
 خدع تانارضلا

 ة.دحوملا ةلودلا ةباهن

 اهطوقسو اهككفت لماوعو

 . هتاوق ىف قثاولا جورخ . ةروكسه ميعز نيبو هنيب ةشحولا . قئاولا سيردإ ءالعلا نأ ةعبابم
 . قثاولا دض شكارم ىف ةرماؤم . فسوي نأ ريمألل هدوعوو هتبطاخم . ةروكسه ىدل هتالواحمو هتافرصت

 . نيرم ىب نم هريذحت و نسارمغي ةعيابم دورو . سوسلا دالبىلع فحزلا قثاولا بهأت . اهداخإو اهطبض

 . نيونيويت نصح ىلإ هريسم . هماحتقاو تغزيت نصحل هتحاهم . سوسلا لابج ىف هلوزنو قئاولا ريسم
 قالملا هبكوم ىف ةرضحلا ىلإ قثاولا ريم . ةعاطلا ضرعب رهاظتي ردي نب ىلع . هدومصو نصحلا ةحاهم
 فاملاا هدر . هئافلح ةرثكو هتوقب قثاولا روعش : هدوهع هذيفنتب قثاولا بلاطي فسوي وبأ . مخفلا

 ةجاهم . نسارمغيب قثاولا داجنتسا . ةيدحوملا ةرضحلا ىلع هفحزو فسوي بأ بضغ . فسوي ىنأ ىلع
 ةكرعملا . غالت ىداو ىف امهنيب ءاقللا . هتب راحن فسوي ىبأ دادترا . ةينيرملا ىضارألا فارطأل نسا رمغي
 ىلإ هريمم . قئاولا ةبراحن بهأتلا ىلإ فسوي نأ دوع . ناسملت ىلإ هرارفو نسا رمغي ةمبزه . ةفينعلا
 دادترا . نيرم ىب ءاقلل هجورخ . هتاوق رئاس دشحب سوبدوبأ . هقيرط ىن ةبرخلا هتاوزغو شكارم
 ةكرعملا . وفغ ىداو ىف نيقيرفلا نيب ءاقللا . نيدحوملا ةئواطمو لامثلا و فسوي ىبأ

 هسأر قيلعت . هتاوق قيزمتو سوبد ىبأ عرصم . نيرم ىب دومص . هشيجو سوبد ىنأ الب . ةمرطضللا

 شكارم فسويأ لوخد . للمنيت ىلإ نيدحوملا رارف . شكارمىلإ فسوي ىنأ ريم . ساف روس ىلع
 فسوي وبأ . ىصقألا برغملا رئاس ىلع نيرم ىبب ةرطيس . ةيدحوملا ةلودلا ءابنأا . هتعيابمو هلابقتساو
 ىلإ هدوع . مهكرح دامخإو ةعرد خاطق ىف برعلا ةدراطمل هجورخ . سوسلا دالب عاضخإل ةلم لسري

 دقعي فسوي وبأ .مهمادعإو مهرباكأ ضعب ىلع ضبقلاب هرفظ . نيدحوملا اياقبل هتدراطم . شكارم
 بحاص ىزعلا ناعذإ . ةجنطىلع هؤاليتسا . ةجنطو ةتبس بوص هريس . كلام ىنأ هدلول دهعلا ةيالو
 هترصن و سلدنألاب فسوي ىنأ داهج . اهحاتتفاو ةسالجس ىلإ فسوي ىنأ ريس٠ . ةعاطلاب هرارقإو ةتبس
 ةلودلا . فسويىأ تاطللا ةافو ةيخمي راتلا برغملا ةااسرل رار.تسا داهحلا اذه نوك . ةطانرغ ةكلممل

 اهتفصو ةيدحوملا ةموكحلا . ةيبدألا لماوعلا . اهراثآو باقعلا ةعقوم . اهككفت لماوعو ةيدحوملا

 ةيدحوملا شييحلا روصق .سلدنألا لعةينارصنلاكل|ملاةلاطتسا .هروصق وماظنلا اذه فعض .ةيلئاعلا و ةيعاطقإلا

 . كلذ ىلع بترت امو ديز ىنأ ديلا هيخأو ىمايبلا جورخ . ةفالحلا شرع ىلع سفانتلا . اه
 ةتبسو ناسملت خالسنإ . ةيصفحلا ةلودلا مايقو ةيقيرفإ خالنإ . ةيقيرفإ دالبل اميرختو

 كلم ىلإ ةمامإلا لوحت . ةيبدألا لماوعلا . ىصقألا برغملا ىلع اعابق ,هؤاليتساو نيرمىنب ضوبم . ةجنطو
 ةيرب ربلا لئابقلا بلقت . كاذب ةيدحوملا ةفالملا هترسخام . اهموسرو ةيدحوملا ةمامإلا ءاغلإ . ىويند
 . ايوق ىدص ثدحي مل هنوكو ةيدحوملا ةلودلا رايمنا . ءافلحلا نيب ةيلهألا برحلا . برعلا فئاوطو

 راثدنا . لئابقلا هذه ريصم . نوطبلاو لئابقلا نم حرصلا اذه رصانع . ىدحوملا لبقلا حرصلا رايبنا
 . اهريغو هويمدج ريصم . ةيقيرفإ ناطلب اهزوفو ةتاتنه . للنينب ىدهملا ربق . ىدهملا ةليبق ةغره

 تن

 مويلا ىف شكارم ةرضح سوبد ىأب بقلملا « سيردإ ىلعلا وبأ لخد امل

 ىضترملا ةفيلخلا رارف بقع رصقلا لتحاو « ه5 ةئس مرحم نم نيرشعلاو ىناثلا

 وأ ناكو . هللاب قثاولاب مدقت امسح بقلتو ؛ ةفاكلاو ةبلطلاو خايشألا رئاس هعباب



86117" 

 ديطوت ىلع لمعلل « ةرضحلا ءايحأب فاطو « ىلاتلا مويلا ف بكر نأ هب ماقام
 بتك مث « نيدسفملاو نيدتعملا عقو « سانلا عور ةئدمتو « ماظنلاو ةنيكسلا

 هيلإ ىهتنا امو « مت امب هئيني « نيرم ىنب لهاع فسوي ىلأ ريمألا « هفيلح ىلإ
 . نيح ىدم امهْنب تابطاخما تثبلو « ثداوحلا ىرجم

 مل « ةروكسه معز نسادلج نبا نيبو قئاولا نيب « ةشحو تعقو هنأ ديب
 هتكرح ىف هينواعمو « هئافلح نم نسادلج نبا ناكو « اهمابسأ ةياورلا انل حضوت م
 رهشأ ةعضب ضم مل هنإف مث نمو « هعضوم ىف ركذ اهسح « شكارم حاتتفا ىلإ
 « شكارم نم هتاوق ىف جرخف « جورحلاو ةكرحلل ةبهآلا ىف قئاولا ذخأ ىتح
 دالب ىلإ راس مث « ةريحبلاب الوأ لزنف ه « 558 ةئس نابعش نم رشع ىناثلا ىف
 دفو كلانهو « ةساطعم ترادات ىمسي ناكمب هيف لزنو « تاغأ ىداوف ةناليه
 موقي ناكو « ىروكسملا فول نب ىديبح خيشلا مهنمو « ةروكسه خايشأ ضعب هيلع
 تاضوافمو تالسارم ى امهنيب ددرتيو «فسويىلأ ريمألاب لاصتالاب قئاولالبق نم
 اهاعأ ىف رظنلاب موقيل « ةحاح دالب ىلع زوزع نب ىسوم ابأ قئاولا مدقو . ةفلتخم
 نسادلجنبا ىلإ شوطعنب زيزعلادبع وه «هتاقث نمالجرر ثعبو ءاهتيابج ليصحنو
 اذه داعف « نوئشلا ضعب ىف هثداحيلو « رمألا علطتسيل « ةروكسه معز
 ئدنع تأده دق تناك رومألا نأ رهاظلاو « هيلع فقو ام هغلبأو « لوسرلا
 ىلع هكرتف « ةذخائوملاو بضغلا ىعدتسيام نسادلج نبا فقوم ىف قئاولا ري مو
 ج ©0هتموصخ ىلع هتدوم ًارثتوم « ةعاطلاب هنم عنقو « هلاح

 ءانثأ ىو « اهقرش ىف ةءقاولا ةدبولا ىلإ ترادات نم كلذ دعب قثاولا راسو

 مهريسمو عييرلا مأ ىداول مهتزاجإو « نيرم ىب فارصناب ءابنألا تءاج كلذ
 « ساف نم هدوشح ىف جرخ دق « بوقعي فسوي وبأ ريمألا ناكو « مهدالب ىلإ
 سوبدوبأ هيلإثعبف ء«سوبدىلأل اريذن ءاهعورز فستناو هلاكاد دالب ىلإ راسو
 فوس هنأ هل دكئيلو هئمطيل « ةينس ةيدهم ىروكسمهلا سابعلا ابأ حلاصلا خيشلا
 دتراو « دعولا كلذ فسوي وبأ لبقتف « هسفن ىلع هطرتشا ام ذفنيو هدوهعب ىب
 هنأ ديب ,20ةيدحوملا ةلحنا فحايترالا ثعاوب نم كلذ ناكف . هدالب ىلإ افرصنم
 « ةرضحلا ىف ثادحأ عوقو نم ىشخي هنأ ل علدت ءابنأ « تقولا سفن ف تلصو

 ى قئاولا راسف «ديعسلا ةفيلحلا نب زيزعلادبع ديسلا هب موقي « بيرم طاشن ءارجنم

 )١( ص ةينسلا ةريخذلا (؟) .؛هملو 4هال برغملا نايبلا 195.



