
 لوالارضفلا
 ةلاتشق ةكملم اكاروأو براحملا وسنوفلأ

 سيدنو<ر وسنوفلأ دهع ةيادبو

 . نيرتنشل هحاتتفإ . ةقالزلا دعب سداسلا وسنوفلأ . نيطبارملا مدقم دنع ةينا رصنلا ةينابسإلا كلامملا
 هوخأو فوج ربلا نوميرر تئوكلا . سداسلا وسنوفلأ توم . وشناس تنافنإلا عرصمو ستيلقأ ةعقوم

 ةيعرشلا وسنوفلأ ةنبا اكاروأ نم لوألا جاوز . ىرثه تنوكلا
 سيتروكلا ةقفاوم . طورشلا نم كلذب نرتقي امو شرعلا ةثارونع سداسلا وسنوفلأ ةيصو . ةيعرشلا

 قاقشلاو سفانتلا . اكاروأنم براحم! وسنوفلآ جاوز « ةلاتشق ةكلم اكاروأ . اهلع

 ٠و وج ربلاىرته .اكاروأل هترصاخم . هتبهأو وسنوفلأ .اهققومو اهتافصو اكاروأ

 ونيةيرفلانيببرحلا . اهئافرصتو اكاروأ رارف . هلوح نم سئاسدلا . سيدنومبر وسنوفلأ
 ثيرملخ فقسألا رارف . وسنوفلأو ةيقيلج لهأن يب برحلا . ةيقيلج كلم سيدنومي ر ؤسنوفلأ . ةلاتشق

 . نوجارأ كلم باحسنا . هيلإ ىره تنوكلا ماضناو « ةيقيلج تاوقل هدشح . لفطلا ريمألاب
 .يمتوفلاو اكاورآ نبك اللتا مقافت . ةينا رصنلا اينابسا ماسقنا . هعاطأو هتافصو ثْيرملخ فقسألا

 ..هللاق ىف سسكوفلا ةيراس جاوزلا نالطب نالعإ . ثيرخ فقسألا ةضراعمو حلصلا ةلواخم

 هكلسم نم اكاروأ ءايتسا . ةيقيلج ىف سيدنومير وسنوفلأ ديؤي فقسألا . اكاروأ ةكلملا راتبسا

 ةيامح ىلإ هؤاجتلا . فقسألا دض بقاي تنش لهأ ةروث . ايرت ةكلملا لخدت . هتبراحمل اهريسو

 ةنيدملا ةحاهم ىلإ اهدوع . اهتمواقمو بقايتنش ىلإ اكاروأ ريسم . اهدلوو مألا نيب حلصلا . اكاروأ

 اكاروأ نيب برحلا . ةينارطملا ىلإ ؤاقتراوفقسألا ةدوع . اهعاضخإو ةنيدملا ىلع اهبلغت . ةعمتجمتاوقب

 اكاروأ . ابابناو بعشلا بضغ . هتوخإو وحيد نآرطملا ىلع ضبقت اكاروأ . امبْنيب حلصلا . اميرتو

 ىلإ ابابلا ىعس . نارطملاو اهنباو ةكلملا نيب حلصلا . ةكلملا نيبو نارطملا نيب برحلا . هحارس قلطت

 ةلاتشق كلم سيدنومر وسنوفلأ . اهيلع مكحلا ىف نيخرؤملا فالتخاو اهتافص . اكاروأ ةافو . هقيقحت

 ارال ةرسأ . فارشألا ناطلس ىلع ءاضقلاب همابهأ . براحملا وسنوفلأ نيبو هنيب عارصلا . نويلو

 نومار ةنبا نم سيدنومير ونوفلأ جاوز . لاغتربلا عوضخ . اسيرت ةكلملا ةبراحم هريسم . اهتدراطمو

 . ىراصتلاو نيملسملا نيب ةلدابتملا تاوزفلا . سلدنألا ةيراحمب هماّتها . ريجنرب

 ةينابسإلا كلاملا خيرات ٠ « فئاوطلا لود » انباتك ىف « مدقت امف انعبتت

 ثالم سداسلا وسنوفلأ ةافو ىتح « ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا لالخ ةينارصنلا

 .(ه ه١١٠ ةنس لاوش ) ١١١8 ةنس هينوي ىف شيلقأ ةعقوم بقع « ةلاتشقإ

 « ىطبارملا رصعلا لالخ « ةينارصنلا كلاملا هذه خيرات فنأتسن نأ نآلا دونو

 . ةريزحلا هبش ىلإ نيدحوملا مدقم ىحو

 ديغ هتنبا اسيرت نم فاثلا جاو

 وزلا

 تاوق ةمي



 كالا

 ناودع درو « فئاوطلا لود داجنإل ةريزحلا هبش ىلإ نوطب'رملا مدق اميح

 « ةلاتشق ةكلممىه « ثالث ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا تناك « اهنع ةينارصنلا اينابسا
 ةئولشرب ةرامإو « نوجارأ ةكلممو « دراومو ةوق اهرفوأو « ةعقر اهربكأ ىهو
 تفتخا دق « (ةّرين ) ةعدقلا اراقان ةكلمم تناكو . اهرغصأ ىهو « ةينواطقوأ
 سداسلاوسنوفلأو «نوجارأ كلم سيريمار ر وشناس اهماستقا ىلع رمآت ذم « ذئموي
 ىناثلا ىلوتساو هينررلا لابج ىلي ام قرشلا اهفصن ىلع لوألا ىلوتساو « ةلاتشق كلم
 دادرتساب رفظت ملو « م ٠١1/5 ةنس ىف كلذو « ورببإ رهن رهن ىلي امم ىنرغلا اهفصن ىلع
 كلذ دعب الإ ةلقتسم ةكلممك ةريزحلا هبشىف اهرود فانئتسا ىلإ دوعلاو ءاهلالقتسا
 . م84١١ ةنس ىف نوجارأ كلم ب راح ا وسنوفلأ ةافوبقعلذو «نرق فصن وحنب

 ندح « اهطقو ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا ديمعع « سداسلا وسنوفلأ ناكو
  ةميظعلا ةقالزلا ةعقوم ىف مهعم كبتشا نيحو « ةريزحلا هبش ىلإ نوطبارملا مدق
 ه 4ا/4) ةقحاسلا هتعزه اهف قلو « ةدحتملا ةينارصنلا شويحلا سأر ىلع
 ةيلاتشقلا شويحلا دوقي داعو « ةعزملا رامغ نم ضهن هنأ ديب ء( م 5
 طبيل نصح ىف هتاوق تثبلو . مهضارأ وزغو نملسملا ةلتاقملا « ىرخأ ةرم
 «فئاوطلا تاوقو نوطبارملا هرصاح نأ ىلإ ؛ةقرولو هيسرم زاوحأ ىف ثيعت انيح
 . (م١٠1مى4) هالخأ مث « هتيماح لولف داجنإل وسنوفلأ داع ىتح « هماختتتا عطققت و

 كرتشاو . ٠١91 ةنس اهلع ىلوتساو برغلا ةيالو دعاوق نم نيرئتش ازغ مث
 2 اهئاحنأ ىف ثاعو «رودايبمكلا ديسلا ةافو بقع « ةيسنلب ثداوح ىف كلذ دعب
 .(مل٠ ؟١) اهدادرتسال ةبهأتملا ةيطبارملا تاوقلا قوفتب رعش انيح اهرداغ مث
 + ةريزجلا هي ىلإ ربع + ىلع هدلو هفلخو + .نيفشات نب فسوي قوت انو
 تذفتو ؛ ةمخض ةيطبارم تاوق هعم تربعو « داهحلا دهع فنأتسي نأ ًامزئعم
  رهاطلا وبأ ريمألا اهدوقي « ةلاتشق ىضارأ ىلإ ىرخأ ةرم ةيطبارملا شويحلا
 - خيشلا كلملا ناكو « ةلاتشق تاوقب شيلقأ رهاظ ىف تقتلاو « فسوي نبا
 ثييل وشناس لفطلا هدلو اهعم ثعبو « هفعضل اهتدايق نع فلخت دق وسنوفلأ

