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 نوجارأ ةكلمم ١

 ىلع « م81١١ ةنسىف ةينولطقو نوجارأ داحتاب ىربكلا نوجارأ ةكلمم تماق

 ةنس ىف ريمألا اذه وت املو « ةنولشرب ريمأ عبارلا رجئرب نومار تنوكلا دي

 ةساير ىلع ربمألا اذه مايقبو . ىناثلا وسنوفلأ هدلو شرعلا ىلع هفلخ ءم
 براحلا وسنوفلأ ةافوب عطقنا ىذلا ءايوقألا كولملا تبث اهلإ دوعي « نوجارأ

 ذنم ءافصو قافو متأ ىلع نوجارأو ةلاتشق قئالع تناكو . م 1١84 ةنس ىف
 دهع ى امهنيب قئالعلا ترمتسا اذكهو « سيدنوعر وسنوفلأ رصيقلا دهع
 امهنيب عمجت تناكو .. ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ ىتفلا هليمزو « ىناثلا وسنوفلأ

 ىضارأ ىق آه 26 ءمموسلو دادرسإلا حوتف وحن ةدحوم ةسايس صخألاب

 ةدهاعمب نيكلملا نيب دعب ايف هملعم تددحت كرتشم جمانرب قفو كلذو « سلدنألا

 . املإ ةراشإلا تقبس ىلا ( م 1١0/4 ةنس) الوساك

 م٠1١1 ةنس ىف « ًاركبم ةيمالسإلا ىضارألا ىف هتاوزغ ىناثلا وسنوفلأ أدبو

 قري نأ ًادصاق © ©تههةلهجزمع ضييألا ىداولا ةيادب وحن ايونج راس

 ع ©9قرشلا ةيرمتنش نأ « ةيحانلا كلت نم همدقت نود لاح نكلو « ةيسنلب ةكلمم
 ءارجاسأ ىد ورديب سرافلا مكح تحت ذئمويتناك نوصحلاو عقاوملا نم اهوح امو
 هذه ةعطقأ دق شيندرم نب دعس نب دمحم رممألا ناكو 2 ةرين فارشأ نم وهو

 ةعاطب سرافلا اذه فرّتعي ملو « هيلإ اهمدق تانواعمل « اهنوصحو ةملسملا ةنيدملا
 ةيرمتلش بحاص » مساب القتسم ًاكاح هسفن نلعأ هنكاو « ةلاتشقالو نوجارأ

 'ئشني نأ ىلع « ةلطيلط نارطم ةقفاوم ىلع لصحم نأ عاطتساو « « قرشلا
 . ةصاخخ ةيفقسأ اهم

 ضيبألا ىداولا ىلإ هتاوق ىن ىناثلا وسنوفلأ جرخ (م 11171 ) ىللاتلا ماعلا فو

 « فئاوللا مايأ اهوكح نيذلا « نيزر ىنب ىلإ ةبسن ملاطهت»ك» ةيئابسإلاب ىمستو >> )١(
 . نيزر نبا ةيرمتنش كلذك ىمست اهنإف مث نمو
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 «ليورط » تيمس ةعلق ءرهلا اذه عبانم دنع ةرملا كلت ىف أشنأو ؛ ىرخأ ةرم

 موقتو« ةيرغملا ايازملا ضعب « ىراصنلا ناكسلا نم اهضرأو ىه اهم نم حنمو
 . ةثيدحلا ليورط ةنيدم اهناكم مويلا

 « ةيسنلب ىفارأ ىلإ ةوزغ ىف ىناثلا وسنوفلأ جرخ ء م 111/1 ةنس ىو

 فول كلملا وأ قرشلا ةكلمم ريمأ شيندرم نبا ىلع نيدحوملا طغض ةصرف ًازهم
 نوجارأ كلم نأ ةيئارصنلا تاياورلا ضعب ىو . ةينابسإلا ةياورلا هيمست الك
 هيلإ عفدي نأ ضرع ةيسنلب ريمأ نأو « اهرصاحو ةبطاش ىح هفحز ىف لصو
 ةيسلدنألا تاوقلا نأ ةقيقحلاو . ةيسنلب ةكلمم حتف ىف هدعاسي نأو « ةيزحلا

 ةينوجرألا تاوقلا لئت ملو ءرحبلا وأ ىبلا ىف ءاوس ةيزاغلا تاوقلا درت نأ تعاطتسا
 , ©2ابرأم ةيسنلب ىضارأ نم

 «قرشلاة ير متنش ةعطاقم نأشب اقافتا ةلاتشق كلم هليمز عم ىناثلا وسنوفلأ دقعو
 «نوجارأل اكلم ( نيثاربلا ) اهتاذ قرشلا ةيرمتنش ةئيدم ودغت نأ ىلع هيف صن

 ىد ورديب سرافلا نأ ىرخأ ةياور ىفو . ةلاتشقل اكلم امنوصح نوكت نأو
 . نماثلا وسنوفلأ ةعاطب فرتعا « قرشلا ةيرمتنش بحاص ارجاسأ

 رصاحو محض شيم ةيمنلب ىضارأ وسنوفلأ ازغ « ما١1ا/9 ةنس فو
 سلدنألا قرش ىضارأل ةرركتملا ةينوجرألا تاوزغلا هذه تناكو . رطيبرم رغث