 ه0[

 ليصحتل هتاوق ضعب كلانه نم ثعبو «ةرضحلا نم ةبرقمىلع ترزنوات ىلإ «هدنج

 لحارلا ةفيلخلا دلو نم ءاذه زيزعلادبع ديسلا ناكو « ةجارجرو ةحاحنم ةيابحلا
 « روصنملا بقع نم سيل وهو « ةفالخلا ىف قئاولا مايق نأ ىري ناكو « ديعسلا

 خيش نسادلج نبا بتاكو «ءامعزلا ضعب كلذ ف هيلإ مضناو « هعنم بجي اياصتغا

 ديز ىنأ ديسلا «هرهصنم كلذ ىلعقئاولا فقوو « هتنواعمب موقيل أ ارس ةروكسه

 ديسلا نم « ةلسرم تناكبتك ضعب تطبضو « شكارم ىلاو نار عىل ديسلا نب

 لمعف «هسفن ىلعأز زرحتم هراد مزلي زيزعلادبع ديسلا ناكو «نسادلج ىلإ زيزعلادبع

 2 نيدحوملا خايشأ ضعب عم هيلإ دصققف « هئاعدتساو هجا ردتسا ىلع ديز وبأ ديسلا

 « تبمو هدي ىف طقسأف « هطخب ةبوتكملا هبتك هل زربأو « هيلإ بسن امب ههجاوف

 ,ةةةايزب قا ةرئاؤلا هذه تدخأو « قئاولا رمأب مدعأو « هيلع ضبق ذئدنعو

 هدوجو لالخ ىو « سوسلا ىلع فحزلل ةبهألا ىف قثاولا ذخأ كلذ رثأ ىلعو
 بحاصنايز نب نسارمغي ريمألا نم «ةبتاكمو ةيده هيلإ تدرو « تفيسنات ىداوب

 نم قب اهف نيرم ىبب عاطأ نم هرذحبو «ىدحوملا ةفيلخلل هتعيب اهف مدقي « ناسملت
 عاذو . نيرم ىبب رش هيفكي نأب هدهعتو «هتفلاحمب دعيو « ةيدحوملا ةلودلا راطقأ

 كلذل رورسلا معو ءابم اجاهنبا لوبطلا تبرضو ء« دنحلا نيب ةماهلا ةعيبلا هذه رمأ

 ايركزوبأ خيشلا همدقتو  سوسلا دالب بوص قئاولا كرحت مث .©0ةيدحوملا ةلحملا ىف

 «سوسلاب رئاثلا ردي نب ىلع دض ةكرحلاو «ةمدخلل لئابقلا رفنتسيل «نيدوناو نبا

 لابج نم ةبعش ىهو ) سوسلا لابجىلإ تلصو ىح اهريسم ىف ةلمحلا ترمتساو

 .رطفلا ديع قثاولا ىضق كلاتهو « طئاسبلا ضعب ىف كلانه تلزنو « ( سلطألا

 نس اددع قئاولا ردصأو لئابقلا نيب لقنتلا ىف كلذ دعب ةلمحلا تذحخأو

 ردي نب ىلع ةدوث لع ءادغلا ىلع «همزع مهيب اه ريغو ةلوزج ولعل ئه

 دقو «سوسلا ةرضاح تندوراتب ةلمحلا ترم مث . سوسلا ىحاون ءاجرأ نيمأتو
 تغزبت نصح لفسأ ىف ءرضخأ داو ىف كلانه ةلحنا تلزنو « اهنا[ برع

 2 هتدجاهمل دنحلا دعتساف « ردي نب ىلع دنج نم « ةيوق ةيماح هب تناكو « عينملا

 رطضا ىح « مايأ ةعضب ترمتسا 2 ةفينع كراعم هتيماح نيبو مهيب تبشنو

 ىلع « ردي نب ىلع نأب ررقو « نامألا بلط ىلإ « نيدمح همساو « ًاريخأ هدئاق

 )١( ؛ه5 نص برغملا نايبلا و45٠0.

 صض ةينسلا ةريخذلا (؟)  1١١07صص برغملا نايبلاو ء 145١ .



 -ه568-

 «رمألا ىهتناو « ميلستلا متي مل نكلو « هبلط قثاولا لبقو « ةعاطلا نالعإل دادعتسا
 ىلإ ةيماحلا تأحلو « ديدش لاتق دعب «٠ نصحلا زاوحأ نودحوملا محتقا نأب
 تديبأو « هسفن نصحلا محدتقا اريخأو . مج ددع مهنم لتق نأ دعب ٠ لخادلا
 حتفلاب بتكو ٠ ىرسألا نمض ردي نب ىلع تخأ تناكو « ًارسأو التق هتيماح

 ,6©)ه 556 ةنس لاوش ١ ” ىف كلذ ناكو « ةرضحلا ىلإ

 دالبلخاد اهريس ةلمحلا تفنأتسا « لاوش نم نيرشعلاو ىداحلا مويلا فو

 مهو «تيجزواو نم ريبك عمج عم نيدوناو نب ايركز وبأ كئدنع مدقو « سوسلا

 ناكو « تندورات برق ةلمحلا تلزن نبموي دعبو « ردي نب ىلع موصخخ نم
 نكلو «هئانب ةداعأو هديدجتب قئاولا رمأف «همدهو ريبكلا اهنصح بر دق ردي نبا

 نم وهو « نيونيويت نصح ىلإ « كلذ دعب ةلمحلا تهجتاو . كلذب هرمأ مي ل
 « ةروثلاو نايصعلل ًازكرم نايحألا مظعم ىف ناكو « اهعنمأو سوسلا نوصح مظعأ
 ىناثلا ف كلذو « نصحلا نودحوملا مجاهو عافدلل ةيوقلا- هتيماح تدعتساف

 ديسلا نم باتك ذئدنع لصوو « ًاديدش اعافد هتيماح تعفادف « ةدعقلا ىذ نم
 ءامعز نم « ىلع ىلأ نب ىلع نسحلا ىنأ ةعيبب باتك هعمو « شكارم ىلاو ديز ىنأ

 ةعانم قثاولا أر املو . عقو بيطأ كلذل ناكف « ةعاطلا ىف هلوخدو « طلخلا
 ءهعم ناك نم ةنواعمب « هءاحتقال ةبهألا ذاختا ررق « هتيماحسأب ةدشو « نصحلا

 « ةدشب نصحلا جوهو ٠ تيجزواو ىبو ةطملو « ةنانزو برعلا دوشح نم
 . ةمواقملا ىف ترمتسا هتيماح نكاو « قينجنملاب برضو

 نم نيرشعلاو ىداحلا ىفو . ىحضألا ديع رم ىتح كلذك رمألا رمتساو
 ةعيبلا نودعيو « ةبوتلا نوضرعي « ردي نب ىلع لسر لصو « ةجحلا ىذ
 .هعانتما ىلع نيونبويت نصح رمتساو « كلذ نم ءىش مي مل نكلو « ةعاطلاو
 مهخيش ةسايرب مهاومأو مهلهأ ىف لقعملا برع نم ريثك كلذ لالخ ةلخنا ىلع دروو
 ءركسعلا هعمو ىسوموبأ ريزولا مهاقلتف « مهتعيب ميدقتل بيطلا ىنأ نب نمؤملا دبع

 نم مهتاوخإ ةيئورب مل حمسو « مهتالص لزجأو ء مهتدافو قئاولا مركأو
 , 99 زانمىلإ اوداع مث ء مهحبرستب اودعوو « مهيلع اونأمطاف « نيلقتعملا

 ىلإ دوعلل قثاولا بهأت « ه 55 ةنس مرحملا نم نيرشعلاو نماثلا فو

 )١( 55و 4586 ص برغملا نايبلا .

 )١( ةينسلا ةريخذلا ١75 و١5 « ص برغملا نايبلاو 407١ .