 «ةقالز ١ شيلقأ ةعقوم نوكت نأ ردقلا ءاشو . ةساحلاو مادقإلا حور اهف
 ديحو « وشناس ىبصلا تنافنإلا اهف لتقو « ةيلاتشقلا شويحلا اهف تقع ىرخأ
 (م8١11 ةنس ويام ؟ةب) اهرياكأو ةلاتشق ةداق نم ةدعو : ةدهع ىلوو وستؤفلأ
 « اليوط ةبرضلا هذه دعب وسنوفلأ شعب ملو . هعضاوم ىف هانلصف اهسح هلك كلذو
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 دعب + هرمع نم نيناثلا ىلع فرشأ دقو « ىلاتلا ماعلا نم هينوي 14 ىف ىفوتو

 . نوجاهاس ريدب نفدو « اماع نيعبرأو ةعبرأ ماد

 « ةيلخادلا هتاحالصإو سداسلا وسنوفلأ لامعأ نع لبق نم انثدحت دقو
 هدهع هب زيمت امو « عيرشتلا ريس نعو « هرصع فى ىلاتشقلا عمتحملا نيوكت نعو

 ؟9!ةيئابسإلا ةيكولملا ىلع ةيحورلا اهتساير ةلوازم أدبو « ةيوبابلا ذوفن روهظ نم

 وه انه انمم ىذلا نأ ديب .تاعوضوملا هذه ركذ ىلإ انه دوعن نأل لحم الف

 ثراو نود ىوت سداسلا وسنوفلأ نأ كلذ . شرعلا ةثارو رمأ هيلإ ىلا ام

 دهع هب زيمت امم ناكو . شيلقأ ةكرعم ىف وشناس ديحولا هدلو لتقم دعب « شرعلل
 ىلإ ةيبيلصلا حورلا مهودحت نيذلا نييسنرقلا ناسرفلا نم ريثك مدقم « وسنوفلأ

 ءالؤه نيب نم ناكو . نيملسملا ةبراحم ىف ةيلاتشقلاتاوقلا عم اوكرتشيل « اينابسا

 امه ع :ىوألا وسنوفلا ةجوز سناتسنوك ةكلملا براقأ ا ويح

 « اهالك كرتشا دقو « ىرئه تنوكلا همع نباو « وج رلا نوير تنوكلا

 رهظو « نيملسملا دض اهضاخ ىلا كراعملا نم ريثك ىف « وسنوفلأ بناج ىلإ
 اكاروأ هيتئبا نم امهجوزي نأ امل ةباثإ وسنوفلأ ىأرف « هتلاسبو همادقإب اف

 كلملا ةئبا ىهو « اكاّروأب نومعر تنوكلا جوزتف « (م 1١١917 ةنس ) اسيرتو

 ىهو « اسيرتب ىرته تنوكلا جوزتو + سناتسنوك ةكلملا جوز نم ةيعرشلا

 اكاروأ وسنوفلأ حنمو ٠ سيئون انيخ هتليلخ نم وسنوفلآل ةيعرش ريغ ةنبا
 اهعزتنا ىتلا ىضارألا ةرامإ ىرئهو اسيرت حنمو « ةيقيلج ةيالو ةرامإ نومبرو

 دعب ايف تدغ ىلا ىهو « (لاغتربلا ىلامش ) ايناتيزول ةيالو ىف نيملسملا نم

 ىسئرقلا ذوقتلا ادب اذكهو . ةريزحلا هبش ىف ةديدحلا لاغترللا ةكلمم مايقل ادهم

 دب ىلع ةينيدلا اهنوكش ىلإ برست نأ دعب « ةيسايسلا ةلاتشقأ نوتش ىلإ برستي

 سيئرو ةلطيلط نارطم « رائرب نارطملا هديمعو + نيناكينمودلا نابهرلا
 . ةينابسإلا ةسينكلا

 وسنوفلأ تهجاو دقو . ًايئارو ناك ةلاتشق ىف كلّما نأ مدقت ايف انركذ دقو

 ةلكشم ىه «٠ ةبعص ةلكشم شيلقأ ةعقوم ىف وشناس ديحولا هدلو عرصم دعب

 5 هناقو لبق اهعبظو ىلا هتتبصو ىف اهل ئع دقف مث نمو . شرعلا ةثارو

 هيأ نأ كعب « م1117 ةنس ذنم قوت دق « ىنوجربلا نومير تنوكلا ناكو

 ) )1١مو. - "مال ص فئاوطلا لود باتك عجار .



 -اوالو ب

 وسنوفلأ ةيصو تصن دقو . اشناسو وسنوفلأ امه : نيدلو اكاروأ هجوز نم

 تقولاف ىأرو «تنوكلا ةلمرأ « اكاروأ هتنبإ هتافو دعب ةلاتشق شرع ىلونت نأ

 اكاروأ جوزتت نأ «ةينارصنلا اينابسا ديحوت ىلإ ًايعسو شرعلا بناحل ةيوقت هسفن

 خيششلا كلملا ةافو رثأ ىلعو . اراقانو نوجارأ كلم براحنلا لوألا وسنوفلأ نم

 ماكحو نيدلا لاجرو ةفقاسألاو فارشألا نم ( سيتر روكلا ) ةكلمملا باون عمتجا

 فارشأ ناكو : لحارلا كلملا ةيصو اورقأو « نويل ةنيدم ىف ناسرفلاو تايالولا

 اكروأ ىوقت الأ نوشخم 8 نوجارأ كل٠ ةأرج نم مهفوخت نم مغرلاب « ةلاتشق

 ىلإ نوكي نأ دبال هنأو « ةكلمملا نع عافدلاو « كلملا ءابعأ لمحت ىلع اهدحو

 ىلع اوقفاو دقق: مث نءو « نيملسملا تامجه دري نأ عيطتسي ىوق رمأ امناج

 لحت نأررقتو « اهبأ ةيصول اذيفنت اتدارا مغر اكتاروأ تقفاوو . جاوزلا اذه
 شيروتشأو نويلو ةلاتشق ةكلم اكاروأ نوكت نأ : ىتآلا وحنلا ىلع شرعلا ةلأسم
 عم ةيقيلج ةكامم ( نومي نبا ىأ ) سيدنومبر وسنوفلأ لفطلا اهدلو حنم نأو
 ةرامإ اسيرت اهتخأ جوز ىرئه تنوكلا حتنع نأو « ةلاتشق ناطلس تحت امئاقب

 كلم وسنوفلأب اهجاوز نم اكاروأ بقعت مل اذإف . ةلاتشق شرعل عنيك لااوبا

 « سيدنوعر وسنوفلأ اهدلو ىلإ « اهنافو دعب لوؤت اهلك ةكلمملا نإف ؛ نوجارأ
 . سداسلا قتلا ديفح ىلإ ىنعأ

 ملل هو ةنسربوتكأ ىف نوينم نصح ىف اكاروأو لوألا وسنوفلأ جاوز متو
 «كلملا اهجوز عم ةلاتشق تاوق ىف ةكلملا تراس ؛ (ماللل ) ىلاتلا ماعلا قو

 «ةظسقرسالا دبع [وايعا لق نوطبا ركل ناكو .ةيمالسإلا ةطسقرسو ةرجان ىب قازأ لإ

 قاقثلا بدم ناعرسو . ًابرأم لني ل هنكلو ةقطناا كلت ىف وسنوفلأ ثاعف

 . ءىش لك ىف نيجوزلا نيب 0 رهظو « اكاروأ هجوز نيبو هنيب
 اكاروأ تناكو . ىسيئرلا ثالعلا ردصم ناطلسلا ىلع نيجوزلا نبب سفا انتا ناكو

