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 جلمقىمس:

ضؼطرٍ مؼٍكس جلقٍٞحذٕس
(0)

منه بذنٍَ مؼنحٌل جلح نحـ جلن٠ُىٓ ٞنى جلينَُ جحٔثنحلٓ قٕنع  

ٍٕجً ذمح لكق ذٍن  ينٓ مؼٍكنس وػنىَزو ينٓ ػنح  جػطرٌٍح جحٔثحلُٕن ٌُٔمس مٍز ضٗحذٍص وطحتؿٍح كػ

 ، َكحوص ضلك جلمؼٍكس ذىجٔس لطقلٙ جلى ُي جحٔثحلٓ ينٓ جلنر،و، قٕنع جوكٛنٍ ضُجؾنىي ينٓ 0986

وثحق ٞنٕق لليحٔنس، ػىنىمح جونىلؼص غنٌُز جلطثٍٕنٍ جلٗنحملس ٞنى جلطُجؾنى جحٔثنحلٓ ينٓ جلنر،و، يقنى 

َجلؿرل جٖطؼلص ًٌي جلػٌُز يٓ كل مه مىثقس جلٓحقل جليٍذٓ
(5)

يٍنٓ وطٕؿنس مرحٖنٍز ل،وطٛنحٌجش  

جلكحْنمس جلطننٓ ضكققننص يننٓ مؼٍكننس جلقٍٞننحذٕس، ٌَنُ مننح ٔإكننى ضننٍجذ١ جمقننىجظ جل٠ُىٕننس َض،قمٍننح 

 ذرؼٍٟح جلرؼٝ.

ئن جلٍحؾّ جلًْ بقلنق ذنحا جحٔثنحلٕٕه ذٛن س نحٚنس ضمػنل ينٓ ضقلنٙ و نُيٌ  ينٓ مىثقنس 

ىِ ٖمحا ن١ ئؾىجذٕح، ٍْش، مٍٛجضس، ذىٓ جلقرلس َيُجن َجوكٛحٌي يٓ وثحق ٕٞق لليحٔس ال ٔطؼ

َلٕى، مُوز، غىجمّ ٌَُ و ُي بٚرف مٍىوجً ذحلٓق٠ُ يٓ بٔس لكظس، َمنح يلنك ئال ذٓنرد جلٟني٠ُ 

جلمططحلٕننس جلطننٓ ذننىبش ضمحٌْننٍح ضؿمؼننحش جلمؿحٌننىٔه ؾىننُخ ٌننًج جلهنن١ َقننُا جلمىننح٠ق جلمطحنمننس 

لىحلُش، َجلؿُٔ، َْٕىحَن
(3)

. 

ّ جلكحُمس جلمٍكُٔس يٓ ٌَمنح ممنح ؾؼلٍنح ػلنّ ذٕىنس منه ٌنًي لقى ض  ضقىٔ  ًٌي جلٌُٛز ئل

جمَٞحع َكحن مه جلمإمل مىٍح بن ضُجؾً جلػٌُز جلٗحملس جلطٓ ضٛحػىش يٓ كل جالضؿحٌحش، َضلك 

 جلهٓحتٍ جلرلٕيس جلطٓ لكقص ذقُجضٍ  يٓ لٕرٕح.

َبمح  ًٌج جلُٞغ جلمطأَ  قنٌٍش جلكحُمنس جلمٍكُٔنس ينٓ ٌَمنح ٞنٌٍَز جلمكحيظنس ػلنّ 

جلمىننح٠ق جلطحذؼننس لى ُيٌننح، َجلؼمننل ػلننّ ضكٛننٕىٍح. َلحننه ٌغنن  ٌننًي جحؾننٍجءجش يقننى جْننطثحع 

جلمؿحٌننىَن قلنند مننُجَٔه جلمؼٍكننس لٛننحلكٍ  َئلكننحق جلؼىٔننى مننه جلٍننُجت  ذٍنن  يننٓ مكحَلننس مننىٍ  

الْطٍؾحع جلمىن جلطٓ ْرق لإلٔثنحلٕٕه جلٓنٕثٍز ػلٍٕنح، َئػن،ن جلػنٌُز جلٗنحملس ينٓ جلنر،و َجلطنٓ 

ًٌج جلركع ذحلىٌجْس َجلطكلٕل منه نن،ا ضقٓنٕمً ئلنّ غ،غنس مكنحٌَ ضٓنرقٍ  مقىمنس َضلنٍٕ   ٔطىحَلٍح

نحضمس َقحتمس للمٛحوٌ َجلمٍجؾغ، قٕع ضٟمه جلمكنٌُ جمَا جونىالع جلػنٌُز ينٓ جلؿنُء جلٗنٍقٓ 

مننه جلمىثقننس جلممطننىز ذننٕه ْننٍش ٠َننٍجذلّ ٌَننٓ مىثقننس مٛننٍجضس َضحٌَغننحء َمىثقننس ذىننٓ َلٕننى 

 جلهمّ ََلٕطه، َجْطؼٍجٜ جالوطٛحٌجش جلطٓ بقٌٍَح جلمؿحٌىَن.َمىثقس ضٌٍُوس، َ

بمح جلمكٌُ جلػحوٓ يقى جننطٙ ذىٌجْنس جلػنٌُز ينٓ جلؿرنل جليٍذنٓ ذقٕنحوز نلٕ نس ذنه ػٓنحٍ 

جلننًْ جْننطثحع بن ٔؿمننغ قُلننً ػننىوجً كرٕننٍجً مننه جلمؿحٌننىٔه َضمحننه مننه مكحٚننٍز جلؼننىَ جحٔثننحلٓ 

 َئلكحق جلٍُجت  ذً يٓ ػىز مؼحٌل.
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ٌط  جلمكٌُ جلػحلع ذىٌجْس جلػٌُز يٓ مىثقس غٍخ ٠ٍجذلّ َؾىُذٍح، لطرنىب مٍقلنس ذٕىمح ج

 ؾىٔىز مه جلمقحَمس.

 غ  نحضمس جٌطمص ذؼٍٜ جلىطحتؽ جلمٓطهلٛس مه جلركع.

َقننى جػطمننى جلركننع بٟٔننحً ػلننّ قحتمننس م ٛننلس مننه جلمٛننحوٌ َجلمٍجؾننغ جلطننٓ بْننٍمص يننٓ 

 ئنٍجؾً ذحلمٓطُِ جلمثلُخ.
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ضء الشييش ي هييي الوٌطقييت الووتييذة بيييي سييشث ونييشابلس وهييي هٌطقييت ه ييشا ت أوال: فييي ال يي

 و اوسغاء، وهٌطقت بٌي وليذ، وهٌطقت  شهىًت، والخوس، وصليتي:

ذؼى ٌُٔمس جحٔثحلٕٕه ينٓ مُقؼنس جلقٍٞنحذٕس، قنٌٍ جلمؿحٌنىَن م،ققنس جل لنُا جلٍحٌذنس منه 

ىجء ينٓ جلمؼنحٌل جلٓنحذقس، يؼمنص جلنر،و بيٍجو جلكحمٕحش جحٔثحلٕس يٓ كل مححن، للػنأٌ حننُجوٍ  جلٗنٍ

غننٌُز ٖننحملس ػٍيننص ذػننٌُز جلطثٍٕننٍ جوطٗننٍش يننٓ كننل جلمننىن جللٕرٕننس جلطننٓ ال َجلننص ضطرننغ جلكحُمننس 

جحٔثحلٕس َجلطٓ بمنٍش ذرقنحء جلكحمٕنحش يٍٕنح لطنأمٕه نن١ جلٍؾؼنس ػلنٍٕ  ئن ٌُمنُج بمنح  جلمؿحٌنىٔه، 

ٕنٍ ذ،وٌن  منه وونّ جلثلٕنحن، ممنح جٞنثٍ َلحه يلك ل  ٔػه جلمؿحٌىٔه ػه ٌىيٍ  يٓ ضكٍٔنٍ َضثٍ

جلكحُمس جحٔثحلٕس ينٓ ٠نٍجذلّ ئلنّ بن ضٛنىٌ بمنٍج ذحوٓنكحخ كحينس جلكحمٕنحش
(4)

، يحوٓنكرص قحمٕطنح 

غننىجمّ َوننحلُش َجضؿٍننص ئلننّ جلٓننحقل، َلنن  ٔرننق مننه جلكحمٕننحش جحٔثحلٕننس ْننُِ قحمٕطننح ََجٌز، 

بمننح يننٓ ْننٍش َجلطننٓ كحوننص َؾىننٌَُ يننٓ ٠ننٍجذلّ، كمننح جوٓننكرص قحمٕطننح كننل مننه مننُوز َغٍٔننحن، 

مٍٓقح لُقحتغ مؼٍكس جلقٍٞحذٕس يقى بٚرف للمٗطٍكٕه يٍٕح ٖأن كرٍٕ، قٕع جوثلق جلمؿحٌنىَن ذؼنى 

بن ْٕثٍَج ػلّ جلؼطحو َجليىحت  َجلنًنٍٕز جلطنٓ نل ٍنح جحٔثنحلُٕن لحنٓ ٔحملنُج جلىٛنٍ ػلنّ جمػنىجء 

٠ٍَوٌ  مه ؾمٕغ جلمىح٠ق
(5)

. 

