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 وريمار بهارلا هيخأ ةيالوو براحملا وسنوفلأ هافو - ١

 بقع ثدح ىذلا 'ئجافملا وحنلا كلذ ىلع براحما وسنوفلأ عرصم ناك

 ىلع « ةبنارصنلا اينايسا رياصم ىن ةماه تاروطت عوقوب ًاريذن « ةغارفإ ةعقوم

 يس سم ايم رطب راسو مومو يح مسا وج د
 ةلاتشق شرع اكاًروأ تلوت فيكانيأر دقو . شرعلل ثراو نود !ءهالك ىنوت دقف

 دقف كلذكو « باح ١ ثيدارملا نمت لخ بترا امو « اهبأ ةيصول ًاذيفنت
 ةديدج تاروطتو ثادحأل اراثم « بقع نود براحما وسنوفلأ ةافو تناك
 نوجارأ شرع لوح

 « ىطسولا روصعلا ىف ةينارصنلا اينابسا كولم مظعأ نم براحا وسنوفلأ ناكو
 ورديب كلملا هيخأ ةافو ذنم اهمكح ىلا نيثالثلا ماوعألا لالخ عاطتسا دقو
 « اهاوقأو ةينارصنلا اينابسا كلام رظعأ نوجبارأ ن ٠ لعجب نأ ملا هاةهس
 ليت اناس ورا اا نكت م نإو

 ةيراخحم ىف ةيبرحلا هدوهج رظعم وسنوفلأ قفناو . اهلك ةينارصنلا اينابسإل

 ةطسق رس عزتنا مث « دوه ىبب نم ةيقابلا ةطسق رس ةكلمم دعاوق عزتاوع نيملسلا
 اهقرتخاو « سلدنألا بلق ىف ةريبشلا هتوزغب ماقو « نيطيارملا ىديأ نم اهناذ
 .(مال)0-ههل ) ىنونحلا اهطاش ىلع هتاوقب لطأو « اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم
 لئاسو فعض « مدقت اهف اهنداوح انلصف انلصف ىتلا ةثيرحلا ةوزغلا هذه ترهظأ دقو

 زجاحك اهلع ءاضقلاو « ةطسقرسس هحاتتفاب براحملا ققحو . سلدنألا نع عافدلا
 « ةلطيلط حاتتفاب سداسلا وسنوفلأ هققح ام « ىلعألا رغثلا ىف نيملسملا ىعافد
 لامشلا نم ىارصنلا وزغلل ةضرعم سلدنألا تحبصأف « هئجاتلا قيرط حتف نم
 1.4 #«ءمدوستوم ةيئارصنلا دادرتسإلا ةسايس تراسو « طسولا نءو « قرشلا
 ةيمالبنإلا ةياورلا هونتو « ىوق قئاع نود نهاجنالا ف نحل كلذ نم
 ىف رثثألا نبا انل لوقيف . هسأي ديدشو © براخما وسنوفلأ ةعاجبيشب اهتاذ

 ا برحل ًادرحجت مرثكأو سأب جنرفلا كولم دشأ نم ناكو » : هفصو
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 لالخ نع امأو . ١26© ءاطو رغب هتقراط ىلع ماني ناكو « ًآريص مهمظعأو

 خيراوتلا ىف فصوي هارْف « ةينارصنلا ةياورلا فلتختف « ةيصخشلا وسنوفلأ

 نكلو « رابحألاو سئانكلا ةياعرو « ةيسورفلاو « ىوقتلاو ناميإلاب ةينوجرألا

 ناودعلا فغشو « داحلإلاو ردغلاو توربجحلاب سكعئاب هفصت ةيلاتشقلا خيراوتلا

 عم هبورح ىف هنأو « ةسدقملا اهتايوتحم ىلعو « رايدألاو سئانكلا ةمرح ىلع

 حامج حبكي نكي ملو « هناودع نم ءاسنلا الو رابحألا رفي نكي مل ىراصنلا

 . ؟”ركنملاو مثإلا بورض فلتخم باكترا نع هدنج

 لوح هتيصو بتك دق ماوعأ ةثالثب هتافو ليبق « براحملا وسنوفلأ ناكو

 نأب امف ىصوأ هنأ كلذ . اهروصت نكم ةيصو برغأ تناكو « هتكلمم ريصم

 «هتدلاوو هدلاو حور مالسل صصخم لوألا « ماسقأ ةثالث ىلإ ةريبكلا هتكلم مسقت

 هتندسو سدقملا ريقللو « هللا ةةج ى ناكع رفظي ىكلو « هتالز نع ريفكتللو

 ثلاثلاو « سدقملا تيب ةيراتبسألا ناسرفو ءارقفلل صصخم ىناثلاو هعدخو

 . ©”حيسلا ديعم ىف ةينارصنلا ةامح مهرابتعاب ( ةيوادلا ) دبعلا ناسرفل ٍصصخم
 اهريمأ ناكو « ةنولشرب ةرامإ ف لئالق ماوعأب كلذ لبق ةيوادلا ناسرف رهظ دقو

 وسنوفلأ لواحو «هترامإ ىف مايقلا ىلع مهعجش نم لوأ « ثلاثلا ريجنرب نومار

 تيب ةعامح رارغ ىلع ةينيد ناسرف ةيعمح “ىشني نأ ليلقب هتافو لبق براحما

 ىح هعورشم نضتحم ثبل هنكلو « فارشألا ةض راع حجني ملف « سدقملا

 . هتيصو ىف كلذ ادب امسح قوت

 )١( صالا ج ريثألا نبا 38.

 ةيناثلا ةعبطلا « ةيبرعلا ةخرتلا ). خايشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيدات )١(

 10( 339 3 زو حس

 ربشأ نم 88هءمؤاهلاعمو ةيراتبمألا ناس رفو ٠ 1«مماهتعو ديلا تاسرف ناك )١(

 ىلوألا ةعاملاو . ةيبيلصلا بورحلا ةيادب ىف ىطسولا روصعلا ىف تماق ىتلا ةينيدلا ناسرفلا تاعام

 بقع سدقملا تيب ىف م 1119 ةنس تتشنأ دقو « ةيوادلا » ةعاجي ةيمالسإلا ةياورلا ىف فرعت ىلا ىه

 احانج سدقملا تيب كلم مهل درفأو « حيسملا ربق ىلإ جاحلا ةياحل كلذو نييبيلصلا جئرفلا دي ىف اهطوقس

لا ناسرف » مهمسا اوقتشا هنمو « هل رواجا ديعملا مهيلإ ملس مث « هرصق ىف
 ةعاملبا هذه تمنو . « دبعم

 ثداوح ىف اماه ًارود تبعلو « مألا رئاس نم ىراصنلا نم اهياإ مضنا نمب اهدعاس دشاو « ةعرسب

 ء ناسرفلا نم ةينيد ةعامج اضيأ مه ةيراتبسألاو . اروصع ةمئاق ترمتساو « ةيبيلصلا بورحلا

 نأك فعضأ تناك اهلكلو « ةيبيلصلا بورملا ثداوح ًاضيأ تضاخو « ىلوألا ةعاملا بقع تئشنأ

 . ٠ ةيوادلا و ةعاح نم



 تا 46 تا

 ىلإ ىرت ةيصو مرتحم نأ « امهالك ىنأ ىرافانلاو ىنوجرألا نيبعشلا نأ ىلع
 زهنا دقو . بيرغلا وحنلا اذه ىلع « مدالب رياصمو « مهرياصم ى فرصتلا

 ىذلا « ىموقلا ملالقتسا دادرسا ىلع اولمعيل ةصرفلا هذه صخألاب نويرافانلا
 ىلع براحم اوسنوفلأ دلاوو « ناوجارأ كله سيربمار وشناس ىلوتسا ذنم هودقف
 ةيادبلا ذنم هيلع قفتملا نم ناكو « اماع نيتس ذنم ىنعأ م 1١75 ةنس ىف مهدالب
 ىلع ةدايسلا ى ةلاتشق كلمل ىوغد ةيأ اوضفري نأ نيراقانلاو نيينوجرألا نبب

 هرابتعاي ىوعدلا هذه لثم ربشي نأ سيدنومير وسنوفلأ عسوب ناك دقو 5 مهدالب
 اوتلعأنأ دعب نييراقانلاو نيينوجرألا نإف مث نمو . همأ ةيحان نم ريبكلا وشناس ليلس
 « ثالثلا تاقبطلا نم نيبعشلا ولثمم عمتجم نأ اوررق « قوتملا كلملا ةيصول مهضفر
 عمتجاو . ديدحلا كاملا رايتخال «٠ بعشلا باون و فارشألاو نيدلا لاجر ىنعأ
 شرعلل اوراتخم نأىلع نينوجرألا ىأر رقو ٠ ىطو رمتؤم ىف ةقاج ةدلب ىف باونلا
 لبق تونهكلا كاس ىف ظننا دق ناكو « بهارلا وربمار نود ىفوتملا كلملا اخأ
 نييراقانلا نكأو «ةنوبرأرغث نم ةبرقم ىلع لزعنم ريد ىف ماقأو ؛ةليوط ةدمب كلذ
 ةنولبنب ىف اونلعأو « نيينوجرألا نع اولصفتاف « رايتخالا اذه ىلع اوقفاوي مل
 ديفح سيريمار ةيسرغ وه . اكام مهاوراتخاو « مهالقتسا « ةميدقلا مهمصاع
 «نوجارأ نع ارافان تاصفنا اذبو «75١٠ةنس ىف ةليغ لتق ىذلا « وشناسمهكلم
 . ةينارصنلا اينابسا لود نم ةلقتسم ةلودك « مدقلا اهزكرم لغشت تداعو

 ىباين سلجم ىف « نوستنوم ىف « ىرخأ ةهج نم نوجارأ ولثمم عمتجاو
 لبقو « نوجارأل اكلم وريمار بهارلا رايتخا ىلع ةقفاوملا اوررقو ( سيتروك)
 ىلوتو « ةنبهرلا دهع نم هريرحتب نذإ ىلع لصحو « ضرعلا اذه وريمار
 قود تخخأو هيبتاوب تنوك ةنبا سينإ ةريمألا نم ابابلا ةقفاومع جوزتو « شرعلا
 وسنوفلأ دهع ىف تناك نأ دعب « نوجارأ ةكلمم تلاحتسا اذكدو . نوكأ
 < ىوقلاو دراوملا ةدودحم ةريغص ةكلمم ىلإ « فارطألا ةيمارتم ةكلمم براحنا
 . ةلقتسملا ارافان ةكلمم ىه ةديدج ةكلمم ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا تدازو

 ربديو « مامهالا ىهنع ةديدحلا تاروطتلا هذه بقري ةلاتشق كلم ناكو

 « ارافانو نوجارأ ىف رقتسي ديدحلا عضولا داكامف . مغ رفوأب اهنم جرخيل هططخ
 قوتساو ءوريبإلا فافض وحن هجتاو « محص شيج ىف « ةلاتشق نم جرخ ىح
 ورحب ملو « نيطبارملا نم اهتيامح ةجحم ةطسق رس ىلإ راس مث ؛ ةرهلقو ةرجان1ىلع
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 . هتاوق ةماخضو «ةلاتشق كلم م زع نم هاسنآ امل ةمواقملا ىلع نوجارأو اراثان اكلم

 بهارلا كلملا اع ناكو « ةمواقم نود ةطسقرس سيدنو عر وسنوفلأ لخدو

 «ىرممإلا وريبألا ةفض ىلع ةعقاولا نوجارأ ىضارأ لكو ةنيدملا هماسف . وريمار

 ًايفتكم « ةقشاو ىلإ بحسنا مث : ةلاتشق لظ ىف نوجارأ مكح هنأب هفارثعا نلعأو

 فق سيدنوعر وسنوفلأب عمتجاو . اسروجابيرو ىلاربوسو نوجارأ كلم بقلب

 نم ةدعو « ةلقروأ تنوكو « ةنولشرب ريمأ عبارل لا ريجنرب نومار هرهص ةطسقرس

 + فلاحتلاو ةقادصلا دوهع هعم عيمجلا دقعو ؛ ةيسن رفلا هين ربلا تايالو تاتنوك

 كانهو «نويل ىلإ داعو «ةيماحابم كرت نأ دعب ةطسقرس سيدنو ع ر , وسنوفلأ رداغمث

 .©”هتيايع فرتعيو « هتفلاعو هلوع دشني ءاراقان كلمسيرممار ةيسرغ هياع دفو

 ةيقب ىلع ةيسايسلا هتيامح وأ هتدايس طسب نأ دعب 2 ةلاتشق كلم ىحضأو

 ناكام وحن ىلع « اهلك ةينارصنلا اينابسإ ديس « ةلاتشقل ةمحاتملا ةينارصنلا كلاما

 اذه حنمو « روطاربمإلا بقل هلثم ذختا دقف مث نمو « سداسلا وسنوفلأ هدج هيلع

 ةنس عيبر ف نويل ىف دقع ( سيتروك) ىبوق سلجم ىف ةيمسر ةفصب بقللا

 وسنوفلأ ىحضأو  ىربكلا ةسينكلا ىف ىروطا ربمإلا جاتلاب جوت مث ؛ ءمالالو

 سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا وأ « روطا ريمإلاب بقلي نيحلا كلذ نه سيدنوعر