 هليمز نماثلا وسنوفلأ ىعدتسا دقف مث نمو « ةلاتشق ىدل قلقلاو سجوتلا راثم

 « هيلإ ةراشإلا ت تقبس ىذلا امهقافتا ناكلملا دقعو « الوسك ةدلب ىلإ نوجارأ كلم

 . اراثان دض برحلا ةعباتمل ًافلحاعم ادقع امك« سلدنألا قرش ى حتفلا قطانممسق

 ةيحان نم ارافانوزغ ىف نويلاعشقلا حجت ائيبَو « تروطت نأ تشيل ام رومألا نكلو

 كلذ ثدحأ دقو . ةراسخم مهضارأ ىلإ اودرو نونوجرألا لشف ذإ « برغلا

 . نماثلا وسنوفلأ رفاظلا هليمز ىلع دقحو « ىناثلا وسنوفلأ سفن ىف ًائيس ىدص
 (م114.) ةلاتشق ةب احمل ارافانشللم وشناس عم افلحد ةعف كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ مث
 ةلاتشق كالم ىأرو 4( م191١) لاغتربلاو نويل اكلم فلاحتلا اذه ىلإ مضنا دقو

 موقي امب تاذلاب ةئو آلا كلت ىف هيلإ ىئارتت ءابنألا تناكذإ « ًارطخ ًاريذن كلذ ىف

 ىهتا ام انيأر دقو « ةريزحلا هبش ىلإ روبعلل ةميظع تادادعتسا نم نودحوملا هب

 تاوقلا ىف كرألا ىف ةيدحوملا شويبلا ءاققل ىلإ هرارطضا نم نماثلا وسنوفلأ هيلإ

 قط, اطونو : الولعمعأ# ةقط#, م. 632 : كلذكو « باتكلا اذه نم ه١ ص عجاد )020(
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 ٠ (م1198 هيلوي 18) ةحداف ةعزه نم ذئموي هب تبيصأ امو « اهدحو ةيلاتشقلا
 نوجارأ ةكلمم ىف هفلخف ء م 1145 ةنس ليربأ 75 ىف ىناثلا وسنوفلأ قوتو

 ىهو «ةيجنرفلا تارامإلا قاب ىف هفلخو « ورديب ىبصلا هدلو « ةينولطق ةرامإو
 . وسنوفلأ هدلو اهريغو هييلبنومو شرايلبو نويسور

 هلمعام لوأ ناكو . اشناس اينود همأ ةباصو تحت همكح ورديب كلملا أدبو
 « ندملاو تايالولا ىلثممو ناسرفلاو فارشألاو رابحألا ىلثمم عامجا ىلإ اعد نأ

 رئاص ىلع كلملا قفاو عامجالا اذه فو . « سيتروك» ةئيه ىف ةقورد ةنيدمب
 هنأ ديب . تاقبطلاو تائيملا فلتخن هفالسأ اهحنم ىتلا « تازايتمالاو قوقتحلا
 ةكلملا ظفتحت نأ ىلع امهنيب ىوس مث « همأو كلملا نيب فالحلا بدام ناعرس

 . اهل اهكرتب اهجوز ىصوأ ىللاو «ةينولطق ىف ةعقاولا نوصحلاو دالبلا ةيكلع
 عمتجاف « دودحلا عقاوم ضعب ىلع فالخ ةلاتشقو نوجارأ نيب ةمث ناكو 1
 (م ١7١4 ) ةنوسرط نم ةبرقم ىلع ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأو ىناثلا ورديب
 فالحل ىوسو « ةمهملاب نومكحما ماقو ؛ دودحلا لئاسم ىف مكحتلا ىلع اقفتاو

 دهع ذنم « ةلاتشقو نوجارأ نبب ًادئاس ناك ماثولا نأ 2 مدقت ايف انيأر دقو
 ى صاخ عونب تقثوت دق ماثولا اذه رصاوأ نأو « سيدنو عر وسنوفلأ رصيقلا

 «نويلو اراقان ةبراحم ىلع نيتكلمملا فلاحت ىف كلذ رهظو « ىناثلا ورديب كلملا دهع
 دقو . (م 1811) باقعلا ةكرعم ىف نيدحوملا دض قيثولا امهفلاحت ىف رهظ مث
 . ةعقوملا كلت ىف ورديب كلملا هب علطضا ىذلا رودلا ىلإ انرشأ نأ قبس

 صناقورب ةبالو ىهو «هينرلا ءارو ايف هكالمأ نوئشب اتقو ىناثلا وردي لغشو
 ىتح نوئشلا هذه نم غرفي داكام هنكلو . ىرخألا ةيجنرفلا تارامإلا ضعبو
 « اهئاول تحن ءاوضنالاو ةيوبابلا ةعناصم ىف هل تناكو « ةمور روزي نأ مزتعا

 ى جرعو نفسلا نم ةدع ىف « ةمور ىلإ راس هنأ كلذو . هبعشل قرت مل ةركف
 نيتيروهمحلا نيتاه عم مهافتلا ىلإ ري ناك هنإ لاقيو « ةزيبو ةونج ىلع هقيرط
 اهعازتناو « ةيقرشلا رئازحلا وزغ ىلع فلاحتلاو قافتالا ىلع « نيتيوقلا نيتيرحبلا
 هنأ كلذو « ًارثأ دعبأو رطخأ ةينمأ هل تناك دقف ةمور ىف امأ . نيملسملا نم
 هتبغرل ابابلا باجتسا دقو « هجيوتتب موقي نأ ثلاثلا ناصونإ ابابلا ىلإ سقلا
 ةسينك ىف هجيوتتب ماقو « ةيسورفلا عرد هيلع غبسأو « ةيكلملا تاراشلا هحنمو
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 قح نوجارأ كولم نم هباقعأو وه هحنمو « ( م4١17 ةنس) سرطب سيدقلا
 نيدلا ىمحت نأب كلذ ريظن ورديب دهعتو « ةكلمملا ةمصاع ةطسقرس ىف جبوتتلا