َذنىب جلكٛنحٌ ينٓ كنل مىثقنس، ٌَنًج منح بنرٍونح ذنً  َذحل ؼل ض ؿنٍ جلمُقنف ينٓ كنل محنحن

ضحُْوٓ
(6)

يٓ ذٍقٕطً ئلّ ََجٌز جلمٓطؼمٍجش ذأن قٟنحء َلٕنطه 
(7)

َضٌٍُونس ينٓ قحلنس ضمنٍو، َبن  

 قحمٕطٍمح ضىجيؼحن ٞى جلكٍكس جلطمٍؤس ذمح ٔطُيٍ لىٍٔمح مه قُز مكىَوز.

ا جلمقحَمنس كمح ٟٕٔف ضحْنُوٓ بٟٔنح ذنأن ذىنٓ َلٕنى ٚنحٌش ٌنٓ جمننٍِ مكح٠نس ذٍؾنح

لحىٍ  ػلّ ذؼى كٕلُ مطٍجش مىٍح
(9)

. 

َذٍبْ جلثحٌٍ جلُجَْ
(8)

يان جلػٌُز ػمص جلمىثقس جلٍٗقٕس ذأٌٍْح قٕع ئوً ػىىمح ذىبش  

جلػٌُز يٓ ضٌٍُوس كحوص ٌَيلس مكحٍٚز ذمه يٍٕح مه جلثلٕحن
(01)

. 

َقى قحَا َػمحؤٌح جلكنع ػلنّ جلمقحَمنس ٠َلند جلمٓنحػىز منه َػٕمنٓ غٍٔنحن َقمح٠نس 

ٔثحلرحوٍمح ذحالوٟمح  ئلٍٕ  َذؼى  جلػقس يٓ جحٔثحلٕٕه، َكحوص جلٍْحلس جمَلّ ذؼع ذٍح ػرى جلىرٓ َ
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ذحلهٍٕ َكحيس َػمحء ٌَيلس ئلّ جلٍحوْ كؼرحٌ
(00)

، ٔثحلرُوً يٍٕح ذحلمؿة يٌُ َُٚا جلٍْحلس ئلًٕ 

 َئال ياوً ُْف ضحُن جلؼحقرس َنٕمس.

كمنى ذُغحلٕنس َجلنًْ ضنٍؾ  يكُجٌنح ئلنّ جلٍنحوْ َكحوص جلٍْحلس جلػحوٕس قى ذؼػنُج ذٍنح ئلنّ م

كؼرننحٌ م حوٌننح وبن قننحت  مقننح  ٌَيلننس َمٗننحٔهٍح ٔننىػُوىٓ ل،وٟننمح  ئلننٍٕ  مننه بؾننل جلكننٍخ َبن 

جلكٍخ مىىلؼس يٓ مٍٛجضس ٍَْش َمُوز ََلٕطه ٌََيلس َضٌٍُوس َمٓ،ضسو
(05)

. 

جلمىننح٠ق  َمننغ ٌننًج يقننى جْننطمٍش جلمقحَمننس مننه قرننل بٌننحلٓ ٌَيلننس َمننه جوٟنن  ئلننٍٕ  مننه

ُٔمنننح جوطٍنننّ ذحْطٓننن،  جلقنننُز جحٔثحلٕنننس ينننٓ ٔنننُ   64جلمؿنننحٌَز، َذؼنننى قٛنننحٌ جْنننطمٍ لمنننىز 

7/7/0805 
(03)

. 

بمح ذهُٛ٘ َلٕطه، يقى بيحوضىح ذٍقٕس ضحُْوٓ ذحوىيحع قُٗو كرٕنٍز منه جلمؿحٌنىٔه وكنُ 

ح ذننأن َْن١ جلمىٔىننس، مننح جٞننثٍ جلكحمٕننس جحٔثحلٕننس جلمُؾننُوز ذٍنح ئلننّ جالوٓننكحخ، كمننح جٖننحٌ بٟٔنن

جلُٞغ يٓ ضٌٍُوس نٍؼ ػه ْٕثٍضٍ  َبوٍ  جٞثٍَج ئلّ جالوٓكحخ مىٍح
(04)

. 

َذننًلك جٖننطىش جمَمننس ذححٔثننحلٕٕه يننٓ جلمىثقننس جلٗننٍقٕس، نحٚننس ذؼننى ػننُوز ٌمٟننحن 

جلٓننُٔكلٓ
(05)

ذقُجضننً ئلننّ مٛننٍجضس، ذؼننى جوٟننمح  مؼظنن  ْننححوٍح ئلٕننً يٗننىو ػلٍٕننح جلكٛننحٌ، بمننح  

ْ ذننه ْننلثحنذحلىٓننرس لطٌٍُوننس، يقننى ذننىب جلٓننحػى
(06)

، َجلمرننٍَل جلمىطٛننٍ جلننىٌٌُذٓ
(07)

ٟٔننٕقحن  

جلكٛننحٌ ػلننّ جلكحمٕننحش، َٔ ٕننىوح جلننُجَْ ػننه يلننك بن قٛننحٌ ضٌٍُوننس كننحن قننى ذننىب ذؼننى بقننىجظ 

جحػىج  مرحٍٖز َقرل َُٚا ٌإالء ئلّ ضٌٍُوس
(09)

، جممنٍ جلنًْ وينغ ضحْنُوٓ ئلنّ ئٌْنحا ذٍقٕنس 
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

اٌْحا جلحطحتند حوقنحي جلمُقنف ٌىنحل، َبينحو ػنه ٔثحلد يٍٕح قحُمس ئٔثحلٕح ذ 0805محُٔ  05يٓ 

( جلطننٓ ضُؾٍننص ئلننّ ضٌٍُوننس ل ننك قٛننحٌٌح، َلحىننً القننّ مقحَمننس Rosittiوؿننىز جلمقننى  ٌَْننطٓ )

ػىٕىز مه قرل جلمؿحٌىٔه َل  ٔطمحه مه جنطٍجقٍح، َبٞحف ينٓ ٌنًي جلرٍقٕنس بونً ٔٓنطؼؿل َٚنُا 

محٕىً مه ضكقٕق ٌىيً يٓ يك جلكٛحٌ ػه جلحطٕرس جحٌٔطٍٔس ٚرحـ جليى لمٓحوىز ٠حذٌُ ٌَْطٓ َض

ضٌٍُوس جلطٓ بٚرف َٞؼٍح جلٕٓحْٓ َجلؼٓحٍْ مطىٌٌُج ؾىج
(08)

. 

بمح جلُٞغ يٓ غٍخ ضٌٍُوس، يقى ض،ق  بٌلٍح يٓ ُْق جمقنى منغ قرٕلنس جلهطىنس
(51)

لقثنغ  

٠ٍٔق جلطمُٔىحش جلًْ ٍٔذ١ جلؼُُٔٔس
(50)

ذطٌٍُوس، قٕع ٌحؾمُج قحيلس ضمُٔه ذؼى يٍجٌ قٍجْنٍح،  

غ  قحمُج ذٛى كُكرس يٍْحن ئٔثحلٕس يحٞثٍش للطٍجؾغ وكُ جلؼُُٔٔس
(55)

. 