 -هاككاس

 بكااوملا قسن ىلع « همخفأو عضو لكأ ىف « ىالحلا بكوملا ظتناو « هترضاح

 هتنيزب هجدوه ىف « ( ناع فحصم ) ميركلا فحصملا لمحف « ةيدحوملا

 ىبسكلاي لاغبلا تلمجو « هلمح ىذلا لمحل قنع ىف ةضفلا دئالق تلعجو 3 ةكيدقلا

 «فحصلا :ءارؤيةئاولا_لاسو:« ضيبلا بابقلا توموقي ىيدلادببلا تتر او: ءةلسلا

 مالعألا مهعمو « ةقاسلا ىف ءارزولا مهدعب نمو « ةيشاحلاو ةيارقلاو لهألا ةعمو

 بكوملا راسو « ةيديلقتلا اهتمالع ةعفار اهم لك نيدحوملا لئابقو «ةعبسلا ةيفالحلا
 مظعأ هلابقتسال ناسرفلاو سانلا تزربف « ةرضحلا ىلع فرشأ ىتح طفلا اذه ىلع

 اموي ناكو «نوطبلا رئاس نم برعلا دشتحاو «لوبطلاو دونبلا نولمحي مهو « زورب
 ءاهك اومرخآ ربشت ةيدحوملا ةفالحلاأ دحأ لابب ذثموي رطخم نكي ملو .©0دوهشم

 . ةريخألا اهسافنأ ظفلتو ءهدعب نم راهنت ىذلا « عادولا بكوم ةباثمب اهل نوكيسهنأو

 دس 17 نص

 سوبد وبأ وأ سيردإ ىلعلا وبأ لخد ذم « ماع ءاهز ذئدنع ىضم دق ناكو

 نم ةرداب ةيأ ردبت ملو « فسوي ىلأ ةنواعمب « ةفالحلا أوبتو « شكارم ةرضح
 هحتتفا اهف « ىنيرملا لهاعلا كارشإو «هدوهعب ءافولا م زتعي هنأ ىلع لدت «سوبد ىلأ

 فشوي وبأ بتك لثدنعو «هلاومأو هدنج ةنواعع ,ةعدقلا ةيدحوملا ةلودلا اياقب نم

 بلغ ىلا دالبلا فصن نم هنيكمتو « هدوهع ذيفنت بوجوب هرذني سوبد ىلأ ىلإ
 قاطع قايم: بحاس نما ربو هدعو دع نيويدولا تاكو  ةعوهتي علقو « ابتلع

 قل نو :لواع هريراو يوما نم لئابقلا تاعيب هيلع تلاوت ذمو« هتنواعمو
 نع عفادي نأ مزتعاو « هدعاس دادتشاو « هناطلس دطوتب رعش دق « سوسلا

 هلوسر در « فسوي وبأ ريذن هءاج الف . ةيدحوملا ةلودلا ثارت نعو « هشرع

 درج الإو « دالبلا نم هدي ىف ام عنقي نأب « هديس غلبي نأ هيلإ بلطو « ءافجي
 هبطاخي « ةجهللا ديدش اباتك فسوي ىنأ ىلإ بتكو « اهم هل لبقال ًادونج هيلع
 ساف نم جرخو « فسوي وبأ كلذل راثف . مهامع ىلإ ءاسئورلاو ءافلخلا ةبطاخم هيف

 ةمصاعلا ىلع فحزو « عيبرلا مأ ىداو ربعو « برغملاو نيرم ىنب دوشح ىف

 راصتخاى برغملا نايبلا» باتك نم ثلاثلا دلجملا ىبتني انهو . 478و4 7١ ص برغملا نايبلا )١(
 ةيرصانلا ةنازملا ىف دجو ىذلا طيوطخلا وهو ىثكارملا ىراذع نبال « برغملاو سلدنألا كولم رابخأ
 . ١ ذاتسألا ةيانعب ناوطت ةنيدمب هرشن مت دقو . رداصملاب صاخلا لصفلاو هيلإ انرشأو برغملاب تورجماثي
 ناك دقو ( #١558 ةنم رخاوأ) ىناتكلا يهارباو تيوات نب دم نيذاتسألا ةمهاسمو هدناريم ىميوه
 - ةليصاتام راكان. اهيعأو ء (ةنحاسم ميقأ نم باتكلا اذه فيلأتب انمايق لالخ انلا



 -ةهكاألال

 تبرطضاف « عايضلاو لزانملا برخيو « عورزلا فستني وهو « ةيدحوملا

 راعسألا تعفتراو « نوملا تلقو : دراوملا اهنع تعطقناو « شكارم ىف لاوحألا

 « ناسملت ريمأ نايز نب نسارمغي هفيلح ىلإ ثعبو «ةرضحلاب سوبد وبأ عنتماف
 ًازهثم « هدوشح ىف نسارمغي ضف . ةينس ةيده هيلإ هلسر عمو « هب ثيغتسي

 برغملا فارطأ ىلع ريغي ذخأو « ةينيرملا تاوقلاب فسوي ىنأ داعتبا ةصرف
 اهف ثيعيو « مهزانم لصأ « ةيولم ىداو ىف اهسالو « نيرم ىببل ةعضاخلا
 كري نأ « هروفل مزتعا كلذ ىلع فسوي وبأ فقو الف . ابلسو ابهنو ًابيرخت
 هتكرح ىلع ءاضقلاو « نسارمغي لاتقل رسسي نأو « اتقؤوم ةيدحوملا ةمصاعلا رمأ

 دتراو « تفيسنات ىداو رداغ دقف مث نمو . نيدحوملا ةزجانمل دوعي مث « الوأ

 عومج ىف اهرداغ مث « هتبهأ لمكتسي امايأ اه ماقأف « ساف ىلإ هتاوق ىف اعجار

 ه555 ةنس لوألا عيبر رهش فصتنم ىف كلذو « حالسلاو ةبهألا ةنسح « ةميظع

 هتاوق رئاس دشحو « هتابهأ هبناج نم لمكتسا دق ءانثألا كلت ىف نسارمغي ناكو

 وأ فيس رجأ قيرط نم « ةيولم ىداو وحن فسوي وبأ راسو . نينيرملا ةاقالم
 « ةنحاط ةفينع ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنف « غالت ىداوب ءاقللا ناكو : فيسرك

 ىف ءاسنلا لوثمب صخألاب تزاتماو « ةعاجشلاو مادقإلا ىهشمب امهالك اهف لتاق

 تابثلا ىلع ناعجشلل نهضيرحتو « نيقيرفلا نيب تارفاس بكارملاو جداوملا

 « داولا دبع ىبب هموقو نسارمغي ةعزهو « نيرم ىنب راصتناب تهنناو « مادقإلاو

 دلو صفح وبأ مهتمدقم فو « مرباكأ نم ةعامج عرصمو « مهفوفص قيزمتو

 لوتساو « هعومج تددبتو « ناسمات بوص هلولفب نسارمغي رقو . نسارمغي
 هذه تعقوو « لاومألاو داتعلاو حالسلا نم « هتلحم ىفام رئاس ىلع نيرم ونب

 .©0ه555 ةنس ةرخآلا ىدامج نم رشع ىناثلا ىف نسارمغي ىلع ةعينشلا ةمبزملا

 ىوق ىلع ءاضقلاب « هترخئوم ىف ةيداعملا ةبحللا ىلع « فسوي وبأ ىضق اذكهو

 هتابهأ لككتسي وهو « انيح اب حارتساف ساف ىلإ هتاوقب دتراو « ناسملت ريمأ
 دوشح ىف ( ه555 ) ماعلا سفن نم نابعش رهش ىف ساف رداغ مث . ةيلاتلا ةكرعملل
 وهو «شكارم ىلإ ةيدؤملا طئاسبلا ىلإ طبهو « عيبرلا مأ ىداو ربعو « ةمخض

 « ىبسلاو بهللاو « عايضلا بيرختو « عورزلا فاسننال ةيحان لك ىف هدنج حرسي

 طلخلا برع ازغ مث « ةبرخلا تاوزغلا كلتب مايقلا ف ه 555 ةنس ةيقب قفنأو

 3 1١8٠١. صال جذودلخ نباو 188١و ١1١ ص ةينسلا ةريخذلا ( ) ١
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 ذفنو « ديبعلا ىداو ازغ مث مهعومج قزمو « مهف نخْنأو « الدات ةيحانب ملزانمو
 . ابف ثاعو « تفيسنات ىداو ىلامش ىف ةعقاولا ىهو « ةجاهبص لزانم ىلإ
 20مل محك ماعوه رخآ اماع ةيلحملا تاوزغلا هذه تقرغتساو

 ذخأو « عزحلاو بارطضالا هداس دق ؛ كلذ لالخ ىدحوملا طالبلا ناكو

 « نيرم ىب درأ ضبني نأ سوبد ىأب نوبيبم ٠ برعلاو نيدحوملا خايشأ
 ةوخإلاو لهألا لتقو ءرايدلا تبرخو « رمألا مقافت نأ دعب « مهنيداع عفدو
 هذهضوخ ىوس رخآ ليبس ىأ عقاولا ف سوبد ىنأ مامأ نكي ملو « اودرش وأ
 اياقبو زازغألاو برعلاو نيدحوملا نم هتاوق رئاس دشحف « ةمساحلا ةكرعملا

 ديري شكارم نم هناوق ىف جرخو « محض شيج كلذ نم هل عمتجاو « مورلا
 هنأ فرعي ناكو « امادقم اعاجش نيدحوملا ءافلحلا رخآ ناكو « نيرم ىب ءاقل
 « نيرم ىنب ىلع رصنلا هل بتكي نأ امإف « ةمساحلاو ةريخألا ةكرعملا ضو فوس
 ىلي نأ امأو « عيبرلا مأ ىداو ءارو ايف « ملزانم ىلإ مهدري نأ عيطتسي ذئدنعو
 فسوي وبأ ملع املو . نيدحوملا هموقو هشرع نع اعفادم طقسيو ةمهاحلا هتميزه
 هجاردتسال ةطخ ىلإ أجاي نأ ئأر « هتبراحمل هتاوق ىف سوبد ىنأ جورخم

