
 ثاّينارص
 لاثتربلا ةكلمم اق

 زيكيرته وسنوفلأ اهكلم رصع ةيادبو

 , سلدنألا حاتتفا دنع اهعضو « نيجتافلا نيب اهوادت . لاغتريلا ةكلم لصأ ايناتيزول ةيالو
 أ نويلاغت ربلا . لاغتربلا ةيالو . ىراصنلا دي ىف هطوقسو ايناتيزول لام . ةيسلدنألا برغلا ةيالو
 جاوز . ىرثه تنوكلا همع نباو ىفوجربلا نومير تنوكلا . ةيلاغتربلا ةيكولملا لصأ . ةيالولا هذه
 تنوكلا ةفالخو هتافو . لاغت بلا ةرامإ مكحل هرايتخا . سداسلا وسنوفلأ ةنبإ اكاروأب نومير تنوكلا
 برحلا نم هفقوم . لاغتربلل ارو ريمأ ىرثه تنوكلا . ذئدنع اهندمو لاغتربلا ةيالو . هل ىراه
 نيقيرفلا ةفلاح ىف اهيلقت . هيلع ةيصولا اسيرت همأو وسنوفلأ ل فطلا هدل و . هتافو . ةلاتشق ىف ةيلهألا
 فارشألا ةرماؤم . اهكح ىلع بعشلا طخ . مهباحسناو اهيضارأل نيطبا رملا وزغ . ةلاتشق ىف نيب راحتملا
 رصصيقلا طخ . لاغت بلا لالقتسال هنالعإ . مكحلا زيكيرنه وسنوفلأ فلا اهدلو ىلوت . اهاقتعاو اهيلع
 وزغ . لاغتربلاو اراثان نيب فلاحتلا . لايتربلاو ةلاتشق نيب برحلا . كلذل سيدئوميرر وسنوفلأ
 ةوزغ . امهيب ةثدملا دقعو اجارب نارطم طسوت . رصيقلاو :لاغتربلا نيب برحلا . ةيقيلحل لاغتربلا
 ' . شرعلا ةثارو نوناق . كلملا بقل زيكيرته وسنوفلأ ذاختاو وجيمال سلجم . نيملسملا ىضارأل ةيلاغترب
 زيكيراه وسنوفلأ . ةينيدلا ناسرفلا تاعام- . لاغتربلا ةكلمم مايق . ءاضقلا ميظنت . ةديدحلا نيناوقلا

 . ةيبرعلا ةياورلا ىف

 رابخأب ملنل « ةينابسإلا ةينارصنلا كلاما رابخأ عبتت ىف اليلق نآآلا فقن

 لئاوأ لبق اهل نكي مل « ةينابسإلا ةريزحلا هبش كلامم نم ٠ ىرخأ ةينارصن ةكلم

 «ةئشانلا لاغت ريلا ةكلمم كلذب ىنعنو « كلاملا هذه نيب ركذ رشع ىداحلا نرقلا

 بيصنب .اهعم دخأتو ء ةينارضنلا كلاملا قاب بناج ىلإ اهتاكم لتحت تأدب ىبلا

 . ةملسملا اينابسإ نيبو اهنيب حافكلا ىف زراب

 اهتمورأ ثيح نموأ «ةيميلقإلا اهنعقر ثيح- نم عجرت لاغتربلا ةكلمم نإ

 نأ بج هنإف « ةيميلقإلا ةعقرلا ثيح نم امأف . ةعضاوتم لوصأ ىلإ «ةيكولملا
 زيمتي < ممدقلا رصعلا ذنم ناك « ةينابسإلا ةريزحلا هبش نم ىنرغلا مسقلا نأ ملعل

 سنج مهو « ايناتيزول لهأب نوفرعي هناكس ناكو « ةنذارغحلا هصاوخو هناكسب

 تناكو « اهطساوأو ةريزحلا قرش نولتحم اوناك نيذلا نابسإلا نم هصئاصخم زيمتي
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 ةيذاحا ةيقيلج ىلونج ةعقاولا ةيبرغلا ةعقرلا لمشت ميدقلا رصعلا ىف ايناتيزول ةيالو