 ةلاتشق ىف تاطلسلا عيمجم رثأتست نأ تلواحف ؛ حومطلاو ءايركلا ةرفاو ةأرما
 ميثالو ىف كشي نيذلا لاجرلا رئاس داعبإ ىلإ تدعو « اهل ةعباتلا ىضارألاو
 ”ابضغ وسنوفلأ راثف . ةلودلا بصانه عفرأ ىلإ من مفطصا نه تعفرو « امل قلطملا

 : ىتنوفالخرؤملا لوقي . ةيكلملا هقوقح نم قح نع لزانتي الأ ىلعممصو « كلذل

 «ةئشحلا ىدنحلا تافصب عتمتي ًابوهوم ؛ قوجرألا رمألا ناكو ءنانحنود انرتقا دقل»

 ىعارتال اهناجن نم ةكلملا تناكو . قيقر ًاجوز هنم لعجت ىلا لالحلاب هنم رثكأ
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 رابتعا لك كلملا ذبن نأب « رمألا ىهتناف « ةيجراحلا اهلاعأ ضعب ب ىف مزحلاو ةيانعلا

 ناكف « « ًاضيأ لعفلاب نكلو « طقف ملكلاب ال « اهنل املماعم 78 ا هتجو زل
 « ةيادبلا ذنم جاوزلا اذه مهقري مل نيذلا ةفقاسألا ىأرو . هيلجرب اهلكريو اهعفصي

 اذه ىلإ ةكللا تغصأو « قالطلا وه ىرزملا فقوملا اذه نم جرخم لضفأ نأ

 . جاوزلا اذه ةعص فكشن « ةلماعملاءوس نم هاقلت امع الضف تناكابنأل + حارتقالا

 « انيبس دناك ىد ثموج تنوكلا نم جاوزلا ىلإ ونرت ىرخأ ةهج سم تناكو
 00 0, ةبيرم قئالع اهنيبو هنيب تناكو ء كلذ ىلإ علطتي اهبأ ةايح مايأ ناكو

 مي ]| خص

 قزمت « الاوطًاماوعأ تثبل ىلا « ةربشلا ةيلهألا برحلا كلت أدبت انهو

 « نوجارأ كلم وسنوفلأ « نايسيئرلا اهالطب ناك ىتاو « ةينارصنلا اينابسا
 . ةلاتشق ةكلم اك اروأو

 نشيامو « ةعيدخو ءاير نم هجوز هيلع ىوطنت ام ةيادبلا ذنم وسنوفلأ كردأ
 نع عافدلا ةجح نم ذختاو هرمأ مزتعاف « ةبيرم تاعئاش نم ةيقالخألا اهتعمس
 . ةينوجرأ تايماح ةيسيئرلا اهدمو ةلاتشق عالق ظعم ىف عضوو « ةعيرذ ةلطيلط

 امنأ ةجحم (م 111١1 ةئس ) رالتساك ةعلق ىف اهناذ ةكلملا ةرصاحم نع مجحم ملو

 . شرعلا ةبيه نم عدصت اهكولس ءوسب اهنأو « ةروثلا ثب لواحت
 ىرئه رمألا نأ كلذ . ةكرعملا لوخبدل بهأتت ىرخأ رصانع تناكو

 شرع لإ حمطي ناك « اكاروأ تخأ اسيرت جوزو « لاغت ريلا ريمأ قوجرملا

 ىف هدعاسي نمع ثحبيل اسنرف ىلإ ربع كلذ لجأ نمو « اس رمتأيو « ةلاتشق
 ىلع وسنوفلأ عم قفتاو « نوجارأ قيرطب اينابسا ىلإ داع مث + اكاروأل هتبراحم
 . دعب ايف اهنامستقي مث ةلاتشقو نويل ىضارأ داحتال هعم لمعي نأ

 وسنوفلأ لفطلا ريمألا لوح تقولا سفن ىف كاحت تارماؤملا تناكو

 ع سو راع أع ديد يم « سيدنوم ر

 نلعي نأ ىصولا دارأ « نوجارأ كلمت اكاروأ همأ تجوزت الف . رت ىد روديب

 اذه ديئيلاغتربلا ريمأى رتهناكو . وسيول رشنعلا رمألا

 ىلإ اهلسرتلسرأف ترداب «راليتساك ةعلق فتنح انيح اكاروأ نكلو . عورشملا
 . نوجارأك لم ماقتنا نم اوشخ 0 +ةيقيلج فارشأن كلو اهل ةكلمابالعإنوبلاطي ةيقيلج

 زق امطيعسأع : ظتماموتم 9دعمل لع عوددمعب 1. الل, م. 917 )١(
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 نأ راوثلا ةيقيلج فارشأ ضعب لواحو ٠ سئاسدلاو ءاوهألا ترثكو
 امئارتىدقةتنوكلا تناك ثيح « «ايراماتناس» ةعلق ىف هماقم نم لفطلا كلملا اوفطتخ

 وجند كلذ ىف اهنواعو « ةلاسبب هنع تعفاد ةتنوكلا نكلو . هتيامح ىلع رهست

 اكاروأ تحجب ءانثألا كلت ىفو . ةلواحملا تلشفو « بقاي تنش فقسأ ثيرملخ
 دقو ؛ ةلاتشق فارشأ ظعم اهلوح فتلاف رالتساك ةعلقب اهلقتعم نم رارغلا ىف

 تبحو « اهئاوهأل نانعلا اكاروأ تقلطأو . هيدحتو نوجارأ كلم فنع مهءاس

 « ارالىد ثلاثثوج ورديبو . ثلاثثوج ثموج امه فارشألا نم نيذثا اهئءافطصاب

 . اهقالط مت ىتم شرعلا ىلإ لوصولا لمي امهالكو « اهقاشع نم امهالك ناكو
 ىلع هنويع ثبيو « بيرملا ءافطصالا اذهل ًاطن مرطضي نوجار أ كلم ناكو

 نجوز نبب قيفوتلا رذعتملا نم ىحضأ اذكهو . اهتاوطخ لك ىف نوئحلا ةكلملا
 يقلع يرجح ىلإ اهي نمعنملا عازنلا لوحت نأ ثبلي لو « هيحاص امهنم ل رك تقع

 ًاقيقحن «٠ عازنلا اذه ىف نوجارأ رأ كلم رزاؤي < لاغت ربا ريمأ ىرئه ناكو

 ذئموي اه احو « ةلطيلط ىلع كلذ لالخ ىلوتسا دق وسنوفلأ ناكو . هعاطأل

 نويل تاوق تكرحتو « ةيلهألا برحلا ةحيص تود اذكهو . سيئاه رابلأ

 ناقيرفلا ىتلاو « لاغتربلاو نوجارأ تاوق تكرحنو « اكاروأ ةرزاؤمل ةلاتشقو

 ناكو . ةيبوقش ةيالو لامعأ نم اديفلوبيس نم برقلاب « انيبس ىدوبماك ١ ىف

 موجه فنع ءازإ ثبل ام 5 « ارال ىد ورديب تنوكلا ةلاتشق تاوق دوقي

 هليمز ةدايقلا ىف هفلخو « شغرب ىلإ رفو « ةكرعملا نع ىخت نأ نيينوجرألا
 ناكو « نوجارأ تاوق زوف نع ةياهلا ىف ةكرعملا تيرقسأو .. تموج .تنركلا
 . (م 1111 ةنس ريفون ) ىلتقلا نبب ةلاتشق فارشأ نم ريثكو تنوكلا

 اههضارأ ىف ثيعي وهو « ةلاتشق ىوجرألا شيحلا قريخا كلذ رثأ ىلعو

 . سئانكلا ىلع دنحلا ىدتعاو « ةكلملا راصنأ نم ةفقاسألا لزّدعو « ًابيرختو آب
 لفطلا ربمألا اونلعأو« ةكلملا ىلإ اومضناف « ةبقاعلا ةيقيلج فارشأ ىشخ ذئدنعو
 « ةلاتشق ىف همأ ىدل هولقني نأ اوررقو « ةيقيلج ىلع اكلم سيدنوممر وسنوفلا
 . دنحلانم ةيوق قرف مهعمو « ثيرملخ فقسألاو افارت ىدتنوكلا هيصو ةبحص

 ةبرقم ىلع نيقيرفلا نيب تبشنو ٠ مهدصل جرخف « كلذب نوجارأ كلم ملعو

 « ةقلالحلا مزهو . لفطلا كلملا عزتنب نأ لواحع لكو « ةيماح ةكرعم ةقرتسأ نم

 ةيجان هب رفي نأو لفطلا لمح نأ ةكرعملا لالخ عاطتساثيرملخ فقسألا نكلو.