 دادترا ةياورلا انل روصتو . لامشلا بوص هتاوق ىف دتراف « هدعاوق نع هداعبإو
 نوكي دقو « ةيبرحلا ةعدحلا ةروص ىف « سوبد ىأ فحز مامأ « نيرم ىب
 ىلع فقو « ىنيرملا ريمألا نأ ىلع ىرخأ ةهج نم لدي دق هنكلو « ًاحيحص كلذ
 ةكرعملا هعم ضوخم نأ ىشخ هنأو « هدادعتسا نسجو ىدحوملا شيحلا ةماخض
 فسويوبأ دترا دّقف لاح ىأ ىلعو . هكابنإو هتلواطم ىلع لمعلا لبق ٠ ةمساجلا
 عضوم نم هلواطي وهو « هرثأ ىف ىدحوملا شيحلا راسو « لامثلا وحن هتاوق ىف
 « هءاقل ىشثحم ًاشيج دراطي هنأ ىرخأ ةهج ن٠ سوبد وبأ دقتعاو ءرخآل

 اودعتساو نيرم وني فقو كلانهو ءوفغ ىداو ىتح ةدراطملا هذه ترمتساو

 اهبف لتاق « ةفينع ةكرعم نيشيحلا نيب وفغ ىداو ىف تبشنو . نيدحوملا ءاقلل
 «نيرم ىبب ىلع موجها نولاوي نودحوملا ناكو « دلخلاو ةعاجشلا ىبتنمب ناقيرفلا
 ةدشب اولتاقو رخصلاك اوتبث نيرمونب نكلو « هسفنب ةكرعملا دوقي سوبد وبأو
 قيوطت نم « مهناسرف داجنأ نم ةعامج تنكمتو « نيدحوملا فوفص تلتخا ىح

 سوبدوبأ اهف نْنأ « ةفينع ةكرعم امهنيب تمحتلاو « هلوحنيذلا هبعسو سوبد ىلأ
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 « نارمع ىسوم وبأ هريزو هعم لتقو « هداوج نع اعيرص طقسو حامرلاب ًانعط

 تطقسو « مهلمش ددبو نيدحوملا فوفص تقزمو «يغملا هللا دبع نب ىلع هبتاكو

 سأرزتحاو « نيرم ىب ىديأ ىف « لاومألاو ةعتمألا نم اهمف ام رئاسب « مهلع

 ةالرأ ام لعق ارك ًادجاسرخف :«فسوي ىنأ ىلإ لمحو «نيدحوملا ءافلحلا رخآ

 , «سانلا عيمج اهتيرب ريتعيل » سافروس ىلع تقلعف سأرلا تلسرأو « رصنلا نه

 دحألا موي ى مهئافلخ رخآ كلهو نيدحوملا ىلع ةقحاسلا ةميزلا هذه تعقوو

 620 ريمتبس لوأ ) ه 75/6 ةنس مرحنلا رهش نم ىناثلا

 دق ناكو ٠ شكارم ىلإ فسوي وبأ رمألا راس « مساحلا رصنلا اذه رثأ ىلعو

 ةبكنلا أن لع مهفوقو رثأ ىلع « نيدحولا خايشأةفيلخلا بارق نم م ناك نم رف

 ديسلا ةفالحلاب اوعياب كلانهو « للمنيت ىف نيدحوملا لابج ىلإ اوأخلو « ةعورملا

 وعدت ةلزهمو تهاب حبش ىوس نكت مل اهنأ ديب . ىضترملا ةفيلخلا اخأ قاممسا ابأ

 نيرم ىب لهاع لخد « ه154 ةنس مرحملا نم عساتلا دحألا موي ىو . ءاثرلا ىلإ

 رباكألا رئاس هلبقتساف « يخف بكوم ىف شكارم ةرضح بوقعي فسوي وبأ

 نامألا هيلإ اوسّملاو « ةعاطلاب هوعيابو « خايشألاو ةاضقلاو ءاهقفلانم « هوجولاو

 « ةنيدملا لهأ رئاسل نامألا عاذأو « مهنأمطو فسوي وبأ مهنمأف « ةياجلاو

 لزنو « رومألا ترقتساو « نمألاو م تقةاسو:غ عيمجا نأمطاف اهزاوحأو

 ىلع تماقو « ىصقألا برغملا كلم شكارم حتفب هل مثو « ةبصقلاب فسوي وبأ

 رطيست «ةيتفلا نيرم ىبب ةلود ىه ةديدج ةلود «ةريخألا ةيدحوملا ةلودلا ضاقنأ

 « اقرش ىطسولا سلطألا لابجو ةيولم ىداو نم « ىصقألا برغملا ءائأ رئاس لع

 تفيسنات ىداو ىحالامث ةراغ لابجو ازات طابرنمو ءابرغ ىطنلطألا طيحملا ىح

 « « نيملسملا رمأب ) شك ارم ةرضح هلوخد ذنم فسوي وبأ ىمستو « ابونج

 .©0ريمألا »بقلب ىتكي كلذلبق ناكو « بقللا اذب- لئابقلا ىلإ هبتك تجرخو

 ناضمر رهش ىلإ شكارم اهقم « بوقعي فسوي وبأ نيملسملا ريمأ ثبلو

 نم ةثثهم دوفولا هيلإ درتو « اهاوحأ مظنيو اموتش 8 ىارظني وهو ءاه 554 هس

 ةلمحىف دحاولا دبع كلام ابأ رمألا هنبا ثعب « كلذ لالخ ىو « بوص لك

 ةجراخحلا لئابقلاو راوثلا نم « اع نم عاضخإو « اهوزغل سوسلا دالب ىلإ ةيوق

 نودلخ نباو ©« 7١٠٠ ص ساطرقلا ضورو + 8١و ١6١ ص ةينلا ةريخذلا )١(

 . ١74 ص ةينسلا ةريخذلا )١( .188 صال جو 756 صا جا
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 « ةسام ىتح هلغوت ىف رمتساو « اهحاون فلتخم ازغو « اهلإ راسف « ةعاطلا نع

 ىلإ داع مث « لئابقلاو ىحاونلا رئاس ىلع ةعاطلا ضرفو « ىصقألا سوسلا رغث
 ىلا « برعلا فئاوط وزغ ىلإ « هسفنب فسوي وبأ جرخ كلذ دعبو . ةرضحلا
 « ايهنو التق اهف تثاعو « اهنوصح تكلمو « ةعرد ةقطنم ىلع اهنائلس تطسب
 مهنم لتقو « اعابت مهلزئتساو « ةعرد قطنم قرتخاو « ناضمر ىف مهلإ راسف
 دالب رئاس حتتفاو «مهءاسن ىبسو « مهباودو مهاومأ ىلع ىلوتساو 2 ًاريبك ًاددع
 شكارم ىلإ داع مث « نيرهش ءاهز هذه هتوزغ ف ىضقو اهنوصحو ةعرد
 دمحم اهامعأ ىلعو اهبلع دقعو « ةريصق ةرتف اه ماقأف « لاوش رهش فصتنم ىف
 ضوفو « ةبصقلاب هلزنأو « هئارزوو هتبارق رباكأ نم وهو « ىبحب نب ىلع نبا
 مهراثآ عبتتو نمؤملا دبع ىبب راثآ ىلع ءاضقلاب هيلإ دهعو ؛ اهنوئش ىف رظنلا هيلإ
 زاوحأب ء ه594 ةنس ىف ضبق نأ ةدراطملا هذه راثآ نم ناكو . © اوناك اني
 دق ناكو « ىضترملا ةفيلحلا ىخأ « مهاربا ىنأ ديسلا نب قححإ ديسلا ىلع « للمنيت
 عيبرلا ىنأ ديسلا همع نبا ىلع كلذك ضبقو « مدقت امك ةفيلخ كلانه نودحوملا هبصن
 ,©0اعيمج اولتقو شكارم ىلإ مهدالوأ عم اوقيسو ةبارقلا نم هريغو

 طابر ىلإ راسف ( ه558) ةدعقلا ىذ فصتنم ىف شكارم فسوي وبأ رداغو
 ةيالوب كلام ىنأ ريمألا هدلول ةعيبلا ذخأ مث « ىحضألا ديع اه ىضقو « حتفلا
 . ساف هترضاح ىلإ كلذ دعب داعو « ؟2هدهع

 ىلع امهعقومب ةزراب ةيمهأ نم اهل امل ةجنطو ةتبس رمأب فسوي وبأ ىعو
 ايسالو « برغملا ىلإ سلدنألا ربعمو « سلدنألا ىلإ برغملا ريعم امهنوكو « قييضملا
 « الس رغلل اهنفس وزغ ذنم « برغملا وحن ةيناودعلا اينابسا تاين نم رهظ ام دعب
 فحز دق كلاموبأ ريمألا هنبا ناكو : نيماهلا نيرغثلا نيذه ىلع ءاليتسالا م زتعاف
 «نيرغثلا الك ىلع رطيسي ناكو «هيلع تعنتما اهنكلو « ه155 ةنس ىف ةجنط ىلع
 لئاوأ ىف ةجنط ىلإ هتاوق ف فسوي وبأ راسف . هركذ مدقت امسح ىفزعلا هيقفلا
 بوقعي ابأ ريمألا هدلو ثعب مث ءاهلهأل نامألا حنمو ءاهلع ىلوتساو « ه71/1ةنس
 ءادأب دهعتو « ةعاطلا ىلإ ىفزعلا نعذأ مث « امايأ اهلزانف ةتبس ىلإ ةريبك ةوق ىف