 ايناتيزول تناكو . ةناي ىداو ربت بصمو ةريود ربت بصم نب اهف ء ءىطاشلل

 ىبرغلا ىونحلا مسقلا « سلدنألاوأ ( ةقطاب ) اكيتب ةيالو عم نوكت نامورلا مايأ

 ةينامرحا لئابقلا تزغ املو . ىلفسلا اينابسإب ىمستو « ةينامورلا اينابسا نم
 نويباوشلاو لادنولا لزن « ىداليملا سماحلا نرقلا لئاوأ ىف ةينابسإلا ةريزحلا هبش

 ايناتيزول نويباوشلا لتحا « ةيقيرفإ ىلإ لادنولا ربع املو . ايناتيزول ةيالو ىف
 الامش اودتراف ءابنع طوقلا ,هالجأ ىّتح نرق فصن ءاهز اهب اورمتساو « اهلك
 كلذو « ةدرام ةنيدم ذئموي اهمصاعو « ايناتيزول طوقلا لتحاو « ةيقيلج ىلإ

 كلذ دعب طوقلا ىلوتسا مث « ىداليملا سماخلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لئاوأ ىف

 «نيباوشلا ديب رخآ ًارصع رمتسا ىذلا ىلاهشلا اهمسق ادعام « اهلك اينابسا ىلع

 كثدنع نوكت ايئاتيزول تناكو . سداسلا نرقلا رخاوأ ىف طوقلا هحتتفا ىّح
 نوملسملا حتتفا املو . ةيطوقلا ةكلمملا اهلإ تمسق ىتلا ةتسلا ملاقألا نم .يلقإ
 امندم نمو « ةدرام اهمصاعو « م.دقلا اهعضو ىلع ايناتيزول تيقب « اينابسا

 صخألاب « ةيومألا ةلودلا مايأ ةدرام تناكو . نيرتتشو ةرتتشو ةنوبشأو ةيرملق

 اهب مرطضت « ةرئاثلا ةدرمتملا ندملا نم « ةلطيلط لثم تناكو « نيدلوملا لزنم

 ةمدقم ىف ىركلا ةنتفلا مايأ تناكو « رخآل نآ نم ةبطرق ةموكح ىلع ةروثلا
 + اريج هكر |رلظتسأو + ىلا ونب اهل راث دقو ء ةجراحلا دعاوقلا

 « نيملسملا ىديأب ىتب ىذلا وهو ايناتيزول ةيالو نم ىوتحلا مسقلا ناكو
 فئاؤطلا لود تماق امو . سلدنألا ىبرغوأ « ةيسلدنألا برغلا ةيالوي فرعي

 . مهترامإل ةدعاق سويلطب نم اوذختاو « سطفألا ونب ةقطنملا هذه ىلع بلغت

 ىلع لمتشيو « طيحملا ىحب ةناي ىداو رن ىداو فصتنم نم دتعب مهلكح ناكو

 رغث ىلع لمتشيو « ©7>ةيرملق ةنيدم ىتح الامش دتمي « هئجاتلا رن ىداو نم مسق

 دتعي ىذلا وهو « ايناتيزول ةيالو نم ىلامشلا مسقلا امأ . ةربايو نيرتنشو « ةنوبشأ

 ًائيش هيلع اوبلغت دق ىراصنلا ناكف « ًابونج ةيرملقو « الامش اجارب ةنيدم نيب
 اهرخآو ؛نيملسملا نم هدعاوق ظعم ةلاتشق كلم لوألا ودنان رف حتتفاو « ًاثيشف
 نم ودنانرف لعجو « (ه 485) م ٠١514 ةنس ى اهحتتفا دقو « ةيرملق ةنيدم