 نأو « ةرفكلا دراطي نأو « اهتازايتماو سئانكلا تايرح مرتحت نأو «ىكيلوثاكلا

 هنأو « ابابلل عبات هنأب كلذقوف.نوجارأ كلم فرتعاو ؛ هدالب رث را

 . ةيونسلا ةيزحللا ءادأب دهعتو « ةيوبابلا نم عاطقإ ةباثم ةيئولطقو نوجارأ

 قيرط نع نوجارأ نع تاوبابلا عفادي نأب هبناج نم ىلوسرلا ىمركلا دهعتو
 « نالطقلاو نيينوجرألا نيب عقو أوسأ .أ كلذل ناك دقو . ىلوسرلا مهئاطلس

 فارشألا دحتاو « مهتقفاوم نود لمعلا اذه لثمب موقي نأ كلملا ىلع اوركنأو

 عمو « ةيوبابلل ةيعبتلاب هفارتعا بحسي نأ ىلع هومغرأو « كلملا دض بعشلاو
 نمو . اهم تدهعت ىلا ةيزحلا ةيوبابلا ىلإ عفدت نأ ترطضا نوجارأ نإف كلذ

 ىلا تاعي رشتلا نم ريثكل دعب ايف ناسرفلاوةداسلا ةضراعم تأدب دقف ىرخأ ةهج

 , )اه ريغو ب بئارضلا نوئش ىف اهنس ورديب لواح

 دالبلاو نادملا رئاس ىلع مهتدايس نوطسبي نوجارأ ىف ءالبنلاو ةداسلا ناكو

 « ملل نيعباتلا ناسرفلا ىلع اهنم اوقفني ىكل « اهلوخد ىلع نولوتسيو « ةماهلا

 ةكلمملا ىوق ىلع نورطيسي كلذب فارشألا ناكف « برحلا ىف مهنودوقي نيذلاو
 نود برحلا ىف الو ملسلا ىنال ائيش كلذب لعفي نأ كللا عيطتسيالو « ةيركسعلا

 . اماعصأ بقع ىلإ لوؤت ةيعاطقإلا ةدايسلا هذه تناكو « مهتقفاومو مهترواشم

 « قهرملا ماظنلا اذه عاضوأ فيفخت ىلع لمعلا ىف ةفاش ًادوهج ورديب لذب دقو

 ةلادعلا ىلإ برقأ ةروصب فا رشألا نيب تاطلسلا هذه عيزوت لدعي نأ ىف حجنو

 « ةيئاضقلا تاطلسلاب شرعلل ظفتحا .هنكلو « مهباقعأل اهيروتب مهل حامسلا عم

 بيس الإ مهن يتلا « ناسرفلاو فارشألا عنب قاضفلا صاصتخالا ناكر

 . فارشألاو ةفقاسألا دي ىلع كالملا نع ةباينلاب ءاضقلا لوازّيو « ىرهوج

 هب ظفتحي ىذلا ديحولا قحلا ناكو . شرعلا ىلإ فانئتسالا ىتح هيلع موكحمللو

 كلما تهدأ هكا ىلع قدرت اريك ناره اعلا مرا كاز رث#

 مهتدايسل عضخت ىلا دالبلاو ندملا ىف ةاضق

 ماهم نم ةمهم ىهو «ةيمالسإلا ىضارألا وزغب ةيانعلا ىناثلا ورديب لفغي ملو
 ابونج راسو « م١51١ ةنس هدوشح ىف جرخف « ةيساسألا ةينوجرألا ةسايسلا

 )١(  2458346ةلامستم : كتونميله لع ععمدمعب 5. ل. م. .8



 تكنو

 «سوكيدلا نصح ىلع ةيوادلا ناسرف ةدعاسم ىلوتساو « ةيسنلب ىضارأ بوص

 . قرشلا ةيرمش ةقطنم نوصح نم ىرخأ نوصح ةدعو

 روفنومىد نوميس اهرهش ىلا ةيبيلصلا برحلا ىف لخدتي نأ ورديب رطضاو
 ءارو امف هكالمأ ةياهلكلذو :27©2نيبلألا ةدحالملا ىلع نويسنرفلا ةداسلا هؤالمزو

 ءوص نم ناكو . نادم ةدع اهف تبرخو برحلا ةذل احرسم تناك دقو ؛ةينولا
 كلذو « روفنوم ىد نوميس دض اهضاخ ىتلا عقاوملا ىدحإ ىف طقس نأ هظح
 . م 1111“ ةنس ريمتيس 17 ىف

 الفط هتافو دنع ناكو « ىماخ نود وه ًاديحو ًادلو ىناثلا ورديب كرتو

 مارطضا لبق ةمث ناك ذإ « روفنوم ىد نوميس ىدل ًازوجحم ناكو « ًاثدح

 جرفي ملو « نوميسل ةئبإب ىمياخ جيوزنل عورشم « نيقيرفلا نيب ةموصحلا
 ىلاتلا ماعلا ىف هنع جرفأف « ةيوبابلا نم ديدش لخدتب الأ ىماخ نع نوميس

 . ةسامحو جاهتباب لفطلا مهكلم نالطقلاو نوينوجرألا لبقتساو « (ماكا5)

 ىلع ةياصولل اوراتخاو « ةدرال ىف ( سيت روكلا )ىف ةكلمملا باون عمتجاو

 تدقعتنأ تئبل ام رومألا نكلو . ودارنوم ىد ملج ةيوادلا ناسرف ذاتسأ ىمياخ

 ةهج نمو « هنم شرعلا عازتنال ةلواحم ىف وشناس نودو ودنانرف نود هامعراث ذإ
 « ًاضعب مهضعب نوبراحب اوذخأو « ملالقتسا فارشألا نم رك نلعأ دقف ىرخأ
 هيصو نم هوعزتني نأ ىماخ كلملا راصنأ عاطتساو . ةكلمملا ف ىضوفلا تمعو
 . هرمع نم ةعسانلا غلب دق ناكو « نوشتنوم ةعلقب هلقتعي ناكو « ةيوادلا ذاتسأ
 صخألاب هرزاؤي ناكو « هموصخ نيبو ىماخ بزح نيب ذئدنع عارصلامرطضاو
 هيسفانم ىلع بلغتي نأ ىمماخ عاطتساو « سيتروكلا باونو « نالطقلا فارشألا
 ىهناو «جراوحلا فارشألا دض حفاكي ئرخأ اماوعأ رمتسا هنأ ديب « شرعلا ىف
 , ©©0م 15319 ةنس سرام رهش ىف كلذو « ماع ملس امهنيب دقع نأب رمألا