 اهم « ةماه تارا رارق ةدع « اذه نويل سلخ قةكردعو عباسلا وسنوفلأ وأ

 ىلع ةسينكلل تحنم ىلا تازايتمالاو قوقحلا رئاس دييأت ىلع روطا ريمإلا ةةفاوم

 لحم لح ىذلا نور نارطملا ىعسم ةقفا وملا هذه تمتو « نيقباسل لا كولملا دي

 قوقهلاو نيناوقلا قيبطتب فق ارق اهنمو « ةسينكلل هتساير ىف رانرب نارطملا

 ىهو « امل ةعباتلا تايالولاو ةلاتشق ءاحنأ ف قا 8دعممو 8نهعمو ةيدابلا

 اذه ىلع بترتو « سداسلا وسنوفلأ رصع ىف تناك ىلا قوقحلاو ندناوقلا

 اهعّرتنا ىلا تازايتمإلا ضعب ءاغلإو « ةقباسلا تافرصتلا نم ريثك“ ءاغلإ رارقلا

 ىطايتحالا دنحلا نم عون ءاشنإب رارق ردص كلذك « قح نود مهسفنأل فا رشألا

 درل كلذو « حالسلا لح ىلع رداق لجر لك هيف دشحم ؛ دودحلا ناكس نيب نم

 ؛ هماقمو هصخش ناكامهم مرج لك باقعب ىضقي رخآ رارقو « نيماسملا تاراغ

 رصع ىف ى « ةلداعلا تارارقلا هذه لثم قبطت نأ روسيملا نم نكي مل هنأ ديب
 ناك

 )١( ص (ةيئاثلا ةعبطلا ) خايشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ف سلدنألا خيرات عجار 1١5 «

 طمطسعمأع : أطتفت ؟. ال. م. 251 5. ةلاقصتمم : زطزل و الهاء 1. م. 3861 8: 362: كلذكو



0 

 ءاشت ام ررقت ء ةصاخ ةطلس مهسفنأ فارشألا ريتعيو « ةوقلا مكح هيف دوسي
 شرعلا رودقم ىف نكي ملو « ماغرإلاو ةوقلا نم دنس اهل ناك ىبم ؛ اهئاوهأ قفو
 . اهردصي ىلا تارارقلاو نيناوقلا رئاس ةوقلاب هبناج نم ذفني نأ « ًامئاد

 غ هلوقب روطارمإلا بقلل عباسلا ؤسنوفلأ ذاخلا ىلع اريماتلأ ذاتسألا قاعيو
 ةلودلا ةرطاربما هيلإ ىري ناك ام لثم ىلإ بقللا اذهب حاشتالاب ىري ناك هنإ
 نم «ىناملألا وتوأ روطارمإلاو ( ناملراش ) ركألا لراك ذنم ةسدقملا ةينامورلا
 طسب نوعدي ةرطاريمألا كئلوأ ناك اك «ةريزحلا هبش كولم ىاب ىلع هتدايس طسب
 عاطتسا « عباسلا وسنوفلأ نأ عقاولاو . ةيبوروألا ةراقلا كولم ىناب ىلع مهتدايس
 كولم ىلع هتدايش طسبي نأ نوجارأو ( ةرين ) ارافان ىف هتاراصتنا ةطساوب
 هشولوتو ةنولشرب تاتنوك مهناجىلإ ةيعبتلاب هل فرعا دقو ؛ نيتلودلا نيتاه
 اهراصحمناب «ةيبزوألا اهنليثم نع فلتخت ةيروطا ريمإلا ةفصلا هذه تناكو ءاربغو
 ” را ©0ةيئابسإلا ةريزحلا هبش ىف

 « ةيبدآلا اهتدايس « رصيقلا ةبترم ىلإ اهكلم عافتراب ةلاتشق تققح اذكهو
 ثبل فالحلا نأ ديب . ةينارصنلا اينابسا كلامم ىلع  ىناعملا نع ىبعم ىف « ةيلعفلاو
 « ةيكولملا ٍباتلألاو دودحلا ىلع امسالو « ارافانو ن وجارأ ىتكلمم نبب هدشأ ىلع
 ضوعي نأب بهارلا نوجارأ كله ركفو . برحلا ىلإ لصي امهنيب رمألا داكو
 عضاومو بويأ ةعلق نع هل لزنو « ارافان دض ةلاتشق كلع ةناعتسالاب هفعض
 مدقي نأ حرتقاو « نيملسملا نم اهحتتفا دق براحنا وسنوفلأ ناك ىلا نم ىرخأ
 ورمار ةسايس تناكو . ةلاتشق دهع ىلو وشناسل ًاسورع ءالينو رعب « ةلفطلا هتنبا
 ىلع ًارطخ اهف نوري اوناك ذإ ٠ نوجارأ فارشأ نم ةضراعم دشأ لت هذه
 موي تاذ نيضراعملا ءالؤه نم ًارفن ىعدتسا وريمار نإ ليقو . مهدالب لالقتسا
 ناكو . اه ىف كشي ةياور ىهو « ةرداغ ةقيرطب مهعرصم ربدو ؛ هرصق ىلإ
 « بضغلاو سجوتلا نبعب وريمار عيراشم ىلإ رظني ىرخأ ةهج نم « اراقان كلم
 ىشخم هبناج نم ةلاتشق كلم ناكو نوجارأ شرع هيلإ لوؤي نأ حمطي ناك ذإ
 وسنوفلأ مزتعا دقف مث نءو . هتدايس ده الماع ودغت نأو « ارافان دعاس دتشي نأ
 + محض شيجىف لعفلاب املع فحزو « ارافان ىلع برحلا رهشي نأ سيدنومير
 « ةصرفلا هذه زيكي رنه وسنوفلأ ىنفلا لاغترتلا كل زهتناو . م1105 ةنس ى كلذو
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 ةكلمم ن« ىرخألا ةيحانلا ىف برحلا تبشنو « ةيقيّلج ىلع هتاوق ف فحزف
 « نييراقانلا ىلع ةيلحم تاراصتنا نمسيدن وعر وسنوفلأ هزرحأ امم غرلابو . ةلاتشق
 تاوقلا دريل « ىرخألا ةيحانلا ىلإ دادترالاو باحسنالا ىلع امغرم هسفن ىأر هنإف

 دودح نوددهم تقولا سفن ىف اوناك نيملمملا نأ ىلإ اذه . ةيقيلج نع ةيلاغت بلا

 ظفاحت نأو اهم قدح رطحلا نم وجنت نأ ارافانل ضيق اذكهو . ةيبونحلا ةلاتشق

 . اهالقتسا ىلع

 كلذ . ةديدج ةهجو ىلإ ريست نوجار أ ى رومألا تناك ءانثألا كلت فو

 ٠ ريدلاو ةلزعلا ةايح ىلإ دتري نأ مزتعاو كلما بعاتمم مرب وريمار كلملا نأ

 نكمملا نمو « اليئورتب ةلفطلا هتنبا ىه ثيرو نوجارأ شرعل حبصأ دقو ايسال

 ءاربك اعد دقف مث نمو . هقاشمو كأللا ءابعأب هنود علطضي جوز اخ نوكي نأ

 نأ هيف ررقتو ( 110 ةنس سطسغأ ىف ) رتشبرب ىف دقع عامجا ىلإ ةكلمملا

 مظع» ناكو . ةنولشرب ريمأ عبارلا رمجنرب نومار تنوكلا نم الينورتب جوزت
 قولطقلاو فوجرألا نيبعشلا رواجتل الوأ «رايتخالا اذه نوذبحم نوجارأ فارشأ

 لالخلا ن ن» ومار تنوكلا هب فصتي ام ايناثو « ديلاقتلاو دياوعلا ىف امب-راقتو

 ةلاتشق نه ةضراعم ىلي نأ نكمال رايتخالا اذه نأل ًاثلاثو « ةعيفرلا ةيكولملا

 نومار ثنوكلا بحرو . ةرهاصملا طابر نم اهكيلع تنوكلا طبري امل ًارظن
 ىكلملا نارقلا دقُعو « نوجارأ شرع ءالذعال ةدرفلا هل حبتي ىذلا ضرعلا اذهب

 ىطعأو « اهرمع نم نيماعلا زواجت نكت مل ةريمألا نأ نم مغرلاب رتشبرب ىف
 نومار بقلتو « نوجارأ ةكلم ىلع ةدايسلا ق> نارقلا اذه ىضتةمم تنوكلا

 ةعاطلا نبع ةكامملا ءاربك مسقأو « نوجارأ ريمأو ةنولشرب تنوكب عبارلا رج رب

 . ديدحلا كلملل

 قفاوو . ةكلمملا ءاربك مامأ ةطسق رس ةنيدع عع وريمار نلعأو

 هدييأت ىلع اليلد مدقو . اهلك تافرصتلا هذه ىل ٍإء سيدنوم ر وسوف ةلاتشق كلم

 وريإلا ةفض ىلع اهلتح ناك ىلا نوصحلا ر و

 + ىسنوفلال ةعاطلا ني< هبناج نم نومار تنوكلا مسقأو . ديدحلا نوجارأ كلم

 ورديي ناس ريدي ماقأو « ىرخأ ةرم ريدلا ةلزع ىلإ وريمار بهأرلا كلملا دتراو
 .م84١1 ةنس ىف قوت ىح ةقشوب

 ًانيح تعمل نأ دعب « ةريصقلا اهتايح ىربكلا نوجارأ ةكلم تمذتخا اذكهو
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 و متخاو ةينابسإلا ةينارصنلا كلاملا ىربك تدغو « براحما وسنوفلأ دهعيف
 « ىلعألا رغثلا ىف نيملسملا ناطلس ىلع اوضق نيذلا ءايوقألا كولملا دهع بزراحمنا
 . ضبنتف نوجارأ ةكلمم دوعت نأ ردقلا ءاش نكلو .'ةطسقرس ةكلمم دعاوق اوعزتناو
 ةرامإ عم اهجامدناب ودغتو ؛ وريمار بهارلا دي ىلع اهءاصأ ىذلا اهراثع نم

 . ىربك ةيوق ةكلمم « ةينولطق

 ةينولطقو نوجارأ داحتا ٠

 اهرغثو ءرحبلا ىلع اهعقومب « ةريغصلا ةينولطقوأ ةنولشري ةرامإ نأ عقاولاو
 « ايعيبط ادضع « نوجارأل ةبسنلاب ةيفارغحلا ةيحانلا نم ودبت تناك «

 قى ثداوحلا ريس ناكو . اراقان ةكلمم نم ةيمهأو ارطخ غلبأ 2 0

 فده ىلإ ىريو « ةلئامم ةهجو ذختي نيماسملا دض حافكلل ةبسنلاب نوجارأو ةينولظق

 اذهىف ةينولطق تعلطضا دقو . ةيمالسإلا ةطسقرس ةكلم ىلع ءاضقلا وه « دحاو

 فورعملا .ثلاثلا ريجنرب نومار اهريمأ دهع ذنم ايسالو « زراب بيصنب حافكلا
 نأ نومار تنوكلا ىأرو . م 1١917 ةنس ذنم كلا ىو ىذلا وهو «ريكلاب

 «شرايلاب تنوكو « ةلقرأ تنوك عم لالا نطبارملا دض هسفن ىوقي

 ةطسقرس ىلاو جاحلا نبا ازغ املو . نيرواخما ءارمألا نم رعروعو ةئوبرأ تنوكو
 تنوكلا تاوق هتأجاف (م 11١14 ) ه 504 ةنس ىف ةينولطق ىضارأ أ ىطبارملا

 اهنف لتق ةيماد ةكرعم ىف هعم تكبتشاو « ةينولطق لابج ىف هئافلحو نومار

 رمألا هرهص فسوي نب ىلع نيملسلا ريمأ ثعب ذئدنعف . 202هدنجب مظعمو جاحلا نبا

 عرصمل ماقتثالاو ةنولشرب وزغل « ريبك شيج ىف ةيسرم ىلاو ميك ابأ
 رغث رصاحو « اهف نخئي وهو ةينولطق ىضارأ ركب وبأ قرتخاف « جاحلا نبا