 « ىلاك وتروب » مسا نم قاقتشالاب « لاغتربلا » مساب ةلقتسم ةيالو ةقطنملا هذه نم

 كماسسطءأه "6ةرصطءو ةيجن رفالاب ىه ةيربنلق ًاضيأ ىمستو ةيرملق )١(



 تجاوب

 امدعاق لعجو ةريود ربه بصم دنع عقاولا رغثلا ىهو « طوئنو ©زلع

 هفرعت ىذلا سديقادودناسس تنوكلا برعتسملا هريزو اهمكحلا بدتناو ؛ ةيرملق
 ودنانرف ةافو ليبق ةديدحلا ةيالولا هذه تمض مث .  دننشش » مساب ةيبرعلا ةياورلا
 . ةيسرغ ةثالثلا هدالوأ رغصأ ىلإ ودنانرف اهكرت ىتلا « ةيقياج ةّكلمم ىلإ ليلقب

 لاغترملا ةيالو تعطتقا ىتلا ىهو « ايناتيزوا ناكس نأ لبق نم انر ركذ دقو
 . نابسإلا نع هتازيممب قرتفي ًاصاخ ًارصنع اوناك « ىلاهشلا اهمسق نم ةديدحلا
 لالقتسالا ىلإ نوقوتي « ةديدحلا ةيالولالهأ نويلاغترملا وأ نويناتيزوللا ناك
 ةدايقب ةيسرغ كلا مكح دض ةيادبلا ذنم اوراث دقف مث نمو ةيقيلح ةكلمم نع
 مهميعز لتقو «ةيقيلجشيجمامأ اومزه مهلكلو « سدننم وينون تنوكلا مهميعز

 بقاعتو « اه ريصم ىلإ ةرئثاثلا ةيالولا تملستساو . ( م ٠١91 ةنس ) وينون

 . ةلاتشق كلم لبق نم ماكحلاو ءارمألا اهمكح ىف
 ةيكولملا لوصأ نع امأو .. ةيخيراتلاو ةيفارغحلا لاغترللا لوصأ نع اذه

 كلم سداسلا وسنوفلأ حاتتفا بقع اينابسا ىلإ نوطبارملا رع امل هنإف « ةيلاغتربلا
 وم قى ةقحاسلا اعزه ةدحتملا ةينابسإلا شويحلا تيقلو « ةلطيلطل ةلاتشق

 0 د ةباجتسا ةريزحلا هبش ىلإ ربع (م٠ همكم ءالو ر ةقاالزلا
 نيدلا ىف مهناوخإ اودجنيل ؛ « نييسنرفلا فارشألاو ناسرفلا نم ريثك « سداسلا
 كنئلوأ نيب نم ناكو « ىطبارملا ليشلا رطخخ  ديدحلا ىتالسإلا رطخلا ءازإ
 « ىوجرلا نوير تنوكلا امه « ةينوجرب فارشأ نم نانثا نيدفاولا نيدهاحما
 كولم هيباك لآ عورف نم عرف ىلإ ىمتتي امهالكو : نيرول ىد ىرته تنوكلاو
 « ركذت ةمه هتتواعمو سداسلا وسنوفلأ ةمدخ ىف نالجرلا ىدبأ دقو . اسنرف

 نوعير تنوكلا جوزف « امم ريغو اهيصالخإ نع امهيثي نأ ىأر دقف مث نمو
 لاغتربلا ف نيملسملا ةبراحم ىف صخألاب رهظ دق تنوكلا ناكاملو « اكاروأ هتنبإب
 هذه اق اح وسنوفلأ هنبع دقف ( م ٠98 ٠ ) ةرتئشو ةنوبشأو نيرنش مهنم عزتناو
 ريغ هتنباب « نوعر تنوكلا ةمومع نبا وهو «ىرته تنوكلا جوزو . ةيالولا
 . زينون انيمخ هتليلخ نم اهم قزر ىلا اسيرت ةيعرشلا

