
 لوألللضفلا
 فتاويبلو ةلاتشق

 ثلاثلا ودنانرف دهع ىتح نماثلا وسنوفلا دهع ذنم

 .نوجارأ كلم ىفاثلاونوفلأ . هدهع ىف ةيئابسإلا ةيئارصنلا كلاما . ليبنلاب بقلملا نماثلا وسنوفلأ

 .امهفلاحتو امهنيب قئالعلا ةيوست . ىناثلا وسنوفلأو نماثلاوسنوقلأ عاّجا . نوجارأو ةلاتشق نيبقئالعلا

 .اراثان ىلع برحلا:ربشب نماثلا ونوفلأ . ىناثلا ىرته الجنا كلم ةنبإ نم نماثلا وسنوفلأ جاوز
 كحتلا . نوجارأو ةلاتشق نيب قئالعلا قثوت . ةقئوق ىلع هؤاليتسا . ةيمالسإلا ىضارألل هوزغ

 نيب قئالعلا بارطضا . نوجارأو ةلاشق نيب داد رتسإلا حوتف مظنت . اراقانو ةلاتشق نيه

 ىضارأل نييلاتشقلا تاوزغ . عساتلا وسنوفلأ هدلو هفلخي . نويل كلم ودئانرف ةافو . اراثانو

 اثلا ورديب و ةلاتشق كلم فلاحت . ةلاتشق ىضارأل نيدحوملا تاوزغ . كرألا ةعقوم ىح سلدنألا

 هروبع . نيدحوم اب اراثان كلم وشناس راصنتسا . نويلو اراثان ةبراحم ىف امهنواعت . نوجارأ كلم

 ماتها . اوكسوبيج ىلع هؤاليتساو اراقانل ةلاتشق كلم وزغ . رصانلا ةفيلخلل هترايزو برغلا ىلإ
 ةئبا نم عساتلا وسنوفلأ جاوز ءاغلإب اهتبلاطم . نيدحوملا ىلإ نويلو اراثان ىكلم ءاجتلاب ةيوبابلا

 عمج ىف هيعس . دادرتسإلا جوتفب نماثلا وسنوفلأ مايهإ . هراثآو جاوزلا اذه ءاغلإ . اليجنرب همع
 اذهل ةيئارصنلاو ةيوبابلا دييأت . ةملسملا اينابسأ دض ةيئارصنلا ايئابسا لتكت . ىراصنلا كولملا ةملك

 نماثلا وسئوفلأ تاوزغ . ةموئشملا اهجئاتنو باقعلا ةعقوم . سلدنألا ىلإ رصانلا روبع . لتكتلا

 . شرعلا ىلع هفلخي ىكيرثإ لفطلا هدلو . ةيلخادلا هتاحالصإ . هلالخو هتافو . سلدنألا ىضارأل

 ىف ىكيرنإ ةافو . عورشملا اذه ةيوبابلا ءاغلإو هجاوزل عورشم . ارال لآ ةياصو تحت هعوقو
 . نويل كلم ىناثلا ودئانرف . ةلاتثق شرع ىلع ثلاثلا ودنانرف اهدلو بصنت اليجنرب ةكلملا . ثداح

 . سيتروكلا سلجم هدقع . شرعلا ىف عساتلا وسنوفلأ هدلو مايقو هتافو . نماثلا وسنوفلأ عم حلصلا دقعي
 .جاوزلا اذه ةيوبابلا ءاغلإو ةيلاغتربلا اسيرت ةريمألا نم هجاوز . لاغتربلاو ةلاتشق عم حلصلا دقعي

 مهافتلا ىلإ عساتلا وسنوفلأ دوع . نيدحوملاو نويلو اراقان نيب فلاحتلا دقع . نيدحوملا عم هفلاحت

 . اهملاسمو ةلاتشق ةمصاخم نيب هددرت جاوزلا اذه ءاغلإ مث اليجنرب ةريمألا نم هجاوز . ةلاتشق عم

 و.دفوفلأ ةرصاحمو « ةدبأ عاطقل نييلاتشقلا تاوزغ . ةيوبابلا طغض تحت ىراصنلا كولملا ةملك عابجإ
 نويل كلم ةلواحم . نماثلا و نوفلأ ةافو رثأ ةلاتشق شرع ىف ثلاثلا ودنانرف مايق . شرصاقل عساتلا

 عساتلاوسنوفلأ دوع . نويلو ةلاتشق نيب مالسلا دقع . ةلواحما هذه لشف . هنم شرعلا عازتنا و هتضراعم

 [هزانت . هيتنبإل شرعلا كرت . هتافو . سويلطبو ةدرام ىلع هؤاليتسا . اهحاتتفاو شرصاق ةرصاحمل
 لوألا ىمياخو «نويلو هلاتشق كلم ثلاثلا ودئانرف . نويلو ةلاتشق داحتا دوع . ثلاثلا ودئانرفل هنع

 تاوزغ . حوتفلا هذمل دهم سلدنألا فورظ . دادرتسإلا جوتفب ثلاثلا ودئانرف ماها . نوجارأ كلم

 دوه نبا سفانت . اهزاوحأو ةبطرق ىلع هؤاليتسا . ةدبأ ىلع هؤاليتسا . ىلطسولا سلدنألا ىف ودئانرف
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 ودئاثرف ماها . هثارت ظعم ىلع رمحألا نبا ءاوتحاو دوه نبا ةافو . هتعئاصم ىلع رحألا نباو
 ودنائرف لابعأ ملثعأ . هتعاطب فرتعيو ودنانرف عم حاصلا دقعي رمألا نبا . رحألا نبا ىلع طغفلاب

 مضنل هحالصإ . ةيلخادلا نوعشلاب هتيانع . ةقطنملا هذه دعاوق 1

 نيناوقلا ديحوت ى هعو رشم . ةيليبشإب ةعانصلا رادل هؤاشنإ . ةقنملش ةعمال هؤاشنإ ةرادإل
 . هلالخو هتافو .رشاعلا وسنوفلأ هدلو دهع ىف عورشملا اذه مامإإ . ةيلاتشقلا

 ةلاتشق ةكلمم - ١

 رصيقلا ةافو ىتح ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا خيرات نم « مدقت اهف انيهتنا
 هيدلو نيب « هتكلمم مسقت نم هتافو بقعأ امو (م 1160/) سيدنومبر وسنوفلأ
 صتخاو « ةلاتشق شرعب وشناس اهريكأ صتخا ثيح « ودنانرفو وشناس
 وشناس ةافو نم كلذ دعب ثدح امو « ةيقيّلجو نويل ةكلممم و دنانرف رغصألا
 شرعلا ةثارول كردي نأ نود « هككح نم طقف ماعل « م 1168 ةنس ىف ةأجف
 اذه ىلع ةياصولا ةلأشم هتراثأ امو « وسنوفلأ وه هرمع نم ةثلاثلا ف لفط ىوس
 « ارالو ورتساك قترسأ نب ةمرطضم ةيلهأ برح نم ةلاتشق ف لفطلا رمألا
 ةتالعإب هرمع نم رشع ةيداحلا لفطلا غلب انيح تبتناو « ماوعأ ةعضب ترمتسا
 . ةيوقلا ارال ةرسأ فنك تحت « ةلاتشق ىلع اكلم

 ةينابسإلا كلاملا ىف « ةينيدلا ناسرفلا تاعامح مايق نع « مدقت اهف انثدحت انك

 اهكام رصع ىف « اهدعاس دادتشاو « لاغتربلا ةكلمم مايق نعو « ةينارصنلا

 .زيكي ره وسنوفلأ قيقحلا اهشنمو
 رصعلا لالخ « ةينارصنلا ةيئابسإلا كلاملا هذه خيرات عباتن نأ نآلا دونو

 « عارصلا لحارمب قلعتي اهف ايسالو « زاجيإلا نم ءىش ىف كلذو « ىدحوملا

 « ةيدحوملا ةلودلا نيبو اهئيب ىرخأ ةرابعب وأ « ةملسملا سلدنألا نيبو اهب
 عارصلااذه لحارم انعبتت اننأل كلذو « ةرتفلا كلت ىف سلدنألا ىلع ةدايسلا ةبحاص
 . ةيفاو ةضافإب انباتك لالخ

 انيح هككح «ليبنلا وسنوفلأب بقلملا ؛نماثلا وسنوفلأ ىصلا ةلاتشق كلم أدب
 ئموي مسقتت « ةينارصنلا اينابسا تناكو . م 1154 ةنس ىف ةرشع ةعبارلا غلب
 ةكلمم ادع اذه « (ةّرن ) ارافانو نوجارأو نويلو ةلاتشق ىه « كلامج عبرأ ىلإ