 نيب تبشنو « جنرفلا هؤافلحو نومار تنوكلا اهريمأ هيلإ جرخف « ةنواشرب
 نأ نود نوطبارملا دتراو « نيقيرفلا نم رثك اهف لتق « ةديدش كراعم نيقيرفلا

 . ةمساح جئاتن اوققحي

 « ىلوألا هجوز ةافو بقع « نومار تنوكلا جوزت م1117 ةنس ىو

 امنإ و ةعقوملا هذه ىف لتقي مل جاحلا نبا نإ لوقت ىلا ىراذع نبا ةياور ىلإ انرشأ نأ قبس )١(
 مه ه.4 ةنس ىف ةبطرق نم ةبرقم ىلع نييلاتشقلإو نيظبارملا نيب تبشن ةعقوم ىف ماعب كلذ دعب لتق
 . ( باتكلا اذه نم ل6 والا" ص عجاد )



 ةيالولا هذه ماضنال ناكو « ةيسنرفلا صناقورب ةبالو ةثراو ايثلود اينود نم

 اهمدقت ىفو ءامراضح ىف ريبك رثأ « ةينولطق ةرامإ ىلإ « ةندمتملا ةعدقلا ةيجنرفلا

 «هين ربلا ءارو ايف ىرخأ ةريغص تارامإ ةعضب ةنولطقىلإ تمض كلذكو . ىركفلا

 كلذبو « ةنوشقرقو « ةنوتأ ابنم ناكو « ةقباس تاقافتاب وأ ابلاحتأ توم ءاوس

 . ًاريبك ًاعاستا ةينولطق ةكلمم ةعقر تعستا

 رئازحلا ىلإ ىربكلا وزغلا ةلمح ىف ثلاثلا رجنرب نومار تنوكلا كرتشاو

 ءاليتسا مثو « ةونجو ةزبب اتيروهح اهزهج ىلا ىهو « (م 1114 ) ةيقرشلا

 فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ نكاو . ىلاتلا ماعلا ىف ةقرويم ىلع ىراصنلا

 « امترداغم ىلإ ىراصتلا رطضاف « ًامخض الوطسأ رئازحلا دادرتسال ثعب
 رئازحلا تداعو ؛ (م 1115) ه 004 ةنس رخاوأ ىف كلذو نوطبارملا اهلتحاو

 وتد جرا جور يح تيا

 « نييزيبلا ةنواعع ماقو « نيطبارملا دض هعارص ىف ًانيح تنوكلا رمتساو

 لغش املو . در 2 ةشوط رط رغث حاتتفال ةلشاف تالواحمع نييونحلاو

 عم كلذ دعب لصتملا هعارصو « سلدنألل ىربكلا هتاوزغب توا وسوفلا

 مهتعفادم ىف تنوكلا قلو « ةنولشرب ةرامإ ىلع نيطبارملا طغض دتشا ؛ نيطبارملا

 ىديأ ىلع نالطقلاب تقحل ةعينش ةميزه نع ةياورلا ثدحتتو . ةديدش بعاتم

 ىلع رومألا تمقافت مث . ةدرال نم ةبرقم ىلع « سيتروك ٠ نصح مامأ نيطبارملا

 نم تناك ىلا « صنافورب » ةعطاقم ةحاهمب ةشولوت ريمأ مايقب رجئرب تنوكلا

 فصن ةدايس نع لزئي نأ تنوكلا رطضاو ؛ هين ربلا ءارو اهف ةينولطق ملاقأ

 « ثراو نود نبكيرشلا دحأ تام اذإ رخآلا فمعتلا ةداش وزب .ةآو ةيالولا

 . ةايحلا ىلع ىب ىذلا كيرشلا ىلإ

 2 ىوقلا نوجارأ كلم عم هدوهج دحوي نأ ًامئاد ىري رمجنرب تنوكلا ناك

 . نواعتلا اذه ةدئافب هبناجنم نمئوي براحما وسنوفلأ ناكو . .صرفلا تحنس الك

 ةوطخ نوكي فلاحتلا نم ًاعون ادعي نأ ىلع اقفتاو « لعفلاب نانثإلا ىتتلا دقو

 ةدئاف نيتكلمملا نم لكلا ناكو . نيتكلمملا نيب قثوأو متأ ىلعف داحنا لمعل ةيديهمت

 « ةيرب ةكلم صخألاب نوجارأ ةكلمم تناك دقف . داحنالا اذه لثم دقع نم ةققحم

 ةمواقمل غرفتت نأ اهعسو ىف ناك دقف مث نمو « ةيربلا شويحلا ىلع امتوق ىف دمتعت

 ةينولطق تناكو . هعاطأ حاج حبكو « سيدنوعيرر وسنوفلأ ىوقلا ةلاتشق كلم



 تاق

 ىلع ًاداّمعا ؛ ريجنرب تنوكلا عسوب ناكو : ةيرحبلا اهتاوق ىلع صخألاب دمتعت
 نايحألا ضعب ى مواقي نأو « رحبلا ىف هدالب زكرم نءؤي نأ « تاوقلا هذه
 رجور قودلا عم ًافلاحت تنوكلا دققع م 11517 ةنس ىو . ةونج ةيروهمج عماطم
 وهو « هلوطسأ نم ةنيفس نيسمخم قودلا دعب نأب هيف دهعن ةيلقص كلم (راجر )
 اهرطخ ال ةيرحن ىوق نم « ذئموي ةينولطق ةرامإ هب عتمتت تناكام ىلع لدي ام
 . هايملا كلت ىف

 نوجارأ ىنكامم نم ةأجف ةينواطق فقوم ريغتو « ثداوحلا تروطت مث
 ةنبإ اليحترب ةريمألا نم سيدنو بر وسنوفلأ ةلاتشق كلل« جاوزب كلذو « ةلاتشقو
 ةيوقت ىف هرثأ كلذل ناك دقو . ( م 11 08 ةنس ) ثلاثلا ريجرب نومار تنوكلا
 ناكو . ىرخأ ةهج نم ةلاتشق ةكلممب اهقئالع ىفو « ةهج نم ةينولطق زكرم
 دهزلا ىلإ حنجف « ةخوخيشلا باصوأ هتقحلو « ذئموي خاش دق نومار تنوكلا
 ةيوادلا باطقأ ضعب ناكو . ( ةيوادلا ) دبعملا ناسرف ئدابم قنتعاو « عزولاو
 ةعاجلل عرف ءاشنإ ىف اوعسبل ةنولشرب ىلإ قرشملا نم ليلقب كلذ لبق اودفو دق
 ةبرقم ىلع « انينارج ١ نصح مهحنمو « مهمدقع تنوكلا بحرف « ةينولطق ىف
 . نيملسملا ىديأ نه ةنيدملا هذه حاتتفاىف ناسرفلا نواعيل كلذو ؛ ةدرال نم
 ةينوأطق ةكلمم كح نأ دعب + 11١ ةنس هيلو ىف ليلقي كلذ دعب تنوكلا ىوت م
 . اماع نيعبرأ ءاهز

 كككح لأ ةرسألا كلت ءارمأ .ظعأ « ثلاثلا رجيرب نومار تنوكلا ناكو
 هدهع ىو ؛ اهزاوحأو « ةنولشرب مضت ةريغص ةرامإ تأدب ذم « ًارهد ةينولطق
 ءرسيلا امم معو « اهتراجت ترهدزاو « اهظع ًاومت ةيرحبلا ةينولطق ةوق تع
 تناكو « ةظوحلم ةيركفو ةيندمت ةكرح تقولا سفن ىف اه ترهدزاو « ءاخرلاو
 ةدنربجو « هسيزمو « شيفو « ةئولشرب تايالو « هتافو دنع مضت ةينولطق ةكلم

 ةيبرغلا اهدودح تناكو «٠ صناقوربو « ةنودقرقو « ةينادرسو ( هنوربج )
 . اسروجابير ىتح دتمت

 « عبارلا ريجنرب نومار ريمألا هدلو ءاهتاكلتمم رئاسو ةينولطق ةرامإ ىف هفلخو
 رمألا ناكو . نومار ريجنرب ىاثلا هدلول تحنم دقف صناقورب ةيالو ادع ام
 ًادبو « هوبأ هفسر ىذلا قيرطلا سفن ىف راسف « ًامزعو ةيافك هيبأ نيرق ديددحلا
 ررقتو « ةنواطقب ( ةيوادلا ) دبعما ناسرف ةيعمح ةماقإ ىف هتركف قيقحت ىلع لم نأب



 تالا م

 ناسرفلا ىطعأو « ربجالوأ نارطملا ةسايرب دقع ىنيد سلجم ىف ةيمسر ةفصب كلذ

 . ( م1188 ةنس) ةشوطرطو ةدرال ىلع ةفرشملا سيدارب ل لابج ىف «هريبرب نصح

 . اينابسإ ىف ةينيدلا ةيب را تاعاوملا هذه مايق ن رع ثدحتلا ىلإ دعب اهف دوعنسو

 نيب ةغارفإ ةعقوم تبشن (ه 014 م 1104 ةنس ىف ىأ ؛ « ىلاتلا ماعلا فو

 اهبف قحسي نأ ردقلا ءاشو « ةغارفإ راوسأ تحت « براخنا وسنوفلأو نيطبارملا

 كلد ىلع بترتو « لئالق مايأب اهعوقو دعب براحملا توم نأو « ىراصنلا

 وريمأ ر بهارلا ءاقترا بقع « ىربكلا نوجارأ ةكلمم ماسقنا اوسع د

 كلذ دعب ثدحام مث « مدقلا اهالقتسا ىلإ « اراقان ةدوعو « نوجارأ ش

 « وريمار ةنبإ الينورتب ةلفطلا ةريمألا نم ةينولطق ريمأ عبارلا ريجنرب باس

 دتراو « وريمار اهشرع نع لزانت نأ دعب 2 ةينولطق ىلإ نوجا رأ ةكلمم مامضناو

 اهدييأتو ةلاتشق :كق كلم ةقفاومب ةدحتملانوجار أو ةينواطق ةكلمم مايقو  ريدلا ةلزع ىلإ

 . مال ةنسقهلككلذو « حاجنلاوماجسنالا لءاوعنم عورشملاكلذ ودحي ناكامو

 هبورحو سيدنومير وسنوفلأ رصيقلا تاوزغ

 وسنوفلأوأ سيدنو عر وسنوفلأ ىتفلا اهكلم دهع ىف ةلاتشق ةكلمم تذخأ

 هدج دهع ىف هتفرع ىذلا كلذك ٠ ناطلسلاو ةوقلا نم ًادهع زوجت « عباسأا

 هسأر ىلع عضوو « وحلا هل افص ذم « ةلاتشق كلم ناكو . سداسلا وسنوفلأ

 اذه ناكو « هناطلس ىلع جورخلا ىلإ ةعزن لك دامخ] ىلإ علطتي « روطا ريمإلا جات

 ضرعتو « اهلالقتسا ىلع صرحن امهاتلك تناك تيح « لاغتربلاو اراقان فقوم

 تأشن ىلا ةكلملا ىهو « صخألاب لاغت ريلا تناكو . هناطلسي فا رتعا لك نع

 ءاسيرت هتلاخ ىعاسع تذخأ مث « اهتيامح تحتو « ةلاتشق لظ ىف « ةعضاوتم ةرامإ

 ناكو . ًائيشف ًاثيش اهتعقر عيسوتو اهبضارأ ىلع ةراغإلاو « ةلاتشق ىدحت ىف

 « ةلاتشق ناطلس ىدحت ىف همأك « اسيرت نبا وهو لاغتربلا كلم زيكيره وسنوفلأ

 لاصنا « سيدنومير وسنوفلأ لغشي امث ناكو . هتكلمم لالقتسا لع صرحلا قو

 . ةيقيلج ىضارأ ضعب ىلع مهتنواعمب هاؤادتعاو « ةقلالحلا راوثلاب لاغتربلا كلم

 نانئا راث اًميح « « م /1#1١ ةنس لئاوأ ىف عونلا اذه نه ثداح لعفلاب عقو دقو

 نامكحي اناكو «وزويف ثيريب ردو وو يوت: تموج اره + ةيقلح كارشأ قم

 نم كلذ نع الضف لاغتربلا ك كالم نكمتو « لاغتربلا كلم ىلإ اهاملسف « ىوت»
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 وزغل سيدنو مر وسنوفلأ بهأت ذئدنعف « ةيبونحلا ةيقيلج قطانم ىلع ةرطيسلا