( ئوقنحي قحمٕنس ضٌٍُونس، ينىنلص منه جلهمنّ Cassinisَقى قحَلص يٍقس جلؼقٕى كحْىّٕ )

ذحضؿحي ضٌٍُونس لمٗنحغلس جلمؿحٌنىٔه ينٓ جلؿنُء جليٍذنٓ َْنكرٍ  ئلنّ جلنىجََن لحنٓ ضهنٍؼ قحمٕنس 

ُٔوٕنُ  07قنٕه كنحن جلؼقٕنى كحْنىّٕ، جلنًْ بػلنه ٔنُ   ضٌٍُوس مه جلكٛحٌ جلم ٍَٜ ػلٍٕح، يٓ

ُٔوٕنُ ذحضؿنحي ٠نٍجذلّ ػنه ٠ٍٔنق ْنٍش، َلحنه  09ذأن قحمٕس ضٌٍُوس ْطهٍؼ منه مؼقلٍنح ٔنُ  

( Montiضحُْوٓ كحن قى وظ  قملس منه جلؼُُٔٔنس ينٓ جضؿنحي ضٌٍُونس بْنىى قٕحوضٍنح للمقنى  منُوطٓ )

ّٕ َمُوطٓ يٗنلطح ذؼنى مُجؾٍنس ػىٕ نس منه ذقٛى ضٍٕٓل جوٓكحخ قحمٕس ضٌٍُوس، َلحه قملس كحْى

قرننل جلمؿحٌننىٔه
(53)

. َكحوننص وطحتؿٍننح ْننٕثس ذحلىٓننرس لإلٔثننحلٕٕه جلننًٔه يقننىَج ؾمٕننغ قننُجضٍ  يننٓ ضلننك 

جلمىح٠ق مه بٍْٕ َقطٕل، َؾحء يٓ مًكٍز ضحْنُوٓ قنُا جلححٌغنس جلطنٓ ضؼٍٞنص لٍنح قنُجضٍ  قُلنً 

ح نٍٓوح قثؼطٕه مه ْ،ـ مىجيغ جلؿرحا، وبذىْ بْ ٓ للهٓحتٍ جلطٓ قلص ذحلٟرح٠ َجلؿىُو كمح بو

مغ كمٕس قلٕلس مه جلًنحتٍ جلطٓ كحوش بن ضٓطىُف كلٍح بغىحء جلمؼٍكسو
(54)

. 

ذأن وطٕؿس جلمؼٍكس كحوص كحٌغس ذحلىٓرس لقُجضٍ ، َيٓ ٌبًٔ بن مؼٍكنس  Seqatoَٔ ٕىوح ْٕقحضُ 

وُْق جمقىو
(55)

جلطٓ كحوص مكحٍٚز يطكص جلثٍٔق بمح  قُجش جلمؿحٌىٔه للطُؾً وكُ ٠ٍجذلّ 
(56)

. 
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

ٌحنننًج ػحونننص جلكحمٕنننحش جحٔثحلٕنننس منننه جلكٛنننحٌ َجلطثُٔنننق، كمنننح بن جحمنننىجو َجلطمنننُٔه 

 00َجلًنٍٕز كحن مىقثؼح ضمحمح ػه مىثقس ٍٖق ٠ٍجذلّ، َقنى بينحوش ذٍقٕنس ضحْنُوٓ نن،ا ٔنُ  

محُٔ ذأن جلمطمٍؤه ٍٔىوَن ضحٌَغحء
(57)

َمٍٛجضس 
(59)

لٓنُٔكلٓ ، جلطٓ ضٓل  جلقٕحوز يٍٕح ٌمٟحن ج

كمح بٍٖوح ْحذقح، جلًْ قح  ذؼى ػُوضً مه ٍْش ذٍوز يؼل ػىٕ س ٞى ػملٕحش جالػطقحا جلطٓ قحمنص 

ذٍننح جلكحمٕننس جحٔثحلٕننس ٌىننحل، كمننح قننحمُج ذطقٓننٕ  قننُجش مٛننٍجضس ئلننّ قٓننمٕه، ئٍننق ٌجذنن١ يننٓ 

لطنٓ وضحٌَغحءو جلطٓ ضقنغ ئلنّ جلٗنٍق منه مٛنٍجضس ذهمٓنٕه كٕلنُ مطنٍج ذحػطرحٌٌنح بَلنّ جلرلنىجن ج

َٚلٍح جلُٓٔكلٓ ذؼى ٍْش يٓ ٠ٍٔقً ئلّ مٍٛجضس، َئٍق آنٍ قح  ذمكحٍٚز مٍٛجضس جلمىٔىنس 

لٕقثؼننُج ٠ٍٔقٍننح ػننه مٛننٍجضس جلركٍٔننس )جلمٕىننحء( يقننحمُج ذننحلٍؿُ  ػلننّ ٠ننحذٌُ ئٔثننحلٓ كننحن يننٓ 

 ٠ٍٔقً ئلّ مٍٛجضس جلركٍٔس، ذيٍٜ جْطقرحا قحيلس قحومس مه مٍٛجضس.

لىٓنرس للقنُجش جحٔثحلٕنس ذٓنرد جلمقحَمنس جلطنٓ ػملنص ػلنّ َذًلك جَوجو جلُٞغ ضنىٌٌُج ذح

قٛحٌ كل جلكحمٕحش جحٔثحلٕس، ممح جٞثٍ ضحُْوٓ ئلّ ئػ،ن قحلس جلثُجٌب
(58)

. 

ي ننٓ مٛننٍجضس َجو جلمؿحٌننىَن مننه قٛننحٌٌ  ػلننّ جلكحمٕننس جحٔثحلٕننس، َكحوننص مٛننٍجضس 

ُجؾُ َمىغ جلقرحتل جلمؿحٌَز جلمىٔىس ضٍٗى غٌُز ػحٌمس ٌغ  ؾٍُو جحٔثحلٕٕه يٓ مكحَلس ئقحمس جلك

مننه جالوٟننمح  للمؿحٌننىٔه يننٓ مٛننٍجضس، ئال بن جلمؿحٌننىٔه ضكٛننىُج يننٓ مىثقننس جلننٌَُق ََق ننُج 

قننحؾُج مىٕؼننح ذننٕه مٛننٍجضس جلركٍٔننس َجلمىٔىننس لمىننغ َٚننُا جحمننىجوجش جحٔثحلٕننس مننه جلمننىجيغ 

َجلؼٍذحش مه جلمٕىحء جلركٍْ ئلّ مٍٛجضس جلمىٔىس
(31)

ؿُ  ػلّ قحمٕس جلمٕىحء ، يىيؼٍ  يلك ئلّ جلٍ

َجالْطٕ،ء ػلّ جلمىجيغ مىً َضُؾًٕ ٠لقحش مىجيؼٍ  جلطٓ غىمٌُح وكُ مىثقنس جلنٌَُق، َبقحمنُج 

ضحٌَغحء، ذٍىف مىغ جوٓكحخ قحمٕس ضحٌَغحء وكُ مٍٛجضس –قرٟطٍ  ػلّ ٠ٍٔق مٍٛجضس 
(30)

. 

لُجقؼس ئلّ ٌَحًج يقى َجؾً جحٔثحلُٕن مقحَمس ػىٕىز َقٛحٌج ٠ُٔ، قُا كل جلكحمٕحش ج

جلٗننٍق مننه ٠ننٍجذلّ، ي ننٓ مٛننٍجضس ضهحيلننص جلقننُجش جحٔثحلٕننس يننٓ مؼٍكننس نىننىق جلؿمننل
(35)

 ،

( وكُ مٍٛجضس، َبن قص يٓ يك جلكٛحٌ ػه ضحٌَغحء ذؼى Bincoَجوٓكرص قُجش جلمقى  ذٕىحُ )

ضؼٍٞنٍح لهٓننحتٍ ؾٓنٕمس يننٓ جمٌَجـ َجلمؼننىجش
(33)

، ٟٔنحف ئلننّ يلننك جوٓنكحخ قننُجش ضحٌَغننحء 

( وكننُ مٛننٍجضس جلركٍٔننس ذؼننى ئضنن،ف كننل جلمؼننىجش َجلمإَوننس َٞننٕحع Tiziى  ضٕننُْ )ذقٕننحوز جلمقنن

جلًنٍٕز يٓ جلثٍٔق َغٍق ذؼٝ بيٍجوٌح يٓ ْرهس ضحٌَغحء
(34)

. 
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

َذؼى جلقٟحء ػلّ قُز جحٔثحلٕٕه يٓ ضحٌَغحء ضُؾً ٌمٟحن جلُٓٔكلٓ َمؼً جلمؿحٌىَن 

جلمىٔىنس ٔٓنمّ كنٍَجٌ، غن  ػىنى مُقنغ ٖنٍقٓ  0805منحُٔ  09وكُ مٍٛجضس َقحٌٍَٚح يٓ ُٔ  

قحٚننٍ مىثقننس جلمننُج٠ٕه مننه ؾمٕننغ جلؿٍننحش، َكننحن جحٔثننحلُٕن قننى ذننىبَج يننطف ٠ٍٔننق َْنن١ ٌننًج 

جلكٛحٌ ُٔٚلٍ  ئلّ مٕىحء وقٍٛ بقمىو
(35)

جلطٓ ٌْص يًٕ ذُجٌؾٍ  مىً َُٚلٍح ئلنّ مٛنٍجضس  

ٛنٍجضس غن،ظ القط،لٍح يٓ بَا مٍز، َوجٌش ذٕه جلمؿحٌىٔه َجحٔثحلٕٕه يٓ بغىنحء جلهنٍَؼ منه م

مؼحٌل
(36)

. 