 اهسفنل ذختتو « ةريزحلا هبش ىبرغ ىف صاحلا اهقيرط قشن تناكو « لاغتربلا
 لاصفنا نم ,غرلاب « ةلاتشق تناكو . ةيئابسإلا كلاملا قاب نع « ةلقتسم ةسايس
 « ةعقر ةينابسإلا كلاما ركأ لازتام « ةلقتسم ةكلمم اهمايقو « اهنع نويل
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 « اهتعقر تعستا ىلا نوجارأ ةكلمم كلذ ى ابلت-« دراومو ةوق اهرفوأو

 م 1181/ ةنس ذنم كلذو « اهعم ةنولشرب ةرامإوأ ةينولطق ةرامإ داحتاب اهتوق تمنو
 اهنأ ديب « ةينابسإلا كلاملا ةثلاث نويل تناكو . هعضوم ىف هانلصف نأ قبس اهسح

 ةيصول ًاقفو « ةلاتشق نع اهلاصفناو اهلالقتسا نم مغرلاب عقاولا ىف نكت م

 ملو « ةبوعصب اهقيرط قشت ةفيعض ةرامإ ىوس « سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا
 رتوتلا ناكو « ةريزحلا هبش ىف ةماهلا ثداوحلا ريس ىف « ”نأش ريبك ال نكي

 كلاملا هذه ةعبار ىهو ارافان تناكو . ةلاتشق ىربكلا اهنقيقش نيبو اهب ًادناس

 اهابج ءارو ةعنتمم « ةميكشلا ةيوق نكلو « ةعقرلا ةريغص ةكلمم « امئاد اهدهعك

 . اهالقتسا ىلع روثألا اهصرحو « ةرعولا
 ريجنرب نومار وه « رخآآ ىف كلم هسفن تقولا ىف نوجارأ شرع ىلع ناكو

 رجنرب نومار هيبأ ةافو بقع شرعلا ىلوت دقو « ىاثلا وسنوفلأ ىعس ىذلا
 قئالع تناكو « ةينولطقو نوجارأ كلم هيبأك بقلو « م 1157 ةئس ىف عبرلا
 ءافص متأ ىلع « سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا دهع رخاوأ ذنم « ةلاتشقو نوجارأ

 « عبارلا رج رجب نومارب نوجازأ لماع رصيقلا طبري ناك امل كلذو « قافوو

 ماق لمع لوأ ناكو . اليجنرب ةكلملا هتنبا نم « هجاوزب « ةرهاصملا جئاشو نم

 ىسنوفلأ نوجارأ كلم ىلا هليمزب نوجاهاس ىف عمتجا نأ « نماثلا وسنوفلأ هب
 « رابحألا رباكأ عامجالا اذه دبش دقو ء م 1170 ةنس ىف كلذو « ىناثلا

 تافالحلاو نوئشلا رئاس ةيوست ىلع ناكلملاا قفتاو « نينكلمملا نم فارشألاو
 كلم ادعام « ءارمألاو كولملا قاب دض افلح اعم ادقعو « نيتكلمملا نب ةمئاقلا
 هتنبا ىلع هتبطخ دقع دق ناك نماثلا وسنوفلأ نأل كلذو « ىناثلا ىرنه الجنا
 وسنوفلأ ىضقو « ناوجارأ ةمصاع ةطسقرس ىلإ ناكلملا راس مث « رونيلإ ةريمألا
 « ةيزدجنإلا ةريمألا هسورع مدقم راظتنا ىف نيرهش ءاهز ةطسقرس ىف نماثلا

 نامرونلاو زيلجنإلا ناسرفلاو رابحألا نم ةمخف ةمخف ةيشاح ف ا ريلجنا نم ةمداق تناكو

 ةلطيلط فقسأ اهسأر ىلع « ةيلاتشق ةبكلم ةئعب تراس دق تناكو « نيينوقسفلاو

 ىلإ ناكلملا راسو . اينابسا ىلإ ةيزلجنإلا ةريمألاب تداعو « ودروب رغث ىتح

 « ةخذاب تالفح ىف رونيلإ ةريمألاب نماثلا وسنوفلأ جاوز دقع ثيح ةنوسرط

 . ةعضاوتملا ةينوجرألا ةنيدملا كلت ىف
 « اراثان ىلع برحلا هرهش وه نماثلا وسنوفلأ اهب ماق ةكرح لوأ تناكو
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 اءزج عزتناو « وسنوفلأ رصق ةصرف زنا دق اراقان ثالم سداسلا وشناس ناكو

 « ةلاتشقو نوجارأ نبب فلاحتلا دمع الف « ةرواحملا ةلاتشق ىضارأ نم ًارببك

 ىلوتساو « م 1196 ةنس فيص ىف محض شيج ىف اراقان ىلع وسنوفلأ فحز

 زاوحأ ىتح هدراطو « اراان كلم مزهو « ىيرابانو ونيرجولو احسفيرب ىلع
 برحلا ارهشف :نوجارأ كلم هفيلحو ةلاتشق كلم داع نيماعب كلذ دعبو . ةنولبنب

 . ىرخأ مئازه اهم اعقوأو « اراثان دض
 .ةيلاتشقلا ةسايسلل لوألا فدحلا ىه «ةيمالسإلا ىضارألا وزغ ةركف تناكو

 جرخ « م1175 ةنس رخاوأ ىف « ةدعاقلا هذه نع نماثلا وسنوفلأ ذشي ملو
 قرش دودح بوص اهجتاو « ارال ىدوينون تنوكلا قباسلا هيصوو وسنوفلأ

 هذه فده « ةيمالسإلا دودحلا دعاوق ىدحإ ةقنوق ةنيدم تناكو « سلدنألا
 ىضارأ ىلع ةراغإلل ةدعاق اهمنوذختي « نودحوملا ناك دقو آصوصخخ « ةوزغلا

 برضت نأ « ةنيدملا ةعانمل ًارظن « ةيلاتشقلا تاوقلا ترطضاو « ةلاتشق قرش
 دادمألا عطتست ملو « رهشأ ةعست ةعست وحن ةدماص « ةقنوق ترمتساو « راصحلا اهوح

 «ةلاتشق كلم فيلح نوجارأ كلم تاوق اهضرّتعا ثيح ءاهلإ لصت نأ ةيدحوملا

 «م1110/ ةنس ريمتبس ىف « نييلاتشقلا ىديأ ىف « ةياهنلا ىف ةملسملا ةئيدملا تطقسو
 ©0هعض وم ىف هانلصف نأ قبس اهسح هلك كلذو

 «نوجارأ كلم هادبأ ام ةبسانم « امهفلاحت نوجارأ كلمو ةلاتشق كلم ددجو

 ءالولا دهع نم « "ىّبفلا هليمز ةلاتشق كلم ”لحأو « ةقنوق حتف ىف ةنواعملا نم
 .عبارلا ريجنرب نومار دهع ذنم « ةلاتشق وحن نوجارأ هب طبترت تناك ىذلا
 ىلع « ارافان كلم سداسلا وشناس همصخ عم ةلاتشق كلم قفت قفتا هسفن تقولا فو

 اراب وبلا كاسيت انيزخا ع او نقيب اني لن يب
 نم امهنيب ٠١ اضرعيل « ندنل ىلإ ءارفس نيكلملا نم لك ثعبو « اريلجنا كلم
 9 « ةفلتخلا رظنلا هوجو « ىناثلا ىرته سرد نأ دعبو . فالحلا هجوأ
 ضعب رخآلا ىلإ نيكلملا نم لك دري نأب هرارق ردصأ « كلذ ىف ناملرلا ىأر

 صخألاب ةلاتشق كلم دري نأو « اهتيكلم لك ىعدي ناك ىتلا ٠ ىضارألاو دعاوقلا
 ارافان كلمل ةلاتشق كلم عفدي نأو « ىتيرابانو وخيسوأو ونيرجول « اراقان ىلإ
 «رارقلا اذه ناكلملا لبقف « ماع لك ىديفارم فالآ ةثالث ماوعأ ةرشع ىدم

 )١( ء 45 ص ىف اهطوقسو ةقنوق راصح ةصق عجارت  4١باتكلا اذه نم .
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 . ماوعأ ةرشع ةدمل ملسلا امهيب دقعو

 ةينابسإلا كلاملا ىوقأ امهو « نوجارأو ةلاتشق نيب فلاحتلا ةركف تناكو

 هبش ىف ةيمالسإلا ةبحلا دض لتكتلا ىلع ءىش لك لبق ىوطنت + ةيئارصنلا

 دض آه 856ءمدودنو:6 ةينارصنلا دادرتسإلا ةكرح عقد ىف نواعتلاو 2 ةريزحلا

 اهقطانم ديدحتو « ةكرحلا هذه مظنت نم دبال ناك دقف مث نمو « سلدنألا

 نكلملا نيب عونلا اذه نم ديدج قافتا دقع دقو « نيتكلمملا نم لكل ةبسنلاب

 تصخ هيفو « م 1١1/8 ةنس ىف كلذو « ايقتلا ثيح ©هنها+ الوسك ةدلب ىف

 تصخخو «تنقل رغث ىح ابونج ةيمالسإلا ةيسنلب ةقطنم ىف حوتفلاب نوجارأ ةكلمم
 اذه ءاجو « رغثلا اذه بونج ةعقاولا ىضارألا رئاس ىف حوتفلاب ةلاتشق ةكلمم