 نودلخ نباو «705و6٠١9 ص ساطرقلا ضورو ء158و184 ص ةينسلا ةريخذلا )١(
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 تاقآلاا ت

 . ©0ساف ىلإ هتاوق ىف ًادئاع دتراو ء كلذ هنم ناطلسلا لبقتف « ةيزحلا

 تناكو « ةسالع ىوس حتف نود ىصقألا برغملا دعاوق نم ايقاب نكي ملو
 نوطب نم تابنملا برع نم هئافلحو « ناسملت بحاص نايز نب نسارمغي ديب

 اهمحتقا مث ءراصجلا افوح برضو « محض شيج ف فسوي وبأ اهلإ راسف «لقعملا

 نيرم ىب حاتتفا كلذب متو . ه 51/8 ةنس رفص ربش ىف اهحاتتفا ناكو « ةونع

 . ةلماش ةلماك هيلع مهتدايسل مهطسبو « هراطقأو ىصقألا برغملا راصمأ رئاسل

 فسوي ىنأ نيب ةنحاط كراعمو بورح « ه 517١ ةنس ىف كلذ لبق تعقوو

 يقول شحوم ىبأل اهبف رصنلا ناك « ةدجوو « ناسملت زاوحأ ىف نسارمغيو

 ىبو نيرم ىبب خيراتب قلعتت اهنأل « انه اهوانتن نأ انعوضوم نم سيل ثادحأ

 . ةيدحوملا ةلودلا خيراتب اهل ةقالعالو « داولا دبع

 ةباجتسا « ةرم ريغ كلذ دعب سلدنألا ىلإ فسوي ىلأ ناطلسلا روبع امأ

 ةرهابلا هتاراصتناو « ىراصنلا دض اهم هداهجو « ةطانرغ بحاص رمحألا نبا ءادنل

 فلاحتلا نم « روط دعب ًاروط رخآألا نبا نيبو هنيب ناكامو « ناديملا كلذ ىف

 ريشن نأ دون امنإو . « سلدنألا ةيابن » انباتك ىف الصفم هانلوانت دقف « ةعيطقلاو

 ةلاسرلا سفنب امايق ناك. امنإ « سلدنألاب داهحلا ناديم نيرم ىنب لوزن نأ ىلإ انه

 اوفلخ نيرم ىنب نأو « نطبارملا رصع ذنم برغملا ام أدب ىلا « ةيخمراتلا

 دعبو « تقولا تاوف دعب نكلو « سلدنألا ىف داهحلا لامعأب مايقلا ىف «نيدحوملا

 ةرتفلا لالخ « ىراصنلا ىديأ ىف « ةدلاتلا ةيسلدنألا دعاوقلا ظعم طوقس

 سلدنألاب اهدراومو اهاوق تلءاضتو « ةيدحوملا ةلودلا ناطلس ايف رابما ىلا

 مهترصاننو ء سلدنألاب ثداوحلا ريس ىف نيرم ىب لخدت نأ د . برغملا م

 « اماع نينامث ءاهز دتما ًارصع «سلدنألاب ةيمالسإلا كلاملا رسل ا

 2 ليوطلا اهدومص قو « ةينارصنلا اينابسا دض اهحافك ىف ال نوع ركأ ناك

 « ةريزحلا هبش ىلإ ىلاوتملا مهروبعو نيرم ىبب نوع الولو « عارصلا ناديم ىف

 ليوطلا رمعلا اذه لك ةطانرغل بتك امل « ةريغصلا ةيمالسإلا ةكلمملا رزأي اودشيل

 نيرخآ نينرق ءاهز ىربكلا سلدنألا رايها دعب دتما ىذلاو « هتشاع ىذلا

 اهديبمو ةيدحوملا ةلودلا رهاق « ىنيرملا بوقعي فسوي وبأ ناطلسلا وتو
 سادنألاب ةليلحلا داهحلا لامعأو «٠ برغملا ءاحنأ ىف «ةرفظملا حوتفلاب ةلفاحةايح دعب
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 (م 1188 ةنس سرام ) ه588 ةنس مرحملا ى « ءارضحلا ةريزحلا رغثب كلذو
 ,©0هّللاب روصنملا بقل سلدنألاب ةرهابلا هتاراصتنا هيلع تغبسأ دقو

 ل

 بابسألاو لماوعلا ضعب ضرعتسن نأ اهيف لواحن « لمأت ةظحل فقن نآلاو
 ىدهملا نالعإب « اهمايق ذنمتشاع نأ دعب « ةيدحوملا ةلودلا طوقس ىلإ تدأ ىتلا
 ىبح « ه ه18 ةنس ناضمر ىف زلجبإ لبج ىف « هتسايرو هتمامإل ترموت نبا
 مرحما ىف ىنيرملا بوقعي فسوي ىنأ ناطلسلا دي ىف « شكارم اهترضاح طوقس
 ىف « نرق فصن ءاهز اهم تضق « اماع نيسحخو نيتنثاو ةئام ء ه "58 ةنس.
 ةيقيرفإ حاتتفا مث « هراطقأ رئاس حاتتفاو « برغملاب ةيطبارملا ةلودلا ىلع ءاضقلا
 شيندرم نبا ةروث ىلع ءاضقلاو « كلذ دعب سلدنألا دعاوق حاتتفاو « اهروغثو
 ىف كلذو « سلدنالاب ةمواقملاو ةروثلا داهم رخآ «ةيسرم ةكلمم ىلع ءاليتسالاو
 دتمت « خيراتلا كلذ نم ىربكلا ةيدحوملا ةيروطاربمإلا تماقو « هد51/ ةنس

 رهن فافض نمو « ابرغ ىطنلطألا طيحما ىتح « اقرش سنوت لحاسو ةيبول نم
 ءارحصلا فراشمو سوسلا دالبو ةعرد ىداو ىتح « الامش سلدنألاب هئجاتلا

 ثكمت ل «فارطألا ةيمارثملا ةميظعلا ةيروطا ريمإلا هذه نأ ىلع . ابونج ىربكلا
 رطغلا .هلغشي ىذلا وه « نرق فصن وحن نم رثكأ اهكسامتو اهددحو ىلع
 « فسوي بوقعي ىلأ ةفيلحلا هدلو دهعو « نمؤملا دبع ةفيلحلا دهع نم ريخألا
 ه0 )رصانلا دمحم ةفيلخلا « روصنملا دلو دهع ذنمو . روصنملا ةفيلخلا دهع مث
 دهع ىف ىتح كلذ لبق تأدب ىلا « ككفتلاو لالحنالا لماوع لمعت «.(م٠
 ضيوقتىف « لاعفلا اهلمع « ةرهابلا هتاراصتناو همزعو هتوق اهتبجحو « روصنملا

 ةموئشملا باقعلا ةعقوم ريتعن نأ اننكميو . اهتدحو قيزمتو « ةيدحوملا ةلودلا مئاعد
 اذه برست ىف « ةمساحلا لماوعلا رطخأ (م 1717 هيلوي  ه 504 رفص )
 سسأ ةميظعلا ةثراكلا هذه تزه دققف « خماشلا حرصلا كلذ ىلإ « لالحنالا

 ةيدحوملا شويجلل عورم ءانفإ نم اف عقوام ناكو « قامعألا ىلإ ةيدحوملا ةلودلا
 عضعضتو « اهاالحناب ًاحضاو ًاريذن « ةيركسعلا اهدراومو ةلودلا ىوقل قو
 « فاعضلا ءافلحلاو ثادحألا ءافلخلا رصع ءاج مث . اهدراوم لءاضتو « اهاوق

 برعلا خيراتو سلدنألا ةياهبن » بانك سلدنألاب هتاوزغو فسوي ىبأ داهج ىف مجاد (1)
 . ه8 - م8 ص ةيناثلا ةعبطلا « ني رصنتملا
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 هلك كلذو « ةرمتسملا ةيلهألا بورحلاو « ةفالخلا شرع ىلع سفانتلا رصعو

 . اعابت اهدراوم راهنتو اهفارطأ صتقت ةلود لظ ىف

 تناك « ىرخأ ةريطخ لماوع ززعتل تءاج « ةمساحلا باقعلا ةعقوم نأ ىلع

 . ةيدحوملا ةلودلا حرص « ةيبدألاو ةيداملا ةبرخلا اهراثآ ثدحتل « اعابت عمتجت
 ءافلخلا رصعو « ةضهللا رصع لظ ىف ىتح اهلمع لمعت لماوعلا هذه تناك دقو