 بقعأ نأ دعب « م 1١044 ةنس ىف ليلقب كلذ دعب نوير تنوكلا ىوت الو
 وسنوفلأ رصيقلا دعب ايف ادغ ىذلا وهو « رسنوفلأ وه ادلو اكاروأ هجوز نم
 تناكو « ىرئه تنوكلا يبرق لاغتربلا ةيالو م كح ق هفلخ « سيدنوع ر
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 ريمو « (وجيدنم رمت ) وينم ربم نيب ةعقاولا ةقطنملا ذئموي لمشت لاغتربلا ةيالو
 وزابو ةيرملقو وتروبو اجارب ىه ةماه ندم ةدع ابو «هبصم لفسأ ىتح هجاتلا

 بقل ىذلا ىرته تنوكلا حنمو « ىرخأ عايضو دالب ةدعو ( ةقيلم ) وجيمالو
 ةدعاق ىلع نكلو « ةلقتسم ةرامإ اهرابتعاب ال ةيالولا هذه مكح « قودلاب ذئدنع

 امورح ىف اهكراشتو اهلإ ةيزحلا ىدئوت « ةلاتشق ةكلممل ةعبات اهرابتعاب عاطقإلا

 ةجوز اسيرت نأ ديب , ©00هيقع مع امر اوتيو سراف ةئامثالث نم ةقرفب نيملسملا دض

 ةرامإلا ةرضاح ةيرملق ةئيدم تلعجو . ةيكلملا اهتمورأل ةكلملاب بقلت تناك ىرثه

 وأ « لاغتربلا ريمأ ةيمست ىلع ترج دق ةيبرعلا ةياورلا نإف مث نمو ء ةديدحلا

 ةظفاحملل ىرته تنوكلا هلذب امم مغرلابو . « ةيرملق بحاصب ه دعب ايف اهكلم

 ةنوبشأ اودرتسي نأ ديعب ريغ اوعاطتسا نيملسملا نإف « هتيالو دودح ىلع

 هتلص و تءاج ء«م ٠ 9 ةنس ىف دانا سوا قوت املو . نيرنشو

 «لاغتربلا ةيالو مكح ى ةيثارولا ىرته قوةحل « ةديؤم شرعلا ةثاروب ةصاخلا

 هتيعبت تناكو « القتسم هتيالو ركحب عقاولا ىف ناك هنأ ديب . ةلاتشق لظ ىف نكلو

 . طقف ةيمسا ةلأس» ةلاتشقل

 «اكاروأ ةكلملا هجوزو براحملا وسنوفلأ كلملا نيب ةيلهألا برحلا تبشن املو

 ىدوبماك ةعقوم ىف نوجارأ كلم بناجب ىلإ ةيادبلا ف ىرنه تنوكلا فقو
 ثداوحلا تروطت امل هنأ ديب ءاكاروأ ةكلملا نم هلالقتسا ىلع ىشخم ناكذإ ءاينبس

 مث « اهتداهم ىلإ ىرثه لوحت « ةقرتسأ ق ترصوحو اكاروأ تمزهو
 ,لباقم كلذو « اهتواعل دوشحلا مدقتسيل « اسنرف ىلإ ربعو ابناج ىلإ براح
 فوت مث . ىنعئاوينم ةفض ىلع ةعقاولا ىضارألاو ىوت ةنيدم ىلع لاغترلا لوصح

 ةثلاثلاف لفط ىوس كرتي'ملو « م 1117 ةئس ويام ىف كلذ بقع ىرنه تنوكلا

 . هيلع ةياصولا قيرطب « مكحلا اسيرت ةكلملا همأ تلوتف « وسنوفلأ ىعدي هرمع نم

 «مادقإلاو مزعلاو ءاكذلا ةرفاو ةأرما ءالاح نع الضف « اسيرت اينود تناكو

 ةعقر عيسوتو « اهلالقتساو اهناطلس معدت ليبس ىف ةريثك عاطأب شيجت تناكو
 ىلع ةلاتشق ىف ةيلهألا برحلا لالخ تلمع فيك مدقت ايف انيأو دقو . اهترامإ

 دض « ةرم ريغ نييقيلحلا راوثلاو افارت ىد تنوكلا عم تفلاحتو « صرفلا زاهتنا

 تعاطتسا فيكو «ثيرملخف قسألاو اكاروأ بناج ىلإ تبراحمث ءاكاروأ اهتخأ
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 ىتقةاله -