 «سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا نيب « نأشلا اذب- دقع قافتا لوأل ًاديئوم « قافتالا

 انرشأ نأ قبس ايسح « « م٠8١1 ةنس ىف نوبرك ةنيدم «ريجنرب نومار تنوكلاو
 , ©90هعضوم ىف هيلإ

 هنأل « ارافان كلم دض ًاديدج افلح « ًاضيأ نوجارأو ةلاتشق اكلم دقعو

 نم لك مزتلاو « ارتلجنا كلم اهردصأ ىلا ممكحتلا تارارق ىف ضراعي أدب

 ىيرابانو وين رجول لتحم نأ كلذ ءارجنم ةلاتشق كلم رطضاو ءاهذيفنتب قيرفلا

 ارافان كلم نأل « اراان ىلإ اهدر ررقت : ىلا نكامألا ىهو « اهربغو اكسيفيربو

 حرتقا دقو . ةلاتشق كلم ىلإ اهدر ررقت ىلا نكامألا دري نأ هبناج نم ىنأ
 اذه دقعو « نيمصاختملا نيكلملا نيب ديدج عاّمجا دقعي نأ « نوجارأ كلم

 ةمساح جئاتن نع رفسي مل هنكلو « م1180 ةنس ىف ء اديرج ىف لعفلاب عامجالا

 . ةلاتشقو اراقان نبب امئاق قئالعلا ىف رتوتلا رمتساو

 وهو « ةيقيلجو نويل كلم ىنثلا ودئانرف وت . م1184 ةئس ىفو

 كلم ىأرو « عساتلا وسنوفلأ هدلو مكحلا ىف هفلخو « ةلاتشق كلم مع ركذن اك

 نأو « ةلاتشق ومن هوبأ اهعبتي ناك ىلا ةموصحلا ةسايس لدعي نأ « ديدحلا نويل

 « هتعاط هيلإ مدقو « نويرك ىف نماثلا وسنوفلأ لباقف « دولا رصاوأ اهعم دقعب

 عم مهافتلا ىلإ نويل تدترا اذكهو « ةيسورفلا بوث ةلاتشق كلم هيلع غبسأو

 1 . ءادعلا اهصانت انيح تقبل نأ دعب « ةلاتشق

 ماق ىلا « ةيلاوتملا تاوزغلا دنع ثيدحلا « انه رركن نأل ةجاح ىف انسلو

 )١( باتكلا اذه نم لوألا ممقلا نم 5.5 ص عجار .
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 ةنس ىف ةليفتتش نصح ىلع مهئاليتسا ذنم « سلدنألا ىضارأ ىف نويلاتشقلا امم
 ةبطرقو نايج ىضارأل حابر ةعلق ناسرفو ةلطيلط نارطم ةوزغ ىح ء م م7
 2 تاراشلا لابج قارتخال هتاوق ىف ةلاتشق كلم جورخو « م1141 ةنس ىف
 ةندهلا لجأ ءابذنا رثأ ىلع « م 1144 ةنس ىف ىرخأ ةرم سلدنألا ىضارأ وزغو
 روصنملا لاغشنا ةصرف ًازهتنم « روصنملا بوقعي ةفيلخلا عم اهدقع نأ قبس ىلا
 « ىدحوملا ةفيلخلا كرحت ىف « رثأ نم ناودعلا اذهل ناكامو « ةيقيرفإ ثداوحم
 كلذ التامو « ناودعلا اذه حمقل « ةرخازلا هشويج ىف سلدنألا ىلإ هروبعو
 ىف كلذو « ةلاتشق ىوق نيبو نيدحوملا نب ةميظعلا كرألا ةعقوم بوشن نم

 رصنب تبتنا ةكرعم ىهو « (ه ه91ةنس نابعش 4 ) م1144 ةنس هيلوي
 . انباتك نم مدقت ايف هانلصف امسح هلك كلذو « رهابلا نيدحوملا

 هبش ىف ىركسعلا ةلاتشق قوفتل « اتقؤم ادح « كرألا ةمزه تعضو دقو
 وشناس اهزبتنا ةصرف تناكو ء سلدنألا ىضارأ ىف برخما اهطاشنلو « ةريزحلا
 ىلإ اذهو « ابف ثاعو ةيرسم ةيحان نم ةلاتشق ىضارأ ىلع راغأف « اراقان كلم
 تاوزغ نو حابر ةعلقل مهداد رثسا نم 2 مهناج نم نودحوملا هب ماقام

 « اهريغو ةراجحلا ىداوو « ةعلقلاو ةلطيلطو ةريبلط ةقطنم ىف « ةيلاوتم ةبرخم
 « نيدحوملا ةنواعم ةلاتشق ىضارأ وزغ نم نويل كلم عساتلا وسنوفلأ هب ماق امو
 نوجارأو ةلاتشق تاوق تنواعت ةوزغ ىهو « نويرك ةنيدم ىح اهحايتجاو
 1 ©0اهعفد ىف

 ةفلاحم ىف الإ اذالم « ةيلاوتملا بوطحلا هذه ءازإ « ةلاتشق كلم دجم ملو

 هدلو هفلخو « م195١ ةنس ى قوت دق ىناثلا وسنوفلأ اهكلم ناكو . نوجارأ

 اهكلم ادغو « نوجارأ عم فلحلا اذه رصاوأ تقثوتو « ىناثلا روديب كلملا
 نوجارأ كلم ةنواعم ىف فلحلا اذه رامث تدبو . ةلاتشق كلمل نوع ربكأ « ديدحلا

 برحلا ناكلمللا رهشو « نيدحوملا امئافلحو نويلو اراقان ةيراحم ىف ةلاتشقل
 . اهف تثاعو نويل ىلإ ةدحتملا شويحلا تذفنو « نويل ىلع مث .« اراقان ىلع

 « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ جاوز عورشم ىغلأ نأ برحلا هذه ىلع بترتو
 در اهرهم لعج دق نماثلا وسنوفلأ ناكو « ةلاتشق كلم ةنبإ اليجنرب ةريمألا نم
 . نويل نم اهعطتقا ىتلا نوصحلاو ىضارألا

 )١( باتكلا اذه نم ٠مم ص عجار .



 - همها

 « ىرقلا فلحلا اذه ءارج نه هددت امب « ارافان كلم وشناس رعش املو

 رارغ ىلع نيدحوملاب راصنتسالا ىف ركف « ةلاتشقو نوجارأ ىكلم هيمصخ نيب

 ًانجتلم « شكارم ىلإ ناسرفلا نم ةريبك ةعاج ىف رحبلا ربعو « نويل كلم
 ةيدحوملا ةمصاعلا ىلإ لصي داكام هنكلو « هب ادجنتسمو روصنملا ةفيلخلا ىلإ
 (1198 ةئس رياني رخاوأ ) رصانلا دمحم هدلو هفلخو « قوت دق روصنملا ناك ىتح

 ى وشناس ىضمأو « ميركتلاو ةوافحلا ىهتنع ىئارصنلا كلملا رصانلا لبقتساف

 داك ىح « هطالبو ىدحوملا ةفيلحلاب هقئالع تقثوتو « نيماع ءاهز شكارم

 ةينارصنلا ةياورلا فو « ©”مالسإلا قندعي نأ + ةيمالسإلا ةياورلا لوقل آقفو

 لبأو ةيقيرفإ قرصانلا بورح ىف « برغملاب هتماقإ لالخ كارتشا وشناس نأ

 . ةيبرعلا ةياورلا ىف ًارثأ هل دجن ملام وهو  ؟9ابف

 « شكارم طالبل ارافان كلم بناج نم ةرايزلا هذه نأ ركذن نأ بحبو

 ه "01 ةنس ىف سلدنألا ىلإ هروبع بقع « رصانلل ئرخألا هترايز ابلت دق
 ىلا ةرايزلا ىهو « ةيليبشاب هتماقإ لالخ اراقان كلم هراز دقو « (م 15١

 قبس دقو « تقولا سفن ىف ةنانر ةضماغ تارابع ىف ةيبرعلا ةياورلا انيلإ اهمدقت
 . اليصفت اهلإ انرشأ نأ