 ذئدنع رعشي ناكو . هرمع نم نيرشعلا وحن ذئدنع غلب دق ىعاخ كالملا ناكو

 عاطأ قيقحت ىلإ هتيانع هجوي نأ عيطتسي « ةيلخادلا لغاشملا نم غرف نأ دعب هنأ
 ديب . ةيسنلب عاطق ىف ةيمالسإلا ىضارألا نم هعاطتقا نكمب ام عاطتقاو « حتفلا
 دقلو . ةيقرشلا رئازحلا حاتتفا ىف هتينمأ كلذ لبق ققحم نأ ىلإ قوتي ناك هنأ

 )١( باتكلا اذه نم 844 ص ىف شماحلا مجار .
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 قفو امو «رئازحلا حاتتفال دادعتسالا نم ىمباخ هب ماق امع اليصفت مدقتاف انثدحت

 نكي ملف ةيسنلب عاطق نع امأ . م 110 و ١774 ىننس نبب اهحاتتفا نم هيلإ
 نم « اهدعاوقو ةقطنملا هذه روغث رئاسو « ةيسنلب هزوجن ام « ىمعاخ ىلع فاخب

 . ةيراحتنالا ةيلهألا كراعملا ىلاوتو « ةملكلا قارتفاو « ىضوفلاو فعضلا
 ىضارأ ىلع ةيلاوتملا ىماخ تالمح نع اليصفت كلذك مدقت ايف انثدحت دقلو
 ىلع ءاليتسالاب ًاربخأ هزوفو « هدعاوقو قرشلا روغتل اعابت هحاتتفاو « ةيسنلب

 مث © (م 17988 ةنس ريوتكأ) ه5١"9 ةنس رفص ىف كلذو مظعلا ةيسنلب رغث
 هذه دعاوقنم اهريغو «رقش ةريزجو « ةبطاش مث « ةيناد ىلع كلذ دعب هئاليتسا
 ىلا تاقافتالل ًاقفو « ةينوجرألا تاحوتفلا قاطن ىف لخدي ناك امم « ةقطنملا

 وهو « ةلاتشقو نوجارأ نيب « سلدنألا قرش ىف « حتفلا قطانم مسقتل تدقع
 . هعضوم ف هيلإ ةراشإلا تقبس ام

 ةريظح نمض نوكت نأ هيلع قفنملا نم ناك دقف « اهزاوحأو ةيسرم امأو
 ثلاثلا ودنان رف ةلاتشق كلل لعفلاب اهعوضخ ةيسرم تنلعأ دقو . ةيلاتشقلا حوتفلا

 لقتست انيحتثبل اهنكلو «ةريغص ةيلاتشق ةيماح اهف ترقتساو «م1141 ةئس ذنم

 2 نيملسملا ءامعزلا نم مهريغو دوه ىب باقعأ اهكحبو « ةيلخادلا اهنوئشب

 بارطضاو ةيسنلب ةكلمم ىف ثداوحلا روطت نكلو . هانلصف نأ قبس امسح

 نأ ىلإ ىماخ نود نوجارأ كلم تلح « اب نيبتجدملا ةروثو « ابف لاوحألا

 رشاعلاوسنوفلأ هتثبا جوز « هرهص عم قافتالاب كلذو « ةيسرم حاتتفا ىلإ ىعسي
 كاملا ناكو « حتفلا اذهب مايقلا ىلع هل ةفعسم ريغ هفورظ تناكو « ةلاتشق كلم

 ردصم ودغت « نيملسملا اهئابعز مكح تحت تيقب نإ ةيسرم نأ نم ىشخم ىمياخ
 ةيسرم ىضارأ ىلع هتاوق ىف ىماخ ضحز دقف مث نمو « ةيسنلب ةمالس ىلع رطخ
 ءامتاذةيسرم ىلع ىلوتسا مث « ةيمامألا اهدعاوق نم امهريغو شلأو تنقل لتحاو
 . سلدنألا قرش ىف نيملسملا ركح كلذب ىهناو (ه558 ) م1755 ةنس ىف كلذو

 لعفلاب زهجو « ةيبيلص ةلمح ىف قرشملا ىلإ ريسي نأ كلذ دعب ىعاخ لواحو
 قرشلا ىلإ آهجتم ةيرحبلاو ةيربلا هتاوق ىف جرخو « ةياغلا كلتل الوطسأو اشيج
 « ةينوجرألا نفسلا ٍظعم تمطح ةعاحلا فصاوعلا نكلو « م 1754 ةنس ىف
 تراسو هعورش» نغ ىماخ كلملا لدعف « ىبسنرفلا ءىطاشلا ىلإ اهقابب تعفدو

 - «بقايتنش ناسرفو نيينوجرألاو نالطقلا نم ةريغص ةوق اهب « طقف نفس عضب



 هد" ا/ لا

 ةيبيلصلا تاوقلا نم كانه ناك نم ىلإ تمضناو « ماشلاب افيح رغث ىلإ تلصوو
 . نملسملا ةبراحم ىف