 « هتاذ ةيدحوملا ةموكحلا ماظن « لماوعلا هذه ةمدقم ىف ناك دقو « ءايوقألا

 ساسأ ىلع موقت ةيدحوملا ةموكحلا تناك دقف . ىدحوملا مكحلا بولسأو
 لعجي « ةلودلا سأر وهو ىدحوملا ةفيلخلا ناكو « ةرسألاو ةليبقلاو ةيبصعلا
 راطقألا ىف مكحلا ىلوتيالف « ةيلئاعو ةيلبق تاعاطقإ اهتالامعو ةلودلا راطقأ نم

 لاوحأ ىف الإ « هتبارقو هتموهع ءانبأو « ةفيلخلا ءانبأ نم ةداسلا ىوس تالاعلاو

 ملو . دحاو تقو ىف سلدنألاو برغملا ىف قبطت ةدعاقلا هذه تناكو « ةردان

 « مكحلا نولوتي نيذلا « نييلبقلا ءاعزلا وأ « ظافحلاوأ ةداسلا كئلوأ نكي

 « ةهازنلاو مزحلاو ةيافكلا نم « لاعئوتسم ًامئاد نوعتمتي « ندملاو تاعطاقملا ىف

 ةداقو« ةفعلاو ةهابنلاو « ةردقملا ىوذ نم لاجر « ةريثك نايحأ ىف مهنم ناك نإو

 ى « قيضلا ىعاطقإلا بولسألا اذه نأ كشالو . برحلا لاجر ردقأ نم
 عافدلابوأ « ءاخرلاو نمألاو ماظنلا قيقحتب اليفك امئاد نكي مل « ندملاو تالاعلا

 سلدنألاثداوح تفشكدقف مث نمو « اهروغثو ةيروطا ريمإلا راطقأ فلتخم نع

 دقف سلدنألا ىف امأف . هروصقو ماظنلا اذه فعض نع « ديعب ريغ « ةيقيرفإو

 ةلاتشق تذفنو « ةيمالسإلا ىضارألا ىلع لاغترلاو ةينارصنلا اينابسا تلاطتسا

 طئاسب ىلإ اهشويج تلصوو «(انيروم اًريس ) تاراشلال بج ءارو ام ىلإ اهتاوزغب

 « هناي ىداو ربث فافض ىبح ةريغصلا نويل ةكلمم تذفنو « ةيليبشإو ةبطرق

 ءاروام دعاوق ىلع ىلوتست نأ « اهناج نم ةئشانلا لاغترلا ةكلمم تعاطتساو

 عطتست ملو . سويلطب ىتح اقرشو « بلش ىح ابونج اهتاوزغب ذفنت نأو « هجاتلا

 « ةديدعلا تايماحلاو دراوملا نم اهمدل ناك امم مغرلاب سلدنألاب ةيدحوملا ةدايقلا

 ناودعلا اذه عمقت نأ « رحبلا ءارو نم تاوقلا نم اهيلع قفدتي ناكام ,غرلابو

 ةقيرطب ةينارصنلا تاوزغلا هجو ىف فقت نأ وأ « ىراصنلا بناج نم رمتسملا

 هبش ىلإ مهروبع نم مغرلاب « مهسفنأ نودحوملا ءافلخلا عطتسي مل لب « ةتباث
 سلدنألا ةيامح « ةلئاملا مهددتعو « ةرخازلا مهشويج ىف « ةرم ريغ ةريزحلا



 - هاله

 رثكأ قافخإلا ةرارم نم مهماصأ ام ناكو « ةدوقفملا اهروغثو اهدعاوق دادرتساو

 تاوزغ ىوس ةعماللا ةقفوملا ممتاوزغ نبب نكي ملو « حجنلاو حتفلا نم اوققتح امج
 هيلوي  ه هو١ نابعش) ةديظعلا كرألا ةكرعم ىف رهابلا هراصتناو روصنملا

 , عه504) ةقحاسلاباقعلا ةمزه هراثآ تح نأ ثبلت مل راصتنا وهو (مم45

 دمحم ىنأ ةفالخىلع اجورمخ «لداعلا ةفيلحلا مايقب سلدنألا ىف راثالا هذه تمقافتو

 ىلإ هحونجو « ( ه198511) ىسايبلا ةروث مارطضا مث «شك ارمب دحاولا دبع
 ةفيلحللا جورخ مث « نوصحلاو ىضارألا ديدع هيلإ هميلستو « ةلاتشق كلم ةألامم

 دنحلاب هتناعتساو « ةلاتشق كلل ىلإ هئاجتلاو « ه 574 لداعلا هيخأ ىلع نومأملا
 نوصحخلا نم ةديدج ةفئاط ةلاتشق كامل هرودب هميلستو «هرمأ قيقحت ىلع ىراصنلا

 هللادبع ىخأو ةيسنلب ىلاو ديز ىنأ ديسلا ةاسأم كلذىلإ فيضن نأ بجو . ةيسادنألا

 نايز ليجوبأ ريمألا ضيم اًهيح ؛ ديسلا اذه رمأ نم ناك ام انيأر دقف « ىبايبلا
 حبصأو ةينارصنلا قنتعا و « نوجارأ كلم ةيامح ىلإ أجتلا دقف «ةيسنلب مكح هنم عزتناو

 وزغ ىلإ مهدوقيو « نوصحلا نم هديب ناك ام ىراصنلل ملسي ؛هنيدو هتمأ ىلع ابرح

 نايبئاب اريذن غ اهلك ةريملا ثاذحألا مذه..تنا< دقو. . .ةيمالنإلا ىضارألا

 «ىربكلا اهدعاوق طوقسلديهقلاو ءالاص وأ ككفتو ءاهتدحو قيزمتو «سلدنألا

 . اهراطقأ نم مظعلا رطقلا اذه ةيدحوملا ةلودلادآفب ًاريذن هسفن تقولا ىف ناكو

 مهثيعو «ةينغلا اهدعاوقو اهروغنل ةيناغ ىنب وزغ ناكدقف «ةيقيرفإ ىف امأو
 « اماع نيثالث ىدم كلذو « اهلاومأل مبءاهتناو اهناكسل مهلتقو « اهطئاسب ىف

 ةيقيرفإ ىف ةرمتسملا كراعملا نم هضوخم نأ ةيدحوملا ةفالحخلا ترطضا امو

 هذه ليبس ىف « ةلئاملا تاقفنلاو دوهحلا نم هتدبكت امو « ةرّفلا هذه لالخ

 نع دوذللو « ةيناغ ىنب ةعفادمل لاتقلا ناديم ىف اهشويج نم كله امو « كراعملا
 فاعضإو « اهدراو» ضيوقت ىف غلاب رثأ هلك كاذل ناك : ةيقيرفإ ىف اهناطلس
 مغرلابو . دراوملاب اهرخزأو اهانغأو « اهراطقأ مظعأ نم رطق بيرختو « اهاوق
 « ةيناغ ىنب ةروف ىلع ىضقن نأ ةياهلا ىف تعاطتسا « ةيدحوملا ةفالحلا نأ نم
 مهنطوم ةقرويم حتتفت نأو « ةيقيرفإلا ىضارألاو روغتلا رئاس مهنم درتست نأو
 ناطلس ديطوتل ايفاك نكي مل كلذ نإف « مهتسايرو مهتموكح ىوثمو « ىسيئرلا
 دقو « فراحلا ثداوحلا رايت نود لوحيل نكي ملو « ةيقيرفإب ةيدحوملا ةلودلا

 . ةيدحوملا ةلودلا لظ ىف ءاقبلا ريغ رخآر دق ىلإ ةيقيرفإب عفدني ناك



 - ةالث-

 ام ةيصفحلا ةلودلا مايقو « ةيدحوملا ةلودلا نع ةيقيرفإ خالسنا ناك دقو
 ثادحألاو « ةيناغ ىبب ةروفل ةجينن عقاولا ىف (م 1778 ) م5171 ةنس ذنم

 ةبرضرطخأ « سلدنألا عايض دعب « لاصفنالا اذه ناكو « اهتراثأ ىلا ةميظعلا

 ىلوتساف ناسملت اهتعبت مث « ةيميلقإلا ةيحانلا نم ةيدحوملا ةيروطاربمإلا تباصأ
 « ةلقتسم ةرامأ اه تماقو « داولا دبع ىنب نم هموقو نايز نب نسارمغي الع
 طسوألابرغملاو ةيقيرفإ ةيدحوملا ةلودلا تدقف كلذبو ءءافلاو دطوتلا ف تذخأ
 ةوعدلاب الوأ امهاتلك تماق ثيح « ةجنطو ةتبس ىرغث تقولا سفن ىف تدقفو

 « ةجنط اهنعبتو (ه 541 ةنس ) ىنزعلا هيقفلا ةسايرب ةتبس تلقتسا مث « ةيصفحلا

 . ةيلامشلا اهروغث رئاس ةيدحوملا ةلودلاتدقف كلذبو . نيمألا نبا ةسايرب تلقتساف
 ىلا ةلحرملا ىهو « ةيدحوملا ةلودلا ككفت ىف ةريخألا ةلحرملا تناك مث