 « اراقان ىضارأ ازغو « ةصرفلا ةلاتشق كله زهنلا « كلذ لالخ ىو

 دق « ةلاتشق ىلإ ةمضنم ًارهد تغبل امنوك نم عغرلاب « اوكسوبيج ةيالو تناكو

 « هتاوقب نماثلا وسنوفلأ ذفن الف « مهتكلمم ىلإ اهومضو « ارافان كولم اهلتحا

 دوعت نأ « اوكسوبيج لهأ هيلإ باط «ةيروتف ةنيدم رصاحو « ارافان ىضارأ ىلإ

 ىلإ راسو ؛ وراه ىد نودلل ةبروتق راصح كرّتف « ةلاتشق ىضارأ ىلإ مهيالو

 تلتحاو «ةلاتشق ةيامح تحن اهعضو طورش ىلع امامعز عم قفتاو اوكسوبيج
 نوسرايدا ىداوو اجاوكسالب نصحو « ايبار ىتناوفو « نايتسيس ناس هتاوق

 « ةيروت# تماس كلذ رثأ ىلعو « ( م 1٠٠١ ةنس ) ةبلأ ةعطاقم ىلع ىلوتسا اك

 شك ارم ىلإ رحبلا ربع دق ةنولبنب فقسأ هبئنن ناكو «هسفن وشناس ةقفاوع كلذو

 ,؟9ابيضارأ نم ًاريبك ارطش ارافان تدقف كلذبو « هتقفاوع داعو ثدح اب هئبنيل

 . باتكلا اذه نم ؟40 ص عجاد )١(
 1١ه مسعسأع : ةلواورأم 0ةمعممت لم عومدمم, 1, ا!1. م. 346 ( نا
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 -هموه

 ىضارأ نم هبيصن ىلع لصحم نأ تقولا سفن ىف نوجارأ كلم لواحو

 نكامأ ةعضب الإ « اهنم حتتفي نأ عطتسي مل هنكاو « هتاوبتب اهحاهف « اراان
 « عافد فنعأ اهسفن نع « ةريبكلا ندملا نم اهريغو «ةنولبنب تعفادو . ةريغص

 . امماقعأ ىلع ةريغملا ىوقلا درت نأ تعاطتساو
 « ىوقلا وشناس اراقان كلمو « عساتلا وسنوفلأ نويل كلم ءاجتلا راثأ دقو

 نيكلملا نيذه حونحي « ةيوبابلا تمتهاو « اينابسا ىف ائيس ىدص « نيدحوملا ىلإ

 « ثلاثلا ونيتسلس ايابلا ثعبو « نيدلا ءادعأ نيملسملا ةفلاحم ىلإ نينارصنلا

 رودصب امهددهللو « نيجراحلا نيكلملا ىلإ حصنلا ىدسيل « هلبق نم صاخ ريفسي

 ىلع امغرم وشناس لزنف « امهكلسم نع الدعي مل اذإ « ةسينكلا نم امهفنب رارقلا
 اهضقن هنكلو « ةلاتشقو نوجارأ ىكلم « هيمصخ عم ةنده دعو « ديعولا اذه
 اينابسا ىلإ ثعبف « ثلاثلا ناصونإ ابابلا هماخخو « ونيتسلس ابابلا فوت مث « ديعب لبق

 نبب « ةيلاوتملا ةيلهألا بورحلا هذه ةعبت عقت نم ىلع ىريل « ديدج لوسرب
 ةنبإ نم عساتلا وسنوفلأ جاوز ءاغلإ ىلع تقولا سفن ىف لمعيلو « ىراصنلا كولملا
 ةعضبب كلذ لبق مت دق جاوزلا ناكو « نماثلا وسنوفلأ هنبإ اليجنرب ةريمألا همع
 .نيجوزلا نيب ةبارقلا ةدشل الطاب ةيوبابلا هتريتعاو « ماوعأ

 « نويل ى ةيموق ةلكشم « جاوزلا اذه ءاغلإب ةيوبابلا ةبلاطم تراثأ دقو

 مسقناو « ىبنكلا نامرحلاب هرارق ثلاثلا ناصونإ ابابلا ردصأ نأ دعب ًاصوصخو
 « ابابلا داع دقف كلذ عمو . هتحصل ركنمو « هل ديؤرم نيب « هنأش ىف رابحألا

 اذه نم ءاج دلو لوأ ريصنتب حمسو « نامرحلا صوصن فيفخت ىلع قفاوو
 لفتحا ىذلا ودنانرف وه نبإلا اذه ناك دقو . ىربكلا نويل ةسينك ف جاوزلا

 ثلاثلا ودنانرف دعب اهف ادغ ىذلاو «( م4١١١ ةنس) دهعلل ايلو هنييعتب سيتروكلا
 اليجنرب ةكلملا تضترا كلذ دعبو . ةيليبشإو ةبطرق حتافو « ىربكلا ةلاتشق كلم

 ةلكشم كاذب تبتناو « ىسنكلا نامرحلا رارق ابابلا ىغلأو « اهجوز نم قالطلا
 . اهتليكسو نويل مالس ددهم تناك

 ةريمألا قالط ببسب « نويلو ةلاتشق نيب ديدج نم بشني فالحلا داكو
 ؟رهم ىضارألاو نوصحلا نم نويل هيلع تلوتسا ام درب اهبأ ةبلاطمو « ةيلاتشقلا
 هتمهم نأب رعشي « نماثلا وسنوفلأ ناكو . ملسلاو لقعلا توص بلغت نكلو « اه
 آله 86ءمد تقوم دادريسإلا حوتفو « نيدحوملا ةعراشمل غرفتي نأ ىه ةيساسألا
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 نواعتلل « ةريزحلا هبش ىف ىراصنلا كولملا ةملك عمك هعسو ىف ام لك لذبي نأو

 هنأ فرعن نحنو . هيعس ىف وسنوفلأ حجن دقو « ىربكلا ةمهملا هذه قيقحت ىف

 هراز نأ ناك مث «قيثولا فلاحتلا رصاوأ ىناثلا وردبب نوجارأ كلمت هظبرت تناك

 متو ء(ما١ا/ ةنس ) ةراجحلا ىداو ىف ارافان كلم ( ىوقلا ) عباسلا وشناس

 « ماوعأ ةسخ ةدم فلاحتلاو ةندهلا امهنيِب تدقعو «نيمدقلا نيمصحلا نيب مهافتلا

 كلملا عم ةندملا هذه لثم دقعي ىكل ىناثلا ورديب ىدل هطسوتب ةلاتشق كلم دعوو
 مت ام قسن ىلع نويلو ةلاتشق ىكام نيب ملسلا دقع تقولا سفن ىو ؛ «2روشناس

 كلم وشناسو « نماثلا وسنوفلأ نيب مهافتلا مت اربخأو « ةراجحلا ىداو رمتؤم ىف

 ىلو وسنوفلأب « ةيلاتشقلا اكاروأ ةريمألا جاوزي امهنيِب فلاحتلاقثوتو « لاغتربلا
 5 لاغتريلا دهع

 تحت « ةدحاو ةبج ىف اهلك ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا تعمتجا اذكهو

 ١ . هتدايقو ةلاتشق كلم ةياعر
 قيقحن طقف هب دصقيال « وحنلا اذه ىلع ةينارصنلا اينابسا ةملك عامجا ناكو

 فدملا قيقحت ىف ىضملا ىلع ءىش لك لبق ىوطني ناك لب « ىلخادلا اهمالس
 ةبراحم وهو « اهاوقو اهدراوم لك ةينارصنلا اينابسا هل رخدت ىذلا ىسيئرلا

 نكت ملو . عاطتسي ام ىصقأب «دادرتسالا » حوتف رايت عفدو « ةملسملا اينابسا

 ءاهلك ةينارصنلاو ةيوبابلا تناك لب « فدهلا اذهءازإ اهدحو فقت ةينارصنلا اينابسا

 ةفصلا غبست نأب ةيوبابلا لخبت ملو « ةيلعفلا امترزامو اهفطعب ةياغلا كلث وبحت
 « ثلاثلا ناصونإ ابابلا ناكو « عارصلا اذه راوطأ نم روط ةيأ ىلع ةيبيلصلا
 ناكو « نابسإلا كولملا نيب داحتاو براقت ةكرح لك هتياعرو هحصنب لمشي

 « ةنكمم ةيلعد لك اوشبي نأ « اسنرف بونج ىف رابجألا ىلإ زعوي كلذ قوف
 انرشأ نأ قبس دقو . ةسدقملا برحلا هذه ىلإ عوطتلل ٠ ناسرفلاو ةداسلا دشحل
 ةينارصنلا ىوق دشح ىف دوهحلا كلت ىلإ باقعلا ةعقومل هانصصخخ ىذلا لصفلا ىف

 ةرارحلا هشويج ى رصانلا دمحم ةفيلخلا روبع ناكو . ةملسملا اينابسا دض اهلك
 كلت ءاكذإ ىف ًاديدج الماع (م 111١ ) ه 01/ ةنس رخاوأ ىف سلدنألا ىلإ
 «سلدنألا ىلع برحلا ربشل هتابهأ أدب نأ ةلاتشق كلمثبلي ملو . ةيبيلصلا ةكرحلا

 مهنيب ةندهلا مايق نم غرلاب كلذو « سلدنألل ةبرخملا مهتاوزغ نويلاتشقلا أدبو

 )١( باتكلا اذه نم ؟مم ص عجار .