 مهْتضراعمو « ءالبنلا تنع نم ىناعي « هككح لاوط « ىمماخ كلملا ناكو
 بلغتي ىكل « رمتسم عارص ىف مهعم ثبل دقو « هعيراشمو هتافرصت نم ركل

 تعقوو « هومواق مهنكلو « ئوقلا ىعاطقإلا مهئاطلس مطح و 2 مهنع ىلع

 لاوحألا تمقافت اميح الإ عارصلا كلذ أدب ملو « نيقيرفلا نيب ةيلهألا برحلا
 ىلإ كلذ ىدؤي نأ ىشخو « ننجدملا تاروث اهب تدتشاو « ةيسنلب ةكلمم ىف
 1 . ةينوجرألا تاحوتفلا عايض

 عاطتسا ليوط مكح دعب « م 17195 ةنس هيلوي 71 ىف ىمباخ كلملا قوتو
 رئازحلا ىف مالسإلا ةلود ىلع ىضقي نأو « نوجارأ هتكلمم ةعقر فعاضي نأ هيف
 سسئوم لوألا ىعاخ ريتعيو .« حتافلاب » هلجأ نم بقلام وهو «سلدنألا قرشو
 عماطم لييسلا اذه ىف مواق دقو « اهلالقتسا دطومو « قيقحلا نوجارأ ةكلمم
 اريثكلمع دقو . هوبأ لعف اك ةيعبتلا نه عون ىأب امل ف رعي نأ ضفرو «ةيوبابلا
 فصوي هنأ ديب « ةكامملاب ةيلاملا نوئشلاو ةرادإلا مظنتو « نيناوقلا حالصإل

 , ©9)هكحل انعزات بتك نأ هنع رثؤي اممو « هيلع تاوبغلا ةبلغو ةوسقلاب
 ةينولطقو نوجارأ مك ىلوتف « هيدلو نيب هتكلمم تمسق ىمياخ قوت املو

 ءارو اهف ةيجنرفلا تارامإلاو رئازحلا مكح ىلوتو «ورديب ريكألا هدلو ةيسنلبو
 . اليوط مدي مل مسقتلا اذه نأ ىلع ٠ ىمباخ رغصألا هدلو « ةينربلا

 ١ - ةرن ) اراقان ةكلمم (

 « نيناحلا نم اهتراج نيبو اراقان نيب عاطقنا نود ًامئاق عارصلا ثبل
 نوجارأ عم اهداحتا ذنم « ارافان رياصم مدقت اهف انعبتت دقو . ةلاتشقو نوجارأ
 ما 11174 ةنس ىف هتافو دنع كلذ دعب اهاصفنا مث « براحملا وسنوفلأ مكح تحن
 وشناس ديفح سيريمار ةيسرغ اهكلم مكح تحن « ةلقتسملا اهمايحخل اهفانئتساو
 بقلملا سداسلا وشناس هدلو هفلخ « م 1١6١ ةنس ىف ةيسرغ ىفوت املو . ريبكلا
 ناكذإ « ةلثاملا ثادحألا ضعب نوجارأو ةلاتشق دض وشناس ضاخ دقو . ملاعلاب
 دقعو . صرفلا تحنس الك اهءاع ءادتعالاب ذفنت ةموسرم ةسايس ارافانب صبرتلا
 ةيوستو « ارتلجنا كلم ىناثلا ىرته لخدتل ةجيتن « اراقانو ةلاتشق نيب ًانيح ملسلا

 قاءامتاو لع] عرب لمس لولت»ع ىماخ كلملا خيرات ىسيو )00(



 تا

 ةقيزوشنأن عاطتساو .©90نيدلبلا نم لكاهتضترا ةروصب امهنب ةيميلقإلا لكاشملا

 ةفئاط ندملا فلتحمل ردصأف « هتكلممل ةيلخادلا نوئشلا ةحلاعل انيح غرفتي نأ كلذ

 قوت املو . نمألاو ءاخرلا ديطوتو ةراجتلا مظنتب ىنعو « ةيدلبلا نيناوقلا نم

 . 81 8دع7:ءىوقلاب بقلملا عباسلا وشناس هدلو شرعلا ىلع هفلخ سداسلا وشناس

 امدح كلذو ةلاتشقو نوجارأ دض ةميدقلا كراعملا سفن عباسلا وشناس ضاخ دقو

 نيدحوملا ةفلاحم نم وشناس هيلإ ىعسام ىلإ كلذك انرشأ دقو . مدقت ايف انلصف

 ارافانب اهرامثا رركت نأ دعب « نوجارأو ةلاتشق ىكلم دض مهم راصنتسالاو

 براقتنم كلذ دعب ثدح ام ىلإو « نييناح ا نم اهبضارأ عاطتقاو ءاهيلع مهتءادتعاو

 وسنوفلأ ةلاتشق كل« نيب فلاحتلاو ماثولا دقع نمو « ةينارصنلا اينابسا كولم نيب

 دقع مث « 0 مس يسم ايوب يسرح

 عاتجا ىفرثأ نم كلذل ناكامو «نوجارأو ارافان ىكلم نيب كلذك فلاحتلاو

 باقعلا ةكرعم ىف ةدحوم ةبج ىف نيدحوملاءاقل ىلع « ىراصنلا 00

 . رهابلا رفظلا راغب ةللكم ةينارصنلا ةبحلا اهمتجرخ ىلا ىهو ء (م1717)