، 0805مؼٍكس ٌبِ جلثُذس َجلطٓ وجٌش ُٔ  جلػ،غحء جلهنحمّ َجلؼٗنٍٔه منه منحُٔ ػنح  

 َْق١ يٍٕح ػىو مه جلٍٗىجء مه ذٕىٍ  ػمٍ ٖقلُف جلُٓٔكلٓ، مه و ّ ػحتلس ٌمٟحن.

مؼٍكس ْرهس ذُيحٌ، ٌُ  جلمؿحٌىَن يٍٕح جحٔثحلٕٕه َكرىٌَ  نٓحتٍ يحوقس يٓ جمٌَجـ 

 َبٍَْج بػىجوج مىٍ  َجػطرٍ جلمؿحٌىَن ًٌج جلىٍٛ جوطقحمح مه مؼٍكس ٌبِ جلثُذس. َجلؼطحو

مؼٍكننس ؾننٍف جلمقحٚننرس
(37)

، جلطننٓ َقؼننص ٖننٍقٓ جلمننُج٠ٕه، َكحوننص قحُمننس جلُالٔننس 

ذثٍجذلّ قى بوًٌش جلؿىُو ذحلٍٍَخ ئلّ جلٓ ه جلٍجْٕس يٓ جلمٕىحء ي ٍ جلؿىُو ئلّ جلمٕىحء َل  ٔرق 

، قٕع ئوٍ  ل  ٔؼنُوَج 0805بغٓثّ ػح   5ٍجضس غٍٕ جمٍِْ يٓ ُٔ  ؾىىْ ئٔثحلٓ َجقى ذمٛ

 0855ئلٍٕح ئال يٓ ئػحوز جليَُ ػح  
(39)

. 

 ثاًياً: الثىسة في ال بل الغشبي:

 ( هٌطقت جٌىب وغشبي ال بل: غذاهس، سيٌاوى، ًالىث، كباو، ال ىش، هسانى:9

ذؼى جوىالع جلػٌُز يٓ جلؿىُخ َجلقرلس
(38)

ؿرل جليٍذنٓ قٕنع جلطنف جلىنحِ جمطى بغٌٍح ئلّ جل 

قُا ٖهٕٛس مٍمس ٌَُ نلٕ س ذه ػٓحٍ
(41)

ينٓ و نّ  0804جلًْ كحن ٔؼى لًٍي جلػٌُز مىً ػح   

جلطُقٕص جلًْ قحمص يًٕ جلػٌُز ػلّ جلثلٕحن ينٓ جلؿىنُخ للنطهلٙ منه جالقنط،ا جحٔثنحلٓ مىطٍنُج 

ن قنى َٞنؼُج بٔنىٍٔ  ػلنّ يٍٚس جوٗيحا جحٔثحلٕٕه يٓ جلكٍخ جلؼحلمٕنس جمَلنّ، َكنحن جحٔثنحلُٕ

ممطلححش ْنححن جلؿرنل، يحْنطُلُج ػلنّ منُجٌػٍ  َْنٕثٍَج ػلنّ ضؿنحٌضٍ  َجغطٛنرُج مٓنحكىٍ ، 

َبٚننرف ْننححن جلؿرنننل جليٍذننٓ مننُج٠ىٕه منننه جلىٌؾننس جلػحوٕننس ٔؼملنننُن بؾننٍجء ػىننى جحٔثنننحلٕٕه، 
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

ُا َجْننطهىمٌُ  ؾىننُوج يننٓ ؾٕٗننٍ ، َقٍمننٌُ  جلكٍٔننس، يلنن  ٔؼننى بقننى ٔٓننطثٕغ جلهننٍَؼ بَ جلننىن

 لىحلُش ئال ذايوٍ .

َذًلك جوىلؼص جلػنٌُز ينٓ جلؿرنل ٔقُوٌنح نلٕ نس ذنه ػٓنحٍ، ذؼنى بن ؾمنغ قُلنً ػنىوج منه 

جلمُج٠ىٕه، نٍؾُج مه وحلُش ٌَحؾمُج جلثلٕحن يٓ مؼحٌل ٠حقىس جْطمٍش لمىز ٠ُٔلس ذأٌجٞنٓ 

مٌَجـ َْٕىحَن، َوٌؼ، ٌَملس مَُ ، َكرى جلثلٕحن يٓ بغىحء ٍٚجػً مؼٍ  بينىـ جلهٓنحتٍ ينٓ ج

َجمٍِْ َغى  مىٍ  كمٕحش ٞهمس مه جلًنحتٍ َجمْلكس، َقثغ جالضٛحا ذٕنىٍ  ينٓ ينُجن َذنٕه 

غىجمّ جلطٓ كحوص مٓلحح لٍٍَذٍ  ئلّ ضُوّ
(40)

. 

ُٔوُٕ، َجْنطمٍ قٛنحٌٌح  5َقى ضمحه نلٕ س ذه ػٓحٍ َبضرحػً مه مكحٍٚز ْٕىحَن يٓ 

َخ ضكنص ؾنىف جلظن، ، يططرنغ جلمؿحٌنىَن قحَا ؾىُو جلكحمٕس جلٍٍ 01لمىز نمٓس بٔح ، َيٓ لٕلس 

( َبضرحػً قطّ جلكىَو جلطُوٕٓس، َػىىٌح َؾىَج جلمٓحػىز منه Golianiبغٌٍ  ٠َحٌوَج ؾحلٕحوٓ )

مؿمُػس مه جلمؿىىٔه جلطُوٕٕٓه يٓ جلؿٕٕ جل ٍوٓٓ، ممح جٞثٍ جلمؿحٌىٔه لُقف جلقطحا ذؼنى بن 

ٓحٍٔح ئٌٔطٍٔنح ذححٞنحيس ئلنّ ػنىو كرٕنٍ كرىَج جحٔثحلٕٕه نٓحتٍ يحوقس ضمػلص يٓ مقطل نمٕٓه ػ

مه جلم قُؤه َجلؿٍقّ
(45)

. 

مه ُٔوٕنُ منه جقنط،ا مُقنغ بَالو مكمنُو  53ٌَحًج ضمحه نلٕ س ذه ػٓحٍ َمقحضلُي يٓ 

جلًْ ٔقغ ٖمحا ْٕىحَن ذكُجلٓ محتنس كٕلنُ مطنٍ، ٌَؿمنُج ػلنّ مٍكنُ جلٗن٠ٍس َبْنٍَج منه كنحن 

يٕننً
(43)

ػطٕه ضُؾٍننص جمَلننّ ذقٕننحوز نلٕ ننس ذننه ػٓننحٍ ، َذؼننىٌح جوقٓنن  جلمؿحٌننىَن ئلننّ مؿمننُ

لمكحٍٚز ونحلُش، يٕمنح ْنحٌش جلػحوٕنس ذقٕنحوز بذنٓ جلقحْن  نٗنٕرس وكنُ كرنحَ َجوٟنمص ئلٍٕنح بػنىجو 

كرٍٕز مه قرحتل جلكُجمنى َجلمؿنحذٍز َمنح بن َٚنل جلمؿحٌنىَن ئلنّ كرنحَ قطنّ جوٟن  ئلنٍٕ  ؾمٕنغ 

ػننىوٌح قٍجذننس جلهمٓننمحتس مٓننلف قحمننص ْننححوٍح. َقٓنند ذٍقٕننس ضحْننُوٓ، يننان قننُز جلمؿحٌننىٔه ذلنن  

ُٔوٕنُ، َجْنطمٍ جلٍؿنُ  منه جلٓنحػس جلٓحوْنس ٚنرحقح  56ذٍؿُ  ْحقق ػلّ قحمٕس كرحَ يٓ ٔنُ  

قطّ جلٓحذؼس مٓحء ٌَٓ جلٓحػس جلطٓ جقطك  يٍٕح جلمؿحٌىَن جلكحمٕس جحٔثحلٕس َبلكقُج ذٍنح نٓنحتٍ 

ؾٕٓمس
(44)

. 

ٓ كل بؾُجء مىثقس غٍخ جلؿرل، ممنح بوِ جْطمٍش جلمٗحكل ذحلىٓرس للكحمٕحش جحٔثحلٕس ي

ئلّ يقىجن مؼظ  ؾىُوٌح ذٓرد جوٟنمح  جمٌنحلٓ للمؿحٌنىٔه، يٗنؼٍ جل ٍوٓنُٕن ذنحلهثٍ َضهُينُج 

مه ضٟحمه ْححن جلؿىنُخ جلطُوٓنٓ منغ جلمؿحٌنىٔه جللٕرٕنٕه، َبن ٔكنًَج قنًٌَ  ينٓ جلػنٌُز ٞنى 

ئلّ ََجٌز جلمٓطؼمٍجش جلكحمٕحش جل ٍوٕٓس جلكىَؤس ًٌَج مح بكىي ضحُْوٓ يٓ ذٍقٕطً
(45)

. 