 -هقاآ

 رصانلا أدبو « رفاسلا ىدحتلا اذه ىلع ًادر رصانلا روبع ناكو « نيدحوملا نيبو

 ةعلق ىلع ىلوتساو نايج ةقطنم وحن الوأ فحزف « ناودعلا اذه فقو ىلع لمعلاب

 « ةيناثلا ةرملل جرخنو « هدوشحو هتابهأ فعاضو ةيليبشإ ىلإ داع مث « ةرطيلش

 « نماثلا وسنوفلأ ناكو . (م 17117 هينوي ) ه 504 ةنس مرحلا ىف ةيليبشإ نم
 ليس مهترزاؤمل دفوو « ذئدنع مهئابهأ اولكتسا دق « نابسإلا كولملا هؤافلحو

 ةيبيلصلا برحلا تذختاو « هينرلا ءارو نم ةعوطتملاو « ناسرفلاو رابحألا نم

 ةبضه ىف ةيدحوملا شورحلاب ةدحتملا ةينارصنلا شويحلا تقتلاو « قيقحلا اهلكش
 ىلا ةموئشملا ةعقوملا تناكو « (انيروم اًريس ) تاراشلا لابج لفسأ باقعلا

 ى كلذو « قزمم رش تقزمو « ةميزه رش ةيدحوملا شويحلا ابف تمزه
 اهسح هلك كلذو « (م 1717 هيلوي 15) ه508 ةنس رفص نم رشع سماخلا
 . ايفاش اليصفت مدقت ايف هانلصف

 « سلدنألل ةيدحوملا ةيعافدلا ةبحلا لالحتا ريذن « باقعلا ةبكن تناكو
 هب تعرطقا اع < زايبثالا اذ. لجع دقو « اتاك نيلدنألا رايبلا رينو
 « ةيقابلا اهدراومو اهاوق ددبت نمو « ةديدج تاروث نم كلذ رثأ ىلع سادنألا

 ككفت ىف رثألا أوسأ اهل ناك « ةماعزلا ىلع تاسفانمو « ةديدج ةيلهأ بورح ىف

 . اهضارأ عاطتقاو « اهدعاوق طوقس ىلإ قيرطلا ديهمت ىو « اهتدحو

 ةللكم « باقعلا ةعقوم نم تجر نأ دعب « ةينارصنلا اينابسا تفي ملو
 نماثلا وسنوفلأ جرخو « ةحناسلا ةصرفلا ءانتجال لمعت نأ « قحاسلا رفظلا راغب

 ىلوتساو «حابر ةعلق ةيحان نم « سلدنألا ىضارأ وزغل « م171١ ةنس عيبر ىف

 . ةسينك ىلإ اهدجسم لوحو « سركلا ةدلب ىلع
 « ةيشاملا قفنو عورزلا فلت نم « ةلاتشق ىف ماعلا اذه ثدح امم غرلابو

 مجحي مل ةلاتشق كلم نإف « ضرملاو عوحلا نم نيريثكلا تومو « طحقلا راشتناو

 ون ًاردحنم راسو « تاراشلا لابج قرتخا ةرملا كلت ىو « وزغلا فانئتسا نع

 « اهنيصحت اوكحأ دق اوناك نيملسملا نكلو ءراصحلا اهوح برضو « ةساّيب

 رطضاف « ىنارصنلا ركسعملا ف طحقلا لحو « ةدماص ةنيدملاو ؛ راصحلا لاطو

 ةعضب ضمت ملو . ةلطيلط ىلإ هتاوق ىف داعو « راصحلا عفر ىلإ ةلاتشق كام
 « هتضوافمو لاغترلا كلم ءاقل دصقب ابرغ راسو « ةمصاعلا رداغ ىتح رهشأ

 هضرم مقافتو ضرم ىح « سوينوم ىربتوج ةدلب ىلإ لصي داكام هنكلو



 من04 ب

 . م 1714 ةنس ربوتكأ نم سداسلا مويلا ف فوتو « ةعرسب

 هراصتنا هيلع غيسأ دقو « ماظعلا اينابسا كولم تبث ىف نماثلا وسنوفلأ عضويو

 ىبايسلا اهقوفتب ةلاتشق تظفتحا هلظ ىفو « دحملا نم ةلاه باقعلا ةعقوم ىف

 مايأ هيلع تناكام وحن ىلع « ةينارصنلا ةينابسإلا كلل قاب ىلع « ىركسعلاو
 قوفتلا اذه ناكو . ( سيدنومبر وسنوفلأ ) عباسلا وسنوفلأو لوألا ودنانرف
 ةرارملا نم ًاريثك اهدل رشي ناكو « كلاملا هذه ىلع ةدايسلا ةفص انايحأ ذخئي

 7, ©9ةلاتثق دض فلاحتلا ىلع انايحأ اهلمحو « جاجتحالاو

 اكلم « رهابلا ىركسعلا رفظلا نم هزرحأ امع الضف « نماثلا وسنوفلأ ناكو

 « تايدلبلا ءاشنإ ىف هعسوت « حالصإلا نوئشب هتيانع رثأ نم ناكو « ًاحاصم

 دقو . هعممو كلذب ةصاخلا نداوقلا هرافسإو 03 امتاصاصتخاو اهماهم عيسوتو

 كلذو مهلعمعنه « ايسنلاب ةعماج ىه ةينابسإ ةعماج لوأ وسنوفلأ أشنأ

 هفصت اهسح ناكو . ايلاطيإو اسنرف نم ةذتاسألا اهبلإ بلجو ءم « ةلس ىف

 «ةديدحلا تايفقسألا نم ًاددع أشن ادنأ دقو « عرولاو ىتلاب مستي « ةينابسإلا ةياورلا

 ىكلملا ٌريدلاب ىمسملا ريهشلا شغرب ريد اهْنيب نم ناكو  ةمخفلا رايدألاو

 . ةمج تازايتما رايدألاو سئانكلا ىلع غبسأو « ( ساجايوه سال)
 (ىكيرنإ) لوألا ىرئه هدلو « ةلاتشق شرع ىلع نماثلا وسنوفلأ فلخو

 نكاو « رونيلإ ةكلملا همأ هياع ةياصولا تلوتو « هرمع نم ةرشع ةيداحلا علبي املو
 هيلع ةياصولا تلوت ذئدنعو « ليلقب كلذ دعب تيفوت ذإ « طقف ريصق لجأل
 ةمواتم عطتست ملاهنأ ديب « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ ةقلطم « اليجنرب ةكلملا هتخأ

 «هتوخإو زينون ورابلأ تنوكلا مه و « ةياصولا عازتنا ىف ءايوقألا ارال لآ عاطأ
 اهتصالخو « اهذيفنت ىلع لسلب اومسقأ « ةصاخ طورشب اهنع مهلإ تلزانتف
 نع لزانتيوأ ىطعي نأ الو كلم ىأ ىلع برحلا ارال ىد تنوكلا نلعي الأ

 نكلو « اليجنرب ةكاملا ةقفاوم نود بئارض ةيأ ضرفيوأ © عابتالل ىضار آلا

 اودطوي نأ لوألا ارال لآ دصقم ناكو « ءهدوهع مرت مل ارال ىد تنوكلا

 ةرمألا نم هجبوزت اوررق « كلذ ىلإ اونأمطا الف « ىبصلا كلملا ىلع

 زواج دق ىبصلا كلملا نكي ملو : لاغترلا كلم لوألا وشناس ةنبإ ادلاف ام
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 هوا

 دقع دقف كلذ عمو «نيرشعلا تزواج دق ةريمألا تناكو ؛هرمع نم ةرشع ةيناثلا
 . دشرلا نس ىبصلا كلملا غولب راظتنا ىف « ( 1718 ةئس) لعفلاب جاوزلا اذه
 اوعفرو « ةدشب جاو زأا اذه ىلع اوضرتعا « ةلاتشق رباكأو اليجنرب ةكلمللا نكلو
 نبب ةيارقلا ببسب هئاغلاب ارارق ابابلا ردصأف « ثلاثلا ناصونإ ابابلا ىلإ هرمأ
 . رايدألا دحأ تلخدو « اهنطو ىلإ ةيلاغتربلا ةريمألا تداعو « نيجوزلا

 هتخأ ىلإ ةدوعلاو ارال لآ رن نم ررحتلا ىلإ قوتي ىبصلا كلملا ناكو

 راصحلا برضف راس مث . كلذ نود لاح زنون ورابلأ تنوكلا نكلو . اليجنرب

 اهجوزب اليجنرب تثاغتساف « اهراصنأ شعير ةليفلارب اهمو ويلتوأ ةعلق لوح
 ضعبىف ودئانرف هدلوو اهدلو اهداجنإل ثعبف « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ قباسلا

