541 ماع ىف روحملل مضنا يذلا امهدلب ىلإ ةدوعلا يف ةبغر امهيدل نكت مل

 ىلع ىزانلا موجه دعي ءافلحلا ىلإ هدلب تمضناو ىسور رابلا لماع اشاسو

 عم تخآت ةقباسلا كير ةييبح نوققيإو ؛١151 وينوي ىف قباسلا يتيشوسلا داحتالا

 . جيورنلا :ابوروأ نم عطاقتم ءزجب اهدرفمب تايصخشلا ءامسأ ىحوتو

 .ايناملأ عبطلابو :؛ ايسور ءايراغلب . اينابسأ . اسنرف . ايلاطيإ ءايكافولسوكيشت

 هنإف تيلورلا ةبعل يف بسكي دنارب لعجي امدنعو .اكيرمأ نيلب كير لثميو

 روتكيقل ةبسنلاب ءيشلا سفن لعفيو اكنالبازاك ةرداغم ىف لدنارب ةلئاعل لهسي

 معدلا نم ةحمللا هذه تسيل نكلو :ءلاقتنالا تاياطخ لمحب امهل حامسلاب اسلإو

 قحتلي دق هيلع ضبقلا بولطملا لجرلا نآلا وه كير نأب ونير ضرتفيو .ةيفاك

 اضيأ ىسايسلا ونير ريمض ظقيتسي ثيحو .ليفازارب ىف رارحألا نييسنرفلاب

 مامضنا ققحتي كلذبو كير ىلإ مضني فوسو ءاًدياحم نم ًالدب اًينطو حبصي

 ةريبك نكت مل ةيخيراتلا ةيحانلا نم ىتلا ةيسنرفلا ةمواقملل نيديدج نيوضع

 خيراتلاو ةروطسألا فلتخت ام اًبلاغ نكلو .دقتعي ملاعلا دوويلوه تلعج ام ردقب

 :تايوتسملا ديدع 'اكنالبازاك" مليف ليدبو .ليدبلا فلخ خيراتلا ىراوتي ام انايحأو

 ةوعد . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ىلوألا تاونسلا ىف ايوروأل ةرغصم ةروص

 ةيكيرمألا ةيلوئسملا ىلع ديكأتو ةيلازعنالاو ةيدايحلل دقن تقولا سفن ىفو معدلل
 . ةيرحلل ةشطعتملا ةريفغلا عومجلا" هاجن

 نم ةيفاك تسيل ةيحرسملا وأ ةياورلل ةديدشلا ةنامألا نأ ىرن نحنف كلذلو

 داور عقوتي نكلو صنلل ةنامألا نع نوددشتملا ىضري دقف .ديج مليف عنص لجأ

 .رثكألا امنيسلا

- 238- 



 :ةريصقلا صصقلا سابتقا

 اهزاجيإل كلذو ةريصقلا صصقلا سابتقا ةبوعص نع ةئيس ةعمس كانه

 ربتغت ةريصقلا يرنه .وأ صصق نأب نيرشعلا نرقلل سكوف ةكرش تررق امدنعو
 ,ريبكلا فلؤملا ةيبعش ىلإ دوعي امنإ ببسلا نأ ويدوتسالا كردأ امنيسلل ةيلاثم
 ةدحاو ةصق رايتخا سيلو صصقلا نم ةعمجم ةجلاعمب مايقلا لضفألا نم هنأو
 لضفأف ,ةيلصألا ةصقلا ىلإ ةلصب تمي داكي ال ًاليوط امليف نوكتل اهعيسوتو
 19147 "ةلتقلا" كامدويس تربور مليف لثم ةريصقلا صصقلل ةيئامنيسلا خسنلا

 طقنك طقف رداصملا مادختسا ىلإ كلذ عجري امنإ .«رويطلا» كوكشتيه مليفو

 2 .قالطنا

 ةريصق ةصق نع ذوخأم مليف عادبإب نييدحتم نورخآ مالفأ عانص ىدصتو

 مليف عنص ةيناكمإ زاجيإلا اذه لوحيو .ةليلق تاحفص طقف تناك ول ىتح ةدحاو
 صصقلل ةيئامنيس ةخسن لضفأو .ةيلصألا ةصقلل اًنيمأ لظي ليوط ىئاور
 عجري "رويطلا" كوكشتيه مليفوا 451 'ةلتقلا" كامدوي تربور مليف لثم ةريصقلا

 .قالطنا ةطقنك طقف اهرداصم مادختسا ىلإ

 :"رويطلا" كوكشتيه ديرفلأ مليفوا50؟ "رويطلا" هييروم يد ينفاد ةياور

 ينامث نم ةعومجم وه" بيرغلا اهيأ ىرخأ ةرم ىنلبق" هييروم ىد ىنفاد باتك

 ىصقأ ىف لوونروك يف ناكملاو , ”رويطلا" ناونعب ةدحاو نمضتت ةريصق صصق

 ةصقب ماهلإلا ناك ءاهتايح مظعم هييروم ىد تضق ثيح ارتلجناب ىيرغلا لامشلا
 ةفئؤملا سرونلا رويل [هيف:تنجاه ثيح نيدّيلعف نيحيرجت قيراط نع “رويللا'
 .هضرأ ثرحب موقي وهو نيحالفلا دحأ دعب اميف اهبلكو

 عم ةريزج ىف شيعي حالف وهو نكووه تان رظن ةهجو نم ةصقلا يورتو

 اًرويط نأ تان ظحالي ربمسيد رهش لئاوأ ىف مايألا دحأ يفو .نيلفطو هتجوز

 هتذفان ىلع اوعمجتي ليللا يفو .مامتها ىأ يدبي ال نكلو هسأر قوف قلحت
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 ةرجح رويطلا لخدت امدنعو .هنورقني ةذفانلا حتفي امدنع كلذ دعبو  اهنورقنيو

 .ضرألا اهتثتج شرفتو اهضعبب مطترتو ةحوتفم ةذفان لالخ نم نيلفطلا

 خانملل ءيجافملا ريغتلا وه يمسرلا ببسلا ودبي نكلو يملسلا موجهلا رمتسي

 برحلا ةيادب يف ةصقلا تبتك هييروم نألو ءايناطيرب ىلإ رويطلا نم بارسأب عفد

 كلذ دعبو .ايسور ىلإ رويطلا ءابو ىلع مهطخس اوعجرأ ندملا سانأ نإف ةدرابلا

 ةمجاهم يف رويطلا أدبت نأ دعب ايناطيرب ىف ئراوطلا ةلاح نع نالعإلا متي

 نوفيلتلا ةمدخ نود هترسأو هتجوز عم هتيب ىف ًالوزعم تان حبصيو 84815.تارئاط

 اكيرمأ لعفت الأ" هتجوز لأستو .رظتنيو ةريخألا هتراجيس لعشيف «ويدارلا وأ

 تنزتخا نينسلا نييالم نم مك هبجعت تان يدبيو لاؤسلل ةباجإ ىقلت الو . ةاًئيش
 ةقدو ماكحإ لكب ةيرشبلا ريمدت ةزيرغ مهتطعأو ةريغصلا لوقعلا كلت يف

 . تانيكاملا

 ىرخأ ةرم ىنلبق' باتك رشن بقع "رويطلا" ةصق قوقح كوكشتيه ىرتشا

 ناكملا :ةصقلا نم طقف نيتيحانب امتهم ناك هنكلو ءريصق تقوب "بيرغلا اهيأ

 ناكملا رييغت لهسلا نم ناك .رويطلل ىملسلا موجهلاو ةلزعلاب ىحوي ىذلا ىرحبلا

 ىف .رخآ اًرمأ تاموجهلا تناكو .اينروفيلاك لامش ىف اجيدوب جيلخ حبصأف

 ىلإ كوكشتيه أجلي ملو ةيسايسلا وأ ةيملعلا ةهجولا نم اهحرش متي مل مليفلا

 .ةدرابلا برحلا ايرتسيه وأ ملعلا فيز

 ةهيبش ةكبح ىف كوكشتيه ركف "ةيسفن ةدقع' مليف جارخإ دعب هشاعتنالو

 ىثنأو ايديل ةلمرألا همأو شتيم وهو جوزتي مل نباب "ةيسفن ةدقع" مليف ةكبحب
 نآدبي ايديلو ىناليم يّمسا نأ ةفدصلا ضحمب سيلو .يناليم يه ةمحتقم
 يف .ىليلو نويرام "ةيسفن ةدقع" مليف يف تاوخألا ءامسأ لثم فورحلا سفنب

 ةقالعب همأب نبا ةقالع لحتو ءردقلا عم اًدعوم ةرايس ةلحر حبصت نيمليفلا الك

 يبيت) يناليم نإف ةيرصبلا ةيحانلا نمو ,ةقالعلا هذه ددهتل ةأرما لصتو .ةيحبش

 ىلعأ ىلإ امهمادقأ صمخأ نم ناتهباشتم (سدنات اكيسيج) ايديلو (نرديه
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 نم رغصألا ةخسنلا اهنأ ىلع ىناليم ىلإ رظني نأ ةلوهسب ءرملل نكميو .امهرعش
 عباتتو .بحلا نع ناتزجاع امهو .ةريبك ةديس نوكتل تدلو دق امهاتلكو ءايديل

 ام ىزمر لكشب موقت ثيح .بحلا رويط نم نيجوزب (روليات دور) شتيم يناليم

 نم نيجوز نع شتيم ثحبي مليفلا ةيادب ىفو .يعيبط لكشب هميدقت نع زجعت

 نإ ثيح ةيسانم ةيدهلاف ؛ىثاك ةريغصلا هتخأل داليم ديع ةيدهك بحلا رويط
 ءاهمأ نم هيلع لصحت ال اهنأل بح نم هيلع لصحت ام لك ىلإ ةجاح ىف يثاك

 ,ةرخأتم تءاج ةلفط ئثاك تناك .عوبسألا ةياهن تالطع ىف طقف اهاخأ ىرتو
 هجو ىلع تسحأ اهنأل امبر) ةديحو تكرت اهنوكل ةياغفلل ةرورغم ايدين تناك
 ةيلئاعلا ةايحلا تايساسأ تلهاجت اهنأ ةجردل (اهلبق تومي دق اهجوز نأ باوصلا

 ٠ تام امدنع ةسداسلا ىف ىثاك تناك ءشتيم دعب اًماع نيرشع دعب يتاك تبجنأو

 بجع الق :تاينيثالثلا ةيادب ىف شتيمو ةرشع ةيداحلا ىف نآلا تحبصأو اهوبأ

 يتلا يناليمل ىثاك بذجنت نأ اًضيأ بجع الو ليدب بأك شتيم ىثاك ربتعت نأ
 هباشم هجو ىلعو .ىثاكل ةدج ةباثمب عقاولا ىف ايديلو .ايديل نم رثكأ اهمأ هبشت
 يناليمو ةلئاعلا اهمأ تكرت ثيح  اهتلوفط اهيف ىرت ىتلا يثاكل يناليم بذجنت
 جيلخ ىلإ شتيمل اهعبتتب اهنأب ىناليم كردت مل كلذ عمو ,ةرشع ةيداحلا ىف
 لجأ نم ةيئاسنلا شتيم تاقالع لك تبرخ ىتلا ايديلو .امأ ثرت فوس اجيدوب
 نأ تيثت فوس رويطلاف .يناليم نم فواخم اهيدل نكي مل اهسفنل هب ظافتحالا

 .ايديل ةمومأل اًديدهت دعت مل يناليم
 هنأ ىوس تاموجهلا حرشل بيس كانه سيلف ةيانك رويطلا مليف انربتعا اذإو

 سانأ مهف يثاك ءانثتسابو ,تايصخشلا لخاد ام ءيش نع يجراخ سيفنت

 ولو ,مهضعب اوشهنل اًرويط اوناك ولو مهسفنأ ىف نيقرغتسمو بحلا نم نيمورحم
 .بح رئاط تناكل اًرئاط يثاك تناك

 ملو  اولصح  يثاكو ايديل ؛شتيم نأ ةرخاسلا مليفلا ةياهن نم حضاولا نم
 يناليمو ىحرجلاو ايديل .يئثاك .ءشتيم نإ ثيحو .نوديري ام ىلع  اولصحي
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 مضت ؛رويطلا راصتناب نيملسم وكسيسنارف ناس ىلإ رفسلل نودعتسي ةمولظملا
 ملعت ىهو ةديعسو ةفيطل ايديل ودبت ىلوألا ةرملا اهنإف ءاهردص ىلإ شتيم يناليم

 جوزتت نل اهنإف يسفن جالع نكي مل نإو ليمجت ةيلمع ىلإ جاتحت يناليم نأ
 ىلع ىتلا ةرظنلا نكلو :ىناليم صخش ىف ةليدب مأ ىلع ىثاك لصحتو .شتيم
 ةرم يعيبط لكشب فرصتت نأ عيطتست اهنأ ليختن نأ بعصلا نمف :ىناليم هجو

 كلذو .هيبأ لثم "ةرسألا لجر“ هنأ ىلع شيعي نأ شتيم نم ايديل تعقوتو .ىرخأ

 يثاكو شتيم نإف ىرخأ ةيحان نمو ءاجيدوب جيلخ جراخ ىلإ ةرايسلاب مهدوقي نأب
 ايديل ترصتنا كلذ عمو ؛مألا صخش يثاكو ءارثؤم اًقيفر شتيم رسخ .ارسخ دق

 .رويطلل اًركش

 ريرقت» جريبليبس نفيتس مليفو 1504 «ةيلقألا ريرقت» كيد بيليف ةصق
 . !7٠١ «ةيلقألا

 رشلا ايافخل هرابتخال "رويطلا" ةصق فده كوكشتيه مدختسا املثم اًمامت

 ريرقت' كيد .ك بيليف ةصق لقني نأ ررق امدنع اًريثك ءيشلا سفن جربيليبس لعف
 ةمظنم ثيح لبقتسملا كرويوين ىف رودت كيد ةصق رودت .ةشاشلا ىلإ "ةيلقألا

 عمج لالخ نم فنعلا لامعأ ةيمك ليلقت ىف تحجن ”ةميرجلا عوقو لبق" ىمست
 جتنيو ءاهعوقو لبق ةميرجلاب ؤبنتلا مهنكمي نم وأ :ةفلتخم تاهج ثالث تامولعم

 .زاجتحالا تاركسعم يف مهلاقتعاو «مئارجلا يبكترم» ىلع ضبقلا كلذ نع

 ةعومجم ىلع نودت مث ءاهعوقو لبق ةميرجلاب نيئبنتملا تانهكت ليلحت ًالوأ ىرجيو

 .هتيحضو لعافلا مرجملا يتروص عم تاقاطبلا نم

 هتمظنمب روخف نوسردنأ موت اهعوقو لبق ةميرجلاب ؤبنتلا ةمظنم سيئرو

 سيلو ةينلا ىلع ىنبم ءاسنو لاجر ىلع ضبقلا نإ مغر) اهحاجن تتبثأ اهربتعيو
 ”ةيلقألا ريرقت" ةصق كيد بتك .نوسردنأ مسا اهيلع ةقاطب تءاج نأ ىلإ (لعفلا
 برح نم يميمح فوخ كانه ناك امدنع .ةدرابلا برحلت ىلوألا لحارملا لالخ

 نم كيد بلطيو .ةيعويشلا نيصلا اهتفيلحو يتيشوسلا داحتالا عم ةثلاث ةيملاع
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 نم ةريبك ءازجأ رمدت ةينيص  ولجنأ برح دعب اكيرمأ روصتي نأب ئراقلا
 نيذلا ءالؤهل بكاوكلا ىلإ رفسلا نكممو .ملسلا نم لاح يف نآلا دلبلاف .كرويوين
 ؤبنتلا ةمظنم» ءاشنإبو .ضرألا ىلع سيلو رخآ ناكم يف ةايحلا نولضفي
 .ةيلعاف الب عقاولا ىف زاهجلا حبصأ ءاهعوقو لبق ةميرجلاب

 وه هدعاسم روتو ديإ نأ يف كشيو هباشم فقوم يف هسفن نوسردنأ دجيو
 ةيلمعلاب موقيو :ةمظنملا نع هيصقي نأ لمأ ىلع عضولا اذه يف هعضو يذلا
 ةمظنملا ءاضعأ دحأ نم ةيلقألا ريرقت دوجوب نوسردنأ ملعي نأ دعبو .هسفنب
 كلدب موقي امدنعو .هفاشتكا ررقي هنإف نيرخآلا نينثالل ةيرثكألا ريرقت ضقاني
 .لتقي فوسف ملعو هركذ ريغ نوسردنأ نأ ول ةيلقألا ريرقت ىف فشتكي هنإف
 ىنيميلا حانجلا سيئرو دعاقتم لارنج وهو نالباك نأ اضيأ نوسردنأ فشتكيو
 مامأ هتءارقل ططخيو ةيلقألا ريرقت نم ةخسن هيدل ءامدقلا نيبراحملا ةمظنم ىف

 اهعوقو لبق ةميرجلاب ؤبنتلا ةمظنم نأب تبثي نأ نالباك لمأيو ءدشاح عامتجا

 ةيروتاتكد ميقي ةياهنلا يفو) هتمارك شيجلل ديعتسي فوس كلذبو أطخ اهدوجو
 .(ةيركسع

 ةمظنملا ءاهنإ ىلع لمعي فوس ريرقتلا عيزوت نأ نوسردنأ كردي امدنعو
 هسفن ىفنيو صاصرلاب نالباك لتقب موقي هنإف ةيشافلا نم لضفأ اهنأب هداقتعاو
 .رخآ بكوك يف

 ريغت ”ةيلقألا ريرقت" مليف جرخي نأ جريبليبس نقيتس هيف ررق ىذلا تقولا يف
 ىتلا كيد ةكبحب كسمتلا ليحتسملا نم حبصأ ثيحب ةياغلل ىمارد لكشب ملاعلا
 اهودقف ىتلا ةوقلا ةداعتسا ىلع نيينيميلا حانج ميمصت : ىسايس ليدب اهيدل
 ىنعم هل رود ىأ نم شيجلا تمرحو ةيعويشلا رايهناب ترشب ىتلا برحلا ةياهنب
 اناك نهوك نوجو كتارف توكس ويرانيسلا ىبتاك نإ ثيحو .ديدجلا ماظنلا ىف
 ويرانيس لكيه ىلإ كيد ةصق راصتخاب اماق امهنإف ؛جريبليبس دصاقم ناذفني
 ءارجإ مت  اهعوقو لبق ةميرجلاب نيئبنتملا ةثالثلاو ,روتو نوسردنأ ىلع يوتحي
 ةمظنملا ءاضعأ نم نينثا نأب نوسردنأ فاشتكا  رييغتلا ةطقنو .مهل ريبك رييغت
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 رثكأ تاطيروتلا نم ةهاتم ىلإ يدؤيو ىقبتسا  لمتحملا لتاقلا عضوم هاعبطو
 .كيد ةصخق نم اديقعت

 ملو .س .د نطنشاو ىلإ كرويوين نم كيد دنع ثادحألا ناكم اًضيأ ريغتو

 ةقيرط تناك امبر يتلا 4 :ددحم ماع ىف نكلو ىبابض لبقتسم يف دعن

 شاع ول هنأب ىحوت104١ ةريصقلا كيد ةصق  هردصمب ميلستلا ىف جريبليبس

 تاريغت عم تاينيعستلاو تانينامثلا ىف ةريبكلا ةيجولونكتلا ةروثلا دهشيل بتاكلا
 ةصق جريبليبس اهب لعج يتلا ةقيرطلل فيضي دقف 1104 ننم تثدح ةيخيرات

 .نيرشعلاو ىداحلا نرقلل ىنعم تاذ

 يف ءايرغ ءاوناك امثيح «نيرخآلا» ىلع مظعألا هقافشإ اًمئاد جريبليبس ىدبيو

 مهتالئاع ىتحو مهتاعمتجم نأ ببسب 'ءايرغلا ىلإ نيعوذدم رشب وأ .ت .!' مليف

 ةزيمتملا ءامسألا قالطإ نإو ."ةبيرق تالباقم" مليف ىف امك مهل ةبسنلاب ءايرغ

 ةقيرط ىه امبر رثرآو ليشاد اثاجأ ىلع ةميرجلا عوقوب ؤبنتلا ةمظنم ءاضعأل
 يتسيرك اثاجأ) :ةيسيلوبلا ةياورلا باتك مظعأ نم نينثاب مهطبر ىف جريبليبس

 كرتشا ىذلا كرالك .س رثرآ زرايلا يملعلا لايخلا ةياور بتاكو :.(تيماه ليشادو

 ملو ؛كيربوك ىلناتس جرخملا عم ٠٠١١ هءءاضفلا اسيدوأ» مليف ويرانيس ةباتك يف

 وأ ةرخاف بتاكم دعاقم" ىلع نوسلجي جريبليبس دنع ةمظنملا ءاضعأ دعي

 عوقوب اوئبنتي ىتح ةكرح الب نودبي مهف :رخاف ةحابس ضوح يف نوحبسي

 يتلا مليفلا ةعيبط ةرورض هتلمأ كيد ةصق نع حضاولا داعتبالا انهو .ةميرج

 نم تلعج يتلا :نورشعلاو دحاولا نرقلا ةيجولونكتو ؛ةملكلا ىلع ةروصلا تلضف

 نم كلذ ةسرامم سيلو ءاهعوقو لبق ةميرجلا ةمظنملا ءاضعأ روصتي نأ نكمملا

 نأ نكمي (نوترون اثنماس) اثاجأ نإف اذهلو .تابثإلا ىلإ ةجاح يف ليواقأ لالخ

 .اهعوقوب أبنتت نأ نود اهعوقو ةقيرطب ةيفطاع ةميرج ىرت

 نكلو ؛تاقاطبلا نم ةعومجم ىلع نودت نيلمتحملا نيمرجملا ءامسأ دعت ملو

 نأ امو .اهعاجرتسال دادعتسا ىلعو ةيوبنأ لفسأ رودت ءارمح تارك ىلع بتكت

 .ادراطم الجر ذئدنع حبصي ىتح همسا اهيلعو ةركلا نوسردنأ ىري
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 يف ناولألا ةحولو ءكيد ةصق ىف اهنع ةماتق رثكأ مليفلا يف نوسردنأ ةسيدوأ

 بحش ىذلا مالفألا دحأ نول لثم لوقصم قرزأ ءوض اهللظي 'ةيلقألا ريرقت" مليف

 ةقالح ىلإ ةجاح ىف ودبيو نوسردنأ رودب موقي يذلا زورك موت دوجو عم هلكش

 ههجو نكلو ةماسو لقأ اًدبأ زورك رهظي ملو :ةيدلج ضارمأ بيبط ىلإ وأ هنقذ
 ىف ىلفسلا ملأعلا لخاد رماغي نأ ركفي الو تاردخملا ىلع دمتعي لجر هجو وه

 .تاردخملا ىلإ هتجاح عابشإل نطنشاو

 لفط فشتكن امدنعو .هتيناسنإ نم ديزي اصقن هل ببسي امنإ نوسردنأ نامدإو
 ةمظنملا ةيوقت ىف نوسردنأ رود نإف لتقو فطتخا ىذلا نايس ديحولا نوسردنأ

 نأ اهريرقت عيطتسي يتلا اثاجأو نوسردنأ نيب ىذلا ديقلاك رثكأ اموهفم حبصي
 .هدعاسي

 لبقي نأ جريبليبس لثم ةيلاربيللا بابسألل هسفن سرك جرخم عطتسي ملو

 لتقلا لدعم طبه ثيح نطنشاو يف اهحاجن ةمظنملا تتبثأ مليفلا ىف .كيد ةياهن

 اهيف حبكت ىتلا لبقتسملا اكيرمأ ىف ةيموق ةجيتن نوكي نأ كشو ىلعو 299 ىلإ
 .زايحنالا مدع لامعأ لضفألا ىلع وأ ءريخلا لجأ نم ةرحلا ةدارإلا ةسرامم

 ًالوأ ةئيطخلا دوجوب اودقتعا ىطسولا نورقلا ىف توهاللا لاجر ضعب نأ مغرو

 اهل ريضحتلا ىتح وأ ةميرجلا ىف ريكفتلا نيب ريبك فالتخا كانهف ةينلا ىف
 ةمظنملا فرتعت ملو . ديرف يناسنإ ءيش يه ةرحلا ةدارإلاف ؛لعفلاب اهباكتراو

 .زييمتلا كلذب

 اهنأل رمتست نأ ةمظنملل حمسي نأب جريبليبس عيطتسي ال كلذ ريغ ىلعو

 مليفلا ىفو ؛ةيروتاتكيدلا ةسرامم لاكشأ نم لكش اهنأو رايتخالا ةيرحل ديدهت
 ةبيهر ةطخ ركتبا دق ةمظنملا سسؤم (وديس نوه سكام) سيجريب رامال نإف
 نم لكشل اوعضخو نيلوزعم ًالافطأ ةثالثلا نوئبنتملا ناك .ةمظنملا دوجو معدل
 ,نييناحورلا ءاطسولل نيلداعم مهتلعجو مهتايصخش مهنم تيحس ةسرامملا

 اثاجأ تناكو ءشوماهلا لثم ةكرب يف نودقري مهنإف ةايحلا نم عون يأ مهداقتفالو
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 نألو ءاهتنبا ئيغتست نأ تدارأ اهئافش نم عفاديو ؛ةنمدم ةنبا نيئينتملا ىكذأ يهو

 يف نأ اًيسان اهمأ لتقب سيجريب ماق ؛ةمظنملل ةبسنلاب نمثب ردقت ال تناك اثاجأ

 ةيحاص ىه اثاجأف :عقتس ىتنا ةثداحلا نع ةيوتكم ةخسن لثم اًيعو اثاجأ لخاد

 .لتاقلا ةيصخشو اهمأ لتق ةميرج لمشي ىذلا ةيلقألا ريرقت

 لفطل اهدعأ يتلا اهعوقو لبق ةميرج ظفحيل ىدملا اذه ىلإ سيجريب بهذ

 فشكنيو اثاجأ ريرقت نيودت متي ةياهنلا يفو ؛هلتقو هفاطتخال نايس نوسردنأل

 .(رحتنا ةقيقحلا ىف) هتومب يهتني ال مليفلا نكلو سيجريب رش

 نيئبنتملا ةصاخ  نيرخآلا عم ريبكلا جريبليبس فطاعت نع ةمتاخلا فشكتو

 اوحبصأ اهءاضعأ نأ حضاولا نمف ةمظنملا تفقوت نأ امو ؛اهعوقو لبق ةميرجلاب

 تيب  «قلغم» ناكم ىلإ اوبهذو عمتجملا ىف ءاضعأك لمعلا نع نيرداق ريغ

 امل اضوعت نوكي نأ داكي  مالس يف مهمايأ اوضقي نأ نوعيطتسي ثيح لافطألل
 .رخآب هلالحإ مت دق لزعلا لاكشأ نم لكش نأ وه اذه ثدح ام لكو .هولمحت

 اومرح طاشنب اوقحلي نأ نوديري مهنأكو اًبتك نوأرقي مهو نيئبنتملل هارن ام رخآو
 :ةفرحنم ايجولونكتل امدخ اوناك امدنع هنم

 1٠١0: ”كابكوري لبج“ ىل جنآ مليفوا 9917 ”كابكورب لبج“ سكلورب ينآ ةصق

 ”يكرويوينلا" ةديرج ىف تناك ةريصقلا سكلورب ىنآ ةصق اهيف ترشن ةرم لوأ

 ىتلا ةعرزملا ةرداغمل دعتسيو ةروطقم ىف شيعي ىذلا رام ليد سينيإب أدبت ىهو

 نأل رورسم» ام دح ىلإ هنكلو اًبئتكم سينيإ نكي ملو ءرقب يعار اهب لمعي ناك
 ىكحي ىذلا كاب شالفلل اًعفاد ملحلا نوكيو )١( «همالحأ ىف هروزي تسيوت كاج

 ةيواسأملا امهتياهنب نيتبقح تقرغتسا يتلا ةقالعلاوا 517 ىف امهل ةلباقم لوأ

 ش .ةموتحملا

 6) ةمدتع طءمانأجب امدح 1/1ءالآ نكاح ةمل طلدمد 055دمق, '" ظرمط عطقعألع 140انماهتا: 5101

 10 50عععمما دهب”, (ل عزا الورأع كلطصعع 2006), [.
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 نازتاب دعاصتت يتلا ةيكيسالكلا ايديجارتلا لثم ةصقلا سكلورب ىنبتو
 كاردإو ؛:ةيشحو لتق ةميرج لامتحا يف كاج توم :ةورذلا وحن ةمحر الب مدقتتو

 عبتيو .ملؤم لكشب اًنايحأو راس لكشب اًنايحأ همالحأ دراطيس كاج نأب سيئيإ
 لبج ىلع مانغألا يعرب سينيإو كاج موقي :ةيساسألا ةكبحلا طوطخ مليفلا

 كاج نيشدتب امهنيب يسنج ءاقل لوأ ماقو كابكورب ليج ىمسملا يلايخلا جنمويو

 "امهذوذش' مدع ىلع رارصإلاو امهتعيبط لوبق وأ ميلستلا ىلع امهتردق مدعو

 هركت يتلا جنمويو يف ةقالعلا هذه لثم نأ ملعي سينيإ نأ نم مغرلا ىلع ىتح
 هدلاو هرضحأ نأ تقو نع كاج سينيإ ربخيو .عشب توم اهنع جتني دق ذوذشلا

 توملا ىتح امهيرض ىرج امهاربكي ذاوشلا نم نينثا يتثج ةدهاشمل هيخأو وه
 .ءامدلا نم ةلتك احبصأ ىتح لسانتلا يوضع نم اًبحسو ديدحلا نم ةلجع راطإب

 تراشأ ةقحال ةلاقم ّيفو .ةضماغ يهف اًهيونت ةثداحلا هذه تناك ام نإو

 بلاط وهو دربش ويثام نأو يمرال ىف ادبأ نينمآ اونوكي مل ذاوشلا نأ سكلورب
 .روس ىف ديقم وهو تومي هوكرتو هوبرض جنمويو ةعماج يف ذاش

 فختسيو ساسكت يف ةيرث ةلئاع نم نيرول كاج جوزتيف نيلجرلا الك جوزتيو
 لبق تاونس عبرأ رمتو .نيتخأ هيدلو املأ لاملا ريسأ سينيإ جوزتيو ؛هتجوز دلاو هب

 ةقش جراخ لقنلا فصن هترايس عضوب كاج موقيو .ىرخأ ةرم نالجرلا ىقتلي نأ
 نافنأتسيو ءامهبقارت املأ نأ اكردي نأ نود ةرارحب امهضعب نالبقيو سينيإ

 اهنإ .اًكمس امهعم نارضحي ال نكلو كمسلا ديصل تالحرل نابهذيو امهتقالع
 تايالو ىف نالعفي امك ناشيعيو نيقشاع عقاولا ىف اسيل امهف .ةبيرغ ةقالع
 امدنع سنجلا ناسرامي دقو .جنمويو ىف سينيإو ساسكت ىف كاج  ةفلتخم
 سينيإ لصفني ةياهنلا يفو .مليفلا وأ ةصقلا يف ابلاغ كلذ سيل نكلو نالباقتي
 ىلإ تالحرب مايقلل هعفدت سنجلل كاج ةجاح نإف تقولا سفن ىفو املأو

 كاج ىهتني نأ ىشخي ىذلا سينيإ فوخو زازئمشا كاج حاضتفا ريثيو .ءكيسكملا

 تداع ةيديرب ةقاطب لسرأ امدنعو .ةيشحوب مهلتق مت نيذلا ذاوشلا لاجرلا لثم
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 يف تام كاج نأب هربخت يتلا نيرولب اًينوفيلت لصتيو .«تيم» اهيلع بتك دقو هيلإ
 ىف هؤازجأ ترياطتف هخفنب موقي ناك ةرايس راطإ رجفنا امدنع ةبيرغ ةثداح
 .هئامد ىف اًقراغ كاج ناك ةدجنلا تلصو امدنعو ؛يعولا نع اًبئاغ هتدرأو ههجو

 رعشيو .ةيمسرلا نوكت نأ لمتحملا نمو نيرول ةخسن ىه هذه نإف لقألا ىلع
 ام ملعت نيرول نأ حضاولا نمو . ئديدحلا راطإلاب هولتق مهنإ .." :ميتعتلاب سينيإ

 هعم اهفطاعت مدعب سينيإ رعشيو ؛حوبت نأ عطتست مل اهنكلو سينيإو اهجوز نيب

 .«جلثلاك ادراب» ناك ىذلا اهتوص نم

 ىلإ هدامر راضحإ ىلع اقفاوي نأ لمأ ىلع كاج ىدلاو سينيإ روزي امدنعو

 حرتقتو .«فرعي نمك بضاغ ريبعتب» سينيإ يف كاج دلاو قلمحي كابكورب لبج

 هصيمق دجي ثيح كاج ةرجح ىلإ سينيإ بهذي نأب ىرخألا ةيحانلا نم همأ

 يف كاج هب بيصأ ءامدب ثولم هل قرزأ صيمق لخاد كاج هقرس ىذلا شكرزملا
 لخاد امهدحأ نيدلج لثم نانثالا  كابكورب لبج ىلع ناعراصتي اناك امدنع هفنأ

 .دحاو ىف نانثا ءرخآلا

 يف سينيإ كاج دراطي امدنع ةروطقملا ىف  تأدب ثيح ةصقلا يهتنتو
 ."ةحارلاو رورسلاب ميدق ساسحإب انايحأو :نزح يف اًنايحأ هظقوت يتلا همالحأ

 .سكلورب راوح ضعب اًضيأ مدختسيو ةداعلا ريغ ىلع ةصقلل نيمأ مليفلاو

 ىلع فرعتنف ,ةقيقد١؟4 هتدم مليف نم عقوتت دق امك تايصخشلا ضعب تفيضأو

 نأ بجي ناك اذإ كاج ةفاصحب لادنار اهجوز لأسي ىتلا نوشالو نيرول ةيلك

 ةيصخش رويراه ديفاد اهب بعلي يتلا ةقير طلاو ,تقولا ضعب هتنبا ىلإ بهذي

 ىرجي سينيإل كاج توم نيرول فصت امدنعو .ماركلا رورم ةوعدلا رمتو لادنار

 انايدو ىرومكم ىرال ويرانيسو .ءىديدح راطإب هيرض متي لجر ىلع عيرس عطق

 نأب رشابم لكشب ريرقتلا نود ةوقب يحوت يتلا ةصقلا ضومغب ظفتحي انازوأ

 دامخإل نايفاك ةوطسو ةورث نيرول دلاولو .نيذاشلا نيلجرلا ةتيم تام كاج

 .ةلوقعم ودبتل يفكت ةجردب ةبيرغ قيقحتلا نم ةخسن حلاص يف ةقيقحلا
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 يدبيو تسيوت لآ ةرايزب سينيإ موقي .ةصقلا نع ةفلتخم ةياهنب مليفلا يهتنيو
 ءاهفشك ىلع ؤرجي ال هنكلو ةقيقحلا فرعي نمك ودبيو ىرخأ ةرم هءادع بألا
 تناك امع اًفطاعت رثكأ ليوسكام اتربور اهرود بعلتو اهنايسن نكمي ال يتلا مألاو

 ىلإ اهرضحي هنإف ىرخألا لخاد ةدحاو نيترتسلا سينيإ دجي امدنعو ,ةصقلا يف

 ةطاسب لكبو ءامهديري هنأ تسيوت زسم مهفت ملكتي نأ نودو .لفسألا قباطلا

 لجأ نم دع» لوقت يهو سيئنيإل اهلوانتو قرولا نم ةبيقح يف امهعضتو امهذخأت
 سينيإو اهنبا نيب تناك يتلا ةقالعلا كاج ةدلاو تمهف دقل .«ىرخأ ةرم انارت نأ

 .بألا كاردإو مهف زواجتت تناك يتلا

 :ناسوكعم امهو ةرملا هذه .رخآلا قوف امهدحأ نيصيمقلل ةطقلب مليفلا يهتني

 نكمي يتلا ةديحولا ةقيرطلا يه هذه نأكو كاج صيمق قوذ هصيمق سينيإ عضي
 ةروص نآلاو كابكورب لبج يف ءاسرام يذلا هعم اًداحتا سينيإ اهب ققحي نأ

 سينيإ ىرتشا ةصقلا يفو ؛ةروطقملل يلخادلا بابلا ىلع ةقصتلم ةيديرب ةقاطب

 ثيحب ةفطاعلا هرمغت مليفلا يضف ىرخأ ةرم اهيلإ رظني امدنعو :ةيديربلا ةقاطبلا

 ماع رظنم ىلع ةذفانلا نم لطيو ةروطقملا باب قلغيو حاصفإلا نع اًمامت زجعي نأ
 ىلع نوؤرجي نيذلا كئلوأ مهف ىلع رداق ريغ عمتجم نع ةراعتسا  باذج ريغ

 .بقاوعلا مغر مهتعيبطل نيقداص اولظي نأ

 لثم همسر مت امليف سيل هنأ مغر ةيذاتسأب عنص مليفلاف ةيرصبلا ةيحانلا نم
 لبج تاطقل نإف ,1917/ ءءامسلا مايأ» كيلام سنريت مليف وأ ”نودنيل يراب“ مليف
 ,فااتخا عم نكلو  دروف نوجل «ىركذلا يداو» مليف ةبهر سفن اهل كابكورب

 ام ءيش كانه (*! ستيي لوقي امك 'فيخم لامج' ةمئاق ةبهر هيدل كابكورب
 تحنلا نم ةعطق هبشي ثيحب قسانتملا ريغ هلكشب قلعتي ايمف ىناطيش اًبيرقت
 تحنلا لضفن نحن ؛ةعيبطلا بناج نم دمعتم لكشب اهنم ءاهتنالا ليق تكرت

 نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يزيلجنإلا رعشلا ءامظع نم ميظع ستيي رلتب ميلو ١

 .(مجرتملا) (1555 )1870  نيرشعلا
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 ىلع قسانتملا ريغو نشخلا طقف ىرن اننأ عم .هل لكش ال ىذلا نع قيقدلا

 ةيحانلا نمف ,«تايركذلا يداو» نكست ةهلآ ليختي نأ ءرملا عيطتسيو .كابكورب
 .دوسلا ةهلآلا تيب لثم كابكورب ودبي ىرخألا

 جننيتس ضرع امك يل جنآ ناولأ ةحول نإف ,دروف ناولأ يه ناولألا تسيلو

 نوللا" يزمرقلاو (ةثونألا) قرزألاو (ةوقلا / ةروكذلا) رمحألا نم نوكتت بموكهدإ

 كاج صيمق لاثملا ليبس ىلع  ىوثنخلا) "امهجمد نع جتني يذلا يناشلا
 نوللا قرزأ كاج ةرجح يف سينيإ هدجي يذلا مدلاب ثولملا صيمقلاو (يزمرقلا

 ةراشإ مه ضيبألاو رمحألا عم رمحألا نوللاو . (")امهتقالع ىف كاج رودب ىحوي

 عم اًضيأ لمعت يتلا نيرول ىرنو ءكاج ةجوز دلاو ةعرزم ةكرش ةزهجأل ةينول
 لاصتالاب سينيإ موقي امدنعو .ضيبألاو رمحألا نوللاب صيمق بتكملا يف اهيبأ

 ةدراب ءارقش نآلا يهف ةدئاعلا ةيديربلا ةقاطبلا ىلع هلوصح دعي نيرولب اًينوفيلت
 رود ديدجلا اهرود بسانت ةديدج ةروص  ةفطاعلا نم ولخي توصو رهظملا

 كردنو ءاهيبأ لامعأ يف ةيمهأ رثكأ اًعضو ضرتفنو تيبلا نوئش ىلع ةمئاقلا
 يأ يل كرتي ملو ءاًمئاز ًالكش اهيتفش ىطعي ىذلا يمادلا ةافشلا رمحأ نول اضيأ

 .ةيانعب ءيش لك لمع مت دقف ةفدصلل ءيش
 عمو .«ذاشلا رقبلا يعار امنيس» عدتبا «كابكورب لبج» مليف نإف ظحلا ءوسلو

 يف توملاو بحلا" رثؤملا رلديف يلزيل باتك يف قايس يف همهف ديجأ دقف كلذ
 نيوتو ربوكو ليقليم ريوصت رلديل هيف شقاني ثيح ء١193 "ةيكيرمألا ةياورلا
 ةقادصلا نصح ةأرما لخدت نإ ام نكلو ءاهلاكشأ ىقنأ يف ةيروكذلا ةقادصلا

 يذلا ديقلا نأ مهف ىلع ةرداق ريغو :ملظملا لفطتملا حبضت اهنإف اذه سدقملا

 عمو .ةأرملاو لجرلا نيب طيري ىذلا ديقلا نم ىوقأ وه مهضعيبب لاجرلا طيري
 .رشع عساتلا نرقلا يف ةيكيرمألا ةياورلا تايصخشل رياغم فالتخالا نإف كلذ

 (7) 1[خهلوعرب داعممتمع طلعع مجمع, "طع طمصتمل !ا2عوتوم 0( 5:ما!عطقعأع [/1نان212/111**,

 طالص 0م كدا (5مرل08 2007), .3٠
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 ىلع ايضقيف اًدبأ هالعقي نلو ؛ميجو كه هلعفي ال ام نالعفي كاجو سيئنيإ نإف

 ةنيدملا» هتياور يف لاديف روج هلعف ام تزواجت سكلورب نكلو .ةمئاقلا ةروطسألا
 ةعجارم يفو .نيلجر نيب ةقادصلا اًضيأ تجلاع يتلا 1504 «دومسعلاو

 رخآلا موقي ةوبألاو ىربكلا جاوزلا ةئيطخ نيلجرلا دحأ بكتري امدنع 6

 نع فرحنا هنأل بقاعي وهف ؛اًريثك تسوت كاج ريصم فلتخي الو .هباصتغاب
 ةروطسألا ضوقي هنأل بقاعي يذلا لاديش ةياور يف دروف بوبو ءذوذشلا سومان
 ثيح اييوتويلا ةروطسأ  يدسجلاو يماسلا يروكذلا بحلا اهيلع ىنب ىتلا

 .مهلامعأل ريسفت نود مهضعبب اوعتمتسي نأ لاجرلا عيطتسي

 يتاعملا ةديدع تايوتسمب هقمع يف ميظع مليف وه «كابكورب لبج» مليف
 .ةساردلا اهلك قحتستو

 :ةشاشلل ةباتكلا ةعيبط

 .ةشاشلل ةرهام ةباتكل ةجيتن نوكي ام ابلاغ حجانلا سابتقالا نإف انيأر دق امك

 .ف و زكلوف مايلو لثم نوزيمتم باتك لواح .هتاذ دح يف نف وه ةشاشلل ةباتكلاو
 .مهتاياورب ةنراقم اًبحاش ناك هاجتنأ ام نكلو ةشاشلل ابتكي نأ دلارجزتيف توكس

 ىلع بعصلا نم ناك راوح ىلع توتحا امإ ةيئامنيسلا دلارجزتيف تاهويرانيسو
 يف دلارجزتيف ةبهومف .هلاصئتسا بجي فصوب محدزت تناك وأ هقطن نيلثمملا

 ةيئامنيسلا ةباتكلا ىف هنع ةيمارد نود فصي وأ يوري نأ عيطتسي ثيح ةياورلا
 ىلإ جاتحيو تاملكلا لالخ نم ءيش لك يكح يف ةبغرلا حبكي نأ هيلع بجي ثيح

 .اريماكلا ىلإ ةيلوئسملا ضعب ضوفي نأ

 اًيرصيو راوحلا لالخ نم ٌةهافش : نيتقيرطب ةكبحلاب يلاثملا ويرانيسلا عفديو
 كانه نوكي نلف راوحلا ىلع ًةيلك دمتعي ويرانيسلا ناك اذإف .ثدحلا لالخ نم
 لبق ثدحلا اوري نأ ويرانيسلا باتك ىلع بجي .ةيحرسملاو ويرانيسلا نيب فالتخا
 حبكي نأ بتاكلا ىلع بجيف لاقي امم اريثأت رثكأ يئرملا حبصي امدنعو .هوبتكي نأ

 روصت ةيفيك ىلإ ريشي نأ بجي كلذ نم ًالدبو ءراوحلا ىلع دامتعالا يف ةبغرلا
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 هذيفنت متو .ةباتكلا ديج يأ  لوقصم ويرانيس هيدل ءايلوج» مليف ءاّيرصب ثدحلا
 راوح ىلع يوتحت ال مليفلا نم ءازجأ كانه نأ الإ .تنجراس نيشلأ دي ىلع ءاكذب
 ةكبحلاب مدقتلل ةيرورض ةغللا تناك تقو يأ يف تنجراس فرع ذإ ؛قالطإلا ىلع

 ةيحرسم نايليل هيف دهاشت يذلا دهشملا لاثملا ليبس ىلعف .روصلا نوكت ىتمو

 كرديو .تروفكنارف يف ايلوج لتق ةميرج عم عطاقتي وكسوم يف "تلماه'

 كلذبو ؛قالطإلا ىلع راوح نود ةميرجلا تثدح ول اًريثأت رثكأ هنأب تنجراس
 نع جتني كلذبو ؛يساسأ راوحلا ثيح "تلماه“ ةيحرسم ءادأ عم ضقانتت

 .تماص يقيقح فنعو لاقي يحرسم فنع :ضقانتلا

 جئاتن نإف اًيئرم نوكي نأ هب دوصقم ويرانيسلا نأ حضاولا نم هنأ نم مغرلابو
 اهب بتكي يتلا ةغللا عون جئاتنلا هذه ىدحإو ,ةحضاو نوكت ال دق يئرملا روصتلا

 رمألا نوكيل تايصخشلا راوحو ةروصملا ةروصلا عقوتي روهمجلاف .ويرانيسلا

 ."”كلذ' وأ "اذه" هيلع قلطنو ءيش ىلإ ريشن نحن ةيعقاولا ةايحلا يفف ءاّيعقاو
 وأ "اذه' نوكي ثيحب ةيرصب ةقباس ةراشإلا مسال نوكي نأ نكمي امنيسلا يفو
 يذلا ةءالملا زجاح "تربلوك تيدولك" نيلإ ىرت امدنعف ءروهمجلا هاري اًئيش "كلذ"

 لوقت اهنإف "ةليل تاذ ثدح" مليف يف امهيشارف نيب (لبيج كرالك) رتيب هب ماق
 .ةءالملا ةيحان رظنت ىهو "اًبسانم هلعجي كلذ'

 بتاكو .اضيأ اًبسانم مالكلاو ةيمورجألا نم لعجت يتلا يه ةرظنلا نإف
 نيب ةءالملا تعضو دق كنأ امب' :بتكي دق ةيرصب ةقيرطب ركفي ال يذلا ويرانيسلا

 نأ ىلإ ليمي يذلا يحرسم راوح وه اذهف ءاًيسانم رمألا لعجي هنإف نيشارفلا

 اضيأ نكميو ؛يئامنوسلا راوحلا ىف هنع ةيمورجألا ةيحان نم اًميلسو اًقيقد نوكي
 .للملاب روهمجلا بيصي نأ

 نود اًبلاغ كرتت لمجلا نأ يأ  بضتقم يئامنيسلا راوحلا نوكي ام اًيئاغو
 ةثداحملا ىلإ برقأ ةيئامنيسلا ةغللا نإف ببسلا اذهلو ؛تارذش راوحلاو اهلامكإ
 .يحرسملا راوحلا نم ةيعيبط عاونألا رثكأ ىتح راوحلا نم رخآ عون يأ نم ةيلعفلا
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 ةقيدح" نامليه نايليل ةيحرسم يف كين مالك ذخ يحرسملا راوحلل لاثمكو
 هنإف رمعلا يف ءرملا مدقت املك هنأ نظأ يننإ ؛يئاقدصأ مدقأ مه ءالؤه :”فيرخلا

 اهفرعت تنك ىتلا ةقتعملا ذيبنلا عاونأ ىلإ هدي دمي نأ رثكأو رثكأ يرورضلا نم

 مغرلاب ىتحو .”مهت يتلا ءايشألا روذج ىلإ كب نودوعي مهعدتو اًباش تنك امدنع
 ول نيترم رثكأ كلذك ودبت دقف ةنانط ودبت اهنأ ضرتفملا نم روطسلا هذه نأ نم
 دقو .ةطسوتم ةطقل ىتح وأ ةبيرق ةطقل يف مدقتو اًيئامنيس اهريوصت ىرج

 اهنأ مغر مليف ىلإ ”فيرخلا ةقيدح" ةيحرسم لوحتت ملو .اًضيأ روهمجلا كحضي
 ويرانيسلا بتاك ررقو مليف ىلإ تلوحت اذإ ىتحو :نامليه تايحرسم لضفأ ربتعت
 مه ء اوه" :ليبقلا اذه نم ءيش ىلإ ريفتت نأ بجيف روطسلا هدذهب ظفتحي نأ

 .'ىروذج ىلإ ىنديعت يتلا قورعلا مهيلع قلطت نأ نكميو يئاقدصأ مدقأ

 شتوب» مليف يف سنادناسو شتوب نيب لدابتلاب اهبش رثكأ يئامنيسلا راوحلاف
 .نام دلوج ميلو تسيراثيسلا هبتك ىذلا «سنادناس ىتفلاو يديسأاك

 ؟ةبقارملا يف انقرغتسا تقولا نم مك :شتوب

 ربكأ ةرتف :سنادناس

 ؟مالكلا ريثك اًمئاد تنك ىتم :شتوب

 مغمغأ تدلو :سنادناس

 يف راوحلا نراق ةغللا ويرانيسلا بتاك اهب دصتقي يتلا ةقيرطلا ناسحتسالو

 اًراوح ويرانيسلا بتاك جمدي ام ابلاغ ءاهنع ذوخأملا مليفلا يفو تاياورلا ىدحإ

 قوطنملا راوحلا نإف كلذ عمو ءاًيسانم راوحلا ناك اذإ ويرانيسلا يف ةياورلا نم

 يئامنيسلا راوحلا نوكي نأ بجيف ؛قوطنملا راوحلا سفن نوكي نأ ةرورضلاب سيل
 هتخسنو "ريبكلا مونلا" رلدناشت دنومير ةياور يف .رشبلا مالك عاقيإ عم مغانتم

 الوجو تيكارب جيلو زكلوف ميلو اهبتكو سكوه دراوه جارخإ5145١ ةيئامنيسلا

 ام انهو .هسفن نع ولرام بيليف سيلوبلا شتفم دوو نريتس لارنج لأسي نامزريف

 :ةيوارلا ىف ولرام هلوقي
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 نأ عيطتسأ تلزامو ةيلكلا ىلإ ةرم تبهذ ءاماع نيثالثو ةثالث رمعلا نم غلبأ"

 .يتراجت ىف ريثكلا كانه سيل ءاهنع لاؤس كانه ناك اذإ ةيزيلجنإلا ملكتأ

 ينرب ىعدي لجر يسيئرلا هربخمو .ماعلا بئانلا ليكو دلياو رتسمل اًربخم تلمعو
 بحأ ال ىننأل اًجوزتم تسل .ينارت نأ ديرت كنأب ىنربخأو يب لصتا زلهرأ
 . سيلوبلا لاجر تاجوز

 :مليفلا يف ولرام ةباجإ نراق

 ةيزيلجنإلا ملعتأ تلزام ,ةيلكلا ىلإ ةرم تبهذو ءاماع نوثالثو ةينامث يرمع
 ماعلا بئانلا ليكو دنع لمعأ تنك ءيلمع يف اهل ةيسنلاب لاؤس كانه ناك اذإ

 انأ ؛ينارت نأ تدرأ كنأل ىل لسرأ يذلا وه يسيئرلا هربخم زلهوأ ينريب ناك

 نس رييغت بجي ناك ولرام رودي موقي ناك تراجوي يرفمه نأ ثيحو

 وه ىقيقحلا فالتخالا نكلو .نيثالثو ةينامث ىلإ نيثالثو ةثالث نم ةيصخشلا

 رثكأ نكلو ةياورلا يف امك تامولعملا سفن ثبي يذلا يئامنيسلا راوحلا زاجيإ

 . اًزاجيإ
 لثم ءيشلا سفن سيل ويرانيسلا ةياتك بلق وه يذلا ةغللا يف داصتتقالا

 فذحلاف :يزاوتلا وأ نزاوتلا لجأ نم تاملكلا نع هيف ينغتسي يذلا فذحلا .