 ثبل هنأ كلذ . عباسلا وشناس دي ىلع اراقان رياصم روطتت نأ ردقلا ءاش دقو

 هجعزت تناكو . ىرخأ اماع نيرشع ءاهز باقعلا ةعقوم دعب اهشرع ىلع ًامئاق

 شرعلا حشرم ضغبي ناكو . هجاوز نم مغرلاب بقعي مل هنأل «شرعلا ةثارو ةلأسم

 . ايناماش تنوكعبارلا ودلابويتو اكنالب ةريمألا هتخأ نبا ودلابويت وهو ديحولا

 لوألا ىعاخ نوجارأ كلم ىلإ ثعبو « ةليطت ىلإ ًاضيرم دترا همايأ رخاوأ فو

 «نوجارأك لم هافاوف « شرعلا ىلع هتفالحل هحيشرتو « هينبت ىف هتبغر نع هل برعي

 فوت مث . (111 رياربف ) ضرغلا اذه قيقحتل ةدهاعم ةليطت ىف امهنيب تدقعو

 ةدهاعم ذفني نأ لواحم مل ىعاخ نأ ىلع .( م4"117) ماوعأ ةثالثب كلذ دعب وشناس

 حاتتفاب الوغشم ناك هنأ كلذ . اراقان شرع ىلع سولجلل ىعسي نأ الو « ةليطت

 حومطلا هضرعي نأ ىشخم ناكو « ىرخأ ةريثك ةيلخاد لئاسعو « ةيسنلب ةكلم

 ىلإ اراقان شرع لآ دقف مث نمو « اهب هل لبقال ةريثك لكاشمل اراقان شرع ىلإ

 لوأ لوحتلا اذه ناكو « وشناس تخأ نبأ « اينابمش ىد ودلابويت تنوكلا

 ع اهعوقوو « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا ةريظح نع اراقان خالسنا ىف ةوطخ

 رمتساو . ةينابسإلا ةريزحلا هبشلكاشم ىف جامدنالا نع اهداعتباو « اسنرف ذوفت

 . باتكلا اذه نم همكو همه نص عجار (1)



 عي[

 برحلاىف قرشملاب هتافو تناكو . م 1107 ةنس ىف هتافو ىح ودلابويت مكح

 « هبعش عم فالحلاو « تابارطضالاب ةئيلم هككح مايأ تناكو . ةسداسلا ةيبيلصلا

 كرتو . ىراقانلا بعشلا حور مهفي مو « ةروثأملا هدعاوق مكحلا قف عبتي مل هنأل
 همأ ةياصو تحت هرمع نم ةسماحلا ىف الفطش رعلا ثراو وفا رتؤتلاو < وابوي
 عضت نأ « ةمدقلا ةلاتشق عماطمل اءاقتا ؛ اتيرجرم تأر ذئدنعو : اتيرجرم ةكلملا
 دهعلا هسفن ىلع ىمياخ عطقو ء نوجارأ كلم ىناثلا ىمباخ ةياح تحن ةكلممل
 « قوت اذإف « ودلابويتل ازنتسنوك هتنبا جوزي نأو « اهئادعأ لك نم اراقان ةياجحب

 فقت نأ اهناج نم اتيرجرم ةكلملا تدهعتو . ىكيرنإ رغصألا هيخأ نم تجوزت
 . اينالأ ىطاربماو اسنرف كلم الخ اهئادعأ رئاس دض نوجارأ بناج ىلإ ارافان
 ىماخ عرهو « اراقان ةجاهمب ةلاتشق كلم ماقو « اتيرجرم ةكلملا هتعقوت ام عقوو

 ناكامم يغرلاب نيكلملا نب بشنت برحلا تداكو « هدوهعل ًاقفو اهيا هتاوق ىف

 ةندهلا تدقعو « رابحألا لخدت نكلو « قيثولا ةرهاصملا طابر نم امهطبري
 .©0هالس ىف هتكلمب مكح نأ ىناثلا ودلابويت كلملا عاطتسا اذكهو « نيقيرفلا نيب

 اسنرف كلم عساتلا سيول ةنبإ جوزت هنكلو « ىمعاخ كلما ةنبإ ودلاب ويت جوتي مو
 «ةعباسلا ةيبيلصلا برحلا هعم ضاخو « قرشملا ىلإ هبحصو « ( سيول سيدقلا )

 ىكيرنإ هوخأ مكحلا ىف هلحم لحو . (مال ) ةنس كلانه وتو سنوت ىلإ هبصمأ
 ماوعأ ةعبرأمكحلا ىف رمتساو « اراقانل اكلم ن زلعأ ىوت الف « هبايغ لالخ لوألا
 . اسنرف ةيامح تحت ًارصع كلذ دعب اراقان ترمتساو . م1114 ةنس وت مث ىرخأ

 لاغت ريلا ةكلمم ا

 م « لاغت ربلا ةكلمم ءوشن نع « ةينارصنلا كلاملا خيرات ن م مدقت ايف انثدحت
 عاطتسا فييكو « زيكي راه وسنوفلأ اهكلم لظ ىف « اهرمأ دطوتو اهدعاس دادتشا
 .ةدايسلا ف ةلاتشقرصيق ىواعد دضهيمحم ناو «هتكلمم لالقتسا دطوي نأ كلملا اذه
 ناك دقف مث نمو «لقتسملا كلملا ةفص ذاخنا ىلع هتنواعم لضف « ةيوبابلل ناك دقو

 ةريغ «كلذ قوف زيكيراه ونوفلأ ىدبأ دقو .ىلاغتريلا شرعلا ىلع اهذوفن ةيوبابلل

 ظنتب ماقو نيملسملا ةبراحم ىف اهم ةناعتساللل «ةيئيدلا ناسرفلا تاعامج ءاشنإ ف ةظوحلم
 . لدعلا قيقحت لفكت ىتلا ةيئانحلاو ةيندملا نيناوقلا عضوو « شرعلا ةثارو
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 تاكا