 كلملا ناكو « ايسنلاب ىلإ اوراسو « ةكلملا نع راصحلا ارال ل عفرف « هتاوق
 ةيبص ضعب عم هئانف ىف بعلي ناكو « ايسنلاب فقسأ رصق ىف لزن دق ىبصلا

 « هنم قوت نأ ثيلي م « غلاب حرجي هسأر ىف هباصأ رجح مهدحأ هامرف « هنس ىف

 . م1730 ةنس هينوي ” موي ىف كلذو

 . نيصلخلا اهحصو ودئانرف اهدلو ءاعدتساب اليجترب اينود هتخأ تردابف

 كلوت انكلو + ةلاففتت ةكلم انسشن تتلعأ كلاتهو « دولا دلي ىلإ تراسو
 هرب عنه ةرشع ةنماثلا ىف ىف ذثموي ناكو « ودئانرف اهدلول شرعلا نع لاخلا ىف

 كلت ىف كلملا ىلوت يذلا ىتألا اذهل رخدي ردقلا ناكو (17117/ هيلوي لوأ)
 رهاق « ثلاثلا ودنائرف وه أدغ ثيح « ًارهاب البقتسم « ةيسؤملا فورظلا
 .يربكلا اهدعاوق ىلع ىلوتسملاو « سلدنألا

 نويل ةكلمم - ٠

 نبب هتكلمم تمسق « م 1١61 ةنس ىف سيدنوعر وسنوفلأ رصيقلا فوت امل
 رمل هدلو صتخاو « ةلاتشق كلم وشناس ريكألا هدلو صتخاف « هيدلو

 1184 ةنس ىف هكح نم دحإو ماع دعب وشناس قوتو . نويل كلمب ودنانرف
 . مدقت ايف هتريس ىلع انينأ ىذلا نماثلا وسنوفلأ هدلو ةلاتشق شرع ىلع هفلخو

 . م1184 ةنس ىف ىفوت ىتح نويل ىلع اكلم رمتساف ىناثلا ودنانرف امأ
 لالخ ثبل دقو (جوييلاب ) ةيمالسإلا ةياورلا هفرعت ىذلاوه اذه ىناثلا ودئاثرفو

 نيدحوملا داجنإ ىف هل ناكو « مهتموصخ نيبو نيدحوملا ةفلاحم نيب ددرتي هككح

 اهلع انيتأ نأ قبس « ةضقانتم فقاوم مهموصخ ىلإ لوحتلا فو « سويلطب

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 58
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 اكو . لاغتربلاو نويل نيب ةموصحلا ةيفصت هلامعأ ,هأ نم ناكو . اهعضاوم ىف

 ىعسف ءاهف عضاومضعب ىلع ىلوتساو «ةيقيلج ازغ دق لاغترلا كلم ىناثلاوسنوفلأ
 ودنان رف جوزتي نأ ىلع اقفتاو « ناكلملا عمتجاو « حلصلا دمع ىلإ ىناثلا ودنانرف

 نويلاغتربلا اهلعملوتسا ىلا عضاوملانودكت نأو « ىناثلا وسؤفلأ ةنبإ اكلروأ ةريمألاب

 نماثلا وسنوفلأ عم حلصلا دع نأب ودنانرف ىهنا كلذكو . اهل ارهم ةيقيلج

 نيب ةيلبلا دودحلا اهف ثططخ ةدهاعم ىضتقع (م 1١8٠ ةنس ) ةلاتشق كلم

 حوتف قيقحن ىلع نواعتلل ةفلاحم تدقعو « امهنيب قئالعلا تمظنو « نيتكلمملا

 ناكو . نيملسملا عم ةندهوأ حلص ىأ دقعت الأ امهنم لك تدهعتو « دادرّسالا و

 ىلإ ريميل اهنع هباحسنا مث « شرصاقل هراصح ةيركسعلا ودنانرف لامعأ زربأ نم

 تناكو . نيرتئش رصاحب فسوي بوقعب وبأ ةفيلحلا ناك اميح « « نييلاغترلا ةدجن

 ةفيلخلا باحسنا ىف ىسيئرلا ببسلا ىه « تاياورلا ضعبل افو « ةكرحلا هذه

 (م15 ةنس ) ىدحوملا شيلا ةبكن نم كلذ الت ايفو « ىدحوملا

 يالا راو لع دام ا يرطب ا كا ها ينم

 « ةلاتشقكلم اه.ذغيواهكرحم ناكت ابا رطضا «نويا ءاحنأ ىف تعقو همكح ةيادب فو

 « فارشألاو رابحألا هيفلثم «نورل ةثيدم رمتؤم دقع ىلإ ةلاحلا ةكباعمل كلملا اعدف

 « سيتروك » لوأ ناكر متوملا اذه نأ نابسإلا نوخرؤملا ريتعيو . ندملا باونو

 ةلكشم « هيباك هجاوي « عساتلا وسنوفاأ ناكو . قيقح قابسإ ناملرب وأ ةموعمف

 مظعم لتحت عقاولا ىف ةلاتشق تناكو . لاغتربلاو ةلاتشق هيتراج عم ةرتوتملا قئالعلا

 ىلإ عساتلا وسنوفلأ ىعسف « نويل نع عافدلا طخ فلت ىلا ةيمامألا دعاوقلا

 ةدوملا رصاوأ تدعو ءانمدق امسح « نويرك ىف «ةلاتشق كلم همعنبا عم عامجالا

 .ىدولا هاجيالا اذه ًاصلخم نكي مل عسانلا وسنوفلأ نأ ديب . نيكلملا نيب مهافتلاو

 . هدالب ىلع ةينجنملا ىه ةلاتشق نأ ًائاد رعشي ناكذإ « ةلاتشق وحن

 ىأر دقف « نويل نيبو اهنيِب دودحلا ةلكشم ةيوستو «لاغتربلاب قلعتي امف امأو

 ناك نأدعب «ةرهاصملا طابرب «لوألا وشناس لاغتربلا كلم عم طبتري نأ عساتلاوسنوفلأ

 اسيرت ةريمألاب عساتلاوسنوفلأ جاوز لعفلاب دقعو «ةلاتشقكللدعولا اذه لثم عطق دق

 تناكذإ « نيجوزلا نيب ةقيثولاةبارقلانم مغرلاب كلذو ( م141١ ةنس ) وشناس ةنبإ
 اذه ىلعقفاوت مل ةيوبابلا نإف مث نمو . وشناس تخأ ىه ءاكاروأ اينودوسنوفلأ مأ

 رطضاو« نيتكلمملا دض ميرحتلابو «هلاطبإب هرارق ونيتسلس ابابلا ردصأو «جاوزلا
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 لزني نأ « دالوأ ةثالثب « جاوزلا اذه نم قزر نأ دعب « ةريخأ عساتلا وسنوفلأ
 . (م1144) هتجوز نع قالطلاب لصفني نأو « ةيوبابلا ةدارإ دنع

 . نيدحوملا عم فلاحتلا ىلإ هوبأ لعف امع ةوسأ « عساتلا وسنوفلأ داعو
 نم روفتلاب عقاولا ىف اهلك رعشت « ىرخألا ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا تناكو
 كلت ىف نودحوملا ناكو « اهلع ةيبدألا ةرطيسلا نم اهكلم هيعدي امل « ةلاتشق
 عقوو « روصنملا ةفيلملا ةدايقب اينابسا ىلإ ةرارحلا مهدوشح ىف اوربع دق ةنوآلا
 « نيدحوملا نيبو نماثلا وسنوفلأ ةدايقب ةيلاتشقلا شويحلا نب كرألا ىف ءاقلل
 .مللكو ةنس هيلوي 14) قحاسلا نيدحوملا رفظو نييلاتشقلا ةعزه نع رفسأو
 تموهو «نيدحوملاو نويل نيبو ءاراقانو نويل نيب فلاحتلا دقع كلذ رثأ ىلعو
 نواعم عاطتسا وسنوفلأ نكلو «( م1147 ةئس عيبر ) برغلاو قرشلا نم ةلاتشق
 . موجها اذه دض دمصي نأ « برغلا ىف لاغترلاو « قرشلا ىف نوجارأ

 ةعلقلاو ةريبلط ىضارأ وزغب نودحوملا ماق ( م1141 ) ىللتلا ماعلا عيبر فو
 . ةيقيلجو نويل ىضارأ وزغب نويلاغتريلاو نويلاتشقلا ماقو « ةقنوقو ديردمو
 رصاوأ اهعم دقعي نأو « ةلاتشق ةملاسم ىلإ دوعي نأ ذئدنع عساتلا وسنوفلأ ىأرو
 « نماثلا وسنوفلأ ةنبا اليجنرب ةربمألا نم هجاوزب كلذ ققحت دقو . مهافتلاو ةدوملا
 تبلاطو « نويل كلمل ىناثلا جاوزلا اذه ىلع تض رئءاف تداع ةيوبابلا نكلو
 . لبق نم كلذ انلضف امسح هئاغلإب رمألا ىهنناو « ةبارقلا ببسب هئاغلإب