 ةخسنلا نم دهشم ىف :؛ىقيقح هنم رثكأ عنطصمو .؛ىمارد هنم رثكأ ىغالب
 نوكاتلا" ةصقانلا دلارجزتيف توكس .ف ةياورل 1971 نازاك ايلإل ةيئامنيسلا

 ىلع مليف تاطقل دهاشي (ورين يد تربور) رهاتس ورنوم جتنملا نإف "ريخألا
 ةلطبلل هيف لطبلا لوقي يذلا تاينيثالثلا يف يلقعلا عاتمإلا نم ةيلاع ةجرد

 ملكتي يذلا نم 6تنأ  انأو» :رهاتس بضغيف :«تنأ ءانأو» بيجت يهو «كيحأ»

 بهذي فوسو» :صاخشألا دحأل "تلماه' ةيحرسم يف سويدولك لوقي «5كلذ لثم

 .يثيبازيلاإ حرسم راوح ديدحتلابو يحرسم راوح اذه نكلو «كتقفرب ارتلجنا ىلإ

 .ثيبازيلإ رصع ىف ارتلجنا يف اذه لثم ثدحتي دحأ نكي مل ىتحو
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 نم عوت يف اهضعب يف ةطويرم لمجو تاملك يف تاعفد يف سانلا ملكتي

 تادحو يف  ”جودزم نيمأت" مليف يف فين ةقيرطب اًهبش رثكأ ةمظتنملا بيكارتلا

 دهشملا لمأت .اهتيمورجأو اهب صاخلا اهعاقيإ ديلوتي راكفألا موقت ثيح ركفلا نم

 هيتك ىذلا راوحلا ثيح سيلليف عم فين لباقتي امدنع 'جودزم نيمأت' مليف يف

 :ةيسنج ةحملب هلخاد نم نوحشملا رلدنش دنوميرو ردلياو يليب

 ةعاسلا

 ؟طباضلا اضيأ اهب ريسأ تنك يتلا ةعرسلا تغلب مك : فين

 ةركذت ىنتيطعأو ةيراخبلا كتجارد تكرت كنأ ضرفا :فين ٠١ ىلاوح :سيلليف

 ةرذحم ةرملا هذه كليبس تيلخأ ىننأ ضرتفا :سيلليف

 كمالك عمسأ مل يننأ ضرتفا :فين

 كدي ىلع كتيرض يننأ ضرتفا :سيلليف

 يجوز فتك ىلع اهتعضو كنأ ضرتفا :سيلليف

 عومدلاب اهقرغت فوس :فين

 احرسم سيلو امنيس هذه نكلو ةرخاس مكحب مليفلا تايصخش اًنايحأ ملكتت

 لهسلا نم ةلمج ىلإ ةدقعملا ةركفلا لزتخت اهنأل اهركذتن نحنف ؛ةرخاسلا مكحلل

 (زيفاد ىتيب) تولراش لوقتا 987 «رفاسملا اهيأ نآلاو» مليف ةياهن يف .هتعارب

 مادختسابو .«موجنلا انيدل ءرمقلا بلطت انعدت ال «يريج وأ :(ديرنه لوب) ىريجل

 عئار ديدحتب صخلت اهنإف دحاو لك لعفلاب اهمهفي يتلا (موجنلاو رمقلا) روصلا

 ؛فورظلل بسانم تولراش هلوقت ام نإف كلذ عمو «ةالاغملا يف ةيدبألا رشبلا ةبغر

 تن2959 تل



 دعي مل يريج نأ نم مغرلاب ىتح يريج ةنباب ينتعت اهنأل طقف ةديعس تولراش

 .اهل ابيبح

 يتلا ةيحرسملا ةرخاسلا مكحلا لثم تسيل ةرخاسلا ةيئامنيسلا مكحلاو

 وأ ةيصخشلا عفاد نم رثكأ ةغلل ؛ةبسنلاب ىحرسملا بتاكلا ةبهوم رثكأ انربخت

 ىديل ةلمج ربتعت سنريإ نوكت نأ ةيمهأ دلياو راكسوأ ةيحرسم ىفف .هتيسفن

 دنع ينامسج فعضو بابشلا ىف يلقع لالحمضا عون يأ نم ددرتلا لبنكالب

 يه ام ردقب راوحلا ىف ةفيظو اريثك يدؤت ال اهنأل ةرخاس ةيحرسم ةمكح .رابكلا

 عمسن اننأب رعشن انتإف ةيحاملإلا كلتب عتمتسن امنيبو .دلياو ةيحاملإل حالطصا
 ش .ةيصخشلا تسيلو فلؤملا

 طبرا" (زيشاد يتيب) جنناش وجرام لوقت امدنع "فيإ نع ءيش لك مليف يف

 "”هيشيلك ةيرخسب يكحت اهنإف ”تابطملا ريثك اًناريط نوكي فوسف دعقملا مازح
 .ةفورعملا ةلمجلل عيونت نكلو ةلمجلل اًيلق تسيل وجرام ةلمجف .ةيوجلا طوطخلا
 لظتو اهقايس جراخ اهسابتقا نكمي ىتلا ةرخاسلا دلياو راكسوأ مكح ريغ ىلعو
 نأ كردت امدنعو ءدهشملا ةمتان. يه "دعقملا مازح طبرا" وجرام ةلمج نإف ةحامل

 جردتتو تالفحلا ىدحإ يف مزاللا نم رثكأ وجرام برشت اهتميرغ نآلا يه فيإ

 ربع عفدنت ينيتراملا نم اهل سأك رخآ اهئاستحابو .عبطلا ةئيس حبصت ىتح

 لوط اهبحاصت يتلا اريماكلا جرختو ؛ةخماش جرختو ةلمجلا لوقتو ةرجحلا
 ,ةرتاق ءيجت دمف كدعقم مازح طيرا" ةراتس ةلمجكو ءاهعم بضغ يف تقولا

 ال يذلا زياد يتيب ءادأب صاخ لكشبو ةيلاثم يهف مليف يف جورخ ةلمجك نكلو

 ةرخاسلا ةمكحلا نع فلتخت امنيسلا ىف ةرخاسلا ةمكحلا نأ امكف طبضلابو

 نع ةيصخشلا هيف فشكت دتمم مالك  يئامنوسلا ”جولواوملا' نإف حرسملا يف

 فيإ نع ءيش لك' مليف ىف ءيحرسملا ؛جولونوملا» نع فلتخي  ةمهم تامولعم

 يهو ىواسأملا جاوزلاو ةبيئكلا اهةلوفط نع «جولوتوم» هرتسكاب نآ» فيِإ يدؤت
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 شتيقيكنام فيزوج مقي مل اذإ ىتحو ءاهل نيعمتسم ةسمخ فطاوع ىلع بعلت
 عطقي نأ ىوس رخآ اًرايتخا جرخم يأل نوكي نلف هبتك يذلا ويرانيسلا جارخإب
 حملت وأ مهئامسأب اهيعمتسم فيإ يدانت امدنع ةنيعم لمج دنع نيعمتسملا ىلع
 كلذ عمو فيإ "جلونوم" يف تاعطق عبس كانه ؛نوبيجتسي مهلعجت مهنع ءيشب
 نيح ىف "جولونوم" عمس هنأ جرفتملا رعشي فيإ مالك ءاهتناب ثيح ؛اهلحم يف اهنإف
 "جولونوم" نوكي نأ نكمي ال مالكلا نإف :حرسملا ىف اًدهشم دهاش عقاولا يف هنأ
 دودر جاتحت تاراشإب تماق وأ اهيعمتسمل ةيغالب ةلئسأ تعضو فيإ نأل ءيقيقح
 يف ببس كانه سيل مليفلا ىفو ٠ .ةبيرق تاطقل هذه مهلعف دودر تبلطتو ,مهلعف
 سماخو متهم عبارو هبتنم ثلاث وأ ءاكبلا كشو ىلع رخآ نأ وأ عمتسم كرحتي نأ
 لك لعف در حوضوب ىرنو ىرن نأ مهملا نمو . اًمامت نيعنتقم مهنكلو .ككشتم
 .ةعنطصم عقاولا يف ةصق يهو  اهمالآ ةصقب مهيلع ذوحتست فيإ نأل عمتسم

 ىلع ءرملا هدهاشي نأ دعب ديج لكشب ويرانيسلا قوذت متي هنإف هتعيبط بسحو
 لوأ يف نوتاب «جولونوم» لجأ نم ةبيط ىركذ هل 117:) "نوتاب' مليف .ةشاشلا
 ةطاسبب هانذخأ ول كلذ عمو .(توكس .س جروج) هتلوطبب ماق يذلا مليفلا
 «جولونوم» لثم ةميظعلا حرسملا «تاجولونوم» ىوتسم ىلإ لصي ال وهف "جولونومك
 يف شنالب جولونوم وأ «جلشلا لجر يتأي» لينوأ نيجوي ةيحرسم يف يلكيه
 ليختت نأ هتءارق ءانثأ لواحت امدنع كلذ عمو «ةبغرلا اهمسا ةيرع» ةيحرسم
 ,ةشاشلا ىلع ثدحي وه يذلاو ةسارش رثكأ حيصيو دارطضاب ربكي وهو نوتاب
 هنوك نم نوتاب روطتيو ءروص ىلإ تاملكلا تلوحت فيك ردقت نأ ذئدنع كنكميو
 ىلإ ةشاشلا ألمي هجو ىلإ مخضلا اكيرمأ ملع ةهجاوم يف رفصلا غلاب صخش
 ثيلت ام مث ءاوهلاب ةخوفنملا تاذلا ةبقارم لثم هنإ ,ىرخأ ةرم رغصلا غلاب صخش
 .ءاوهلا اهنم برستي نأ

 ثيح ةدعاق ةيأب ديقتلا نود تاحفصلا نم تائم ةياورلا قرغتست ت نأ نكميو

 اهميسقت ةيحرسملا ةباتك بلطتتو .ءلصفلا لداعي ام وأ لوصف ىلإ صنلا مسقني

 مليفلا حيرشت ٍ تاق د



 ريغت اذإو ؛لوصفلا هذه لخاد دهاشم ىلإ ةجاح كانه تناك اذإو لوصف ىلإ

 يف تقولا سفن يف) ةلمج ةطساوب هيلإ ةراشإلا نكميف ةياورلا يف ناكملا

 وأ لصفلا رييغتب هيلإ ةراشإلا بجي ناكم ىأ ريغت نإف ةيحرسملا يضو ؛(...ندنل

 ١ دهشم ؛ لوألا لصفلا :"ةثحابلا حايرلا" نامليه نايليل ةيحرسم يف امك دهشملا

 دنارج ىف ةرجح" دهشم ؛ .س .د نطنشاو . نزاه لزنم يف لابقتسالا ةفرغ

 بيترت) دهاشملا رييغت ميمصتو اماردلا ءانب نأ دجن ويرانيسلا ىف .امور ؛ ليتوأ

  اديقعت رثكأ (دهاشملا عباتت

 (هرشن متي امئاد سيلو) فرتحمل ويرانيس ىأ أدبي ءاًددحم ًالكش ويرانيسلا عبتي
 ىلع يجيردت روهظ 1815 11/. يجيردت روهظ :ةريبكلا فورحلاب نيتملكلا سفنب

 نوكي كلذ نإف :تاباغلا يف ةنيباك ىلع يجيردت روهظ تدرأ كنأ ضرفا ةاذام

 (يجراخ وأ يلخاد) ناكملا بسح تاطقللا ددحتت نأ بجيو ءكدنع ةطقل لوأ

 .(ليل وأ راهن) نامزلا بسسحو

 روطت ىلع زكري يذلا  يئامنيسلا خيراتلا ليمي نف وه ويرانيسلا ةباتكو

 جرخملا رودو هتءايع نم اوجرخ نيذلا موجنلاو ويدوتسالا ماظنو طيسوك امنيسلا

 ىتحو ءريوصتلا لبق ةلحرم ويرانيسلا نأل امير .هلهاجت ىلإ  مليفلا عنص ةيلمعو

 ويرانيسلا عجارتيو ,ويرانيسلاب أدبت ةيئاورلا مالفألا مظعم نإف كلذ نم مغرلاب

 مليفلا متي امدنع ثيحب يئرم صن ىلإ ءورقم صن نم ريغتي امدنع ةيفلخلا ىلإ

 بتاكلاب راوحلا نوطبري ال امنيسلا داور نإف كلذلو ءروص ىلإ تاملكلا مجرتت

 ريثي لكشبو .نولثمملا اهيف ملكتت ىتلا دهاشملاب وأ مالكلا لوقي يذلا لثمملاب نكلو

 مسأ) جرخملل مليف' مليفلا ةياعد ىف نودجي امدنع باتكلا بضغي فطاعتلا

 مجحبو نيوانعلا ةياهن يف مهءامسأ نأ نيح يف 'مليف (جرخملا مسا)' وأ (جرخملا

تاك مسا نع ثحبي فوس ةيدجب امنيسلا ذخأي دحاو يأ نإف كلذ عمو .رغصأ
 ب

 طيسولا مهف عم لماكتي ويرانيسلا بتاك رود مهفت نإ .نيوانعلا ىف ويرانيسلا

 .مليفلا اهيلع موقي يتلا ىلوألا ةماعدلا وه هيف ويرانيسلا ثيح يئامنيملا
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 توكس .ف ةياور ىف ويرانيسلا ةعيبطل حورشلا لضفغأ نم حرش كانهو
 ىئامنيسلا جتنملا فصي امدنع (1941) «هريخألا نوكياتلا» ةصقانلا دلارجزتف
  جربلات جنفريإ ةروطسألا م ج م جتنم نم لصألا قبط ةروص وهو  رهاتس ورنوم
 نع ىندتم هيأرف كلذلو ةبوتكملا ةملكلا قوفنب نمؤي ىذلا باتكلا دحأل ةيلمعلا
 ةرجحلا ىلإ لازتخا ةبتاك لخدت .هيف ركفيل اًمقوم هل رهاتس مدقيو ءامنيسلا
 اًرالود نيرشع ىلع ىوتحت ىتلا اهدي ةبيقح تايوتحم غرفتو اهيزافق علختو
 ام مث ,بتكملا ىلع دحاو تيربك دوع اهب تيربك ةبلعو لكينلا نم ةيدقن ةعطقو
 مث ؛بتكملا ىلع ةيلكينلا دوقنلا ةعطق ةكرات اهتبيقح ىلإ تارالودلا ديعت نأ ثبلت
 تيربكلا دوعب هلعشت نأ كشو ىلع تناك ىذلا دعقملا قوف اهيزافق كلذ دعب عضت
 يتايح ىف يدنع نكي مل» ديكأت ىف لوقت ىهو بيجتف «نوفيلتلا سرج قد امدنع
 تظحال امدنع ىرخأ ةرم تيربكلا لعشت نأ كشو ىلع تناكو .«دوسأ اًرامق اًدبأ
 .اهبقاري بتكملا ىف لجر كانه نأ ةأجف

 يننإ :رهاتس هبيجيف .كلذ دعي تدحيس اذام ةفرعمل فهلتيو بتاكلا شهدنيو
 راوح ةلمج دوجوب بتاكلل رهاتس ريشي ثيو .اًمالفأ عنصأ طقمف يننإ ءفرعأ ال

 بتاكلا لأسيو ءاهعجاري نأ ويرانيسلا بتاك عيطتسي ةئيدر ةلمج يهو ةدحاو
 ال هنأب رهاتس فرتعي ةيادبلا ىف ؛بتكملا ىلع يتلا ةيلكينلا ةعطقلا نع ذئدنع
 لجأ نم ةيلكينلا ةعطقلا لجأ ..هوأ :ًالئاق فيضي مث اهدوجو بيس فرعي
 نأ نكمي يتلا ةكبحلا ءازجأ فرعت نأ ةيئامنيسلا ةباتكلا رس نإ .مالغألا ةدهاشم .

 دراوه نوج ظحال امكو .ًراوح بلطتت ىتلا ءازجألاو ؛تاملك نود ةلماك اهيكحت
 ركفي نأ ويرانيسلا بتاك نم بلطتيو يرصبو يعمس طيسو وه مليفلا نأب نوسول
 .ةيثرملا ةروصلاو ةقوطنملا ةملكلا نم لك قفو
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 عباسلا لصفلا

 مليفلا ليلعت

 انمظعم هيلع بيجي دق «؟ميظعلا مليفلا رهوج وه ام» لاؤسلل ةبسنلاب

 ليبس ىلع ءرملا يعدي دقف :نيببحملا اننطقل وأ اندهشم وأ انمليف نع هيوتتلاب

 لجرلا» دير لوراك ريس مليف نم لضفأ مليفلا ةوق نع ربعي ءيش ال نأب لاثملا
 فيزوج) زينيتم ىلوهل يدبت يهو (ىلاش اديلأ) انأ هيف ىرن يذلا 156١, «ثلاثلا

 ىذلا درابلا فتكلا لوألا ءاردزالا ناك .خيراتلا ىف ءاردزا مظعأ يناث (نتوك

 ةنيدم ىف قيرط ربع انأ ريست (*) سيداه ىف ًالباقت امدنع ساينيأل وديد هتطعأ

 ىلع ناتتبثم اهانيعو حمالملا ةدماج ةطقاستملا راجشألا قاروأ لالخ انييش

 نأ اًرظتنم ةراجيس لعشي وهو ةبرع ىلع زنيترام دنتسيو ؛ىهتني ال رضاح
 جراخ انأ كرحتت تماص ليس ىف فيرخلا قاروأ طقاستت امنيبو .هيلع فرعتت

 مجح ضقانتيو .ههاجت ةرظن ىقلت نأ ىتح نود  زنيترام ةايح جراخو رداكلا

 دحأ بناج ىلع ادج ريغص مسج ىوس ءيش ال حبصي نأ ىلإ جردتلاب زنيترام

 امنيسلا عيطتست ام ةياهنلا ققحتو .هتراجيس ناخد لثم ءافتخالل زهاج قرطلا

 ةلآ ملكتتو ءدحاو راوح رطس قطن نود تاملك نود ةحاصف :ةلعفت نأ طقف

 اهراتوأ شعترتو ظفحتم نزحب «ثلاثلا لجرلا» ةميت بعلت ىهو ةدحاو ةيقيسوم

 .بلقلا طاين عطقت اهنأل ةياغلل ةروخف اهنكلو ةراسخلاب

 (مجرتلا) ليجرف ىنامورلا رعاشلل ةداينإلا ةمحلم الطب امه ساينيأو وديد ()
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 ةرظنلا وه مليفلا يف يئاهنلا ءيشلا نأ نف رخآ صخش لداجي دق عبطلابو

 ىرن ىذلا :1101/ «ةيربلا ةلوارفلا» نامجرب رامجنإ مليف ىف جروب كازيإل ةيئاهنلا

 ربعو :ناجلخلا دحأ ىلإ يعارملا دحأ ربع هدوقت يهو هابص ةبيبح ةراس هيف

 ودبي أم ىلع كمسلا هوبأ داطصي امنيب طيخت ىهو همأ كازيإ دهاشي جيلخلا

 ىلإ ناريشيو ءءاملا ىلع ءانحنالا يف أدبت ةرانسلا ةباغ نأل ءام دح ىلإ حاجنب

 ناك يذلا عونلا نم ناكملا ىلع ميخي سدقم ءوده كانه ءامهل وه مستبيو امهنبا

 ةسيدوألا) .نيكرابملا رئازجل ريهشلا هفصو بتك امدنع سوريموه لقع يضف

 (عيارلا باتكلا

 ةياغلل ةلهس ةايح سانلا شيعي ثيح

 دمجتملا هزازر وأ رطملا الو كانه جلثلا طقسي الو

 ليلعلا ةييرغلا حايرلا ميسن طقف كانه

 ناسنإلا ينب شاعنإل طيحملا هلسري ىذلا

 نيوكت لامك طقف سيلو ءيعابطنا ريوصت جيسن هيدلاول'كازيإ ةرظن يف

 ال ةلاحل ةيدبألا ىنعم ةطقللا دسجت ؛عوضوملا رهوجب اًضيأ كسمت اهنكلو ةطقللا

 ىتلا ةقيرطلاب ايجيردت ىشالتت نكلو ,ةيتيز ةيرادج ىف لاكشأ لثم اهيف دمجت

 .فيرخلاب فيصلا يهتني وأ فيص ىلإ عيبرلا اهيذ بوذي

 مليف يف كازيإ ةرظنو ."ثلاثلا لجرلا" مليف ةياهن يه ةميظعلا امنيسلاف

 «ثلاثلا متخلا» نامجرب مليف يف مهسفنأل نيبئاتلا دلجو .«ةيربلا ةلوارفلا»

 ريسي وهو ؛(1105) «لهسلا ىف نارين» اواكيشيإ نوك مليف يف اروماتو ؛ (1501)

 :مالستسالاب هتراشإ ودعلا تاقلط لهاجتت امنيب ىلعأ ىلإ ناعوفرم هاعارذو

 مليف ةياهن يف ةيفارغوتوف ةروص ىلإ دمجتي وهو ىويحلا لينويد ناوطنأ هجوو

 مليف ىف تايارملا وهب يف ةورذلا حايصو ,(1569) «ةيرض ٠١+ » وفورت اوسنارف

 .نييرقملا ضعيب ةداشإلل (1554) «ياهغنش نم ةديس» زليو نوسروأ
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 نم ءزج يه دهاشملاف كلذ عمو ,ببحم دهشم انيدل نوكي نأ يعيبطلا نم هنإ
 امدنعف .صاخ رابتعال اهصلختسن امدنع اهنايسن ىلإ ليمن ةقيقح يهو لكلا
 ”ةيربلا ةلوارفلا" مليف يف ةريخألا ةرظنلا وأ "ثلاثلا لجرلا" مليف ةياهن حدتمن
 مليفلا يف ةروصلاف ,ةينفلا ةيهافشلا سيلو دهشملل ةيرصبلا ةيؤرلا حدتمن نحن

 مليفلا ودبي عقاولا يفو ءراوحلا نم ةركاذلاب اًقاصتلا رثكأ ماع هجوب يئامنينسلا
 ليبس ىلع ذخ .زيمتم ريغو يداع ريوصتلا لبق ويرانيسلا لكش ىف وهو ٌةداع
 .ىرخأ ةيصخش لحتني صخش نع ويرانيس لاثملا

 ستوالب عم هتجلاعمب نورخآ ماق بدألل ةبسنلابو ءليصأ داكلاب وه عوضوملاف
 .لينوأ نيجويو هينيج :ناجو ىونأ ناجو رييلومو ريبسكيشو ويشاكوبو سنريتو
 مويل ةديس" ارباك كنارف مليف ساسأ تناك امنيسلا ىف ةفئاسلإ ةيصخشلاف
 نزيل ليشيم مليفو (1957) ”ريغصلاو ريبكلا" ردلياو يلليب مليفو (1914) ”دحاو
 مليفو (1905) "ةنخاس اهنولضفي ضعبلا' ردلياو مليفو (1900) نر كلت ال“
 لاحتنا نإف كلذ عمو .ةيئزج ةمئاق كلتو (1514) "تيملا هيبشلا' ديرنه لوب
 ولجنأ لكيام مليف وهو ريبك مليف ةميت نكي مل نإ عوضوم وه ةيصخشلا
 .(191/0) «هرفاسملا» ينوينوطنأ

 :رفاسملا

 . :ةيصخشلا لاحتنا ةميت

 نم عونلا اذهو .ةيصخشلا لاحتنا نع مليف وه ”رفاسملا" مليف نأ رهاظلا نم

 عادخلا لعف ناك ام اذإ ىلع دمتعيو عونتلا ضعبب حمست ةغيصل اًمتذو لمعي مالفألا

 ذاقنإل ةليسو وأ (ةنخاس اهنولضفي ضعبلاو ريغصلاو ريبكلا) يديموك ركنت وه
 ةيدج رثكألا هلكش ىفو (تيملا هيبشلا) ءاقب ةلأسم وأ (دحاو مويل ةديس) هجو
 لشفلاب ركنتلا ىهتني ١- :ةيتآلا حمالملا نمضتي ةيصخشلا لاحتنا مليف نأ دجن
 .ءاقدصألاو ةلئاعلاب اًيحضم عمتجملا نم اًبراه رهاظتملا حبصي  ؟ ؛توملا اًيلاغو
 نم لحتنملا برهيف ةيمارجإ تاقالع هل صخشل ةيصخشلا لاحتنا ناك اذإ -"
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 حبصي مث نمو  غ ؛هنم عقوتم وه ام ىدؤي نأ عيطتسي ال هنأل ةباقنلا عم هطروت

 قيرط مليف ىلإ تقولا ضعبل مليفلا هتيسيدوأ ليحتو اًيراه اصخش لحتنملا

 ةديعس اهنكلو ةريصق ةايح براهلا هعم شاع ىذلا رفسلا قيفر هيف امب هديلاقتب

 عمجتتو 0 « (ةرايس لطعتت لاثملا ليبس ىلع) ةلحرلا ةفدصلاب ثداح ىهنيو

 ١ ..مليفلا لح ىلإ لوصولل ناكملا سفن ىف عادخلل ةفشاكلا تايصخشلا

 لوانت وه طمنلا اذه نم ىرخألا مالفألا نع ءرفاسملا» مليف زيمي ام نإ

 :(1911/) "ةيدرفلا ةبهوملاو ديلاقتلا" هلاقم ىف تويلإ .س .ت بتك .ىنوينوطنأ

 ةديدج فطاوع كانه تسيلف 'ةديدج فطاوع نع ثحبلا رعاشلا نأش نم سيل"

 راظتنا ىف ةميدق تاعوضوم طقف كانه ,ةديدج تاميت نأشلا اذه ىف سيلو

 ىلإ اهب عفديو ةيصخشلا لاحتنا مليف ديلاقت ىنوينوطنأ لوانتيو .اهديدجت

 ضقانتلاو عادخلاو ركنتلا ىلع زكرتي ىبدأ لمع وأ مليف ىأو .ةيقطنملا اهجئاتن

 تس ولليدناريب ةيحرسمو ”توشيك نود" سيتنافريس ةياور) ةقيقحلاو مهولا نيب

 هينيج ةيحرسمو 'عاتم الب رفاسم" ىونآ ةيحرسمو "فلؤم نع ثحبت تايصخش

 متهم هنأ ىأ ةفرعملا ثحبمب صتخي ىنمض لكشب لقألا ىلع وه ("ةفرشلا'

 سويتنوب هاقلا ىذلا لاؤسلا لأسي وهف ةقيقحلا ةفرعم ىلع ناسنإلا ةردقمب
 .(758: 14 انحوي) "ةقيقحلا ىهام" :حيسملا ديسلا ىلع سطاليب

 صاخشألا دحأ لاحتنا نع اًمليف دهاشن نأ ةيرخسلا ىلإ وعدي امم هنإ

 هذه لوحتلا ةيلمع ىنوينوط أدبي :ةفرعملا دودح نع حبصي ىرخأ ةيصخشل

 نم) ايقيرفأب ددحم ريغ ءزج ىلع مليفلا حتفي وهف .بترم طيسب ويرانيسب

 ىزيلجنإ ةيسنجلا ىكيرمأ ىفحص لواحي ثيح (ايقيرفأ لامش نوكي نأ لمتحملا

 ةمواقملا ءامعز ضعبب ًالاصتا ىرجي نأ (نوسلكين كاج) كون ديشاد وهو دلوملا

 .نويزفيلتلل ىليجست مليفل ةيصخش ةلباقم ريونصت ىف حجني نأ لمأي ىذلاو

 نوستربور نأ فشتكي ثيح هقدنف ىلإ دوعي هنإف مهيلإ لصوتلا ىلع هتردق مدعلو

 ىف اهباشت ظحاليو ,ةيبلق ةمزأب تام دق ةرواجملا ةرجحلا ىف لامعألا لجر
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 كردي مل وهو هتلحر طخو نوستربور ةيصخش لحتني هنإف كلذلو امهنيب لكشلا

 ثيح خنويم ىلإ مث ندنل ىلإ كول ريطي .ثلاثلا ملاعلا راوثل ةحلسأ برهم هنأ دعب

 ثيح ةنولشرب ىلإ ةياهنلا يفو ؛ءاخسب ةدحتملا ريرحتلا ةهبج نم نالجر هل عفدي

 تقولا سفن يفو .هرفس ةقيفر حبصت يتلا (ردينش ايرام) مسا الب ةاتف لباقي

 ةروص عم هرفس زاوج اهيف امب 'تيملا' اهجوز تاقلعتم كول ةديسلا ىقلتت

 ؛نوستربور نيبو هنيب ةثداحم طيرشو (لماك يناعملا لكب هباشتلا) نوستربور

 ةدراطم رمتستو ؛سيلوبلاب لاصتالا يرجتو ىرس سيلوب ىلإ كول ةديسلا لوحتتو
 ءانوسوأ ىف هبرض نوستريور ناك دعوم ىلإ بهذي نأب ةاتفلا هنم بلطتو لجرلا

 .توملا عم دعوم هنأ عم دعوملا ناكم ايرولجال يد قدنف كول دصقيف

 ىلع ىنوينوطنأ لمع نإف كلذ عمو .ءفاك لكشب يديلقت ودبي امك ويرانيسلاو

 ةيئامنيس ةيرجت ىلإ لاذتبالا نم ةداملا ىوتسم نم عفري روطسلا نيب امو صنلا

 .اهريثأت اهل

 :رفاسملا صن

 ؛ قيرطلا تاهاجتا نع لأسي وهو هارن اننإف كول اهيف ىرن ةرم لوأ يف

 مثعلتم لكشب ملكتي حئاس نآلا وه يملاعلا ينويزفيلتلاو رواحملاو يفحصلا ربخملاف

 يبصلا لأسي وهف ءرفاسم لك لثمي ام دح ىلإ وه وأ رفاسم كولو .حاوسلا لكك

 لاؤسلا رركيو . 5ةيزيلجنإلا ملكتت له" :رشوردناللا هترايس ىف هعم بكري يذلا

 ءايشألا نكلو :نيتفللا الك مهفي ال يبصلا نأ ودبيو ,ةيسنرفلاب ةرملا هذه نكلو

 وهو "”فقوت' :يبصلا حيصيو ؛ينوينوطنأ مالفأ ىف هيلع ىه ام ىلع ودبت ام اًردان

 ظحالي مث ؛:ةصاخلا هتجالث نم ءاملا ضعب كول برشي ؛ةرايسلا نم ةعرسب زفقي
 وه يبرعلا :هتامولعم ردصم وه اذه امبر ءلمج ىلع برتقي بارعألا دحأ نأ

 :ةيزمرلا بيطلا يرماسلا ةياكح ىف تيقيل لثم فده هل نكلو رفاسم رخآلا

 ىلإ دسجتي ةأجفو .هقيرط لصاويو ساسحإ ةدالب وأ ةالابم ال يف كول لهاجتيذ

 ريثي امنيح نيدرمتملا ركسعم ىلع كول لدي نأ كشو ىلع وهف ةفرعم ردصم
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 نكلو اهريدي نأ لواحيو هترايس ىلإ كول دوعيو ءبرهيف دونج رظنم هعزف
 ةخرص كول نم علدنتو .قيقدلاب هبشأ اًداذر ريطتو لمرلا ىف سرفنت تالجعلا
 بيجتستو فوراجلاب ةرايسلا برضي طابحإ يفو .لامرلا ىلإ هسأر ينحيو ةيئادب
 .ةتماصلا ءارحصلا ضارعتساي اريماكلا

 نم يناعت يتلا ريصارصلا ىلع ىتح ةرارحلا ترثأ .هقدنف ىلإ كول دوعيو
 دجي ال امدنعو .ةرواجملا ةرجحلا ىف نوستربور نع رسفتسيو .طئاحلا قلست
 ةمزأ ةيحض هنأ حضاولا نمو شارفلا ىلع كول دقري ؛ةرجحلا كول لخدي ةباجإ
 هجول ةبيرق ةطقل الو توصلا طيرش نم ةيلاع ىقيسوم كانه تسيل .ةيبلق
 حفصتيو ؛ءشارفلا بناج ىلع سلجيو ساسحإ الب دسجلا كول بلقي .مودصم
 ام صخش عم دعوم هيدل تيملا لجرلا نأ ظحاليف نوستريور ديعاوم ةركفم
 هنيودت مت ام نأ مغرو ءاينابسأب انوسوأ ىف ايرولجال ىد قدنف يف يزيد ىعدي
 هيلإ عجري ىذلا وه ايرولجال يد قدنف دعوم نإف اًييرق ودبي ةركفملا ىف اضيأ
 .رخآل نيح نم ينوينوطنأ

 ةرئاطلا ةركذتو نوستربور رفس زاوج صحفي مث نوستريبور هجو كول سردي
 ظحالي ةياهنلا يفو :خينويم راطم ىف سبالم قودنص مقر ةريخألا لمحتو
 فقسلا ةحورم ىف قلمحي مث ةراجيس لعشي دصق نودو ءنوستربور سدسم
 فوس ام هعبتي ءيش ةيؤر نأ متحملا نم ناك .ريتو قسن ىف ءاوهلا عطقت اهلاصنو
 ىري ةأجفو :نوستربور حبصي ىكل هيلإ ةجاح ىف كول ناك ام لك وه اذهو ثدحي
 حبصأ دقل وتلا ىلع هطقتلا يذلا قرزألا نوستربور صيمق ايدترم هسفن
 لدبي نأ وه هلعفي نأ هل ىقبتي ام لكو .تاعبرملا وذ هصيمق يف وهو نوستربور
 .رفسلا يزاوج يتروص

 امبو :نوستريور ىلإ ثدحتي كول عمسنو بابلا ىلع ةقرط كانهف كلذ دعبو

 نم نكلو (كاب شالفلا) دادترالا نم عون هنأكو دهشملا ودبي تيم نوستربور نأ
 ىلإ ةموعنب رضاحلا جزم ىرجي ثيح يديلقتلا عونلا نم سيل هنأ حضاولا
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 دهشملا ىنعمل لمتحم لخدم وهو لجسم طيرش ىلع اريماكلا زكرتت ءيضاملا

 .رخآ مليف ىأ ىف هلعفت امم رثكأ ةلالد تاذ ينوينوطنأ مليف ىف ءايشألا نأل كلذو

 ناثدحتي امه ةفرشلا يف نالجرلا ثدحتي ثيح ةذفانلا ىلإ اريماكلا كرحتت

 كانه ناك ول امك نوستربور ىلإ ةلمجب ٌةداع موتكلا كول ىقلي ء.يصخش لكشب

 مهعم ىرجيل دوسلا ةداقلا ىلإ لوصولا عيطتسي ال هنأب فرتعي ءامهنيب ىوخأ ديق
 ”لوصولا" ىف بعاتم هيدل سيل هنأب نوستربور بيجي ؛يليجستلا همليفلت ةلباقملا

 امع فشكنت فوس ىتلا ةراجتلاب نوستربور لماعتي نكلو ةغللاب لماعتيو .مهيلإ

 .ليجستلا طيرشل ةبيرق ةطقل ىلإ اريماكلا كرحتت امهثيدح ةياهن ىفو .بيرق

 ءيش لك لجسي وهف ىقيقح ربخم كول نإ ؛طيرشلل امارد ةباثمب دادترالا ناك

 .رفسلا ءاقفر عم ةثداحم ىتح

 لاجرلا نم ديدع هيذ بغري ام ققحيو نوستربور ديشإد وه كول ديشاد حبصي

 دعبو ؛ةديدج علسب ةميدقلا علسلا لاديإ ةراجت وهو ىرس لكشب رمعلا ىطسوتم

 يف جمانرب روديو ءندنل ىلإ كول ريطي سمش ةراظنو اًفئاز اًبراش هعضو

 ىدص عراوشلا ددرت ثيح ىمادقلا هناريج نيب هريس ءانثأ هتوم نع نويزفيلتلا

 ةيناوطنأ ةطقل اهنإ ءأرقت ىهو ةيبشخ ةصنم ىلع سلجت ةاتف ىريو ؛هميركت

 يفو اًئيش ينعت ال ندنل يف يهف ءيش لك ينعت نأ نكممو اًئيش ىنعت الأ نكمم

 ةمداقلا هتطحم نإف نوستربور ةركفم كلمي هنأ ثيحو .ءيش لك ينعت ةنولشرب

 ةبيقحلاو هتسوسو رالود 08 ىهو سبالملا قودنص تايوتحم ددحيل خينويم يه

 لبانقو قدانيل تايلط ىلع يوتحن اهب اذإف كانه اهدجي امدتع يتلا ءادوسلا

 .ةيودي

 ةيزيلجنإلا امهتغل ءدوسأ رخآلاو ضيبأ امهدحأ نالجر هنم برتقي راطملا يضو

 رجات ناك نوستربور نأ فشتكن كول دوسألا لجرلا ركشي امدنعو ؛ةنكل اهبوشت

 كولل ةبسنلاب امأ نوستربورل ةبسنلاب لخد ردصم ثلاثلا ملاعلا راوث ناك .حالس

 .يليجست مليفل ةدام مهف
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 مليف نم تافطتقم ينوينوطنأ جمدي "رفاسملا' ملايف نم لوألا ءزجلا لالخو '
 يف رواحملا ةعارب نم كول ىدل ام مغربو ,جتنملاو كول ةجوز هدهاشت يليجست

 ال ثيحب ؛ةيساسلا ةهجولا نم ةيافلل ةصيرح تاباجإ ىقلتي هنإف ةلئسألا حرط
 ميلعت نيب فالتخالا نع كول لاؤس نم فارع روتكد قياضت ةلاح يف .اًئيش ينعت
 دنع يليجستلا اًنايحأ عطاقتيو .رداكلا نم جرخيو ةلباقملا يهنيف هتنهمو ءرملا

 ينابسأ راثرث عم ملكتي وهو كول ىرن ةطقن دنعو ىرخألا دهاشملا عم ينوينوطنأ
 .نيدرمتملا دحأ يف مادعإلا ذيفنت ىلع فينع عطقب اذإف ةنولشرب يف

 اًدياحم هتعيبطب ودبي وهف زوجعلا كول اًدج اًريثك هبشي يليجستلا مليفلاف
 نم اًءزج ناك يليجستلا مليفلا نإ ثيحو .عادبإلل اًريغص اًشماه هعناصل كرتيو
 ديري الو .هنع دعتبي يذلا لمعلا لثمي هنأل دادترالا ةوقب رهظي وهف كول يضام

 . ديشاد هنألو .مالفألا اضيأ ريغي نكلو طقف نوستربور ةايحو هتايح ريفي نأ كول
 نأ هناكمإب هنإف نوستريور ديكاد هنألو ةيليجستلا مالفألا عدبأ يذلا وهف كول

 .رجنخلاو ةءابعلا مليف وأ قيرط ةرماغم مجن نوكي

 ندنل يف دلو هنأ ادع ام ةقباسلا كون ديشاد ةايح نع اًئيش ملعن ال نحنو

 فرعن نأ انل مهملا نم سيلف كلذ عمو .ةلفط ىنبتو جوزتم هنأو اكيرمأ يف ملعتو
 ام لك :هارنل ببس كانه سيلف هيضام نع دعتبا هنأ ثيحو ,هنع رثكأ ءيش يأ

 اذامل ملعنل ركانور ينيج دوربب اهرود بعلت ىتلا هتجوز ىلإ رظنن نأ هلعفن نأ بجي

 ةنهمل دادتما يه كول ليشارو ؟قارب ضومغ تاذ ىرخأ ىلإ ةلمم ةبيئك ةايح لدبي
 نكلو هتجوزو كول نيب تافالتخالا طقف رولبي ال محقم دادترا كانه .اهجوز

 ةسينك كول لخدي خينويم يفو .اهنودب هتايح فنأتسي نأب هرارق اضيأ حرشي
 تيبل يفلخلا ءانفلا ىلع ينوينوطنأ عطقيو .اهيف فافز ىرجي ثيح ةعئار شوقنب
 هلعقي ىذلا كولسلا كلسيو رجشلا قاروأ قرحب كول موقي ثيح ندنل ىف كول
 ناك اذإ امع لءاستتو ةبير يف هتجوز هيلإ رظنتو .خيراوصلا لوح لافطألا

 وطخي ثيح ةسينكلا ىلإ اًدئاع ينوينوطنأ عطقيو .اًقفاوم حرمب بيجيو .اًنونجم
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 نم هجاوز كول ىهنأ دقل .فافزلا تاقاب نم تطقس يتلا جيوتتلا روهز ىلع كول
 يتلا جيوتتلا روهز لثم توملا دادع يف اتحبصأ نيتللا ةقباسلا هتايحو ليشار

 ةرضاح لعفلاب ىه ةديدجلا هتايح نكلو ؛ةسينكلا دعاقم نيب رمملا ىلع تمكارت

 ىلع هنوركشي مهف ؛هوعبتت دق ةدحتملا ريرحتلا ةهبج لاجر نأل ةسينكلا يف
 يف نوكي فوس مداقلا مهدعوم نأب هنوركذيو ءاخسب هل نوعفديو ةريخذلا

 .ةنولشرب

 ؛يضام نود هلثم اههجو ىلع ةمئاه ىهو ىرخأ ةرم ةاتفلا لباقي ةنولشرب يفو

 تقولا سفن يفو ؛كول رفس ةقيفر حبصت نأب دادعتسا ىلع حبصتو ءرضاح طقف
 طيرش نمضتت يتلا 'تيملا' اهجوز تاقلعتم ملستت نأ دعب كول ىف ليشار باترت'

 جتنملا تيان نيترامو يه علقتو .هرفس زاوج ىف نوستربور ةروصو نوستريور

 ىلإ ةاتفلاو كول هجتي امنيب نوستربور نع راسفتسالل ةنولشرب ىلإ ينويزفيلتلا

 .بونجلا

 تاذ ةرايس لخاد راجشألاب ىطغملا عراشلا ربع ناريسي امنيب ةاتفلا هلأستو

 هعيطتو :يمامألا دعقملا ىلإ كرهظ يلوح :اهبيجيف 5برهت امم" :ضيبأ فقس

 ةطقللا هذهو .ةفاسملا لخاد عجارتي وهو قيرطلا بقارتو يلوفط جاهتبا يف

 نأل ةضماغ ةطقللاو .ءارث مليفلا ضومغ رثكأ طبضلاب يه ةلهذملا ةعجارتملا

 قيرطلا نم اًرارمتسا رثكأ دعي مل يضاملاف ةيتاذلا ةيحانلا نم .ضماغ يضاملا

 ثيح دوجوم قيرطلا لثم يضاملاف ةيعوضوملا ةيحانلا نمو .ءرملا هعطقي يذلا

 وأ رخآل ةبسنلاب ادعبم قرطلا دحأ نوكي دقف .كردم ريغ وأ هل اًكردم ءرملا نوكي

 نأ بغري ال امهيلك نكلو «تيم ضام نم ًالدب اديدج ارضاح صخش راتخي دق

 طيري هنإف لعفلايو ةفاسملا لخأد دعبي راتخملا قيرطلاف ءدوجولا زيح نع جرخي

 وه نوستربور ردقو ءهردقو هاغتبم نم هيرقي ثيحب هرضاحو رفاسملا يضام نيب

 .كول رضاح وه نوستربور رضاح نأل كؤل ردق نآلا

 نأ ةاتفلا نم ملعي امدنعو .ًاليلق الإ هرضاح شيعي نل كول نإف كلذ عمو

 ةطاسب ىف بيجي رطخ يف نوكي دق هنأب هنوستربور» ريذحتل ةنولشرب يف هتجوز
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 ىلع عطق لكش ىف نكلو ةاتفلا نم تسيل ةباجإلا ىتأتو .05اذام نم رطخ.» :

 ةرايسلا لكاشمب هباذع دعبو ؛كول لاؤس ىلع توملا باجأ .دودسم ىبناج قيرط
 عملت ثيح اينابسأ بونج ىف ةنيدم ىلإ ةاتفلاو كول لصي سيلوبلا ةدراطمو
 ىلع تناك ول امك ريشابطلا ضايب ىف ىتلا ىنابملا ودبتو سمشلا ةعشأب عراوشلا
 ةرماغم ءاهيلع دحاو ىأ دنتسا اذإ ةردوبلا قوحسم اياقب ىلإ تتفتت نأ كشو

 امنيسلا خيرات ىف ةكبحلا صئاصخ مدقأ نم اًضعب ىنوينوطنأ مدختسيو
 ةجنط ىلإ ةاتفلا لسري كول لعجيف (نوجامسلا ؛تالفطتملا تاجوزلا ؛هباشتلا)

 ' نأ كول وجرتو ايرولجال ىد قدنف ىف مايأ ةثالث دعب كانه اهلباقي نأ دعو ىلع
 اهنأب فشتكيل طقف رخاسلا مسالا يذ قدنفلا ىلإ هجتيو قفاويو .هيلع ظفاحي
 .هلبق تلزن

 نيكر ىتاللا دوويلوه تالطب لك ركذت نم هسفن كلمي نأ ءرملا عيطتسي الو
 سييوتألا أدبي امدنعو :نهقاشع عم ةطيسب ةرجاشم بقع دنواه ىارج سيبوتأ

 طتقف ءاقلإ لجأ نم هفلخ تفتلي مث اًيئنكم ىتفلا دعتبي قيرطلا ىلع كرحتلا ىف
 .اهتييقح لمحت ىهو فيصرلا ىلع فقي ىقيقحلا بحلا ىريل ةرظن

 :ًاليوط ميقت ال فوس .تءاج فيك ىتح اهلأسي ملو اهتيؤرل كول شهدني مل
 لثم ةفطاع الب امهعادو نوكيو .هسفنب دعوملا ىلإ بهذي نأ بجي هنأ ملعت اهنأل
 ءاتفلا ىلإ نابضقلا لالخ نم رظنيو ةذفان كول حتفي لحرت نأ دعبو ءامهئاقل
 رثكأ انسفنأ دجن اننإف ام لكشبو . دقريو ةراجيس لعشي مث ,برتملا ضيبألا

 وفغي نأ كشو ىلع ىذلا كولل ثدحي دق امم ءاثفلا ىف ثدحي دق امب اًمامتها
 ثوقعريب كول ركذي ةيلاحلا قدتفلا ةرجح نع ام ءيش كانهف كلذ عمو .اليلق