 نم بسكت ناو « ةيقيلج ىضارأ نم اهجوز هبسكام لع ظفاحت نأ ةياهلا ىف

 راوثلا عم اهفلاحت نع اهلختل ًآنمث وروطو ةرومس زاوحأ ىف ةديدج ىضارأ اهنخأ
 اهكلسم ىف طروتلا ىف اكاروأ اهتخأ وذح تذتحا فيك انيأرو « ( 1114 ةنس)
 هكرتو ٠ ثري ودنانرف تنوكلاب ةيمارغلا اهقئالع قيثوتو « نيشملا قالخألا
 فيك اريخأو + ىلاغتربلا بعشلا اهل طغم ةروصب ةرامإلا نوئش ىف فرصتي
 مساب فرتعت نأ لاغتربلا ماغرأ ىلإو « اهعاضخإ ىلإ سيدنومبر وسنوفلأ ىهتنا

 . هتياحع ةلظتسم اهنأ زيكيرته وسنوفلأ ىبصلا اهريمأ

 .اهضارأل نيملسملا تاوزغل دمصت نأ ًاضيأ اسيرت تعاطتسا كلذ لالخ فو

 فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ فحز ىه « نيطبارملا نم اهنهجاو ةوزغ مهأ تناكو
 هينوي ىف كلذو « اهايأ هلوخدو « ال هترصاحمو ةرامإلا ةمصاع ةيرملق ىلع

 ىلع اهورداغ لب اهم اوظفنح مل نيطبارملا نأ ديب . (هو١1 ةنس ) م1111/ ةئس

 . هعضوم ى لبق نم هانلصف اهسح كاذو « ةيليبشإ ىلإ اولفقو «رثألا

 «ةرتهسملا ةريمألا هذه مكح بعشلا مس ىتح لئالق ماوعأ كلذ ىلع ضمت ملو

 ةرشعةعبارلا غلب دق ريمألا ناكو « زيكيراه وسنوفلأ ىتفلا هريمأ ىلإ علطتي ذخأو

 هزاجأو « رصعلا ديلاقتل ًاقفو ةسورفلا بوثب حشتاو « (م 1174 ةنس ) هرمع نم
 ناك امل « هبحم ىفلا هريمأ وبحي بعشلا ناكو . سيدنوممر وسنوفلأ كلملا كلذل

 ريقوتو « لئامشلا ةقرو « ىوقتلاو ةسورفلا نم « ةديمحلا لالحلا نم هب فصتي
 ربد ًارمخأو . مكحلا نوئش هيلوتو هممدقتل ناح دق" تقولا نأ ىريو « نيدلا لاجر
 عج ريمألا لوح فتتلاو « ةينمألا هذه قيقحتل ةرماؤم رابحألاو فارشألا
 ى اهراصنأ ىف هتيقلف « ةدبتسملا همأ دض برحلا ربشو « راصنألا نم ريبك

 تيقلأو ترسأو « مألا تمزهف « سنارميوج نم ةبرقم ىلع ىتيميام تنس
 تنوكلا اهجوزوأ اهليلخ ىنو « مثألا اهبضامو « اهتالز نع رفكتل نجسلا ىلإ
 وسنوفلأ ىفلا ريمألا ىلوتو . هراصنأ نم رك هعم ىننو ةكلمملا نم ثربب ودنانرف

 ريمألا غلب دقو ء م 118 ةنس ىف كلذ ناكو « لاغتربلا ةرامإ مكح زيكيرثه
 . هزمع نم ةرشع ةنماثلا