 تمم ىذلا تقولا سفن ىف ثدح نكلو « اهكلم ناودعل دح عضوو لاغتربا

 كلم لوح ثيرمطخ نارطملا مبنمو ءامعزلاو ةداقلا عمتجاو « وزغلا ةبهأ هيف

 حلصلا دقعب ةأجف تبتنا « نيكلملا نب ةعيرس تاضوافم تعقو نأ « ةلاتشق

 « رصيقلل ًاصلخم ًاقيدص نوكي نأ حلصلا اذه ىف ؛ زيكي رنه وسنوفلأ دهعتو « امهنيب

 دض ءاوس هتاوزغ ىف رصيقلا نواعب نأو « ةيروطارمإلا نيقاازأ مرت نأو

 « ما10١1/ ةنس هبلوي ىف ىوت ةنيدم ىف قافتالا !ذه عمر ربأو « ىراصتلا وأ نيملسملا

 سفن نأ اننكعو . ةلاتشق ةيامح تحن تحضأ لاغتربلا نأ هصوصن نم ًاحضاو ناكو

 دادتشا قم قعموي ةيناعي ناك امم « ىتاجفلا وحنلا اذه ىلع لاغتريلا كلم عوضخ

 وسنوفلأ نأ دبي . اهنف ةيرخلا مهتاوزغ ىلاوتو « هيضارأ ىلع نيملسملا طغض

 « ةتقوم ةروزض هنأ رابتعا لع الإ ؛ حلصلا كلذ ىلإ رظني نكي مل زيكيرنه

 ١ . الجنآ وأ الجاع هضقني فوس هنأو « ةرهاقلا فورظلا اهلمأ

 ىلإ هتاوق ىف راسف « سلدنألا وزغ ىلإ سيدنومبر وسنوفلأ هجتا ذئداعو

 . اينو ًايبسو التقو ًابيرخت اف ثيعب وهو « رجودنأو ةدّبأو ةسايبو نايج ةقطنم

 ةقرف نأ ثدح نكلو « ةيادبلا ىف ةديدش ةمواقم نيطبارملا نم ىراصنلا قلي لو

 عطتست مل اهككاو « ىبسلاو ببللا عباتتل رببكلا ىداولا ربهم تربع ىئراصنلا نم

 دنحلا اه كتفف « ءاملا ناضيفو « ةريزغلا راطمألا لطحل رهلا ماحتقا ىلإ دوعلا

 « (م ١١18 ةنس ) هدنجو دال نيعأ مامأ ًاعيمح اهودابأو نوطبارملا

 مقتني نأ ليلقب كلذ دعب لواحو . ًاطخس مرطضي وهو ةلطيلط ىلإ رصيقلا دتراف

 الشف ناكو « عافد ع نوملسملا اهنع عفادف « ةيروق ةرصاحع ث داحلا اذهل

 . ©"روطاربمإلا سفن ىف زح رخآ
 وهو ©هز» اخيروأ وأ ايلروأ نصحوزغل وسنوفلأ جرخ « ىلاتلا ماعلا ىو

 عنمأ ناكو «ةلطيلط نم ةبرق» ىلع « ةبنرأ ١ نصح ةيبرعلا ةياورلا هيمست ىذلا

 نمو ةبطرق نم ةيطبارملا تاوّلا تعرهف . دودخلا ةقطنم ىف ةيمالسإلا نوصحلا

 سيدنوعر ونوفلأ ناكو « ةيناغ نب ىبحم ريمألا ةدايقب هداجنإل ةيليبشإو ةيسرم

 هتناكو « ةيمالسإلا تاوقلا راظننا ىف < روصحملا نصحلا ءازإ هتاوقب طباري

 . ةلطيلط نع عافدلاب ةلكوم ا ةيماحلا ىلع هبايغ ىف فرغت اليجنرب ةكلملا هجوز
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 .تلصو انيح ةيطبارملا دونها نأ « ةينارصنلا ةياورلا انيلع صقت اهسح ؛ ثدحف
 ةفرش نم !مئافيصوو اليجنرب ةكلملا املع تلطأ نأ « ةلطيلط رهاظ ىلإ اهقيرط ىف
 مجاب نأ لواحم هنأ ىلع اهناسلب هبنؤوي « الوسر ةيناغ نبا ىلإ تئعبو « رصقلا
 روطا ربمإلا ةدايقب هرظتنت ةيلاتشقلا تاوقلا نأ نيح ىف « ةأرما هنع عفادت ًاناكم
 ةيأب اوموقي ملو « بينأتلا اذه مامأ نوملسملا داوقلا دتراف « اخيروأ نصح دنع
 « نامألاب روطارمإلا دي ىف اخيروأ نصح طقسو « نيلاتشقلا جاعزإل ةلواحم
 اذه ىلإ ةيمالسإلا ةياورلا رشت ملو . هعضوم ىف لبق نم هانلصف اهسح هلك كلذو
 هطوقسو اخروأ نصح راصح عضت اهنأ ديب ٠ ةيسورفلاب مستي ىذلا ثداحلا
 3 م189١1١/ ةئس ىف « ةينارصنلا ةياورلا هعنصت اهب + (م 1180 ) ه ه8 ةنس ىف
 يا 1١ومو ةنش وأ

 عبارلاريجنرب نومار هرهصو سيدنومير وسنوفلأ مهافت ةيلاتلا ةوطخلا تناكو
 اذبم اقافتا ناكلملا دقعو . ارافان ةكلممم عاقيإلا ىلع « نوجارأو ةينولطق ريمأ
 ماستقاو « سيريمار ةيسرغ ةبراحم ىلع امهفلاحتب ىضقي ٠ نويرك ىف نأشلا
 ةعقاولا ىضارألا لكو اخوير ةيالوب ةلاتشق كلم صتخم نأو « ارافان ىضارأ
 ىلوتسي نأو ٠ سداسلا وسنوفلأ هدج اهكلع ناك ىلا ىهو « ورببإ رم قرش
 ىلوتسيو « الث ىلع ىلوتسي. رصيقلا نإف ةنولبنب ةقطنم امأ . لبق نم نوجارأ اكلم ورديبو وشناس اهكلمم ناك ىلا « نوجارأ ىضارأ رئاس ىلع ةينولطق ربمأ
 ناكام وحن ىلع« ءزحلا اذهىلع ةلاتشق ةدايسب هفارتعا عم اهقاب ىلع رجنرب نومار
 نومار تنوكلا فحز قافتالا اذه ًاذيفنتو . سداسلا وسنوفلأ مايأ نأشلا هيلع
 ةيحان نم هتاوق ىف رصيقلا الع فحزو « ةيبونحلا اهنيحان نم اراقان ىلع هتاوقب
 ع ةعاجشلا نم ريثك ىف عاطتسا اراقان كلم سيريمار ةيسرغنكلو « ىنرغلا لامثلا
 تعاطتسا دقف ةيلاتشقلا تاوفلا امأ « ةينوجرألا تاوقلا دري نأ « ةعارللاو
 ةيسرغ ناكو . هموصخ ىوق كبنيو ةكرعملا دمأ ليطي ىتح « عافدلا ةطخ مزتلي نأب سيريمار ةيسرغ ىتكاو « ةنولبنب اممصاع قوطت نأو « اراقان قرتخت نأ
 « ةيلاتشقلا تاوقلا عم ةمساح كراعم ىف لوخدلاب رماغي نأ نم لقعأ سيريمار
 ذاتا ىف نواعو « حلصلا دقعو ةضوافملاب داجنإلا بلط ىف نيدلا لاجر ىلإ أجلف
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 هيا سم

 . بقاد ِتنش ىلإ اجاح ءاج ىذلا « هشولوت رمأ نادروج تنوكلا ةوطحلا هذه

 ربوتكأ ىف ةرهلق ىف روطا رمإلاو سيريمار ةيسرغنبب حلصلا ةدهاعم تدقعو

 نأو روطا ريمإلا ةدايسب اراقان كلم فرئعي نأب ىضقت ىهو « م 114٠ ةنس

 « ريبكلا روطاربمإلا دلو وشناس ريمألا نم ةيسرغ ةئبإ اكنالب ةريمألا جوزتت

 . ةلاتشق طالب ىف ربكتو ىبرت ىتح « روطارمإلا ىلإ اهرغصل ًارظن ملسلت نأو
 . نيح ىلإ ارافا تذقنأ اذكهو

 ىلع ىنوجرألا بعشلا طخسو « نومار تنوكلا قري مل فرصتلا اذه نأ ريغ

 تنوكلا لوع دقف مث نمو . نويرك قافتال اباسح بسحب مل هنأل روطا ربمإلا

 نوجارأ تاوقب ارافان ىلع هدحو برحلا رهشي نأو « هسفن باسحل لمعي نأ

 مزه ةيسرغ نكلو . ديدج نم اراقان دض برحلا تمرطضاو : ةينولطقو

 « دالبلا نم ةدع ىلع ىلوتساو « نوجارأ ىضارأ 5 لغوتو « نينوجرألا

 وسنوفلأ ىشخ ذئدنعو . روطا ريمإلل هتعاط علخ ىف ركفي ذخأو « نوصحلاو

 تنوكلا داجنإل هتاوق ىف راسو « ةيسرغ هزرحأ ىذلا رفظلا اذه ةبقاع سيدن وعر

 . (م 1١41 ةنس ) ىرخأ ةرك اراقان ىلع ةكرتشملا تاوقلا تفحزو « نومار

 نكامألا رئاس لخأو « ماستلاو ناعذإلاب ردابو « ةمكحلاب ةيسرغ عرذت انهو

 نأ قفتاو « ديدج نم نيقيرفلا نيب حلصلا دقعو « نوجارأ نم اهعزتنا ىلا

 رصيقلا ةنبا اكاروأ ةريمألاب ؛ ماوعأ ذنم هتجوز تيفوت ىذلا « ةيسرغ جوزّني

 م ١١4 4ةنس هينوي ىف نويل ةنيدم ىف لعفلاب ىكلملا جاوزلا اذه دقعو «ةيعرشلا ربغ

ازتلل دح كلذب عضوو « رصعلا اذه ثادحأ نيب ترهتشا « ةخذاب تالفح ىف
 ع

 . ةلاتشقو نوجارأ اهتراجو اراقان نيب

 ءاوس كلذو « نيملثملا دض اهحافك عباتت ةلاتشق تناك كلذ لالخ ىنو

عازتنا ةلواحم وأ « ةلئامم تاوزغب مهضارأ ىف مايقلاو « مهتاوزغ دص ىلعلمعلاب
 

 ةعلق ىلع اولوتسا دق نوطبارملا ناكو . دودحلا دعاوق نم هعازتتا نكمم ام

 اهوذختاو © م 114٠ ةنس ىف كلذو « ةلطبلط ىنونج ةعقاولا ةعينملا « ةروم »

 اهيح سي دنوعر ويقوفلا كقحا ةرواخلا ةلاتشق ىضارأ ىلع ةراغإلل ةدعاق

 ةقطنم ىلإ هتاوق ضعب سأر ىلع ثيدنانرف وجيردر ةلطيلط مكاح ثعبو : ًامخض

 ةلمح ىف هسفنب' روطاريمإلا راسو . ةيليبشإو ةبطرق زاوحأ ى تثاعف » ةئاي ىداو

 ةنس هينوي ىف هدي ىف تطقس ىح نيربش ىدم اهرصاحو « ةيروق ةعلق ىلإ ىرخأ



 هال

 . ةدجن ةيأ قلت نم ةملسملا اهتيماح تسئي نأ دعب كلذو (ه هال5) م7
 وينون ةدايقب نويلاتشقلا امم ماق ةوزغ ةصق « ةينارصنلا ةياورلا انيلع صقتو