 ىهتناو « اهملاسمو ةلاتشق ةموطخ نبب ًانيح ددرتي عساتلا وسنوفلأ ثبلو
 ىف ةيلاوتم دوهج نمو «ديعوو طغض نم تلذبام ةيوبابلا تلذب نأ دعب « رمألا
 نم لذب ايف ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ حجن نأ ىلإ « ىراصنلا كولملا نيب بيرقتلا
 وسنوفلأ لزنو ( م1107 ةنس) ةريزخلا هبش ىف ىراصنلا كولملا ةملك عمجلب ىعس
 « نماثلا وسنوفلأ ميدقلا همصخ نيبو هنيب مهافتلا متو « ىعسملا اذه دنع عساتلا
 ملكا ةئس ) باقعلا ةكرعم ىف هبناج ىلإ فقو نأ كلذ رثأ نم ناكو

 (م1117) باقعلا ةعقومل ىلاتلا ماعلا ىف جرخدق « نماثلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ناكو
 قفتا دق ناكو «ةسايب ةنيدمراصحرىلع ًانيح ماقو « ىطسولا سلدنألا ىضارأ وزغل
 ةوقب كلذ ىف هدمأو « ةيليبشإ عاطق وزغب هبناج نم موقي نأ نويل كلم هليمز عم
 «شرصاق وحن هتاوق ىف راس نأ دعب « عساتلاوسنوفلأن كلو . نييلاتشقلا ناسرفلانم
 وزغلا فقوي نأ ررق « ةدرام وحن همدقت ىف ىضمو « ًاثبع اهلع ءاليتسالا لواحو



-6491- 

 اوقحلو نيضاغ نويلاتشقلا هؤافلح راسو .هجاردأ دوعي نأو «ءاتشلا با رتقال ًارظن

 رطضاو  ةدماص تغبل ةملسملا ةئيدملا نكلو « ةدبأ راصح ىعوهو « مهكلع

 : ( م4١12 ةنس رياني ) مهدالب ىلإ ةدوعلاو « باحسنالا ىلإ مهرودب نويلاتشقلا

 ىلوو عساتلاوسنوفلأ دلو ودنانرف نود قوت - م715١ ةنس ماعلا اذه فو

 نم نيرخآ نيدلو وسنوفلأل ناكو . هرمع نم نيرشعلاو ةيناثلا ف ىف وهو « هدهع
 هفلخم نم ةمساحةفصب ررقي مل هنكاو ءوسنوفلأو ودنانرف اه ءاليجنرب ةكلملا هتقلطم
 «1؟11/ةنس هينوي ىف لوألا ىرنه ىبصلا ةلاتشق كلم فوت املو . شرعلا ىلع امهنم

 ةكلم اهسفن لاح ا ف تنلعأو « ودنانرف اهدلو ءاعدتساب اليجنرب ةكلملا هتخأ ترداب

 . ةلاتشقل اكلموه حبصأف «ودنانرف اهدلول شرعلانعرثألا ىلع تلزانت مث «ةلاتشقل

 هسفن نلعي نأ « هتناطب حصنل ًاقفو ىأرو « عساتلا وسنوفلأ عاطأ تراث انهو

 برقي داكام هنكلو « هشيجب ةلاتشق لخد لاحلا فو « نويلو ةلاتشقل ًاروطا ريمإ

 هيلإ تئعبو . ةلاتشقل اكلم نلعأ دق ودئانرف هدلو نأب ملع ىتح « ديلولا دلب نم

 ىلع ةظفاحملاو « عقاولا رمآلا مارتحا هنوجري رابحألا رباكأ ضعب اليجئرب ةكلملا

 تدعتسا انهو . شغرب وحن هريس ىف ىضمو مهلإ غصي مل هنكلو « ةكلمملا مالس
 نأ « وسنوفلأ ىضترا ذئدنعف « هدرل « ةلاتشق ناسرف رباكأو ؛ اهدلوو ةكلملا

 املتو (م 1711 ريفون ) نيماع ةدمل ةندهلا هنبا عم دقع نأ دعب « هجاردأ دوعي

 . م114١ ةنس سطسغأ ىف تدقع نويلو ةلاتشق نيب مئاد مالس ةدهاعم كلذ دعب

 ةيانعلا ىلإ عساتلاوسنوفلأ هجتا «نويلو ةلاتشق نيب وحنلا اذهىلع مالسلا رقتسا امو

 . نويل تاوزغل سلدنألا ىضارأ نم صصح ىذلا عاطقلا ىف « داد رسإلا » حوتفب

 « ةيبيلصلا برحلا ةفص ذئدنع ذختت « ةينابسإلا كلاملا ىأ نم وزغلا تالمح تناكو

 رخاوأ ىف . بناجألا ةعوطتملاو « ةينيدلا تايعمجلا ناسرف صخألاب اهيف كرتشيو

 ضعبو « ةلاتشقو نويل تاوق نم ةطلتخم ةلمحىف عساتلا وسنوفلأ راس «م1719 ةنس

 نأ ثبلي مل هنكلو «شرصاق ةنيدم لوح راصحلا برضو « ةينيدلا تاعابملا ناسرف
 هذه حاتتفال مهتالمحكلذدعب هئوافلحو نويل كلم رركو «لئالق عيباسأ دعب راصحلا عفر

 . م1717 ةنس فيص ىف مهمديأ ىف اهطوقسب رمألا ىهتناو «ةعينملا ةيمالسإلا ةدعاقلا

 «سلدنألا ىضارأ ىف ةديدج ةوزغب نويل كلم ماق ؛م1779 ةنس رخاوأ و

 برض مث « ةدرام نم ةبرقم ىلع شجناتنم نصح ىلع ةرملا هذه ىف ىلوتساو

 داجنإل هتاوق ىف دوه نب لكوتملا لصو كلذ لالخ ىفو « ةدرام لوح راصحلا
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 هتاوق ىف دتراو دوه نبا ايف مزه ةكرعم ىف ناقيرفلا كبتشاو « ةروصحلا ةنيدملا

 «نيينويللا ىديأ ىف سويلطبو ةدرام تطقس نأ كلذ رثأ نم ناكو « قرشلا وحن
 . (ه5317/ طسوأ ) م 1١7٠ ةنس فيص ىف كلذو

 « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ فوت ىتح كلذ ىلع لئالق عيباسأ ضمت ملو

 ىه « نويل شرع ة ةثارو ةلأسم تناكو « م 17700 ةنس ريمتبس 14 موي ىف كلذو
 ىصوي نأ دري مل هنأ كلذ . همكح نم ةريخألا ماوعألا ىف ةقلعملا لئاسملا مهأ

 هيتنبا ىلإ هب ىصوأ هنكلو « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف هدلو ىلإ نويل شرعب

 امهخأ ىلإ شرعلا نع اتلزانت نأ اتثبل ام نيتربمألا نيتاه نكلو . ىثلودو اشناس

 1 و و اعسلا سوم ومو دعي هديل ياحب

 ةلاتشق تداعو « م ١١61 ةنس ىف سيدنوعر وسنوفلأ رصيقلا ةافو لبق اتناكاك

 . اهاوقأو ةينارصنلا اينابسا كلامم ملفعأ « تناكاك

 ثلاثلا ودنانرف دهعو ةلاتشق
 ىلع مث « م 17117 ةنس هيلوي ىف ةلاتشق شرع ىلع ثلاثلا ودنانرف سلج امل

 كلذب ةلاتشق تداعو « اهانحرش ىلا فورظلل ًاقفو (م 1770 ) نويل شرع

 الفاح ادهع « ىبفلا ثالملا اذه رخدي ردقلا ناك « ةميدقلا ادحوو اهدودح ىلإ

 " .رفظلاو راخفلا فونصب
 كلم تقولا سفن ىف نوجارأ شرع ىلع موقي نأ « ردقلا بئارغ نم ناكو

 انيبو ٠ لوألا ىماخ وه « لفاحلا لبقتسملا اذه لثم ردقلا هل رخخدي « رخآ ىف

 ىماخ ناك « سلدنألا طساوأ ىف ةيلاوتملا ةميظعلا هحوتف ققحم ودنانرف ناك

 . سلدنألا قرش ىف حوتفلا هذه لثم ققح
 دادتمإلا حوت ةباتم ف هتريغ وه « ثلاث ودئانرف مكح ىفام زربأ اكو