 . دحأل ةيعبت نود القتسم هترامإ مكح ىلوتي هنأ زيكيرته وسنوفلأ نلعأو

 نم املقإ لاغترللا رتعي ناك ذإ « ةلاتشق كلم سيدنوعر وسنوفلأ كلذل راثف

 ذاقنإ ىلع لمعلا ةجحح لاغتربلا ىلع هتاوقب فحزو . هتيايعب الومشم هتكلمم ملاقأ



 هاك

 نيب تبشنو « ةعاطلا مازَتلا ىلع « هيلع جراحلا ريمألا ماغرإو « اسيرت هتلاخ

 « ةيقليج ىونج صخألاب اهحرسم ناكو « دمألا ةليوط برح ةلاتشقو لاغترا
 نم هلغشي ناك امل « هسفنب برحلا هذه عباتي نأ ةلاتشق كلم عسو ىف نكي لو
 ًارصيق سيدنوعر وسنوفلأ جوت املو . نوجارأ كلم ةعفادمو نيملسملا تاراغ

 كلذ ىف اهرطاشو « ءاعدالا اذه ملست نأ لاغت ريلاتضفر « م180١ ةنسىف اينابسإل

 « اراقان نيب فلاحتلا نم عون ذئدنع عقوو 2 ارافان كلم سيريمار هيسرغ

 « ةيقيلج ىلع نويلاغتريلا فحز « اراقان ةبراحم رصيقلا راس اهيبو . لاغترلاو
 ةمواقلل ةيقيلج فارشأ ضبنف « ىرخأ عضاوم ةدعو ىوت ةنيدم ىلع اولوتساو
 وسنوفلأل اهف رفظلا ناكو « ةديدش ةكرعم نقيرفلا نب تبشنو « نيلاغترلا
 نوطبارملا ام ماق ةوزغ دري ىكل ًاتقو ناديملا كري نأ رطضا هنكلو « زيكيرنم
 نيدئاع كلذ لالخ اوبحسنا دق اوناك نيطبارملا نكلو « ةيرملق ن« ةبرقم ىلع

 ناك « ةيقيلج ى لاتقلا فانكتسال ةيناث زيكيرته وسنوفلأ داع الف « مهضارأ ىلإ

 عىرخأ ةرك ناقيرفلا كبتشا |اف « مهتبهأ اولكتساو « مثولف اوعح دق هموصخ

 حرجو ةديدش ةعزه اومزهف « نيلاغتربلا ىلع ةرملا هذه ىف ةرئادلا تراد

 سيدنوعير وسنوفلأ رصيقلا غرف ىح كلذ ىلع ليلق ىوس ضم ملو . مهريمأ
 .نيقيرفلا نيب كابتشالا ىلاوتو « لاغترللا ةبرا هسفنب داعو « اراقان برح نم
 « ةمساح ةكرعم ىف نييلاتشقلا عم ىتلي الأ ىلع صرح زيكي ره وسنوفلأ ناكو
 « رصيقلا ىلإ حلصلا بلطب مدقتي نأ هتداق حصن ىلع الوزن ةياهلا ىف ىأر مث
 « نيقيرفلا نيب ةنده دقع ىلإ ةضوافملا تبناو « رمألا ىن اجارب نارطم طسوتو

 تناك اك « نيدلبلا نيب دودحلا ةداعإو « نيناحلا نم ىرسألا لدابت ىلع قفتاو
 ةيرهوحلا ةلأسملل ةبسنلاب ء ىش ىلع قفتي ملو « اسيرت ةكلملا مكح نم ماع رخآآ ىف
 ىأ ىلعو . ةلاتشق ةكلممل لاغترملا ةيعبتةلأسم ىهو ء برحلا ببس تناك ىنلا

 ةميخ ىف زيكيره وسنوفلأو رصيقلا عمتجاو « نيقيرفلا نيب ملسلا دقع دقف لاح
 .( م ١١1/8 ةنس ) هيضارأ ىلإ امهنم لكداع مث « ايفاصتو « احفاصتو « ةدحاو

 زيكيرثه وسنوفلأ اهب ماق ةميظع ةوزغ نع كلذ دعب ةينارصنلا ةياورلا انثدحت
 « (ه ه17) م 4"1١ ةنس ىف ىنعأ « ىلاتلا ماعلا ىف ةيمالسإلا ىضارألا ىف
 سشويلطب ةالو هدشح ىذلا خضلا ىالسإلا شيلا ىلع ًارهاب ًارصن اف زرحأو