 ٠ عيتت ىقيرفألا قدنفلا ىف .؛طئاحلا لفسأ ىرجي كلس حطس :ىقيرفألا شارفلا
 ةوسقب هبنؤي هنأكو بابلا ىلع قرط كلذ عطقي نأ ىلإ كلسلا ىنحنم اريماكلا
 طلخلل ةسيرف ءرملا عقيو .اًيولطم هروضح ناك ثيح بابلا ىلإ اريماكلا كرحتتو
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 نكلو .توملا وه امبر رخآو  راركتلا نم ءيشب يحوت يتلا تارجحلا هباشت نيب

 ءيش كانه نأ ودبي ثيح ءانفلا ىلإو ةرجحلا نم جورخلا وه حلملا انمامتها

 .ثدحي فوس

 ءاضيب ةريغص ةرايس ,فصولا اًبيرقت ىدحتي ةطقنلا هذه دنع ثدحي ام

 داجيإ ةبوعصلا نم نكلو .ءيش نع نلعت اهفقس ىلع ةمالع كانهو عفدنت

 ثيح ءانفلا ىف ةاتفلا كرحتتو :ةرجحلا ةرداغم ضفرت اريماكلا نأل تاملكلا

 اًيرق رثكأ تكرحت دق اريماكلا نأ ظحالن ةأجف .بلكو يبصو زوجع لجر كانه

 ةهبج نم نالجرلا اهنم طبهيو .ءانفلا ىف ربكأ ةرايس عفدنتتو :ةذفانلا نابضق نم

 رخآلا لجرلا امنيب ةاتفلا نم برتقيو جراخلا ىف دحاو ىقبيو ةدحتملا ريرحتلا

 باوبألا دحأ حتفنيو كول ةيؤرل بهاذ هنأ حضاولا نم ؛قدنفلا لخدي دوسألا

 انلعجت ثيحب رثكأ اريماكلا مدقتتو ؛:ةضماغلا تاوصألا ضعب كانه عمسن ذئدنعو

 لوصولل ةلواحم يف كلذو كولو رئاثلا نيب ةرجحلا ىف ثدحي ام ىرن نأ عيطتسن

 نكلو .اهنابضقب اريماكلاو نحن اننجستو انهجاوت نابضقلا تلاز ام .ةذفانلا ىلإ
 ةقلزنملا حاولألا لثم نابيضق طقف ىقبي نأ ىلإ ءافتخالا يفض اوأدبي نأ اوثبلي ام

 .ءانفلا نع نافشكي امهنكلو

 دق وأ) ثدحي ام لمأتنل ؟ضرغ ىأل رارحأ نكلو .اًضيأ نحنو ةرح ريماكلا

 جراخلا ىف دوجولا مدع طابحإ لوحتي رخاس لكشبو .5قدنفلا ةرجح ىف (ثدح

 ىلإ ةدوعلا هيف ديرن ىذلا تقولا يف ءانفلا يف دوجولا طابحإ ىلإ ءانفلا يف

 ةرايسلا قئاس نم امهدحأ بلطي سيلوب ىلجر اهيفو سيلوب ةرايس لصت .ةرجحلا

 كول ليشارب ىرخأ سيلوب ةرايس لصتو ءانفلا جراخ ىلإ كرحتي نأ ءاضيبلا

 امو ؛لخادلا ىلإ امهعبتت ال اريماكلا نكلو :قدنفلا نالخدي نياذللا تيان نيترامو

 لعفت نأ بجي اهنأ مغر ىرخأ ةرم ايرولج ال يد قدنف لخدت ال اهنإف كرحتت نأ

 لجرلا لتف له :ثدحلا اهراثأ دق يتلا ةلئسألا نم ديدعلا ىلع بيجتل اذه

 نآ فشتكا له ؟تارئاطلل ةداضملا عفادملا هملسي نأ عطتسي مل هنأل كول دوسألا
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 ةركفم يف ةاتفلا هيلإ تراشأ يتلا يزيد وه نمو ؟نوستريور وه سيل كول
 ةذفانلا دنع اريماكلا قلحت عمسلا قرتخي صخش لثمو ؟نوستربور ديعاوم
 صخش يف نوقلمحي مهو ةاتفلاو ريدملاو تيانو كول ةديسلا ىلإ ةرظنلا فلتخت
 دقري ىذلا لجرلا فرعت تناك اذإ امع كول ةديسلا ريدملا لأسيو ؛شارفلا ىلع
 .كول ديفاد طقف فرعت اهنأل ةبسانم ةباجإ يهو ادبأ هفرعأ مل :بيجتو .كانه

 ديفاد فرعت اهنأل اهتفرعم ةدكؤم بيجتف .ةاتفلل لاؤسلا سفن ريدملا لأسيو
 .نوستربور /كول

 ىد قدنف ذختيو .اًئداه اًنحل راتيجلا فزعيو انوسوأ ىف سمشلا برضتو
 قيرطلا ربع ًالهمتم ءانفلا ىف هانيأر ىذلا صخشلا ريسيو .ءاسملا ناولأ ايرولجال
 دح ىلإ ةياغلل ىلمر ناك ىذلا ناكملاو ةنيكس ةظحل اهنإ .بلكلا هعبتيو رذقلا
 ىللينم مليف لثم ةينيتاللا ىقيسوملا نم اًئيش هبشي ناك ةردوبلا بارتلل برقألا
 نول هيلع ميخي باذج قدنف (1548) ”ناصرقلا" وأ (1550) 'صللاو دنالوي'
 راد كرتن نأب انادحتت اهنأ ىتح ةياغلل ةميخر ىقيسوملاو .قرزألا ىدرولا بورغلا
 انادحتتو اًضيأ ءامسلا كحضتو .نوكسلا ةلاح الإ رخآ ءىش لجأ نم ضرعلا
 ءامسلا هذه ىف مالظلا وأ ةيدرولا تارذشلا هذه ىف ىزمرقلا نوللا ةيؤرل
 .ءطبب لزنملا ءاوضأ رهظت امنيب ةشاشلا ربع نيوانعلا رهظت ةياهنلا ىفو .ءاقرزلا
 :ىنطابلا صنلا

 .مليفلا لخاد ىلإ جراخ نم لقتنن نأ ىرورضلا نمف ىنطابلا صنلا مهفن ىكل
 تقولا سفن ىف اهنكلو صنلا ضقانت ةنيعم جئاتن دوجو نكمملا نم هنأ ودبيو
 أطخلا ةيصخشلا لالغتسا هرهوج ىف سينل مليفلا نأ ةقرعم نمضتت اهنإف .هلمكت
 ' .اهل ىجولوثيم ريسفتو ةايحلل ىدوجو رابتخا وه ام دح ىلإ نكلو
 :أطخلا ةيصخشلا ةميت

 مدختسا كلذلو مليفلا لخاد صوغي نأب دهاشملا ماغرإل دوهجم كانه

 اذه لالغتسا ىقيقحلا هفده سيل نكتو أطخلا ةيصخشلا ةيصاخ ىنوينوطنأ

 نم مليفلا ىلإ رظنلا ليحتسملا نم لعجي ىنوينوطنأ نإف عقاولا ىف .عوضوملا
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 كول نيب يرهظم هباشت ىندأ ىندأ كانه نأل ىوتسملا اذه ىلع ةدرفنم رظن ةهجو
 ”ةملظملا ةآرملا" كامودويس تربور مليف  ةلثامتملا مئاوتلا مالفأ يفو..نوستربور و

 رتيب مليف  هباشتلا وأ - )١1951( "ةبولسم ةايح" درانرب ستريك مليفو )١1947(

 "ةيحضلا"' رماه تريور مليفو )١1914( ”ضيبألا ءادرلا تاذ ةأرملا) ىرفدوج

 مليف يفف .نيرودلا الك بعلي نأ لثمملا سفنل ةبسنلاب داتعملا نم -(1909)

 امدنعو .نوستربور رود ليهقلم كوشو كول رود نوسلكين كاج بعلي "رفاسملا'
 مجنلا مئالي نأ نكمي ال مليفلا نأو دبالف ثارتلا اذه نع نيجرخملا دحأ فرحني

 مليف يفف .ةكبحلا فلاخي دق اذه راودألا عيزوت لثم نأل جودزم رودب موقيل
 رودب موقي نأ ادنوف ىرنه عطتسي مل (11917) "أطخلا لجرلا" كوكشتيه ديرفلأ

 لجر نيب براضتلا وه هلك مليفلا عوضوم نأل مرجملا رودو ءيربلا راقيسوملا

 دق 'رفاسملا" مليف ةكبح نإف كلذ عمو .عيضي دق - ههبشي بنذم لجر نيبو ءيرب

 بعلي نأ نوسلكين عيطتسيو .جودزم رودل نوسلكين راتخي نأب ينوينوطنأل حمست
 عمو .نوستربور عم طقف دحاو دهشم كول ىدل نأ ثيح نيرودلا الك ةلوهسب

 اًسفانم نكي مل ًالثمم نوستربور رود بعليل رخآ ًالثمم ينوينوطنأ راتخا كلذ

 درجم نم رثكأ اًئيش "رضاسملا" مليف نوكي نأ دصق ينوينوطنأ نأ حضاولا نمو
 ناك قالطنالا ةطقن ىه أطخلا ةيصخشلا لعجبو .ةميدق ةميت ىلع اًهيونت

 لءاستيو .قلطملا نيقيلا ةلاحتسا :ةكلهتسم ةركف لالغتسا ىف اًرح ينوينوطنأ

 .«ااّينيقي اًنيش فرعي نأ ءرملا رودقم ىف له» :ينطابلا صنلا يف ينوينوطنأ
 يف ةماستبا نوكت دقف .اًضومغو ةريح رثكأ حبصأ املك ةقيقحلا نم برتقا املكو
 قيقدت نم اهرارسأ يفخت ةايحلاف .ةبيرق ةطقل ىف ةفئاز ةماستبا ,ةماع ةطقل

 يف طبضلاب ثدحي ناك ام حضوت نأ كشو ىلع اريماكلا نوكت امنيبف ءاريماكلا
 تبهذ دق نوكت اريماكلا نكلو .قدنفلا ةرجح ىف ام ءيش ثودح أدبي ءانفلا
 ناك ءيش لك يهنتل كلذو يضاملا ىلإ دوعت اهنإف اذه تلعف ام اذإف دوعتل اًديعب

 .هلامكإ ىف أدب دق ينوينوطنأ
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 :ةيدوجولا نيماضملا

 عم ةيسفن ةلاح وأ ةايح لدابت جئاتن لالغتسا ىتح لكشب اًبيرقت نمضتي

 عم نكامألا لدييو لاجرلا دحأ ريغي اذامل .ةيدوجولا ملاع لخاد ةكرح رخآ صخش

 ام اًئيش حبصت" نأ ديري ناك اذإ الإو فده الب هتايح نكت مل اذإ الإ رخآ صخش

 ؟دوجو درجم سيلو

 قلملا ريثي ملاع :ىنعم الب ملاع كرش ىف عقو هنأ دقتعي يدوجولا درفلاف
 يف ءرملا دجوي نأ بجي .هريغ ءيش الو طقف كانه دوجوم هنأ ءرملا كردي امدنع

 لوب ناج نراقيو .قلقلا عبنم ديدحتلاب امه نامزناو ناكملا نكلو نامزلاو ناكملا

 :ةجزل ةراذق وه دوجولا .ءارغلا لثم دارفألاب قصتلت ةجزل ةدامب دوجولا رتراس

 درفلا عنمي نأ هناكمإ ىف ثيحب نميهم موهفم وهو ؛ نايثغلاب يرغت ةجردب ةولح
 اذه عنتميو .تاذلا عادخ ىف ببسلا نوكيو ؛هتيرحل هدقف بيسيو ةكرحلا نع

 اهب عيطتسي ىتلا ةديحولا ةقيرطلاو .ىنعم اهل نوكيل هلاعفأ لالغتسا نم درفلا
 نم ءيش كانه نكي مل هنأب دكؤي نأ وه ةجزللا ةلتكلا هبه نم برها ناسنإلا

 نأ بجي راصتخالابو ؛ىنعم تاذ لاعفأ قيرط نع ةيهام قيقحت لجأ نمو لبق

 .نيدوجوم درجم اوسيلو «اًئيش» مهسفنأ نم دارفألا لعجي

 كرش يف عوقولا ةلاح :ايهفش رتراس هنع ربعي ام اًيرصب ينوينوطنأ ربعيو
 .ةكرح كانه نوكت نل ةيرحلا رجحتتو ةلويسلا دمجتت امدنع .ءدوجولا ةجوزل

 طقف :نيرخآلل ةبسنلاب دوجو هل دعي مل ؛هتيرح ترجحت لجر وه كول ديشادو

 ىلإ ةلاحلا هذه ىف لظي فوسو ؛ءيش ال درجم وه ىذلا دوجولا لجأ نم دوجولا

 هتنهم نأ مغر وه ىذلا نوستربور ديشاد حبصيو كول ديشاد نم هسفن ررحي نأ

 .ءيش لمعب لقألا ىلع موقت

 ال ؛هدوجول ةلماكلا ةراعتسالا يهو ءارحصلا يف نوكي كول اهيف ىرن ةرم لوأو

 لثاملا ينبلا نيب هنول لدبتي ىذلا لمرلاو نوللا ادع اميف ءارحصلا يف ءيش ريغتي

 جورتمو ؛نوكسلا يف اههبشت يتلا هتايح ءارحصلا لثمتو ؛حرقتملا جيبلاو رارمحالل
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 يف بورحلا عبتتي نأ هنم بلطتت يتلا هتنهم يف طبحمو ءاهبحي ال ةأرما نم
 اوملكت ام اذإ مالكلا يف نوغواري لاجر رواحيو ةيضرألا ةركلا نم ةضماغ قطانم
 يف هدجي يذلا ملاعلا لثم لصاوت البو هل ةيصخش ال اًملاع نكسي هنأ ؛ ةرملاب

 .ايقيرفأ

 كول ىف لجرلا قلمحيو ؛ةبخاص لثملاب اهنكلو كرحتت ال طقف تسيل ءارحصلا
 نيعبصأ عفرب نكلو مهسفنأب اوبلطي نأ نود هنم اًرئاجس نولوستيو ةغراف نيعأب
 هسفنل بصي ضيبأ سأر ءاطغب يقيرفأ :ةرفانتم اًضيأ ءارحصلاو :مههافش ىلع

 ةيزيلجنإلا مهفي ال هنأ ودبي ىبصو ؛ةريهظلا سمش ىف نخاسلا ىاشلا نم اًناجنف
 هوجولاو ءارحصلل ةثالثلا هوجولا : رفانتلاو بدجلا .,تمصلا 5108” حيصي

 .كول ديفادل ةئالثلا

 (اًبنذم رتراس حاطصم ىف) اًطروتم نوكي نأ يدوجولا ناسنإلا ىلع بجي
 .ايرولجال يد قدنف يف نوستربور دعوم ىلع ظفاحي امدنع اًينذم كول حبصي

 . يزيد" ىمسي صخشب لاصتالا ادع اميف دعوملا ببس نع ةركف هيدل سيل وهف

 كاردإلا نكلو هيلع ةظفاحملا ىلإ هدوقت يتلا ةيريصملاب ساسحإ طبضلاب سيل هنإ
 وأ دهعتلا نم لكش وه مهفي ال ءرملا ناك ولو ىتح دعوملا ىلع ةظفاحملا نأب

 نم رثكأ ءيش ال نوكي نأ نكمي (طروتلا) دهعتلا نأب يدوجو لكشب هحرش
 يف حيصفلا ريميدالف فارتعا ءرملا ركذتي دق .رخآ صخش دعوم ىلع ةظفاحملا

 مك .. اندعوم ىلع انظفاح دق :«ودوج راظتنا يف» تيكيب ليوماص ةيحرسم

 : -5سانلا نم ديدعلا اريثك ىهابتي

 ١ :ةيجولوثيملا رصانعلا
 ةذفانلا جراخ رظنت نأ ايرولجال يد قدنف يف امهدوجو ءانثأ ةاتفلا كول لأسي

 ىنعم ال اهمامأ رمي ناك يذلا دهشملا نأل ةلالد الب اهتباجإ نوكت ؛هارت امب هربختو
 كول بيجيو ,5ىمعأ ءرملا نوكي نأ فيخملا نم له :ةبعادم ةاتفلا لأستو .هل

 هنكلو اًرهبنم لجرلا ناك ةيادبلا ىف ءهرصب درتسا ىمعأ لجر نع ةلثمألا دحأب
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 ثالث دعبو هترجح ىلإ داع ةياهنلا يفو .ةايحلا حبقل اًكردم اًيجيردت حبصأ

 هينيع أقف يذلا بيدوأ ةاصأمب اذه كول لثم انركذيو .رحتنا راصيإلا نم تاونس

 ةنيعم ةيصخش حمالم هيدل بيدوأ لثم كولو ؛هسفن ةقيقح 'ىأر' نأ دعب

 اًطروتم ءرملا نوكي نأ :دوجولا نع اًئيش اضيأ ملعتي وهو ؛ةيديجارتلا ةيصخشلل
 يهتني ولو ىتح طروتلا .جئاتنلا نع رظنلا فرصب ديعاوملا ىلع ظفاحي نأ بجيف
 تببست ةميرج بيدوأ ىصقتو ؛ءيدر ناميإو ةلصفنم ةايح نم لضفأ وه توملاب
 لعف لقألا ىلع امهنم لك نإف ؛هتايحب ىدوأ دعوم ىلع كول ظفاح .هطوقس نع

 لثم كولو .امهتيرح اسرام بيدوأو كول نم لكف :هب ًالوعفم نوكي نأ نم ًالدب
 ديشادك رونلا ىف ةايحلا نيب ءمالظلاو ءوضلا يبطق نيب اًديقم حبصأ بيدوأ

 توملا كول راتخا ءوضلا رايتخابو .كول ديفادك مالظلا يف ةايحلاو نوستربور

 .مالظلا بيدوأ راتخي ةيؤرلا رايتخابو

 ٌرفاسملا' مليف يف لمعت يتلا طقف ةديحولا يه بيدوأ ةروطسأ تسيلو

 هب موقي يذلا يلفسلا ملاعلا ىلإ يروطسألا طوبهلل عاجرتسا وه اًضيأ مليفلاف
 يذلا ساينيآ لثم هتلحر ىف ةاتفلا كول دوقت ءلظ وأ رصبم ةدايق تحت لطبلا

 ةاتفلاف :.ميحجلا رئاود لالخ ليجرف هداق يذلا يتناد وأ سيداه ربع لبيس هتداق

 امدنع ساينيآ لبيس تثح املثم رارمتسالا ىلع هثحت هريمضو كول ةقيفر يه

 ناك امدنعو ءاطيه امدنع ىتناد ةميزع نم ليجرف دش امك وأ ىوقلا رئاخ حبصأ

 يف دعوملا نع رظنلا فرصبو نوستربور ةركفم نم صلختي نأ كشو ىلع كول

 وه ناك اذإف ءهيلط نوستريور نأل دعوملا ىلع ظفاحي نأ ىلع ةاتفلا رصت اناسوأ
 اهنأ ةاتفلا نع هملعن ام لكو .نوستربور هلعفيس ناك ام لعفي نأ بجيف نوستريور
 .اهلكشو كول ةسيدوأ هاجتا ددحت يتلا يه اهنكلو ةيرامعملا ةسدنهلا يف ةبلاط

 كلذو ةريخألا قئاقد عبسلا ىف كلذو مليفلل رخآ اًدعب ىنوينوطنأ فيضي

 وه لصفلا اذهف ءاهدرفمب اريماكلا ةكرح لالخ نم ةيئامنيس ةيرظن حيضوتب
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 ام امئاد لجسي نأ ءرملا عيطتسي له :اًمتئاد نانفلا ريحي يذلا لاؤسلا ىلع هتباجإ

 نكمم ريغ ودبي كلذ نأ نم مغرلابف .5ةيهانتم ةقدب كلذو هسرامي وأ هاري

 رودقم ىف نوكي دقو ؛ةقيقد تسيلو ةحضاو تسيل نوكت نأ نكمي يتلا تاملكلاب
 اذه ينوينوطنأ ركني دقف كلذ عمو ,ةقدلاو حوضولاب ةقيقحلا ليجست اريماكلا

 نوكت ىتلا اريماكلا غوارت ةقيقحلا ىتحف .دودحم اًضيأ مليفلا نأل ضارتفالا

 اننإف انتقامح ءارج نمو .انتيؤر نم رثكأ اهيلع دامتعالا نكمي بلاغلا ىف اهتيؤر
 ىف نكلو هتعيبط ددحنل انل لضفأ ناك املك ءيشلا نم انيرتقا املك هنأ نظن

 نم ءرملا برتقا املكو ءرثكأ اًنضماغ حبصأ املك ءيشلا نم انبرتقا املك عقاولا

 ةقرب مستبت يه له .اهتماستبا ةريح تداز املك لاثملا ليبس ىلع ”ازيلانوملا' ةحول

 له وأ ةةاساوملا ةماستبا مأ ءاضرلا ةماستبا يه له ؟ةلعتفم ةماستبا اهنأ مأ

 ؟قالطإلا ىلع ةماستبا كانه

 ةردق يف ينوينوطنأ ىأر عئار زاجيإب ”رفاسملا" مليفل ريخألا لصفلا ررقي

 ءاضيب ةريغص ةرايس ىلع ريماكلا راظنأ تعقو ةيادبلا يف ؛ةفرعملا ىلع ناسنإلا

 نوكت ةرملا هذه ىفو ةرايسلا دوعت مليفلا ةياهن يفو ءفقسلا ىلع ةمهبم ةمالعب
 يف اننأ ينعي اذهو ««سلدنألا» ةملك نيبتن نأ عيطتسن :احوضو رثكأ ةمالعلا

 .ةبيئكلا ىرقلاو ءاضيبلا تويبلا كلت لك دعب أجافن نأ بجي الو اينابسأ بونج

 بلك ؛بلك هعبتي قيرط ىف ريسي لجرل مليفلا يف ةريخألا ةطقللا اضيأ ركذتو
 .يسلدنأ

 نم نوكتيو ةكبح الب ةيلك (19728) يسلدنأ بلك لوألا ليونوب سيول مليف ناك
 نيع عيطقت وه هاسنن نأ عيطتسن ال يذلاو :مالحألاب هبشأ روص نم ةعومجم

 ”يسلدنأ بلك مليفل ةقيقد ةرشع عبسلا يف ثدحي ام صيخلتبو .سوملاب ةأرما
 فصولا لواحن نأ عيطتسن ,مالحألا دحأ نومضم صخلن اننأكو ودبي هنإف

 نإف ؛هل نكي مل ًالكش انملح ىلع يفضنس نكلو مالفألا ىف ثدحي ام تاملكلاب

 يف ريخألا لصفلا يف ليونوب ىلإ ةيحتلاب ثعبي قدصت ال ةراهمب ينوينوطنأ
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 وهف ”يسلدنأ بلك" مليف لثم ةقيقحلاف .ةيعوضوملا ةروطسأل هلوانت وأ هلالغتسا

 .بلكب ةقالع ةيأ هل سيلو اينابسأ يف رودي ال مليف
 هنأل ةلماك ةيئامنيس ةيرجتل "رفاسملا' مليف فيرست نكمي هنإف ةقيقحلا يفو

 قيقحت نكمي ال مليف ًالوأ وهف ؛طيسولا اذه يف ميظعلا نفلا تافصاوم لك ققحي
 نأل 'رفاسملا' مليفل ديحولا طيسولا ىه امنيسلاف .رخآ طيسو يأ يف هراكفأ
 ةيناسنإلا ةفرعملا نم لك ةيدودح 'ىرن“ انلعجي نأ وه ينوينوطنأ فده
 .ةيئامنيسلاو

 ام اًردان) .هتيؤر ىلع نكلو ويرانيسلا ىلع هتمظع دمتعت ال مليف اضيأ وهو
 نإ .(رخآ لكش ىف هتمظع ققح هنأل ةشاشلا ىلع اًحاجن ميظعلا بدألا ىقلي
 ثبلت ام ًاليلق يهف ءدمعتم لكشب ةيبدأ ىتح وأ تسيل ينوينوطنأ تاهويرانيس

 ١ :لذتبمو ىحطس اهيف راوحلا ودبي دق لكشب

 ةرجحلا نم نوجرخي امدنع :كول

 .لاقي ام هب حمسي الو هتيؤر نكمي ام لمعب هل حمسي ويرانيس ينوينوطنأ ديري
 اهصن ىلإ يعيبط لكشب اهصن اندوقي ىتلا ىه ةلماكلا ةيئامنيسلا ةبرجتلا نإف
 صنلا ددحيو :ةيصخشلا لاحتنا جئاتنب ”رفاسملا" مليف صن متهي ؛ينطابلا

 اهنع ربع دق ةبغر ىهو :ةقيقحلا ةفرعمل ناسنإلا ةبغر نم صنلا لصأ ينطايلا
 مهلاعفأ ىفو ةصاخلا مهراكفأ يف ىفسلفو يروطسأ لكشب خيراتلا ربع سانلا
 .ةماعلا

 نفلا ةوق كلمي هنأل ةلمتكم امنيسك فنصي هرفاسملا» مليف نإف ةياهنلا يفو
 نأل هقح هيطعي نأ دحاو ريسفت عيطتسي ال .لخادتتو هيناعم رئاكتتو :ميظعلا

 .هتحازإ بجي رخآ اًباقن كانه

 :ةيئامنيسلا مالفألا ليلحت

 هيوتحي نأ بجي ام لك ىلع يوتحي هنأ دقتعت مليف كانه ناك اذإ راصتخاب

 :ةيتآلا ةلئسألا لأست نأ كيلعف يئامنيسلا مليفثا
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 سيلو لماكلا مليفلا ساسحإ قلخلت مليفلا اهمدختسا يتلا ةينقتلا يه ام

 ؟دهاشملا نم ةعومجم

 ةصق .ةياور  اًيئامنيس امليف نوكي نأ ادع ام ءيش يأ نوكي نأ نكمي له -

 ىوتسم ىلإ لصو يئامنيس طيسو هنأ وأ رثؤم ىقبيو  ًألثم ةيحرسم . ةريصق
 ةزايتمالا نم

 ةراوحلا ىلإ ءوجللا نود اريماكلا ةكرح وأ روصلاب مليفلا مظعم نم مت مك '

 هدنع ام لضفأ امهنم لك مدق ثيحب ويرانيسلا عم اريماكلا تلعافت له

 ؟نيميرغ اسيلو نيفيلح روصلاو اريماكلا تحبصأ ثيحب

 ؟مليفلا ىرثأ فيك ةروطسلا نيب يذلا وه ام

 كتيرجت لعجي ثيح مليفلا ليلحتب ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا كل حمست فوس
 :٠ مادختسا امنيسلا عانص لواحيو .ىنعم تاذ اهب موقت يتلا ةمداقلا ةيئامنيسلا

 ةيلك مليفلا لظ اذإ ءرخآ لكش يف اهقيقحت نكمي ال تارثؤم قلخل مهطيسو

 نكمي همدقت نأ ديرت ام ناكمإ يفو ةيرصبلا ةيحانلا ىف قرغأو يحطس ىوتسمب
 امنيسلا نف كلهتسي الو .افارحنا هب تمق ام حبصي دحاو دهشم ىف هراصتخا

 ةرم مالفألا ىلإ ةدوعلا كنكمي ةيليلحت نيع مادختسابو .دحاو دهشم ىف هسفن

 .ينفلا لكشلل كقوذتو كمهخف روطتو تارمو
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 نماثلا لصفلا

 دقنلاو مليفلا ةيرظن

 ةيرظن درجم نديارد نوج ىتح وطسرأ ذنم هرمأ ةقيقح يف دقنلا ربتعي

 اذإ هرعشلا نف» وطسرأ باتك نوأرقي نيذلا ةيلطلا طابحإلا بيصي دقو ؛بدألل
 اك «هرعشلا نف» باتك يفف ,ةيقيرغإلا ةاسأملل لصفم ليلحت دوجو اوعقوت ام

 ةكبحلا  ةاكاحمك نفلا) ةنيعم اسسأ عضي ناك :ينينقت دقن ميدقتب موقي وطسرأ
 ميقيو (قلطملا داسفلاو قلطملا ريخلا نيب طيسوك يواسأملا لطبلاو  حورك

 عاونأو ةدقعملا ةكبحلا لباقم يف ةطيسبلا ةكبحلا) ةفلتخم اًقورفو اًفيناصت

 .هيناعم تايوتسم فاشكتسا وأ صنلا ريسفتب موقي نكي مل هنكلو .(كاردإلا

 نكلو , وفاس دئاصق ىدحإ ليلحتب سوينيجنول ماق «ىمسألا نع» هباتك يفو

 قيقحت نكمي فيك ءاينينقت اًضيأ ربتعي انيلإ تلصو امك هتلاسرل ماعلا نومضملا

 ةهيف ةلصأتملا لماوعلا

 ريس لعف امك يقيبطتلا دقنلا هرعشلا نف» هتلاسر يف سراوه اًضيأ لهاجتيو

 رثكأ نفلا نع عافدلا هناونع يحوي يذلا «رمصلا نع قد» يف يتديس بيليك

 .هل اريسفت هنم

 دقف ءايبسن اًديدج يبدألا لمعلا ليلحت ىلع موقي يذلا يفصولا دقنلا ربتعيو

 قفوي ملو «يماردلا رعشلا نع لاقم» نديارد بتك امدنع 11484 ماع ىف أدب

 .كلذ يف يفاكلا قيفوتلا



 امدنع زجع هنكلو ةيزيلجنإلا اماردلا لصأ زاربإ يف اميظع نديارد ناكو

 ”نوسنوج نب ةيحرسم يهو ةيزيلجنإلا تايحرسملا ىدحإ ليلحتب موقي نأ لواح

 ثيح  انمظعم هيلع داتعا يذلا دقنلا نم عونلا كلذ أدب دقو "ةتماصلا ةديسلا

 نوج) ددجلا داقنلا عم  ةروص ةروصو اًرطس ارطس صنتلا صحف ىرجي

 ىلع هلك ءوضلا ىقلأ يذلاو (نيرخآو نيراو نب تربورو سكورب ثنيلكو موسنوارك
 فلؤملا ةايح اًضيأ ًالهاجتمو ءاهنم جرخ يتلا هيخيراتلا فورظلا ًالهاجتم لمعلا

 .ةيصخشلا

 ىئامئيسل ا دقنلا خيرات

 :يسورلا

 قدناو 441 هوك نوهظم ماولا ف ايشور نن يتامكيسلا دعتلا اذيافقل

 ماع ىف هنإو ؛نييئامنيسلا اهيررحم فحصلا ىدل نأك تقولا كلذ لبق هنإ لاقي
 وجوه رشن 1417 ماع يفو .«ةكرحتملا ةروصلا نف» ياسدنل ليشاف رشن 6

 نأ نييئامنيسلا دحأ لواحي مل نكلو .«ةيجولوكيس ةسارد - امنيسلا» جريرتسنوم

 ةشرو ىفو ؛19117 ماع يف ةباتكلا فوشيلوكويل أدب نأ ىلإ هتفرح ةعيبط حرشي

 ذيمالتلا ريهاشم تمض يتلاو وكسوم يف امنيسلل ةلودلا ةسردم يف فوشيلوك

 ءارجإب فوشيلوك ماق . نيتشنزيأ يجريس ةريصق ةدملو نيكفودوب .أ ف لاثمأ نم
 ماظن يف تاطقللا لصو» هنأ ىلع هفيرعتب ماق يذلا  جاتنوملا يف ةفلتخم براجت

  «ةيئامنيسلا ةداملا قيسنت» و «تاطقللا بوانت»و .. ءاًقبسم هيف ريكفتلا ىرج

 ماقف .ةيعوضوملا ةقيقحلا هجو ريغي نأ هرودقم يف جاتنوملا نأ فيك نهربيل
 تاطقل عم نيلثمملا دحأل دياحم هجول ةريبك ةطقلل لخادتم عطق ةيلمعب فوشيلوك

 :ةفلتخم

 ءاسح قيط ١

 توبات يف ةأرما " 
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 بد ةيمدو ةريغص ةاتق '" 

 :ريبعتلا ىف عونتلا ىلع لثمملا ةردقل نودهاشملا بجعتو  ؛

 عوجلا ١

 همأ ةاقو ىلع نزحلا "' 

 هتنبا ةيؤرل رورسلا  ؟

 غلابم لكشب نلعأو ىلعألا هلثم هنم ذختاو .هذاتسأ تاوطخ نيكفدوب لصاوو

 عنص دق فوشيلوك نإف مالفألا عنصب نورخآلا هيف ماق ىذلا تقولا يف هنأ هيف

 نم ريبك ءزج لازام هنأ مغر ءأطخلا نم اموصعم فوشيلوك نكي ملو ءامنيسلا

 ةطقللا نأ هداقتعاف ؛ءللضم وأ هيف طلاغم امإ رخآلا ضعبلاو هتميق هل هتيرظن

 نع اهزجع وأ ةطقللا هلوقت نأ نكمي ام مهف ءوس ىلإ ىدأ دق ةملكلا يواست

 ةمولعملا غالبإ ىلع دهشملا رصتقي نأ ىلإ دهشملاو ةلمجلا نيب هتنراقم تدأو .هلوق

 بيترت اهب ىرجي ىتلا ةقيرطلا نأب هلوق ربتعيو .اهغالبإ ةلمجلا عيطتست يتلا
 رثكأ لكشلا نأب لوقت يتلا ةطلاغملل اًيواسم ربتعي هينعي امم ةيمهأ رثكأ مليفلا

 .نومضملا نم ءاحيإ

 سورلا نوجرخملا اهعبتي يتلا ةقيرطلل !ًدقان فوشيلوك ربتعي هتديقعل اًقبطو
 دقف ةيكيرمألا مالفألاب نيبجعملا مظعأ نم ناك هنإ ثيحو .مهدهاشم جارخإ ىف

 ليختو .ءيطبلا يسورلا جاتنوملاو عيرسلا يكيرمألا جاتنوملا نيب ةنراقم دقع

 نم اسدسم جرخيو هبتكم ىلع سئاب لجر سلجي نأ هيف ضورفملا راحتنا دهشم
 ءجردلا لخدت يهو هديل ةطقلو .سأيلا هيلع ادب دقو لجرلا هجول هقصليو هجرد
 يسورلا جرخملا امأ .سدسملا قلطي ةياهنلا يفو :ءلجرلا ينيعل ةياغلل ةريبك ةطقلو

 يذلا جاتنوملا ةينقت ىوس جذومنلا اذه يف جاتنوم لاب فوشيلوك هينعي ام نكي ملو
 يف روطت جاتنوملا نأب فوشيلوك لاق امدنعف كلذلو .ثيقيرج .و .د دي ىلع لمتكا
 .ةقيقحلا لوقي ناك دقف اكيرمأ
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 - ينعت لازت ام تناك يتلا جاتنوملا تاديقعت فاشتكا يف نيكفودوب رمتساو

 يئامنيسلا نفلا ساسأ نأب قلعتي اميف لدجلا راثأو .فيلوتلا  ةلحرملا هذه ىتح

 ديولوليسلا تاصاصق نم هؤانب ىرجي نكلو روصي ال مليفلا نأو فيلوتلا وه
 .ةلصفنملا

 نومضملا سفن لخاد ناتفلتخم ناتطقل دحتت امدنع ثدحي امب نيكفودوب نتفو

 اياغبلا ىدحإ لخدت امدنع جنك ىرنهل 157١ مليف ىف لاثملا ليبس ىلعو .ىدرسلا

 دهشملا نيكفودوب أرقيف .رجحب اهفذقت نأ ديرت ذئدنعو ةطيطق ىرتو لزانملا دحأ
 .ةيداس - ةطيطق + يغب :ةقيرطلا هذه ىلع

 ج - ب + أ ةلداعملا نكت مل :نيتشنزيأ رظن يف باوصلل اًيناجم نيكفودوب ناكو
 دعي ملف ؛ءلاصتالا سيلو ضراعتلا وه تاطقللا نم فدهلاف .و - با“ أ نكلو

 لك ضراعتت اهلعجب نكلو اهبقاعت وأ تاطقللا مض ةلأسم نيتشنزيأل ةبسنلاب جاتنوملا

 "ديشاد ىلإ" مليف يفو .ةعاربو ركم - لامعأ لجر ا بلعث ء و - ب * أ :ىرخألا عم
 يف نازراب ةطيطقلاو يغبلا نم الك نإف ةطيطقلا ىلإ يغبلا نم جنك عطقي امدنع

 ةروصب لجر هجو نيتشدزيأ عبتي امدنع 1575 «بارضإلا» مليف يفو .دهشملا سفن

 ةطيطقلاف .ةطيطقلا اهيلع يتلا ةقيرطلاب دهشملل ًالمكم اًءزج سيل بلعثلاف :بلعث
 .ةراعتسا بلعثلا ربتعيف نيتشنزيأل ةبسنلاب امأ ةيصخش جنك دنع

 :دعاوقلا باحصأ

 (خلإ ... حسم ؛جزم ؛جاتنوم) ةديدج تاحالطصا لوخدب يرورضلا نم حبصأ
 دنومير رشن 1970 ماع يفو .اهفئاظو حرشل اهب فيرعتلا امنيسلا تادرفم يف

 ةغلل ديدحتلاو طيسبتلا وه هنم ضرغلا ناكو مليفلا دعاوق هباتك دووستوبس

 مليفلا اهي ربعي يتلا لئاسولا ضعب دووستوبس دقتناو )١( ةيئامنيسلا ةيمورجألاو
 ال يذلا عطقلا ريغ ىلع  هنأل حسملا مادختسا نم ليلقتلاب بلاطو .هسفن نع

 (1) 12312050 5ممااتذا9000ع “خ 0مسدلمم 01 اطع طلال: ثم فصهلزلذأ5 06 اا "1 تعط

 مأونع (8عراعاعإب : الملا عروأاجن 0 هلأ !هر112 عدو 1969) 29.
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 تايلمع ريربت نكمي يذلا تقولا يف هنأ دقتعي ناكو .هيلإ هابتنالا ريثي  ظحالي

 وجلا نم ريغتو تاطقللا نيب ارسج ميقت اهنأل مليفلا عاقيإ ىلع رثؤت اهنإف جزملا
 ليلحتل ةداج ةلواحم ناك «مليفلا دعاوق» باتك نأ نم مغرلابو .دهشملل ماعلا

 نايسنلا رئاتس ةثيدحلا ةيئامنيسلا تايوتسملا تلدسأ دقف يئامنيسلا كينكتلا

 هكازجلا نضع كاع

 :نوعفادملا

 طيسولا نع عافدلاو ةيئامنيسلا تاحلطصملا ةسارد نيب دووستوبس عمج
 ةمألا ةايح نم اًءزج ًالوأ تحبصأ ام اذإ اًنف مالفألا حبصت نأ ةيناكمإ شقانو

 .ةيموقلا هتيصخش ريوطت ىلع مليفلا اودعاسي نأ داقنلا ىلع بجيو .ةيفاقثلا
 رعشلا نع عافدلل اًرطضم ينديس ناك امك  امنيسلا نع عافدلل اًرطضم ناكو

 امنيسلا داور نوفصي اوناك نيذلاو اهتميق نم نيللقملا دض تضم اًماع 76١ ذنم

 عافدك مليفلا عناص نع ةغيلبلا تاعافدلا نم ليلق كانهف اذه عمو .ةقامحلاب

 ودبي امك ملاعلا مليفلا عناص مدقي ال ..«نفك مليفلا» هياتك يف مياهنرأ فلدور

 نكمي ثيح اًديدج اًعقاو قلخي وهف اضيأ يتاذ لكشب نكلو طقف يعوضوم لكشب
 لجعيو ئطييو ههوشيو ءارولا ىلإ هثادحأو هتاكرح ريديو ءايشألا هيف رثاكتت نأ
 نم روصلا قلخيو ؛ءكرحتي هلعجيو رجحلا يف ةايحلا ثفني وهف .هتعرس نم
 نأ مياهنرأ ىريف (")ريوصتلا نف لثم دقعمو يتاذ لكشب دودحماللاو ىضوفلا
 لعجي ام ديدحتلاب وه اهزواجتي ال دودح هل ريوصتلا نأب ةلئاقلا ةقيقحلا

 امنيسلا لعجي ال اذهو اًمامت عقاولا ةداعإ نع زجعي ريوصتلاف .اًنف امنيسلا
 نف امنيسلاف .اًدبأ هلداعت ال نكلو هل اودع وأ اًميلح حبصتو عقاولل لالحإ درجم
 تاذ ةرجح لبقن انلعجي يذلا حرسملا يف دوجوملا مهولا فصن وهو يئزجلا مهولا
 ال نكلو ملكتت يتلا تايصخشلا انلبق تماصلا مليفلا يفو .طقف ةثالث ناردج
 .دوسألاو ضيبألا مليفلا يف ناولألا بايغ لمحتنو اهعمسن

 (2) نلمأأغ ممصطعأس “ادد هك ىيعأ (8ءقاعاعإلا المال عمدا 01 لأ 1هنمأ2 كو
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 مياهنرأ دريو .اًمامت اًيعقاو اًطيسو تسيل يهف هيوشتلا ىلع ةرداق امنيسلاو

 نأبو وه امك عوضوملا ميدقت ديعت اريماكلا نأب نودقتعي نيذلا نيككشتملا ىلع

 تاريثأت قلختو ةبيرغو ةفلتخم اياوز نم اعوضوم لوانتت نأ اهناكمإ يف اريماكلا
 ميدقت ةداعإ ةيكيناكيم يهتنت ثيح نفلا أدبيو' .ةميظعلا تاحوللا ىف ٌةداع اهارن

 .نف امنيسلا نأب ةقث ىلع مياهنرأ ناك دقل .. (5) 'عقاولا

 :نويعقاولا

 رثكأ اوناك ةتماصلا مالفألا ىلع مهتايرظن لئاوألا امنيسلا داقن ىنب نأ ننم

 دوجو ىدأ دقف .ةقطانلا مالفألا روهظ عم اورهظ نيذلا نم جاتنوملا عم اًفطاعت

 ةرصاق دعت مل قطنلا مالفألا تملعت نأ درجمبو قوطنم راوح دوجو ىلإ توصلا
 قطانلا يئاورلا مليفلا مئالي يسورلا جاتنوملا دعي ملو .اهتمص مايأ يف تناك املثم

 يماردلا عباتتلا رسك ىلإ  قارفرلا لودجلاو ديعسلا هجولا نيب عمجلا يدؤي دقف

 .ةيعقاولاب ساسحإلا ريمدت وأ

 ضوعت ال ةراسخ ةباثمب 1108 ىف ركبملا هتوم ناك يذلا نازاب هيردنأ بتك دقو

 نع نوكي ام دعبأ جاتنوملا اهيف نوكي تالاح كانه لوقي بتك  يئامنيسلا دقنلل

 وه جاتنوملا نم نازاب قياضي ام ناكو .(؟) اهتايبلس نم نوكيو امنيسلا رهوج
 زيميو .اًمئاد عقاولا هوشتو ةدودحم رظن ةهجو نم رثكأ ميدقت مدع نع هزجع
 يف عطقلا وأ دهشملا جارخإو جاتنوملا :امنيسلا يف نييساسأ نيديلقت نيب نازاب

 راونير نيجرخملا نم لضفو «دهشملا جارخإ» دئاس دقلو .ليوطلا دهشملا لباقم .