 ىلا ةكرعملا ترفسأو « ةيمالسإلا ىضارألا ىف « قباسلا ةروم مكاح وسنوفلأ
 ةمعيزه نيملسملا ةعزه نع « ةبطرقو ةيليبشإ تاوق نيبو نيلاتشقلا نيب تبشن
 ىلع ةلطيلط ىف !هاسأر عفرو « ةبطرقو ةيليبشإ ىلاو عرصمو « ةقحاس
 رخاوأ ىف كلذو « ىرسألاو مئانغلا نم ريثك ىلع نويلاتشقلا ىلوتساو « نحمر
 . ةعقوملا هذه لثمل ركذ ىأ ةيمالسإلا عجارملا ىف دج ملو . ( هدالال ) م1117 ةنمس
 رصيقلا نأ نم كلذ دعب ةينارصنلا ةياورلا هصقت امل رك ذ ىأ اهب دجن مل كلذكو
 نترام ةدايقب ةديدج ةلمح (ه ه18) 1١48 ةنس ىف ىنعأ ىلاتلا ماعلا ى لسرأ
 « ةروم ةعلق نيصحتب نيملسملا مايق نود لوحتل « وسنوفلأ وينونو ثيدنانرف
 عم كبتشاو - جرفةينارصنلا ةياورلا هيمستو - هتاوق ىف حابر ةعلق ىلاو جرخف
 لتقو « ًاعرج ثيدنانرف نترام رفو « نويلاتشقلا اهف مزه ةكرعم ىف نييلاتشقلا
 « هسأر زتحاف « هسفن نع ًاعفاذم « لعولا ةرخص » ىمسي بيرق لت قوف وينون
 اضرعتل « ةيليبشإو ةبطرق ىلإ اتلسرأو ٠ ىبما هلجرو « ىلا هعارذ تعطقو
 نيملسملا ربمأ ىلإ كلذ دعب تلسرأ مث « اهلل ةيزعت نيليتقلا نييلاولا ىلمرأ ىلع
 , ©90شكارع ىلع نب نيفشات

 ماقتنالاب مسقأو « طخعو ملأ اهأ روطاريمإلا سفن ىف ةميزهلا هذه تراثأف
 ؛ سلدنألا ىضارأ ىلإ هتاؤق ىف (م 1١144 ) ىلأتلا ماعلا ف جرخف « هدئاق عرصمل
 لصوو.« ىرقلا قرحأو عورزلا فستناو « ةيليبشإو ةبطرق زاوحأ ىف نخنأو
 القثم « هدالب ىلإ داع مث « ةيرملأو « ةطانرغ ىضارأ ىتح برُغا هريس ىف
 . ىرسألاو مئانغلاب

 هذه نأ حضاولا نم ناكو « نيطبارملا ىلع ةيسلدنألا دعاوقلا ةروث تناك مث
 رزجحو « ببلاو ىسلاو لتقلا نم اه نرتقي امو « ةبرختا ةينارصنلا تاوزغلا
 ىلع ةيسلدنألا ةمألا طغي تكذأ ىلا لماوعلا نم تناك « اهدر نع نيطبارملا
 وسنوفلأرصيقلا لغتسا فيك انيأر دقو «مهرين نم صلختلا ىف امبغرو « نطبازملا
 نييسلدنألا راوثلا نم هيلإ أل نمل هنوع طسب ىف « ةحئاسلا ةصرفلا هذه سيدنومبر

 خخ 2 ١( و 188 ص خابشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنآلا خيرات ١84 كلذكو :
 1 291فاسعمأع : ذطتفر 5. 111. )ل.



 ساه زا

 ملع اميح « ةيناغنبا نيطبارملا معزل هنوع مدق مث « دوه نباو « نيدمح نبا لاثمأ

 « ةبطرق ىلع هناطلسب ظافتحالا ىلع هنواعو « سلدنألا ىلإ نيدحوملا روبعب

 « ريصق دمأل ةعدقلا ةفالخلا ةمصاع رصيقلا لها نأ ىلإ كلذ دعب رمألا لصوو

 1 1 . هعضوم ىف لبق نم هانلصف اهسح هلك كلذو

 وسنوفلأ رصيقلا اهبف كرتشاو « ذئموي سلدنألاب تلزن ةبرض مظعأ تناكو

 ىلا ةيرحبلاو ةيربلا ةيبيلصلا ةلمحلا دي ىلع ءمظعلا ةيرمأ رغث حاتتفا : سيذنوعر

 ةيحفرو قوخبازأو [زاقاثو ةلاتشق « ةينارصنلا اينابسا كلامم اهزيهجت ىف تكرتشا

 « ذكموي سلدنألا باضأ ىذلا ماعلا بارطضالا لالخ تحجنو « ةزيبو ةونج

 دقو « (ه 041 ) م /1١141 ةئس ريوتكأ رهش ىف كلذو « ةيرلأ ىلع ءاليتسالا ىف

 هتيماحو رصيقلل تناكو « ةلماك ماوعأ ة ةرشع ىراصنلا ىديأ ىف ىالسإلا رغثلا ىب

 . م /1١81 ةنس رخاوأ ىف نودحوملا هحتتفا ىبح « ايلعلا ديلا هيف ةيلاتشتلا

 . ىلعألا رغنلا ىف ةيقابلا اهدعاوق دقفب تقولا سفن ىف سلدنألا تبكنو

 ةونجو ةزيبو نوجارأو ةينولطق دونج نم ةيبيلص ةلح كلذك اهلع تلوتساو

 رغث ىلع الوأ تاوتساف « ةنولشرب ريمأ عبارلا ريجنرب نومار تنوكلا ةدايقب

 ةنيدم ىلع تاوتسأ مث « (هه 41" نابعش ) م115١ ةنس رخآ ىف كلذو «ةشوط رط

 « ةغارفإ ىلع « كلذك تاوتس وتساو « (ه 844 ) ىلاتلا ماعلا نم ربوتكأ ىف ةدرال

 هذه انلوانت نأ قبس دقو « ىلعألا رغثلا ىف نيملسملا ةدايس تهننا كلذبو ةسانكمو

 . اليصفت اهلك ثداوحلا

 تنوكلا مدقلا همصخ لاغشنا ةصرف اراقان كلم سيريمار ةيسرغ زهتاو
 انل رسفتو . ةروالا نوجازأ تايالو ازغف « ىلعألا رغثلا دعاوق حاتتفاب نومار

 تنوكلا ماغرإ ىلإ ري ناك ةيسرغ نإ اهوقب ناودعلا اذه رس ةينارصناا ةياورلا

 ثوجارأ نيب مالملا دقت ًطرش كلذ لعجم نأو < اكنالب هتنبا نم جوزتي نأ ىلع

 وشناس نب نم اهجاوز ررقث دق ذاك اكنالب اود: نم. رلاب كثر ٠ اراقنو

 ةافطلا ةريمألاب ىديهقلا هجاوز دقع دق ناك نومار تنوكلا نأو «ةلاتشق دهغ ىلو

 ىرتشي نأ نومار تنوكلا رطضا دقو « وربمار بهارلا كلكا ةنبا الينو رتب

 نأب تدقع ىلا حلصلا ةدهاعم ىف دهعتي نأو « ةبغرلا هذه عوضحخ اب هدالب مالس

 عاشقناب رعشب داكام هنأ نير.( 1145: ةسديلوت):اراثان كلم ةنباب نع جوزي

 هسورع عم اهلكيه مامأ وثجم ةسينكلا ىلإ عره ىتح ء نوجارأ نع رطحلا



 هاش هدب

 ةياورلا فصتو . سدقملا جاوزلا طابرب اهعم هطابتراب دهعلا ددجي « الينورتي
 .تنوكلا ةايح ىف ركذي ةعيدخلاو لتحلا نم ديرف لمع هنأب فرصتلا اذه ةينولطقلا

 تقولا كلذ ىف « عباسلا وسنوفلأ وأ « سيدنو بر وسنوفلأ رصيقلا لغشو
 « م1148 ةنس ىف ايسنلاب ىف ىتونهكلا رمتؤملا دقع اهلوأ ٠ نييلخاد نيثداحم
 « اليجنرب ةكلملا هجوز ةافو امهناثو « ةيسنكلاو ةينيدلا لئاسملا ثحبب ىبعيل
 رصيقلا ةملأ ةبرض ةمزاحلا ةبوهوملا ةكلملا هذه ةافو تناكو . م 1144 ةنس ىف
 وشناس هيدلول ضوف دق نيح ذنم رصيقلا ناكو . نجشو نزح اأ هسفن ف تراثأ
 عيقوت « نويل كلم بقلب هصخ ىذلا ودنانرفو « ةلاتشق كلم بقلب هصخ ىذلا
 وشناسو « سداسلا وسنوفلأ هيدجب كلذ ىف ابشتم « ةماعلا مسارملاو رماوألا
 ىهو « هتامم دعب مث «هتايح لاح ؛هدالوأ نيب ةكلمملا امهنم لك مبسقت ىف ؛ ريبكلا
 , ةينارصنلا كلاملا نيب ةيلهألا برحلا مارطضاب ًامئاد ىهتنت تناك ىلا ةسايسلا

 وشناس هدلو هفلخو « ارافان كلم سيربمار ةيسرغ ىفوت م 116٠ ةنس ىو
 لالا ىنو « اراقانب عاقبإلل ةديدج ةصرف كلذ ىف رصيقلا ىأرف « ملاعلاب بقلملا
 ميسقتلا ةدهاعم امهنيب تددجو «ةليطت ىف رجنرب نومار تنوكلا مدقلا هفيلحب عمتجا
 « اراقان ميسقت ىلع قافتالاب ناكلملا فتكي ملو « نويرك ىف لبق نم تدقع ىلا
 ىل ىلا ةيمالسإلا ىضارألاو دعاوقلا سقت ىلع تقولا سفن ىف اقفتا امهكلو
 دهعتو « ةيسرمو « ةيسنلب ىضارأ لكب نوجارأ كلم اهنم صقخاف « دعب حتفت
 تنوكلا دهعتو « اراقان حاتتفا ىف تنوكلا نواعي نأ ء رصيقلا دلو وشناس نود
 ىفوت اذإو « وشناس هكحم ام لكب فرتعي « رصيقلا توم ةلاح ىف هنأب هبناج نم
 . ةكلمملا ىضارأ ىلع هتدايسب ودنانرف هيخأل فرتعي هنإف « نبالاو بألا

 كلذ . نيح ىلإ ةرماؤملا هذه نم اراقان ةاجنب ىضق ثداوحلا روطت نأ ديب
 ماعلا ىف ةلاتشق كلم وشناس نودلاب اراقان كلم تخأ اكنالب اينود جاوز مت دق هنأ
 كولم « ةثالثلا كولملا روضحم ةّرهلق ةنيدع هدقعب لفتحاو «(م 1١5١ ) ىلاتلا
 وسنوفلأ لمرألا رصيقلا جاوز دقع ماعلا سفن ىفو . اراقانو نوجارأو ةلاتثق
 ىف ةلاتشق ىلإ تمدقو « اينولوب كله والسدال ةئبإ اكير ةزيمألا نم سيدنومير
 . ةخذاب تالافتحاو رهاظم ىف ديلولا دلب ىف رصيقلا اهجوز اهلبقتساو « ىلاتلا ماعلا

 ةكلملا هجوز نم رصيقلا ةئبا اشناس اينود نم ارافان كلم وشناس جاوز متو
 اينود « ةيناثلا رصيقلا ةنبا تجوزت ىلاتلا ماعلا ىو . ( ١168 ةنس ) اليجنرب



 توها هرج

 رونويلإ ىلوألا هجوز قلط دق ىاكو « اسنرف كلم عباسلا سيول نم ازنتسنوك

 ةمورأ لوح بيرلا ضعب تراث نأ جاوزلا اذه دقع دعب تدحو . نايج ىد

 «اليجنرب ةكلملا هجوز نم رصيقلل ةيعرش ةنبا تسيل اهنأب ليقو « ازئتسنك ةكلملا

 نأ سيول كلملا ىأرو . اداردنوك هتليلخ نم ةيعرش ريغ ةنبا سكعلاب ابو

 بقاي سيدقلا ريق ةرايزب ًاجتحم اينابسا ىلإ رفاسف « رمألا نم هسفنب ققحتي

 مدقمل ىيقحلا ببسلا لهجي رصيقلا نكي ملو . ( (م 1١98 ةنس ) بقاي تنش ىف

 ايف رهظ « ةخذاب تالفح ةلطيلط ىف مث ء شغرب ىف هلابقتسال بترف « هربص
 تنوكلاو « ارافان كلم اهرضحو ء اهعورأو هرهاظم مخفأ ىف ىلاتشقلا طالبلا