 «هجاتلا رهن ةفض ىلع « كيروأ » ىمسي ناكم ىف كلذو « ةيليبشإو ةجابو ةربايو



 هنااا

 زيكيراهوسنوفلأ نإ انل لوقت مث . ةيبرعلا تاياورلا ىف ًاركذ هل دجن مل ثداح وهو

 سدن وع ر وسن وفلأرصيقلا نأو « ةيكولملا باقلأب بقلتي نأر صنلا اعرم
 وسنوفلأنأ ىلع . ةوطحلا هذه لثمل لاغتربلا ريمأ ذاختا ىلع جتحي ابابلا ىلإ

 هنأ مزتعاو « رمألا ىف « ةيوبابلا لخدت وأ « رصيقلا سارا اميل كير
 ١2< وجيمال ةنيدم ف ىعدتساف « هبعش نببو هنيب ةيموق ةلأسم ىكولملا هبقل نم لعجم

 ةئس ) ندملا باونو فارشألاو نيدلا ' لاجو هيف لثم ( سيتروك)ًايموق :ًاسلجم
 « كلملا بقل زيكي راه وسنوفلأ ذختي نأ ىلع ساحملا اذه قفاوو ( م5
 .كفقسأ عضو كلذ رثأ ىلعو « روكذلا هباقعأ ف انزاوتن 7 نوكي نأو

 كلملا قداصو . رهوحلاب عصرملا بهذلا نم اجات وسنوفلأ س ىلع اجارب

 اهتمدقم ىفو « تاقبطلا ولثمم هيلإ اهمدق ىلا نيناوقلا ىلع ريلي

 « ةوخإلاو ءانبألا نيب اهلسلستو ةثأ رولا هذهماكحأ نيبي وهو «شرعلا ةثارو نوناق
 . هدعب نم كلملا ىلوتت اهنإف « ةنبإ كرتو « بقع نود كلملا قوت اذإ ام ةلاحو

 .نمم « فارشألا ةقبط ىف مهمظن نك نم ىلع صني وهو « فارشألا نوناقو
 « هبراقأ دحأ وأ كلملا ذاقنإ ىلإ قفو نم لكو « ىكلملا مدلا مهقورع ف ىرجي
 هبرحلا ىف لتقي نأ عاطتسا نم لكو « برحلا:ناديم ىف يلا لق ذا
 . مهمالعأ نم الع متغي وأ « ءادعألا نم ريمأ

 كلذل عضو ىذلا نوناقلا صن دقو « لدعلا مظنت ةلأسم ىه ةثلاثلا ةلأسملاو

 . دالبلا ف ضاق ريكأ هرابتعاب « كلملل ةعاطلاب نييلاغترلا عيمح نيدي نأ ىلع
 ىركلا تاقرسلا لع بقاعيو « ريزعتلاب ةيناثلاو ىلوألا ةقرسلا ىلع بقاعي نأو
 « قرحلاب اهقيشعو ىه تنز اذإ ةجوزأملا ةأرملا بقاعتو . توملا وأ رانلاب ىكلاب
 نم لك مادعإلاب بقاعي كلذكو « هصخش ناك امهم مادعإلاب لئاقلا بقاعيو
 ىدتعملا لع بجو « فارشألا نم اهدلع ىمْمل نكت مل اذإف « ةفيرش اركب بصتغا
 . هتيحضب جو رئي نأ

 .ىدتعا نم لكو . حرخلاو برضلا مث ءارج ىلع ةبوقعلا ريدقت ىضاقلل كرثيو
 ةمارغب وأ رانلاب ياياب ايذوعا« ترا وأ بسلاب ءاضقلا لاجر نم دحأ ىلع

 انملا ضيوعتلاب مزليو « بهذلا نم ةعطق نوسمخ اهردق

 ةياورلا ىف فرعتو « هريودرم بونج لاغتربلا لاش ىف اهسنع» وجيمال عقت )١(
 . ةقيلمب م ةيبرعلا