 .خلإ ... زليو نوسروأو رلياو مايلوو

 ىلع دامتعالاو ةدحاو ةطقل يف دهشملا ريوصت يأ «نيسنازيم» دهشملا جارخإو

 .عطقلا ىلإ جرخملا أجلي نأ نود دهشملا لخاد لثمملا ةكرح
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 يحوي هنأل هتمجرت بعصيو حرسملا نم قتشا حلطصم وه دهشملا جارخإو
 نم كلذو روعشلا سفنب حرسملا ةيشخ ىلع مليفلا عضو ينعي وهف ؛ةعونتم ءايشأب

 نأ ينعيو ؛:حرسملا جرخم اهب بعلي يتلا ليصافتلاو بولسألا ىلع لوصحلا لجأ
 مهسايلإب موميو رداكلا لخاد مهنكامأ ىه نيلثمملا عضيو ثدحلا حرسمي جرخملا

  رخآلا وه فطاوعلا ريثي روكيدب مهطيحيو مليفلا وجو رصعلا مئالت اسبالم
 ىلإ تاطقللا نيوكت ىلإ جايكملاو ليثمتلا نم مليفلا رصانع لك طلخي راصتخابو

 .هارت وأ هاري ام ردقب عقاولا نم اًييسن برتقي يلك لكش

 ةيلاع ةجرد «دهشملا جارخإ» ديلقت قاطن لخاد نولمعي نيذلا نوجرخملا ققحيو
 لمجأ نإف عقاولا يفف .ةليوط تاطقل ىف ةنيعم دهاشم مهريوصتب ةيعفاولا نم
 ةسلمل' مليف ةيادبف .ةليوطلا ةطقللا مادختسال ةجيتن نوكي اريماكلا لمع يف ءزج
 ةرمتسم ةكرحتم ةطقل اهنوك نم اهتوق دمتست زليو نوسروأ جارخإ 1508 'رشلا

 لمجأ" مليف يف صخألا ىلع ةحضاو ةليوطلا ةطقللا تناكو ؛عطقت نأ نود

 نع هتاطقل ددع لقيو ةقيقد ١77 هلوط مليف وهو رلياول 1947"انتايح تاونس

 ماقو .ةعاسلا يف ةطقل ٠١-1٠٠ نم مليف يأ طسوتم حوارتي امنيب ةطقل ٠

 لخاد لعفلا درو لعفلا قلخو دحاو عطقب موقي نأ نود دهاشم ةدع ريوصتب رلياو
 يتاك) امليو فافز :ةروهشملا ةياهنلا اًمامت نازاب باجعإ تلان دقو .ةطقللا سفن

 :ةدوجوم دعاوقلا لك تناك ثيح .نيديلا روتبملا (ليسور دلوراه) رموهو (لينود
 (تيار يزيرت) يجيب امهتنباو (ىول انريمو نسرام كيردرف) نوسنفيتس يليمو لآ
 نكلو ناقشاع ىجيبو ديرفو .رموه ءاقدصأ لضفأ (زوردنأ اناد) يريد ديرفو
 امليوو رموه لدابتي امنيبو .امهجاوز نود لاح لمع ىلع لوصحلا نع هزجع
 عضي ةظحللا هذه يفو .اهيدلاو عم فقت ىتلا ىجيب ةيحان ديرف تفتلي مسقلا

 نوكتو اضيأ يجيبو ديرف ىلع اًقبطنم مسقلا ودبيو .رداكلا لخاد دحاو لك رلياو

 .جودزملا جاوزلاب ماهيإلا وه ةجيتنلا

 يهنيل يجيبب اينوفيلت ديرف لصتي يذلا دهشملا وهو رخآ ادهشم نازاب حدتماو
 .هيفاطخب ونايبلا ىلع فزعي رموه .ربلأ رموهو نوسنقيتس لآو ديرف :امهتقالع

 ةهرب فقوتتو نوفيلتلا كشك ىلإ ونايبلا نم اريماكلا كرحتت ةلصتم ةكرح يفو
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 ضعب رخآ جرخم مدختسي دقف .لآ ىلإ ةعيرس ةرظن لجأ نم طقف ةريصق
 ديرف نيب ةرئادلا ةينوفيلتلا ةثداحملا ىلع تنصتلل ةصرفلا انيطعي وأ تاعطقلا

 هل نكي مل رلياو نأب نازاب ىأر معدي ال رلياو هب ماق ام نأ ةقيقحلاو .يجيبو

 نكمي ام رثكأ قيقحت وه امنيسلا نم نازاب فدهف .طقف عابتأ نكلو نيدلقم

 ,ةيعقاولا زربي نأ نكمي ال هدحو جرخملا نكلو .ناكمإلا ردقب ةيعقاولا نم هقيقحت

 ةيؤرلاو جارخإلا نإف كلذلو ,ةقيمع ةيؤر ىلإ ةجاح يف تقولا نمنفن يف ينيك

 :ىرخأ تازايتما ثالث ةقيمعلا ةيؤرلل نأ نازاب ىريو «نافيلح ةقيمعلا

 ةروصلاب بيرق لاصتا ىلع جرفتملا لعجت يهذ
 سيساحأ بعادي يذلا جاتنوملا نم ةيركفلا ةيحانلا نم اًيدحت رثكأ يهو

 ديري ام طقف نودهاشي مهلعجي نأب مهيدل رايتخالا ةيرح ىلع يضقيو نيجرفتملا
 ةروصلا نيدهاشملل مدقت سكعلا ىلع ةقيمعلا ةيؤرلاف) هودهاشي نأ مليفلا عناص

 ةمدقم لثم ةدح ىلع طقف هنودهاشي ام اهلالخ نم نوراتخي دق يتلا اهلك

 .(ةروصلا

 ةينفلا لامعألل ةبسنلاب اًمامت اًيرهوج ربتعي يذلا ضومغلل لاجملا عدت يهو
 قارقر لودج + مستبم هجو) دحاو ىنعم ىلإ دهشملا يناعم جاتنوملا للقي امنيب

 .(دحاو ريسفتب طقف حمسي

 ىلع نكلو عاستالا لماك يدقن لمعب ةيئامنيسلا هتيرظن نع نازاب ربعي ملو

 نمف اذه عمو .ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ اهمظعم ةمجرت متي مل تارقفو تالاقم لكش

 صاخ لكشب نازاب رثأت دقف .ةيعقاولل ةيلامج ةيرظن وحن كرحتي ناك هنأ حضاولا

 ىلعو ةيناثلا ةيماعلا برحلا بقع ترهظ يتلا ةيلاطيإلا ةديدجلا ةيعقاولا مالفأب
 «ةجاردلا قراس» و 1447 «نازيب»و ينيللسورل 1940 «ةحوتفم ةنيدم» :لاثملا ليبس

 عقاولل مارتحالا سفن مدقت مالفألا هذه نأ ىأر دقف ءاكيس يد ويروتيفل 6

 .1541 «نيك نطاوملا» همليذ يف زليو همدق يذلا

 .عقاولاب قاصتلالا :فدهلا سفن امهيدل ةقيمعلا ةيؤرلاو ةديدجلا ةيعقاولاف

 الف ًاليحتسم نيتشنزيأ جاتنوم حبصي ةديدجلا ةيعقاولا مالفأ نم مليف يأ يفو
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 الل يذلا ويرانيسلا تاعطقلا عيتت نأ بجيو .دوجوملا عقاولل ءيش يأ ةفاضإ نكمي

 .تاضقانت يأ لمتحي

 نورظني اهيضراعم لعج يف ببسلا يه امنيسلا ةيعقاو تناك ةيادبلا ذنمو
 امنيسلا ةردق نأ رواكارك ديرفجيس ىريو ةعيبطلل خسم درجم اهنأ ىلع اهيلإ
 رصأ امك اًمامت ءاهل ةوق ردصم مظعأ ىه لب اًبيع دعت ال عقاولا كاردإ ىلع
 رواكارك أدب دقف ةاسأملا ةعيبط لق نفلا ةعيبط ىلع «رعشلا نف» يف وطسرأ

  اهيبأ نع لب اهسفن امنيسلا نع مالكلاب سيل ةديدجلا «ءامنيسلا ةيرظن»

 .ريوصتلا

 نأ ضفريو ببسلا'سفنل نف هنأ ىلع ريوصتلا ىلإ رظني نأ رواكارك ىريو
 ىف ةيرحلا هصقنتو نانفلا ةيرح دقتفي روصملاف .نف اهنأ ىلع امنيسلا .ىلإ رظني
 ملاعلا ىلع ربكأ لكشب دمتعي جرخملاو روصملا نم الكف .ةيلخادلا هتيؤر قلخ
 امنيب ماخلا ةعيبطلا ةدام يفتخت نفلا يفف .رعاشلا وأ ماسرلا نم رثكأ يداملا

 نم ةيمتحلاب عبني ينفلا لكشلا ىوتسم ىلإ امنيسلا عفر نع رواكارك ماجحإو
 طيسو يأ نع سوململا عقاولا ليجستل اًدادعتسا لضفأ امنيسلا نأب هداقتعا
 نخآ

 امدنع اهنأل عقاولا حطس ىلع ةيقاب لظت نأ امنيسلا ىلع بجي يلاتلابو
 ركراي ىدحتو . ءيش يف امنيسلا نم حبصت ال اهنإف حطسلا قرتخت قرتخت نأ لواحت

 ماسقنا تاعوضوم حاجنب تقرط دق امنيسلا نأ ىأر امدنع رواكارك ة ةديمع رليات

 ولجنأ لكيام) نيقيلا ةلاحتساو 1551 "انوسرب' يف نامجرب رامجنإ ةيصخشلا
 ثيح روعشلا ملاوع ىلإ حطسلا نم كرحتلاب517١ "ريبكتلا" ىف ىنوينوطنأ
 رليات عم رواكارك قفتي نأ نكمملا نمو .لبق نم اهيف ضوخلا نع اريماكلا تمجحأ
 ينعي ال اذهو "ناكمب امنيسلا نم اسيل ريبكتلاو انوسري' :ذئتفو فيضي دك هنكلو

 لكش عم نالماعتي امهنكلو (اًمامت سكعلا ىلع) مالفألا ةيقب نم ةميق لقأ امهنأ
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 ةفدلا هجو ىلع رواكارك عضو ربتعيو .(ةياورلل ةمئالم لضقأ) عقاولا لاكشأ نم

 ام ققحي امدنع روطتلا نم هل ةلحرم ىلعأ ققحي لكش لكف : اًيكيسالك اًعضو

 .رخآ لكش يأ هنع زجعي

 داز املكو :ناكمب امنيسلا نم تسيل وأ ةيئامنيس امإ مالفألا نأ رواكارك ىريو

 عقاولاب ىنعت نأ درجمبو ءامنيسلا نم اهبارتقا داز املك يداملا عقاولاب اهكسمت

 .ةيئامنيس لقأ حبصت اهنإف يحورلا عقاولا لجأ نم يداملا

 :اهتعيبطب ةيئامنيس ريغ ةيتآلا عاونألا ىمسي دق هنإف كلذلو

 .ىضم رصعل ريوصت ةداعإ هنأل يخيراتلا مليفلا

 .عقاولا قوف وه امل هتغلابم لجأ نم كلذو يلايخلا مليفلا

 ءيشلا سيل ةيحرسملا وأ ةياورلا يف يداملا عقاولا نأل كلذو يبدألا دادعإلا

 اريماكلا ىلع بعصي يذلا تايصخشلل يلخادلا عقاولا كانهف ةيمهألا اذ ديحولا

 .هيف لوخدلا

 .دودحماللا عقاولا ىلإ ليملا

 .ةيئاوشعلاو ةفداصملا ىلإ ليملا

 .ةيئاهتاللا ىنعم

 يمتحاللا ليضفت

 قفدتلا لوانت ىلع ةردقلا : اهدحو امنيسلاب ةصاخ ريتعت ةسماخ ة ةمسو

 دوجولا اهنم نوكتي يتلا ثادحألاو فقاوملا درجم ىف ودبي امك ةايحلل يئاهناللا

 .يناسنإلا

 اهنأ وأ عقاولا دصر لواحت نأ امنيسلا ىلع !ًدبأ بجي هنأ رداكراك ينعي الو

 ةفدصلا تاءاقل لثم تاعوضوملا هذه لثم عم لماعتت نأ اًمئاد اهيلع بجي
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 مواقتو ماخلا ةعيبطلا لضفت امنيسلا نأ طقف ينعي وهف .ةيئاوشعلا ثادحألاو

 .ةيحرسملاب ههبشن امدنع انلمأ بيخي مليفلا نإف كلذلو فئازلا

 فطخي ةلاضلا همقم يف دهاشم نظن ةهجو نم: مليق ريوصق نإف انيار اننكو
 ىلعأ ىلإ رظنت نأ اهنكمي يتلا اريماكلا نيع رظن ةهجو نم هريوصت نع اًمامت
 نأل ةيئاوشعلا ريوصتلا لضفي نأ يعيبطو .هارت ام فلخو تحتو لوحو لفسأو
 يف روصملا دوجول ةجيتن تناك اهريوصت يف ةرهشلا ربكأ تلان ىتلا مالفألا ضعب

 .ميلسلا تقولا يف ميلسلا ناكملا

 اريماكلا نأ ينعي ال وهف ةيئاوشعلا ىلإ ليمت امنيسلا نأ رواكارك لوقي امدنعو
 نم ديدعلا نأ ينعي هنكتو اهتاسدع مامأ هرورم فداصتي ام لك لجست فوس

 يضف داسفلا نكامأو عراوشلا يف ثدحت ىتلا ةفداصملا نمضتت ةديجلا مالفألا

 لخادمو ةيديدحلا ككسلا تاطحمو تاراطملا يفو نفسلا رهظ ىلعو برفلا

 .ارج ملهو قدانفلا

 يأ يفض كلذلو اًيئاهن ال ودبي يداملا عقاولا نأل ةيئاهناللا ىلإ امنيسلا ليمتو
 روبع ةقيرط ملعتي نأ جرخملا ىلعو .ةراقل اًرييفت دهشملا ريغت ينعي دق مليف
 ريغ امنيسلاف .جزملاو ءافتخالا لثم لاقتنالا لئاسو قلخب ةديعبلا تافاسملا
 كحاضلا هجولا ضراعتف ,.دودحم ريغ رخآلاوه يداملا عقاولا نأل ةدودحم

 ةلوارفلا ةيجو نع اذام نكلو .هلك ملاعلل لعفلا در سفن ريثي باسنملا لودجلاو
 ملف 1901 «عياسلا متخلا» مليف يف سرافلا ىلإ ايم اهتمدق يتلا نبللاو ةيربلا

 ربتعيو .هيلع يه امم رثكأ نبللاو ةيربلا ةلوارفلا لعجي نأب عقاولا نامجرب فيزي

 سدقملا نايرقلا ماعط ىلإ ةهزن ماعط نم ةيربلا ةلوارفلا ىأ دهشملا ىوتحم
 عقاولاف .ينابرلا ءاشعلل نيلوانتم ىلإ ماعطلا نالوانتي نيذللا نيذه اضيأ لوحيو
 تاذلاب وه نوكي نأ دحاو ءيشل نكمي ثيح امنيسلا رخافم دحأ وه دودحماللا

 :اذكه امهنوك نع نبللاو ةيربلا ةلوارفلا نم لك فكت ملو .اًرمر تقولا سفن يضو
 .يدام وه امك يناحور :ماعطلا عون دهشملا ددحتيو .ماعط درجم
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 .ةروطسأ ىلإ هثحب رهوج ليوحت ىلع رواكارك زكري ءامنيسلا ةيرظن» ةياهن يفو

 نأل ءازويديم سأرو سويسربل ةميدقلا ةروطسألا نكلو ةيلصأ ةروطسأ تسيل يهو

 رظني الأب سويسرب انيثأ ترذحو ؛مانصأ ىلإ لاجرلا لوحت تناك ازويديم سأر ةيؤر
 .عماللا هعرد ىلع اهساكعنا لالخ نم نكلو اهيلإ رشابم لكشب

 ةآرمب كسمت اهنوكب ةدوجوملا طئاسولا لك نع فلتخت امنيسلا نإف نآلاو
 ,رتعت يتلا ثادحألا ساكعإل اهيلع اندامتعا ءاج انه نمو :ةعيبطلا سكعت

 عرد الإ يه ام ةيئامنيسلا ةشاشلاو ءانتايح عقاو يف اهلباقن دق يتلاو انقيرط

 .(0) عماللا انيثأ

 عقاولا صالخ ..امنيسلا ةيرظن» رواكارك باتكل لماكلا ناونعلا ءاج انه نمو

 يفض ةعيبطلا عم طقف لماعتت امنيسلا نأ دقتعي ال رواكارك نإف كلذلو .«يداملا

 يه ماخلا ةعيبطلاف ءددجتملا اهلكش يف ةعيبطلا عم اهضراعت يف ماخلا اهلكش

 يداملا عقاولا  ماخلا ةعيبطلاف ؛نوكت نأ بجي امك امنيسلا قالطنا ةطقن عبطلاب

 يتلا ةليسولا :بدألل  تاملكلا  ماخلا ةغللا هينعت ام امنيسلل ةبسنلاب ينعت -

 ؟يداملا عقاولا امنيسلا عجرتست فيكف اذه عمو .ةايحلا ىلإ اهلالخ نم جرخي

 ةأرم ..ةآرمب ةعيبطلا ةهجاوم يهو رواكارك اهنع ثدحتي يتلا اهنيعب ةقيقحلاف

 وه امك يداملا ملاعلا ةلوقصملا ةآرملا سكعت نلو .ةباجالاب اندمت ىتلا يه ةلوقصم '

 ال ًالكش ؛عقاولل لضفأ ًالكش مدقت يهف .هيلع وه امم لضفأ ءىشك نكلو هيلع

 ةعيبطلا يكاحي نأ نفلا رودقمب فيك .هنم لضفأ نكلو انلوح هارن امع لاحب لقي

 لامعأ لمأتن نأ انيلع بجي ةباجإلا لجأ نمو .كلذب وطسرأ انريخي مل ؟اهفصيو

 .هلاحوأ يف اوضوخي نأ نود يداملا عقاولا لخاد لمعلا رسب نيفراعلا نينانفلا

 :نوفلؤملا

يف اهنع جتنو جرخملا ة ةديقع تزرب امدنع تاينيسمخلا رخاوأ يف كلذ ناك
 ض

 ىلإ بتكلا هذه مسقنتو ؛ةمظعلا نم اومرح نيذلاو ماظعلا نيفلؤملا نع بتكلا نم

 .ةيدقنلا ةساردلاو ةداتعملا ةيتاذلا ةريسلاو يصخشلا ثيدحلا :فيناصت ةثالث

 (5) 5اءعكأعل اعدعمانعم "1طعممب هأ عااس : طع هعلعمط ماهو هت ططتوأعما ؟ءداناو”

 (3لعر هزاع 01050 النول ءموأأزب 2ع / 0ةاوسيإل 8همأع 1965), 305.
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 نييراجتلا نيرشانلا نيب ةصاخ امنيسلا يف ديازتملا مامتهالا اذه ببسبو

 تلمش نيجرخملا نع تاسارد رادصإب اوأدب دقف تاعماجلا عباطمو نابشلا

 (كوكشتيه ديرفلأو ردلياو يليبو راونير ناجو زليو نوسروأ) ةريبكلا ءامسألا

 (لجيس نودو رجنميرب وتوأو رللوف ليوماصو كريس سالجود) رغصألا ءامسألاو
 .ةجئار اضيأ ةيصخشلا ثيداحألا تحبصأو

 يف ىتح تزرب دقو دقنلا نم اًءزج اًمئاد ةيصخشلا ثيداحألا تناك عبطلابو
 ةفاقث ىدم ىلع يصخشلا ثيدحلا ةميق فقوتتو .ةيلصفلا ةيبدألا تالجملا
 ربتعيو .عوضوملا نم اهجرختسي نأ نكمي يتلا تامولعملا ةيمكو ةلئسألا بحاص
 ىلإ كلذ عجريو يصخشلا ثيدحلا يف اًديرف اًباتك "كوكشتيه' وفورت باتك
 ردقب اًدقان هنوك ىلإ ةفاضإلاب همالغأب امامت هتطاحإو كوكشتيهل وفورت مارتحا
 نأل اًضيأو ةحيحصلا ةلئسألا هجوي نأ هرودقم يف ناك كلذلو جرخم وهام

 ةلئسأل هلبقتو هتفرح نع حضاو لكشب ثدحتي نأ هرودقمبو يكذ لجر كوكشتيه
 عطتسي مل كوكشتيه نم تامولعم ىلع وفورت لصح طقف كلذل ةجيتنو .وفورت
 .اهيلع لوصحلا رخآ ةلئسأ هجوم ىأ

 زكرت ىهف ءدودحلا ىندأ يف الإ ريسفتلاب حمست ال ةفولأملا ةيتاذلا ةريسلاو

 ثيداحأ ىلإ موجنلا نم  اهنم اًءزج اوناك نيذلا سانلاو جرخملا ةايح ىلع
 باتك نإ ىتح ,تنومارب يف اماه اماه اجرخم نسبل لشتيم ناكو .ةداسولا
 اًرنك هربتعا يتيشيريش ديشاد هبتك ىذلا "نسبل لشتيم ةايح .. دوويلوه جرخم"
 يد ايشيلوأ نأب لوقت يتلا ةقيقحلا ىتح قئاقحلا رغصأ لفغي ملو تامولعملل
 رامعأ ةعبرألا يراجتل اينولوكلا نم ةفلتخم عاونأ ةعيرأ مدختست تناك دنالشاه
 جرخم» باتك ةميقف كلذ عمو . 1١947 «ةصاخلا هتيكلم لكل» مليف يف اهتيصخشل

 نومضم لالخ نم جرخملا لمع ةيدمنلا ةساردلا رسفتو .ةريغص ربتعت «دوويلوه

 .. نوتويل لاق» باتك  ةيدقنلا تاساردلا لضفأو .هتايح نم لوقعم لكشب عسوأ
 ويل هبتك يذلا «راونير ناج» باتكو ليجيس .أ ليوج هبتك يذلا «بعرلا ةقيقح
 ليلحتب طقف موقت ال يهف  رنزيآ .ه يتول هتبتك يذلا هجنال زتيرف» باتكو يدورب
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 تارثؤملاو رداصملاو ةرركتملا روصلاو تاعوضوملا اًضيأ لجست اهنكلو مالفألا

 لمشت ةيقيقحلا ةيدقنلا ةساردلاف .نيرخآلا نيجرخملا مالفأ يف هبشلا هجوأو

 :ريطاسألا باتك

 ةسوله» هباتك يفف ءامنيسلا ةيروطسأ مهف يئامنيس دقان لوأ رليت ركراب ناك

 ؛شتيرتيد نيلرامو ويراج اتيرج لثم موجنلل ةبيرغلا ةيبذاجلا رليت حرش «دوويلوه
 تناكو .انايد لثم رمقلا تاهلآو حابشألاب هيشأ تاديسو تاضماغ ءاسن نك دقف

 يف هيلع نك امم رثكأ نهيف ةبغرلا ةدايز يف ببسلا نهيلإ لوصولا ةيوعص
 نم طقف هنقشعي نأ نهناكمإ ىف ناك لاجرلا دحأ مارغ يف نعقو ام اذإو .عقاولا

 دحأ ءاضق ةلاح يف ىتحو نهتثونأل اًديأ نماستسي ال ثيح ةروطسأ لالخ

 ىأ ميدقت نهناكمإ يف تاهلآلا كلت نأ قدصن نكن ملف نهتمواقم ىلع لاجرلا

 .ةيلايخ بح ةصق نم رثكأ ءيش

 ساسأ ىلع تماق دق نوتراكلا سوام يكيم مالفأ ىتح هنأ رليت ىريو
 ةناهإب اورعشي نأ نود اًينوترك اًرأف نودهاشي ءايكذألا امنيسلا داورف .يروطسأ

 طمنلا نم عونو ةروطسألا نم عون ىلع يزيرغ لكشب نوفرعتي مهنأل مهئاكذل
 ةروطسأ اهنأ ىلع اهفيرعتب رليت ماقو .نوتراكلا ءارو ةيرجتلا نم ييملاعلا
 قلخب موقي يذلا نانفلا نع امدق رثكأ ةروطسأ ىلع ىتح تينب يتلا نيتشكنارف

 نيطلا نم اناسنإ لكش يذلا سويثيمورب لاثملا ليبس ىلعو) دامج نم ناسنإ

 .(ماخرلا نم ايتالاج تحن يذلا نويلامجيبو

 ضعب رليت دروأو . ام صخش قلخ نم وه سوام يكيم نأ ةهيدبلاب مهفن نجنف

 ناقولخم امهالكف .نيتشكنارف شحوو سوام يكيم نيب ىرخألا هبشلا هجوأ
 نم شحولاو ينزيد عنصم جاتنإ نم يكيم) عناصملا جاتنإ نم امهالكو نايكيناكيم
 ءامهنيب فالتخا اًضيأ كانهو .هديسل عيطم امهالكو (نيتشكنارف لمعم جاتنإ

 يكيم نكلو هعناص ىلع شحولا بلقني 1915١ ليد سميجل «نيتشكنارف» مليف يفف

 .بويبحملا رأفلا امئاد لظي
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 سفن يه مهلكاشم نأل كرحتلملا نوتركلا مالفأ يف اياحضلا عم فطاعتن نحنو

 سفن نوهجاوي مهو رشبلا مهيف ىرنو ريزانخ وأ نارئقو طب مهنأ ىسننو .انلكاشم

 سفن وه سيلأ :رليت لأسي كلذ عمو .تاطابحإلا سفن نولباقيو انلثم تايبقعلا
 رجنيليد لآو راغصلا ةرصايقلا عم فطاعتن انسلأ ؟تاباصعلا مالفأ يف فقوملا

 ريثت تاباصعلا مالفأ نأ امنيسلا داور نم ريثكلا ىريو ؟ديالك لآو ينوباك لآو

 ضينتو مهتايقالخأب نوهابتي نيذلا نولابماللا مهف :ةفلتخم بابسأل فطاعتلا

 ةميرجب عاقلا نم نوأدبي ام اًيلاغ مهو مهتكرح دعاصتتو ةيويحلاب مهتايح
 تامامحو كوتيلا تاقرس ىلإ ةعمسلا ءوس يف اهلالخ نم نوجردتيو ةريغص

 نإ ىتح تاباصعلا مالفأ ىلع يناسنإلا عباطلا ءافضإ ىلإ دوويلوه ليمتو .مدلا
 قرفي مل رليت نأ مامتهالا ريثي اممو . ديجمتلا لداعي ةيناسنإلا ءافضإ نأ ىري رليت

 نأ قراخلا لجرلل قحلا ىطعأ يذلا نمف .تاباصعلا لجرو قراخلا لجرلا نيب

 كلذ عمو .يسيلوب لجر سيلو يفحص لجر درجم وهف ؟هيدي عوط نوناقلا نوكي
 نم جرخيو نوفيلتلا كشك تنك كرالك محتقي امدنع رخآلا قيرطلا كلسن نحنف

 ىلع ىضق دق ربخملا نأ ايروعش ال ىرن امدنع وأ اًقراخ ًالجر ىرخألا ةيحانلا
 .ةفولأملا ةعمسلا

 نم ىري يتلا قرطلا فاشتكا '"امنيسلا ةروطسأو رحس' هباتك يف رليت لصاوو
 مالفألا دحأ يف ةنيعم ثادحأل انليقت ةيفيك ضرعيو ,مالفألا روعشاللا اهلالخ
 .كحضلل اًدبأ وعدي ال ينامسجلا ملألاف ءانتايح ىف اهلمحتن ال يذلا تقولا يف

 هفذقي وأ زوم ةرشق ىلع يديموكلا لثمملا قلحزتي امدنع كحضن نحنف كلذ عمو

 لثمملا نكلو ؛نويداس اننأل كحضن ال نحنف .ههجو ىف ىولح ةريطفب دحأ

 تاناهإلا نم يناعيو انلجأ نم ةيحض هنوكب كحضلا يف قحلا انيطعي ىديموكلا

 نم رخستو اههجو هوشت يتلا ةيديموكلا ةلثمملل ةبسنلاب ءيشلا سفنو .انع ةباين
 كلذ عمو .اهعم كحضن نأ عيطتسن ىتح ًالوأ اهسفن ىلع كحضت يهف ءاهدسج

 امنإ طاطملا هجولا تاذ ةديسلا نإف حيحصلا هجولا ىلع اهتاكرح انأرق اننأ ولف

 .انباجعإ بسكتل اهسفن نيهت يهف ؛انبحو انبواجت بلطت عقاولا يف يه
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 نألو .تالآو ةهلآ مهنأ تاينيعبرألاو تاينيثالثلا موجن يف رليت ىأر دقلو

 .عيبرلا يف ةايحلا ىلإ ثعيتو ءاتشلا يف تومت يتلا بصخلا ةهلآ لثم توملا

 توملا نيبو مهنيب لوحت ةيهولألاف اًدبأ مجنلا تومي نأ نكمي ال هنإف عقاولا يفذ

 ملاعلا يداني نأب ريغص لامتحا كانهو .همالفأ ضرعت فوس ام ردقب تراجوب

 ”اكنالبازاكي ف تراجوب ىرن امدنعف .مالفألا ىلع ةقحتسملا نويدلاب ةبلاطملا فقوب

 ناطرسلاب تام ًالجر سيلو هتايح علطم يف ًالجر ىرن نحنف 1947 زيتروك ليئاكيم
 هتجوز ةلطبلا جوز مهتي 1١951١ سكورب دراشتيرل «ةديعسلا ةياهنلا» مليف يفو 156017

 امدنعو .نويزفيلتلا يف هضرع ىرج املك 'اكنالبازاك" ةدهاشم يف اهتقو قفنت اهنأب

 يرفمه نأب هبيجت اوتام دق مهعيمج مليفلا ىلثمم نأ ةيلمع ةقيرطب اهركذي

 .امهنم ةايح رثكأ زنير دولكو ثيرتسنيرج ينديسو رول رتيبو تراجوب

 يدورب ديلو لكيش دراشتير لثم نيفقثملاو داقنلا ركفل هديلقت يف اّيلآ رليت ناكو
 كيريإ اماردلا دقان برعأ 1974 ماع ةياهن رليت ةافو ىركذ يضو .لجيف سومآو
 .(؟)امهيلع هلضف نع اضيأ ريباش ريام نفلا خرؤمو يلتنب

 :تالالدلا باحصأ

 زكرت يهو ءاهمدقأ عقاولا يف اهنكلو يئامنيسلا دقنلا عرفأ ثدحأ ..تالالدلا

 يف هبشيو (؟)تارفشو تالالد لالخ نم هيناعم مليفلا اهب لقني يتلا ةقيرطلا ىلع

 .ةيئادبلا تاعوضوملاو ةيملاعلا طامنألا يف ثحبي وهف ةروطسألا داقن لوانت هلوانت

 (6) طدماععم 1ةرباعع, "طع 11ها]زكنومل !!دلا انعام مأتم (1[ عجل الولع كام 320 5ءلانكاعت

.(1970 

 (7) 0ع هأ طع 8عوأ 0عمعمل 300165 زد 5ءمأهانعم أد هيد 51!" ءعصقمب "طع 5انطز عما

 هأ 5عمسأ 001م" (2[ عب الممل 0:كوول الدلال ءوأأزن ظععوج 1983) هد تال 51 0أأ 65 5

 1. 12نلاءزن مملععل "طع ةلدزمم طتاس "16021 ك”*
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 دح ىلإ ريتعت ال ىتلا ةيئانبلل يرظنلا بئناجلا ةباثمب اًضيأ ةيلالدلا ربتعتو
 ايجولويورشنألاو تايوغللا لثم مدقألا مظنلل ةبسنلاب لوانتلا يف اًديدج اًماظن ريبك
 اهمامتها نم رشكأ تاراشإلاب متهت مظن يهو .يغالبلاو يسفنلا ليلحتلاو

 نأل ةروطسألا ىلإ ماودلا ىلع نوبذجني نييئانبلا نإف كلذلو .تاعوضوملاب
 .اهتالاسرو ةفاقثلا مئاعد لوأ يه ريطاسألا

 فلخ نم تاوصأ" ةيفخ طامنأ يهف ؛تارفش ريطاسألا ربتعت عقاولا يفو

 نم توصلا لوحي نأ يئانبلا لواحيو .تراب دنالور اهيلع قلطي امك حرسملا
 ةلقنتم حبصت نأ ىلإ تارفش درجم ريطاسألا لظتو .هبلق ىلإ حرسملا تابنج
 ريطاسألا نوك ىلإ ببسلا دوعيو .ةيطمن تحبصأ اهنأل عمتجملا اهذبني ذئدنعو
 ام امئادف ءريسفتلا ةمواقم ىلع اهتردق ىلإ ةميدقلا تاعمتجملا يف ةدحوم ىوق
 ةداملا / حورلا) رششبلا لخاد يف جاودزالا سكنعتو جودزم بلاق يف ودبت تناك

 ةيبطق ةميظعلا ريطاسألاو .(ةيدوبعلا / ةيرحلاو توملا / ةايحلاو ىثنألا / ركذلاو
 يف ءاضقلا نمكيو . درفم ىنعم ىلإ اهديحوتل ةلواحم لك مواقت يهف ذفنتست ال
 .اهريسفت ةداعإل بابسألا دحأ وهو ةيئانويلا ايجولوثيملا بلق

 ماظنلاو مألاو ةجوزلاو لهجلاو ةفرعملا تاضقانت مسجت ًالثم بيدوأ

 تومت ال ريطاسألا هذه لثمف .ىمعلاو ةيؤرلاو فوصتلاو لقعتلاو ثيدحلاو ميدقلا

 .ةعنطصم تسيلو ةيعيبط تاداضت ىلع موقت اهنأل

 ةيلالدئاف .هذه انمايأ يف تالالدلا يرتعي أدب دق ضومغلا نأ ظحالملا نمو

 صخشلل تالالدلا" ملع موقي ثيح نيغلابلا ةفاقث زكارمو ةعماجلا يف سردت

 :ةيمويلا مهتايح يف اهنولباقي يتلا تاراشإلا ةمجرت نم ةبلطلا نيكمتب' يناملعلا

 ضيبألاو خيشلاو باشلا هيف ىواستي ملاعب رشنت يتلا ةيراجتلا تانالعإلا
 سبالملا تانالعإو .هكاوفلا ريصعب انابل اوغضم وأ الوك يسبيب اوبرش اذإ دوسألاو

 ثيداحأ يف دوست يتلا دسجلا ةغلو ءاهتاجتنم ىف ةيسنجلا ةقاطلاب يحوت يتلا
 تراب دنالور ىري امك 'تايجولوثيملا" رخزتو .مهفت ال ٌةداع اهنكلو تالفحلا
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 ةقبطلا صاخشألا دحأ رعش فيفصت بولسأ ددحي دقف .ناكم لك يف تاراشإلاب

 ل فيزوجل ٌرصيق سويلوي' مليذ يفف .امهيلإ يمتنت وأ يمتني ناذللا رصعلاو

 رخزتو ."اهتينامور' ىلإ ريشي تايصخشلل بذهملا رعشلا ناك ١5075 شتيفيكنام
 :دهاشملا ىلإ تايقرب لسري ميحللا دسجلا وذ عراصملاف .تاراشإلاب ةعراصملا

 ريتعتو .ةبلحلا ىلع هئادأ ةقيرط عراصملا مسج ددحيو .نيجلاو ةوسقلاو روفنلا

 .(ةاسأملل) 5 دحام ةاكاحم (سوقملا قاسلاو سوقلاو عردلا) ةعراصملا ديلاقت

 ةعراصملا ربتعت كلذكف يرشبلا هجولل ةغلابم ةاسأملا عانق ربتعي املثم طبضلاب

 وه نيعارذلا دورفم هرهظ ىلع دقري يذلا مصخلاف .ةيرشبلا ةاناعملل ةغلابم

 .بلصلا ناوه ىوتسم ىلإ ةعراصملا يف ةميزهلا لصتو .بولصملاب هيشأ

 اهنأب ةيرولكلا تافظنملا ىعدتف .تراب ىأرل اًعبت انيلإ ثدحتت انتافظنم ىتح

 تافظنملاو ءاهيلع يضقتو ةراذقلا قرتخت يهف ةلئاسلا نارينلاك ةياغلل ةلاعف

 يهف ةيوغرلا تافظنملا امأ ةراذقلا نم كصلخت يهف رايتخا رثكأ ةقوحسلملا

 لثم ةيلمع تسيلو ةيريثأو ةيئاوهو ةيهافرلا رهاظم نم يهف ؛ةدئافلا ةميدع
 كمسلا حئارشف ءاضيأ ماعطلا كلذكف ملكتت تافظنملا تناك اذإو .مامحلا عيقاقف
 محل حئارش ثدحتتو .برحلا ةأطو دض يناطيربلا دومصو يضاملا نع ثدحتت

 ماعط لثم حبصتو مدلا يف يرست اهنإف اًديج اهيهط ةلاح يفو ةلوجرلا نع رقبلا
 بلطت ١544 «ةرطخ ةبرجت» رينروت كاج مليف يف) .ةقراخ ةوق حنمي ىذلا ةهلآلا

 نأ ىرت اهنأل روكذلا نم باكرلا دحأل رقبلا محل ةحيرش راطقلا تابكار يا

 .(لجرلا ماعط نم رقبلا محل ةحيرش

 نينميهملا ةقفاوم يف كشلا مغر ةيورفش ةلاسر بايثلا نم درجتلا نمضتيو

 نم درجتلل ريثات يأ كانه سيل نأب تراب ىأر ىلع ءارمجلا ةنوحاطلا ىهلم ىلع
 ام لصت يتلا طاطملا ةلامح ىتح اهبايث نم درجتت يتلا ةلزاهلا ةكلملاف .بايثلا

 ,حوضوب اهثينأت ءاضعأ ةيؤر جرفتملا نع بجحت كلذبو ثلثملا عردو اهيوقح نيب
 ةيراعلا اهئاضعأ نيب زجاحلا يهف ؛رورملا مدع ةراشإ ةباثمب يه طاطملا ةلامحف

 .اهروهمجو
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 نكتلو) ةراشإلا بحاص كانهف ءام دح ىلإ مهفلا ةطيسب تالالدلا ودبتو

 ظفتحت هقيرط نعو ىنعملا كانهو (جاوزلا) لولدملاو (ةيبهذلا ةيقيسوملا ةقرفلا

 يفرحلا اهانعمب ةملكلا تظفتحا انهو (رانلا لعشأ) يفرحلا اهانعمب ةملكلا

 رانلا ةملك تلوحت انهو (ةفطاعلا ران اهتمهتلإ) رخآ ىنعمب يحوت يتلا ةلالدلاو

 وأ يزيلجنإ) ايورفش نوكي نا نكمي ينلا ةغللا ماظن كانهو يزاجملا ىنعملا ىلإ
 وهو مالكلا كانهو (رابلا ةطساوب ديصلا  ركوبلا ةغل) تماص وأ (خلإ ... يناملأ

 .ةفلل ةيلعفلا ةسرامملا ماظن

 نمف .امنيسلا يف تاحلطصملا هذه قبطي نأ ءرملا لواحي امدنع لكاشملا أدبتو

 يف مليفلا حبصي له وأ يحويو ينعي نأ مليفلل نكمي له ؟ةلالدلا باحصأ مه

 امنيسلاف ؟يوغل ماظن امنيسلا له :حلملا لاؤسلا اضيأ كانهو 5ةلالد اذ امنيسلا

 يفف .ةفل تسيل  ةيئامنيسلا تالالدلا باحصأ رهشأ  زتيم نايتسيرك ىأر يف
 ىلع د دحاو فرخ ةفاضإ درجمب افلثخم نعم بنحعت نأ ةعلكلل نكمي ةقللا

 زتيم ضفريو .تاملك الب امنيسلا نكلو .«بح» ةملك ىلإ «م» وأ «أ» لاثملا ليبس

 نإف بوهوملا لفطلا لثمو .ةلمجلاب ةطقللا نراقيو ةملكلا لثم ةطقللا ةيرظن امامت
 امنيسلا تلخ اذإ نكلو ىلعأ ةلحرم ىلإ تلقتناو مالكلا ءازجأ تطخت دق امنيسلا

 «نومداقلا تيأر» ةلمج نأ ملعن نحنف .اهل دعاوق ال ذئدنع ىهف مالكلا ءازجأ نم

 اًيئامنيس حيحص ريغ ربتعي ىذلا ام نكلو ةغللا دعاوق ةيحان نم ةحيحص تسيل
 ؟عطقلا نم الدب جزملا مادختسا وه له ؟دعاوقلا ةيحان نم

 نكميف .(*!لولدملاو لادلا نيب ةفاسم كانهقف تاملكلا يف رخآ فالتخا كانهو

 موهفم اهتلالدو «ءادأ  مالكلا  توص» لولدملا ىلإ «ءامركلا» ةملك ميسقت

 قطن نإف مليف يأ يفخغ .لادلا نع لصفني ال لولدملا نإف امنيسلا يف امأ .ءاخسلا

 ةنللا تاملك نيب قطنلا ىف قرفلل انفو ليدبتلاو ليدعتلا ضعب ءارجإب ةرقفلا هذه يف انمق (*)

 ةمبلك اهب انلديتساف "52017655 ةملك لصألا يف تناك دقف .ةيبرعلا ةفللا تاملكو ةيزيلجنإلا

 ام حيضوت لجأ نم كلذو ةمجرتلا دنع اهدقفو نيتغللا يف دملا فورح فالتخال كلذو 'ءامرك
 (مجرتملا) .فلؤملا هدصقي
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 بحاص وأ ءاخسب هلاومأ بهي صخش ةيؤرب نكلو ءاآ مرك وه سيل ءامرك ةملك

 يف مركلا سيلف .بارشلاو ماعطلا نم ريثكلا مهل مدقيو هفويضب بحري تيب
 .يلعف فقوم هنكلو ىنعم امنيسلا

 امنيسلاف ءامنيسلا يف ةلالدلاو ىنعملا نيب ببسلا سفنل قيرفتلا نكمي الو

 مليف يف ديبنلا نم اسأك جروب قحسإ عفري امدنعف .تقولا سفن يف لدتو ينعت

 هءادغ ةظحللا هذه ىف لوانتي ىذلا جروب قحسإ وهف نامجربت ”ةيريلا ةلوارفلا"

 لجر جروب قحسإ اًضيأ وهو .بابشلا نم ليبسلا يرباع ضعبو هنبا ةجوز عم
 نكلو ذيبنلا سأك عفري ال وهو ينابرلا ءاشعلا ةمدخ يف هتمهم يدؤي يذلا نيدلا

 .نابرقلا هنأك

 موقي فيك نكلو .ليصوتلاب موقي هنأل ةغللا لثم مليفلا نأب زتيم يدانيو
 ةدحو وه بيكرتلاف ..يلك لكشو يبيكرت لكشب :نيتقيرطب كلذب موقي ؟ليصوتلاب
 وأ ةلجملا تادحو عباتت امدنع ةيبيكرتلا تاقالعلا نوكتت كلذلو .ةيلعف ةقالع

 ةقيرط ليلحتب انمق اذإف :.مظتنم لكش يف يئامنيسلا لسلستلا ىف تادحولا

 تربورل 14170 "ليقشان" مليف يف ةيوناثلا ةيئامنيسلا تاكبحلل ىلخادلا لاصتالا

 ىلإ تيب ةبر نم سريب دروليم ةيصخش لثم ةيصخشلا روطت انعبتت وأ نامتلأ

 و .(8)يبيكرت لكشب مليفلا نم برتقن نحنف معطم ةبحاص

 لعفلل ةيفيرصتلا تاقالعلاف كلذلو ,ةنماك ةقالع ةدحو وه يوغللا فيرصتلاو
 يف طباورلا ماظن نيبو هنيب ةلص كانه سيلف .ةلصفنم تسيلو ةلصتم مسالل وأ

 نيبو وكييرس كنارف نيب انطبر اذإف .هب اهطبرت يتلا يناعملاب هتلص نكلو لسلستلا
 «دارجلا موي» مليفل دوويلوه حاتتفا ةليل رجفنا ىذلا نونجلا وأ حيسلملا ديسلا

 مليفلا نم برتقن نحنف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا نيبو رجنزيلش نوجل 0

 يذلا ماظنلا نع ةلقتسم ةيوغللا ةيفيرصتلا تاقالعلا نأل ةغلل يفيرصت لكشب

 (8) تكماكاتدم 11عام, "امم عاند ععن ل 3 ءعمتأ ه1 ع5 هك الع تدعو" "1ممق. 841 ءطمعا ؟ةرلاوع"

 (3لعربب عاج: 01م0 الو ا نوأأإل ءعوو 1974), 5.

- 300 



 تاقوأ يف ثدحتو دهاشملا نيب اًضيأ دجوت نأ اهناكمإبف .ثادحألا هيف يرجت

 .مليفلا لخاد ةفلتخم

 مسالا سفنب زنفيتس جروج هجرخأ يذلا مليفلا ةياهن يف ماقتنالل نيش بوكرف

 قالطإ يف رهاملا نوسليو روهظ لوأ ركذت انيلع .ةيقفألا هتكرح ةبقيرط متحت

 ضراعتي كلذ عمو رداكلا لخاد ىقفأ يزاوت يف رخآلا وه بكري ىذلاو صاصرلا

 ةسايكلا انطبر ام اذإف :مليفلا ةيادب يف يداولا لفسأ ىلإ هجتملا نيش ةقيرط عم
 يف ةبغرلا) يبلس ءيشب ةيقفألا ةكرحلاو (حالصإلا ىف ةبغرلا) يباجيإ ءيشب

 .ةيوغل ةيفيرصت ةقالع نيوكتب موقن ذئدنعف (لتقلا

 ةيوغللا تافيرصتلاو تابيكرتلا لزعب ةلالدلا بحاص موقي نأ يفكي الف

 مليفلا يف جرخملا اهمدختسا تارفش لالخ نم اهلئاسر عيذت امنيسلاف ؛ةطاسيب

 .اهئانب ةداعإ نئدنع تالالدلا باحصأ نم دقانلا ىلعو

 دقو .ارج ملهو ةءاضإلاو نوللاو سيلملا تارفش :تارفشلا عاونأ عيمج كانهو

 ينعي دوسألاو ضيبألا رهظملا نم لك نأ ةطيسبلا برغلا مالفأ ضعب يف فشتكن

 سبلملا ةرفش ملستست دق ىرخألا برفلا مالفأ يفو ءريرشلاو لطبلا ديدحتلا ىلع

 لولدملا وه (راثآلا يداو) هيف لادلا حبيصي ثيح يعيبطلا رظنملا ةرفش ىلإ
 جرخم ضارغأ نع فشكلا يف لاقتنالا لئاسو تارفش ديفتو .(ةرغصم اكيرمأ)

 ةيبرع ىلإ يه ام ةرايسلا نأ زيار لراك ىأر 1935 "ارودازيإ" مليف يفف ؛مليفلا

 ننود يلئاتس طبر 15717 '"نينثالا قيرط" مليف يفو ,توملاب قلعتي ام لكب ةنوحشم

 يضو ءامهجاوز يف ةنيعم ةلحرم نيبو ناجوزلا اهمدختسي ناك ةنيعم ةرايس نيب

 ةباثمي ةيراخبلا ةجاردلا ربتعت كيدينب ولسال هجرخأ يذلا 1105 ”شحوتملا" مليف

 مليف يف نكلو ,ةتوبكملا ةيسنجلا لويملاو ةيشافلاو ةيكئادبلا ةلوجلل ديسجت

 ةيراخبلا ةجاردلا تماق ريوه سينيد هجرخأ يذلا 1519 لهسلا بكارلا"

 .تاينيتسلا رخاوأ يف اكيرمأ بابش ةساعت صيخلتب
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 يدترت شتيرتيد نيلرام تناك نيحف ءتارفشلا لح لهسي ال نايحألا ضعب يفو
 سوني" مليفو 197١ "وكوروم" مليف يف تلعف امك امنيسلا يف لاجرلا ةرتس
 ةيؤرل رمألا لوأ يف ذخؤي روهمجلا ناك جربنريتس نوف فيزوجل 1477 "ءارقشلا
 نكلو ءاهتفيظو يدؤت سبلملا ةرفش تناك دقل ؛لاجرلا بايث يف ةريثملا ةأرملا هذه
 ةثونألا رهظم يف بيرغ ءيش ثودح ينعت تناك "وكوروم" يفف ؟ينعت تناك اذام

 ىدترتو (ةرمدمو ةيوق) دوويلوه ىثنأل ارهوج هقيرط نع شتيرتيد تحبصأ
 يف شتيرتيد دسج حبصأ دّقف كلذلو .(يئادعلاو يلايماللا) دوويلوه ركذ نيزيام

 .نيسنجلا نمضتي اًيوثنخ لاجرلا ةرهش

 ةفرعمف ؛بدألل ةبسنلاب تايوغللا ةباثمب يه امنيسلل ةبسنلاب تالالدلاف
 دعب رعشلا ريسفت يف وأ بوعشلا بدأ ةءارق يف قلطم لكشب نيعت دق تايوفللا
 ةديدج قرطب تاملكلا نومدختسيو ةديدج تاملك نوغيصي ءارعشلا حبصأ

 لح قيرط نع مليف يأل انموهفم ززعت نأ تالالدلا عيطتست كلذكو .ةريحم

 .هيف تارفشلاو تاراشإلا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا مسالط

 :يوسنلا دقنلا

 نآ .! و نهوك تينآ ءجاسول ايلوج ءيقلوم ارول دي ىلع يوسنلا دقنلا نيدي

 ةلحرم روطت نع هتيرظن ةصاخو ناكال كاج يسنرفلا سفنلا ملاع لامعأل نالباك
 ةآرملا يف ةسكعنم لفطلا اهاري يتلا ةروصلا نأب ةيرظنلا لوقت راصتخاب .ةآرملا

 ةيلاثم ةروص اهنأل ةروصلل لفطلا بذجني .رعاشملا يف داضم ؤفاكت اهنع جتني

 قوفي ىلاثملاف .يلاثملا نوكي نأ نكمي ال يقيقحلا نأل اضيأ هتروث ببست اهنكلو
 رطيسي مث مجنلا قلخي يذلا دوويلوه يف ويدوتسالا ماظن جرخي الو .يقيقحلا

 امنيس يفو .نيددشتملا نييوسنلل اًمفو ةآرملا ةلحرم نع اًدبأ ةعانصلا ىلع مجنلا

 رخآلا ءيشلا ةأرملا نم يلاثملاو ىقيقحلا نيب لصفلا لعج ةيكيسالكلا دوويلوه

 هيلإ رظني يذلا فدهلا يه ةأرملا تناك ديدحتلا هجو ىلعو .عوضوملا سيلو
 .ردصلا) حيرشتلا تاحالطصال عضخي اًضارعتسا وأ اًضرعم تناك ءركذلا

302 



 ' تاطقلو :ةبيرق تاطقل) قزمم ضرع .(دسجلا نم يفلخلا ءزجلا ؛مفلا :نيقاسلا
 ةثولم تاسدع .ةيمامأ ةءاضإ ؛ةمعان ةرؤب) ةأرملا ءالعإ ةلواحمو .(ةياغلت ةبيرق

 نم فوخلا نم عبان كلذو (ناعمل هجولل يطعتل شاشلاب ةاطفم وأ نيلزاقلاب
 نم همرحت مل اذإ ؛ىثنألا عم ةقفص دقع هنم يعو نود ركذلا نأكو .هوشتلا

 ءاّيروكذ ملاعلا لظي فوس ةقيرطلا هذهبو .اهتروص نيزي فوس هنإف هتيويح
 لثميو .ةلالد ناكال دنع ربتعي يذلا ةروكذلا وضع وهو ركذلا ةيؤيح زمرب اًموكحم
 ىثنألا فعض سكع ىلع يركذلا روضحلا لثمي املثم ركذلا ةوق ةروكذلا وضع

 نلعت اهنإف لادلا هيلع دمتعي يذلا وضعلا اهصقني ىثنألا نإ ثيحو .اهبايغو
 ركدلا هز نطشي قعو ىروك تلعتاخمااقلاو ةظلسلاو دوقلا تابع اهنارغ
 نم نوكيو نهل ريثأت الف ءاسنلا تملكت ول هنإف كلذلو .ىثنألا ةلاح وه تمصلاو

 .لوهجملل ينبملا ةدعاق مادختسا لضفألا

 هتاينيعبرأو نيرشعلا نرقلا تاينيثالث ىف ةأرملا مالفأ نأ نم مغرلا ىلعو

 نم مغرلا ىلع هنأب نولداجي نويوسنلا لاز امف ثدحلا زكرم يف ءاسنلا تعضو
 ”ملظملا راصتنالا" مليفو .ةكبحلا كرنحي يذلا وه ركذلا نإف :يروحملا ةأرملا رود

 توملل نريهارت ثيدوج لوبق ةصق اًيرهاظ وه ةأرملا مليفل ةيادب ربتعي يذلا
 ةلاح صيخشتب باصعألا حارج ليتس روتكد موقي نأ دعبف .خملا ناطرس ببسب

 يذلا ليتس بح يف دعب اميف عقتو ؛:ةضفار يهو ةحارجلل ملستست اهنإف ثيدوج

 ثيدوج ملعتو :ةكيشو اهتياهن نأو ةلشاف تناك ةيلمعلا نأب اهريخي نأ لمحتي ال

 نع دعتبت ةرارملا نم ساسحإبو .يبطلا اهفلم ىلع ٌةفداصم رثعت امدنع ةقيقحلاب
 يدجتستو هيلإ دوعت ةياهنلا يف نكلو رمخلاو نزحلا ىف اهسفن قرغتو ليتس

 نم مغرلابو ءوه سيلو توملا كشو ىلع اهنإ ؟اذام نع حفصلا نكلو هنم حفصلا

 ةرايزلا هذه نع جتنيو ."ةيبغ' تناك اهنأب فرتعتو هتقش ىلإ ثيدوج بهذت كلذ

 ملعتو :ةياهن ةكبحلا دجن نأ نكمي ال هنودب يذلا ليتس نم اهجاوز كلذ عم

 ريخت ال اهنإف ةأجف اهرصب فعضي امدنعو ءاهتوم قبسي فوس ىمعلا نأ ثيدوج
 هدعاست نأ عيطتست اهنأ الإ مهم ينبط عامتجا لجأ نم لحري نأ هيلع يذلا ليتس
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 مليف ةياهن نوكت دقو .يعيبط لكشب فرصتلا يف رمتستو هتبيقح دادعإ يف

 وه هنم ثيدوج جاوز نأ ثيح ليتس ةيصخش نود ةليحتسم 'ملظملاراصتنالا'
 .اهدرفمب هتهجاوم نكلو طقف توملا ةهجاومل سيل ةعاجشلا اهيطعي يذلا

 نإف كلذل ةجيتنو .ةآرملا ةلحرمو ةروكذلا تابثإ نكمي ال تايرظنلا لك لثمو
 ءاسنلا نأب اضيأ ءرملا لداجي دقو .ةبارغلا وأ لامتحالا لييس ىلع اهلبقتي دق ءرملا

 نأ دوويلوه داقتعال لاجرلا هنم مرح اجهو نحنم تاهلآك نهريوصت ىرج دق
 نهسفنأ ةدهاشم بحت ءاسنلاف .«ركاذتلا كابشل ٌريخ» نه ةيبذاجلا تاوذ ءاسنلا