 أدبو « ةيمالسإلا ىضارألا وزغل هطاشن ملظعم زيكيراه وسنوفلأ سركو

 ةنيدم ىلع تقولا سفن ىف ىلوتسا مث « (م 1141 ) اهحاتتفاو ةنوبشأ ةرصاحمب

 ىف سناد ىنأ رصق 3 وأ حتفلا رصق رغث ىلع ىلوتساو « ىلاهشلا اهبصح نيرتنش

 روصنملا بوقعي ةفيلحلا ماق ىتح « نيلاغترللا ىديأ ىف ثبلو « م 1150 ةنس

 اهيلع ىلوتساو « م1154 ةنس ىف سوياطب ازغ مث « م 1191 ةنس ىف هداد رتساب

 ىاثلا ودنانرف مهفيلح ةنواع لاحلا ىف اهودرتسا نيدحوملا نكلو « لعفلاب

 ىلع انيتأ دقو . م //1١19 ةنس ىف ةجاب ةنيدم ىلع ًاريخأ ىلوتساو « نويل كلم

 .باتكلا نم اهعضاوم ىف اهلك تاوزغلا هذه ليصافت

 وشناس هدلو هفلخ « م1180 ريمسيد ربش ىف زيكيرته وسنوفلأ قوت املو

 ءاضقلاو « ةيمالسإلا ىخارألا وزغل ةسامح مرطضي هيبأك وشناس ناكو . لوألا

 حالصإ ىف ىلوألا همكح ماوعأ ىضقف « لاغتربلا ىف ىنالسإلا مكحلا اياقب ىلع
 فسم رلاو تيرا راحل ل ويش رع ل رس

 تاوقلا ةنواعمب كلذو « اهحاتتفاو ةيقابلا ةيمالسإلا دعاوقلا مأ بلش ةنيدم

 نم رثكأ اهب ظافتحالا عطتسي مل هنكلو (م189١ةنس) قرشملا ىلإ ةرفاسملا ةيبيلصلا

 2 م14١١ نس ىف نييلاغتربلا ىديأ نم اهداد رتساب روصنملا ةفيلدلا ماق ذإ « نيماع

 2 وحن رفظملا هفحزب ماقو « كلذ لبق لاغتربلا ىضارأ ازغ دق ناكو

 د اس ومس ورب كنق د

 وتل عزا ةيلا ريكا ع اليل غيوم نيملسملاو نييلاغتربلا نيب

 ابو « برغلا ةيالوب ةلصتملا ةعقرلاو « بلش ةنيدم اهطسوتت 2 «لافترلا نم

 نيبو هنيب بشن امم هكح اوما طعم يعاب لعشو ةررخأ هنو حو اقر

 وسنوفلأ هدلاو دهعت ىلا « ةيزحلا ءادآل هضفر ببسي الوأ « فالخ نم ةيوبابلا

 بسب ايناثو « ةلاتشق ىواعد دض هتيامح ريظن « ىلوسرلا ىسركلل اهئادأب زيكيرنه

 . ةيرملق فقسأو « وتروب فقسأ اهسالو « رابحألا نيبو هنيب رمتسملا عازتلا

 سرام ىف فوتو « ىسنكلا نامرحلاب رارق نم رثكأ هدض ةفقاسألا ردصأ دقو

 وسنوفلأ هدلو هفلخف . هتوم دعب الإ نامرحلا رارق هنع عفري ملو « م 1711 ةنس

 هنيب فالحلا بشن همكح ةيادب ىو . ةطرفملا هتنادبل ندابلاب بقلملا وهو ىناثلا .

 نيبأو « ىضارألاو عالقلا ضعبب نفل ىصوأ دق نهدلاو ناكو . هتاوخإ نيبو

 .باتكلا اذه نم 1886و ١809 صو « 107١-١74 ص مجار ١(
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 تكلا

 برحلا تبشن مث « نيتياحل ابابلا ىلإ ندصقو « اهلع نيمخأ ةدايسب نفرتعي نأ
 وبودنم ردصأو « رمألا ىف ةيوبابلا تلخدتو ء تاريمألاو كلملا نيب كلذ دعب
 « ابابلا لخدت ًاريخأو . يقافتي 0 لا

 ةيوادلا ناسرف ىلإ اهيلع عزانتملا نكامألاب دهعي نأب ىضقو « نامرحلا رارق ىغل
 يل ز+ ارنا اياعح طي شلو + تلك كابل ةمتاح قواك لأ لع
 . ةكلمملا ىلإ مالسلا داعو لحلا اذه نافرطلا

 ةنواعمب هؤاليتسا وه « ىناثلا وسنوفلأ رصع ىف عقو ىبرح ثدح مهأ ناكو
 ةنس ىف كلذو « سناد ىنأ رصق رغث ىلع « قرشملا ىلإ ةهجنملا ةيبيلصلا تاوقللا
 . هعضوم 'ى هانلصقا اس كلذو عم 515 )م1317

 ةيوبابلا نيبو هنيب عازتلا داع + قتساوفلأ مكح نم ةريخألا ماوعألا فو
 لينا ا ينل اجر تل ران لحالا تلوم هك قيقا هرااس جاع
 نأ ثبل امو « ديعولل نعذي مل هنكلو «نامرحلاب كلملا ددهو ىرخأ ةرم ابابلا
 . م 11738 ةنس سرام ىف فوتو ضرم

 ةيوسنب ىبع ةيرملق ىف ىف ًايباين ًاسلجم دقعنأب هكح أدبو « ىناثلاوشناس هدلو هفلخف
 تاريمألا هتامعو كلملا نيب حلصلا دقع كلذكو « نيدلا لاجرو شرعلا نيب. عازتلا