 تعا ا[ دع

 ىلا « ةديدحلا لاغترلا ةكلمم سسأ وجيمال سلجم ىف تعضو اذكهو

 ةيالو نوكتل ةعضاوتم فورظ ىف تماق ةريغص ةرامإ وأ ةيتنوك نم تلوح
 ذنم موقتو «ةينارصنلا اينابسا خيرات ىف امناكم نآلا ذنم ذخأت « ةيوق ةكلمم ىلإ ةعبات

 اينابسإو ةينارصنلا اينابسإ نيب رمتسملا ريرملا لاضنلا نم زراب بيصنب ًادعاصف نآلا
 ةيالو ى ةيمالسإلا ىضارألاو دعاوقلا باسح ىلع اعابت اهتعقر عفدتو « ةملسملا
 . ةيسلدنألا برغلا

 رعش ذإ« ةينيدلا ناسرفلا تاعامح رمأب كلذك زيكيرته وسنوفلأ كلملا ىنعو
 ناسرفو « ةيوادلا ناسرف عئالط تناكو « نيملسملا ةيراحم ىف اهرطخو « اهتيمهأي
 بشنت ىلا كراعملا نم ريثك ىف تكرتشاو « كلذ لبق ترهظ دق انحوي سيدقلا
 ةعامح زبكي رزه وسنوفلا اشنأ م68١1 ةنس ىفو . نيملسملاو نييلاغتربلا نيب
 تعضوو « 20:2 34:11:12 ةديدحلا ةبراحملا ةعاملاب تيمس ةديدج ةينيد

 « ىحيسملا نيدلا لجأ نم داهحلا اهراعشو « حابر ةعلق ناسرف مظنك ظن اه
 ورديب نود نيعو « اوجوزتي الاو « نيملسملا ةلتاقم ىف ًاعسو اورخدي الأو

 « 1155 ةنس.ىف ةعامملا هذه تحجب املو . ةعاجلل .ظعأ ذاتسأ لوأ « كلملاوخأ

 لسابلا ودلا ريج رماغملا سرافلا ةدايقب نملسملا ىديأ نم ةرّب اي ىلع ءاليتسالا ىف

 كلذو « سيف آ ناسرفب ٠ دعب ايف اومس مث . « ةرباي ناسرفب اوم « (روفابمس )
 . م ١71 1ةنسى مسالا اذه ةامسملا ةعلقلا ىناثلا وسنوفلأ كلما مهحنم اميح

 ةيبرعلا ةياورلا ىف « لاغتربلا ةكلمم ءىشنم « زيكيرته وسنوفلأ كلملا فرعيو

 « لاغترملا ةمصاع ةيادبلا ىف ةيرملق تناكذإ « ©90ةيربنلق وأ ةيرملق بحاصب
 ىكيرنإ وأ ىرته نبا ىنعأ ؟0قيرلا نبا وأ كنرلا نباو قنرلا نباب كلذك فرعيو
 . (وسنوفلأ دلاو ىوجربلا ىرته وهو « ىرئه نبا اهانعم زيكيرتهو )

 )١( نم ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا 8٠٠ .

 كنرلا نباب هتيمتىلع اهمظعم عمجيو .زيكي رنه ودنوفلا ةيمست ىف ةيبرعلا تاياورلا فلتخت )١(
 نايبلاو « 584 ص * ج نردلخ نباو « ١١07 ص ترموت نب ىدهملا رابخأ باتك عجاد )
 ضتوفدأ وأ كنرلا نباب كلذك ةالصلا بحاص نبا هيمسيو ( 78 ص « كلاثلا مسقلا » برغملا

 « قيرلا نباب . ١ ىرخألا تاياورلا ضعب هيمستو (11117 ةحول ةمامإلاب نملا طوطخم ) كنرلا
 558 نم - نوثالثلاو ةمبارلا ةلاسرلا - ةيدحوم لئاسدو ء 7٠٠١ ص ءاريسلا ةلحلا عجار )

 .(؟؟7 2569و