 داور رعشي امدنعو .ةشاشلا ىلع ءاسنلا ةدهاشم لاجرلا بحيو ةشاشلا ىلع

 .تاهويدوتسالا شعني اذه نإف ةداعسلاب نيسنجلا نم امنيسلا

 امكو ؛هلهاجتن نأ عيطتسن ال ءاسنلل ةبسنلاب نيدضلا ٌؤفاكت أدبم لازي الو

 ةأرملا فقت :ةيئاورلا امنيسلاو ةيترملا ةعتملا ءيوئملا اهلاقم يف يّشلوم ارول ررقت
 اهلدج يشلوم لصاوتو .(؟)ركذلل رخآلا سنجلا ىلع ةلادك ةيكرايرطب ةفاقث مامأ

 نم ًالدبو ”اًمده حبصي كلذبو" هسفن ىلإ رظنلا بنجت ىلع بردت دق ركذلا نأب
 اي يصقرا مليف حضوي ءاكذبو .ركذلا ةرظن - هترظنل اًفده ىثنألا نم لعجي كلذ

 هيلع رطيسي يذلا لاجملا رنزرآ يثرود هتجرخأ ىذلا )١194١( يصقرا ..ةاتف

 يف روكذلا هوجو لزغتت ثبعلا لزنم دهشم يف .ةرظنلا ةسرامم ةقيرطو ركذلا
 دهشملا معديو .اهسفن نع عفادت يهو (لوب ليسول) زلبوب يف ةبيرق تاطقل

 .لبقتملا سيلو (عوضوملل) لعافلا وه ركذلا نأ عقوتملا نم هنأب يقلوم ةلاسر

 بسحو ؛(فدهلا) ىثنألا وحن ةيلعافلا ميدع وأ لبقتسملا رود دعبي وهف كلذلو
 ىلع ةرطيسللت اًرح ركذلا لاقتنالا اذه لثم كرتي امنيسلا ةعانص تاحلطصم

 ذئدنع .اهيلإ ةروظنملا ىثنألا نم ًالامتكا رثكأ حبصي نأب هل حمسي امم ثدحلا

 (9) اهند [4نلالعزل, "اناذسدل طاعمكنع همن طلدسصأاالع معمم“ أد “للسن 1طعمملب ةمل

 01 ءادرد” 5غ 8مل. 50, اعم 8عدنلإل عمل ة81دمدانها (0هطعم (1]تحب لونطع :

 لوألا عوأأزا 8معود 1999), 4 ش
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 مامأ فرعتلا ةظحل يف ةكردملا ةيلاثملا انألا لثم طبضلاب ةآرملا لحم ةشاشلا لحت

 يذلا لاثملا نإف كلذ عمو ؛ةشاشلا ةآرم ىلع هكاردإ نكمي يوثنألا لاثملا نأ ةآرملا

 اهزربيو ةأرملا ىري هنكلو هسفن ري ملو ةآرملا كلت ىلإ رظن يذلا ركذلا هقلخي

 لجرلا نكلو ملاعلا هللا قلخ دق ةيئامنيسلا مالفألا مامتها ردقبو ,هروصت بسح
 .ةأرملا قلخ يذلا وه

 انل ضرعت «مجنلا ةلآ» باتك يفض كلذ عمو .ةرظنلل ركذلا عضخي ام اًردانو

 اميسو طقف سيل هنأب هفصت يذلا رواب نوريات لثمملا نأ فيك رجنيساب نيانيج
 هريوصتب وأ داح لكشب هتءاضإب امإ" ,ء ةرظنلا ةلماعم ىلع لصحو ”ًاليمج" هنكلو

 نم دوشحب ...همايأ يف ةروكذلا سنجل زمر ربكأ وه رواب ناك .قيقر ساسحإب
 .(١١)”ثانإلاو روكذلا نم نيدباعلا نيبجعملا

 رواب ريوصت ىرج تاينيعبرألا ةيادبو نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا يف
 ةيروكذلا ةرظنلا فده ةأرملا حبصت امدنع ,ةأرملا ريوصت متي ناك يذلا ردقلاب

 أطخ يأ نود اهرعش نوففصيو ةيانعب اهنوسبليف ةلماكلا ةلماعملا ىلع لصحت

 اهتروص ةبيرقلا ةطقللا لوحتو .بويعلا هنع دعبي يذلا ءوضلاب اههجو نورمغيو

 .هب لثمتي نأ لاثملا ىلع بجيو رخآلا لاثملا ىه امنيسلا ةمجن ةأرملاو ةحول ىلإ
 . اركذ سيل انأ سيل وه ام نإف ةروكذلا ملاع ىفو انأ - سيل رخآلا نإف كلذ عمو

 يف ةيمهأ لقأ عضوم ىلإ ةأرملا داعبإ متي ناك ام اًبلاغف اًركذ تسيل اهنإ ثيحو
 وهو فوخ يف هيلإ رظنت يهو لطبلا فلخ اًمئاد اهنإف برغلا مالفأ يفف .راطإلا
 يف ماعلا رظنملا نم اًءزج حبصت ةياهنلا ىف لطبلا لحري امدنعو .ريرشلا لتاقي
 .مليفلا يهنت يتلا ةريبكلا ةلماعلا ةطقللا

 رظنلا وه ثانإلا تاجرخملاو روكذلا نيجرخملا ةنراقمل ءرملا هلعفي ام لضفأو
 ىرخألا ةخسنلاو ةأرما امهادحإ جارخإب موقي ردصملا سفن نم مليف يتخسن ىلإ

 رزتيئوب ةزئاج ىلع ةلصاحلا جيرك ةجوز' يليك جروج ةيحرسم ريوصت من .لجر

 (10) لعومتنمع 8دفام عع, "طع كامع 84ةعطنرع" (للعنب المرطب صم 2007), 43.
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 وه ةيصخشلا مساو . 156١ ماع و 517 ماع يف  نيمليف يف اهريوصت مت

 فحتمب هبشأ حبصيف هيف بيع ال اهتيب لعجت نأ اهذوحتسي ىتلا جيرك تييراه
 يف اهكرتي يذلا رتلاو اهجوز ىتح اهلوح نم لك دعبيو هيف ةايح ال ثاثألا عطقل

 نهنم تاريثكلا تفطاعت ثيح ءاسنلا عم اًريبك احاجن ةيحرسملا تحجن .ةياهنلا

 ةدلاو اًكرات ةرسألا اهدلاو كرت امدنع نامألل اهجايتحا أدب يتلا تييراه عم

 معدلا ىلإ ةجاح يف نيتنباو يراقع نهر عم تييراه

 "جيرك ةجوز' مليف يف ىلوألا ةخسنلا يف وه امك ةيحرسملا ناونع لظو
 ةأرمإك' امنيسلا ةعانص يف ةفورعم تناك يتلا رزنآ يثورود جارخإ نم (1957)

 ىتح اًداتعم نكي مل اريماكلا فلخ ةأرما دوجو ةركف نأل "ةيئامنيس ةجرخم

 لوكام يرام يهو اًضيأ ةأرما ويرانيسلا تبتكو .لبق نم اهريغ دوجو نم مغرلاب
 اهمأ ريصم بنجت ىلع ترصأ ةأرمال فطعلا ريثت ةحول يه ةجيتنلا تناك .ةنبالا

 ريغ تيب يف تكرت تييراه نأ فالتخالاو  فورظلا سفن اهب تقاح يتلا

 تيبلا ىرخألا تايصخشلا تكرت ثيحب ويرانيسلا ءانبب لوكام تماق .نوهرم

 لكشب تييراه لود لسر ادنيلازور تبعل .ةديحو تييراه حبصت نأ ىلإ اًيئانث

 لك اهرجهي امدنع ةياهنلا يف ًةصاخ .اهرقتحي نأ ال اهل يثري دحاو لك لعجي

 .اهتخأ تومب ملعتو دحاو

 عم ةريبك ةيرح تسرام (1900) «جيرك ةجوز» مليفل ةيناثلا ةخسنلا نأ مغرو

 يه تلظ - اهجوز نم رثكأ اهتيب ردقت ةأرما  ةيساسألا ةميتلا نإف يليك ةيحرسم
 صصخت يذلا نامريش تسنيف وهو اًركذ جرخملا ناك ةخسنلا هذه يفو .اهسفن

 لوقعب بعللاب زيمتت تناك يتلا دروفورك نوج ىه ةمجنلا تناكو . اماردوليم لا يف

 تناكو .نج سميجو شليورف نآ ويرانيسلا بتكو نهريكفت يف تايعقاولا ءاسنلا

 اهنم دحأ عقوتي مل كلذلو ةيكارتشالا عم اهفطاعتب دوويلوه يف ةفورعم شليورف
 نابتاكلا دارأ اذإ ىتحو ؛ةيلامسأرلا ةأرملا حمالم لثمت يتلا تييراه عم فطاعتلا

 ةأرملا :دروفورك ةيصخش اسفاني نأ امهيلع ناكف تييراه ىلع ةيناسنإلا ءافضإ
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 ةينلا لك ةينلا اهيدل ناكو ةبوعصب ةمقلا ىلإ اهقيرط تقش يتلا اهلقعت يف ةداحلا
 داكتو ةيجوزلا اهمع ةنبا ططخ يف دروفورك تييراه لخدتتو .اهقوف ءاقبلا ىلع
 ال اهنإ ثيح) نابايلا ىلإ هلاسرإل اًمامت حلصي ال اهجوز نأب رتلاو سيئر عنقت نأ
 نأ دعب ىتح اهتقادصل اهتراج ضرع دورب يف ضفرتو (هبحصت نأ عيطتست

 لعج ويرانيس عمو .لاخ تيب :هقحتست ام ىلع تييراه لصحتو .عيمجلا اهكرت

 نأ ليحتسملا نم ناك دروفوزك لثم ةمجنو تييراه عم فطاعتلا ةبوعصلا نم

 يتلا رنزرآ نأ ول ىتحو .تيبراه بناج ىلإ روهمجلا ىثنأ مأ اًركذ جرخملا بسكي
 ”جيرك تييراه" مليف جارخإب اهؤارغإ مت 1947 ماع يف امنيسلا ةعانص تكرت

 اهدعاس ثيح 'جيرك ةجوز" مليف يف تلعف ام ققحت نأ عيطتست نكت مل اهنإف
 .قيقدلا لسار ليثمتو لوكام ويرانيس
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 نوعجإارملا

 امنيسلا يعجارم تايادب
 دقنلا نم ام عون ىلإ روهمجلا دنع عوج يضاملا نرقلا ةياهن يف كانه ناك

 بئاجعل ةطيسب تاءاصحإ وأ ةكبحلل تاصيخلت درجم ناك ولو ىتح يئامنيسلا
 مالفألا ةعجارمب موقت زرياوكنإ ايفلداليف تناك ١6١4 ماع يضو .ديولوليسلا

 تناك) ةيحطس رتروب .س نيودإل ىربكلا راطقلا ةقرس مليفل اهتعجارم تناكو
 ١507 ماع يفو .ةيادب لقألا ىلع تناك اهنكلو (ريوصتلا نم ةلئاه ةيمك كانه

 زميات كرويوين تمدق 16١09 ماع ىفو .روهظلا يف ةيئامنيسلا فحصلا لوأ تأدب

 رورم' ثيقيرج .و .د مليف نع ةثيبخ ةلاقم تناكو اهل ةيئامنيس ةعجارم لوأ
 يف اًمظتنم اًمسق ةيئامينسلا ةعجارملا تحيصأ تقولا كلذ ذنمو 'ةبوبنألا

 . نمياتلا'

 يأ رودقم يف ناك مالفألا ةعجارم يف ةنيعم تافصاوم كانه نكت مل ثيحو

 يف تانالعإ عئاب وهو زدوو كنارفل ناكف .كلذ مت ام اًبلاغو اهيف ةباتكلا دحاو

 نم كلذو 'جرفتملا" راعتسم مسا تحت اًيتامنيس اًدومع ”روريم كيتامارد كرويوينأ
 باتك داور نم حيصيل دعب اميف هقيرط لصاو مث 1517 ماع ىلإ 15١4 ماع

 اًدقان لمع اًريبك اًيحرسم ابتاك دووريش .أ تربور حبصي نأ لبقو .ويرانيسلا

 .15718 ىلإ 157١ ماع نم فيال ةلجم يف ايئامنيس
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 يشتارك دوو فيزوجو نوسليو دنومدإ لاثمأ نم ركفلا لاجر اًضيأ بتكو
 لك دمتسا دقف كلذ عمو :تابسانملا ضعب يف اًيئامنيس اًدقن نيرود ناف كرامو

 ةعجارملا نم سيلو يبدألا دقنلا نم مهتعمس نيرود ناشو يشتاركو نوسليو نم
 :ةيئامتوسلا

 .ةيئامنيسلا ةعجارملا نم ةيموق ةعمس ققح بتاك لوأ وه يجآ سميج ناكو
 و ”ميات" ةلجم نم لك يف 1914 ماع ىتح 194١ ماع نيب اميف ةعجارملاب ماق دقو

 اًبتاكو اًرعاشو اًضيأ اًيئاور يجآ ناك دقف اًدقان هنوك ىلإ ةفاضإلابو "ةمألا"

 ةدمعأ يف تسيلو بدألا ةدمعأ ىف ةدوجوم هتاعجارم تناك كلذلو ويرانيسلل

 اًئيمأ ناك ماع هجوب هنكلو قاخلا ءييس نوكي نأ ىجآ رودقم ىف ناكو ءامنيسلا

 ش .هئارق عم رواحتي اًيواه هسفن ربتعاو

 كرتي نأ نم هرمع نم نيعيرألاو ةسماخلا يف وهو ةركبملا يجآ ةافو تعنمو

 مل نإ يطيطخت لكشب ضرع دقف كلذ عمو روطتلا ةلماك ةيئامنيس ةيرظن هفلخ
 ةمهم» مليفل هتعجارم ىف حضاولا نمو .دقانلا هيلع نوكي نأ بجي ام ًالصفم نكي

 ةفيلح ايسور تناك امدنع هجارخإب ماق يذلا  زيتروك ليئاكيمل 1585 «هوكسوم ىف

 ةيلاوم ةياعدك نكلو ةينفلا ةيحانلا نم سيل.مليفلا ةيمهأب رعش هنأ  اكيرمأل

 نيلاتس اهب ماق يتلا ريهطتلا تامكاحم 'وكسوم ىف ةمهم" مليف ريربت مغرو

 تامكاحملل ةبسنلاب" :لوقي بتك كلذ نم ًالدبو .تاريربتلا هذهب يجآ رثأتي ملف
 ماعلا وجلاو ةقيقحلل يرهاظلا:فيزلا نع ملكتأ دقو ءاهنع مالكلل ًالهؤم تسلف

 يكستورت طروت لامتحاب قلعتت ىتلا ةساسحلا ةلأسملل ةبسنلاب نكلو
 ةلودلا ميسقتو مكحلاب ةحاطإلل ةرماؤم يف نابايلاو ايناملأ عم نييكستورتلاو
 .(١)نمؤم ريغ وأ اًئمؤم تسلو .ةميق وذ يقطنم يأر يدل سيلف

 (1) لومتعد ُْمهومع "فمعع هم طالصت 1عالأ فلو هنن ©0ططعللاك 0زن لقصتعد ثعمع"

 (طلعرب ا هرعت ©موددعأ هضم ططانصتقم, 1969), 39.
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 مليفلا لوانتي نأ هرودقم يف يذلا عونلا نم دقانك يجأ نأ ءرم لا روصتي دقو

 هذه نوكت نأ لامتحا نع رظنلا فرصي هب ةصاخلا هتاحلطصم بسح

 قوفي هروهمج قرغي هنأب "وكسوم يف ةمهم' مليف هماهتاف :ةيسايس تاحلطصملا
 لتمملا عونلا كلذ نم اًدقان يجآ نكي ملف .مذلا نم تالاقم ةسمخ هتنادإ يف

 نأ نمؤي يذلا عونلا نم ناك هنكلو هل اساكعنا هروهمج لعج ىلإ قرحتيو اًزيحت

 :اهزيوطتل

 ناك ديكاتلابف .اًعدبم اًدقان نوكي نأ كشو ىلع ناك يجآ نأب لوقلا بعصيو
 لطبلل اولله" سجريتس نوتسرب مليفل هتعجارم نم حضاو وه امك جرخملا رود يعي
 :ةعئار ةايح اهتيا تحنمو ايمي وب نم سجريتس مأ تناك دقف ”يزاغلا

 سجريتس دلاو ناكو ؛هيلابلاو حرسملاو اربوألل اًركبم اًحتفتو ةصاخ سرادم

 همأ بح نيب قزمم لجر سجريتس نأ يجآ ىأرو .وغاكيش نم اًرينويلم ينبتلاب

 يف سجريتس طبختي كلذلو ؛لامعألا لاجم يف ينبتلاب هيبأ حاجنو نونفلل

 .رثكأ لوألا هليم ىلإ ةريخألا همالفأ يف ليميو سانلا ةيلستو نفلا نيب همالفأ
 .همالفأل ةيفلخ جرخملا ةايح نوكت نأب رثآ امدنع قراخ ءيشب ىتأ هنأ كردأ دقو

 .يجآ هنوكي نأ نكمي ناك يذلا دقانلا عونل ةبسنلاب ةريحملا تاحمللا ىدحإ انهو

 تالحر' مليف يفو سجريتسل ةبسنلاب ميلسلا قيرطلا ىلع ريسي هنأ ادب دقل

 ىلاربيل جرخم وهو  (ايركام ليوج) ناقيلوس .ل نوج رجه ١5:١ ”ناقيلوس

 نأل تايديموكلا ىلإ يعامتجالا يعولا مالفأ  هتيصخش يف سجريتس لئامي

 نكي مل 1547 "”شتيب ملاي ةصق" مليف يفو ."كحضت سانلا لعجل لأقي امم كانه"

 نم رخس امك بهذلا نع نيبقنملا نم رخسو لاملا عم ةيلك اًمطاعتم سجريتس

 .مليفلا ةياهن لبق مهلكاشم لح هنكلو نيهفاتلا ءاينغألا

 نأ ملعي ناك هنأ دبالو .(ب) فرح مالفأب هباجعإ نع ريبعتلا يجآ شخي ملو
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 اًضيأ نوتويل جاتنإ نم وهو نوسنبور كرامل ”بابشلا نونج" مليفو ”بعشلا
 ةديسلا" مليف ىلع يجآ اضيأ ىنثأو. 1944 ماع ةيئاورلا مالفألا لضفأ امهربتعاو

 .دوسألا مليفلل اجذومن نآلا ربتعي يذلا نامودريس تربورل ١1984 "حبشلا

 يعجارم لك نيب نمف (١؟)رثورك يلزوي وهو ةيمهأ هل رخآ عجارم كانه ناكو
 ١91١ ماع ىتح 1914١ ماع ذنم ةباتكلاب ماق هنأل ربكألا ءبعلا لمح دق فحصلا

 ملف اكيرمأ يف اًزيمت فحصلا رثكأل ةعجارملاب موقي ناك هنألو ءزميات كرويوينلل

 مالفأ يف ىري يجآ ناك امنيبو ."هفات' هنأ دقتعي ناك اميف ءابه هتفو رثورك عيضي

 مليف ناكو .ءيش يأ اهيف رثورك ري ملف بعرلل ادشح اهنوك نم رثكأ نوتويل لاش
 نأ ىأر هنأ مغربو "اًحضاوو اًنقتم' هل ةيسنلاب رينروت كاجل 15947 ”سانلا ةطق'

 .مالفأ ةرشع نسحأل هتمئاق لخدي ملف ةيساسحلاب مستي 'سانلا ةطق ةنعل' مليف

 وهو : "زميات كرويوينلا" ئراقب نودملا مسالا تحت كلذ ةباتكب موقي رثورك ناكو
 باتكلل اودع نوكي نأ نود ظفاحمو ةقلذحلا نع ديعب هنكلو فقثم صخش

 نود ةيناسنإلا ميقلاب اًنمؤمو احيحص هاري ببس يأ ىلع رداصي نأ نود اًيلاربيلو
 امدنعو ءاًيصخش رثورك تافص يه تافصلا هذه تناكو ؛هتيفطاع يف يلاغي نأ

 هنأل 1148 "ةزجعملا" ينيلليسور وتربور مليف ةماعلا بادآلل ةيموقلا ةطبارلا تنادأ

 يف لبذي هناطلس أدب نكلو .ينف لمعك رثورك هحدتما .ءارذعلا داليمل ةناهإ

 اهبتك يتلا تاعجارملا رخآ نمو .ريهامجلا كلذكو ريغتت مالغألا تناك .تاينيتسلا

 مكحلاب ةعجارملا حوت ملو .نب رشرآل 19717 ”ديالكو ينوب" مليف نع تناك رثورك

 ةباثم هنأ ىلع مليفلا ةيؤر نع زجع هنإ ثيحو .هرودقم يف ناك يذلا نيصرلا

 خطلمو تتشتلاو صخرلاب هفصو دّقف '”ميظعلا يداصتقالا داسكلا" ىلع قيلعت

 .فنعلاب

 (2) 003 © 0ا ع5 نهر ععا دمع طظطوانأع 8 8ءعملن عع "طموؤاعإت 0م ا طعس 50عأدأ نع 0

 اطع طالول* (ل نب الورأع مرنم 2:عوو 1974).
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 :مويلا ةيئامئيسلا ةعجارملا

 (١؟)دلانودكام تياود ماق دقو .ءارآلا نع ريبعتلا درجم نم رثكأ دقنلا نمضتي

 صيخلتب  ةيئامنيسلا ةعجارملل هتايح نم ماع نيعبرألا قوفي ام سرك يذلا
 :ثالثلا دقانلا فئاظو

 مليفلا ةميق ىلع مكحلا ١

 مليفلا ةميق تايثإ " 

 .نفلا خيرات يف حيحصلا هناكم يف هعضوو ىرخأ مالفأب مليفلا ةنراققم

 نيلوبو نوميس نوجو سيراسوردنأ  نيرصاعملا نيعجارملا نم ةثالث كانهو
 .دنالودكام دنع لثمألا دقانلل اًجذومن مهربتعن دق  لياك

 بيترتب 'ةيكيرمألا امنيسلا" ةلجم يف ماق دقو .نيجرخملا نع ةباتكلا يف قفدتي
 ىلع اًضيأو مهمالفأ ىلع :ءوضلا اًيقلمو ةددحم تافينصت بسح نيجرخملا

 نع اًضيأ دروف دوجو جربنرتس نوف فيزوج نع هتاسارد سكعتو .مهبولسأ

 ميمي نأ نود ءارآ نع ربعي ام اًرداث "ةيرقلا توص' يف يعوبسألا هدومع يضفو

 تربورل 191706 ”ليقشان' مليفل ةياهنلاو ةيادبلاب هباجعإ نم مغرلابو .اهيلع ليلدلا
 عيرأ نيب ةيلخادلا تاقالعلا ببسب ىفاكب سيل طسولا نأ دجو دقف نامتلا

 مليفل اهنع ةدتمم ةريبك ةياورل ةمئالم رثكأ ودبت يهو .ةيصخش نيرشعو

 درجم نع اًيضار نكي مل "فلؤملا بهذم" ىلإ يمتني دقان سيراس نألو يئامنيس
 تايلمعب نيج ارابرب لتقم نيب نراقو ىرخألا نامتلأ مالفأو 'ليقشان" ىلع مكحلا
 ”ةروص" مليفو 1519 "ةقيدحلا يف درابلا مويلا كلذ“ مليف يف سوقطلا تاذ توملا

 .,.15ا/4 ”انلثم صوصل“" و ١517 "ليوطلا عادولا" واقالا

 (3) طابا عطا 854ءادومهلل, (آدانأ عطا 841200810 هد 35409165” (طمعا ءعاننومل ©1115 1. ل. :

 طعم ع اثةلا 1966), 471.
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 لصح دقف ,ةيلعاف دييأتلا ىوقأب هئالمز لك نيب نم نوميس نوج ىظحيو
 يف ةاروتكدلا ةجرد ىلع دراشراه ةعماج جيرخو دلوملا يفالسغويلا دقانلا

 ةيلكو ايجولونكتلل ننتسولشام دهعم يف سيردتلاب ماقو نرامملا بدألا يف ةفسلفلا

 دقن يف ةباتكلا أدب امدنع 151١ ماع يف هل ةفرح دقنلا نم نختي نأ لبق دراب
 .«ويفلب نوسوه» يف اماردلا

 نم مغرلابو ,«رديلوينلا» يف مالفألا ةعجارم يف أدب تاونس ثالثب كلذ دعبو

 .«نيزاجم كرويوين»

 كلذلو نفلا ىوتسم ىلإ لوصولل حومطلا لقألا ىلع مليف لك نم عقوتي ثيحو
 يذلا سيراس سكع ىلعو :كلذ لعفت ال يتلا مالفألا كلت ةوسفقب لماعي وهف

 .ةعساولا هتقرعمب ءىراقلا قارغإ ىلإ نوميس ليمي ةقرب هتفاقث مدختسي

 دقنلاب ةيفاك ةيارد ىلع ناك هنكلو كوكشتيهب ادبأ اًبجعم نوميس نكي ملو
 نأب ةلئاقلا ةيسنرفلا ةيرظنلاب ملع ىلع حيصأ ىتح كوكشتيه نع بتك يذلا

 روعشلا تاعوضوم نع ام دح ىلإ ةلوئسم تناك جرخملل ةينامورلا ةيكيلوثاكلا

 ةرماؤم" مليف ىلع رباعلا رورملا نم ًالدبو , همالفأ للختت يتلا صالخلاو بنذلاب
 ةلأسملاب اضيأ ملع ىلع هنأب هئارقل تبثي نأب نوميس ررق دقف 19757 "ةيلئاع

 ؟ةثراكلا ىلإ ةعفدنملا ةرايسلا هذه عفد فقوي يذلا ام ملعت له" :ةيكوكشتيهلا

 دحأ مهتيحض نوكت امدنع ؟ نيمرجملا ىلع ضبقلا متي ىتمو ؛لئاه يبشخ بيلص
 ؟نيمرجملا سيئر مسا وه امو ,ةيئاردتكلا نم هفطخب اوماق يذلا ةفقاسألا

 . "هتنعل ثيروو مدآ نبا وهو نوسمدأ

 ةليسو امنيسلا نأب لياك نيلوب نمؤت :نف مليفلا نأب نوميس نمؤي امنيبو
 .مويلا اكيرمأ يف ةفرعم نيعجارملا رثكأ نم ةدحاو (١؟)لياك ربتعتو .ةيلستلل

 نأ ىلإ اًنايحأ ترطضا دقف امنيسلا روهمج يف اهجامدناو طيسولل اهبح ببسبو
 .نيفقثملا هجو يف فقتو ةماعلا عم ىواستت

 (4) طوسلامع اكدعا, "طعءعمع» امام 810/165” (8هوامم: ةاادمتأع - انكالع رولات 1974)ر
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 يميداكألا لوانتلا نأب ةنلعم ةعماجلا يف امنيسلا سيردت يعنت ام اًمئاد تناكو

 طيسولل ةبسنلاب ببحملا اهحالطصإ وهو «امنيسلا» ىلع يضقي فوس ميمصلا

 ىلإ بهاذ انأ» نكلو «مالفألا ىلإ بهاذ يننإ» ادبأ لوقن ال اكيرمأ يف اننأل

 :ةامتيسسلا

 ماعلا" هينير مليف ةلكاش ىلع ىتلا مالفألا نأب نمؤتو ءاعدالا رقتحت يهو

 يف فقت يهو ءاهرود نم امنيسلا داور درطي فوس ١ ءاينيرام يف يضاملا

 طقف رعشت يهف ءاهبصعت يف ةيلاغم تسيلف كلذ عمو ةيكيرمألا مالفألا فص

 .ةيبروألا مالفألا مظعم نم رثكأ امنيسلا هيلع نوكت نأ يغبني امم برتقت اهنأب

 ةدجنل عرهت ام اًنايحأ اهنأ الإ فلؤملا امنيسل ديدشلا اهراقتحا نم مغرلابو

 اهنإ ىتح اهلافطأ اوناك ول امك هاينكيب ماسو نامتلأ لثم نيرصاحملا نيجرخملا

 اهنأ نم مغرلابو 1976 «زاتمملا لتاقلا» هابنكيب مليفل ريربتلا دجت نأ تلواح

 للعت يتلا ةنطفلا كانه لب اهيولسأ ىف لاذتيا الف «يكرويوينلا» ىف بتكت

 فشكتي هنكلو اًكيمس اعانق ىدتري وهف ؛عداخ لياك بولسأو .ةلجملا هذهب اهطابترا

 ىلعأ ماقم يف هعضتو ةيلاغم حبصت مليف ىأب رثأتت امدنع يهو .ةيلخاد ةقر نع

 وتريب درانرب مليف ضرع ءاسم تنراق دقو .هيف هعضت نأ اهيلع بجي ناك امم

 يئامنيسلا كرويوين ناجرهم هب متتخا يذلا «سيراب ىف ريخألا وجناتلا» يشتول

 اهنأ ةنلعم ةرم لوأ اهفزع دنع يكسنفارتس روجيإل «عيبرلا سوقط» ءاسمب 7

 .ةزيمم ةمالع نيخيراتلا الك ربتعت

 لكشلا يهو ؛ةيفسلف نكت مل نإ ةيئامنيس ةيؤر لياك نيلوب كلمت كلذ عمو
 امنيسلا جرفتمل ىقرأ لكش ةباثمب اهنولثمي نمو اهسفن ربتعتو سانلا دنع ينغلا
 ظفل نع مالفأ" :ظفل نولضفي مهو ءايرلا نم امنيسلا داور زئمشيو .يداعلا

 ةيؤر اولمحتي نأ مهعسو يف سيلف ريظنتلا نم ردق لقأ ىوس نوديري الو امنيس

 «ةيلآلا ةلاقتربلا» كيربوك يلناتس مليف اهراثأ دقف كلذلو .ةيرخسلل اًمده مهميق

 عطتست ملو .ادبأ دمخت ال رشلا ىلع ناسنإلا ةردقم نأب ةيضق ريثي هنأل 87
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 يلاتلابو .كيربوك ةيرظن لوبق (امنيسلا داور لقألا ىلع) سانلاب نمؤت يتلا لياك
 ينفلا هاوتسمب تطبهو مليفلا دض ةياغلل ينونج فقوم ذاختا ىلع ةربجم تناك

 .روهمجلا دنع لتقلا حور ةراثإب هجرخم تمهتاو تاجردلا طحأ ىلإ

 ىلإ نيعجارملا ةيقب نم رثكأ ام دح ىلإ ةبيحر ةحاسمب لياك عتمت ىدأو
 ةنيعتسم مليفلا ءانب ةداعإ وه اهجهنمو :مالفألا ىلع ةضافتساب بتكت نأ اهناكمإ

 لاكشأب مليفلا نراقت ام ٌةداع يهو ىرخأ مالفأب اهتانراقمو اهتاعباطناب كلذ يف
 ءانب ةداعإ يف اهنأ ةعجارملا اهتالاقم ىلإ نوليمي ال نيذلا ءالؤه ىريو .ىرخأ ةينف
 مليفلل ةبسنلاب ليلقلا هبشلا هجوأ نم لمحي اًسكاعم اًمليف قلخت امنإ مليفلا
 "؟ءزج يحورلا بألا" الويوك دروف سيسنارف مليفل اهتعجارم تأدب دقلو .يلصألا

 هنأكو لكيام هجو أدب 1577 «يحورلا بألا» مليف ةياهن يف هنأ ةظحالمب 4

 ريغ ودبت «نفعتي» ةملك نكلو «هرجحتي» ةملك ءرملا لبقي دقو ؛نفعتي نأ كشو ىلع
 - هع
 .ةقئال

 اهتياردل اضيأ نكلو مالفألاب طقف سيل يخيراتلا دقنلا ىف لياك زيمتتو
 مليف نع اهباتكل "دعاصلا نيك" ةيحاتتفالا اهتلاقم ربتعتو .امنيسلا ةعانصب

 فلؤملا هرابتعاب شتيقيكنام .ج نامريه ويرانيسلا بتاك نع اًعافد "نيك نطاوملا“
 زليو ىلإ ويرانيسلا بسن دق ميركتلا نأ مغرب نيك نطاوملا مليفل يقيقحلا
 .شتيفيكنامو

 ريثأت ةيؤر تضفر وأ تلشف دقف .ءايمعلا اهطقن لياكل نوكت نأ يعيبطلا نمو
 ةعاذإلاو حرسملا يف هتربخب اديفتسم «نيك نطاوملا» مليف ىلع زليو ةيصخش
 اهلاقم يف اًهفده ناك امهمو .مليفلا ىف نيطيسولا ىف ام لضفأ صلختسا ثيحب
 ليتلل عاد كانه نكي ملف مليفلا فيلأتب قلعتت ىتلا ةلكشملا لح وه "دعاصلا نيك'

 .زليو نسروأ ةعمس نم

 لجأ نمو ةعساولا ةيئامنيسلا اهتفرعم لجأ نم لياك نيلوبل أرقن نحنو
 يف فيرعتلاو عاتمإلا نوعيطتسي باتكلا نم ليلقلاف .لومصملا يماعلا اهبولسأ

 .تقولا تاذ
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 :يقيبطتلا دقنلا

 اهكردأ دق ةقيقح ىهو طيسو يأ يف نييقيقح اًداقن دجت نأ ردانلا نم

 دقنلا ىف ةرتف مظعأ ةباثمب وه يذلا رشع نماثلا نرقلا ىف (*)بوب ردنسكلأ

 :يبدألا

 يرقبعلا ردني ءارعشلا نيب نم

 دقنلا لاجم يف قداصلا قوذلا ردنيو

 ١-1١-1١( ج دقنلا نع لاقم)

 ثيح «بهاذملا مامغم» يف مهقيرط نويعايبطنالا لضي نأ لامتحا بوب كردأو

 ةصقلا تناك ولف اذه عمو دقنلا تيب حاتفمل هدحو هتيكلم مهنم دحاو لك يعدي

 باوبأ هل اًنيب دقنلا ربتعن ذئدنعف سميج يرنه معز امك ةديدع ذفاون هل اًئيب

 ,ريسفتلا ركتحت نأ دقنلا يف ةسردم ةيأل قحي سيلو .هحاتفم هل باب لكو ةديدع

 صنلا ىلع ديدجلا دقنلا زكريف لمعلا نم صاخلا اهبارتقا يف ةيرحلا اهنم لكلف

 ةايح ىوتحم لخاد ةيتاذلا ةمجرتلاب قلعتملا هنمز راطإ ىف يخيراتلا دقنلا هعضيو

 يف يسفنلا ليلحتلاو ,تاقبطلا عارصل لمعلا راطإ لخاد يسكراملا دقنلاو .فلؤملا

 .ةيملاعلا رشبلا مالحا لخاد يروطسألا دقنلاو روعشاللا لخاد دقنلا

 نطاوملا» مليف تاريسفت ةنراقمب ةحضاو ةقيقحلا حبصتو :«يميبطت نف دقنلاف

 .ىسكرامو ىروطسأو ىمجارت  ىخيرات  نيفلتخم داقن ةعيرأ اهب موقي يتلا «نيك

 :يئامنيسلا خرؤملا ريسفت

 هب داعو «نيك» قحم دقف «دعاصلا نيك» يخيراتلا لياك نينوب لاقمل اًركش

 نم نينثا ىلإ لضفلا لياك تعجرأو .هبوثب هيرع زليو نوسروأ رتسي نأ لبق اًئينج

 باحصأ زربأو رشع نماثلا نرقلا ىف زيلجنإلا ءارعشلا ميعز ١1188 -744١بوب ردنسكلأ (#*)

 لاقم» و «دقنلا نع لاعم» هلامعأ رهشأ نمو .«ىكلملا طالبلا رعاش» بقل بحاصو دقنلا تايرظن

 (مجرتملا) «دايتسالا» و «رعش ةلصخ باصتغا» هيتمحلمو «ناسنإلا نع
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 دنالوت جيرج يئامنيسلا روصملاو شتيقيكن ام نامريه ويرانيسلا بتاك  هينواعم

 ام سكع ىلع هعم دحأ نواعتي ملو شتيفيكنامل ويرانيسلا ناك .مليفلا حاجن ىلإ
 «فلؤملا امنيس» بهذم باحصأ هيلع قلطأ يذلا جارخإلا نإو ؛نيوانعلا تراشأ

 .زليو جارخإ نم رثكأ يئامينسلا دنالوت ريوصتل نيدي زليو نوسروأ بولسأ هنأب

 رودب رول رتيب هيف ماق مليف وهو 1570 نونجملا بحلا" عم "نيك" نراقت نأ كيلعو

 تاروكيد :ةريثملا تاهباشملا ضعب ريثيو هريوصتب دنالوت ماقو (نونجم بيبط)

 علصألا زليوو علصألا ول نيب يدسج هباشتو فهكلا عباط اهل تارجحو ةيطوق
 ىلع ةيناملألا ةيريبعتلا سسأ ملعت دق زليو نأ حضاولا نمف .ضيبألا ءاغيبلا ىتح

 .دئالوت دي

 يتلا ىلوألا ةرملا يه نكت ملغ ويرانيس بتاكك شتيفيكنام زيمت نم مغرلابو

 ةددحم ةبارق كانهو .ءاينغألاو ءارقفلا نع ويرانيس ةباتك شيفيكنام اهيف لواحي

 دجملاو ةوقلا' مليفل سجريتس نوتسرب هيتك يذلا ويرانيسلاو نيك نطاوملا نيب

 رنراج ساموتف .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم لجر ةايح نيك لثم جلاع يذلا 77

 نيب لاصتا طقن كانهف .وداناسكإ رصق ديس لثم ضماغ لجر (يسارت رسنبس)
 راقتحالاو باجعإلا ةالاغم نم ميظعلا لجرلا هريثي امو طخلا :نيهويرانيسلا الك

 .نيرخآلا سوفن يف

 نيدي نيذلاو حدملا ليزج نم دهشم لوأ يف يطوقلا وجلا هراثأ امل ةيسنلابو

 ىجشلا وداناسكإ رهظم لمحي ذإ (*).و .ك .ر تاهويدوتس ىلإ لضفلا نم ريثكب
 ”ةروطخ باعلألا رشكأ" مليف لثم ىلوألا .و .ك .ر مالفأ ىف عالقلل احيرص اًبس
 تلاول 1558 "ةعبسلا مازقألاو جولثلا ةريمأ" مليفو كاسديوكس .ب تسنرإل 77

 ملالسلاف :ديجلا ءيشلا نم ديفتست فيك .و .ك .ر ةكرش فرعتف .ىنزيد

 يف انيريإ تشاع ثيح رمسألا يلمرلا رجحلا ىلإ تلوحت زليو مليف يف ةريهشلا

 (5) 1[1ءطقمل 8. ]عونعأا, "ه كلتوماجل 01 15.1.0 152015 طاءاننعك 12018012160, 1928-

 1942" (طط.]). انأوو., ]مل عروأأاإل 0أ 50هاناطعتم هلأ 0013 ©[عوور [978).
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 ”هدنال دتوكس ةكلم يرام" دروف نوج مليف يف ةأفدملا لثمو 'سانلا ةطق" مليف

 . اريثأت وداناسكإ حمالم زربأ ىلإ "نيك نطاوملا" مليف يف تلوحت 7

 .مليفلا تاطقلل يلعفلا عيمجتلاب همايقب زليو مركن نأ لبقو كلذ نم رثكأو

 زياو تربور امه 'نيك نطاوملا" جاتنوم لمعب ماق ىذلا نأ ركذن نأ دوجألا نم

 رثكأ مليفلا نع نيلجرلا الك ملعيف .نيوانعلا ىف هركذ دري مل يذلا نوسبور كرامو

 .كلذ ىف قح بحاص اجرخم حبصيل هقيرط ىف راس امهالكو زليو نم

 شتيقيكنام ويرانيس لضفب كلذو هرهوج يف ىكيرمأ "نيك نطاوملا" مليفو
 .(!)هجئاتنو حاجنلا يكيرمألا عباطلا وذ عوضوملا ثحبيو يكيرمأ يلصألا هناونعو

 :فلؤملا ةيرظنب صاخلا ريسفتلا

 زليو نوسروأ تاعوضوم مظعأ مليف لوأ لك لثم "نيك نطاوملا" مليف نمضتي .
 ملاعو .ءاسنلا ةركفب هعلوو ءارثلل ةبسنلاب ةضقانتملا هفقاوم اهمهأو هتامامتهاو

 ةديس" مليف يف رتسيفابو نيك :ةايحلا نم اًحومش رثكأ لاجرو كولملاب ءيلم زليو
 مهتاوذو 1500 ”نيداكرأ ديسلا" مليف ىف نيداكرأ يروجيرجو 1548 ”ياهغنش نم

 سارجأ" و 150١ "ليطعتو 1941 'ثبكم") جرخملا تايريبسكش ىف ىرخألا

 نيك وداناسكإ :زليو مالفأ ىف ةفلتخم ًالاكشأ ءارثلا نختيو). 19717 "ليللا فصتنم

 نم ةديس' مليف يف تخيلاو 'ماظعلا نوسربمإ لآ" مليف يف ربنع دالوأ لزنمو

 ديسلا" مليف يف وسرت ناس ةعلقو "ثيكم" مليف ىف نايسناد ةعلفو 'ياهغنش
 لكشب اًضيأ عقتو .”ليللا فصتنم سارجأ" يف عبارلا يرنه طالبو "نيداكرأ '

 جروج هيلإ أجل 0 قدنفلاو نيك يرام ةماقإ رقم : داسفلا تايزمر داضتم

 ةسلل" مليف يف ثيغاربلا ةبيقحو 'ماظعلا نوسربمإ لآ" مليف يف يناف ةمعلاو
 .153؟ ”ةمكاحملا" مليف يف .ك ةقشو 1504 ”رشلا

 (6) طوساأمع اكدعا, "طدهلتوتمع اكممع" طع 012 اكدرع 8001 (80502: آرام 8مل

.1-54 ,(1971 
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 ايارم :ةنادإلاو داسفلاو ءارثلا زاربإ يف زليوب ةصاخ ةنيعم تاعارب كانهو

 تارايسلاو (ماظعلا نوسربمإ لآو نيك) تاهدر (ليطعو ياهغنش نم ةديسو نيك)
 .(نيداكرأ ديسلا) ةصاخ تارئاطو (نيك) نيقئاسلا تاذ

 بيرغلا ملاعلا ءادتعا .ملاوعلا برحي قلعتت ام زليول ىرخألا تاعوضوملا نمو

 ”نيك' يفض .مظنملاو دئاسلل ةيقطنماللاو ةيوفعلا ةهجاومو فولأملا ملاعلا ىلع

 نم ىذلا نيك ملاع ةهاتم لخدتل ةنمآلا ةيداعلا اهتايح ردنسكلأ نازوس كرتت
 قرطب ةيملاعلا ىرخألا همالفأ يف زليو سكعيو .هيلإ يمتنت ال اهنأ حضاولا

 ريثتو .«ماظعلا نوسربمأ لآ» مليف ىف نوتيفلاو داوجلاب ةرايسلا ةهجاوم ,ةفلتخم
 ,1547 «بيرغلا» مليف ىف ةئداهلا تكيتكنوك ةنيدم يف بارطضالا ةيزانلا

 يقليو .«ياهغنش نم ةديس» مليف يف مرجمو لطاع يرثل ىدنلريأ راحب ضرعتيو
 لوثمو هرشلا ةسل» مليف ىف فنعلاو تاردخملا نم سوباك ملاع يف نييداع نينثاب
 ملاوعلا ضراعتتو .«ةمكاحملا» مليق ىف ىتسشاف قيقحت بتكم مامأ ريغص لجر

 عم ثبكم ملاعو ؛ثبكم ىديل ملاع عم ثبكم ملاع :تايريبسكشلا ةرئاد يف ىتح

 ملاعو ليطع ملاعو وجاي ملاعو ليطع ملاعو .«ثبكم» مليف يف فوكام ملاع
 ملعو فاستلوف ملاعو يرنه ملاعو فاتسلوكف ملاعو .«ليطع» مليف ىف ةنومديد

 .ليللا فصتنم سارجأ مليف يف لاه

 يف نيك يعارذ يط :رارغ ىلع - اهتايح ءانثأ ةيزليولا كلملا ةيصخش تومتو

 ءانثأ عبارلا يرنه ةافوو :ةنيفس رهظ ىلع ليطع شعن لمحو ءهردص ىلع ةباهم
 جرب ةمق ىلعأ نم :عئار لكشب ءاضيأ تومي زليو ريرش ىتح .هشرع ىلع هسولج
 ىف ايواهوأ :«ىاهغنش نم ةديس» مليف ىف تايارملا ةهاتم ىفو :«بيرغلا» مليف يف
 هنكلو ةيكيرمأ ةصالخ (نيك نطاوملا) سيلف «نيداكرأ ديسلا» مليف يف ءاضفلا

 :يجولوثيملا دقانلا ريسفت

 ةيصخشل اًديسجت «نيك نطاوملا» مليف يف ةيسيئر ةيصخش لك ربتعت
 ةلوفط سويزل نكت ملف (*) سويزل ءاطغ الإ وه ام هسفن نيك نإ ذإ .ةيجولوثيم

 .ثانإلا عم هتاقالع ةرثكب رهتشاو ةيقيرغإلا ريطاسألا ىف ةهنآلا ريبك (*)
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 ةبسنلاب لعف امك سونورك ريرشلا هوبأ همهتلي ال ىتح تيرك يف همأ هتفخأ دقف
 .ةداتعملا ابصلا ةرتف يف اضيأ اًمورحم نيك رتسوف زلراشت ناكو .نيرخآلا هلافطأل
 ىف نكي مل يتلا ةايحلاب ىظحي ىتح يصو ىلإ همأ تصوأ ًالفط ناك امدنعف
 ٠ .لشافلا هيبأ ةوطسل ضرعتي ال ىتح لثملابو هل اهحنمت نأ اهرودقم

 دقف .اًرقتسم اًجاوز نكي مل هنكلو بلوألا لبج ىلع اريه نم سويز جوزتو
 ملو ؛:تايرخأ ءاسن ىلإ سويز تافتلا يف ببسلا ةرفانلا اريه ةعيبط تناك
 ةنبا يهو نوترون يليمإ درابلا لامجلا تاذ ةيطارقتسرألا نم نيك جاوز فلتختي
 ىلع اهكولس لد دقو اهجوز نم اًيعامتجا ىقرأ يليمإ تناكف ؛ةلود سيئر تخأ
 ءاسنلا عم ناكم يأ يف بحلا نع ثحبسلا ىلإ سويز لثم نيك رطضاو .كلذ
 نازوس ةبهوملا نم اهنامرحب ةريهشلا ةينغملا كلت ةصاخ تاقيقرلا تايناغلا

 امإ ذختي ناكف .ةيقيقحلا هتيصخشب ءاسنلل سويز ودبي ناك ام اردانو ءردنسكلأ
 نهترايزب موقي وأ (برحلا ىلإ هتجوز رجه اًجوز وأ ةعجب وأ اروث) ارياغم ًالكش
 هبحت نأ ىف بغري ناك هنأل نازوس نع هتيمهأ نيك يفخي ةيادبلا يفف .ًاليل
 نم لعجي نأ نيك لواحي امدنعو .«5كنع اذامف .نيتفيحص ريدأ يننإ» :هصخشل

 نويئامجيب حبصي هنكلو نويلامجيب رود ىلإ سويز رود كرتي هنإف ةمجن نازوس
 هيف بدت يذلا هلاثمت بح يف نويلامجيب تاحنلا عي امنيبف ؛ةسوكعم ة ةقيرطب

 ثيح نويلامجيبل اضقانم نيك نم ًالعاج ةروطسألا زليو سكعي ةزجعمب ةايحلا

 .ةيح ةأرما نم ةيمد ميمصتب موُمي

 نأ نيك ىلع بجيو .هيبأ نايغط نم ًالدب بلوألا لهأ ريونت أدبم سويز لحأو
 ةقبطلا ىف تافصلا أوسأ لثمي ىذلاو هيلع يصولا رشتات هيبأل ًاليدب براحي
 ءيش لك» :نيك هبيجي ..هنوكي نأ بحي امع نيك رشتات لأسي امدنعو .ةزيمتملا
 ربكألا كلاملا رشتات :ام لكشب اًمئاد سنورك نيك براحي عقاولا يفض .«ههركت
 امدنعو .سيتيج ميج يسايسلا سيئرلاو ينبتلاب هدلاو وهو «ملعتسملا» ةفيحصل
 نيك يف ىري يذلا دناليل صخش ىف سويثيمورب لزاني وهف سنورك عم رجاشتي ال
 .«كسفن ىوس ءيش يأب أبعت ال كنإ» :هيلع وه ام ىلع
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 نم اًفئاخو اًمقتنمو رشبلل اًيداعمو اًدبتسم :امامت رخآ سنورك سويز حبصيو

 مغريو سنورك رشتات لثم ربكلا يف نيك جوزتيو ًالزعنم ةياهنلا يفو هناطلس عايض
 يفو كلذ نيبو هنيب لاحو ءارشلا هدسفأ دقف ةيناسنإلا عفن يف بغري هنأ

 ىلعأ ىلإ اًنايحأ ةحارلا ىلإ أجليف بملوألا لهأ نيب لاتقلاب سويز قيضي ةذايلإلا"
 نازوس لشضو ءاقدصألا ةنايخو ةيسايسلا ةميزهلا دعب قيفيو اديإ لبج يف ةمق