 ملم
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 ىلإ لابحلا لالخ نانثإلا هل مث  همأ تناك ثيح « نويسوأ» نصح ىلإ
 . بقا تيلش

 « نوجارأ كلم دض ةمواقم لك حور ذئدنع تيرملخ فقسألا ادغو

 مهنم نيقشنملا هيلإ مفي نأ عاطتساو « نيصلخلا ةيقيلج لهأ ىلإ ءادن ردصأو

 ةوق اعمجم نأ ةكلملاو وه عاطتسا ىبح ليلق ىوس ضم ملو « ةدحاو ةبج ىف

 « لاغترلا ريمأ ىرته هبناج ىلإ ليمتسي نأ ىف ًاضيأ فقسألا حجنو « ةريبك

 ةقرتسأ ىلإ ةكرتشملا تاوقلا تراسو . نوجارأ كلم ةوطس ىش أدب دق ناكو

 رداغ « هموصخ قوفتب نوجارأ كلم رعش الف . ام نيروصحملا ةقلالحلا ذاقنإل

 ةقلالحلاو نويلاتشقلا لواح كلانهو « ديلولا دلب ب وص هتاوق ىف دتراو « ةقرتسأ
 دئري نأو « مهلواحم ىلع ىضقي نأ عاطتسا هنكلو « هترصاحم نويلاغتربلاو
 .(م 1١١1 ةنس ليربأ ) هدالب ىلإ ًارفاظ

 «ثيرملخ وجد « براخما رماغملا فقسألا اذه نع ةملك ركذن نأ انل دبالو

 ةيفقسألا هذه هتدايس تناكو « م 11١1 ةنس ذنم بقاي تنشل ًافقسأ ناك دقف
 « نيديدع عابتأو ةلئاط دراومو تاورث نم اه ام ىلع هماكتحاو « ةندمتملا ةماهلا

 فقسألاناكو . ةااتشق هزوجت ىذلا ىسايسلا عارصلاك لذ ىف ًاماه الماع هنم لعجت

 ًافوغش « ًازفحتم « عاطألا ريثك « مزحلا ديدش ء بهاوملا عيفر الجر كلذ قوف

 .قفتي ناكام وهو « ةليسولاب ثاررتكالا ليلق « هتسينك قوقحو هناطلس عيسوتي
 ةلوهسب سانلا :هيف لقتني ناك ىذلا « رصعلا اذه ىف ىسايسلا قلحلا فعض عم

 ةقادصلاب وأ دهعلاب تقو لك ىف نوثتحو « بزح ىلإ بزح نم جرح نودو

 ةدئاسلا ةقبطلاو « هرصع لهأل ًازراب الثمم وجيد نود ناك اذكهو . ةدوقعملا

 ةكاملل ًاقيدص هارن فوس « اذكهو « نيدلا لاجرو فارشألا مضت تناك ىتل
 ثامملل ًاقيدصو « اه اودع مث لاغتربلا ةكل. اسيرتل آقيدصو « اه اودع مث اكاروأ

 مهدض براحي مث مهناج ىلإ براح هارن فوسو . هل امصخ مث « وسنوفلأ ىبصلا
 ©)روط دعب ًاروط

 ةينارصنلا اينابسا تمسقناو « ةيلاتلا ماوعألا ىف لقالقلاو ثداولا تبقاعنو

 « نوجارأ كالم بزح دراوملاو دالبلا ثيحنم اهاوقأو اهوأ ناك «بازحأ ةثالث ىلإ

 )١( ةلامستمم : طلونمبتم لع عومومو ) لع اه لالعممو عومدصمإا» 2
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 لاجر هرزاؤيو « اكاروأ ةكلملا ءاول تحن ىوضني ىذلا ةلاتشق بزح اهناثو
 « فارشألا بزح اهلاثو ءبعشلا مهئارو نمو ةيقيلجو نويلو هلاتشق ىف نيدلا
 لفطلا كلملا ىلع هلامآ دقعيو نوجارأ كلم مكحو ةكلملا مكح ضراعي وهو
 . ةكلمملا ءاحنأ رئاسو ناسرفلا لظعم هرزاؤيو « ةيقيلج كلم سيدنوعر وسنوفلأ

 دعت مل دودح ىلإ لصو دق اهجوزو ةكلملا نبب فالحلا نأ حضاولا نم ناكو
 ءاربك دي ىلع لعفلاب ةلواحلا هذه لثمتلذب دقو « قيفوتلل ةلواحم ةيأ اهعم حجنت

 نكلو . نيكلملا ىلع نوصحلاو دالبلا عيزوت ىلع هيف قفتا حلص دقعو ء ةلاتشق
 ذئدنعو . ةكلملل تيطعأ ىلا نوصحلا نم ريثك ىلع ىلوتسا نأ ثبل ام وسنوفلأ
 تضبنو . ةيعرشلا ةلاتشق ةكلم ىه اكاًروأ نأ اونلعأو ٠ كلذل نويلاتشقلا بضغ
 وسنوفلأ ثعبو . وسنوفلأ ةبراحم ةيقيلج تاوقو امتاوق ىف تراسو « ةكلملا
  ءامدلل انقح كلذ ىلإ فارشألا لامو . ديدج نم حلصلا بلط ىف هءارفس

 نلعأو « ةضراعم دشأ حلصلا دقع ىف ضراع ؛ ثيرملخ وجيد فقسألا نكلو

 هنأ ابابا نلعأ نأ دعب ًاصوصخو « ةكلملاو كلملا نيب دوقعملا جاوزلا نالطب
 رهشأ ضمت ملو . نيجوزلا نيب ةديدشلا ةبارقلا ببسب كلذو « مراحم ةرشع »

 «ةيمعر ةفصب جاوزلا نالطب ايسنلاب ىف دقع ساجمىنابابلا لوسر نلعأ ىح لئالق
 « ىوبابلارارقلا نالطب ناعأ نوجارأ كلم نكلو . رارقلا كلذل ةكلملا تطبتغاو
 . اخوير ةيالو ىلع ءاليتسالاو « ةلاتشق ىلع برحلا نالعإب هنرق مث

 <« اكرروأ فص ىف ًانايحأ « بقاعتت لقالقلاو نتفلا تناك « كلذ لالخ فو
 دقو « ءىث ىلع ىنتال نيشملا اهكلسم ىف ةيضام اكاًروأ تناكو . اهدض انايحأو

 « نوئشلا لك ارال ىد ورديب تنوكلا اهليلخلن تكرتو « دح لك اهراتهتسا قاف
 .ناكو . ناسل لك ىلع اهركذ ىرحي « ةماع ةحيضف ةيمارغلا اهقئالع تحضأو

 سيدن وعر وسنوفلأ زكرم ديطوتل عسوام لكب لمعي ىرخأ ةهج نم وجيد فقسألا
 راوثلا هئالمزو كلملا بدؤم افارت ىد تنوكلا عم نواعتلاب كلذو « ةيقيلج ىف

 تنش ىلإ اهتاوق ضعب ىف تراسو « هكلسمل ةكلملا تراثف . ةيقيلج فارشأ نم
 تالعإ ىلإ فقسألا رطضاف « تالواحملا هذهل ًازكرم ذئدنع تدغ ىلا بقاي
 اسيرتو « اقارت ىد تنوكلا راس نأ « ذئدنع ثدح نكلو . هتءاطو هتبوت
 تناكو . اكاروأ ةكلملا ارصاحو « بقاب تنش ىلإ امهتاوق ىف لاغتربلا ةكلم
 ىتنيدم ىضارأ ىلإ اهدودح عفد « راوثلا ىلإ اهمايضناب تبسك دق « اسيرت
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 تراسف « ةبوعصب الإ بقاي تنش ةرداغم اكاروأ عطنست ملو . . ىمنروأو « ىوت