 « ازئتسنوك هتنبا ةلأسم كولملا مامأ رصيقلا راثأو « نوجارأ كلم ريجنرب نومار

 تخأ اليجنرب ةكلملا ةنبإ ازنتسنوك ىتنبا كتجوز دقل : هلوقب سيول بطاخو

 كتجوز نإ لجأ : الئاق سيول ىلإ نومار تفتلاو . نومار تنوكلا ريمألا اذه

 عم سيراب ىف ىدقم رظتناف الاو « ميركتلاو مارتحالاب اهلماعف « ىتخأ ةنبا ىه

 ىلإ داعو « عيفرلا ىكلملا هتجوز لصأب سيول عنتقا ذئدنعو .  عيوس

 , 1 ًايضار ًاطبتغم ه

 ىلعفلا هجاوز تقولا سفن ىف دقع دق « رج رب ار د

  اهرمع نم ةرشع ةنماثلا ذئذنع تغلب دق تناكو « ةينوجرألا الينورتب ةريمألاب

 هنأ « اهدافم ةيصو تلمع « ل لوألا اهعضو بارتقاب ةريمألا هذه ترعش املو

 دهع ى هيلع تناكام وحن ىلع نوجارأ ةكلمم ثري هنإف « اركذ دولوملا ناك اذإ

 لالخ ةكلمملا ةرادإ نومار تنوكلا اهجوزل نوكي نأو ء براحنلا وسنوفلأ
 ةكلمملل قلطملا ث ع يل سوح ا يسم كب

 نأب اهدلاو ىنعي نأ وه اهنأشب هبغرت ام لكف « ىثنأ دولوملا ناك اذإ امأ . اهلك
 لوط نومار ىمس ًادلو ةريمألا تعضو كلذ دعبو . ءاخسب اهرهمع نأو اهجوزي

 نيتكلمملا ثراو وه ناكف «وسنوفلأ ىلإ « هتافو دعب هسا ريغ مث  هدلاو ةايح

 . نوجارأو ةينولطق

 ىلع برحلا ديدحلا ارافان كلم وشناس ربش ىح كلذ ىلع ليلق ضمع مو

 « نومار تنوكلا رطضاو « سيريمار ةيسرغ هدلاو عاطأ قيقحت ىغبي نوجارأ

 )١( كلذكو ؟+4و 76+ ص خابشأل نيدحوملا و نيطبارملا دهع ىف سلنألا خيرات :
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 قئادنعو « هينربلا ءارو اهف « نرايب ىف اهب موقي ناك ةوزغ نم ًاعرسم دوعي نأ
 نيكلملا نيب لخدتلاب موقيل كلذو « ةدرال ىلإ سيدنوعبر وسنوفلأ رصيقلا راس
 قافتالا هعم ددجو « نومار تنوكلاب عمتجا هنكلو « رهاظلا ىف نيبراحتملا
 اراقان كلم نيبو هنيب ةقيثولا ةرهاصملا جئاشو هعنمت ملو « اراقان ميسقت ىلع مددقلا
 قافتالا مثو «وحنلا اذه ىلع هب رامثالا نه «وشناس هدلو ةجوز خأو «هتنبا جوز
 دلو ريغصلا نومار نود جيوزت ىلع تنوكلاو رصيقلا نيب هسفن تقولا ف
 ةديدحلا هجوز نم رصيقلا ةئبا اشناس اينود نم هرمعنم ةعبارلا ف ناكو ؛ تنوكلا
 ١ . اهرمع نم ةيناثلا ىف تناكو « اكبر ةكلملا

 هتافوو ةريخألا رصيقلا ماوعأ - ؛

 عبارلا ريجنرب نومار ةافو

 ةيكولملا تاجيزلاو تالفحلا نم ةرتفلا هذه نأ « ركذلاب ريدج وه امو
 ىضارأل هتاوزغ ةعباتم نع « ةريصق ةرتف ةلاتشق لهاع تقاع دق « ةيلاوتملا
 < اهنو نايج ةنيدمل هتوزغب (ه 515) م 1١8١ ةنس ىف ماق ذم وهف « سلدنألا
 ماله ةنس ىف الإ سلدنألا ةمحاهم ىلإ دعي مل « نيدحوملا ىديأب كئموي تناك دقو
 « جورطبلا نصحو رجودنأ ىلع ءاليتسالا ىف حجي اميح كلذو « ( ه ه50)
 تيكي نبا ةدايقب نودحوملا داع مث « ةريسي ةرئفل ةيلاتشقلا تاوقلا امهتلتحاو
 « ةرواحملا ةينارصنلا نوصحلا ضعب ىلع اولوتساو « امهودريساف ؛ ةبطرق ىلاو
  هعضوم ىف لبق نم كلذ ىلإ انرشأ اهسح كلذو

 ةكرعم ىه « نيدحوملا عم رصيقلا اهضاخ ىتلا ةريطحلا كراعملا رخآ تناكو
 مهطخ اوعضو دق « ةطانرغو ةبطرق ىلع مهئالبتسا دعب نودحوملا ناكو . ةيرمأ
 دقو . عه ه47) ء م1141 ةنس دنم ىراصنلا اهحتتفا ىلا « ةيرملأ دادرتسال
 ثداوح مث « مظعلا ىتالسإلا رغثلا اذه ىراصنلا حاتتفا ثداوح انلصف نأ قبس
 داجنإل راس دق سيدنوءر وسنوفلأ رصيقلا ناكو . نيدحوملا ىديأ ىلع هدادرئسا
 شيندرم نب دعس نب دمحم هفيلح هعم راسو « فيثك شيج ىف ةينارصنلا هتيماح
 « ًائيع تبهذ ملسملا هفيلحو رصيقلا دوهج نكاو « هتاوق ىف سلدنألا قرش ربمأ
 ءرهشأ ةعبس ماد راصح دعب ٠ نيدحوملا ىلإ ةيرملأ ملست ىلإ ىراصناا رطضاو
 هتاوقىف رصيقلا دتراو . (ه هدا ةنس رخاوأ ) م 1١ها/ ةنس رخاوأ ىف كلذو



 تاق ]ل

 هتباصأ ةدوعلا قيرط ىفو . ةيونعملا هاوق ريخألا لشفلا اذه طح دقو « هدالب ىلإ

 *( لادروم ) ةاتروم ةدلب نم برقلاب ناكم ىف فقوتلا ىلإ رطضاف « ةديدش ىمح
 « م 9١١ا/ ةنس سطسغأ 7١ ىف كلذو « حورلا مسأو « سادقلا قلت كلانهو

 8 نسمحلاو ةيداحلا نس ىف وهو

 نماثلا وسنوفلأ وأ « عباسلا وسنوفلأ وأ « سيدنوع ر وسنوفلأ رصيقلا ناكو

 ةكلملاب هجاوز تقو ًاضيأ ناك «نوجارأ كله براحمنا وسونلا نأ ان ريتعا اذإ

 كلذ لوأ وه ناكو « ةيئارصنلا اينابسا كولم مظعأ نم « ةلاتثقل اكلم اكاروأ

 « ةيكولملا ةينوجربلا ةرسألا ىلإ نومتني نيذلا « ةلاتشق كولم نم لفاحلا تبثلا

 مزحلا نم ريثكب مسني تاكو .رشع سماخلا نرقلا ىتح ةلاتشق اوكح نيذلاو

 تاموصحلا مايأ « هابص لالخ اه دبش ىلا ةيساقلا براجتلا هتدمأ دقو « ةوقلاو

 براحنا وسنوفلأ اهجوزو اكاروأ همأ نبب تمرطضا ىلا ةيلهألا بورحلاو

 ةربللا نم ريثكب + ىرخأ ةهج نم جراوحلا فارشألا نيبو همأ نيبو ؛ اين نم

 عاطتسا دقف مث نمو « شرعلا نع دوذلاو « كلما نوئش ةحلاعم ىلع ةردقملاو

 « ةيروثلا مهتاعزنو مهناطلس نم دخن او نيجراخلا فارشألا تاروث عمقي نأ

 كولم نيب ةرادصلاو ةدايسلا زكرم لت نأ براحم ا وسنوفلأ ةافو ذنم عاطتساو

 ةفص ىلع « قلعي سيدنومبر وسنوفلأ ناك فيك انيأر دقو . ةينارصنلا اينابسا
 قابل ةبسنلاب اهل نكي مل ةفصلا هذه نأ نم مغرلابو « ةمخض جئاتن ةيروطا ربمإلا

  روطا ربمإك هناطلس ىلع صرح ناك هنإف « ىبدأ عباط ىوس ةينا رصنلا اينابسا كلام

 لك ىلع لمتشت « ةيقيقح ةيروطا ريمإب ملح م (ىنابسإلا دقنلا لوقل ًاقفو ) ناكو

 دتمتو « ىاابسإلا نطولل ةيخيراتلا لماوعلا لكو ٠ ىنابسإلا عسوتلا تايناكمإ

 حشتا ذنم ناكو « ىطوقلا شرعلا ةدحو ىلإو  ىنامورلا ملاعلا ثارت ىلإ اهروذج

 « خسار سوردم جمانرب قفو ربسي « م11 ةنس ىف ىروطا ريمإلا بوثلاب

 نيتيحانلا ىف ىلخادلا حالصإلا لوألا « نيقش ىلع موقي جمان ربا اذه ناكو

 ةظفاحملا ىلع موقي ةيجراحلا ةسايسلا ةيحان وهو « ىناثلاو + ةيئاضقلاو ةيرادإلا

 . « ةيركسعلاو ةيملسلا لئاسولا ةفاكب « ةئروطا ريمإلا ةعمس ىلع

 ناكو « مالسإلا ىلع ماعلا موجها وه « ةيئابلا جمان ربلا اذه ةياغو»

 « ةريثك رداصم نم هتوق دمتسي 26ءمدودزوه داد رثسالا حوتف وحن عافدنالا

 « دوهحلاو ىضارألا فلتخم ديحوت نمو « ةيروطاربمإلا ةيرظنلا سفن نم



 تهااظ

 ةيروطا رمإلا ةبيه ةيامح ةرورضو « ةريزخلا هبش ىف نيملسملا نيب مئاقلا فاليللاو

 ايوق ًاعافدنا قلخم ناك كلذ لك « ىجراخلا ملاعلاو ةيوبابلا ءازإ اهتاكمو

 دكأ دقو . هفقاوم قدأ نم فقوم ىف ةريزحلا هبش ىف مالسإلا عضي « ًارمتسمو
 جيوتتلا بقع « مالسإلا ىلع ةرمتسملا برحلا هذه ةعباتم ىف هتين عباسلا وسنوفلأ

 اورهشي نأب « دودحلا ناكسلو هتكلمم لهأل هراطخإ ىف « ةرشابم ىروطا ريمإلا

 دالي اورفي الأو «ةداوه الب مهوجعزي نأو « ةنس لك ىف نيماسملا ىلع برحلا
 ,©0(ىحيسملا نيدلالجأ نمو «هللاليبس ىف ء ء ىشلك مهنم اوعزتني نأو « مهنوصحوأ

 نم هنإ انل لوقتو « سيدنوعر وسنوفلأ لالخم ةينارصنلا ةياورلا ديشتو
 « ةرادجي رصيقلا ةفص نوقحتسي نيذلا « ةيئارصنلا اينابسا كولم نم لئالقلا
 . رايدألاو سئانكلل هتياعرو « هاوقتو هلدعو هتعاجشو هتسورفب كلذك ديشتو
  عاطألا رفاو « ًاعشج اكلم ناك سيدنومير وسنوفلأ نأ ىف بير نم سيل هنأ ديب
 دقو « ةعورشملا ريغو «ةعورشملا لئاسولا نب هعاطأ قيقحت ى قرفي ال ناكو

 ىرقلا جئاشو نأ فيكو « ةيبألا ةعاجشلا ةريغصلا اراقان ةكلمم نم هفقوم انيأر

 سيدنوعبر وسنوفلأ ةسايس امأ . ةرم ريغ اهلالقتساب راّثالا نم هعنمت مل ةرهاصملاو

 ملف «مدقت ايف ىنابسإلا دقنلا انل اهروص ىلا ةسايسلا ىهو « ةملسملا نيلدنألا قمت

 ناودعلاو ردغلاو صبرتلا ةسايس : هفالسأ ةسايس نع ءىش ىف فلتخت نكت
 « اهئابعز نم نيلذاختملاو نيبثوتملا نيب قيرفتلاو برضلا ةسايسو « رمتسملا

 شوبحلا نأ عقاولاو . لئاسولا لكب اهضارأ عازتناو ء اهب عاقيإلل صرفلا زاهتناو

 . ةنده ةيأ ةريزحلا هبش ىف نيملسملل كرثت مل سيدنوعر وسنوفلأ مايأ ةيلاتشقلا

 قى لضوو < سلدنألا لالخ ىربكلا هتوزغب وسنوفلأ ماق م1116 ةنس ىق

 ىف فقت نأ ةيطبارملا شويحلا عطتست ملو « ةريتنرفلا ضرأو شيرش ىلإ هفحز
 ىضارأل وزغلا بئاد « 1١0 ةنس ىف ىروطاربمإلا جاتلا داقت ذم وهو . هليبس