 فارطأ ىلع اعابت اوبلغو « ةيولم ىداوب مهرمأ ىوقو « نيرمونب اف رهظ
 فئاوط ةعناصمب ةيدحوملا ةفالحلا هيف تلغش ئذلا تقولا فو . ىصقألا برغملا
 ءاحنألا ف ةروثلا عمقبو « مهتانايخو مهردغ ةحلاعمو « مهريغو طلخلا نم برعلا

 نودحوملا رعش املو . ةيلاهثلا ءاحنألا ىف اعابت نولغوتي نيرمونب ناك « ةيبونحلا
 « ىصقألا برغملا ىف « ةعساشلا مهتيروطاريمإ نم ىبت ام ىلع « نيرم ىبب رطخم
 ةسانكم طوقس ناكو « ةعفادلا ةضهانلا ةوقلا كلت ىلع بلغتلل تاف دق تقولا ناك

 « ىصقألا برغملا راصمأ عايض ىف ةياهنلا ةيادب ء ه4 .ةنسىف نيرم ىب ىديأ ىف
 نيرم ىب ىديأ ىف ةرم لوأل تطقسف «ةدلاتلا ةميدقلا برغملا ةمصاع ساف اهتلتو
 مظعأ ساف طوقس ناكو « نيماعب كلذ دعب ايئاهن اهلع اولوتسا مث « ه145 ةنس ىف

 نورشع ضمت ملف « ريخألا رايمنالا ناونع «شكارم دعب ىضقألا برغملا راصمأ
 برغملا ىضارأ رئاس نيرم ونب حاتجا ىتح « ىضترملا ةفيلحلا دهع ىه ىرخأ اماع
 كلت رئاس ىلع اولوتساو « عيبرلا مأ ىداوو قارقر ىأ ىداو ءارو ايف ؛ ىصقألا

 مهتعياص دب نم ه 558 ةنس مرحملا ىف شك ارم ىلع مهئاليتسا ناك مث « ةقطنملا
 . ةيدحوملا ةلودلا ةمتاخ ناكو « ملكؤملا ريرملا عارصلا كلذ ةمتاخ « سوب ىنأ

 تبعل دق ةيبدألا لماوعلا نإف « ابناج ةيداملا بابسألاو لماوعلا انكرت اذإو

 ىلع تماق « ةيدحوملا ةلودلا نأ كلذ . ةيخيراتلا ةاسأملا هذه ىف ًارود « ًاضيأ

 نع رظنلا ضغب سسألا هذه تناكو « ةيدحوملا ةديقعلاو « ةيدهملا ةمامإلا سسأ

 ةيلبقلا نيدحوملا ةملك عمجتو « ةيدحوملا ةماعزلا رصاوأ قئوت « اهرمأ ةقيقح



 ْ - ةالال ب

 ةفالخ ىلإ « ةيدحوملا ةمامإلا تلوحن الف « ةدحاو ةمامإ لوح « ةيديقعلاو

 تناك ىتلا« ةيديقعلا رصاوألا هذه تفعض « نمؤوملا دبع ىب ف ترصحت او « ةيويند

 ةسامح ةيأ نموملا دبع دعب نم نودحوملا ءافلحلا دبي ملو «ةيدحؤملا ةماعرلا نيب قثوت
 هبير ىدبي ٠ سكعلاب روصنملا ةفيلخللا ناكو . ةيدهملا ةمامإلا ديجمت ىف ةرهاظ
 رييغت ىأ ثدحم نأ ىلع أرجي مل هنكلو « هتمصع ىو « ىدهملا ةمامإ ةحص ىف
 نومأملا سيردإ العلا وبأ هدلو ىلوت الف . ةيدحوملا ةمامإلا موسر ىف « رهاظ
 ءاغلإب ريبشلا هموسرم ردصأف « امادقإو ةأرج هنم دشأ كلذ ىف ناك « ةفالحلا

 ىف ةيقيقح ةروثب كلذب ماقو (ه5717/) اهراثآو اهموسر وحمو « ةيدهملا ةمامإلا
 هتيصوو ىدهملا ثارت وحمىلع ءارتجالا اذه رثأ نم ناكو . ةيدحوملا ةديقعلا نايك
 ىلإ اوأحلو « نمؤملا دبع ىبب ةفالخ ىلع نيدحوملا خايشألا ظعم جرخ نأ « ةينيدلا
 نم رشابم رثأ هل نكي مل ماصفنالا اذه نأ نم مغرلابو . ةدماصملا لابج ىف مهزانم
 شكارم ةفالخ تدقفو « عقو قمعأ ةيبدألا ةيحانلا نم هل ناك دف « ةيداملا ةيحانلا
 ةقطنم ىف اهسالو « ىلبقلاو ىحورلا دييأتلا نم ؛ هب عتمتت تناك امم أر يثك هئا رج نم
 نب برقتلا عقو «نومأمل دلو ديشرلادهع ناك الف . سوسلا دالبو ةدماصملا لابج
 « ةيدهملا ةمامإلا موسر ديشرلا داعأو « ةيدحوملا ةفالحلا نببو نيدحوملا ءامزلا
 ةيدحوملا ةفالخلا نكلو . ةملكلل اعمجو « ءامعزلا ءالئو ءاضرإ « ةقباسلا اهديلاقتو

 نيبو اهنيب ديدحلا برقتلا كلذ نكي ملو « اهباصأ ىذلا عدصلا كلذ نم أربت م
 . مئادلا رذحلاو ةلدابتملا بيرلا هاشغت تناك لب « ىرعلا قيثو «ءامدقلا اهئايلوأ

 ةيربرلا لئابقلا ضعب نيبو «ةيدحوملا ةفالحلا نيب ةيلبقلا طباورلا رمأ ناك كلذكو
 ىوقأ نم ىهو ةروكسه تناك دقو . ءامدقلا اهراصنأ نم برعلا فئاوطو «ةيوقلا
 « اهيلعجورحلا نيبو ةيدحوملا ةفالحلا دييأت نيب دد رت كددع اهرثكأو لئابقلا هذه
 كلذب تبعل دقو « ةيصخشلا ةحلصملا ثعاوبل نكلو « أدبملا وأ ةديقعلا ببسبال
 فئاوط امأو . ةيدحوملا ةفالخلا رياصم نم « ةريخألا ةلحرملا ىف اماه ارود
 نم مهفقوم ناك دقف «مهريغو رباج ىبو لقعملا برعو طلخلا برع لثم برعلا
 نم ةفطاع ةيأ اهدييأت ف هودحم نكي ملو « انئوم اهمذ افقوم « ةيدحوملا ةفالحلا
 ديبأت ىف مهلقت ناكو « مهللع تقدغأ امهم « ةعينصلا ركشوأ « تباثلا ءالولا
 بيرختلا لامعأ تناكو . ةعيضولا ةيداملا ثعاوبلا ىوس هيلمتال « ةفلتخلا تاهحلا
 مهتانايخ تناكو ءاولح ا ْمهطاشن قرغتسي ام لج ىه « بهذاو كفسلاو ثيعلاو
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 - ةال6

 ةفالحلا تناعدقو «لاثمألا برضم «كراعملا فلتخم ف « مهئافلح ةرصن نع مهذاختو

 ا كوت يتوحب رووح ليع سيوسا اجمل

 سسأ ضيوقت ىلع لمعلا ف « مهسفنأ نيدحوملا ءافلخلا ةعبت ىسنن الأ بجو

 نوردحني « رصنتسملا فسوي ةافو ذنم « ءافلخلا انيأر دقف . مهلودو مهن اطلس

 «شرعلا مانتغا لوح « مهنيب ايف عارصلاب نولفتشيو « ةيلهألا برحلا ةيواه لإ

 تقرغتسا دقو « ةميقع ةيلهأ كراعم ىف « اهدراومو ةلودلا ىوق نوددبيو

 ء ةرخاز دراومو ةليوط ةريف « مصتعملا بيو « ديشرلا هدلو مث « نومأللا كراعم

 نودطويو « برغملا ءاحنأ لخاد نولغوتي نيرم ىنب هيف ناك ىذلا تقولا ىف

 لتقف « مهئافلخ لتق ىلع مهدهع رخاوأ ىف نودحوملا أرثجا دقو « اهف اطلس

 خابشأ ثومألا لو « لدم فيفا هل ل مث + حاولا دبع دمح ةفيلخلا

 اذهب تينفأ دقو « ديزتوأ ةثام وحن اوناكدقو « هتعبب اوثكن نيذلا « نيدحوملا

 . نوشلاهيجوت ىف ىوقلا اهذوفن راناو «ةيدحوملا ةءاعزلا ةصالخ « ىومدلا لمعلا

 لالحنالا نم اليوط ًادهع تزاج « ةيدحوملا ةلودلا نأ هتظحالم ردحجت اممو

 تجردتو « ةريخألا اهسافنأ ظفلت نأ لبق « اماع نيتس ءاهز لاطتسا « ككفتلاو

 ثدح اك « ًاثجافم اعبر س آر م أ اهطوقس نكي ملف ؛ةبق ةبقاعتم ًاراوطأ لالحنالا اذه ىف