 تملا تملع تس ان علف ايركتيقإو نويل ةنيدم ىلإ اهنم

 . مهتعفادغ ىنعتل لاغتريلا ىلإ تداعف ةيبونحلا اهضارأ ىلع نوفحزي

 « ةلاتشق ىلإ رفف « وجبد فقسألاب بقاي تنش لهأ راث ءانثألا كلت ىو

 ىعسلاب موقي نأب هيلإ تدهعو « فاععب هتلبقتساف « ةكلملا ةياح ىلإ أجنلاو
 فقسألا اعدف «ةيقيلجف ا رشأ نم هنوديؤوي نمو اهدلو نيبو اهنيب حلصلا دقع ىف

 عضوو « ( سيتروك) ةعزانتملا فارا طأألا فلتخم 'لثك نوجاهاس ى دقع عامجا ىلإ

 نأ ىضذقي « نيقير رقلا ن ن٠ لك نه افي نرش نوثالث هعقو « نبإلاو مألا نيب قافتا

 مألا درمنت نأو ء« شي ريبتلو نويلو ةيقيلج ىف ًاعم كل اهدلوو مألا ىلونت
 سداسلا وسنوفاأ ةيصول أقفو اهدلو اهفلخم نأ ىلع «ةلاتشق ىف اهتايح لاح مكحلاب

 .(م ال1١1 ةنس)

 « اهدلو ةرايزل ةيقيلج ىلإ ةكلملا تراس ودنلا اذه ىلعحلصلا عيقوت مت املو

 اهمواقف . وجد ثقسألا مهتأوانم ىلع اهلهأ بقاعتل بقاي تنش ىلإ تراس

 عم ئجتلت نات طم[ « فنعب اهعم نمو اهومحاهو « ةدشب ةنيدملا لهأ

 اهتفصب نيث رثكم ريغ رانلا اهف راوثلا مرضأف « ىركلا ةسبنكلا ىلإ اهتيشاح

 راوثلا اهباع لواطت" « ةاجنلل ًابلط جراخلا ىلإ ةكلملا تعره املو « ةسدقملا

 قفاوي رخآ فقسأ مل نيعت ت نآب تدهعت نأ دعب الإ ةاجنلا عطتست ملو « اهوناهأو

 ءوجبد فقسألا امأ . ايلبأ تابغرل ًاقفو ةدلبلا ركحت نأو « هنيبعت ىلع كلملا

 . ًاقرح ةسينكلا ىف اوكله هعابتأ نكلو « ًاركنتم رفي نأ عاطتساق

 « ةيقياج تاوق ةنيدملا ىلع تفحز ىتح بقاي تنش رداغت ةكلملا تداكامو

 اهلهأ بقاعت نأ ذئدنع ةكلملا تمزتعاو « فقسألا باحصأو ةكلملا تاوقو

 ةسواسق نع اهؤاربك جرخو « ةنيدملا لهأ عاتراف . اعدار ًاباقع مهتأرج ىلع

 مهلع عفرتي نأو « مهنع حفصت نأب فقسألا ىلإو ةكلملا ىلإ مم « نييندمو
 عزتي نأ « ةكلملا تطرتشا نأب رمألا ىهتناو . فقسألا هنلعأ ىذلا ىسنكلا ىلا

 ةعاطلا ني ءاربكلا منقي نأو « « ةوخإلا ةعاج» ةامسملا ةرئاثلا ةعامحلا حالس

 تررقو « ةنيهر مه-راقأو مهئانبأ نم ىتفنيسخ اومدقي نأو « فقسألاو ةكلملل

 مث ٠ ةحداف ةمارغ ةئيدملا ىلع تضرفو « راوثلا نم نسخ كالمأ عزن ةكللا

 تدرو « هبصنم ىلإ فقسألا ديعأو « فقسألا اهبحصي ةنيدملا ىلإ تلخد
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 .راوثلا ةقفن ىلع اهل رواخما ىقسألا رصقلاو ةسينكلا تحاصأو « ةبوهملا فحتلا

 ةينارطملا ةبتر ىناثلا سوتسلاك ابابلا نم لاني نأ كلذ قوف وجد فقسألا عاطتساو

 ىبصلا كلملا دلاو نومبر تنوكلا وخأ وه سوتسلاك ابابلاو « ( لانيدركلا )

 هحنم ىف طرتتشا و « كلملل هترزاؤمل انهت بقللا اذه فقسألا حنم ناكو « وسنوفلأ

 ., هترزاؤم ىف فقسألا رمتسي نأ

 تحن بقاي تنش تاوق اهعمو « اهتاوق ىف كلذ دعب اكاًروأ ةكلملا تجرخ

 ىضارأ دادرتساو لاغترملا ةكلم اسيرت اهتخأ ةبراحم وجند نارطملا ةدايق تحن

 نصح ىف اسيرت ترصاحو « لاغتربلا ىضارأ ىلإ تذفنو « اهنم ىسنروأو ىوت

 « ةقلالحلا فارشألا ضعب ةنواعم رارفلا تعاطتسا اسيرت نكلو ء وسوين ال
 هتاوقب دوعي نأ ىف ةأجف هتبغر ىدبأ دقو « ركاملا نارطملا ةنواعع ًاضيأ ارو

 تاضوافملا تبناو . هئالو ىف كاشلا ىلع اكاروأ لمحام وهو ء بقاي تنش تنهش لإ

 اهتخأل اكاروأ لزاننت نأ ىه « ةعقوتم نكت مل ةجيتن نع نيتخألا نب تلت ىلا

 اسيرت دهعتت نأ ريظن ىف « ةقنملشو وروطو ةرومس زاوحأ نم رٍضارأ نع

 نم ًادحأ نواعث الأو « ىراصن وأ اوناك نيملسم « اهموصخ عيمح دض اهتنواعمب
 ىلإ ةيزاغلا اهتلمح سأر ىلع اكاروأ تداع كلذ رثأ ىلعو . اهدض نيرئاثلا فارشألا
 ىتح ءاهروبع مي داكامو ءالوأ رملا بقايتنشتاوق ربعتذأتربد اهاكلو . ةيقيلج

 ىلع كلذك ضبُقو : نوصحلا دحأ ىلإ هجزو « وجيد نارطملا ىلع ضبقلاب ترمأ

 .شيحلا عم ًاعيمح اوناكو : ىسن روأ فقسأو اجارب نا رطمهيقيدص ىلعو ؛ ةثالثلا هتوخإ
 ىف . ةمور ىو بقاي تنش ىف عقو قمعأ ةفينعلا تاءارجإلا هذهل ناكو

 ةكلملا تمدق اميح هرهاظم ىجأب هبضغ ادبو « ًاطغم بعشلا راث بقاي تنش
 + ةمور فقوم نع امأو . بقاي سيدقلا ديعب لافتحالا دهشتل ةسدقملا ةنيدملا ىلإ

 « اينيد ًاسلجم اودقعي نأب ءاينابسا ةئراطم رئاس ىلإ سوتسلاك ابابلا لسرأ دقف
 « ثيرملخ نارطملا نع جرفت مل اذإ « ةسينكلا نم ةكلملا ىنتب ًارارق اوردصي نأو

 «بقايتنش بعش راث دقف ىرخأ ةهج نمو . ةبوصغملا اهكالمأ ةسينكلا ىلإ درتو

 مدقم مهتروثو مهساح ىف دازو ؛ نارطملا نع جرفت مل اذإ ليولاب ةكلملا ددهو

 « اكاروأ ترطضا ذئدنعو . هتاوق سأر ىلع سيدنوعر وسنوفلأ ىب وهلا كلملا

 « ةسينكلا كالمأ درب مقت مل اهنكلو . نيلقتعملا هئالمزو نارطملا حارس قلطت نأ
 . ةعوزأملا نارطملا كالمأو
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 نيذلا بقاي تنش لهأ نأ بيرغلا نمو « ةكلملا ةيراحنل نارطملا ضبم انهو
 هيلإ  مضناو . هيلإ ذئدنع اومضنا «هب نوكتفي اوداكو نارطملا ىلعلبقنم اوجرخ