 .لزعنملا وداناسكإ ىلإ أجليف اربوأ ةمجنك

 .رهوجلا يروطسأ هنإ ..اًيكيرمأ هرهوج ىف «نيك» سيلف

 :يسكراملا ريسفتلا

 ةيكيرمألا ةيلامسأرلا روذج رخآ مليف يأ نم رثكأ «نيك نطاوملا» مليف ضرعي
 اهبلجي دق يتلا عفانملا مادختسا ءوسو اهحاجن يف درجملا ظحلا ىلع دمتعت يتلا

 فصن ىف مكحتي ظحلا نأب «ريمألا» هباتك يف يلليشايكيم ذاشأ امكو ؛ظحلا اذه

 ماظنلا لاح وه اذهف :رخآلا فصنلا يف ةيصخشلا انتردق مكحتتو انرومأ

 ..يلامسأرلا

 مل ذإ ,ودارولوك مجنم ىلع نيك يرام تلصح نأ ةفدصلا ضحمب ناك دقلو

 روجهم مجنم ةيكلمب اًكص اهاطعأف هتماقإ ةرجأ عفدي نأ ءالزنلا دحأ عطتسي

 يف ظحلا عضي نأ درجميف .ملاعلا ىف بهذلل مجنم ىنغأ ثلاث دعي اميف حبصأ

 ءوسلو :هنم ةدافتسالا انرودقمي نوكي نأ ذئدنع بجيف ام اًئيش ةرم انقيرط

 اهنبال ضرت ملف لشاف لجر نم تجوزتو ةضيرم نيك يرام ةردقم تناك ظحلا
 ىلإ يبصلاب تصوأ دّقف كلذلو هيبأ نم لصألا قبط ةخسن حبصي نأ زلراشت

 زلراشت تمرح كلذ اهلعفيو نيروهشملا لاملا لاجر نم وهو رشتات .ب رتلاو ةياعر

 .رينويلمب قيلت ةايحب عتمتسي نأ هنكمي ىتح ةداتعملا ةلوفطلا نم

 لواحي ةيلامسأرلل ةيحضكو ءاسوباك هرهوج يف يكيرمألا ملحلا ربتعيو
 ةرادإ هقتاع ىلع ذخأي امدنعو .هسفن صلخي نأ ةيادبلا يف رتسوف زلراشت

 ربخيو .ءارقفلاو ةقثلا باحصأ زاربإ يف أدبي «يكرويوينلا ملعتسملا» ةفيحص
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 نأ يرورس ثعبم اًضيأ هنإ  كيلإ رسب يضفأ فوس  يبجاو هنإ :هيلع يصولا
 نم ةمزرش ةقرس نم نمأم ىف ءافرشلا نيحداكلا عمتجملا اذه سانأ ىرت

  الفغ لاملا سيواهم ةنصارق

 ةرادإ ضفري اضيأ وهف .ءيدابم وذ لجر هنكلو نيروهشملا دحأ نيك نوكي دقو
 .هتطلس نع لزانتي كلذ نم ًالدبو .صاخلا هعورشم تناك ول امك ةفيحصلا
 هتباتك ءانثأف كلذ عمو .ةفيرش ةديرجب هئارق اًدعاو هئدابم نع اًنايب انضيأ بتكيو

 .ناطيشلل هسفن عاب دق نيك نأ حضاولا نمف .ههجو مالظلا بجحي هل
 ةياهن ال لاملا ساروا ةديقمع ثيرو هنأل نيكل صالخ كانه سيلف

 ةيناثلا هتجوزل نيك يرتشي ةزيمتم ةايح همأ هل ترتشا امكف طبضلابو ؟اهل
 ىفو ؛ةبهوم هل كلمت ال رودل اهب اًعفاد اربوأ راد اًنضيأ لثملابو ايئاربوأ ةلبقتسم
 ءيطاش ىلع تاذلملل ءارصق يرتشي اهدشني ىتلا ةلزعلا ققحي ىكلو ةياهنلا
 .اديرولف جيلخ

 (*) يطارقوتولب هنأب ةفاحصلا هتفصو هتوم دعب ؟نيكرتسوف زلراشت وه نم
 ةرمز ىف لامعلا ةباقن ويجوجاميد هعضوو .ةيعويشلاب هيلع يصولا هفصوو
 اًصخش تنك دقو اًمئاد لظأ فوس» :هسفن نع نيك ىأر كانه مث .نييشافلا
 .«ايكيرمأ :اًدحاو

 دئاسلا موهفملا نع صضقانتمو لبلبم هنأب نيك نع دئاسلا موهفملا فلتخي الو

 اهب رهاظتن يتلا ةيطارقميدلاو ءاهيلإ يمتنن يتلا ةيروهمجلا اكيرمأل
 .نيكل اهوجو ةثالثلا اكيرمأ هوجو حبصتو .اهدارفأ انحبصأ يتلا ةيروطاربمإلاو

 دعيو ايطارقميد اميعز حبصي مث نيلثممل هتاطلس ضوفي ىروهمج ررحم وهف ًالوأ
 اًيرامعتسا حبصي ةياهنلا يفو ؛ناسنإلا قوقحل ًالطب نوكي نأب هئدابم نالعإ يف

 .رخافلا وداناسكإ رصق يف شيعي اًيقرش اًكلمو اًركامو احيرصو

 .هتهافت مغر ءارثلا لضفب ةطلس كلمي ىذلا صخشلا (*)
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 .لجر لوحت لالخ نم دلبلا لوحت ةبقارم ىلع «نيك نطاوملا» مليف انمغريو
 نع فشك دق هنأل اذهف هرهوج يف اًيكيرمأ اًمليف "نيك نطاوملا" مليف ناك اذإف

 .(1)ةيلامسأرلا :يساسألا ىكيرمألا رشلا لصأ

 (7) 80طعك آه نهساسععم, ”1طع ة8لدلطءأسو ه6 تكانمعم اممم”, (8ءءا ماعز: الملك عوتاول ه6

 هةلاكمرسأو 2ععوور 1983), 35. ب
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 يئامنيسلا دقنلل تاداشرإ

 يف ليوط رمع دعبف .يئامنيسلا دقنلا ىف ةدحاو ةقيرط كانه دجوت ال
 تلازام هتمدخ يتلا ريياعملا تناك اذإ امع دنالودكام تياود لءاست ةعجارملا
 دقان همدقي نأ نكمي ام لضفأ نم دنالودكام تاداشرإ تربتعا دقو .ةمئاق

 لثمت يهف ءانه اهرركن نأب ةريدج نذإ يهف كلذلتو ءامنيسلا سرادل رصاعم
 فوسف كلذلو ؛ةقداص نيناوق تسيل يهف كلذ مغرو امنيسلا نم بارتقالا قرط

 دنالودكام ناكو .نيعم مليف ىلع قيبطتلل اهتيلباق ةبوعصل اهنم ضعبلا ىنثكنسن
 :تاءانثتسالا عم لماعتن نأ لهسألا نم لازامو .كلذب حرص نم لوأه سفن

 الأ نم لضفأ تاءانثتسالا هذه ءرملا اهب سيقي تايوتسم كانه نوكت امدنعو
 لامعأ دحأ نم يه ةيلاتلا تافطتقلملاو .قالطإلا ىلع تايوتسم هل نوكت

 زاجيإ يف هتاداشرإ صخليو «دنالودكام تياودل ..مالفألا نعد ناونعب دنالودكام

 وذ دقان يننألو .امنيسلا نم ءيشب ةيارد ىلع تحبصأ دقف اًماع نيعبرأ دعب
 نم الإ اذه بيس حرشأ نأ عيطتسأ ال نكلو ؟اذاللو هلضفأ ام فرعأ انأف ؛ةيارد

 امب اهب ملأ تاحالطصا يهو همييقتب موقأ يذلا نيعملا لمعلا تاحالطصا لالخ
 ىل ملع ال كلذ لكف ءيتاطشجلاو عسوألا يأرلاو ةماعلا ةيرظنلا امأ .ةيافكلا هيف

 وأ ةطرفم ةيساسح هيلع قلطي دقنلا حالس يف يدنع صقنلا اذه ناك اذإو .هب
 .اًديدحت رثكأ اًمئاد ناك دقف اًيصخش اساسحإ ًالضفت لقأ لكشب
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 جرختلا ىلع نوكشوي نيذلا ةبلطلا نم مه نم ةصاخو سانلا نكلو
 مكحأ يتلا سيياقملاو سسألاو دعاوقلا نع اًمئاد يننولأسي نيقيلل نيشطعتملاو

 ةباجإ يف ركشا ال نكلو هولأسي نأ مهقح نم لاؤس وهو  مالفألا ىلع اهلالخ نم
 احضاو ناك هنكلو هركذأ ال ام زفاح ىنعفد تلخ نينس نمو .قالطإلا ىلع هل

 نآلا ىتح رشنت مل يتلا ةجيتنلا تناكو .قرولا ىلع تاداشرإلا ضعب نودأ يلعجل

 ؟قالطإلا ىلع تايصخش كانه له عقاولا يف لب ةكسامتم تايصخشلا له- ١

 ؟ةايحلل ةبسنلاب ةقداص يه له - ؟

 ؟ًاليصأ ناك مث نمو نيعم مليفل دعأ وأ يطمن ريوصتلا له - ؟
 نيتم عاقيإ كانه لهو ام ءيش لجأ نم فيضت لهو ةطيترم ءازجألا له  ؛

 | ةهريجفت مث رتوتو ءانبو ةورذو لكش كانه حيصي ىتح

 يتلا يه ةدحاو ةيلقع نأب ساسحإ كانه لهو لمعلا ءارو لقع كانه له
 ا ؟مليفلا ةدام ىلع صاخلا اهيأر تضرف .

 اًبيصم ثلاثلا ربتعيو ضماغلا ىنعملا نم ام عونب ناريخألا نالاؤسلا يحويو
 قالطإلا ىلع نيلاؤس لوأ ىلع لوعأ نأ يننكمي ال نكلو .اًيهيدب نكي مل نإ
 يهو يباجعإ لانت ةريثك مالفأ كانهو :لالهتسا ةباثم ىف امهدحو امهعدنلو
 لامعتسالا طاطملا حالطصالا اذه زواجت اذإ الإ :ةايحلل ةيسنلاب ةقداص ..تسيل

 ةدايقلا ىف رفصلا ةجردو سودرفلا لافطأو ةروسكملا معاربلا :مالفأ لثم فولأملا

 الي اهنم ضعبلاو .بيهرلا ناقيإ نيتشنزيأ مليفو ةقفاوملا دنعو يراجيلاكو
 ربوتكأو ةناسرتلاو نيكمتوب :ةكسامتم ريغ وأ ةكسامتم اًمامت (تايصخش)

 نلباشو نوتيك تايديموك لتحتو ءايبميلوأو سويشروأو دابنيرامو بصعتلاو

 ٠ ىلع يوتحت ذإ ..اًطسو اًناكم زدليف .س .و و سكرام ناوخإو شتيبولو
 نكلو «ةايحلل ةبسنلاب ةقداص» اضيأ يهو يضرم لكشب ةكسامتم تايصخش
 .س .و) طلستمو ضورفم لكشب نوكت اًنايحأو .اهكسامت يف ةالاغم كانه
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 نم ةيلاع ةجرد ىلع اهنإف زاجيإبو .يديرجت اهيف قدصلاو (رتسيو وشورج
 ينيع مامأ نفلا ءامس ىلإ ةدلصلا ضرألا نم رارمتساب وفطت اهنأ ةجردل عنصتلا
 .(١)رورسلاو ةشهدلاب نيتئيلملا

 دّقنلا لاح اًضيأ اذهف نوطالفأ ىدان امك لؤاستلاب أدبت ةفسلفلا تناك اذإف
 ةقيرطلا حرش ىف ةبغرلا ىلإ روصلا كرحتل ةشهدلا نم ساسحإب يئامنيسلا

 .«اينف المع ةكرحتملا ةروصلا اهب حبصت يتلا

 لفطلا ةشهد دقفت الف زجعم لكشب كرحتت مالفألا نأ فرعت تنك اذإ ىتحو
 كنم بلطي امدنع كردت نأ كيلع .مليف لوأ تدهاش امدنع اهب ترعش يتلا

 نرقلا ىلإ عجري يذلا دقنلا نف وه ميدق نف يف كراشت كنأ مليفلا نع ةباتكلا
 .داليملا لبق عبارلا

 هلعفي نأ «مليفلا حيرشت» باتك لواح ام اذه لكلاب ءازجألا ةقالع ىف ركف

 لئاسو ىلإ ةياهنلا يفو يلكلا مليفلا ىلإ يئاورلا مليفلا تانوكم نم رمتسيل
 دحأك ةطاسبب وأ ينهم لكشب اًيئامنيس اًدقن عباتت امدنعف :مليفلا ريسفت
 ةدحو مليفلاف .ةيلكلا وأ لماكتلا كلتمي ينفلا لمعلا نأ ركذت امنيسلا يدهاشم
 اذه نأ نم مغرلاب هلماكت دقفي ال هنإف اًئيشف اًئيش هنم انيرتقا ول ىتح ةلماك
 .ءازجألا عمج ديعأ اذإ الإ هينبت ةبوعصلا نم نوكي دق لماكتلا

 غلبي نكي مل بوب نأل لصفلا اذه نع اًقباش تويردشسكلا نم نسابتقالا ىرج

 تلاز ام يتلا ءيدابملا عضوف «دقنلا يف لاقم» هتديصق بتك امدنع هرمع نم نيرشعلا

 .ءازجألا ىلع ال لكلا ىلع زيكرتلا نع هلوقي اًئيش اًضيأ هيدل نإف عقوتت دق امكو . ةقمستم

  لكلت ةلماكلا ةجيتنلاو لصولا ةوق نكلو لامجلا امه نيعلا وأ ةفشلا تسيل
 (41 40 )1١, دقنلا يف لاقم

 كدقن قبط مهلأرقت د نيذلا داقنلا عاونأ وأ حبصت دكان يأ عون مهي ال

 . انف نوكي نأ  مهدحأ وجري  يلك لمعك مليف لك ىلع مهدقنو

 (1) 54ءطومجأل, “طتتوطا 11ءا7ومدلل ه0 8401/1 عو”, 11-1.
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 قحلم )١(
 اهيجرخمو اهيلإ انعجر ىتلا مالفألاةمئاق

 ل نيتشكنارف نالباقي وليتساكو توبأ

 تديمش نع ءيش لك

 نلوكنل ماهاربأ

 (رييكلا لاقنركلا) قزأم يف لطب
 مهتملا
 ةعيبطلا يدانت امدنع

 يداهلا طيحملا ربع

 مدأ علض
 لوهجم ناونع
 ةيقيرطألا ةكلملا

 بئارغلا لك ةهجاوم
 ةءاربلا رصع

 فئاز ءاكذ

 نترامو سيلأ

 انه شيعت سيلأ دعت مل

 ءاوح نع هفرعت ام لك

 يمأ نع ءيش لك

 نوتراب زلراشت

 نباب ردنسكلأ

 ثيقيرج .و .د

 ردلياو ىليب

 ليرتيد ميلو
 كريكيدوأ فيتس

 نوئسوه نوج

 ركويك جروج

 نوريماك ميلو

 نوتسوف نوج

 دروفكاه روليات

 2. سزيسروكس نيترام

 هينيشت هيردنأ
 سزيسروكس نترام

 شتيقيكنام فيزوج

 راثودوملا وردب



 ٍسيئرلا لاجر لك
 ييرغلا ناديملا ىف ءيداه ءيش لك

 ءامسلا هي عمست ام لك.

 شهدملا سواه رتيلك روتكد

 يكيرمألا لامجلا

 سيراب يف يكيرمأ

 يكيرمأ مارغ
 داتسمأ

 ليقتيمأ بعر

 دغلا ىلإ نآلاو
 ءيش كانه نكي مل ذئدنعو
 ةرذق هوجوب ةكئالم
 موي فلألا تاذ نآ

 ىرخأ ةأرما

 انل ةيرحلا

 رخآ ءيش يأ

 طقف ناكملا اذه

 يشتابأ
 ةقشلا

 نآلا ايؤرلا رفس
 يبح اي ظقيتسا
 تلفسألا ةباغ

 يتناغأ
 ةبيهرلا ةقيمحلا
 لبقتسملا ىلإ ةدوعلا

 الوكاب نالآ

 نوتسليام سيول

 كريس سالجود

 كاقتيل لوت انأ
 نميدنم خادم

 رودي جنيل

 جريبليبس نقيتس

 جربنزور تراويتس

 ليشيب جتكريإ

 ريلك هينير

 زيتروك لكيام

 توراج زلراشت
 نلآأ ىدود

 ريلك هينير

 نلأ ىدود

 جئاو نياو

 شتردلأ تربور

 ردلياو يليب

 الوبوك دروق سيسنارف

 نوتسوه نوج

 ردلياو يليب
 ياركام ويل

 سيكيميز تربور



 ؟ج لبقتسملا ىلإ ةدوعلا

 ؟ج ليقتسملا ىلإ ةذؤنلا

 ليمجلاو ريرشلا
 رشلا يضارأ

 رانلا ةرك

 يبماب

 ةيقيسوملا ةقرفلا ةيرع

 ياودورب يف زيلكراب
 رئازجلا ةكرعم

 شحولاو ةليمجلا

 ةماقإو مون

 ةياهنلا ةيادب

 ماهكيب لثم اهلكرا

 بوبحملا

 يلكريب ناديم
 انتايح مايأ لضفأ

 ىستيب فافز

 ٍ ةجاردلا قراس

 (قزأم ىف لطب) ريبكلا لاقنركلا
 ' بيهللا

 ةريبكلا ةزوضلا

 نيبكلا عونلا
 قالط ةقيثو

 رويطلا

156 

 لكك

567 

1 

 ١:5

:15 

 لحال

05 

 1١1511

 1515١

 لد

 ليد

/150 

 انتي

 لل

13 

 ادا

155 

 1١ 5ا/

 156١

1501 

1 

 1ةوغك

1 

 1١5017
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 سيكيميز تربور

 سيكيميز تربور

 كلام سناريت

 . سكوه دراوه
 دئاه ديفاد

 رتلاو زلراشت

 وكروكتنوب وليج

 زياو كريكو ليدسورت ىراج

 وفورت اوسنارف

 نودروج يآ تريب
 اهداش ردنروج

 ميد ناثنوج

 ديول كنارف

 رلياو ميلو
 ادلأ نالآ

 اكيس يد ويروتيف

 ردلياو ىليب

 جنال زتيرف

 تسيج رفوتسيرك

 سكوه دراوه

 ركويك جروج
 كوكشتيه ديرفلأ



 ةمأ دلوم

 فقسألا ةجوز

 زرألا ةرارم
 ةرملا ىولحلا

 يساردلا لصفلا ةباغ

 ءادوسلا ايلاد

 ءادوسلا ديلا

 ديلجلا ىلع قابس

 نستيو ريلب عورشم

 ةعماللا جورسلا

 نايمعلا جاوزألا

 ةطقنلا

 ءارقشلا سونيف

 ريبكتلا
 قرزألا كالملا

 ءاقرزلا ةيحللا

 حورلاو دسجلا

 دسجلا ةرارح

 يعفدملا

 ديالكو ينوب
 دترملا ديكلا

 دالوأ اي اوكبت ال

 مقتنملا
 ثمهاللا

 رتسورب نييالم

1016 

 /1 ١5

1534 

 التل

156 

 نيل

1500 

 ١1م"

1559 

 1١ ة5ا/غ

151 

 ١504

 ليكسضت

 لدللاا

 لل

15 

 ١5 ا/

 اوما

 ليلا

15 

 ١5 ا/

19 

 504١م

151064 

 ١546

33322 

 ثيقيرج .و .د

 رتسوك ىرنه

 سيتناس ىد ىبيزويج
 1[ كيادناف .س .و

 سكورب دراشتير

 املاب ىد نايارب

 بروث دراشتير

 توكس ىلدير
 كيريم لييناد

 سكورب لم

 مياهورتس نوف كيريإ

 نبالا ثروي جنفريإ

 جربنريتس نوط فيزوج

 ينوينوطنأ ولجنأ لكيام

 جربنريتس نوك فيزوج

 رملأ .ج راجدإ

 شور تربور

 نادساك سنارول

 سالو دراشتير

 نب رثرآ

 نازاك ايلإ

 سريب يلربميك

 جنيك يرنه
 رادوج كول ناج

 ليه رتلاو



 نيتشكئارف سورع

 ياوك رهن ىلع رسج
 ةرباع ةلباقم

 نوداجيرب

 لفطلا ةييرت

 ياودورب زور يناد

 يراعلا لبجلا
 روسكملا مهسلا

 ةرسكتملا معاربلا

 ةوخإلا

 يقيفر يميفر

 ةمشاغلا ةوقلا
 ياودورب ىلع تاقلط

 ةفرتحم ضورع

 يديساك نستوب

 اناوب ناطيش

 يراجيلاك روتكدلا ةنيباك
 نظفم

 نيجس

 اينروفيلاك حانج

 ايليماكلا ةداغ

 بعرلا جيلخ

 ْ توباك

 نامديارف لآ ىلع ضبقلا
 ةلايخلا ضرع
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 ليوه سميج

 نيل دياد

 نيل ديقاد

 سكوف دراوه
 نلأ يدود

 يل جنآ
 زيفاد رليد

 ثيقيرج .و خخ

 تير نيترام

 ردلياو يليب

 ناساد لوج
 نلأ يدود

 زيتروك ناد

 ليه يور جروج

 رلبوأ نسرآ

 نيو تربور

 يكناه ليئاكيم

 ليومورك نوج

 سور تريره

 ركويك جروج

 سزيسروكس نترام

 يكيراج وردنأ

 ٠ جنيك يرنه



 وغاكيش

 ناياشلا فيرخ
 لافطألا ةعاس

 ليللا فصتنم سارجأ

 ةينيصلا ةينيدملا

 نيك نكاوملا
 ةيلآلا ةلاقتربلا

 ثلاثلا عونلا نم ةبيرق ةبلاقم
 ش قالفنا

 درايلا لبجلا

 ودارولوك دودح

 لاملا نول
 ناولأ

 ريغصلا ابيش اي دع

 أاملاب يد نايرب

 زيتروك لكيام

 سزيسروكس نترام

 سيكيميز تربور

 املاب يد نايرب

 رنيوت كاج

 سلوقوأ سكام
 نلأ يدود

 نوسبور كرام

 هربنتأ دراشتير

 لاشرام تربور

 دروف نوج

 رلياو ميلو

 زليو نوسروأ

 يكسنالوب نامور

 زليو نوسروأ

 جنلركه يمآ

 نسلو لؤار

 سزيسرؤكس نترام

 ربوه سيئيد

 نام لييناد



 نطولل ةدوعلا

 ةيطورخملا ةريزجلا
 مئادلا يناتسبلا
 لاصتا
 رضخأ حمقلا

 فيرلا ةاتف
 فاللغلا ةاتف

 جيرك ةجوز
 تيفملا ىنظفلا
 ءادوسلا ةريحبلا نم قولخم

 تابوقعو مئارج
 ةيطاقتم طوطخ

 ىفتخملا نينتلاو ضبارلا رمنلا
 ءاكيلا ةلصو

 ةنيدملا ةخرص

 سانلا ةطق ةنعل
 نيتشكتارق ةنعل

 يصقرا ةأتف اي يصقرا

 مالظلا يف صقار
 بائذلا عم صقار

 ةملظملا ةنيدملا

 ملظملا رمملا

 ملظملا لاصتنالا
3 

 يبشآ لاه
 جنال رتلاو

 سلليريم ودئانرف

 سيكيميز تربور

 ريار جنفريإ

 نوتيس جروج

 ركويك جروج

 ردزرأ يثورود

 ويام ىشرآ

 دلونرأ كاج
 نلأ يدود

 كام دويس تربور

 يل جنآ
 نادروج لين

 كامدويس تربور

 زياو تريورو نسيترف نوف رثناج

 رئزرأ يثورود

 ريرت نوُك سرول

 رنتسوك نيقيك

 لرتيد ميلو

 زيئاد رمليد

 جئرلوب دنومدإ

 رجنزيلش نوج
 دووم اس
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 يكيرمألا ليللا
 دارجلا موي

 ضرألا ترقتسا نأ موي
 ءامسلا مايأ

 ىتوملا

 ةتيمم ةياهن

 بيلصلاب نوحشتي ال ىتوملا لاجرلا
 ةدئاف الب ريدقت

 اهب قيلي توملا
 يراه ميطجت

 نالزغلا دئاص

 لحارلا

 ةيناث ةرم بكري يتسيد
 فافتلا

 ناطيشلا هسيتلي ادارب
 ةميرجلل م بلطا

 رذقلا يراه

 موصوملا

 نيعل موي رهظ

 ةيمدلا لزنم

 . جودزم نيمأت

 يبح عم لفسأ ىلإ
 الويكارد ةنبا

 سيولوكياس روتكد
 مالحألا تايتف

 وفورت اوسنارف

 رجنزيلش نوج

 زياو تربور

 كيلام سنريت

 نوئسه نوج

 رلياو ميلو

 رنير لراك

 ليومورك نوج

 سيكيميز تربور

 نلأ يدود

 ونميشت لكيام

 سزيسروكس نترام

 لاشرام جروج

 رلوأ .ج راجدإ
 لكئارف ديكاد

 كوكشتيه ديرفلأ

 لجيس نود

 جربنريتس نوف نوج

 تيمول ينديس

 دنال راج كيرتاب
 ردلياو يليب

 دير نوتيب

 رايليه تربمال

 كاس دوش تسنرإ

 نودنوك ليب



 مالحألا عراش

 لتقلا سبالم اًيدترم
 قئاسلا

 دياه رتسمو لكيج روتكد
 نع فقوتأ نأ تملعت فيك وأ فولجنارتس روتكد

 ةلينعلا بحو قلق

 وجاقيز روتكد

 كوهوملا ىلع لوبط

 ةطبلا ءاسح

 سمشلا تحت عارص

 ملعملاو سرخألا
 حصفلا ديع ضارعتسا

 ندع قرش
 ةدغو ةايح

 لهسلا بكارلا

 مالظلا ةفاح

 ةيعانصلا ديلا وذ راودإ
 ليم 4

6,0 

 امإ

 روطاربمإلا سلاف
 سمشلا روطاربما

 زارتكلا نم بورهلا
 كيحب انأ لوقي دحاو لك
 حاورألا دراط
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1541 
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151 

 لكلا

 ١ مال

 لك

 لكلا

 او

 تيقيرج .و.د

 املاي يد نايارب

 ليه رتلاو

 نايلومام تربور

 كيريوك يلئاتس

 نيل ديفاد

 دروف نوج

 يركام ويل
 روتيف جنك

 ليراف يبوبو ليراف رتيب

 رتلاو زلراشت

 نازاك ايلإ

 ريوه سيئيد

 نوتسليام سيول

 نوتراب ميت

 نوسناه زيتروك

 ينيلليف وكيردف
 ثارجام جود

 ردلياو يليي

 لجيس نود

 نلأ يدود

 نيكدرف ميلو

 مليفلا حيرشت



 ةريطخ ةيرجت

 ةياغلل ةقلغم نويع

 هجول اًهجو

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا طوقس

 ةيلئاع ةرماؤم
 ايزاتناف

 ءامسلا نع اًديعب

 ةلتاق ةيبذاج

 سورعلا دلاو

 سورعلا دلاو
 نادروج امليث فلم

 ةرم لوأ
 ةسمخ

 ةلهس عطق سمخ

 ةرهاقلا ىلإ روبق ةسمخ
 ةتباثلا يكانسلا

 انئابآ مالعإ

 وير ىف طوبهلا
 ةيبصلا عبتا

 تاواقمح تاجوز

 ةيبنجأ نوئش
 يبنجألا لسارملا

 ديألا ىلإ ربنع

 بماج تسروف

 شايألا ةعلق
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 رينروت كاج
 كيربوك يلئاتس

 نامجرب رامجنإ

 نام ينوتنأ
 , كوكشتيه ديرفلأ

 نيتسبراش نب

 سنياه دوت

 نيل نايردأ

 رياش زلراش

 نامدويس تربور

 نيشات كنارف

 رلبوأ نسرآ

 نوسلفار بوب

 ردلياو يليب

 رلوف ليومص

 دووتسيإ تنيلك

 دئاليرف نوتنروث
 دنال رزث دراودإ

 مياهورتس نؤك كيرإ

 ردلياو يليب

 .كوكشتيه ديرفلأ

 رجنميرب وتوأ

 سيكيميز تربور

 دروف نوج



 ظحلا عناص
 غ8 اهرمع

 ةروفانلا سأر
 ؛" عراش

 ةيرض ٠

 ةزانجو تاجوز عبرأ

 نيتشكنئارف

 بئذلا لجرلا لباقي نيتشكنارف
 يسنرفلا لاصتالا

 ةيسنرفلا ةلبقلا

 نونج ةبون

 بذبذت

 شعتنملا لجرلا
 رشع ةثلاثلا ةعمجلا
 ةهبجلا

 ةيندعلا ةزكشلا

 كرويوين تاباصع

 تاوارقشلا نولضفي لاجرلا

 ةيكيرمأ ةروطسأ : ومينوريج

 ٠١ حبشلا
 قالمعلا بلخملا

 ادليج

 ىجيج

 لؤللا نم طرقب ةاتف
 عراصملا

 ت339-



 ربار جنفرإ ةيجاجزلا تاناويحلا ةبعل'

 ناموين لوب /1541  ةيجاجزلا تاناويحلا ةيعل

 الوبوك دروف سيسنارق 03/7 يحورلا بألا

 الوبوك دروف سيسنارف 0815ا/: 11 يحورلا بألا

 الويوك دروف سيسنارق 0 111 يحورلا بألا

 يوريل نيظريم 010 بهذلا نع نوثحابلا
 يلكرب يبسوب بهذلا نع نوثحابلا

 يروقيآ سميج ١ يبهذلا ءانإلا

 جنميلف روتكيش 06 حيرلا عم بهذ

 سزيسروكس نيترام 7 نوبيطلا قافرلا

 ورين يد تربور 5060+ بيطلا يعارلا

 دروف نوج 00 طخسلا مورك

 سنقتيس دروج 016 خيراتلا يف ةصق مظعأ

 نيل ديشاد 04 ماظع لامآ
 جندلوج دنومدإ 49 ةميظعلا ةبذكلا

 رتروب.سء.أ و4.+ ىربكلا راطقلا ةفرس

 مياه ورتس نوم كيريإ 14 عشجلا

 جوليك يارو نياو نوج 1١4 ءارضخلا تاعبقلا

 زريرف نفيتس ١ نولاتحملا

 رليس سيول ةووب لانكلا داوج تايموي

 سيول اه فيزوج ىمهوعو سدسملا نوئج

 جنك يرنه و. , لتاقملا
 سجريتس نوتسيرب ب رصتنملا لطبلل ةيحن
 نامكناش مدآ 0... رعشلا ذاذر

 رتنيراك نوج بيب نيولاه



 تلماه

 اهتاوخأو انح

 ةديعسلا ةياهنلا

 ةيبصع تاقوأ

 جيرك تييراه
 ةدراطملا

 ةدراطملا

 يلود اي ايحرم

 ابحرم وكسيرف اي اًبحرم

 سنيه

 ليللا ءاتتأ ريسي

 ةريهظلا ةورذ يف

 يلاع ليج ةمق

 .يقازلا عمتجملا

 نيرك ادليه

 يبيبح اميشوريه
 ةعمجلا موي ةأتف
 دوعيل رجفلا كسمأ

 ةزاجأ

 ةزاجألا قدنف

 فوجألا لجرلتا

 دويلوه.فصقم.

 يهتتن دوويلوه

 داوجلا سير
 بئذلا ةعاس
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 هييقيلوأ سنرول
 نلأ يدود

 سكري دراشتير

 ليه رتلاو

 نامريش تنسنيف

 زياد تربور

 تنوب يد ناج

 نوتسربمه سورب .ه

 براش نود

 يريب نوج
 نامنيز ديرف

 نسسلو لؤار

 رتلاو زلراشت

 ند بيليف

 هينير نالآ

 سكوه ذراوه

 نسيل لشتيم

 ركويك جروج
 سشني دردتاس َِك ارام

 نفوهنوريف لوب
 زيفاد رملد

 نلأ يدود

 ديولكام .ز نامرون

 نامجرب رامجنإ



 تاعاسلا

 عمشلا لزنم

 لراك عراش لزنم

 يناثلا عراشلا ىف لزنم
 ارضخأ انيداو ناك مك

 ارينويلم نيجوزتت فيك

 ةيناسنإلا ةبغرلا
 راصعإلا

 تاجوز جاوزأ

 لام عفد لاجعتسا

 تاباصعلا ىدحإ ةيدوبع نم براه انأ
 فرتعأ انأ

 ةرم فلأ تم

 يجراخلا ءاضفلا نم اشحو تجوزت

 سميج سيج ىلع راثلا تقلطأ

 موتحملا ريصملا دبعمو زنوج انايدنإ
 ةريخألا ةيبيلصلا ةلمحلاو زنوج انايدنإ

 لاجرلا ةبحص يف

 بيطلا ميدقلا فيصلا نمز يف

 بحلاب حمست ةلاح يف
 بصعتلا

 هدا نقطع

 ةقيقرلا امريا

 ارود ازيإ

 نلأ يدود

 نستردلأ تربور

 يورل نيئريم
 كوكشتيه ديرفلأ

 رلسيه تراويتس

 نبالا رلواف نيج

 رلوف ليوماص

 مياهنجج ديفاد

 جريبليبس نقيتس

 توبال لين

 درانويل -ز تربور

 يوراك جنوو
 ثيقيرج .و.د

 لجيس نود

 ردلياو يلين

 زياو لراك



 رحبلا تحت نم تيتأ

 يجراخلا ءاضفلا نم تءاج

 ةليل تاذ ثتدح

 اًمئاد ليمج وجلا

 ةشهدم ةايح اهنإ

 نابعث عم تيشم

 ريإ نيج

 باينأ

 راتيج ينوج

 نوسلوج ةصف

 ميجو لوج

 ' انايلوج

 ونوج
 تاروصانيدلا ةقيدح

 ةلعشلا نسراح
 انأو كلملا
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 نودروج تربور

 دلونرأ كاج
 ارباك كنارغ

 ننود يلئاتسو يليك نيج
 ارباك كنارف

 رينوت كاج

 نوسنقيتس تربور

 رلياو ميلو

 يار سالوقين

 نيرج .! ديرفلأ

 وفورت اوسنارف

 نامنيز ديرف

 امتير نوسيج

 ركويك جروج
 جنال رتلاو

 سزيسروكس نترام

 يار سالوقين

 ربوك .س نايرم

 ردلياو يليب
 دوو مأس

 سزيسروكس نترام

 لام يول



 يرس .أ٠٠ل

 ةذيذللا ةايحلا

 شحولاو ةديسلا
 ةديس اي ةفيطن ينوك
 ءاوح ةديسلا

 ةريحبلا يف ةديس

 ضيبألا ءادرلا ةديس

 عساولا قرزألا ةقيرطلا

 ةكداهلا ةريحبلا

 ك” .ن.إ ةقرس

 كولوملا رخآ

 مليفلل ضرع رخآ
 عراشلا

 سيراب ىف ريخألا وجناتلا
 حيسملل ريخألا ءارغإلا

 ليه نج نم ريخألا راطقلا
 ريخألا نوكياتلا
 دابنيرام يف ريخألا ماعلا

 ةزماكلا

 برعلا سئرول
 باطخلا

 ةلوهجم ةأرما نم ةلاسر

 تاجوز ثالث ىلإ ةلاسر
 2 ةاجنلا براق

 مخضلا ريغصلا لجرلا
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 نوسناه زيتروك

 ينيلليف وكيردف

 نامريش جروج
 دئولكام 5 نامووت

 يرموجتنوم تربور

 ايجولال كنارف

 وظروكتنوب ولليج

 زيام فيتس
 نوكاب ويل

 نام ليئاكيم

 شتيفونادجوب رتيب

 ينيلليش وكيردف

 شولترب ودرانرب

 سزيسروكس نيترام

 سجريتس نوج

 نازاك ايلإ

 هينير نآلآ

 ينوينوطنأ ولجنأ لكيام

 نيل ديفاد

 رلياو ميلو

 سلقوأ سكام

 شتيفكنام فيزوج
 كوكشتيه ديرفلأ

 6 .٠

 نب رذرا



 ريغصلا رصيق
 ةريغصلا بئاعثلا

 ةريغصلا رحبلا سورع
 ةريغصلا نياشنص زسم

 تاريغص ءاسن

 تاريغص ءاسن

 ةيلحلا

 ةديحولا اليقلا

 ليللا ىلإ ةليوطلا راهنلا ةلحر
 ملكتي يذلا نم رظنا

 دوقفملا قفألا

 اكيرمأ يف دوقفم

 ةدوقفملا عوبسألا ةياهن ةلطع

 تاروصانيدلا ةقيدح دوقمفملا ملاعلا

 ماطحلا نيب بح

 رهظلا دعي بح

 بحلا ةعور

 مإ

 ثبكم

 نونجملا بحلا

 . ماظعلا نوسربمأ لآ

 ريغصلاو ريبكلا
 سكإ موكلام
 ةارابملا ةطقن
 يطلاملا رقصلا
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 يورل نكريم

 رلياو ميلو

 تنميلك نورو ركسم نوج

 سبيراف يريلاق

 ركويك جروج

 جنورتسمآ نايليج

 مهاري نوج

 ثيقيرج .و.د

 تيمول ينديس

 جنلركيه يمآ
 ارباك كئارف

 يسكورب تربلأ

 ردلياو يليب

 ركويك جروج

 ردلياو يليب

 جنك يرنه
 جنال زتيرف

 زليو نوسروأ

 دئرف لراك

 زليو نوسروأ

 ردلياو يليب

 ىل كيابس
 نلأ يدود

 نوتسوه نوج



 ودارولوك نم لجر

 يمارال نم لجر

 نتاهنام

 نتاهنام ةميرج رس

 برغلا لجر
 اًريثك فرعي يذلا لجرلا

 سنئالاف ىتربيل ىلع رانلا قلطأ يذلا لجرلا

 كانه نكي مل يذلا لجرلا

 ينرام
 هدئالتوكس ةكلم يرام

 هليمحت داعي سكيرتام
 سكيرتام تاروث

 رليم زسمو يباكام

 ةريقح عراوش
 ةطسوتم ةدوريب

 ود نوج لباق
 سيول تناس يف ينلباق

 فلوو ورين لباق

 نيريإو انأ يسفن
 ةحرملا ةلمرألا

 ةحرملا ةلمرألا

 سيلوب ورتم
 ليلا فيصتنم
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 نقيل ىرنه

 نام ينوتنأ

 نلأ يدور

 نلأ يدور

 نام ينوتنأ
 كوكشتيه ديرفلأ

 دروف نوج

 نيوك ناقيإو نيوك ليوج
 كوكشتيه ديرفلأ

 ثوراج زلراشت

 نامتلأ تربور

 وردنأو يرال

 يكسوكشاو

 وردنأو يرال

 يكسوكشاو
 وردنأو يرال

 يكسوكشاو
 نامتلا تربور

 سزيسروكس نترام

 رلسكو ليكساه
 ارباك كنئارف

 مياهورتس نوه كيريإ

 نستيبول تسنرإ

 جنال زتيرف



 فيص ةليل فصتنم ملحل ةيسنجلا ايديموكلا

 ةرابجلا تيدورفأ

 سريب ديروليم

 ةيلقألا ريرقت
 51 عراش ةزجعم

 وكسوم يف ةمهم
 ةثيدح ةنمزأ

 نوسنوم فاقز

 شكارم

 جور نالوم

 نيداكرأ رتسم

 ةنيدملا ىلإ بهذي زديد رتسم

 ياولد زسم

 ريافتواد زسم

 نوتجنتيفيلس رتسم

 ٠ نطنشاو ىلإ بهذي ثيمس رتسم

 دنالوهلوم تالالش

 عيرسلا قرشلا راطق يف ةميرج

 يداكيش ةريغص

 يرفدوج يجوز
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 نلأ يدود

 نلأ يدود

 زيتروك ليئاكيم

 نوتيس جروج

 زيتروك ليئاكيم
 . نلباش يلراشت

 ديولكام .ز نامرون

 نوسيوج نامرون

 جريبنريتس نو فيزوج

 نامرهول زاب

 زليو نوسروأ
 ارباك كنارق

 سيدروك نيلرام

 ابمولوك سيرك

 نامريش تنسنيف

 رلياو ميلو
 ارباك كنارف

 يروه امات يل

 كيرتميد دراودإ

 تيمول ينديس

 دروف نوج

 نيبور ليوج سيرب
 نيلك دراودإ

 افاكال يروجيرج



 يتعمس

 بيهرلا رهنلا
 ةيراعلا ةنيدملا

 يداعلا رجفلا

 يداعلا زامهملا

 ليقشان

 ناويحلا سيرجت ةلود لزنم

 ةعيبطلاب ةلتف
 ةكبشلا

 كرويوين , كرويوين

 ىقيسوملا قودنص

 اربوألا يف ةليل
 اكنالبازاك يف ةليل
 رادردلا ةرجش عراش يف سوباك
 يمأ اي ليللا

 ليللا سراح

 زيجاوعلل دلب ال

 ييرغلا لامشلاب لامشلا

 لامشلا ةمجن
 يل ةنيزح يناغأ ال

 سدقم ءيش ال

 ةعمسلا ةئيس

 رصنال
 رفاسملا اهيأ نآلا
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 املك
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 ل
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5 

150٠ 
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 لكلا

150 

 ليو
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 يركام ويل

 دووتسيإ تنيلك

 ناساد لوج

 رلوأ .ج راجدإ

 نام ىنوتنأ

 نامتلأ تربور

 سيدنال نوج

 نوتس رقيلوأ

 رلكنيو نيوريإ
 كياد ناف .س .د

 تيمول ينديس

 دود ماس

 ويام يشرآ
 نئارك سو

 روم موت
 يناشاك انايليل

 نستيبول تسئرإ

 نيوك ليوجو ناثيإ
 كوكشتيه ديرفلأ

 نوتسليام سيول
 هيتام فلدور

 نامليو مايلو
 كوكشتيه ديرفلأ

 شتيقيكنام .ك فيزوج

 ربار جنفرإ



 5تنأ نيأ يخأ اي

 لاجرلاو نارثفلا نع
 ةميدق ةمرفم
 زوجعلا ةمداخلا

 اييميلوأ

 قاوقولا شع قوذ راط
 يميقح دحاو ءيش

 ةثالث :نينثا ءدحاو

 ءيطاشلا ىلع

 ةنيدملا يف

 ءانيملا فيصر ىلع

 ليطع

 نورخآلا
 يضاملا جراخ

 لماكلاب عفدل
 ٠ نازيب
 بحاشلا بكارلا

 شتيب ملاب ةصق
 ريبكلا ناب رصق
 رفاسملا

 انأ ةطع

 حيسملا ةفطاع

 كيامو تاب

 دجملا قرط

 نيوك ليوج

 نوتسليام سيول

 نامريش تنسنيف

 جندلوج دنومدإ

 لاتسنفير ينيل

 نامروف سوليم

 نيلكئارف لراك

 ردلياو يليب

 رمارك يلئاتس

 هينور يلئاتسو يلليك نيج

 نازاك ايلإ

 ينيلليسور وتريور

 زليو نوسروأ

 مايدتوأ وردناجيلإ

 ريئروت كاج

 لرتيد مايلو

 ينيلايسور وتربور

 دووتسيإ تنيلك

 سجر ينس نوتسرب

 وروت ليد وميليوج

 ينوينوطنأ ولجنأ لكيام

 نامجرب رامجنإ

 نوسبيج ليم

 ركويك جروج
 كيربوك يلئاتس



 15 نوتاب

 5 ربره ريب
 ليل تجوزت وس يجيب

 5 نيلوب كلاهم

 1343 انوسرب

 اللا ةقفشلا ةاتك

 144 حبشلا ةديسلا

 لل ايفلداليف ةصق

 لل ا بيرغ نم ةملاكم

 "0 ونايبلا فزاع

 ل ةهزن

 15 ةداسولا ثيدح

 اللف 000 ويكونيب
 03 ابيب رورم
 ١1534 خفلا

 10 سمشلا تحت ناكم

 0 ش ةليصفلا
 لكل ْ بعاللا

 ل ةفاحلا نم لاتسوب تراك

 ليال نيترم قدي امئاد ديربلا يعاس

 ١ ةمك كالتما

 ل ةعتملا ةنيدم

 لس نيكموتوب

 كفي دجملاو ةوقلا

 اللا يراربلا تيب بحاص قيفرلا
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 زفاش نيلكنارف

 ياب ليئاكيم

 الوبوك دروف سيسنارف

 زنقيتس جروج

 نامجرب رامجنإ

 كامدويس تربور

 ركويك جروج

 وكسلجن ناج

 يكسنالوب نامور

 ناجول ايشوج

 نودروج ليئاكيم

 ناسيراش نب

 ثيقيرج .و .د

 ثوت يد هب دردتأ

 زنقيتس جروج

 نوتس رقيلوأ

 نامتلأ تربور

 .الوقين كيام
 تينراك يات

 ' تريب ال لين

 سور يراج

 نيتشزيإ يجريس

 دراوه .ك مايلو

 نامتلأ تربور



 ظعاولا ةجوز
 ةليمج ةأرما

 ىوهلاو ءايربكلا
 ءارحصلا ةكلم اليسيرب

 زملوه كولرشل ةصاخلا ةايحلا
 - عفا ا ا

 ةيسفن ةدقع

 بعشلا ودع

 ةيزمرملا ةرهاملا ةرهز

 دراطم

 ئداهلا لجرلا
 ويدارلا مايأ

 جئاهلا روثلا
 ءاضفلا نم ةازغ

 فاحجإ
 ةذفانلا فلخ

 اكيير

 بيس الب ةروث
 رمحألا ليجلا

 رمحألا رهنلا

 رييحلا

 رمحألا ءاذحلا

 راجيإلا
 ءاقرزلا يدوسيارلا

 شكارم ىلإ قيرطلا
 منهج ىلإ قيرطلا
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19 
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 لاشرات نيب

 لاشرام يراج

 تيار وج

 تويلإ نقيتس

 ردلياو يليب
 كوكشتيه ديرفلأ

 نوتسليام سيول

 نلأ يدود

 نسلوو لؤار

 دروف نوج
 نلأ ىدود

 سزيسروكس نترام

 ٠ نام ىنوتنأ

 كوكشتيه ديرفلأ
 كوكشتيه دي يرفلأ

 يار يالوقين

 ليرتيد مايلو

 سكوفه دراوه

 يتيب نيراو

 ليوب ليئاكيم

 سبملوك سيرك

 ربار جنمريإ

 سيدنم ماسو رلتب ديفاد

 سيدنم ماس



 ةروفاغنس ىلإ قيرطلا

 ةيثالثلا ةنيدملا ىلإ قيرطلا
 ةبخاصلا تانيرشعلا

 نريبجوك رتسور
 لبحلا

 يرام رنور لفط

 ةدرولا مشو

 تراه يسكور

 ةبراهلا ةسورعلا

 ةيسورلا ةنيفسلا

 ىراحص

 اميجويأ لامر

 يكلملا طالبلا يف ةينابسإ ةصقر
 ناير يدنجلا ذاقنإ

 هجولا يف ةبدنلا وذ
 يزمرقلا عراشلا
 جاوزلا نم دهاشم

 رلدنش ةمئاق

 ةفرفملا

 ةخرصلا

 (؟) ةخرصلا

 بشعلا نم رحب

 نوثحابلا

 للنت
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 ليكفت

 لناذلا

 اكلم

 لدملا

 ة5ا/ ١

 ذل

1١1501 
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 رجنرتريكس روتكيش

 زكو لاه

 نسلوو لؤار

 رليم تراويتس
 كوكشتيه ديرفلأ

 يكسنالوب نامور

 نام لييئاد

 . نالو مايلو

 لاشرام ىراج

 فوروكوس ردنسكلأ
 كوكشتيه ديرفلأ

 ردلياو يليب

 ادروك ناتلوز

 نارود نالآ

 نامجرب رامجنإ

 جربليبس نقيتس

 سكوه دراوه

 جنال زتيرف

 نامجرب رامجنإ

 جريبليبس نقيتس
 نلأ يدود

 نارك سيو

 نهارك سيو

 نازاك ايلإ

 دروف نوج



 رجنواربيد نع ثحبلا
 ةثحابلا حيرلا
 ناني اتوج ءارغإ

 ربمتبس

 ريمتبس يف مارغ

 ةوخإ ةعبسل سئارع عبس
 عياسلا متخلا

 عيسلا تاونسلا ةشره

 كشلا لظ

 ضومغلا لظ

 ريبسكش مارغ

 ياهجنش سيرب سكإ

 ءارفص ةليرم يدترت اهنإ

 قارشإلا
 تامدصلا رمم

 ءاذحلا ةسمل

 نكرلا لوح لحملا

 ضارعتسالا بكرم
 بيلصلا ةمالع

 نالمحلا تمص

 ةيريرحلا براوجلا
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 لدكحا

 ةمال ١

156 

 ا ةا/؟

 لدا

 156غ

 /ا60ة1١

100 

 ليكدلا
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 نيدرفي
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15 