 ىلع ةيرخع تاراغ ةمث تناك دقف « ةريبك ةوزغ ةمث نكت مل اذإف ٠ سلدنألا
 1147 ةنس ىفو . (ةبنرأ ) اخعروأ نصح حتتفا 114 ةنس ىفو . دودحلا
 « نيدمح نبا ةوعدل ةباجتسا ةبطرق لخد « 1١55 ةنس فو . ةيروق حتتفا

 ديمعلا ذاتسألا هب مدق « عباسلا وسنوفلأ دهعل ريوصت نمض « تاظحالملا هذه تدرو )١(

 1م 0:0عم لع كداواردالو زل قلن مع5مععأأألو نمل ءائهأ هترضاخمل 5. ةامواعبمو 2

 آي هرهعم لع نوااعوبو (يتلهل هعمل 1959) م. 8 : باتك ىف ةروشنملا

 انضر



 فهاةهأؤ#

 كرتشاو « حابر ةعلق ىلع ىلوتسا 11410 ةنس فو . ةيناغ نبا اهمكحل بدن مث

 عارصلا رمتسا اذكهو « ةيرمأ ىلع ءاليتسالا ىف ىرخألا ةينارصنلا شويحلا عم

 « اهريغوأ ةيطبارم « ةملسملا شويحلاو ةيزاغلا ةيلاتشقلا شويحلا قيزدسقأ لع

 . عباسلا وسنوفلأ مايأ لاوط

 .ىأ دنمر نب شنفلأب ةيمالسإلا ةياورلا ىف سيدنومب ر وسنوفلأ فرعيو

 هئلاذك فرعيو « ىنوجربلا دنومير تنوكلا هيبأ مسا وهو دنومبر نب وسنوفلأ

 . هتلوفط ذنم كح هنأل ريغصلا كالا ىأ نيطيلسلاب

 ى لغشو « ىرخأ ماوعأ ةعضب عبارلا رجنرب نومار تنوكلا مكحو

 ةبالوف « هينرلا ءارو اف فان كلواسمو تاعزانم .همكح نم ةريخألا ماوعألا

 هعزان ىح « نومار ريجنرب تنوكلا هوخأ اهكحم ناك ىت ولا ىهو « صناقورب

 ذئموي تنوكلا حجن دقو . هتيالو نع ًاعفادم لتقو « نييلحما ءارمألا ضعب ابف

 .ىد تنوك بقلب بقلتو هتعاطب فا رنعالا ىلع صناقورب فارشأ ماغرإ ىف

 بارطضالا اوراثأف اوداع نييلحما ءارمألا ضعب نكلو . هباقلأ ىلإ ًافاضمصناقورب

 . اينالأ روطاريما لوألا كايردرف رصيقلا ةياح تحت نيوضنم « صنافورب ىف

 ىلع ةيزحلا دهع هحنمو « نومار تنوكلا ةرصانم ىلإ رصيقلا لوحت ًاريخأو

 تنوكلا رفاس مث . لبق نم رمألا ناك امك « لرآ اجصاع لغو ضصئاقورب

 دوهع هنم ايقلتيل « رصيقلا مقي ناك ثيح ونيروت ىلإ ريجنرب هيخأ نباو نومار
 سطسغأ نم سداسلا ىف كلذو قبرطلا لالخ ىوتو تنوكلا ضرف « ةيزحلا

 .م561١1 ةنسا

 كلذ ى ةينارصنلا اينابسا ءارمأ مظعأ نم « عبارلا ريجنرب نومار ناكو
 . ةردقمو أم ,زعو ءاكذ مهرفوأ نمو « ةينابسإلا كلاما هيف تددعت ىذلا « رصعلا

 كلذ ىلإ هليبس ناكو . ياللا رجا أ كلج ةءطع سؤ وع أ سدد

 ةمكحلاو ةوقلاب مسني هككح ناكو ؛ ةدحوم ةيوق ةكلمم ىف نوجارأو ةينولطق جامدإ

 <« تاعزانملاو بورحلا نم ًاريثك ىتي نأ ةرينتسملا هتسايسب عاطتسا دقو « لدعلاو

 اينايسا كوله هنارقأ رئاسك ناك هنأ ديب . اهئاخرو هتكلمم مالس ىلع ظفاحم نأو

 دقو « ميرا ىف ادهج رخديالو « نيملسملا دض ابصعت مرطضي ةينارصنلا
 كلذب ىضقب نأو « ىلعألا رغثلا ىف ةيمالسإلا دعاوقلا رخآ عزتني نأ عاطتسا

 . اينابسا نم نكرلا اذه ىف « نيملسملا ناطلس ىلع آيئاهن



 هاه

 سيدنوعر وسنوفلأ ةافو دعب ةلاتشق  ه
 ارالو ورتساك ىترسأ نيب ةيلهألا برحلاو

 تمسق « م 1161 ةنس سطسغأ ىف سيدنومير وسنوفلأ رصيقلا ىوت امل
 صتخاف « هتايح رخاوأ ىف هغضو ىذلا ماظنلل ًاقفو كلذو 2 هيدلو نيب هتكلم

 اهتمصاعو «هّجاتلا ىلاعأ ىف اهل ةعباتلا ىضارألاو ةلاتشق شرعب ثلاثلا وشناس هدلو
 ريغصلا هدلو صتخاو . نوجارأو اراقان ىتكلمم ىلع ةيزحلا..قح عم « ةلطيلط

 « لاغتربلا ةكلمم ىلع ةدايسلا قح عم ؛ شيروتشأو ةيةيلجو نويل ةكلممب ودنانرف
 ةينابسإلا كلاملا تحبصأ « ىربكلا ةلاتشق ةكلممل ديدحلا ميسقتلا اذهو

 نويلو « ةلاتشقو « اراقانو « ةدحتملا ةينولطقو نوجارأ ةكلمم ىه اسخ ةينارصنلا
 . لاغترلاو

 « ثداوحلا روطتب ًاريذ: ةينارصنلا ةينابسإلا كلالل ديدحلا عضولا اذه ناكو

 اهضرفي نأ ؛ سيدنوعر ودنوفلأ رصيقلا عاطتسا ىلا « ةلاتشق ةدايس رابمابو

 نب ةيلهألا برحلا بوشنب ةداعلاك رومألا تأدبو « ةينابسإلا كلاملا قاب ىلع
 < هكح أدب نويل كلم ودئانرف نأ كلذو . نويلو ةلاتشق ىكلم « نيوخألا
 مهصانم نم هدرجف « ةلاتشقل نيصلخغا فارشألاو ءاربكلا رئاس داهطضاب

 ءالئه ًاجتلاف « مهسئاسدو مهما رماؤ ءاقتا هتكلمم نم مهجرخأو 2 مهكالمأو

 < نودعبملا فارشألا هعمو هتاوق ىف وشناس راسف « ةلاتشق كلم وشناس همخأ ىلإ
 مهلإ دري نأو « مهصانه ىلإ « نيدعبملا دري نأ ىلع هاخأ مغرأو « نويل ازغو
 ىدئوي نأو هتدايسب فرعي نأ ىلع كلذ قوف همشرأو « مهتاكمو مهكالمأ
  ةيزهبا هل

 «هتكلمج نع ةلاتشق رين عفري نأ ارافان كلم وشناس لواح كلذ لالخ ىو

 ةيوق ةلمح لاسرإب رداب ثلاثلا وشناس نكلو « ةعدقلا اخوير ةيالو درتسي نأو
 عاضوألا بت نأ ىلع حلصلا دقعي نأ رثآو « ةبقاعلا اهكلم ىشخف « اراقان ىلإ
 . اهاح ىلع ةعدقلا

 نأ ىلإ صخألاب حمطي ناكو « ةريثك عاطأب شيجي ثلاثلا وشناس ناكو

 اورطيس نيذلا « نيدحوملا ةبراحم ًاكرتشم ًافلح ةينابسإلا كلاملا قاب عم ظني
 هذه نكلو « ةلاتشت ضرأ نودد.- اوحضأو « اهطساوأو سلدنألا برغ ىلع
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 « ١١68 ةنس سطسغأ رخآ ىف ةأجف وشناس قوت ذإ « اهلك تمطحت لامآلا

 « هرمع نم ةثلاثلا ف لفط ىوس هشرع ةئثارول كري ملو «طقف اماع مكح نأ دعب

 مايقلاو هدلو ىلع ةيالولل هتيصو ىف راتخاو «ليبنلاب دعب ايف بقل ىذلا وسنوفلأ وه

 ناكو «ةيوقلا ورساك ةرسأ ليلس ثيدنانرف وريتوج تنوكلا هبدوم « مكحلا ماهم

 «ورتساك ةرسأ نيب ةسفانملا مارطضا ىو «فارشألا عمتجم ىف هرثأ رايتخالا اذهل

 عراضت تناك دقو « ارال ةرسأ اهسأر ىلعو « ةفيرشلا رسألا نم اهتايصخخو

 8 ًادتحعو ةببصعو ةوق « ورساك لآ

 « لفطلا كلملا ىلع ةياصولا نم ورساك ةرسأ هب تصخ امل ارال ةرسأ تطخب

 تنوكلاىلإ لفطلاك مما ةيب رب دهعف ءاهديعوو اهطغ# ةبقاع ورابوج تنوكلا ىثخو

 ةليسوك كلذو « تالصلا قثوأب مه لصتملاو « ارال لآ بيرق اينآ ىد ةيسرغ

 ةعبتلا هذه مرب نأ ثبلام ةيسرغ نكلو « ملسلا ىلع ةظفاحماو ماصخلا بنجتل

 وريتوج تنوكلا راثف « ارال لآ ريك شيرناملأ تنوكلا ىلإ لفطلا ملسف « ةليقثلا

 ثبلي مل هنكلو « برحلاب ددهو « لفطلا هيلإ داعي نأ رصأو « فرصتلا اذهل

 ًادانتسا لفطلا كلملا ةداعتسا ىلع اورصأو «ةبلاطملا هيخأ ءانبأ عباتف ء قوت نأ

 ودنا رف ىلإ اورتساك ل آ أل , مهفقوم ىلع ارال ل آرصأ الف « ةيكلملا ةيصولا ىلإ
 لاحلا ىف نويل كلم راسف « هيخأ نبا ىمحم ىكل « لفطلا كلملا مع « نويل كلم

 مكحلا ىلوتي هنأ نلعأو « اهدعاوق ٍظعم لتحاو « محض شيج ىف ةلاتشق ىلإ

 ٠ (م184١1١ ةنس) ىلاتشقلا بعشلا مظعم هتعاطب فرّتعاو «هيخأ نبا ىلع ةياصولاو

 كلملا ملست ىلع ًاريخأ اومجرأ ىتح « ارال لآ ةدراطم ىف ودنانرف دتشاو

 ارال لآ ديرجتو « ورّساك لآ ءافطصا ىلإ كلذ دعب ودناث رف دمعو . لفطلا

 نيقيرفلا نيب تراث نأ كلذ ىلع بترتو « مهاقلأو مهصانمو مهكالمأ نم

 نويل كلم لتاقو ٠ ىرقلا تقرحأو « عايضلا ابف تبرخ « ةيومد برح
 اونلعأو « ملستلا ىلع ًاريخأ ارال ةرسأ تمشرأ ىتح « ورتساك لآ بناج ىلإ

 ىكلملا لفطلا مهملإ ديعأ اذإ اهمازّتلاب نومسقي مهنأو « ةعاطلا ىلإ نودوعي مهنأ

 « ةيرس» ةدلب ى سلجم ضرغلا كلذل عمتجم نأ ىلع ناقيرفلا قفتاو . كلذ لبق

 لالخ ثدح نكاو . لفطلا هيخأ نبا هعمو « ودئانرف كلملاو ارال لآ هدبشي

 « ارال لآ لاجر نم ءىرج سراف لفطلا فطتخا نأ « سلحلا اذه داقعنا

 نم رارفلا ىلإ شيرناملأ تنوكلا مهتمدقم قو ارال لآ ءامعز كيعام ناعرسو



 سه 6أا/-

 «تقولا تاوف دعب « ودنانرف كردأو « ةعاطلا نم اومسقي نأ نود سلحما

 لةطيدتو سعب ىم عوض ةربدأخ

 اوعاذأو «ةعينملا تمروج ىد نابتسإ ةعلق ىف ىكلملا لفطلا ارال لآ عضوو

 لالقتسا ةيامحو « لفطلا كلملا ةيامح ىلع نولمعي مهنأ اهضرعو « دالبلا لوط ىف
 . ةلاتشق لهأ نم ريبك قيرف مهلإ مفناو « ودنانرف كلما عماطم نم ةلاتشق