 نارطملا ةلتاقمل اماوق ىف ةكلملا تراسو . ةيقيلحلا سيدنوعر وسنوفلأ تاوق كلذك

 ضعب امهذيب تعقوو « ورك اسنوم ٠ ىمسي ناكم ىف ناقيرفلا ىتلاو « هئافلحو رئاثلا
 ةسينكلا نم ةكلملا ىنب ةنراطملا رارق ءانثألا كلت ىف ردصو « ةيومدلا تامداصملا

 هنأ ىرخأ ةياور ىفو . ناعذإلا نم ًاصانم ةكلملا رت ملذئدنعو « ابابلا ةبغرل ًاقيقحت

 تاضوافم ىرجتنأ ةكلملا ىلع حرتقا وجيد نارطملا نأو « نيقيرفلا نيب لاتق عقب مل

 ةدهاعم ىلإ تاضوافملا هذه تبتناو . ءامدلل ًانقح اهنبا نيبو اهب حلصلا دقعل

 نأب تدهعتو « ةنيهر امئاسرف نم نيتس اهذيفنت نامل ةكلملا تمدق ء حلص

 . هبتاورو هكالمأ رئاس نارطملا ىلإ درت نأو « ةسيئكلا كالمأ رئاس درت

 ةياهألا برحلا كلتل ًادح هلخدتب عضي نأ ىناثلا سوتسلاك ابابلا لواحو

 هتوعدب تدقعو « ريفس دعب ًاريفس ةريزحلا هبش ىلإ دفوأف « اهدمأ لاط ىلا

 نيب قيفوتلاو « ماظنلاو ةنيكسلا در ىلع لمعلل ةيباينو ةيسنك تاعانجا ةدع
 « م74١1 ةنس ىف ديلولا دلب ىف دقع ىذلا عامجالا ىهّناو . ةعزانتملا بازحألا

 اك اروأ اهتثرو ىلا ىضارألا لك يوس اككح نأ ىلع اهدلوو ةكلملا نيب حلصلا دقعب
 همسح ى رمثت ملو « هلاح ىلع رمتسا فازرشألا نب عازنلا نكلو . اهببأ نع

 ىكذتو ٠ قيفوت لك دود لوحت ةيصخشلا ةكلملا ءاوهأ تناك ذإ « ةليسو ةيأ

 دق « ىنفلا كلملا اهدلو ناكو . سوفتلا فلتخم ىف ءاضغبلاو ةموصالا لماوع

 ضبقينأ عاطتساو هناسرف نم ةيوق ةقرف ىف ةلاتشق ىلإ ماوعأ ةعضبب كلذ لبق راس

 تنوكلا نكلو . نجسلا ىلإ هب ىلي نأو ءهمأ قيشع ارال ىد ورديب تنوكلا ىلع

 ةعمس نم ثداحلا اذه عفرو « ةنولشرب ريمأ ةيامح ىلإ أجتلاو « هلقتعم نم رف

 نومقني اوناك نيذلا « ةلاتشق فارشأ ةروث تأدهو « نحح ىدم اهتبيهو ةكلملا
 ترمتسا ةنجاملا ةكلملا هذه نإف كلذ عمو . اهليلحل نئاشلا اهءافطصا اكاروأ ىلع

 . امنايح ةياهن ىح « ةنيشملا ةيمارغلا اهقثالعو « عيضولا اهكولس ىلع
 حئاضفلاو روجفلاب ةضايف « ةميمذ ةايحل ًادح عضتل ًاريخأ ةياهلا تءاج دقو

 ىف ةلاتشق ةكلم اكاروأ تيفوتو « ةمرطضملا تاموصحللاو « ةحاجلا ءاوهألاو

 « اكولم « ةينارصنلا اينابسا ءاحنأ رئاس ىف ءادعصلا عيمحلا سفنتف . م 1175 ةننس
 ةيصخش « ةماعلا ةلاتشق ةايحنمتفتخإو « ًابوعشو « اناسرفو « ًافارشأو ًارابحأو
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 قداصلا فطعلاوأ « ىيقحلا ءالولا نم ءىشب « اهنايح لالخ ظحن مل ةضيغب

 . مارتحالاو ريقوتلا وأ

 ابأ شرعلا ىلع تفلخو « ةلاتشةل ةكلم اماع نيرشع ىدم اكاروأ تيب
 0 ام عشبأ نم لالحلاو لئاسولا ىف نبابتلا ناكف « سداسلا وسن وفلأ مظعلا
 . ةرطخلا ءاوهألاو تاوبشلانم كل رثعم ىلإ ءمزاحلا ىوقلا مكحلا لوحتو ءهروصت
 ةفد ريستو « شرعلا ديطوتل ةماعد براحن ا وسنوفلأب اهجاوز ودغي نأ نم الدبو

 فعض ىف الماعو « رمتسملا قاقشلاو سفانتلل ًارطخ ًاردصم ىحضأ « م كحلا

 بيرختو سلدنألا وزغل اهرخدت تناك ىبلا اهدراوم فا زنتساو « ةكامملا

 ةكلمم ىف ركحلا سأر ىلع ةأرما دوجو ناكو . ةكبنم ةيلهأ بورح ىف اهعوبر
 نأ داتعا ىذلا « ىلاتشقلا بعشلا ءذلأي مل ًاديدج ًارهظم هتاذ ىف « ةقيرعلا ةلاتشق

 فارشألا سوفن ىف رهظملا اذه عقو نمىكذأو « ءايوقألا كولملا نم هماكح ىري
 نوص ىلع صرخنال « اعم ةأرماو ةكلك نيشملا اكاروأ كلسم « « بعشلا سوفنو
 . نوصملا ةأرملا ةمارك الو «. كلملا ةبيه

 ةقيقحىلعو ؛ اكار وأ, ىلع ركحلا ف نوفلخ نايسإلا .نييخزؤلا نإف كلذ عمو.

 ةالوع نقب توعنلا ىسقأب اهغمديو « اهلع مكحم قيرفف . ةيخراتلا اهناعبت
 انيلع بحي » : لوقيو ءقدهب ©0ةعراف ق ايلع لمح ذإ . لافودناس.فقسألا

 5 دوتلا اقول عضيو . « ىوقلا انئرات ةلسلس نم روصعلا هذه لثم طقسن نأ
 ىلع تثدح ىلا تافالحلاو نحنا رئاس ةيلوئسم « انايرامو ؛ ةلطيلط فقسأو

 نع دودحمو « ةعاجشو ةروبم ةأرما ٠ اهنأب اهنوفصيو « ةلاتشق ةكلم سأر
 « هريغو 29 سرولف بآلا ضفري اهيِب اذه . « ةنايحلاب ةعبشملا ةنيشملا اهتاعدخ »

 ةيلوثسملا نوعجريو « اهلإ تبسن ىلا شيطلا لامعأ » نم اك اروأ ىلإ بسن ام لك
 نوبسنيو « براحما وسنوفلأ كلملا ىلإ تابارطضالاو قاقشلا نم ثدح ام لك ىف

 ءىسمو ىجمه جوز هنأب هنوفصيو « ةينيداللا لامعألا عنشأو « تاينلا ثبخأ هيلإ
 « دياعملل برخمو ثولمو « نيدلا لاجرو ةفقاسألل دبتسمو دهطضمو « هتجوزل
 .؟©ىبصلا ريمألا لايتغا ةلواحم نع عروتي مل هنأبو «ةسدقملا ةين آلاو لاومألل بهانو

 ومملمرول : ؟كزئامرتو لع لوو جعرتعم لع فقاتلاو رب كع ةنعقم ) ١(
 مامرعع : طالوامماد لع او هءاممم هافانعمم هخيرات ىف (؟ )