 ىضارألا لوؤت نأو « هتعاطب نف رّتعينأ ىلع « ةيزجم تاصصخم نهحنمبنأ ررقو
 ةلزانمل كلذ دعب وشناس بهأت مث . شرعلا ىلإ نهتافو دعب نمل ىلا نوصحلاو
 سافلإ ىلع ىلوتساف . لاغتربلا ىضار . نم مهسديأب ىب ام عازتناو « نيملسملا
 ةعقاولا دودحلا نوصح نم اههريغو ةينالجو ةيرش ىضح جتتفاو ء(مالكككر

 « بقاي تنش ناسرفل اهملسو « ةلتريم ىلع ىلوتسا م م . هناي ىداو ةفض ىلع
 (م ١148 ) ةريبط رغث ىلع ًاريخأ ىلوتسا مث (م17147) بلش ىلع ىلوتساو
 تناكو « نيدفاولا نييبيلصلاب هحوتف مظعم ىف نيعتسي وشناس ناكو « بونحلا ىف
 نيملسملا دض هبورح ىلع ةيبيلصلا ةفصلا غيستو « ىبدألا اهنوعب هدمت « ةيوبابلا

 داع عازنلا نأ كلذ . هتكلمم ىف مالسلا معدت ىلإ قفوي مل وشناس نأ ىلع
 نأ شرعلا ةلواحم ىف صخلت ة ةديدع بابسأل « نيدلا لاجر نيبو هنيب مرطضي
 مهناطلس ىلع اوظفاحي نأ نيدلا لاجر ةلواحو « ةيئاضقلاو ةيويندلا هتاطلسب ظفتحي
 عيسوت ى رابحألا ةغلابم تناكو . ةيئاضقلا مهتاصاصتخاو « مهتازايتماو
 مهقاهرإ ىلإ شرعلا رطضيف « فارشألا تازايتما ىلع اهرثأ س كعني « مهتازايتما
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 اذه شرعلا ىلع مقنت ةريبك ةفئاط كلذك مهنم تناكف « ةيركسعلاو ةيلاملا هبلاطع

 دض ةيروثلا تاعزتلا هذه دامخإ نع هروصقب رعشي وشناس ناكو « قاهرإلا

 . مهضيرحتو رابحألا ىوكش ىلإ ىغصت ًامئاد تناك ةيوبابلا نأو ًاصوصخ « شرعلا

 ودنانرفو وسنوفلأ هاوخأ ناكو « دلو نود ناك وشناس نإف ىرخأ ةهج نمو

 «وشناس نم شرعلا عازتنا ىلإ ًايعس « ةيروثلا ةكرحلا نوئلامب ًاعيمج « ورديب همعو

 ريا بر عادل وج روق بطون طع رثكأ ناكو

 « رابحألا ناكو «ةيالولا هذهل اريمأ هجاوزب ادغو ءايلاطيإب اينولوب ةبحاص ةدليتام

 ناك هنأو اضوصخ مهنطخ ةيفتتل ةحلاص ةادأ هيف نوري راوثلا فارشألاو

 « ةيوبابلا ىدل مهعس ىف ءالؤه حمجن نأب رمألا ىهتناو . ةيوبابلا فطعب عتمتي

 ىناثلا وشناس ةلاقإب ارارق « م748١ ةنس هيلوي ىف عبارلا ناصونإ .ابابلا ردصأو

 مارتحاب ًادهع هسفن ىلع وسنوفلأ عطقف . شرعلا ىف هناكم وسنوفلأ هيخأ بيصنتو
 نيلاغتريلا فارشألاو رابحألا نم ةفئاط عمرحبلا بكرو «نيدلا لاجر تازايتما

 ءاجتلالاو « رارفلا ىلإ وشناس رطضاو « 3 نلعأ لاخلا ىفو « ةنوبشأ رغث ىلإ
 ىف وسنوفلأ هدلو هعم ثعبو « هديبأتب هدعوف « ثلاثلا ودنانرف ةلاتشق كلم ىلإ

 عاطتسا ثيح « لشفلاب تبّنا ةلواحملا هذه نكلو « هموصخخ ةعراقمل هزهج شيج

 شرعلا ىترا هنأب « ىلاتغقلا ريمألا عنقي نأ « ديدحلا لاغتربلا كلم وسنوفلأ

 « هبناج ىلإ بعشلاو فارشألاو رابحألا مظعم نأو 6 قاوتسرلا ىسركلا رمأب

 هماوعأ ىضقيل مهعم وشناس دتراو « لاتق نود مهجاردأ نويلاتشقلا دتراف

 . م 1144 ةئس رياني ىف فوت كانهو « ةلطيلط ىف « ةريخألا

 حوتف اال هدفت فيم له دانا لدم ب تاق يضوفلا يفلت

 ةيرمتأشوأ وراف ةعلق راصحي أدبو « لاغترملا ىضارأ نم نيملسملا ىديأب ىبت ام

 ةيمالسإلا دعاوقلا هذهم نكي و 2م 04 ةنس ىف اهيلع ىلوتساو « برغلا

 اعابت وسنوفلأ ىلوتسا مث « « مهريغو نيدحوملا نم ةليئض تايماح ىوس ةريخألا

 ةقطنملا هذبب نوصحلاو « دعاوقلا نم نيملسملا ىديأب ايقاب ناك ام رئاس ىلع

 فتكي ملو « ةيلاغتربا ىضارألا نم ايئاجل نيملسملا ناطلس ىلع ءاضقلا مت كلذبو

 ى هحوتف ىف ىضمو « هناي ىداو ربن هتاوق ىف ربع لب كلذب ثلاثلا وسنوفلأ

 نم هحتف امع لزْي نأ دعب ايف رطضا هنكلو « ةيسلدنألا برغلا ةيالو ىضارأ
 . ةيلاتشقلا حوتفلا قاطن ىف ةلخاد تناك ذإ « ةلاتشق كلل ةقطنملا كلت ىف نكامألا