 هديب ناكو « ورتساك لآ هراصنأو ودنانرف بناج ىلإ قوفتلا ىب دقف كلذ عمو

 برحلا هذه ترمتساو . ةلطيلط نارطم مهسأر ىلعو « نيدلا لاجر صخألاب

 مهميعز لتقو « ةفينع ًادوهج ارال لآ اهف لذبو « اماوعأ نيقيرفلا نيب ةيلهألا

 2 مهمديأ ىف لفطلا كلملا دوجو ناكو . كراعملا ىدحإ ىف شيرناملأ تنوكلا

 انا تاوقا لع عتق تمتع ر؟ريعأ دراوملاو راصنألا دشح ىلع مهدعاسي

 «اراقان كلم « نيممدقلا هيمصخ نم نوعلا بلطي نأ ىلإ « ودنانرف كلملا رطضاو

 بعشلا ذخأو « ةلاتشق ىف روطتت كلذ لالخ لاوحألا تناكو . لاغتربلا كلمو

 ةرطخ هدونجو نويل كلم ءاقب ىف ىريو « مهّيضق نعو ورتساك لآ نع لوجتي

 دوشنملا نوعلاب ظحم مل نويل كلم نإف « ىرخأ ةهج نمو . دالبلا لالقتسا ىلع
 ىضارأ ىف ةيلحم ةروث تماق نأ هبعاتم ىف دازو « اراقانو لاغتربلا ةفلاحم نم
 ورتساك لآ ذخأو « هناطلس ىلع ةقئملشو ةلبآ اتنيدم تراثو « هروداما ريس

 . ماظمو فسع نم هوبكترا امل « مهذوفنو مهبيه نودقفي تقولا سفن ىف
 ةمصاع ةلطيلط ىلإ اهراصنأ ىف تراسف « لوحتلا اذه ةصرف ارال ةرسأ تزهناو

 ناكو « وسنوفلأ لفطلا كلملا مكح مايقب تدانو ؛ ةونع اهيلع تلوتساو « ةلاتشق
 لوح فافتلالا ىلإ نييلاتشقلا عيمج تعدو ءهرمع نم ةرشع ةيداحلا ذئدنع غلب دق

 . م 1155 ةنسىف كلذ ناكو . ورتساك لآو نيينويللا ةمواقمو « ىعرشلا كلملا
 وسنوفلأب بقل ىذلا « ىصلا اهكلم دييأت ىلإ ذئدنع اهلك ةلاتشق تهجتاو

 كلم نع اريخأ نيدلا لاجر لوحتو « تاطلسلا عيمج ارال ل1 رثأتساو « ليدل
 تدقعو « اراقان عم ةندهلا ةلاتشق تدقعو ٠ ىعرشلا كلملا اوديؤيل « نويل

 فقوملا اذه لثم ىف لمأ ال هنأ اريخأ نويل كلم ودنانرف نقيأو . نيب رس
 « مهريصمل ورتساك لآ هءافلح كرتي نأو « ةلاتشق ىضارأ نم بحسني نأ رثآ

 « نيملسملا ىضارأ ىلإ ءاجتلالاو« ةلاتشق ةرداغم ىلإ ذئدنعو ل 21 راو
 ىدم كلذب راتسلا لدسأو « ماقتنالاو ةدوعلل صرفلا نوبقري اوذخأ كلانهو
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 ١ ةينيدلا ناسرفلا تاعامح مايق

 وهو  رشع ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا - رصعلا اذه زاتما دقو

 ناديم ىف ةديدج ةوق روهظب « سيدنومبر وسنوفلأو « براخنا وسنوفلأ رصع
 . ةينيدلا ناسرفلا تاعامج ىه « ةملسملا اينابساو ةينارصنلا اينابسا نيب عارصلا
 « ةيبيلصلا بورحلا مارطضا رثأ ىلع قرشملا ف ترهظ دق تاعامملا هذه تناكو

 «اينابسا ىف اهعئالط ترهظو « نييبيلصلا جنرفلا ىديأ ىف سدقملا تيب طوقسو
 عونلا اذه نم نوجارأ ىف تماق ةعامج لوأ تناكو . براحما وسنوفلأ رصع ىف

 رثأ ىلع 2م١117 ةنس ىف براحملا وسنوفلأ اهأشنأ ىلا ةينيدلا ناسرفلا ةيعمج ىه

 ةيوادلا ناسرف رهظو « ةقورد نم ةبرقم ىلع « لايرنوم » ةعلق ىف «ةدنتك ةعقوم
 نومار تنوكلا اهريمأ مهعجشو « ةنولشرب ةرامإ ىف كلذ دعب دبعملا ناسرفوأ
 ةبرقم ىلع ٠ انيينارج » نصح مهحنمو « هتكلمم ىف مايقلا ىلع ثلاثلا ريجنرب
 . م 1١181 ةنس ىف هتافو ليبق مهكلس ىف ظتنا مث « مهل ًارقم نوكيل « ةدرال نم

 « هتكلمم ثلثب هتيصو ىف دبعملا ناسرف نصخ « براحم ا وسنوفلأ قوت املو

 كلذك « ةيراتبسألا ناسرف صخ امك" ء سدقملا تيب ىف ةينارصنلا ةامح مهرابتعاب

 ىوجرألا بعشلا ضفر فيك مدقت ايف انيأر دقو . هتكلمم نم رخآ بيصنب
 ناسرفلا ىأر دقو . ىنوجرألا نطولا ةمالس ىلع ًاصرح ةيصولا هذه ذفني نأ
 « حالسلا ةوقب الإ لحتال ةلأس» اهنأآل « ةيصولا هذه لثم ذيفنت ةلاحتسا مهسفنأ

 اوضوعي نآب « ةبلاطملاب اوفتكاو « قوقحلا هذه مهرايتخاب اوذبن دقف مث نمو
 ىأر دقف مث نمو . نيدلا ةيامح ىف مهتمهم ةيدأتو « رارقتسالا ىلع مهنواعي ام اهنع

 دبعملا ناسرفل اضيوعت « عبارلا ريجنرب نومار تنوكلا دعب ايف نوجارأ ريمأ
 عم اهربغو ريمالكو نوشتنمو نوجارأ ىف نوصح ةدع مهحنع نأ ( ةيوادلا )

 ناسرفلا لصح كلذكو « شيعلا ىلع مدعاست ىبلا تالغلاو قفارملا نم اهل مزلي ام
 ندملا ىف ًانيعم ًابيصن اوطعي نأ ىلعو « كلملا ءاضقل عوضحلا نم ءافعإلا قح ىلع

 ءاهربغو بويأ ةعلقو « ةطسقرسو رتشبربو ةقشو لثم نيملسملا نم تعزتنا ىلا

 كلت ى ةينارصنلا ةياهل مهايح اوسركي نأب ناسرفلا دهعتي كلذ لباقم فو

 قل. ةسفسعمأع: ةهللز الما. 111. م. 321-324 )١(



 هلو

 « م 1148 ةنس ىف ؟2هدن ريج ةنيدم ىف دقع عامجا ىف قافتالا اذه متو « ءاحنألا

 . ةينولطقو نوجارأ فارشأو ةفقاسألا نم ريثكو « ابابلا نع بودنم هدهشو

 . ةينولطقو نوجارأ ىف رقتست نأ ةريهشلا دبعملا ناسرف ةيعمجل مت اذكهو
 اه'زاضعأ هلذبي ىذلا نوعلا ةيمهأ ترهظو « اهدعاس دتشاو تمن ام ناعرسو

 .دودحلا ىلع ةعقاولا نوصحلاو دعاوقلا نع عافدلا ىف امسالو « نيملسملا ةبراحم ىف

 مايقو «سيدنوعر وسنوفلأ رصيقلا ةافو بقع : ةلاتشق ىف هادص لثملا اذه ىنلأو

 لخادم ىمحت ىلا ةيمامألا لقاعملا هذه ةمدقم ىف ؛ حابر ةعلق تناكو .وشناس هدلو
 «ةيسلدنألا نايج ةعطاقم ىلع رطيست « ةيعافدلا اهتيمهأ نع الضف تناكو « ةلاتشق

 تاوقلا تناكو « ةيوادلا ناسرف ىلإ اهنع عافدلاب دهع دق عباسلا وسنوفلأ ناكو

 الو . ةفينعلا اماجبمم اهقهرتو رخال نآ نم ةعلقلا هذه ىلع فحزت ةيدحوملا

 « حابر ةعلق ىلع م188١ ةنسىف مهموجه اوددج « ةيرملأ ىلع نودحوملا ىلوتسا
 مه زجعب اونقيأ الف « سفنألا شب الا طوقسلا نم اهذاقنإ ةيوادلاناسرف عطتسي ملو

 ىنعيل «ةلاتشق كلم وشناسملإ اهوملسو ةعلقلا اروداغ « ةحدافلا مهتمهم مايقلانع

 ةلطيلط ىف ةمث ناكو . جرح قزأم ىف هسفن وشناس ىلأو . اهلع عافدلا رمأب وه

 ةرسأ نم عرو بهار هعمو « وربتق ريد سيئر نومار وأ ودنو مر وه عرو بهار
 مدقتف « برحلا ناديم ىف رهظ امادقم ًاسراف ناكو ؛٠ ثيكسالب وجيد ىعدي ةليبن

 « حابر ةعلق نع عافدلا ةمهمب امهلإ دهعي نأب ٠ وشناس كلملا ىلإ نابهارلا

 ىلأو « ةلطيلط نارطم انحوي امهعورشم ديأو . ابلط ام ىلإ كلملا امماجأف
 ىوس ضن ملف « ةعلقلا نع عافدلل مدقتي نم لكل نارفغلاب ابف دعو تاظع

 «لئاقم فلأن يرشع حابر ةعلق ىف هلوح عمجي نأ ودنومبر بهارلا عاطتسا ىحل يلق
 هذه ناكو . لاملاو باودلاو ليخلاب عافدلا ىف اوكرتشي مل نمم نو ريثك هدمأو

 بهارلا ىأر لاحلا ىفو . ةعلقلا ةمحاهم نع نيدحوملا در ىف اهرثأ ةيوقلا ةكرحلا

 ةينارصنلا نع عافدلل مهتايح اوسركي نأ نوبغري نيذلا كئلوأ نم فلؤي نأ نومار
 . (م١1151 ةنس ) ( حابر ةعلق ناسرف » ةيعمح تماق اذكهو . ةوخإلا نم ةيعمح

 تقبطو « اهمايق ىلع ابابلا قداصو « ا سيئر لوأ ودنومير بهارلا بختناو
 نيملسملا ةعفادم ىف اهنمهم ىدؤتو « دا رطضاب ومنت تذخأو « ةيبرحلا مظنلا اهلع

 م518١1/ةنس ىف وريتق ىد ودنومير « لوألا ةيعمدلا ذاتسأ قوت املو .ةسامحو ةمه

 . هيلربلا نم ةبرقم ىلع ةنولشرب قرش لامش عقت ىهو « 0عههه ةينابسإلاب ىه (؟)
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 هرقأ « ًاديدج ماظن ةيعمجلل عضوو « ىراقانلا ةيسرغ بهارلا اهئساير ىف هفلخ
 تحت ةيعمجلا كلذ دعب ثلاثلا ناصونإ ابابلا عضو مث . ثلاثلا ردنكسا ابابلا

 . 290م 11١99 ةنس ىف كلذو « هتياح

 ةديدج ةبراحم ةيعمج ماوعأ ةثالثب حابر ةعلق ةيعمج مايق دعب « ةيقيلج ىف تماقو
 جاحلا نع عافدلاو « نيدلا ءادعأ ةيراحم اهراعشو ٠ بقاي سيدقلا ةعامج » مسايا

 « نيطسغوأ سيدقلا جهنم ىلع تمظنو « بقاي سيدقلاردق ةرايز نودصقي نيذلا

 « حابر ةعلق ناسرفل ًافالخ « اهئاضعأل جاوزلا حيبأو « ًايبرح ًاعباط تذختاو

 . اهدعاس دتشاو تمن ام ناعرسو « تابهلا اهلع تلاوتو

 زرابرودب ادعاصف نآلا ذنم ةبراحنا ةينيدلا تايعمجلا هذه علطضت فوسو

 . ةملسملا ايئابسإو ةينارصنلا اينابسإ نيب عارصلا ىف

 )١( ص ةيبرعلا ةمجرتلا ) خابشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيرات 5588 (
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