155 

 لديك

 لكنا

15 

 لدفن

155١ 
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 تكرآ انازور

 ليرتيد مايلو

 جريب زتاكس ىريج
 نلأ يدود

 ليرتيد مايلو

 تيمول ىنديس

 زياو تربور

 ننود يلئاتس

 نامجرب رامجنإ

 ردلياو يليب
 كوكشتيه ديرفلأ

 نلأ يدود

 نوام نوج

 زنقيتس جروج

 جرينرتس نوك نوج
 تنوياراد كنارف

 دروف نوج

 كيربوك ىلئاتس

 رلوق ليومص

 اكيس يد ويروتيف

 نستيبوتل سنرإ

 ليوه سميج

 ليمد يد سيس

 ميد نائنوج

 نايلومام تربور

 مليفلا حيرشت



 نوسبمس لآ مليف

 رطملا تحت ءانغ

 ةسداسلا ةساحلا

 اًمامت فوجأ '

 فيص ةليل تاماستيا

 ةعبسلا مازقألاو ةريمألا

 قرزألا يركسعلا

 ةنخاس اهنولضفي ضعبلا

 نيدانرب ةينغأ

 ايسور ةينغأ

 بوتجلا ةينغأ
 طلغ ةرمنلا :غلا

 ىقيسوملا توص

 ةينابسألا ضرألا

 ذوخأملا

 يبلوللا ملسلا

 نيرفاسملا ةيرع

 سيول تناس حور
 حرسملا فصقم باي

 حرسملا ةبهر

 ماهوألا تايركذ

 نامرقليس تربور

 ننود يلئاتسو يليك نيج

 نالم اياش تيان .م

 ركيس سالجود

 نوئريب ميت

 نلأ يدود

 نامجرب رامجنإ

 نيتسيراش نب

 نوسلين فلار

 ردلياو يليب

 جنك يرنه
 فوتأر يروجيرج

 رتسروف يشراهو نوسكاج دراليد

 كاّقتيل لوتانأ

 زياو تربور

 ريلك هينير

 زئافيإ سيروج
 كوكشتيه ديرفلأ

 كامدويس تربو ر

 دروف نوج

 ردلياو يليب

 جازوب كنارف
 كوكشتيه ديرفلأ

 ردلياو يليب
 نلأ يدود



 ةمجند دلوم

 موجنلا برح

 ةمجت نلوم

 موجنلا برح
 ةبلصلا ةزوخلا

 سالد اليتس

 بألا ةجوز
 ةغدللا

 ةقورسم تالبف
 .ه ليدآ ةصق

 بيرغلا زرقيإ اثرام مارغ

 بيرغلا

 راطق يف نابيرغ

 يقتلان نيح ءايرغ

 ةيغرلا اهمسا ةيرع
 نيتنلاق سيدقلا ةحبذم موي

 ىِضأملا فيصلا يف ةأجف

 دنالرجوش سيربسكإ

 ناقيلوس تالحر
 فيصلا يف ناكم

 بورغلا عراش
 ةقرشملا سمشلا ةلود
 كش

 بايترا

 تيلف عراش تيرفع :دوت ينوس

 ركويك جروج

 ساكول جروج

 نوسرييب كنارف

 نساكول جروج

 رلوف ليومص

 روديف جنك

 سبملوك سيرك

 ليه يور جروج

 وفورت اوسنارف

 وفورت اوسنارف
 نوتسليام سيؤل

 زليو نوسروأ

 كوكشتيه ديرفلأ

 نيوك دراشتير

 نازاك ايلإ

 نامروك رجور

 شتيفكلم .ك فيزوج

 ٠ سجريتس نوتسيرب

 زيفاد رمليد

 ردلياو يليب

 زلياس نوج

 لتن كنارف
 كوكشتيه ديرفلأ

 نوتريب مين



 ةلفاسو ةولح
 تلراكس ايقليس
 يبيبح اي اًفرح ذخ

 نيتنيدم ةصق

 الوتناراث
 يسكاتلا قئاس
 نانحو ياش
 فاطملا ةياهن

 سيولو امليت
 مه

 ضرعتسالا لمع لثم لمع كانه سيل

 ةثالثلا ءالؤه

 سورعلا اولبق مهلك
 مهتيذحأ نيدترم اوتام

 ؟كلذك سيلأ دايحلا نولبقي مهنإ

 ةيحضتلا مه اوناك

 ءيشلا

 ةمداقلا ءايشألا

 فيحنلا لجرلا
 ثلاثلا لجرلا
 ةوطخ ١9 لا

 ةريزجلا ضرأ

 تيبلا ىلإ اوداع ةثالقخ

 رودنكلا مايأ ةثالث

 كولم ةثالث
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 نلأ يدود

 ركويك جروج

 نسيل لشتيم

 يارنوك كاج
 دلونرأ كاج

 سرزيسروكس نترام

 جريبليبس نقيتس
 توكس يلدير

 سالجود نودوج
 جنال رتلاو

 رلياو مايلو

 لوه ردنسكلأ

 نسلوو لؤار

 كالوب ىنديس

 دروف نوج

 يابين نايتسيرك

 سيزنم نوريمأك مايلو
 كياد ناك .س.د

 دير لوراك
 كوكشتيه ديرفلأ

 ناموين فيزوج

 وكسلجن ناج

 كالوب ينديس
 لسار .وأ ديشاد



 ةريغصلا تاملكلا

 متعم جاجز لالخ نم

 دعرلا رويط

 بحسلا لوزت ىتح

 نمزلا ةياهن ىتح

 ةرم دعب ةرم

 نمزلا ةرفش
 نمزلا ةلآ

 حيفصلا نم ةمجن
 يمارح كسما

 رداقلا لديفاد

 ةليل لكو ةليللا

 ستوت
 ' اروت ٠ اروت ٠ اروت

 رشلا ةسمل

 اردام ارييس زنك

 ةمكاحملا

 رمقلا ىلإ ةلحر
 ةنجلا يف بعاتم

 يراه عم بعاتم

 نانسألا ريدم

 نامورت ضارعسا

 اًبضاغ ًالجرا"”
 رشع ةيناثلا ةعاسلا ىلإ
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151 
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 لعل

 بروث دراشتير

 نامجرب رامجنإ

 ناملو مايلو

 فرو دراشتير

 كيرتميد دراودإ

 ريام سالوقين

 سيجيف كيام

 لاب جروج
 نام ينوتنأ

 كوكشتيه ديرفلأ

 جنك يرنه
 ليثاس روتكيش

 كالوب ىنديس

 يزنك رشتيلف دراشتير

 زليو نوسروأ

 نوتسوه نوج

 زليو نوسروأ

 هييليم جروج

 نستييول تسنرإ
 كوكشتيه ديرفلأ

 ياوثاه يرنه
 ريو رتيب

 تيمول ينديس

 جنك يرنه



 قيرطلا ىلع نانثا

 لوراك نيتديسلا
 قيرطلا ىلع اًعم نانثا

 ءاضفلا اسيدوأ

 ىرخأ ةنيدم يف ناعوبسأ
 انازلوأ ةراغ

 جروبيراش تالظم
 قاطت ال يتلا ةايحلا ةفخ

 يدجلا رادم تحت

 ةقيقر ةأرما
 ةنئاخلا

 حماستماللا
 وعدم ريغ
 17 ةدحتملا

 ةجوزتم ريغ ةأرما
 سملل ةيلباقلا ريغ
 قرزألا كالملا

 ةماودلا

 ايروتكيف / روتكيط
 انايديرف

 نسابو عراش

 بلكلا زهزه
 ةيرعلا ديس

 سمشلا تحتريسلا

 بكاوكلا برح
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 ننود يلئاتس

 يرفدوج رتيب

 دروف نوج
 كيربوك يلئاتس

 كيريوك تنسنيف

 نسكردلأ تربور
 يميد كاج

 نامهوك بيليف

 كوكشتيه ديرفلأ

 نوسيرب تريور

 يل نايردأ

 دووتسيإ تنيلك

 نلآ سيول

 سارجنيرج لوب

 يكسروزام لوب

 املاب يد نايرب

 كوكشتيه ديرفلأ

 زراودإ كيلب

 ليونب سيول

 رتسوك يرنه
 نوسنقيل ىراب

 دروف نوج

 نوسليام سيول

 زنكسه نويراب



 نويراحملا

 نيارلا ىلع ةبقارم
 هايملا ملاع

 يبرغلا
 يبرغلا يحلا ةصق

 تيبلا ىلإ اًرئاس ليد داع امدنع

 امئان تنأ تنك امنيح
 ءاضيبلا ةرارحلا

 راطإ يف تيار رجور عضو يذلا
 ةريرشلا ةديسلا

 شحوتملا
 ةيريلا ةلوارفلا

 تابيثإ دهاش

 زوأ ةرحاس
 ةذفانلا يف ةأرما

 ةأرما تايمارغ

 ءيطاشلا ىلع ةأرما
 ءاسنلا

 يملاعلا ةراجتلا زكرم
 أطخلا لجرلا

 ١ جنرذو تاعفترم

 صللاو دنالوي
 ريغصلا نيتشكئارف

 باطخ كيدل

 لمجأ ينوكت مل

١1/4 

527 

١] 

154 

١51 

150 

 لما

 للا

 م١544

 ل

 الك

١56017/ 

 /ا50ة١

١55 

545 

1١538 

152/ 

١565 

 اركللللا

 ل

135 

 لا

 ةا/ئ 1١

١554 

١54 

359 

 ليه رتلاو

 نلموش نامريه

 رئتسوك نيك

 رلياو مايلو

 زياو تربورو زنبور موريج

 دروف نوج

 بوتلترت نوج

 نسلو لؤار

 سيكيميز تربور

 سلرآ يلزيل

 كيدنب ولسال

 نامجرب رامجنإ

 ردلياو يليب

 جنيميلف روتكيف

 جنال زتيرف

 نوارب سنرالك

 راونير ناج

 ركويك جروج

 نوتس رقيلوأ
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 " قحلم

 مالفألا دحأ نع ةباتكلا

 ةبلطلا دحأرظن ةهجو نم

 - ددحم عوضوم ىلع رصتقاف مالفألا دحأ نع بتكت نأ دحأ كنم بلط اذإ

 رتخا ؛باتكل ةدام نوكت نأ لضفألا نم يتلا «كوكشتيه ديرفلأ مالفأ» سيلو

 ةدقع" مليف لوانتن انعد .مليفلا اذه ناكرأ دحأ وأ اًددحم امليف اهنم ًالدب

 :ةنكمملا تاعوضوملا ضعب هيذ دجوت ذإ ًالثم "ةيسفن

 ,ةيسفن ةدقع» مليف يف ةيجاودزالا

 وأ ةهيبشلا تايصخشلا  تايجاودزالاب اًدوخأم انيأر امك كوكشتيه ناك

 تايجاودزالا هيف رفاوتت يذلا «كشلا لظ» مليف ىلإ ةفاضإلاب  ةسكاعتملا روصلا

 دقف لاثملا ليبس ىلعو .حضاو اهيف جاودزالا ثيح ىرخأ مالفأ اضيأ كانه

 مليف يف تايجاودزالا بلغت كوكشتيه ىف نيزرابلا نيصصختملا دحأ ظحال

 نيرثؤم نيمرتحم نيوبأ ؛سنتلا ةبعل يف نيدهشم ةيجاودزا ."راطق يف نابيرغ'

 مايرم) نيتراظنب نيتأرما ؛ليخلا رهظ ىلع ضرعل نيدهشم .نيدعابتم نكلو

 نم نيسأك .(جرخملا ةنبا كوكشتيه ايشيرتاب) نوتروم ةرابربو (سبميه

 يف هروهظب (كوكشتيه) ةمصبو اهدعوم ىف مايرم نايحصي نايبص :ىكسيولا

 عم ياج ةعالو ةمئاقلا هذه ىلإ فيضن نأ عيطتسنو ؛نامكلل نيتلآو نيتطقل

 يمامألا ءزجلا) جودزم يعيبط وه امك سنتلا بعلمو نيسكاعتملا سنتلا ىبرضم

 قباطتو نينثال ةصصخم هزتنم يف ةلزعنم ةعقب يف ةميرج :(يفلخلا ءزجلاو
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 يف نابيرغ“ مليفو كشلا لظ' مليفب ملع ىلع تنك اذإو .ةياهنلاو ةيادبلا روطس
 عم تايجاودزالاب كوكشةيه علو نع ةريصق ةشقانمب ءدبلا كنكمي دّعف "راطق

 .نيمليفلا نيذه نم دحاو لك نم ةلثمأ عضو

 اهارن يتلا همأو (زنكريب ينوتنأ) ستيب نامرون نإف «ةيسفن ةدقع» مليف يف
 عم شارفلا يف همأ نامرون دجي امدنع :نيجاودزا امه (ةللحتملا اهتثج دعب اميف)
 مسلا تعضو يتلا يه مألا نأكو ودبي ثيحب امهل مسلا عضوب موقي اهقيشع

 ىلإ اهداعأو ربقلا نم همأ ةثج جرخأ كلذ دعبو ءاهتايح نم تصلخت مث اهقيشعل

 هحور هدوقت ثيح همأ صخش وه نامرون حبصي ةنكمملا ةيحضلا هذه لثم رهظت

 ركذ يأ كانه سيل) ستيب زسم نأ يف ءرملا كشي .همأ لتق املثم ةأرملا لتق ىلإ

 امدنعو .نيشم ءيش وه سنجلا نأ ىلع نامرون ةييرتب تماق (ستيب رتسمل

 .نمثلا عفدت اهلعج اياطخلا ربكأ تبكترا دق همأ نأ فشتكي

 نويرام نإف ؛جاودزا اضيأ امه (يل تيناج) نيرك نويرام هتيحضو نامرونو
 يف ةعدوم تناك رالود ٠٠٠٠: اهعمو تيره دقل : نامرون لثم رس اهيدل اضيأ

 ةايح اأدبي نأ (نفاج نوج) سمول ماس اهبييحو يه عيطتست ثيحب كونبلا دحأ

 نامرون ثيح ستيب قدنف دنع تفقوت ةفينع ةفصاع ببسبو ءامهضعب عم ةديدج

 ةيلمعب اهنامدختسي يتلا تاليخملا لك موقتو ءاًّئيش اهنوك نع ملعي ال هنأ

 بيجت"' صاخلا هخف يف عفاو انلك' نأب ةظحالم نامرون يدبي امدنعف ؛فشكتلا

 حور نامرون رعشتسيو ؛"خاخفلا هذه لخاد انسفنأب وطخن اًنايحأ ”نويرام

 ملأ ..نونجلا نم ليلق انييصي انايحأ نحن» :ًالئاق امرون نلعي امدنعو .براقتلا
 :ةلئاق هبيجتف هنونج عون نم سيل اهنونج نأ مغر نويرام كردتو .«5كبسي

 كردت نأ نامرون عم نويرام ةشقانم لعجتو .«ةيفاك ةدحاو ةرم نوكت اًنايحأ»

 امإو لاملا عدوت نأ امإف «ةميرجلا دهشم» سكينويف ىلإ دوعت نأ بجي هنأ نويرام
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 حرشل خفلل' نامرون روصت نويرام مدختست ريبك مامتهابو .اهسيئر ىلإ هديعت نأ

 ءوسلو . 'هنم يسفن جرخأل دوعأ نأ ديرأو خفلا ىلإ كانه توطخ انأ" اهرارق

 ىلع ستيب زسم حور تذوحتسا دقف .اهسفن صلختل ةصرف اهيدل نكي مل ظحلا

 .ةايحلا ديق ىلع نويرام دعت ملو اهنبا

 :مليف ىلإ ةياورلا ليوحت

 ةدقع' شولب تربمر ةياور ,يبدألا هردصمب مليفلا ةنراقمب اًضيأ موقت دق

 هنأ ىلع هسفن روصتي هنإف ةياورلا يف مألا نامرون حبصي امدنع1509١ "ةيسفن

 شتفم ةرايز كوكشتيهو شولب اهب مسري يتلا ةقيرطلا نراقت دقو ."امرون'

 تاجرد تساجويرأ دعصي امنيب مليفلا يفف ؛ستيب لزنم ىلإ تساجوبرأ نيمأتلا

 هبشيو ؛تانعطلا هل ليكيو رازج نيكسب اهترجح نم مألا / نامرون عفدني ملسلا

 ,ةيئاسن رثكأ شولب همدق يذلا نامرون ربتعي .تادجلا ىدحإ مألا / نامرون

 ايوث امرون يدترت لوخدلاب هل حامسلا لبق بابلا تساجوبرأ قرطي امدنعف
 نم ةليمج ةأرما لثم ملسلا تاجرد طبهتو اهيدخ ىلع رمحألا عضتو 'اًشكشكم"

 .بونجلا

 ةأرما" لثم اهعضو نم مغرلاب ستيب زسم نأب كشلا ءرملا باتني مليفلا يف

 . اذكه اهسفن ليختت وأ ةيغاط ةثونأ تاذ امإ تناك "ةيغار جانغم

 نع اًئيش ملعت نأ لمأت يهو ستيب تيب ىليل روزت مليفلاو ةياورلا نم لك يف

 اهنباو ستيب زسم نع ريثكلا ملعت نكلو نويرام نع اًئيش ملعت الف :نويرام ناكم

 ءيشك ةياورلا يف ستيب زسم مون ةرجح فصوتو «نيمرتحملا امهمون يترجح نم

 :ةاشوم ريرسلا ةءالم تناكو «,نيزتلا تاحيرست كلذكو ةئيزلل نسرد يمد دهع نم

 ىلإ عجرت ةريصق ةيلخاد ناصمق سبالملا ةروصقم يف كانه تناكو اًيودي

 كانه ناكو .نيغدصلاو سأرلا قئناشبو تاعبقلا ثدحأب اًعلو اًضيأ اهيدل ناكو
 .ستيب ةلمرألا تحبصأ امدنع اهيدترت تناك يتلا ناليشلا ضعب اًضيأ
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 قوذ تاذ ةأرماك ستيب زسم نع فشكي مليفلا يف هباشم دهشم كانهو

 ةأفدمو نيلسروبلا نم ضوح كانه رئاتسلا تاذ اهمون ةرجح ىفف .يروتكيف
 بيترتب تاعامشلا ىلع ةقلعملا بايثلا ضعب ةروصقملا يف كانهو ,ةحيرستو

 بسانم ناكملا  ناتاسلاو ةموعنلاو سنجلاب شارفلا ضيفيو .هب ىنتعم يوثنأ
 نأب يحوي قباط اًضيأ شارفللو .زيمتم بولسأب مرحملا سنجلا ةسراممل اًدج
 اًضيأ انملع امك نكلو .اسلاج سيلو احطبنم تقولا رثكأ ىضق هيمدختسم دحأ

 راهنلا لالخ اهب فوطي ذخأ اًيئايميك اهجلاعو همأ ةثج قرس نأ دعب نامرون نأ
 .ليللا يف شارفلا ىلع اهدقري ناك هنأ لمتحملا نمو

 تارجحلا فلتخت .نامرون ةرجح ليل لخدت مليفلاو ةياورلا نم لك يفو
 .نوكلا ملع :ةبيرغلا بتكلا نم ةعومجم نامرون ىدل ناك ةياورلا يف .ريبك لكشب

 بدألل لماك فرو داص يد زيكراملل ”نيتسوج" ةياورو ىلجتلا , ميجنتلا
 فهرم باش ةرجح  فلتخم عباط تاذ ةرجح كوكشتيه انل ضرعيو .فوشكملا

 يفض نامرون نزيو .شولب نامرون سيل كوكشتيه نامرون نإف اضيأ نكلو .روعشلا
 ةءارقب عتمتسيو لوحكلا بحيو اًيراع هسفن ةيؤرل جهتبيو ًالطر١٠٠ ةياورلا
 مامتهالا وشحم بنرأ ةمهلا نأ نع رظنلا فرصبو .بيذعتلا يف ةيئادبلا قرطلا

 :جضنلا نم نيعم ىوتسمب يحوت مليفلا يف نامرون ةرجح نإف ؛طينحتلاب

 .«ةلوطب» نظوهتيب ةينوفميسل ةناوطسأ هيلع فارغونوفو بتكلا نم تادلجم
 نيتصاخلا امهيترجح نإف قهارملا نامرون الو ستيب زسم ىرن ال اننأ مغرو
 .امهيملاع نع اًحمالم انل نامدقت

 :ةبعرملا كوكشتيه اهمأو اهارن ال يتلا ستيب زسم

 بناجلل جنوي لراك حالطصاو ,«ةبعرملا مألا» ثارت يف ستيب زسم عضت دق
 ,رامدلاو توملا بيست يتلا نكلو ةييرملا ةديسلا تسيلو  ىوسنلا طمنلل ملظملا
 يناحور لكشب مهتلت اهل لكش ىسقأ يف يتلا ةبعرملا مألاب امرغم كوكشتيه ناك
 يه يتلا ”كشلا لظ' مليف ىف نتوين امإ لاثملا ليبس ىلع رظنأ .اهريغص
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 مادم ءاهلافطأ وأ اهجوزب اهطايترا نم رثكأ اهيخأب غلابم لكشب ةطبترم

 ءاهنبا اهب متهي ةأرما ةيأ نم ريفت يتلا "ةعمسلا ةئيس ةأرما' مليف يف نايتسابس

 اهنأب طقف ةفورعملا نامرون مأ لثم) ينوتنأ زسم اهنأب طقف ةفورعملا ونورب مأ
 سيسئارف سيدقلل ةروص مسرتو (ريكيناملا) هيطعتف اهنباب ةنوتفملا (ستيب زسم

 .هيبأب هركذت اهنأل اهدهاشي امدنع ايرتسيهلاب ونورب باصيو هعادبإب رخافتو

 فيكو 7١4 5١1 ةحفص نم «رويطلا» ةياور يف ايديل نع لعفلاب تأرق دق

 يف اًريخأو ةيكيتنامورلا اهنبا تاقالع لك نم تصلختاهنأ فيكو تحجن اهنأ
 دقل .اًيغب تناك اهنأ ةياهنلا يف ملعت يتلا ينرام مأ سينرب كانه «ينرام» مليف

 ىلإ هريوطتب ينرام تماق ىتلا دسجلل راقتحالا اذه ينرام يف سينرب تسرغ

 ةفطاع الب تحبصأو نيدلا ناضحأ يف تمترا سينرب نأ نيح يف سنجلا ضفر

 ددع تحت لمعت ةصل ينرام تحبصأ اهمأ بح يرتشت نأ لجأ نمف .ةلزعنمو

 رطضت امدنعو ةياهنلا ىف بيهرلا سينرب رس فشكنيو .ةراعتسملا ءامسألا نم

 ىتحو اهرمع نم ةسماخلا يف تناك امدنع تعقو ةثداح ةداعتسا ىلإ ينرام

 يف اًيقلتسم نئايزلا دحأ ناك نأ ةليل  نطابلا اهلقع راوغأ ىف تنفد دق نآلا

 ةسمخلا ماوعألا تاذ ينرامل اًغيلب احرج تيبس ةاسأم يف ببستف اهمأ شارف

 .سنجلا يف ةئطاخلا اهمأ رظن ةهجو ةيحض تحبصأ ثيحب

 «ةيسفن ةدقع» مليف جاتنإ خيرات

 مث .تنوامارب عيزوت نم ًالصأ ناك ”ةيسفن ةدقع" مليف نأ تفرع كنأ ضرتفا
 يجراخلا رظنملا تيأرو سولجنأ سول يف لاسرٌمينوي ويدوتسا يف ةلوجب تمق
 نم تاروكيدلا دحأ ىهتنا فيك برغتست دقف .مليفلا همدختسا يذلا ستيب تيبل

 مالفأ ربكأب ملع ىلع تنك اذإف ءلاسرّمينوي تاهويدوتس ىلإ تنواماري جاتنإ
 ”يبرغلا لامشلاب لامشلا" مليف كوكشتيه عبتأ اذامل اضيأ بجعتت دقف كوكشتيه

 ١151١( تنوامارب) ةيسفن ةدقع" مليف لثم دوسأو ضيبأ مليفي ١1909( .م .ج .م)

 فلخ" مليف ناك امك ناولألاب" يبرغلا لامشلاب لامشلا" مليف ريوصت مت دقل
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 مليف ناك . ًريثك فرعي يذلا لجرلاو يراه عم بعاتم ءيمارح كسما «ةذفانلا

 .تنس ايرام اًميإو تنارج يراك  ةريبكلا موجنلاب وهزي يبرغلا لامشلاب لامشلا
 يل تيناج .زنكريب ينوتنأ) نيديعب اًموجن اًضيأ ةيسفن ةدقع' مليف ىوتحا
 .اهمسا وأ همسا ساسأ ىلع ميلفلا عيبي نأ مهدحأ عيطتسي الو (نفاج نوجو

 تغلبو .تنوماراب يف ىرخألا كوكشتيه مالآ نع اًفلتخم اضيأ مليفلا رهظم ناكو
 رالود 6 ) اليلق ةنراقملاب دوسألاو ضيبألا ”ةيسفن ةدقع'  مليف فيلاكت

 ديرفلأ) ةينويزفيلتلا كوكشتيه تاقلح هبشي هنإف ةيرصبلا ةيحانلا نمو
 جاتنإ تنوامارب تقاعأ امدنع راصتخابو .راهبإلا نم ولخت بتلا (مدقي كوكشته

 مهيلع كوكشتيه درف ةلوغشم اهتاهوتالب عيمج نأب ةيعدم ةيسفن ةدقع مليف
 لاسرمينوي تاهويدوتس بف "ةيسفن ةدقع" مليف ريوصت نكمي هنأب رصم هنأب
 ءاج انه نمو) اهريوصت ىرجي ”هدقي كوكشتيه ديرفلا' تاقلح تناك ثيح

 قفاوو مليفلا عيزوتب تنوامارب موقت نأ هبلط ام لكو .هلمع قيرف لكبو ("هبشلا"
 تقفاوو .فيتاجينلا نم 7٠١ ريظن جارخإلا باعتأ نع لزانتلا ىلع اًضيأ
 مالفأ رثكأ حبصأ .لشفيس "ةيسفن ةدقع' مليف نأ ضارتفا ىلع تنوامارب
 لاسرفينوي ىلإ كلذ دعب لقتناو .تنوامارب يف همالفأ رخآو ةرهش كوكشتيه

 "ةيسفن ةدقع" مليف يف هقوقح اًضيأ لقنو .ينفلا هرمع ةيقب ىضق ثيح
 ةكرشل بألا يهو (ةمهاسملا ةيكيرمألا ةكرشلا) .م .ج .م ىف مهسأب اهلادبإو

 لاسرينوي مالفأ دحأ وه "ةيسفن ةدقع" مليف نإف كلذلو .ةدحتملا لاسرفينوي

 نع ثحب لمعب اًمتهم تنك اذإو .تنوامارب عيزوت نم ناك لصألا يف هنأ مغر
 دلانودل ةيصخشلا ةمجرتلا ىلإ عوجرلا بجيف " ةيسفن ةدمع" مليف جاتنإ خيرات

 باتكو ”كوكشتيه ديرفلأ يرقبعلا ةايح نم ملظملا بناجلا" هباتك يف وتويس
 باتكو "لاسر ينوي مالفأ جاتنإ ةداعإو جاتنإ :مالحألا ةنيدم يسكيد .ف درانرب

 ."ةينواعتلا دوويلوه داليمو تنوامارب مالفأ توم 'عالتبإ' يسكيد

 كيأر نع ثحبا ءاضيأ مليفلاف ذفاونلا ديدع اًئيب ةياورلا تناك اذإ ركدت
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 :قيثوتلا

 وغاكيش ةقيرط" صنلا اذه مدختسي :كرداصم قيثوتل ةفلتخم قرط كانه

 ةمقرم ةمئاقو صنلا يف شماوهلا نم اًددع عض ©8145 : ”بولسألل ةيلمعلا

 عضتو 0115 مدختست تنك اذإ ءصنلا ةياهن دنع (تاظحالم) رداصملل

 ءامسأب اهعبتتو كثحب ةياهن يف (تاحفص وأ) ةلصفنم ةحفص يف كشماوه

 ءامسأ لحتسي ال صنلا اذه نأ ظحال 81110عءقهماتإل. عوضوملاب ةلصتملا بتكلا

 .اهيلع لمتشي نأ يساردلا ثحبلا ىلع بجي نكلو عوضوم لاب ةلصتملا بتكلا

 ىلعف يدجبأ لكشب نيفلؤملا ءامسأب كرداصم ةمئاق يه ايفارجويلبيبلاو

 5 :لاثملا ليبس

 عراش /دروفدب : كرويوين ؛ ةسداسلا ةعبطلا «مليقلا حيرشت» .ف رائرب كيد

 5٠١9. نترام

 .نيسوف نيب ناونعلا نوكيف ةلاقمب دهشتست تنك اذإ

 دقف :تايناسنإلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللا مسق يف مهدحأ عم سردت تنك اذإ

 وهف ءاعيمج مهلهسأ اذهو 14[. لكش مادختساب كرداصم قثوت نأ كنم بلطي

 ضرفنلو .ايفارجويلببلا يواسي لامعأب داهشتسالاو يضارتعا قيثوت نم نوكتي

 وتوبس دلانودب دهشتست نأ ديرتو كوكشتيه دنع تايجاودزالا نع بتكت كنأ

 بتكت !آ.خ لكش مادختساب كنإف .رشابم لكشب نيسوق نيب هعضت نأ نود

 بهذي ردصملا ددحت ىكلو ١17١( وتويس) ةيجاودزالا حضاو كشلا لظ مليف'

 :يتآلاك هدجي ثيح“5” فرح لفسأ رظنيو هب دهشتسملا لامعأ ىلإ ءيراقلا

 ةعبطلا .همالفأ نم اًماع نوسمخ :كوكشتيه ديرفلا نف" .دلانود وتوبس

 .15557 .روكنآ / ياد لباد :كرويوين .ةيناثلا

 ىري» لوقت دقف يفرح لكشب نيسوق نيب 500160 وتوبس عضتس تنك اذإ

 ةشهدلا ريثي اددع عمجي كوكشتيه نأ كشلا لالظ مليف - يف وتوبس دلانود
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 جاتحت كنإف ةلمجلا يف فلؤملا مسا تفضأ اذإو . ١٠١ تايجاودزالاو جاوزألا نم

 نأ كردي ءيراقلا لازامو ,تاضارتعالا يف تاحفص وأ ةحفص ةفاضإ ىلإ طقف

 .ردصملا دجيل كتذو“5” فسأ رظني نأ هيلع

 دقف طيسولا تاسارد وأ تالاصتالا مسق يف صنلا اذه مادختسا ىرج اذإو

 ليبس ىلعو ."خيراتلا ٠, فلؤملا" هنأب فورعم وهو 818 لكش ىلع كسردم رصي

 (1157 وتوبس) هتايجاودزاو هتايجوزب فورعم كشلا لالظ مليف نإ“ :لاثملا

 1997 وتوبس دلانودل اقفو" :لوقأ يننإف وتوبس مسا تركذ ام اذإو 15١., ةحفص

 تايجوزلا نم ةشهدلل اًريثم اذدع كوكشتيه عمجي "كشلا لالظ" مليف يف هنإف

 كثحب ةياهن يف 884 مدختست تنك اذإو ٠١'( ةهفلا تايجاودزالاو

 لكشلا بسح يدجبألا بيترتلاب موقت ىرخأ ةرمو .ةيسيئرلا عجارملا' مدختساف

 :ىلاتلا

 .همالفأ نم اًماع نوسمخ .كوكشتيه ديرفلا نف )١1997( دلانود وتوبس

 .روكنآ / ياد لباد كرويوين .ةيناثلا ةعبطلا

 ,« فحص .بتك :ردصم يأب اًيلمع دهشتست نأ كناكمإ يف نأب ركذت كلذ عمو
 نويزفيلتلا جمارب « مالفألا ,ةيلصفلاو ةيرهشلاو ةيعوبسألا تالجملا نم تالاقم

 داهشتسالا ةقيرط نم ةريح يف تنك اذإو .اذكهو تدرتنإلا رداصمو تاعجرملاو

 باتك نم ةعبط رخآ نم ةدافتسالا وه كل رايتخا لضفأ نإف نيعم ردصمب

 101328 21216: ركاه انايد فيلأت هل 7/1615 1161ع206 " بتاكلا عجرم"

 نع ةباتكلاو قيثوتلا تايساسأ فرعت نأ امو .(نترام عراش / دروفدب :كرويوين)

 ةفرعمب ءافتكالا ةعتم لانت لقألا ىلع .ةعتم رثكأو ابعت لقأ رمألا حبصي مالفألا

 تاقثلا دحأ كنأب كتقيرطب نهربتو امنيسلا ةذتاسأ عم كئارآب لماكتت دق كنأ

 .ةيئامنيسلا
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 :ةبلطلا دحأ ثحب نم ةنيع

 .ةيلآلا ةلاقتربلا مليف يف فنعلا دض نفلا

 نوتس دلوج ديفاد

 داقن ةزئاج ىلع لصح سجريب ينوتنأ ةياورل كيربوك يلئاتس سابتقا نإ
 هتافصاومب اًريثك اوداشأ دقل 157١, ماع مليف لضفأك نييئامنيسلا كرويوين
 نم ىقيسوم رايتخاب كيربوك ماقو .اهراثأ يتلا ةيقالخألا اياضقلاو ةيلامجلا
 ىلع زكريل مليفلا يف ةجرحلا تاظحللا يف ةفلتخملا ةيكيسالكلا تافلؤملا
 ينيسور ىقيسوم مدختساف .اهحضوي نأ ديري ىتلا ضومغلاو تارتوتلا
 يئاوشعلا فنعلل ةيفلخل (رامدلاو هيوشتلاب سكيلأ مالحأ مهلت ىتلا) نشوهتيبو
 .هؤاقدصأو سكيلأ هبكتري يذلا

 وذ نيتعومجملا فنع ودبي ةيداعم ةباصع هتبصعو وه سكيلأ لتاقي امدنع
 .«يبجام ةقرس» ينيسور نم ىقيسومو صقار بولسأ لالخ نم ذاش لامج
 ساسحإلا برجيو هلكش لامجو لاتقلا رش نيب روهمجلا قزمتي كلذل ةجيتنو
 نع جرفتملا بيرغت لواحي وهف اذه كيريوك دصقيو .ءضومغلاو نيقيلا مدعب
 تاضقانتو فالتخا حيضوتل رتوتلا اذه مدختسي امبرو ؛نيلتاقتملا اياحض
 كلذ عم كانه نأ الإ فنعلا لامعأ عمتجملا نيدي امنيبف ؛ةيناسنإلا ةعيبطلا
 ىقيسوملل كيربوك مادختسا نإف كلذلو .ةيناسنإلا ةعيبطلل اًيفخ ايئادع اًرهظم
 نيقيلا مدع ببسي كلذيو روهمجلا روعشال بناج نم ليملا اذه ديعتسي
 .يقالخألا

 «رطملا تحت ءانغ» مليف ىقيسوم سكيلأ عم ينغن انك اذإ ملعن ال نحنف كلذلو
 كيربوك ىدل اضيأو .هتيشحو نم رفنن مأ هيمدقب تقولا سفن ىف انمادقأ نيلكار
 يف نري هرطملا تحت ءانغ» نحل اكرات ةياهنلا يف اننيقي مدعب.انركذيل فطعلا نم
 صقري وهو نيمدقلا حطسملا يليك نيج تايركذ نيب راتخن نأ ىلع انربجيو انناذآ
 .هتيحض ناقحست ناتيساقلا سكيلأ امدقو هايملا نم ةريغصلا كربلا ربع

 مليفلا حيرشت 369



 ةقيرطب سكيلأل ةبسنلاب انفقومب كيريوك بعلي مامتهالل ريثم لكشبو

 مث , ةقفشلا ةميدع سكيلأ ةوسق دهاشن امنيح انراقتحا ريثي هنإف ًالوأ :ةهباشم

 "ضهني" امدنع اننيقي مدع ةياهنلا يفو ايحور بلصيو هتنايخ متي امدنع انفطاعت
 هرحس نإف كلذ عمو "قلطملا فنعلل' هترابع ذينن نأ عيطتسن نحنف .ىرخأ ةرم

 هل انذبن نم انعنمي ناف جيفدول' ل هبحو ةيثيبازيلإلا هتجهلل كلذو ركني ال يذلا

 كيربوك هب انمهتي يذلا ضقانتلاب مهوي لكشب فقثم ىربرب سكيلأ نإ .اًمامت

 رتسم مدختسي' داقنلا دحأ بتك امكو .ةيلامج ةيبذاجب مليفلا حضني ءاعيمج
 "دهشملا لخاد ةيناكملا تاقالعلا هيوشتل ةيوازلا ةعساو تاسدع .. اًمئاد كيربوك

 دكؤيو ةئيبلا نع روصلاو سانلا نيب لصفي نأ دصقي جرخملا نأ ىلع اًدكؤم

 .ةيادبلا نم يلايريسلا ملحلا وج هيشي ام كيريوك قلخيو (197 يبناك) مهزيمت

 دهاشن مث (ةفئاز شومر نينيعلا ىدحإ لوح) سكيلأ هجو انعلاطي لوألا يف

 نمدم سكيلأ ةيؤر انل ضرعيل ةيلايريسلا هتينقت كيربوك مدختسي دقو .هتئيب

 بولسألا ىلإ كيريوك دوعيو ؛بيلحلا لحم يف اونوكي امدنع هتباصعو تاردخملا

 لاسرإ دنع وأ راهنلا لالخ لاثملا ليبس ىلعو  نييداع اونوكي امدنع يعقاولا

 .نجسلا ىلإ سكيلأ

 مستتو .رصاعملا عمتجملل دقن رمألا ةقيقح يف هنكلو يلبقتسم مليفلا ودبيو

 نأب روهمجلا حيري نأ كيربوك ضفري نكلو يلبقتسملا رهظملاب ناكملاو سبالملا

 .ديعبلا لبقتسملا يف عقت ثادحألا نأ ىلإ ريشي

 نأب لوقي يذلا ليلحتلا نم 'لعفلاب تيفش دقل' سكيلأل رطس رخآ رخسيو
 سفن ةدعاسمب ةميدقلا هسفن ىلإ سكيلأ دوعيو .ءافشلل جالع وه عمتجملا

 ةبسنلاب رحاس ريفكت هنإ :هرايتخا ةيرحو هحور ريمدت اونواح نيذلا صاخشألا

 .هنع اضرم لقي ال ملاع يف ىرخأ ةرم ضهنيو طقسيو ضهني يذلا سكيلأل

 .صالخ يأ سكيلأل مدقي نأ عمتجملا اذه لثمل ليحتسملا نم هنإف كلذل ةجيتنو

 ةينوفميسلا ىقيسوم عم فنعلاو باصتغالاب ىرخأ ةرم ملحي امدنع كلذلو
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 نم ناك ةطاسب لكب ."”يعيبطلا" ىلإ هتدوع ةقيقح لبقن اننإف نئكوهتيبل ةعساتلا
 نأ طقف عيطتسي يذلا وه  عمتجملا  هتلاح يف ببسلا نأ عقوتن نأ ليحتسملا

 .هءافش نوكي

 13/0:15 01160 لامعألاب هيونت

 مليفل ةعجارم .لقعلاو سيساحألا رهبت "ةيلآلا ةلاقتربلا" .تستنيف ؛يبناك
 تاعجارملا ىف اهعيط ديعأ ,لؤالا ريمسيد اب زيات كرويويتب ”ةيلآلا ةلامتربلا'

 زميأت كرويوين :كرويوين (1577 )1971١  زميات كرويوينل ةيئامنيسلا
 .(اذال؟) ١؟5سيربونرآو

 كيرتاب» دلانودكام موكلام عم .كيربوك رلناتس جارخإ «ةيلآلا ةلاقتربلا» مليف

 . 19517 رنراو ناوخإ .لروك نايردأو «يجام

 ت:3:711-





518 

 اهب هيونتلاو ةينورتكيلإ رداصم

 151/72 ةجمدملا صارقألاو ويديقلا طئارش ءارشو ريجأت

 ةجمدملا صارقألا وأ ويديقلا طئارش ريجأت وأ ءارشل مامتها كيدل ناك ول
 مالفألا دشرم» نتلام درانويل دشرمل ةعبط ثدحأ ىلإ عجرت نأ كيلع الط

 .يونس هثيدحت متي يذلا (تنجس :كرويوين) هويديفلا طئارشو ةيئامنيسلا
 .ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ءارش رمأ لمع رداصمل ةلماك مئاوق نمضتيو
 11ا1/- ويديقلا طئارشل داقنلا رايتخا" عقوم امه لاجملا اذه يف نينثا لضفأو
 تاحيفصلاو 58111111 "1 1010///:0/ .01 060.011"
 عقاوملا ضعبو 1197 م8111 "90/1010//:2 .؟ان عاق .015" لالالالا . 8
 زلال م81 11301 "طام:// وأ481401/185-800-1) دودح الب مالفأ لثم ى :رخآألا
 يربو ما عوانة صت عل. عود" يوب يمال عدانضل اطل ( عل .ءمت  ةسل 1109 -
 معمر 11016 "0م :// الاب .طعاكأ د(. عمت" اةباللالا ا 11[

 :ةينورتكلإلا عقاوملا

 نم عقاوملاو دفنت نأ نكمملا نم بتكلاف .بتكلا لثم اهلثم ةينورتكلإلا عقاوملا
 مالفألاب ةينعملا ةينورتكلإلا عقاوم لا لضفأو .تنرتنإلا نم يفتخت نأ نكمملا

 :عقوم ىلع مئاوق يف اًيلاح ةدوجوم

 1 علا ّْ "مم: // سبوت .0أ عامل - | طءوعتمم .ءمدصل م 01/1 عو.طغتصل"

 سيسبب .لأ عاما - 11 طوق مت هس. ءمص/ 7201/1 ةو.طخصقل
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 : وهو الأ طبار 56٠١ هيدل نأب وهزي رخآ عقوم كانهو

 11 ططالا ل1 "11م: //بابلالا .الأ 72012.01" اال . سن

 وأ ةنيعم ةلصو كيدل ناك اذإ اّنقو عيضت نلف ةينورتكلإلا ةكبشلا حفصتت امدنعو
 :لاثملا لييس ىلع .كنهذ يف فده

 دهاشملا نس بسح مالفألا فينصت

 ردانلا فينصتلاو (0, 20, 310-20) يلاحلا فينصتلاو1968 ماع لبق

 فصتنم ىلإ تاينيثالثلا فصتنم نمف .نيدوجوم انوكي مل (17-0©/7) هقيبطت

 ىلإ ةعياتلا كلت يه ىنعم تاذ يتلا ةديحولا تافينصتلا تناك تاينيتسلا

 هذه تناكو. 155: ماع تسسأت يتلا "قالخألاو ةقايلل ةيموقلا ةيعمجلا"

 ىلإ مالقألا فينصتب تماقو ةيكيلوثاكلا ةينامورلا ةسينكلا عبتت ةيعمجلا

 :رامعألا عيمجل ءزج يف قئال ريغ ءطقف رابكلل . ءابآلل ماع داشرإ : تافينصت

 مل يدج لكشب فينصتلا اذهل امنيسلا ةعانص ذاختا نم مغرلابو .حلاص ريغ

 .امنيسلا ةعانص يف دي ةيأ ةيعمجلل نكت

 ةيكيرمألا امنيسلا ةطبار ىلإ هيف لضفلا عجريف يلاحلا فينصتلا امأ

 نمو .امنيسلا روهمج دنع ةريبك ةيمهأ هل فينصتلا اذه نأ ثيح 1244

 111 مطالب "طم: // 0 بباب 11 101841115. ءمل1" عقوم ريشتست نأ نكمملا

 ةبسنلاب ناكمإلا ردقب ايعَونَضَوَ نوكي نأ لواحي يذلا 11.1131 8.03

 لثم تاملك مدقت ال مليفلا فصول ةمدختسملا ةرابعلا تناك اذإو .فنعلاو سنجلل

 نمف ”طرفم سنج" وأ "ديدش فنع" لاثملا ليبس ىلع نكلو ”سنج" وأ ”فنع"
 تخأ وأ ةيساسحلا ديدش لفط كيدل ناك اذإ ةصاخ كيأر ريغت نأ نكمملا

 يذلاو 165.6051[011 لثم عقوم ىلع لوخدلل ةبسنلاب ريغص خأ وأ ةريغص

 مالفألا يف ةدوجوملا ةيحابإلاو سنجلاو فنعلا ةيمكب ةصتخم تاعجارم نمضتي

 .ةديدجلا

-_--574- 



 :ةديدجلا مالفألا

 ىلع روثعلل ثحبلل اًيرغم اًناونع نوكت ةعماج تاملك مادختسا متي ام اًمئاد

 لالخ نم عقوملا ناونع جتنتست نأ نكمملا نم نكلو هنيعب مليفل ينورتكلإلا عقوملا
 عقوملا ناونع نوكي ام "ابلاغ" لاشملا ليبس ىلعف .ليحلا ضعب مادختسا

 عقوملا ناونع نوكي مالفألا ضعب يفو .مليفلا ناونع نم اًعيونت مليفلل ينورتكلإلا
 “613 102120” مليف لاثملا ليبس ىلعو 0171 . ىلإ ةفاضإلاب مليفلا مسا وه

 كشلا" لثم ىرخألا مالفألل ةبسنلابو (2008) (ب وباب . ع2[ 01110.60112)

 “صورنا” ةملكب اًقحلم مليفلا مسا بتكت نأ كيلع نإف1)هانا؛" (2008)
 .عزوملا وأ ويدوتسالا مسا ىلإ رخآلا ضعبلا جاتحيور ت73

 عقوم ىلإ باهذلاب كيلع عقوم دجت يكل 2008) ) عراصملا مليف ىلإ ةبسنلايف
 ىلإ لوخدلا كيلعف ةديدجلا عقاوملل ةبسنلاب اما الب اجب ,40:25ع31عالأ أ عا. 63

 اهريغو "زميات كرويوين" "زمياتلا" لثم تالجم يف مالفألا تانالعإ

 ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع تاهويدوتسالا نيوانع

 1015267 طا م://0150إ/ . ع0."

 آلت ن1 52510105.

 11/3161 5. آم: //ا7/ 21111505.

 ناك يا 1/11

 ب رج عاطل عون ور طوع 1/0 1101/165-1

 123122001 1ظكظ0|0أ1010 1

 50و ( ها نتتطأ2) 0 م://5013]/ م1 أنآ 65

 10/111211 انا ل اي فلا

 6و( ع [80علع 110 ://81-016[101165 71

 طامع آنأزع 6165 نان 1 تل ات كا تكل

 عمر 5ذءعوتعطلا عادا 10:5ءعدععاطلا عادا عم
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 تاعجارملاو ءامسألاو نيلثمملا قيرف

 (100.011./90/184/9) تنرتنإلا ىلع مالفألاب ةصاخلا تانايبلا ةدعاق ربتعت

 هتاميس نمو .هيف بغرن يذلا لكشلاب ًالمتكم سيل هنأ مغر هب ءدبلل اديج اًناكم
 تاعجارم' ىلع رقناف ”تاعجارمو زئاوج" ناونع تحت دجوت يتلا يه ةزرابلا

 "ةدحتملا تايالولا مالفأل يفاو ليلحت  ةميظعلا مالفألا" ىلع اهدعبو "ةيجراخ

 فشتكن فوسف لاحلا كلت وه ناك اذإو ."ةيكيسالكلا" يه ةعماجلا ةملكلاو

 نم سابتقالا ضعبب اهلامكإو ةيكيسالكلا مالفألل ةطقلب ةطقل ليلحت اًيلمع

 ةيرجت ضوعت نأ نكمي ال ةيليصفتلا تاليلحتلا ىتحف دكؤملا نمو .راوحلا

 يكل هتدهاشم دعب مليفلاب ليلحتلا ةنراقم اًضيأ درت دقو .ةيلعفلا ميفلا ةدهاشم

 تانايب ةدعاق قحتستو .ةليصفت ةيأ يف أطخأ دق بتاكلا ناك اذإ امع كردت

 دودر دجتس ثيح تاعجارملا مسق ببسب كلذو ةكبشلا ىلع ةقحالملا مالفألا

 11)/- مالفألا دشرم عقوم اًضيأو .ةياردلا مدعل فورعم وه امع فلتخت لاعفأ

 مدقي ثيح ط8 1111116 "1 1197997//:0 .211120116.ء011 1/1911 .2111201/16. 0

 111 طاخاما ل1 "طغام://ابالل 100 .عم12" ل ةهباشملا حمالملا ضعب

 انااا .11106.ءمطح

 تدستو 81/1185 ”مولعلاو امنيسلا نونق ةيميداكأ' وهو رخآ ردصم كانه

 111 581111ل16 "طغم:/ راكسوألا عقوم لالخ نم اهيلإ لوصولا

 عقوم نع ثحيب ةملك رقن قيرط نعالل الل الا .050815.018' 7/17/11- 8

 3116"1ة14 نع ةلئاه تامولعم ةيمك ىلع رورملاب كل حمسي يذلاو 425

 :يئامنيسلا ثحيبلل ريبك زكرمروهو 060167 50: 7105505 51 ءاانقع 500

 باتك ةلامزو ةبلطلل زئاوجو 834285 ةياعر تحت تاودنو تارضاحم

 .ويرانيسلا

 نكمملا نمف ةكبشلا ىلع اهيلع روثعلا عيطتست ال ةيويح ةمولعم ديرت تنك اذإ

 :ناونع ىلع (1/115) ةيميداكألا لسارت نأ
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 طوزرطوملع تعماعم 50ج 1/1051 طاعأانتع 5الإل. 3335. آه 38 8

 8مناعا وتل, 8عابعماإب [11!أذ, نرخ 9021 1-1972 (310-247-3000)

 .زليه يلرفيب ىف 1815091 زكرم روزت نأ عيطتستو

 :سرجنوكلا ةبتكم

 110 عالما 1 "طقم: //1 ع عطا هع.عمان/ 123" طغط:// عقوم ىلع لخدا

 عقوم ىلع لخدت يكل 7171

 حلو مدحأ طالصت 1عوعرت ونمو 80

 "1 طع الد هدحدأ طالوت 1ععاقأتل, 116 ىلإ طباورلا فشتكت فوس ثيح

 قم عولعال] 06 81001 ظاعطتتع خمأك ةهل 5ءهاعمععور, '![طغع ةسعتعدم طالصت

1] 

 مالفألا تاناجرهم ضعبو سمشلا ةصقر ناجرهمو يناطيربلا مليفلا دهعمو
 .مالفألا ةعانصب ةينعملا تامظنملا نم تائمو ىرخألا

 :نيجرخملا عقاوم

 ةيلمعب موقت نأ اًمئاد عيطتستو .ةينورتكلإ عقاوم نيجرخملا نم ريثك ىدل
 [01آ,©.8., 21.6©811/]0/000./81099م13 لثم جرخملا مسا امدختسم ثحبلا

 زل 5111/1 "طااطن// عقوم وأ شحبلا ةلآ ةقيرط مادختسابو

 يذلا بناجلا ةقدب ددحت نأ عيطتستو 7/99017/ 1110.011" 90/19/17 ,1111 0.3

 ةعجارم وأ لاقم ءاهتريس وأ ةيتاذلا هتريس) جرخملل ينفلا راوشملا نم هديرت

 .(تنرتنإلا ىلع اًيوتكم
 :ةينورتكلإلا تاهيونتلا رداصم

 اهمدختست امدنع ةقثوم نوكت نأو دبال تنرتنإلا نم ةذوخأملا ةداملا نأ ركذت

 .يدقن لاقم يف وأ ثحبلا يف

2377 



 كانه نأ ملعتو دووتسيإ تنيلك ريهشلا لثمملا نع بحب بتكت كنأ ضرتفنلف
 «ناكيرمألا ةذتاسألا» ةلسلس يف 285/5 ىلع ةريصق ةحمل

 رل11611020 8085- بتكاو ثحبلا كرحم ىلإ بهذا "م6162 1615”.