ينٓ بَجننٍ ػنح   Elapoteetَيٓ ٌنًج جح٠نحٌ قنح  جلمقنٕ  جلؼنح  جل ٍوٓنٓ جلٓنٕى ئالذُضٕنص 

ذؿُلس يٓ جلؿىُخ جلطُوٓٓ ينٓ مكحَلنس حػنحوز جلػقنس ينٓ جلٓنلثس جل ٍوٓنٕس، َلحٓند َالء  0805
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

لثس جلنًٔه جضهنًَج جلٍؤْحء َجلقرحتل َجمٌحلٓ َمكحَلس جْنطهىجمٍ  ٞنى جلمؿحٌنىٔه منه بػنىجء جلٓن

جمٌجٞٓ جللٕرٕس ملؿأ لٍ  َوقح٠حً للٍؿُ  ػلّ جلمٍجكُ جل ٍوٓنٕس وجننل جمٌجٞنٓ  0806مه ػح  

جلطُوٕٓس، َقى كحوص ئغٍجءجش جلٓلثس جل ٍوٕٓس للؼىحٍٚ جلهحٞؼس بقى جلؼُجمنل جلطنٓ بْنٍمص ينٓ 

ُجينل جلؼٓنحٍٔس، ئٞؼحف جلػٌُز يٓ جلؿىُخ، يقى ٞحػ ص بؾٌُ ْحتقٓ جلؿمحا جلمٓطهىمس ينٓ جلق

َقحَلص ٍٖجء ْحُش جمٌحلٓ ذطَُٔغ جمقُجش َجلٗؼٍٕ ػلٍٕ ، يٓ َقص كحوص جلمىثقس ضمٍ ذكحلس 

ؾ حف ٖىٔى َمؿحػحش لطقلل مه ضىقنل جلقرحتنل ََٞنؼٍح قنٍخ جلمٍجكنُ جلكحُمٕنس َضكنص جلمٍجقرنس 

محٔس، َلحنه جلػنُجٌ جلىقٕقس، َلىيغ جلػُجٌ ئلّ جلؼُوز لألٌجٞٓ جلطُوٕٓس َضٓلٕ  بو ٍٓ  لٓلثحش جلك

جلطُوٕٕٓه جلمقٕمٕه وجنل جمٌجٞٓ جللٕرٕس ضكحل ُج مغ ئنُجوٍ  يٓ ؾرل و ُْس َجلكُجمنى، َوظمنُج 

بو ٍٓ  يٓ مؿمُػحش قطحلٕس جٖطرحص مغ جلقُجش جل ٍوٕٓس يٓ ػىز مؼحٌل
(46)

. 

َكحوص كل جلكحمٕنحش جحٔثحلٕنس ينٓ جلؿرنل ض،قنٓ و نّ جلىٍحٔنس جلمأْنحَٔس كمنح ينٓ جلرٍقٕنس 

لٓننحذقس يٕهرٍوننح ضحْننُوٓ ػننه ئقننىِ ضلننك جلرٍقٕننحش جلطننٓ ض ٕننى ذطننٍوْ جلُٞننغ يننٓ يٓننح٠ُج
(47)

 

َجلؿُٔ
(49)

َجوٟمح  بٌحلٓ جلكٍجذس للمقحضلٕه، كمح َقنف قنُجلٓ نمٓنمحتس مقحضنل ػلنّ جلكُجمنى  

َػلنننّ مىحينننى جلؿ نننحٌز، َيٍٕنننح ضكنننٍل جلمؿحٌنننىَن ٔؼطقلنننُن جمػٕنننحن َٔكٍٞنننُن جمٌنننحلٓ ػلنننّ 

جلمقحَمس
(48)

. 

ل مح ٍٔٔىي نلٕ س ذه ػٓحٍ ٌُ مكحٍٚز قحمٕنس ونحلُش جلطنٓ ٔىطٓند ئلٍٕنح، َكنحن َكحن ك

ٌُ َؾمحػطً يٓ قحلس جْطؼىجو لمٍحؾمطٍح ذؼى بن ٚنىٌ لٍنح بمنٍ جالوٓنكحخ، َينٓ ٠ٍٔقٍنح لمٍكنُ 

جلًٌٕرحش جل ٍوٓٓ كأقٍخ ملؿأ لٍح
(51)

، ضمص مٍحؾمطٍح يٓ قٍٛ ضحنُش
(50)

، َلن  ٔنىؽ منىٍ  ْنُِ 

ًٌٕرحش ٍْٕج ػلّ جمقىج ، ذٕىمح جلؼىو جمكرٍ مىٍح قطل َبٍْ، َيلك مح بكىي ػىو قلٕل َٚلُج ئلّ جل

ضحُْوٓ يٓ ذٍقٕطً
(55)

. 

َػلّ و ّ جلُضٍٕز كحوص قحمٕحش جلؿُٔ َيٓح٠ُ َجلرحقُن مه قحمٕطٓ كرحَ َجلكٍجذس قى 

ضؿمؼُج يٓ آذنحٌ ٖحٗنُل
(53)

ل،وٓنكحخ وكنُ ََجٌز، َوظنٍج لرؼنى جلمٓنحيس َٖنىز جلكنٍ ينٓ ْنٍل  

ٌز، ٌَغ  ٚؼُذس جلمٍٕٓز َوقٙ جلمٕحي يان جلمؿحٌىٔه ل  ٔطٍكُج لٍ  يٍٚس للىؿحز ي،ققٍ  جلؿ ح

جلمؿحٌىَن جلؼحلمُن ذثنٍق بٌجٞنٍٕ  َنرحٔحٌنح يطٗنطص ٖنملٍ  ذؼنى بن ضن  جلقٟنحء ػلنّ مؼظمٍن  

ذننحلؼثٕ، َيننٍجٌ ٞننرح٠ٍ  ػلننّ ٚننٍُجش ؾٕننحوٌ  ضننحٌكٕه ؾىننُوٌ  نل ٍنن  لٕ،قننُج مٛننٌٍٕ  

جلمكطُ 
(54)

ووح ْٕقحضُ يٓ ًٌج جلٛىو ػه ضلك جلظٍَف جلٛؼرس جلطٓ قلص ذقُجضٍ ، َضٍل ، كمح بيح

جلٟرح٠ للؿىُو َقىٌ  ذىَن قٕحوز، ممح جٞثٍ مؼظمٍ  للٍٍَخ وكُ جلٓحقل َلحىٍ  يقىَج ؾمٕنغ 
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 .871ذ ص9291:رل:ر  1ذ ةرب:   ي ر ج ىلغ ةير : ج ر رة:ققجذ ة ير:  919رث:ق  ربر ذ 9الرثيئ، اإل:طيل: ذ ح (48)
 .117ذ ص9291:رل:ر  2ذ ةرب:   ي ر ج ىلغ ر :ر الة   ةرار رالورة: ذ ة ير:  22 ف  الةبةرذ رث:ق  ربر  (51)
 رر. قررا ةربع برد  يل (50)
 .119ذ ص12ذ رث:ق  ربر ذ الةبةر ال ية،9الرثيئ، اإل:طيل: ذ   (55)
  ق ر ا ةربع ةيل ة  ال،رةج. (53)
ذ ةرب:اا   ي اار ج ىلااغ ر ار  12رث:قاا  رباار ذ 9221ذ ىعااةاة خق:فاا  ةوةااة الااةر:ةج ىةاارام:رذ ر. . .ط. 1ة ةرعاا  الرثاايئ، اإل:طيل:اا ذ  (54)
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

، 0805ُٔلٕنُ  01جحمىجوجش مه مإن َينحتٍ، َغٌٍٕح، يُٚل مه َٚنل منىٍ  ئلنّ ََجٌز ينٓ 

يحش حوقحي مح ٔمحه ئوقحييَمىٍح بٌْلص جلىؿىز َجحْؼح
(55)

. 