 نقب اماسعمأ# : ؟ةزوؤمرمتم 0عهعتما لع عيموموب 1[. اال, م. 5 02
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 ردي 719 ب

 ةلاتشقل اكلم سيدنوعر وسنوفلأ اهدلو نلعأ « اكاروأ ةكلملا تيفوت امل

 « عياسلاوسنوفلأ مماب < سداسلا وسنوفلأ هدج اهكح ىلا ىضارألا رئاسو نويلو

 آذه ناكو . مدقت اهسح ةيقيلخل اكلم همأ ةايح ىفو « هدج ةافو ذنم وسنوفلأ ناكو

 رامت ىف عرعرتو أشن دق « هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا زواج ملىذلا ى ىفلا كلملا

 هجاوي املكب رعشب ناكو « هتدلاو مكح مايأ ةكلمملا لع تلاوت ىلا نحماو بوما

 ةلاتشق فارشأ ناكو . مزحو ةظقي نم كلذ همزلتسي امو « ةريطخ تاعبت نم

 كلملا سيدنومير وسنوفلأ ىلوت نأب « هسفن ىلاتشقلا بعشلا رعشيو نورعشي نويلو

 -:ةاخيرلاو السلا نم فيلبس هع مايقو « ىضوفلاو بارطضالا دهع ءابنإب رشبي

 نأ « مالسلاو ةنيكسلا دوع ىف « لمألا اذه ققحتي نأ لبق ابجاو ناك هنأ ىلع

 ىاثلاو ٠ نوجارأو ةلاتشق نيب ةقلعملا لئاسملا ىوسُتت نأ لوألا « نارمأ ققحتي

 .. ةيئابم ةروضب ةكلمملا ءاحنأ ضعب ىف جراوحللاو فارشألا عاضخإ مي نأ

 كسمتي لازي ام ناك « نوجارأ كلم وسنوفلأ نإف « لوألا رمألا نع امأف

 لخاد نوصحلا نم ًاددع لتحت لازت ام «هدونج تناكو « ةمددقلا هيواعد نم ةيقبب

 دذخأ « كلملا ىف اهدلو ماقو « ةعدقلا هجوز اكاروأ تيفوت الف . ةلاتشق ىضارأ

 وسنوفلأ ذخأو « اهنوصح نم هديب ام ىلع ةظفاحملاو ةلاتشق ةمحاهم ىلإ علطتي

رأ ريرحتو « نوجارأ كلم ىواعد ىلع ءاضقلا ىلإ علطتي هبناج نم سيدن وعر
 ض

 ناكو . هميصخ ةمواقمل بهأتي نيكلملا نم لك ذخأو « لالتحالا اذه قوه ةلاتشق

 راص ىتح ةلاتشق ىضارأ ىلإ هتاوقب ذفنف « ناودعلاب ئدابلا وه نوجارأ كلم

 . ارال ىدتنوكلا اهدوقي ناكو ةلاتشق تاوقب ىتلا كلانهو ءايسنلاب نم ةبرقم ىلع

 « ةفقاسألا امهنيب لخدت ام ناعرسو . لاتقالو ماحتلا نيقيرفلا نيب عقي مل نكلو

 ةاهم ىف هتاوق اهلتحت ىلا نو.حلا ملسي نأب نوجارأ كلم دهعتو « ةندهلا تدقعو

 . (م )/1١51 هيضارأ ىلإ داع مث « ةنيعم

 داع ىبح نارخخآ ناماع ضحي ملو « هب دعو ام ذفني مل نوجارأ كلم نكلو

 ناشيحلا ىتلاو . هئاقل ىلإ هتاوق ىف سيدنومرر وسنوفلأ راسو . ةلاتشق وزغ ىلإ

 مردقلا ىعسلا رركتو «ىرخأ ةرم ةفقاسألا لخدت انهو . « ناساملأ » نم ةبرقم ىلع

 ىلإ دري نأ ىف « ةلاتشق كلم بناج نم.ةرملا هذه دهعتلا ناكو « ةندهلا دمع ىف

 . ةلاتشق ىف هل تناك ىلا نوصحلا براهما
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  عازنلا داع ىتح « ليلق ىوس ضع ملو « ًاضيأ حجنت مل ةلواحما هذه نأ ىلع
 ىلع ةلمحلا كلت ىف ةلاتشق كلم ىلوتساو « برحلا ناديم ىف نيقيرفلا ءاقل داعو

 « نوجارأ كلم راصنأ اهلتحم ناك ىب ولا عالتلا مهأ ىهو « شيرش ورتساك ةعلق

 لخدتلا, ةفقاسألا عره « كابتشالاب ناقيرفلا م الكو « اتقو مادصلا اذه رمتساو

 ىه ىرخأ ةهجو ىلإ برحلا رايت ليوحتو « ىراصنلا ءامد نقح ىلإ اوعدو
 نيكلملا نيب تدقعو « مدرهج ى رابحألا قفو ًاريخأو . نيملسملا ةبراحم
 « ةلاتشق ىف هل تناك ىلا نوصحلا رئاس نع نوجارأ كلم اهاضتقم لزن « ةنده

 نم لبق نم تناك ىتلا «اخوير » ةيالو نع كاذ ريظن سيدنور وسنوفلأ لرنو

 . (ما18» ةنس ) سداسلا وسنوفلأ اهم اهعزتناو « اراان ىضارأ

 ءارو اهف تبشت ة ةريغص برح الوأ نيملا كلذ نم براخا ويفتوقلا لغشو

 برخلا هذه ىف لخدت وسنوقلأ نأ رهاظلاو . نيسنرفلا ءارمألا ضعب نيب هين ربل

 مهموصخ ضعب نم « روجو نرايب ىيالو ىف هعابتأ نم تاتنوكلا ضعب ىمحيل

 املع ىلوتساو ةنويب ةنيد» وسنوفلأ رصاح دقف مث نمو « لامثلا ءارمأ نم

 ةسانكمو ةشوط رط ىف نيملسملا ءارمألا ةبراحمم كلذ دعب لغش مث . عالما ةنس)

 هيلوي ق هعرصم مث « ةةحاسلا هت زه تناك ةغارفإ ةعقوم ىفو « ةغارفإو

 . هعضوم ىف لبق نم هانلصف اهسح كلذو ء م 4 ةنس

 وهف « همكح لبهتسم ىف سيدنوعر وسنوفلأ هب لغش ىذلا ىناثلا رمألا امأو

 . اكاروأ همأ دهع ذنم تلاوت ىلا مهتاروثو جراوحلا فارشألا ناطلس ىلع ءاضقلا

 ءانايحأ شرعلا ضهانت تناك ىلا « ارال ةرسأ ةلاتشق ىف ًاسأب جراوحلا دشأ ناكو

 ثلاثنوج ورديب اهديمع ناكو . غلابلا اهذوفنو « اهتارثو اهتاوقب هدضعت ًانايحأو
 وسنوفلأ ناكو« وجيردر هوخأو ؛ىرسلا اهجوز وأ اكاروأ ةكلملا قيشع ارال ىد
 هنكلو « هلقتعي نأو « همأ قيشع ىلع ضبقي نأ لبق نم عاطتسا دق سيدنومبر

 ىلوتسي نأ عاطتساو « اكاروأ توم بقع ةلاتشق ىلإ داع مث « ةينولطق ىلإ رف

 .ىلوتساو « ايسنلاب ىلإ رسلاب وسنوفلأ رداب « نوجارأ أ كلم ةنواعمب ايسنلاب ىلع

 « ارال ىد وردايب تنوكلا مهتمدقم ىفو « نيرئاثلا فارشألا ىلع ضبقو « اهلع

 . ( شيروتشأ ) سايرتسألا ةقطنم ىلإ رارفلا نم نكمت وجيردر هاخأ ن كلو
 ىلإ ىرخأ ةره ةلاتشق رداغف « ورديب تنوكلا نع كلذ دعب وسنوفلأ جرفأو