 روصملا لاقملا دجت فوس ةملكلا ىلع رقنت امدنعو دووتسيإ تنيلك دجوأ( 5
 .همدختست نأ تررق يذلا 103710 !؟ءاد6 “قوام 000 ”١011 هبتك يذلا

 نفع ةغاينص ديعت كنأ وأ ةرشانم:هنم اسسق ةحاكس كنك اذإ نظتلا فّرَضيَو

 ' بتاكلا مسا لثم تامولعم ْئراقلل يطعتو كردصم ركذت نأ كيلعف هيف راكفألا

 ىلع تلخد اذإف .عقوملا ىلع كلوخد خيراتو ينورتكلإلا ناونعلاو لاقملا ناونعو
 موقت فوس يذلا قيثوتلا جذومن وه اذهف 114 دشرم١؟9١٠ رياني" ىف لاقملا

 :شماوهلا ىف هتباتكب

 [ءعاتتر [102010. “طممألا 000 10[1أ1* 1ءعونسعل طقوذوإل. مص عرتءقنق /135-

 عراب 885. 2 لوم. 2009, 238111011 "1 ://89/1ل/ الا .م5.01ع/7/1أل

 211161121111856 15/021235 / عمال 000-ع.اتكتتلا " 1211م:// 1 17/17 .حام5 .01عأ

 األ 615/0218625[201611221:12125/ءعدمأتا 000-ء.اطامل

 ال عقوملا نكلو . دووتسيإ جمانربل ةنسلا ىتح وأ خيراتلا عضت نأ يعيبطلا نمو
 نم ذخأت مل كنأ ثيح ةرورضلا نم سيل هنأ ىنعمب .تامولعملا هذه لثمملا دمي

 ىلع عوضوملا جمانربلا نم جرخ يذلاو خرؤم ريغ لاقم نم نكلو جمانربلا
 "  .ةكبشلا

 قيثوت نم ةبوعص رثكأ نوكت تنرتنإلا قيثوت رداصم نإف نايحألا ضعب يفو
 فصي ثيدح عجرم كمادختسا نم دكأت .ةيمهأ لقت ال اهنكلو تالاقملاو بتكلا

 .ىرخألا رداصملاو ةينورتكلإلا []18آ. رداصمل شماوهلا عضو ةيفيك
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 ةيئامنيسلا تاحلطصملا سوماق

 ةشاشلا ىلع ددحم يتوص ردصم نم يتأي توص

 ةشاشلا جراخ وأ
 01021286 رظنا

 ةفلتخم ةريصق مالفأ ١( نم يئاورلا مليفلا نوكتي

 صصق نم ةسبقتم ةزجوم وأ ةلقتسم مالفأ وأ
 ,«لماكلا تيبلا» يرنه .وأ تافلؤم) ةريصق
 عوضومب ةلخادتم صصق ( ؟ («ةيعابرلا» ,«يثالثلا»
 وأ («ايزاتناف» و «محللا» و «نتاهنام تاياكح») عئاش
 لاثملا ليبس ىلع) ةفلتخم مالفأ نم تافطتقم ("

 «ةعتملا كلت» .م .ج .م يمليف نم ةيقيسوملا دهاشملا
 1 1[ «ةعتملا كلت»و

 ءانبو ميمصت نع لوئسملا صخشلا وه لصألا يف

 نآلاو .هل جرخملا ريسفتو ويرانيسلا بسح تاروكيدلا
 فرشملا) جاتنإلا قسنم تحت لمعي يذلا صخشلا وه

 مليفلل رهاظلا لكشلا نع لوثئسملاو (جاتنإلا ىلع

 وأ ؛:؟ ايمسر اهعافتراو ةروصلا عاستا ةبسن
 ١:0 مذ: ١ ابيرقت نآلاو عافترالا
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 م176[550012 56006866 وأ ءايشألا دحأ هيف موقي يئامنيس دهشم

 لثم ةدحوملا ةروصلا ماقم ءايشألا نم ةعومجم

 «ةعمسلا ةئيس» مليف يف اينابمشلا ةجاجز

 نيرق وأ يراعتسا لكشب يمتني يذلا توصلا
 لاثملا ليبس ىلع) اهدهاشن يتلا ةيلاتلا ةروصلاب

 ءايشأ هعبتت ثيح («م» مليف ىف اهتنبال مألا ءادن

 تتام يتلا ةلفطلل تسيلو ةفلتخم

 نيجرخم ىلع عبطتو «فلؤملا» ينعت ةيسنرف ةملك

 زليو نوسروأو دروف نوجو كوكشتيمه لاشمأ نم
 مليف) مهفيلأت نم ربتعت يتلاو ,ةزيمتملا مهمالفأل

 زليو نوسروأ مليفو «نيرفاسملا ةبرع» دروف نوج

 («نيك نطاوملا»
 مليفلا ءارو يسيئرلا ركفلا وه جرخملا نأ ةفسلف

 ليبس ىلع) ةيركفلا ةيكلملاو ةيفيلأتلا ةناكملا قحتسيو
 تراثأ دقو («ةيسفن ةدقع» كوكشتيه مليف لاثملا

 متي امدنع اهريربت نكمي هنأ مغر اًئداه اًدج ةيرظنلا

 .ردلياو يليب نينانفلا ءالؤه لثم لامعأ ىلع اهقيبطت

 كوكشتيه ءدروف نوج .شتيفيكنام .ل فيزوج

 مهتمصب اوعضي نأ ىلع نورداق مه نمم نيرخآو

 مهمالفأ ىلع
 قلخل عوضوملا فلخ وأ ىلعأ عضوت يتلا ةءاضإلا

 قمعلاب ساسحإلا

 ءايرهكلا لامع سيئر دعاسم
 (55١؟) «موكلام» مليف لثم ةيتاذ ةريس نع مليف

 يل كيابس جارخإ
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 0005 ءالع 580غ رظنا

 ثيح يابموم يف ةيبعشلا امنيسلا نع حالطصا

 ةيقيسوملا دهاشملا اهيف عيشت

 ىف هنم اًءزج ةكرات عوضوملا لفسأ نم ةءاضإ
 لظنا

 ب) ةيناثلا ةجردلا يفو ةفلكت لقألا مليفلا

 لالخ ةدحاو ةروتاف يف نينثا يأ (ةينازيملل ةبسنلاب

 تفو تناك ثيحو ١936(, . 15؟١) ويدوتسالا مايأ.

 مالفأ ضعب .نييئاور نيمليف ضرعي موقت ضرعلا

 لاثملا ليبس ىلع) عئاورك نآلا اهب فرتعم ب فرح

 مليف ,«نابعث عم تيشم» مليف ؛««بعشلا ةطق» مليف
 («فافتلا»

 اهزوعي ةلئامتم ةروص اهنع جتني ةيواز نم ةطقل

 فرعت اضيأ .اًدقتفم اًئيش كانه نأب يحوتل نازوتلا
 (ةيناملألا ةيوازلا ةطقلب

 ةريبكلا ةطقللا سكع ىلع فتكلاو سأرلل ةطقل

 ©1056 آلم نأ ةجردل ادج اههباشت يتلا

 نيفدارتم ناريتعي ام اًيلاغ نيحالطصالا

 ةبيرق اريماكلا اهيف ودبت ىتلا ةطقللا يه اًيفرح

 (ناسنإ سأرل ةطقل لاثملا ليبس ىلع) عوضوملا نم
 ضيبألا مليفلل ناولألا ةفاضإي موقي رتويبمك

 ةداع نوكي يذلا مليفلا عناص ةقفاوم نود دوسألاو

 ايفوتم

 ىقيسوملا لثم ةشاشلا جراخ ردصم نم توص
 ةيريوصتلا
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 ©همممدع 2 550غ / لعفي املثم تاطقل ةلسلس وأ ةطقل ميمصت ةيلمع
 0100 لثم رومأل قيقدلا مامتهالا عم ةحول ليصافت يف نانفلا
 ةيغارفلا تاقالعلاو اريماكلا ةيوازو نوللاو ةءاضإلا

 600110 (دقحلا هكلهأ) تاملكلا ىدحإل يراعتسالا ىنعملا
 لحت تاساكعنا نم ددع) ةروص ثيح مليف يف وأ

 ةلالد 'شيإ نع ءيش لك مليف ةياهن يف فيإ لحم
 نورظتني ددج نودفاو اًمئاد يتأي فوس هنأ ىلع
 ْ ىمادقلا موجنلا لحم اولحيل

 ©001هانئاو' 8014108  ةروصملا ةداملل جرخملا ةيؤرل اًقفو تاطقللا بيترت
 طسوو ةيادبو ثدحلل يعيبط قفدت هنع جنني ثيح
 .ةكبحلل ةياهنو

 ©0185( نأ اًيرذج فلتخي وهو ىرخأ ىلإ ةطقل نم لاقتنالا
 امهنيب قرفلل هابتنالا يعدتسي يذلا لوألا نع

 تممع 580ه نكمت ةعفار ىلع اريماكلا نوكت ثيح ذخؤت ةطقل

 اًبناجو طوبهو دوعص ةكرحب موقت نأب ريماكلا
 © نيف يتلا نيوانعلا وأ مليفلا يف نيعدبملا ءامسأ

 .سكعلاب اًنايحأو اهالعأ ىلإ ةشاشلا لفسأ كرحتت
 2011-[1م-131416 راودلا ناونعلاب الصأ فرعتو

 © علنا ,بتاكلا .نيلثمملا) مليفلا يف نيعدبملا ءامسأ
 :ريوصتلا ريدم .سبالملا ممصم .جاتنإلا ريدم
 امئاد سيلو ٌةداع رهظت يتلا (جرخملاو ؛جتنملا ,ريتنوملا
 يساسألا ناونعلا نم ءزجك مليفلا ةيادب يف

 62055 تا يف ناعقي نيثدح نيب مامألاو فلخلا ىلإ بوانتلا

 اًردان عقاولا ىفو  ةرورضلاب سيل نكلو تقولا سفن
 يزاوتملا عطقلاب اًضيأ ىمسيو ناكملا سفن يف
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 ىلوألا نوكت ثيحب نيتاصفنم نيتطقل ليصوت ١(
 ةراشإ (؟ نيتطقل لاصتا (؟ ةيناثلا اهلحم لحت

 نم ةخسن (؛ دهاشملا دحأ يهنيل (عطقإ) جرخملا

 (يئاهنلا عطقلا ؛:جرخملا عطق .يثدبم عطق) مليف
 ةمدقملا هيف نوكت ثيح ريوصتلا نم طمن

 مهتيؤر يف نيحضاو ةيفلخلاو طسولاو
 ةروصلا ىه امنيسلا يف ةملكلل يفرحلا ىنعملا

 رهظم) ينمضلا وأ يزمرلا اهانعم نع ةلقتسملا

 (ضيبأ سرافل ةمالع سيلف سبالملا ةلاحل ضيبأ
 اهمدختسيؤ «يكحلا» اهب دصقي ةينانوي ةملك

 ىلع لمشي امب مليفلا ملاع ينعتل نييميداكألا ضعب

 يتلا يضاملا ثادحأ لثم اهجراخ وأ ةشاشلا نم لك

 "#ُ اهرذ مل

 ىلإ ويرانيسلا ةمجرت نع امامت لوئسملا صخشلا
 يه مليفلا ةعانص نأ نم مغرلا ىلع ةيئرم روص
 كرتشم طاشن

 جرخملا هليخت يذلا لكشلا يف مليفلا

 هرابتعا ىلع مالكلا تافيتويمسلاو تايوفللا ىف

 مليفلا يفو قوطنم ريغ وأ اًفوطنم يصخش ريبعت
 قرط لمشي امب روهمجلل هلصوت ىتلا ةقيرطلا
 ةنمضتملاو ةيئرملا اهمادختسا متي يتلا يكحلا

 ةطقل رهظت امنيب ةطقل يفتخت ثيح لافتنالا
 جزملا ىمسيو) ناتطقللا لخادتت اًنايحأو ىرخأ

 (جودزملا
 يهو جاتنإلا دعب مليفلا ةعانص نم ةيناثلا ةلحرملا

 هعيزوتو مليفلا قيوست اهب متي يتلا ةقيرطلا
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 ىئاورلا ريغ مليفلا
 ةصنم) ةريغص ةبرع ىلع ذخؤت ةكرحتم ةطقل

 (ةبرع وأ ةكرحتم

 عقت فوس ىتلا ثادحألا وأ ثداوحلل ةركبم ةراشإ

 درسلا عادبإل كلذو ام ةقيرطب تاطقللا بيترت

 كانه نوكي ثيحب لماكلا ءابغلاو عاقيإلاو يئامنيسلا
 جيسنلاو ماعلا وجلاو ميحجلاو ةروصلا يف عونت

 ْش ةكرحلاو

 ىلع ةيدرس طباور هيف فذحت يئامنيس دهشم

 اهدجوي نأ روهمجلا رودقم يف نأ رابتعا

 موجنلا نم دحاو لك لمشت مليفلا ةياهن يف ةمئاق

 مليفلا لمع يف اوكرتشا نيذلا ةشاعإلا لوئسم ىلإ

 روهمجلا دميو مليفلا ةياهن يف رهظي ىذلا صنلا

 تايصخشلا ريصم لثم ةيويحلا تامولعملاب

 باطخ ةءارق وأ ةباتك بحاصي يذلا توصلا

 (/01عع 07

 ريوصتلا ناكم ددحت ةماع ةطقل ماع هجوب ١(

 ةماع ةطقل (؟ كرويوينل ءامسلا طخ ةطقل لثم

 تاطقل اساسأ نوكتو (يلئاع عمجت لاثملا ليبس ىلع)

 (تالئاعلا ىدحإ دارفأ) ةفلتخم تانوكمل برقأ

 جاتنإلا دعب مليفلا ةعانص نم ةثلاثلا ةلحرملا

 امنيس راد ىف صاخ ضرع ىلإ ريشت يتلا عيزوتلاو

 صاخ ضرع ةعاق وأ
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 عوضوملل ةياغلل ةبيرق اريماكلا نوكت ثيح ةطقل

 وأ نينيعلا ىدحإ لثم طقف هنم اءزج لجست ثيحب
 مسأ نم فرح

 نوكت ثيحب ةياغلل ةديعب اهيف اريماكلا نوكت ةطقل

 ايماروناب اعستم اًرظنم ةجيتنلا
 ةشاشلا ملظت امنيب ةروصلا يفتخت نأ امإ

 لالخ نم ةروصلا رهظت وأ 1206 هانأ اًيجيردت

 1:30 18 مالظلا

 ءوضلا ردصم سكع ىلع عضوي يفاضإ ءوض

 هنع جتنيو تالايخلا نم صلختلا متي ثيحب نارتقالاب

 ةلمتكم ةروص

 مليفلا ريوصت ينعي (ملظملا مليفلل) يسنرف ريبعت
 ةءاضإلا قيرط نع هزييمت نكميو ملظم لكشب

 هايمب ةعماللا عراوشلاو نيابتملا ريوصتلاو ةفيفخلا

 تارابلاؤ يفتختو رهظت يتلا نوينلا تامالعو رطملا
 تانتافلا ءاسنلاو سمشلا ءوض اهلخدي ال يتلا ةئيلملا

 ةلوهسب كابشلا يف نوعقي نيذلا لاجرلاو

 ضعب لعفلاب روهمجلا اهدهاشي يتلا ةخسنلا
 طرشل ةبسنلاب ةماعو ةظحل رخآ يف تاسمللا
 ةريخألا ةخسنلا باوص .توصلا

 ام ىكحت ةدتمم وأ ةديصق مليفلا نم ةحيرش

 ْ يضاملا يف ثدح

 فوس ةثداح روصت تاطقل ةلسلس وأ ةطقل
 مليفلا نم ام ةطقن دنع ثدحت
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 ةطقنلا ىلإ ةسدعلا زكرم نم رتميلملاب ةفاسملا

 1 ةرؤبلا لخاد ةروصلا ثيح
 لاثملا ليبس ىلع) هباشم ءيش ٠ ءيش نم عطقلا

 ةرئاد تيلور ةلجع ىلإ ةكرحتم ةبكرم نم ةلجع نم

 لاثملا ليبس ىلع) هباشم ءيش ىلإ ءيش نم جزنم
 ىلإ ىقيسوم قودنص ىلع هيلاب ةصقار مسج نم

 هيلاب سبالم ىف ةاتف

 يئامنيس طيرش ىلع ةدحاو ةروص ١(

 اهنأكو ةروصملا ةروصلاب طيحت ىتلا دودحلا (؟
 ةروص راطإ لخاد تعضو

 يئرملا اهلكش جرخملا ررقي نأ دعب ةطقل نيوكت

 ثيح ريوصتلا ةكرح فقوت لاكشأ نم لكش

 ةتياث ةروص هيف ةروصلا حبصت
 آ015 51204 رظنا

 ءايرهكلا لامع سيئر

 هيف رركتت ثيح يئامنيس طمن وأ يبدأ لكش
 .صاوخو تايصخشلاو ةعبتملا ديلاقتلاو مزاوللا

 مليفلا وأ لمعلا نأ ثيحب اًدج افولأم حيصيف ةكبحلا

 وأ ايديموكلاو ايديجارتلا لثم فينصت ىلإ يمتني

 مليفو ةبيرغلا ايديموكلا وأ بدألاو يئانغلا رعشلا

 يملعلا لايخلا مليف وأ بعرلا
 اًنايحأ ىمست .عوضوملا ىلعأ نم ذخؤت ةطقل

 ةيلاعلا ةيوازلا ةطقل رظنأ .ةرئاطلا نيع ةطقل

 يساسألا ناونعلا لثم ةروصلاو عوبطملا ٍنيِب طيرلا

 مليفلل
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 بلاغلا يف - ءيش لك ىلع فرشي يذلا صخشلا

 سيئر صاصتخا يف عقي يذلا ادع ام تامزلتسملا

 ءايرهكلا لامع

 ةقصتلم وأ ةكوسمم امإ ةلومحم اريماكب ريوصتلا

 ش روصلملاب
 ةطقل) ىلعأ اريماكلا اهيف عضوت ثيح ةطقل

 ءيشلا ( ةيلاع

 يف ةملظملاو ةئيضملا قطانملا نيب داح ضفانت

2000 

 11م0 2110 تعوم

 ]11 عطل فمعاع 510غ

 111 عأ1 2001535( 510

 ٠ ةهجاوم ىف ءايضيب ةروص .دوسألا مليفلا يف ةروصلا

 ,. | ءادوس ةيفلخ
 مالفألل يلاثم) عمال لكش اهنع جتني ةءاضإ

 طيسبلا ضقانتلا نم ةجيتن (ةيديموكلاو ةيقيسوملا
 يئوضلا عابشإلل ءوضلا حاتفمل

 عوضوملا قوف اهيف اريماكلا عضوت ثيح ةطقل
 ًالكش نهذلا يف ريثت ثيحب ةروص عاديإ ةداعإ

 ليثامتلا وأ ةفورعملا تاحوللا نم اًمولأم وأ ايديلقت

 ١( ويدوتسالل ءامتنالا نود هجاتنإ مت مليش ١(

 دحأ ىلع ةمئاق ةيجاتنإلا هتدحو ثيح جتنم هجتنأ
 لاكشأ نم لكش ريفوتب ماق يذلا تاهويدوتسألا

 مت مليف (؟يئامنيسلا عيزوتلا لثم فئاظولاو ليومتلا
 ويدوتسالا تادحو ىدحإ لالخ نم هعيزوت
 سكوف سكيسالك رشتكيب ينوس لثم ةصصختلملا
 كيسالك تنوامارب وأ تيال شريس

 تادعاسم نم نوكتي يذلا يضاضإلا صنلا

 لاثملا ليبس ىلع) مليفلا ةدهاشم ءانثأ متت ةفلتخم
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 تايصخش وأ ةيروظسا ظامتأي تايضصختكلا فير

 نيرخآ نيلثممب وأ ةقباسلا مهراودأب نيلثمملاو ةميدق

 ارج ملهو ةزيمم تامالعب مهنوكراشي نيذلا
 عطقلا يف هنأ ادع ام يزاوتملا عطقلا هبشي

 نم مامألا ىلإ مدقتلاو فلخلا ىلإ ةدوعلا يلخادلا

 بيرخت ةلواحم) لماك دهشم هنع جتني رخآ ىلإ ناكم
 «برخملا» مليف لاثملا ليبس ىلع ةعردم نيشدت

 مليفلا وهو "يبنجألا مليفلا“ هيلع قلطي امسر
 ةدحتملا تايالولا ريغ دلب يأ هجاتنإب.موقي يذلا

 ءرملا لمع ىلإ ىرخأ لامعأ نم عجارم لاخدإ
 وأ ريدقتلا ءادبإو تارثؤملاب فارتعإلل ةقيرطك ابلاغ

 جارخإ "ةاوحتسا" مليف ربتعي .فلسلا ىلع درلا

 "ةماودلا' كوكشتيه مليفل ميركت وه املاب يد نايارب

 شتيئونادجوبل «ريخألا يئامنيسلا ضرعلا» مليفو
 «رمجحألا رهنلا» سكوه دراوه مليفل ميركت وه

 رخآل نيح نم ةشاشلا ىلع رهظي يذلا صنلا

 يف ةعئاش ةينقت وهو تامولعملا نم اًعون رفويل
 110165 رظنأ .ةتماصلا مالفألا

 نأ مغر ةرئاد لخاد ةروصلا اهيف قيضت ةطقل

 اذه تحت عقت ةعيرملا وأ ةليطتسملا تاطقللا

 فينصتلا

 رخآ ىلإ ينمز راطإ وأ ناكم نم ئجاشم لاقتنا

 عضاوتملا جاتنوملا ببسب اًيلاغ نكلو ريثأتلل اًنايحأ
 ىلإو اًيلاع ٌةداع عضويو حيضوتلل لوألا ردصملا

 هريوصت دارملا عوضوملا بناج
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 اهضعبي تاطقللا هيف طبترت يئامنيس دهشم

 ةياهنو طسوو ةيادب اهل مليفلا يف ةحيرش نوكتل

 روعشلا نم امك يدؤت نكلو لمتكت مل اهتاذ دح يفو
 مليف يف (شدلا لاثملا ليبس ىلع) ىوتحملا لخاد
 ةيبسفئ ةدعقع

 لاثملا ليبس ىلع) ويدوتسالل ةيراجتلا ةمالعلا
 لاسرٌقينويل ةيضرألا ةركلاو .م .ج .م دسأ

 نم دعب ىلع اريماكلا اهيف رهظت ىتلا ةطقللا

 (ةيفلخلا ضعب عم هلمكأب صخشلا روهظ) عوضوملا
 (55) ةلماكلا ةطقللاب اضيأ فرعتو

 مغر ةقيقد ةدمل لقألا ىلع رهظت يتلا ةطقللا

 قئاقد رشع يلاوح ىلإ مودت ةريثك تاطقل دوجو
 ىلإ لصت يتلا ينامثلا تاطقللا لاثملا ليبس ىلع)

 ('لبحلا' كوكشتيه مليف يف قئافد رشع

 هلعجي امم لفسأ نم عوضوملل ذخؤت يتلا ةطقللا
 هتقيقح نم ربكأ ودبي

 ةءاضإلا بولسأل يلاعلا ضقانتلا ةجرد ةجيتن
 ربتعت ةمتاق لالظ تاذ اًروص جتنيف ءوضلا ألميل

 دوسألا مليفلا يف بعرلل ةيجذومن
 متت ام اًيلاغو ةيلوألا ءامسألاو مليفلا ناونع

 اهتاذ دح نه ينفو يعادبإ لكشب
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 اًئيعم ًالكش ضرتفي ثيحب رداكلا لكش رييغت
 (صصلت ةحتف وأ بايلا لفق بقث لاثملا ليبس ىلع)

 ام دوسأ ءيش لك ثيح عانقب ىطغم رداكلا ربتعي
 ةروصلا هلالخ نم رهظتس يذلا لكشلا ادع

 ةيحان نم اهب ةلصتم ىرخأ ىلإ ةطقل نم لاقتنا
 اهنع فلتختو ناكملا ةيحان نم اًبلاغ نكلو نومضملا
 رسكت ال ثيحب ةقئاف ةموعنب متتو تقؤم لكشب
 . عباتتلا

 ةطسوتملا ةطقللاو ةبيرقلا ةطقللا نيب طسولا يف

 (سأرلا ىلإ ردصلا نم)
 .ةماعلا ةطقللاو ةبيرقلا ةطقللا نيب طسولا ىف

 ىلعأ طسولا نم)
 اًديج هيلإ يمتني رخآ ىلإ حالطصا نم رييغتلا

 صخشلا ىلإ يسركلاو ةقلطملا ةيكلملا ىلإ جات)

 (يسيئرلا
 (نولثمملا سيل) يحلا ثدخلا ضرع اهيف متي ةينقت

 يمدو ةنيعم ةبسنب روكيد همامأ ثيح ةشاشلا ىلع

 هتاكرح قفاوتت ثيح (جنوك جنك روص لاثملا ليبس ىلع)

 دهشم وأ ةطقل نيوكت مليفلا يفو ضرعلا زيح يف
 :ةءاضإلا ,روكيدلا) ليصافتلاب مامتهالا سفنب

 ىلإ رداكلا لخاد نيلثمملا عضوو جايكملا :سبالملا

 ةميق نم يحرسلملا جرخملا يلعي يأ 0 هرخآ

 ضرعك ةيحرسملا

 ب 390
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 ةكرح ةلاح يف يهو اريمالكلل حالطصا
 نم تاطقللا عيمجت ىنعمب «جاتنوملا» فيلوتلا ١(

 ةلسلس وه يجاتنوم دهشم ١( لماك مليف عادبإ لجأ
 نم ةلسلس) (؟ عيرس عباتت يف رهظت تاطقللا نم

 ىلع ءاضقلل حسملا وأ جزملاب اهلصو متي تاطقللا
 نيوانع يف اهيلإ ةراشإلا متي ام اًبلاغو تقولا
 اهضعبب جازتما اهنأ ىلع ميدقت تاحفص وأ فحصلا

 (يكيرمألا جاتنوملا اهنأب ةفورعم اضيأو)
 جرخم فده ىلع فقوتيو نمزلا عسوت وأ ءاضقنا

 تقولا ةلاطإ وأ ريصقت لاثملا ليبس ىلع) مليفلا
 (ةثداحلا وأ ثدحلا هيف رودي ىذلا

 ةيملاعلا قئاقحلا نع ربعت نمزلا ةلوهجم .ةصف
 ةعيبطلاو ردقلاو توملاو ةايحلا نع

 مليفلاب اضيأ فورعمو .ثادحأ تاذ ةكبح هل مليف
 ةصقلا يذ مليفلاو يئاورلا

 رخاوأ يف تأدب ةيسنرفلا امنيسلا يف ةكرح
 نيجرخم نييئامنيس داقن حبصأ امدنع تاينيسمخلا
 لورباش دولك ءرادوج كول ناج .وفورت اوسنارف لثم
 لاجترالا اومدختساو يضاملل هرهظ اورادأ نيذلا
 لكشبو (ققش .تاناح .عراوش) نكامأ ىف ريوصتلاو
 مهيلإ نيببحملا نييكيرمألا نيجرخملا ميركتب اوماق عاو
 نم جرخملا ةيقرتب اوماقو مهمالفأ ضعب يف كلذو
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 ليدبلا فلؤملا وأ «فلؤملا» ىلإ مليفلا يف لمعلا سيئر

 مليقل

 رظن ةهجو نع ًاليدب اريماكلا نوكت ثيح
 ةيصخشلا

 ثيح صصقلا درس يف ثلاثلا صخشلا ةينقت

 ةيصخشلاو ةكبحلا نع ءيش لك دراسلا اهيف ملعي

 ةيلخادلا راكفألا مظعمو ةيعواللا مهتابغر هيف امب

 صضعب رفويو مليفلا ةيادب يف رهظي يذلا صنلا
 ةيفلخلا يف يتلا تامولعملا

 اهنكلو ةيئاهنلا ةخسنلا نم ةفوتحملا تاطقللا

 مليفلا يف ةياهنلا ءامسأ لمشت اًنايحأ

 روطس ىلع نولثمملا هب ثدحتي يذلا راوحلا ١(

 اًيعقاو ودبي نأ ضارتفا ىلع مهنم دحاو لك

 دهشملا ىلإ دهشم نم رمتسي يذلا راوحلا (*
 هيلي يذلا

 يذلا دهشملا ىلإ دهشم نم رمتسي يذلا توصلا

 دهشملا ةياهنب ءدبلاب ديدج دهشم عقوت وأ هيلي
 قباسلا

 فتك قوف اريماكلا اهيف عضوت يتلا ةطقللا

 هارت ام رهظتو فلخلا نم ٌةداعو ةيصخشلا

 اًيلاغ مدختستو .اصخش وأ اًرظنم ناك نإ ةيصخشلا

 نيتيصخش نيب تاثداحملا يف

 روحم ىلع اًيقفأ اريماكلا اهيف كرحتت يتلا ةطقللا

 نأل ةكرحتم ةطقل نوكت نأ ناكمإلا يف سيلو تباث
 طتقف اريماكلا سأر نكلو كرحتت ال اهسفن اريماكلا

 تت 392

 06عاما 520

 011151 أ م
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 ةلاعف تاقالع تاذ ةدحو اقيطويميسلا يف

 متهتو ةيلاوتم تسيلو ةيعادتم ةيمجداربلا تامالعلاو
 دهشم لاثملا ليبس ىلع) ماظنلا نم رثكأ ىنعملاب
 اهنع جتني ةيخيرات ةثداح عم يئاور فنعل ىعادت

 .(هباشم مد مامح

 سفن يف ثدحت ىرخأ ىلإ ةطقل نم لاقتنا
 01055 (تانآ[[88 رظنا .تفولا

 تاهويدوتسالا اهيلطت جاتنإلا ةلقتسم مالفأ

 : عيزوتلل
 بيترت نكلو ةصقلا طخ سيلو  يئاور ءانب

 لمعلا ميقت يتلا ثادحألا ماظنو
 هارت ام ةيصخشلا رظن ةهجو نم ةطقل(١

  ةيصخشلا براجت ميدقت ديعت ةطقل (؟ ةيصخشلا

 ناكم اًنقؤم حيصت ثيحب ملح .ةركاذ .عاجرتسا
 5انطزءما176 ©3568 اضيأ رظنا .ةيصخشلا

 جاتنوملا اهيف امب مليفلا ةلمكت عبتت يتلا ةلحرملا
 ىقيسوملاو ةيرصبلا تارثؤملاو تالاقتنالا ةفاضإو
 ةيريوصتلا

 ءامسأ لبق ضرعت ىتلا مليفلا نم ةحيرش
 مهفل ةيويح تامولعم ىلع يوتحت ام ابلاغو نيلماعلا
 ةكبحلا

 اهضعب ىلإ رصانعلا عمجي ىذلا صخشلا
 ىلع فرشيو (ارج ملهو جرخملا ,بتاكلا نيلثمملا)
 يفو لماكتم مليف ىلإ ةركف درجم نم لكك جاتنإلا
 نمضي ثيحو قيوستلا ىلع فرشي تالاحلا ضعب
 هتينازيم مليفلا زواجتي الأ اضيأ
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 عيزوتلا اهعيتي مليفلا لمع نم ىلوألا ةلحرملا
 ءارجإ لبق مليفلا لمع يف ءيش لك ريفوتو ضرعلاو

 هجاتنوم
 طغضلل ةباجتسا١91١ ماع تعدتبا ةيلآ ةسايس

 1974 ماع يف اهلحم لحو (ةشاشلا حالصإل) ماعلا
 ىلع يوتحت يتلا مالفألا ضفرو .مييقتلا ماظن

 ذوذشلاو يرعلاو ةفوشكم ةغلو ةلوبقم ريغ نيماضم
 .ةقطارهملاو شحاوفلاو ةيقوسلاو تاردخملا نامدإو

 تاقالعلاو (ةروهقملا ةراعدلا) ضيبألا قيقرلاو

 عفدلا عيطتسي ال يتلا ةميرجلاو ةروذحملا ةيقرعلا

 حومسم ءارغإلاو باصتغالا .ةراعدلا ريربت مدع الو

 هين

 هروصت امك مليفلا لكش نع لوئسم لا صخشلا

 جرخملا ةيؤرو ويرانيسلا

 لخاد ةحاسم وأ ةيصخش نم ةدعلا ةرّؤب رييغت

 كلذو ىرخأ ةحاسم وأ ىرخأ ةيصخش ىلإ ةطقللا

 دوعي نأ ىلإ ةحاسملا وأ ةيصخشلا حوضو ليلقتب
 ةسدعلا ىلإ عوضولا

 نما5314 ماع ىف ردص مالفألا ريدقتل ماظن

 نأ دعب 7182ث4 ىكيرمألا ىئامنيسلا داحتالا ةطبار

 .نمزلا هيلع اًفع جاتنإلا ماظن نأ حضاولا نم حبصأ
 ىتلا نم ةفلتخم نآلا تحبصأ يتلا تافينصتلاو

 5.© (ةماعلا ريهامجلا) ج نم1974 ماع يف تناك

 نيدلاولا ةبحاصم 13-20 (نيدلاولا ةيحاصمب
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 ١7 نس يف ءالؤهل روظحم 18 (١؟نس تحت لافطألل

 16-010) (نيغلابلا دحأ مهبحاصي مل اذإ ربكأ وأ
 12 فينصت ريثيو (اًماعا7١ نم لقأ لافطألل سيل
 لثم مالفألا هذه لثم نأ ثيح صاخ لكشب لكاشملا
 مت دق «ناير يدنجلا ذاقنإهو«هرلدنش ةمئاق»

 “1”. اهفينصت

 وأ ةيحرسملا بتاكو يئاورلل ةيعاولا ةلواحملا
 ةيحرسم وأ ةيوارك هلمعل هايتنالا تفلت مليفلا عناص

 ةدهاشمو ةياورلا ةباتك نع ةياور أرقن ثيحب مليف وأ
 .امنيسلا نع مليف ةدهاشم وأ حرسملا نع ةيحرسم
 عادبإل ةدقعملا ةيلمعلا نع رتراسل نايثغلا" ةياور

 رظنلا ىونأ ناجل «نوجيتنأ» ةيحرسم تفلت .ةياورلا
 مليفو .سيلكوفوس ةيديجارتل ةثيدح ةخسن اهنوك ىلإ
 نع هنأ حضوي (ةيزمرقلا ةرهاقلا ةدرو) نلأ يدوو
 «ةظقيلا مالحأك» امنيسلا

 قيرب) ءوضلاو (ةئيطب / ةعيرس) ةكرحلا لدابت
 جرخملا ناولأ ةحول ىلع تاعونت نوللاو (ملظم/

 ىف جاتنإلا ةكرش وأ ويدوتسالا نامضب جرخملا قح
 يتلا ةروصلا يف ةشاشلا ىلع مليفلا ضرع متي نأ

 اهاري

 © :ةالنا رظنا

 اهنكلو جرخملا ةيؤر بسح مليفلا نم ةركيم ةخسن

 ضرعلل ةزهاج تسيل
 قئاقدلاو تاعاسلا بسح مليفلل يلعفلا لوطلا

 سمخ وأ ناتعاس .ةقيقد م١6 لاثملا ليبس ىلع)

 (قئاقد
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 الو لصف نم ءزج يه تاطقللا نم ةعومجم
 اهتاذ دح يف ضرغلا يدؤت

 راوحلاب ةفورعم ةيسنامورلا ايديموكلا نم طمن
 عارص تاكبح .راوطألا ةبيرغلا تايصخشلاو يكذلا

 هذه يفتخت ثيح ةديعسلا ةياهنلاو نيبيبحلا
 قداصلا بحلا ةهجاوم يف ةينهملاو ةيقبطلا تاقوعملا

 هليثمتو هريوصت متي ةقيقح ىلع ينبم يئاور مليف

 ىف ىئاورلا مليفلاو ىليجستلا مليفلا هبشي ثيحب
 تقولا سفن

 اهانعم ديدحتل تارفشلاو تامالعلا ةسارد

 ,ةكرحلا ؛نوللا .ماعطلا :رومألا هذه لثم يف ةصاخ

 دسجلا ةغلو سبلملا
 نم امك اهجارختسا دنع ريثت مليفلا نم ةحيرش

 مليف يف ريهشلا «شدلا» دهشم) درسلاب ساسحإلا
 «ةيسفن ةدقع»

 ةيفلخلا نم ةدح رثشكأو حضوأ لكشب ةمدقملا لعج
 6)1عم 10015 ةقيمعلا ةرؤيلا سكع يهو

 دهاشملا ميقرت عم ريوصتلل دعملا صنلا

 يجراخ وأ يلخاد ناكملا ةيعون بسح اهميمصتو

 / راهن ةنيباك لاثملا ليبس ىلع) ليل وأ راهن تقولاو

 ديدحتو اريماكلا عضو ىلإ ةراشإلاو (ىلخاد
 مليفلل بسانملا نمزلا ةظحالمو تالاقتنالا

 رظنأ عطق يأ نود اريماكلا نارود هلجسي ام
 7216 اًضيأ

 ثيحب ةثداحم يف نيتيصخش نيب تاطقللا لدابت

 ةيصخش لك لعف در ةيؤر نكمي
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 نوكي ثيحب عوضوملا نم دحاو بناج ةءاضإ

 لظلا يف رخآلا فصنلاو رونلا يف فصنلا

 ا/1508] 111هءا5 رظنا

 سكوف لاسر ينوي لثم) ريبك ويدوتسا لخاد ةدحو

 اهجاتنإب موقت يتلا مالفألا عيزوتب موقت (زرشتيف
 ةلقتسملا جاتنإلا تاكرش

 سيلو ويدوتسالا نم فيلكت نود بوتكم ويرانيس

 .عيبلل نامض هل
 ةكرحلا نم هنكمت روصملا مسجب ةقصتلم اريماك

 حمسي ال يذلا ناكملا لوح وأ جراخ وأ لخاد ةلوهسب

 اريماكلل ةبرع دوجوب

 نوتراكلا نم اًبلاغ مدختسي ريوصتلا نم طمن

 نكمي ثيحب دحاو رداك ريوصتب اريماكلا موقت ثيح

 ةايحلا اهيف ثعبت مث نمو ءايشألا تارداك ميظنت

 /1076(2212 طا1ز0 رظنا

 اهيلت يتلا ةطقللا ىلإ ةطقل نم عيرسلا لاقتنالا

 ةيعاولا تايعادتلاو تايركذلاو راكفألا قفدت
 ةيصخشلا لقع لخاد لخاد ةيعواللاو

 سراميو ةيصخشلا ناكم دهاشملا اهيف لحي ةينقت

 1آ01-0106-ا/أ1عزل/ 550[ رظنا .ةيصخشلا ةبرجت

 1110112186176 رظنا

 ريقوتل ةشاشلا لفسأ يف رهظت ةعوبطم

 ةيبنجأ ةغل نم ةمجرتلا لثم تامولعملا
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 انايحأ ثدحت ةداعلا ريغ ىلع عيرس ناب ةكرح

 تفؤم ةيؤر عوضو مدع

 نم توصلا يتأي ثيح ةروصلا عم توصلا قفاوت .
 ددحم ناكم وأ ةروصلا لخاد

 عضخت ةداع اهنأ مغر زاجملا وأ ةياتكلل هباشم

 لجأ نم "نوناقلا") عومجملا حلاصل ءزجلا رييغتل

 عومجم نع ةيانك "ةنيفس يف يتون .,سيلوبلا طباض"

 ”لامعلا
 51/1188128(- ةيلعف ةقالع ةدحو اقيطوميسلا يف

 12 4085[7613 ةيدرسلا تادحولا اهيف عبتت يتلا

 طبري نأ دهاشملل حمستو مظتنم لكشب اهضعب

 ىنعم يذ قسن يف مهنيب
 ددع نأ ادع ام ةطقللا لثم ءيشلا سفن اًيرظن

 ليلحت لبق ةيرورض نوكت دق ةطقللا نم تارملا

 ةبولطملا ةطقللا

 ضرع راد ىف هضرعل هجاتنإ مت يذلا مليفلا

 قامت

 نم تاينيسمخلا يف هميدقت ىرج مالفألا نم عون

 قمعلاب ساسحإلا امنيسلا داورل رفوي يضاملا نرقلا

 ةصاخ تاراظن مهنيعأ ىلع اوعضو ام اذإ طقف نكتو

 - دعب هريوصت من يذلا مليفلا نإف الإو يرورض اذهو

 توصلاو ةهوشملا روصلا نم ةلمسملس حبصي نيتس

 نمازتملا ريغ
 ةءاضإلا طالتخا نمضتي ريوصتلا نم ىوتسم

 ةيلكلا ةءاضإلا ةيفلخلا

 ب 398
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 تايصخش ثالثل ةطقل

 دودح لخاد ةيصخشل ةداع ةروصلا ديدحت

 كرشلا يف عوقولاب ماهيإلل كلذو رداكلا
 روحم ىلع اًيدومع اريماكلا اهيف كرحتت ةطقل

 ريثأت هنع جتني لكشب عوضوملا ىلعأ نم ةءاضإلا
 عضوتلا

 ىلع اريماكلا تناك لصألا يف ةكرحتم ةطقل

 اريماكلا نوكت ةطقل يأ ىلإ ريشت نآلا نكلو نابضق

 ةيكيناكيملا وأ ةكرحتملا لئاسولا نم عون يأ ىلع اهيف

 ةتبثم وأ  لقن ةيرع وأ  ةرايس .ةعفارلا ةيرعلا لثم
 (6201231(5د لاثملا ليبس ىلع) صخش ىلع ةمزحأب

 وأ تاءافتخالا لثم دهاشملا ليصوت ةيصاخ

 رئاودلا وأ تاحوسملا وأ تاجزتمالا

 نوديري امبسح اهرييغتب اوموقي نأ هيف

 ةيكيناكيم ةيرصب تايلمع لالخ نم متت تارثؤم
 ريوصت ,ةعنقألا .تاجازتمالا .تاحوسملا) ةصاخ

 ... رغصملا يفلخلا ضرعلاو دحاولا رداكلا ةكرح

 (خلإ
 ءيش لكب ملاعلا يوارلا

 عيطتست اهنأ مغرو ريصق يرؤب لوط تاذ ةسدع
 نم ديزمب اندمتو اًعستم اًرظنم انل مدقت نأ

 لعجت ةسدعلا هذهب ةطقل نإف ةيرصبلا تامولعملا
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 ةبسنلاب يعيبط ريغ لكشب هيف امو رداكلا ةمدقم

 اًيدومع كرحتي طخ اهيف رهظي لاقتنا ةليسو
 وأ ةطقل يفتخت ثيحب ةشاشلا ربع الئام وأ ايقفأو

 تاحوسملا رهظت نأ عيطتستو .ىرخأ رهظتو ريغت

 ينوزلح لكش يف وأ حوارم ؛تاعاس لكش يف اضيأ
 ةدع مادختساب ةكرحلا ماهيإ مليفلا جرخم قلخي

 ىلإ مووز) دهشم يف يرؤبلا ىدملا ريغت نأ عيطتست
 20011 0106 دعتبت وأ 20010 158 مامألا
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 :روطس ىف فلؤملا

 كيد .ف درانرب

 .ةيزيلجنإلا ةغللاو تالاصتالا ذاتسأ

 .نوتناركس ةعماج نم بادآلا سناسيل ىلع لصح
 .ماهدروف ةعماج نم ةاروتكدلاو ريتسجام لا ىلع لصح

 ذنم نوسنكيد هيلريف ةعماج يف «نراقملا بدألاو ةيزيلجنإلا ةغللا سيردتب ماق -
 سيردت هنم اوبلط 1975 ماع يف تالاصتالا مسق ءاشنإ مث امدنعو . 191٠١ ماع

 .دقنلاو امنيسلا يف جهاتملا نم ةلسلس

 نع ةصصختم جهانم اهيف امب امنيسلا تالاجم لك يف سيردتلاب ماق -

 سيردتب ماق اضيأو ءدروف نوجو كوكشته ديرفلاو ارباك كنارغ لثم نيجرخملا
 :نويزفيلتللو امنيسلل ةباتكلا
 :هتافلؤم نم

 لاديف جروج .دترملا كالملا ,تلونير يرام هنيليهو ء.جندلوج مايلو
 ,ةيكيرمألا ةيناثلا ةيملعلا برحلا امنيسو ءشتيفدكنام . ك فيزوج ؛ردلياو يليب
 .دوويلوه تاهيدوتسا خيرات نع تافلؤم ةعومجمو

401 



 :روطس ىف مجرتملا

 مرحم ىفطصم

 . 1959/5/57 ىف دلو -

 .ةرهاقلا ةعماج ىف 197١ ماع ةيزيلجنإلا ةفللا مسق بادآ سناسيل ىلع لصح

 ش . 1554 ويرانيسلل يلاعلا دهعملا مولبد ىلع لصح -
 جاتنإلل ةماعلا ةيرصملا ةكرشلا» يف ةءارقلا ةنجل ءاضعأ نمض لمع -
 . 1917٠ ماع ىتح هويرانيسلاو دادعإلا» مسق ىلإ لقتنا مث «يئامنيسلا

 هجورخ ىتح ويرانيس بتاكو اجرخم ةيليجستلا مالفألل يموقلا زكرملاب قحتلا
 .شاعملا ىلع

 . 15717 ماع ننم نويزفيلتلل ةيماردلا ةباتكلا داور دحأ

 امنيسلا باتك ةيعمج تارودو امنيسلا رصق تارود ىف امنيسلا ةدامل رئاز ذاتسأ

 ١ .اهداقتو

 .(19917- )١984 اهليكوو «ةيئامنيسلا نهملا ةباقن» ةرادإ سلجم وضع -

 .نآلا ىتح اهئاشنإ ذنم «ويرانيسلا باتك ةيعمج» ةرادإ سلجم وضع

 ٠٠١4 ماع ىتح سيئرلل اًيئانو «امنيسلا داقنو باتك ةيعمج» ةرادإ سلجم وضع
 . 7٠٠١7 ماع ةيردنكسإلا ناجرهم سيئرو

 «ةزيمتملا تايصخشلا ةعوسوم» ىف ةزيمتملا ةيرصملا تايصخشلا ىدحإ دعي

 هليج ءانبأ نيب ديحولا وهو ةيناثلا ةعبطلا  تامالعتسالا ةحلصم اهتردصأ يتلا

 . ةعوسوملا هذه يف ركذ يذلا نييئامنيسلا نم

 402- 



 عفرأ اهمظعم لان يئاور يئامنيس مليف ٠٠١ نم برقي امل ويرانيسلا ةباتكب ماق -
 .جراخلاو لخادلا يف ةيئامنيسلا زئاوجلا

 أدب يذلا وهو ءاًيليجست اًمليف نيرشع نم برقي ام جارخإو ويرانيس ةباتكب ماق
 بيجن»و «هروميت دومحم» يمليف مدقو ءابدألا نع ةيليجستلا مالفألا ةلسلس

 و
 شيعأ نل» لثم ةينويزفيلتلا تالسلسملا رهشأ نم ًالسلسم ١0 يلاوح بتك 6

 .«ةنيكسو اير»و «يلوتم جاحلا ةلئاع»و «يبأ بابلج
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