 . هدراومو هدوهج لكل هسيركتو « سلدنألا ىض ارأ 12 هدو

 ناطلس رايها نم « اهانحرش ىلا سلدنألا لاوخأ ماجر ركب جدي دقو
 مارطضا نم ديعب ريغ اهالت امو « باقعلا ةعقوم بقع « سلدنألاب نيدحوملا
 ةروث نم ناك امو « ةيدحوملا ةفالخلا لوح نمؤملا دبع ىبب نيب ةيلهألا برحلا
 نم نومأملا ةفيلخلا هيلع مدقأ امو « ةلاتشق كلم ءاول تحت هئاوضناو ىبايبلا
 دعب ناكام مث « ىراصنلا دنحلاب هرمأ ىلع هتناعتساو « ةلاتشق كلمب راصنتسالا

 « ىطسولا سلدنألا ىف رمحألا نباو « سلدنألا قرش ىف دوه نبا مايق نم كلذ
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 ةلاتشق كلم ةعناصم ىفو « هئاطلس طسب ىف لك « نيميعزلا نيذه سفانتو
 حسفت اهلك فورظلا هذه تناك : سلدنألا نوئش ىلع ىضوفلاو ككتلا ةبلغو
 « م 158٠ ةنس ىف . سلدنألا دض ةيناودعلا هتالواحمو ودنان رف طاشنل ًابيط الاجم

 ةنس ىو . سلدنألا بونج ىف لغوتو « نايجو رجودنأ ةقطنم ودنانرف ازغ
 رصاح ماعلا اذه سفن ىفو . اف ثاعو ةيليبشإو ةبطرق زاوحأ ازغ ء 37*
 اهقزعامو «سلدنألاىوق عضعضت نأح ضاولانم ناكو . ابيلع ىلوتساو ةدبأ ةنيدم
 « هارن انإف مث نمو . لاجم ظعأ ودنانرف عاطأل حسفي « ةيلهألا كراعملا نم
 لاوش ىف كلذو « ةمدقلا ةفالحلا ةمصاع ةبطرق ىلع ىلوتسي نيماعب كلذ دعب
 « اهنم ةبيرقلا نوصحلاو ندملا رئاس ىلع ىلوتسي مث ( م 1775 هينوي ) ه 5188 ةنس

 ىلإ ىعسي لك رخآلا نباو «دوهنباىرن مث . اهربغو ةبتشإو رودملاو ةجتسإ لثم
 (م 1780/) م5880 ةنس ىف دوه نبا قوت املو . هئاول تحت ءا ضنالاو ةتعئاصم
 ودنانرف ناك « رمحألا نبال ةيرملأو ةقلامو ةطانرغ « ةيبونحلا دغاوقلا تصلخو
 لك هلوح فتلت نأ ةيشخ « ىسلدنألا معزلا اذه دض هلقث لكب ىلي ثلاثلا
 رركي هارن مث نمو « هعيراشم دض ةرثع رجح ودغيف ٠ سلدنألا ىف ةيقابلا ىوقلا
 « هترسأ ىوثمو هنطوم اهمو « رمحألا نبا اهف أشن ىلا ىطسولا سلدنألل هتاوزغ

 الوزن رخألا نبا ىرنو « اهتاذ ةطانرغ ىتح ابونج هتاوزغ عفدي هارنو « ةنوجرأ
 فارّتعالا ىلإو « ةلاتشق كلم عم حلصلا دقع ىلإ رطضي « ريطخلا طغضلا اذه ىلع
 نوصحخلاو دعاوقلا نم ىرخأ ةريبك ةدعو «نايج ةنيدم هملسي نأ ىلإو « هتعاطب
 < هراركت ىلإ انب ةجاحالو هعضاوم ى هانلصف اهسحهلك كلذو « م1145 ه4 )

 رضاوح مظعأ ةيليبشإ ةنيدمل هحاتتفا وه « ثلاثلا ودئانرف لامعأ .ظعأ نأ ىلع
 ارمأ ةيليبشإ حتف نكي ملو ء(ه 541) م1748 ةنس ىف كلذو « سلدنألا

 ةرضاحلا اهتمواق « ةمخض ةيرحبو ةيركسع ةلواحم ناك هنكلو « ةبطرق حتيفك انيه
 « ارهش رشع ةسخ قهرملا راصحلل تدمصو « ةلاسبلا ىهننمب « ةميظعلا ةيمالسإلا
 لصفلا ىف اهلك ةاسأملا هذه راوطأ انلصف دقو . موتحما اهردق ىلإ ملستست نأ لبق
 ثلاثلا ودنانرف ىلع غبسأ ىذلا وه ةيليبشإ حتفو . ؟0كلذل هانصصخ ىذلا
 . هب ةداشإلا ىف ةيلاتشقلا تاياورلا بنطت ىذلا « هدجم تايآ عورأ

 ىف ةعقاولا دعاوقلا رئاس « نييلاتشقلا ىديأ ىف «ةيليبشإ حاتتفا رثأىلع تطقس دقو

 . 458 نص عساتلا باتكلا نم عيارلا لصفلا وهو (1)



 تاهاهقلاوب

 . اهريغو سداقو (راكول ناس) ةقولشو ةنوذشو شكرأ لثم« ريبكلا ىداولا ىونج
 حوتف ىف « همكح نم ًاريبك ًارطش قفنأ « ثلاثلا ودئانرف نأ نم مغرلابو

 «ةيلخادلا نوئشلا مظنتي تقولا سفن ىف ىنع هنإف « ةيسلدنألا ىضارألاو دعاوقلا
 « ندملا نم ديدعل ةيدلبلا نيناوقلا نم ةفئاط ردصأو 2 ةرادإلاو مكحلا ظن حلصأف
 مظعأ اروصع تنبل ىلا ةقتملش ةعماج أشنأو ءاهمدقتو تاعماحلا معدتب ىنعو
 ةيملعلا اهتعمس نم ركب عتمتت انموي ىتح تلاز ام ىلاو « ةينابسإلا تاعماحلا
 ةيرحب ةعانص راد اهم أشنأو « ةلاتشق ةمصاع اهنم لعج ةيليبشإ حتتفا املو . ةميدقتلا

 ةوق ءاشنإب ىنع نم لوأ وه ودنانرفو « ةيبرحلا عئاطقلاو نفسلا ءاشنإل ةميظع
 ارطخخ رشاعلا وسنوفلأ هدلو مايأ ذنم ىلاتشقلا لوطسألا ادغ دقو « ةيرحبلا ةلاتشق
 ودنانرف هب ماق ام مهأ نأ ديب . ةيبرغلاو ةيلامثلا برغملا ءىطاوش دده- « ًاديدج
 كلذل أشنأ دقو « اهديحوتو نيناوقلا مظنت وه « ىلخادلا حالصإلا لاجم ىف

 سلجم ٠ ىمس ةلودلا ءاهقف ٍظعأ نم اعرشم رشع ىثا نم اصاخ ًايعيرشت سلجم
 « اهلك ةكلمملل نيناوقلا نم ةدحوم ةعومجم عضي نأب هيلإ دهعو « ىكلملا ةلاتشق
 لبق ىوت ودنانرف نكلو « ةريبك تاوطخ عورشملا قيقحت ىف ساخنا اذه عطقو
 ةيعيرشتلا ةعومجملا هذه تيمسو « رشاعلا وسنوفلأ هدلو همام ىلع ماقف « همامتإ
 .02ةلاتشق ىف عيرشتلا عجرم اهدحو تدغو 516: مهم 025 6 ةعبسلا دونبلاب »

 ةعبارلاف « م 1784 ةنس ويام نم نيثالثلا مويلا ىف ثلاثلا ودنانرف قوتو
 ودئنانرف ريتعيو . اماع نيثالثو ةتس ماد كح دعب « هرمع نم نيسمخلاو

 نم هيلع ىلوتسا امبو « سلدنألا ىضارأ ى ةعساو حوتف نم هب ماق اب ثلاثلا
 هريتعتو « قيقحلا سلدنألا رهاق « ةيليبشإو ةبطرق اهسالو « ةميظعلا اهدعاوق
 تثثبل دقو « ةداشإ رظعأ هلالخم ديشتو ؛ ةلاتشق كولم ظعأ ةيلاتشقلا ةياورلا
 هيلع تغبسأ ةيوبابلا نأ ىتح « ةيئارصنلا ةلوطبلل اجذومت روصع ىدم هت ريس
 ءرشاعلا سوضنميلك ابابلا دي ىلع « م1071 ةنسى ًاسيدق جوتو « ةسادقلا قاع
 . (ودئانرف ناس ) ودنانرف سيدقلاب خيراتلا كلذ نم ىمسو

 وهو «رشاعلاوسنوفلأ هدلو «نويلو ةلاتشق شرع ىلع ثلاثلا ودنانرف فلخو
 عم هقئالعو هرصعو كلملا اذه نع انثدحت دقو 1 هطنم مكحلاوأ ملاعلاب بقلملا
 . انه هلوانت ىلإ انب ةجاحالف « سلدنألا ةياهن » انباتك ىف «نيرم ىنبو ةطان رغ ةكلمم
 وينال دا را اللا
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