 نوجارأ كلم عم كرتشاو « قباسلا هذوفنو هتناكم لكدقف هنأب ًارعاش « نوجارأ
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 هدراط دقف ءوجيردر تنوكلا هوخأ امأ . اهراوسأ مامأ لتقو « ةئويب ىلإ هتلح ىف

 :كاويدزآ مسقأو « وفغلاو نامألا بلط ىلإ نعذأ ىحب « هيلع قيضو « وسنوفلأ

 ىدبأو + لبطل كاح هيعو نوفل ع انف ؛ العلا اللا نم من

 فارشألا قاب تقولا سفن ىف وسنوفلأ عيقتو شرعلا ةمدخ ىف ةريغ تنوكلا

 ءاضغإ مهلماعم ىف ىدبأو « ًاعابت مموصح لتحاو « مهعضخأف نيرئاثلا

 . ةلاتشق عوبر ىف مالسلاو ةنيكسلا ققح نأ عاطتسا كلذبو ٠ ًاقفرو

 نوصخلاو ىضارألا داد رتسا ىوس « هناطلس لاكتسال وسنوفلأ مامأ قف 0

 ا ةكسمتم لازت ام تناكو « لاغتربلا ةكلم اسيرت اينود هتلاخ اهتعزتنا ىن

 ضرأ ىلع ءاليتسالا لواحت تناك لب « اهنوصحو ةيقيلج ىضارأ نم هتعطتقا

 دلو ثري ودنانرف تنوكلاب ةيمارغلا اهنقالع تقثو دق ذئدنع تناكو « ىرخأ

 ةيكلم ةحيضف ق قئالعلا هذه تحضأو « قباسلا وسنوفلأ بدؤم اثارت ىد تنوكلا

 أوسأ اه ناكو ءا رال ىدتنوكلا اهليلخم اكاروأ ةكلملا قئالع تناكام وحن ىلع

 ذفنو « بقاي تنش نارطم ثي رملخ هعمو هتاوق ىف سيدنومب ر وسنوفلأ راسف . رثألا

 بناج نم ءاوس «ةضرا اعمو ةمواقم لك ىلع ىضقو «لاغتربلاو ةيقياج ىضارأ ىلإ

 مهتكلم ىلع نومقنب نويلاعت ريلا ناكو . اسيرت تاوق بناج نءوأ هيقيلج فارشأ

 مدقتب نوبلاطيو « ثيريب تنوكلا اهلياحل ةكلمملا رومأ اهكرتو .اهراتهتساو اهروه

 « مهفعض نويلاغت ثا دارقلا نتا الوب يره وسنوفلأ ىصلا ريمألا اهدلو

 مهنأ « زيكيرنم وسنوفلأ مساب اونلعأ « ةلاتشق كلم طغض طغض ذ مامأ مهزكرم جرحو

 00 وا اع

 . ةيناودعلا اسيرت هتلاخ عيراشم ىلع ىضق نأ دعب « ًارفاظ سيدنوعر وسنوفلأ

 نومار ةنبا ءاليجنرب اينود نم كلذ ءانثأ جوزت دق سيدنوعر وسنوفلأ تاكو

 قيثوت ىف الماع جاو وزلا اذه ناكو « ( م1174 ةنس ) ةنولشرب نأ تانابكو

 ةريمألا هذه تعاطتساو « ةنولشرب ةرامإو ةلاتشق نب فلاحتلاو ةدوملا قث

 « وفن مظعأ « ةلاتشق طالب ىف اهتاكذو اهتقرب زرحت نأ « ةبوهوملا ءانسحلا

 رئاس ىف اهحصن ىلإ ىغصي « لوألا هراشتسم باشلا كلملا اهجوزل ودغت نأو

 © رومألل اهكاردإ نحو اهتاكذ ىلع كلذ ىف ًادمتعم « مكحلاو ةكلمملا نوئش

 ةقطنم ىف ةيلحم تاروث ضعب عاضخإب ونوفلأ ماق ء م 115 ةنس ىو
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 تكول

 ادورتنوك ىعدت ءانسح ةاتف بح قلع « ةلمحلا هذه لالخ قو « سايرتسألا
 دهع ؛ اكاروأ تيمس ةئبا دعب امف اهنم بقعأو ٠ ثايد ورديب تنوكلا ةنبا ىه
 ةيكولملا ةيمارغلا تارماغملا هذه تدغ اذكهو . اشناس اينود هتخأ ىلإ اهيبرعب
 . رصعلا اذه ىف ةلاتشق طالب ىف ابار ًاديلقت

 « الوأ ةلاتشقل كلك «ىلوألا هتمهمسيدنوممر وسنوفلأ سني مل كلذ لالخ ىفو
 تناكمو . ةملسملا اينابسا دض برحلا ةعباتم ىهو ءايناث ةينارصنلا اينابسا كوامل ديمعو
 مايأ ًاعون تخارت دق « سيدقتلا نم عونب « ةلاتشق كولم اهطيح ىلا ةمهملا هذه
 . ةيلاوتم ةيلهأ بورحو تاعزانم نم ذئدنع ةلاتشق لغش ام ببسب ءاكاروأ هتدلاو
 « نوجارأ كلم براحلا وسنوفلأ ةعفادمب اهناج نم ةيطبارملا شويحلا تلغشو
 «ىلعألارغنلا فو « امونج فو «سلدنألا قرش ىف ةيلاوتم كراعم ىف هعم كابتشالاو
 ىذلا وه ؛ سداسلا وسنوفلأ ىوقلا ةلاتشق كلم ةافو دعب ٠ نوجارأ كلم ناكو
 . ةملسملا اينابسا ىلع ةينارصنلا اينابسا هرهشت ىذلا عارصلا ةمهمب ذئموي علطضي

 كلم عم هعازن ىوسي داكام « سيدنومبر وسنوفلأ ىنلا ةلاتشق كلم نأ ىلع
 ىعدتسا ىتح « هتكلمم ىف مالسلاو ةنيكسلا رارقتسا ىلإ نمطي داكامو « نوجارأ
 ةنس ) نيملسملا دض برحلا ططخ ثحبي ىكل ( سيتروك) ايسنلاب ىف ًاسلجم

 ىف ىلاوتت ليلقب كلذ لبق تذخأ دق « ةيطبارملا تاوزغلا تناكو . (م ٠٠١
 سلدنألا نوئش فسوي نب ىلع نب نيفشات ريمألا ىلو ذم اهسالو « ةلاتشق ىضارأ
 ا ماق ىبلا تاوزفلا ليصافت لبق نمنحن انلصف دقو .( م 1118) ه 011 ةنس ىف
 ى نويلاتشةلا اهم ماق ىلا تاوزغلاو « ةلاتتشق ىضارأ ى ذئموي نوطبارملا
 ام هنأ ديب . انه اهركذ ىلإ دوعن نأ ىلإ انب ةجاح الف « سلدنألا ىضارأ
 ىضارأل نيلاتشقلا تاوزغ اهف تلاوت ىتلا ةرثفلا هذه نأ هتظحالم بجت
 براحلا وسنوفلأ ةأطو ابف تدتشا ىلا ةرئفلا سفن ىه « ىطسولا سلدنألا
 زرحأف يك انلصف نأ قبس دقو . ىلعألا رغثلاو سلدنألا قرش ىلع نوجارأ كلم
 م #08 ةنس ىف ةيسنل, ىونج ةعالقلا ةعقوم ىف نيطبارملا ىلع هرصن وسنوفلأ
 داع مث « اهف ثاعو « ةيسنلب ىضارأ كلذ دعب وسنوفلأ ازغ فيكو (م 1174)
 ماا هاما ةنس ىف اهبلع ىلوتساو « ىلعألا رغتلا دعاوق نم ةسانكم مجاهف
 « ةبكنلا كلت رثأ ىلع هتومو « اهراوسأ تحت هتبكنو ةغارفإل هراصح ناك مث
 (ه 1م ةنس ناضمر ) م 1١6 ةئس هيلوي رهش ىف كلذو