( هٌطقت جٌىب ششق ال بيل: وادي غياث، غشيياى2
(56)

، الشيابٌيت، هيضدة، الشابطيت، ب يش 

 الغٌن، الضًتاى، يفشى:

بمننح يننٓ ٖننٍق جلؿرننل َؾىُذننً يقننى جقطٗننىش جلمقحَمننس للقٟننحء ػلننّ جلكحمٕننحش جحٔثحلٕننس، 

ً َقنحمُج ذنىػُز جلٓنححن يطُؾً جلمؿحٌىَن وكُ َجوْ غنحن ينٓ ؾىنُخ ٖنٍق غٍٔنحن، َمكحٚنٍض

ل،وٟمح  ئلٍٕ 
(57)

، َقى قح  مكمى ْنُف
(59)

ػلنّ ٌبِ مثنس مٓنلف ذطنىػٕ  قنُز جلمؿحٌنىٔه ينٓ  – 

ؾىننُخ ٖننٍق غٍٔننحن، َقننى جضهننً مننه قمح٠ننس مٍكننُج لقُجضننً َمىٍننح ذننىب ٔٓننطؼى لمرحغطننس جلكحمٕننحش 

ج منغ ٠نحذٌُ جلؼقٕنى جحٔثحلٕس ذئٍحن، ًٌَج ذىٌَي بوِ ئلّ جَؤحو قُجش جلمؿحٌىٔه، جلنًٔه جٖنطرحُ

( يننٓ ذىننٓ كننٌُ َجوطٍننّ جالٖننطرحل ذحوٓننكحخ جلكحمٕننس جحٔثحلٕننس وكننُ غٍٔننحن ذؼننى Nigraوٕقننٍج )

نٓحٌضٍ 
(58)

. 

وطؽ ػىً بنً جلٓ،ـ  0805مه ُٔوُٕ  00كًلك ٖه جلمؿحٌىَن ٌؿُمح ػلّ جلٍٔحٔىس لٕلس 

ل ٔىنُْ جلمؿحٌنىَن مه كحيس جلؿىى يٍٕح، َل  ضحه ًٌي جلٍؿمحش جلٛنيٍٕز ْنُِ ذىجٔنس لٍؿنُ  ٖنحم

ضى ًٕي لٍٟخ كل جلكحمٕحش جحٔثحلٕس يٓ جلؿرل جليٍذٓ
(61)

. 

بمح  ضلك جلطثٌُجش، جٞثٍ جحٔثحلُٕن ئلنّ جلؿن،ء ػنه منُوز
(60)

، لحنه جممنٌُ لن  ضٓنٍ 

كمح ٔٗحؤَن، من جلمؿحٌىٔه جػطٍُٞج ٠ٍٔقٍ  يٓ نٍمس ذُغٍز
(65)

، 0805منه ُٔوٕنُ  09ُٔ   

جلمقى  وٕقٍج جوٓكحذٍح ئلّ غٍٔحن ذؼنى بن َجؾٍنص ٚنؼُذس ينٓ َلحه ٌغ  يلك، يقى َجٚلص قُجش 

جؾطٕحَ جلثٍٔق
(63)

. 

                                                           

(55)  Segato, op. cit. p.139. 

قاار   رةااي . 22زر:اايةا ةة: اا  زر:ااية أقةاار ةة: اا   ااج ال ةاا  ال،رةااجذ ر:ر ااة ة ااي   ةااع  ااقي ج قة:اارذ  ة ااة عااة طااراةق  ة ااي    (  56)
 .811الطيمر ال ار ذ ة  ر الةقةاةذ ص

 .911ص ذ9291ةي:ر  91ذ ر يل  ال ية  ق ةير ىلغ الةق:ر  ج زر:يةذ ة ير:  21رث:ق  ربر ذ 1الرثيئ، اإل:طيل: ذ ةج (57)
مااذ أث اي  9891ةوةة  رف الةوةرة ا اةة ال :  ةوةة الت ج الةوةرة  روف:ة زرة  ةة خق:ف ذ رلة ةاراة   ارف  اج ال  ائار  (  59)

ذ ة ااةمي  مااد ىلااغ ال ااير. الطاايمر الاا ار ذ أعااتر ل:ة:اايذ 9297م اار   ااة ذ واايرد الطق:ااية ةااة الةةا:اا  رو ااغ ة رقاا    ةرةاا   اا   
 .91الةر ع ال ية،ذ ص

 .928ذ ص9291:ر :ر  99ذ ةرب:   ي ر ج ىلغ ر ار ج الة   ةرار رالورة: ذ ة ير:  991 ف  الةبةرذ رث:ق  ربر  (58)
 .922ذ ص9291:ر :ر  91ذ ةرب:   ي ر ج ىلغ ر ار ج الة   ةرار رالورة: ذ ة ير:  987 ف  الةبةرذ رث:ق  ربر  (61)
. الطاايمر الاا ار ذ 9811ار:اا  ة رر اا  عر اار ة ار:اا  ال اا ج ة :اار ة اا  عااير قاارذ ر : ااي   21ةاا ة ا ةقااة   قااع   اارد زر:اايةذ ة ااي    (  60)

 .899ة  ر الةقةاةذ ص
أرزةار  : اي الوية:ا   9291:ر :ار  92خرة  ةرعر ا ةربع برد ةا ة ذ رباة  ا ة ما ا الةرباع ة ارق :ة ة ة ا:ةذ رب ار األرلاغ  اج  (65)

ةق  ضااة اي اا  ةير اإل:طاايلج. أةاي الة رقاا  الثي :اا    ااج  ااةخ   ااج اإل:طيل:ا  عقااغ اي  ااويد ىلااغ ال اايطن أث ااي  ا   اير الثاارر  ال ااي
يواا ت  القر:اايرذ الة اايط، الة اايرر  لةاا ة . خق:فاا  ال ق: ااجذ  9282 طااي، ال ةق:ااير ال  ااقر:  ال ااج  اارر   اارةج طااراةق   اا   

 .892الةر ع ال ية،ذ ص
:ر :اار  98ي اار ج ىلااغ ر ار ااج الة اا  ةرار رالورة:اا ذ ة ااير:  ذ ةرب:اا   989(ذ الةبااةر ال ااية،ذ رث:قاا  رباار 9ذ  )الرثاايئ، اإل:طيل:اا  (63)
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

َمننه وحقٕننس بنننٍِ ضثننٌُش جلمقحَمننس َجَوجوش وٗننح٠ح يننٓ ٖننمحا غٍٔننحن، يننحػطٍٜ 

جلمؿحٌىَن قُجيل جحمىجو جحٔثحلٕس يٓ كل مه جلٍجذثس
(64)

َْٕىْ جلٗحمّ 
(65)

َذثٍ جليى  
(66)

، كمح 

وٓقننحمُج ذننحلٍؿُ  ػلننّ يىننىق جلٗننٕرح
(67)

َمىثقننس غٍٔننحن، َكننٍوز يؼننل قننحَا جحٔثننحلُٕن ضثُٔننق  

جلمؿحٌىٔه ينٓ مىثقنس جلقُجْن 
(69)

جلطنٓ كحونص وقثنس جوثن،ق جلمؿحٌنىٔه لمٍحؾمنس ْنٕىْ جلٗنحمّ  

َجلقُجْ ، َلحىٍ  يٗلُج يٓ ضكقٕق جلىٍٛ
(68)

. 

َذؼى يٗل جحٔثحلٕٕه يٓ ضٗطٕص ٚ ُف جلقرحتنل َئوٍنحء ضكحل ٍنح، َبمنح  ئٚنٍجٌ جلمقحَمنس 

لّ جلكنٍخ، قنٌٍ جحٔثنحلُٕن جالوٓنكحخ وكنُ جلؼُُٔٔنس ٠َنٍجذلّ ذنىَن مقحَمنس ضنًكٍ، َمػلٍنح ػ

 كحوص قحمٕس ٔ ٍن جلطٓ جوٓكرص وكُ ذثٍ جليى  َمىً ئلّ جلؼؿٕ،ش.

َجْطمٍش مٍحؾمس جلمؿحٌىٔه للكحمٕنحش جحٔثحلٕنس، ي نٓ جلٍٔحٔىنس ضمنص مٍحؾمنس جلُقنىجش 

ُجش جلمؿحٌىٔه حقحح  جلكٛنحٌ ػلنّ قحمٕطٍنح ٌَنًج منح جلطٓ بٌْلص ئلٍٕح، َيٓ جلُوطحن ضؼحَوص ق

بكننىي ضحْننُوٓ ذهٛننُ٘ جمقننُجا يننٓ جلُوطننحن
(71)

، من جلهثننٍ ٔننىجٌمٍح مننه كننل وحقٕننس ٌغنن  

مكلنس  0805مه ٍٍٖ ُٔوُٕ  3جلطكٕٛىحش جلطٓ بقحمطٍح جلكحمٕس قُا و ٍٓح، يقى ٌُؾمص يٓ ُٔ  

ُٔوٕنُ ذُٚنُا جلطؼُٔنُجش،  5قطنّ ٔنُ   مؿحٌى ضقٍٔرح، َجْطمٍ جلٍؿُ  611جلمٍىْ جلٓىٓ ذقُز 

َجْطثحػُج جلُُٚا ئلّ جمْ،ل جلٗحتحس َقحَلُج قثؼٍح، ممنح بوِ ئلنّ جوٓنكحخ جلحطٕرنس جلػحمىنس 

جحٌٔطٍٔس
(70)

. 