 نمو « ةيلاتلا ةلحرملا نع ءىبننت ةلحرم لك تناك امنإو « ةيطبارملا ةلودلا رمأ ىف

 طوقس اهنادحأ ىلا كلتك « ةقيمع ةزه ةيبرغملا ةمألا ىف ثدحم مل اهطوقس نإف مث

 رايما دنع « ةيبرغملا ندملا نم اهريغوأ شكارم ىف عقي ملو « ةيطبارملا ةلودلا

 لوخدي تنرتقا ىلا « ةعورملا رظانملا كلت نم ئش « ئىدحوملا مكحلا

 اهنلود ةيبرغملا ةمآلا تلبقتساو « رضاوحلا نم اهريغو « شكارم نيدحوملا

 نأ ثبلي لو « ىضرلاو راشبتسالا روعشب - نيرم ب ةلود  ةديدحلا ةكاحلا

 « ماظنلاو نمألا داسو « ةرهازلا نيرم ىبب ةلود تعطسو « ديدحلا قلاع

 ثادحألاو تازحلا كلت تفتخاو «ىداوبلاو رضاوخحلا ىف ءاخرلاو رسيلا معو

 ٠ نرق فصن نم رثكأ « ةعداولا ةايحلاو ملسلا ءافص ركعت تغبل ىتلا « ةفينعلا

0 
 .ىذلا « خماشلا ىلبقلا حرصلا كلذ راما « ةيدحوملا ةلودلإ رايمنا رثأ ىلعو

 لبقأوأ دحلا دج الك« نيدحوملاو « ةدماصملا لئابق رث رئاس نم « هدقع مظنني ناك

 مسقنت لئابقلا هذه تناكو « ةرارحلا ةيدحوم ا شويح ا دامع ودغيف « داهجلا



 - ةهالق

 ةعومجما اماف . نيدحوملا لئابق ةيناثلاو « ةدماصملا لئابق ىلوألا : نيتعومجم ىلإ
 لئابق نم ءاهريغو ةجاحو ةناليهو ةلاكدو ةروكسهلئابق مضت تناكف «ىلوألا
 نمو « انوطب اهرثكأو اددع لئابقلا هذه ريكأ ةروكسه تناكو « ةدماصملا
 لئحت « اهدوشح ةرفوو اهماخضل تناكو ء ( ةسيفنك ) ةيسفنج ةليبق اهنوطب
 مهيلع بلغت تناك اهلهأ نأ ديب « ةيدحوملا ةلودلا لئابق نيب « ةظوحلم ةناكم
 نورثويلب «فرتلاو رضحلاةايحنم هيف اوسمغنا ايف « نيدحوملا نوطلاخمال «ةواددبل
 شكا رم قرش بونج ىف ةدتمملاو «ةمعاشلا سلطألا لابجنم ةبعشتملا مهابج مازعلا
 اوجمو ةيدحوملا ةلودلا ىلع نيرم ونب بلغ الو : ىصقألا سوسلا فراشم ىتح
 اوثبلو «ةنيكسلا اومزاف «ةليقثلا مراغملا املع اوضرفو ةروكسه اودهطضا ءاهراثآ
 تناكو ءاهتوعدب اونيدي ملو «ةديدحلا ةلودلا ةمدخ اوضتري ملو « مهابجم نيمصتعم

 ناكو . رخآل نآ نم تاوانإلا عفدب مهودر نيرم ىب ركسع ةأطو مهيلع تدتشا الك
 ةيالل دوشحلا ملوح نودشحو « ىلا لالقتسالا نم عونب بسيسو

 طئاسب لهأ نم لبحلا لئابق ضعبي انايحأ نونيعتسيو « مه ةايابج ليصحتو « مهتاطلس
 ا تر وق ا, هايل هروكم ولي جن ردوعلا

 ءالولا نع ةديعب ةروكسه تئبل اذكهو . لقعملا برع نم تانابشلاو « نايفس نم
 ناطلسلا مايأ ثدح انك « ةيزحلا قيرط نعالإ « مهتعاطب نيدتال « نيرم ىببل
 , ؟9اهيخارتو ةلودلا فعضي ترعش ىم مهئوانت انايحأو « ىنيرملا نسحلا ىنأ

 ةناليهو ةلاكد لثم « شكارم ىبرغ ةدماصملا لئابق ةيقب تلقتسا كلذكو
 طيب هل لس يلجلا قرار هيكتور واسوا « ةحاحو

 نم ةبرقم ىلع اهزانمو « نيدحوملا لئابق مضت تناكف ةيناثلا ةعومجما امأو
 َة ا ءاه ريغ ىلع رائيإلاو قبسلاب تزاتما لئابق عبس اهنمتناكو ؛«شكارم
 هذهو . شك ارم حاتتفا لبق ىرخأ ةرابعبوأ «هرمأ دطوتي نأل بق « ترموتنباىدهملا
 للمنيتو «ةتاتنهو «ىدهملا مامإلا ةليبق ةغره ىهو «ةدماصملا ىلإ ىمتنت عبسلا لئابقلا
 ةويمدجو « ةجرزهو « ةسيفنجو « هرمأ ةيادب ىف ةغره عم هوعياب نيذلا مهو
 نمؤملا دبع ةفيلخلا ةليبق ةيموك ىه « ةنماث ةليبق امم قحلتو . ةكيروو ( ةويمدك)
 « ةعاطلاو ةعيبلا ىف اهقبسل نالا لئابقلا هذه تناكو . ىدهملا ةباحص ريبك ىلع نبا
 6 يزل فاضي الف . رومألا ماهم مايقلاو بصانملا ىلوتو «ذوفنلاو ناطلسلا ىف راثيإلا ايازمب عتمتت
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 همها

 ,©9ةيلاغلا ةلودلل نييداعلا اياعرلا نم اوحضأو ؛ مهرمأ فعض ةيدحوملا ةلودلاترابما

 لكتدقفو « ليلقب ةلودلا طوقس دعب -ىدهملا ةليبق - ةغره ةليبق ترثد دقو

 ىدهملا مهنيبلزن نيذلا مهو ؛لّدمنيت لهأوأ ةليبق ريصم ناك اذكو « ذوفنو ةناكم

 « ةلودلا بصانم ىف نأش 0 ناكو « هدجسمو هراد أشنأو 2 هتمامإ نلعأو

 . ةدماصملاءامجز نم هريغ هرمأ كلمو ؛ديعب ريغ اوضرقنا مهمالاجر نكلو ءاهتالامعو
 نودلخنبا هيف بتك ىذلا رصعلا ىتح لازيام «لّلمنيتب مهمدل ىدهملا ريق ناكو

 ةلجتلانم هيلع ناكام ىلعو « ًاقومرم ارازم لازيام « ها/٠8 ةنس ىلاوح «هخرات

 ىرثتو «ظافحلاوباجحلاهيلع موقيو «رارمتساب بازحألاو نآرقلا هبرلتي «مظعتلاو

 ةفاكمهعمو للمنيتل هأ ناكو . اكريتو ارذن تاقدصلامدقتو « جف لك نم دوفولا هيلإ

 ىلعرهظتسةلودلا نأو ءدوعيس ىدهملا رمأ نأب ءامزاج ًاداقتعا نودقتعي «ةدماصملا

 .©0هي مهدعوام قفو كلذو ءآروج تثلم اك الدعضرألا ىدهملا الو «قرشملالهأ
 « ةلودلا ىف انكمتو اسأب نيدحوملا لئابق دشأ نم تناكف « ةتاتنه امأو

 بحصلا دحأ « قاتنملا يح نب رمع صفح وبأ خيشلا اهميعز هيلع ناكامل كلذو

 بصانم عفرأ نوأوبتي هوانبأ ثبل دقو « ىدهملاىدل ظوحلم ةناكم نم « ةرشعلا

 ىأ نب دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا « رصانلا مايأ مهميعز ىهتناو .« ةلودلا

 ةلود اهب اوماقأف « ةبقعل اهكلم دهمو « ةيقيرفإ ةيالو ىلع بلغ نأب « صفح
 لابجي ميدقلا اهطوم ىف ةتاتته تثبا « ةيدحوملا ةلودلا تبتنا املو . ةميظع ةلقتسم

 ةعضاخلا لئابقلا نم « نيرم ىْب مايأ اوناكو « شكارم نم ةبرقم ىلع « نرد
 . اهنيابج ليصحتو اهطبضل اوءاش نم اهلع نولوي « ةديدحلا ةلودلا ناطلسل

 « ةتاتنه لبج راوي مهلبجو « للمنيتو « ةتاتنهل ةعبات ةويمدج ةليبق تناكو
 ضبإلا عئتماو « نيرم ىنبل مهضعب عضخو « مهرمأ قرتفا ةلودلا تراهنا ايف

 تناكو « ةتاتنهل ةرواحما لئابفلا نم كلذك ةكيرو تناكو . ةعاطلا نع رخآلا

 . ©9نيمصاختملا نقيرفلا نم ريثك اهف كله ةرمتسم بورحو نئف مهن
 «ةيودبلاو ةيربرلا لئابقلا نم ةعومحملا كلتل « ةيسؤملا ةمتاحللا تناك اذكهو

 ةلود ءىشنت نأ نم اهثكمو « قامعألا ىلإ ترموت نبا ىدهملا ةوعد اهتزه ىلا
 . ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا ىه « ىاالسإلا برغلا ىف « لودلا .ظعأ نم
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