 ثالثاً: هٌطقت غشب نشابلس وجٌىبها:

ذؼننى جوٓننكحخ جلقننُجش مننه جلؿرننل جليٍذننٓ مطؿٍننس وكننُ ٠ننٍجذلّ لطرننىب مٍقلننس ؾىٔننىز مننه 

ح ٌؾنحا جلمقحَمنس ينٓ ؾىنُخ ٠نٍجذلّ ػىنىمح قنحمُج ذنحػطٍجٜ ٠نٍٔقٍ ، َقٓند جلمقحَمس جْنطلمٍ

ذنحلقٍخ منه ْنٕىْ جلٓنحتف 0805ُٔوٕنُ  51ذٍقٕس ضحُْوٓ، ئن جؾطمحػح ػقى يٓ ٔنُ  
(75)

قٟنٍي  

مؿمُػس مه ُٖٕل جلقرحتل مه قرحتل ذُػٕٗس َجلٍقٕؼحش َجلهطىس َػ،َوس َضٌٍُوس
(73)

، َوطؽ ػه 

                                                           

 قر  قر:ةي . 11الراةط ا ةة:    قع  ج ال ة  ال،رةج  ة ة عة طراةق   (  64)
 اا:ة  ال ااية ا  قااع ة،ر:اايةذ ربااة  ااة الة يمااةرة وةقاا  م رة:اا  را اا   ل ط :اار الااةتة ةااة الر اارة اإل:طاايلج روباار   ااج ة ااض  (65)

 .712 يوق: . خق:ف  ال ق: جذ الةر ع ال ية،ذ صالةرابع ال
 قر.11ةئر ال، را  قع   رد زرد طراةق  ر ة ة ع  ي ورالج  (  66)
  ة، ال :ةي جا :قع  ج زر:يةذ  رر  :ر ال ة:ة ةة الة ير  لباة  واف الوةاتر اإل:طيل:ا  عقاغ ال ةا  ال،رةاج. خق:فا  ال ق: اجذ  (67)

 .729 ف  الةر عذ ص
ةة ي ةاا  الوية:اا  اإل:طيل:اا  ال ااج  9291:رل:اار  9:ر :اار ر 92زر:اايةذ و:ااث بااير الة يمااةرة  ااج :اارةج  ااةي     قااع القرا ارا ة طقاا (69)

 .171أرزةر  :ةي ة ة ىلغ اي  ويد ىلغ ال  : : . خق:ف  ال ق: جذ الةر ع ال ية،ذ ص
 .881ذ ص9291:رل:ر  8ر:  ذ ةرب:   ي ر ج ىلغ ةير : ج ر رة:ققجذ ة ي918رث:ق  ربر ذ 9 ذ الرثيئ، اإل:طيل:  (68)
ذ 119ذ ص9291:رل:ااار  1رة:ااا ذ ة اااير:  ذ ةرب:ااا   ي ااار ج ىلاااغ ر ار اااج الة ااا  ةرار رالو71ذ رث:قااا  ربااار 1الرثااايئ، اإل:طيل:ااا ذ ةاااج (71)

112. 
 .117ذ الةبةر ال ية،ذ ص1ذ ةج22ةرب:   ي ر جذ ربر  (70)
  :ة  ال ي:حا  قع ةضراوج طراةق  ةة     ال  رد ال ربج. (75)
:ر :ااار  81ذ ةرب:ااا   ي ااار ج ىلاااغ ر ار اااج الة ااا  ةرار رالورة:ااا ذ ة اااير:  919ذ الةباااةر ال اااية،ذ رث:قااا  ربااار 9الرثااايئ، اإل:طيل:ااا ذ  (73)
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غٍٕٗ ًٌج جالؾطمحع مٍحؾمس يىىق ذه
(74)

َجلؼُُٔٔس، ممح ٔؼىٓ قثغ جلٓنحس جلكىٔىٔنس ذنٕه جلٓنحقل  

َذؼٝ قحمٕحش جلؿرل كمح بن وٗح٠ قٍكس جلمقحَمس جمطى قطّ ذثٍ جليى  َجلُجَٔس جليٍذٕس
(75)

. 

كننًلك قننح  ػننىو مننه جلمؿحٌننىٔه ذمٍحؾمننس َجقننس جلىؿٕلننس
(76)

قننٍخ ؾىننٌَُ، كمننح بن ٌؾننحا  

ح مه ضٌٍُوس َجلهطىس َجلٍقٕؼحش َبذنُ ػٕٗنس ٚنُخ جلمقحَمس َق ُج مه جلمىح٠ق جلطٓ ض  ضكٌٍٍٔ

مىثقس ذه غٍٕٗ َجلؼُُٔٔس َُْجوٓ ذىٕحو 
(77)

. 

ذننحلػٌُز َٞننٍذُج قٛننحٌج ػلننّ مقننٍ جلكحمٕننس  0805مننه ُٔلٕننُ  4قننح  جلمؿحٌننىَن يننٓ 

جحٔثحلٕس يٓ ذه غٍٕٗ، َقى ذؼع جحٔثحلُٕن وؿىجش ػٓحٍٔس كحوص مُؾُوز يٓ ُْجوٓ ذىٕحو  ل ك 

مؼٍكس كرٍٕز نٍٓش يٍٕح جلقُجش جحٔثحلٕس َجوٓكرص ئلّ ٠ٍجذلّقٛحٌٌ ، َوجٌش 
(79)

. 

َػىى جٖطىجو جلٍٟذحش ػلّ جلكحمٕحش جحٔثحلٕس جٞثٍش ئلّ ضنٍل منُجقؼٍ  ينٓ كنل منه 

 0805ُٔلٕنُ  06جلؼُُٔٔس َُْجوٓ ذىٕحو  َيىىق ذه غٍٕٗ، ًٌَج مح ٔإكىي ْٕقحضُ ذقُلً: يٓ ُٔ  

ثٍ جلمٕحمٕه، َذؼى جوٟمح  قُز جلكحمٕس ئلّ ٚ ُيٍ  َجٚل جوٓكرص قحمٕس جلؼُُٔٔس، َمحػص يٓ ذ

جل ٕلقحن جوٓكحذٍمح مؼح ئلّ ُْجوٓ ذىٕحو  ذأمحن، ئال بوٍح بنلنص مُجقؼٍنح ذٍنًي جلمىثقنس لطؼٓنحٍ ينٓ 

قٍقحٌٔ
(78( )91)

. 

َكحن جلكحا و ًٓ يٓ غنٍخ ٠نٍجذلّ كمنح ينٓ ؾىُذٍنح، يقنى ٖنؼٍ جحٔثنحلُٕن ذنأن جلقرحتنل 

ٌَنُ و نّ  0805ُٔلٕنُ  06ضنٍل جلُجَٔنس َجالضؿنحي وكنُ ٠نٍجذلّ ينٓ ضٍيٝ َؾُوٌ ، يقٌٍَج 

جلُٕ  جلنًْ جوٓنكرص يٕنً قحمٕنس جلؼُُٔٔنس، َينٓ ٌنًج جلٗنأن َٚنلص ئينحوز قحتنى يٍقنس جلكحمٕنس يٍٕنح 

ُٔلُٕ ذميحوٌز جلكحمٕس مغ يٍقطً َمُظ ٓ مكثس  06( ذأوً جْطل  بمٍج ُٔ  Spadaجلم،َ  ْرحوج )

ٍٚمحن
(90)

حذٍ  وكُ ٠ٍجذلّ ذؼى ضىمٍٕ جلحػٍٕ مه مؼىجضٍ  جلؼٓحٍٔس، َمرحٍٖز ض  جوٓك
(95)

. 

َيننٓ و ننّ جلُقننص ضقٍٔرننح، بٚننىٌ قحتننى جلحطٕرننس جحٌٔطٍٔننس جلػحمىننس بَجمننٍي ذحوٓننكحخ ؾىننُو 

                                                           

 قر  قر:ةي .91  ة، ةة ز :را مج ةة:   :،قد عق: ي الطيةع ال راعجذ  قع   رد طراةق ذ ر ة ة عة ال يبة   (  74)
(75)  Segato, op. cit. p.140. 

ال  :قاا ا ة طقاا  ة اارا ج ة ااج طةرذ ةضااراوج طااراةق  ةااة   اا  ال  اارد ال،رةااجذ و:ااث ربااع بااةار ة ااقح ةاا:ة الة يمااة:ة رالقاارار  (76)
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

قحمٕس جلؼؿٕ،ش
(93)

ؾىىٔح َجالضؿحي وكُ ََجٌز 0441جلرحل  ػىوٌ   
(94)

ُٔلُٕ  06، َكحن يلك ُٔ  

جلمؼطقلننٕه جلٕٓحْننٕٕه كٌٍننحته، َمننغ بوٍنن  لنن  ُٔجؾٍننُج ٌؾنن، مننه  35ذؼننى بن بنننًَج مؼٍنن   0805

مقحَمس بغىحء جوٓكحذٍ ، يقى ٌٍخ ػىو مىٍ  يٓ ؾىف جلظ، 
(95)

. 

ذٕىمح ٔإكنى لىنح ْنٕقحضُ ذنأن قحمٕنس ََجٌز كحونص آننٍ جلكحمٕنحش ينٓ جلمىثقنس جليٍذٕنس جلطنٓ 

ٍجذلَّمىً ئلّ ٠ 0805ُٔلُٕ  50ٚىٌ ئلٍٕح بمٍ جالوٓكحخ وكُ مٕىحتٍح جلركٍْ ُٔ  
(96)

. 

جوحمٗننص جلقننُجش جحٔثحلٕننس ئلننّ مهحذثٍننح ذمننىٔىطٓ  0805َذحوقٟننحء ٖننٍٍ ُٔلٕننُ مننه ػننح  

٠ٍجذلّ َجلهمّ. َذٓرد ًٌي جمَٞحع جلٕٓثس جلطٓ ضمنٍ ذٍنح جلكحمٕنحش جحٔثحلٕنس، قنٌٍ جمضنٍجل 

ئمححوٕس جالْط حوز مىٍنح لهىمنس جلمؿٍنُو جلكٍذنٓ، يأننًَج ػلنّ ػنحضقٍ  وٛنٍز جلقٟنٕس جلثٍجذلٓنٕس 

َمٓحػىضٍ  لطكٍٍٔ ذ،وٌ ، َكحن ًٌج جممٍ مقرُال ػىى جلثٍيٕه، يقى ضحُن لً وطحتؽ ئٔؿحذٕس ػلنّ 

قٍكس جلؿٍحو، يرحوٌَج ذىٌجْس جلُٞغ ػه قٍخ َجضٛلُج ذرؼٝ َػمحء ٠ٍجذلّ جلمُؾُؤه ينٓ 

ضٍكٕح، يأٌْلُج ٔكٕنّ جلرنحٌَوٓ لىٌجْنس بَٞنحع ٠نٍجذلّ، َجلنًْ ْنحيٍ ينٓ غُجٚنس بوُلطنً ئلنّ 

 0806ُٔلٕنُ ػنح   9بذُ ٌضمس، ؾىُخ مٍٛجضس ٔنُ   مىثقس
(97)

. َينٌُ َٚنُلً جضٛنل ذُػٕمٍنح 

ٌمٟحن جلُٓٔكلٓ َبػلمنً ذمٍمطنً جلطنٓ ٌقند ذٍنح جلٓنُٔكلٓ، ذؼنىٌح ٌؾنغ ٔكٕنّ جلرنحٌَوٓ ئلنّ 

جالْطحوس َبَٞف لكحُمطً ققٕقس مح ٖحٌىي يٓ ٠ٍجذلّ مه ئٍٚجٌ بٌلٍح ػلّ مكحٌذس جحٔثحلٕٕه 

ًج ذٕىص ٌقلس ٔكّٕ جلرنحٌَوٓ منح كنحن ٔكنىظ ينٓ ٠نٍجذلّ منه ؾٍنُو لقطنحا َضكٍٍٔ ذ،وٌ ، ٌَح

جحٔثحلٕٕه
(99)

، َنحٚس ذؼى ضكٍٍٔ مؼظن  جمٌجٞنٓ َغنى  جلمؿحٌنىَن ْن،قح َينٕنٍز ال قٛنٍ 

لٍمح، ممح ْنحػى ينٓ ٌينغ مؼىُٔنحضٍ  ذٗنحل بغنحٌ جلؿمٕنغ ػلنّ جحٔثنحلٕٕه َبػنُجوٍ ، َكنحن ٌنىف 

ٌُ ئٖؼحا جلػٌُز ٞى جحوؿلُٕ َجلثلٕحن َجْطثىحيٍح ينٓ ذٍقنس،  جمضٍجل مه جالضٛحا ذحلثٍجذلٕٕٓه

َيلك لهىمس مٛحلف بلمحوٕح َضٍكٕح ن،ا جلكٍخ جلؼحلمٕس جمَلّ
(98)

. 

َيٓ ًٌج جلٛىو بٚىٌ جمضٍجل مٍُْمح ْلثحوٕح مه جلٓلثحن مكمى ٌٖحو ٔقٟنٓ ذالكنحق 

٠ٍجذلّ ذطٍكٕح، َضؼٕٕه ْلٕمحن جلرحٌَوٓ َجلٕح ػلٍٕح
(81)

ً ينٓ غُجٚنس َََوضنً ذم،ذنّ ، َبٌْلط

ٌَضد َوٕحٖٕه َآالش قٍذٕس ٌَىجٔح لُػمحء ٠ٍجذلّ
(80)

. 

، بٌْل كطحذح ئلّ 0806بكطُذٍ ْىس  05َػىى َُٚا ْلٕمحن جلرحٌَوٓ ئلّ مٍٛجضس ُٔ  

ٌتّٕ جلمؿحٌىٔه ذحلؼُُٔٔس جلٕٗم مكمى ُْف ٔهرٍي يٍٕح ذطُلًٕ جلُالٔنس ينٓ ٠نٍجذلّ َذُٚنُلً 

جْطقرلطً ذحالذطٍحؼ َجلٌٍَٓ، كمح جْطقرل جلثٍجذلُٕٓن نرٍ ضؼٕٕه ْلٕمحن  ئلّ مىٔىس مٍٛجضس جلطٓ
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

جلرحٌَوٓ جْطقرحالً قحي،ً َبقحمُج ذكٟنٍضً جقط نحال كرٕنٍج ذٌٍىنُج يٕنً ػلنّ جمطىنحوٍ  لىَلنس جله،ينس 

جلطٓ مح َجلص ضقىٌ بػمحا ٌؾحلٍ  َضححيثٍ  ػلّ ئن،ٍٚ  يٓ ضى ًٕ جلمٍح  جلمُكلس ئلٍٕ 
(85)

. 

مىس ٠ٍجذلّ ذحلححمل َئ٠حػس جلؿمٕغ للىَلس َجلٓلثحن مه بٌ  جمػمحا جلطٓ قح  َكحوص ػػ

ذٍح ْلٕمحن جلرحٌَوٓ يٌُ َُٚلً ئلّ مٛنٍجضس َلنّٕ ٌنًج يكٓند ذنل ػمنل ػلنّ ئوٍنحء جلمٗنحكل 

َجله،يحش جلطٓ كحوص وحٖرس ذٕه َػمحء َُٖٕل ٠ٍجذلّ
(83)

، كمح ػمنل ػلنّ ينٝ جلطىنحيّ جلنًْ 

َجلٓىُْٕٕه كحن ذٕه ٌمٟحن جلُٓٔكلٓ
(84)

،ػلّ جلطؼٍٔف ذحلقٟٕس جلثٍجذلٕٓس َققٍح يٓ جلؼىجلنس 

َضكٍٍٔ جلر،و، غ  قح  ذطكٓنٕه جمقنُجا جالقطٛنحؤس ينٓ جلنر،و لنىػ  قنٍخ جلطكٍٔنٍ جلطنٓ ٔقُوٌنح 

 جلمؿحٌىَن.

ذؼى يلك ضُؾً جلرحٌَوٓ ئلّ غٍخ ٠ٍجذلّ َجضهنً منه جلُجَٔنس جليٍذٕنس ػحٚنمس حوجٌضنً 

ٍح ذٕه جلؿرل جليٍذٓ َجلٗمحا َجلؿىُخ جلٍٗقٓ، َبوٗنأ قحُمنس ٌمُٔنس ينٓ جلؿىٔىز، َيلك لطُْث

ضثرٕقٍح جػطمىش يٓ قٕحمٍح ػلّ ضىظٕ  جمػمحا جلؿٍحؤس ذمُٔؽ مه جمْحلٕد جلطٍكٕس َجلقرلٕس ًٌَج 

ال ٔىا ػلّ بن جلرحٌَوٓ كحن ٔمحٌِ بػمحا جلُجلٓ جلؼػمحوٓ
(85)

. 

وٌننح جلكٍذننٓ ئلننّ بٌََذننح ذٓننرد جلكننٍخ َجلؿننىٍٔ ذحلننًكٍ بن ئٔثحلٕننح قُلننص بغلنند مؿٍُ

جلؼحلمٕننس جمَلننّ جلطننٓ كحوننص قننى ضثلرننص مىٍننح مٗننحٌكس يؼحلننس ذقننُجش ػٓننحٍٔس َئمححوٕننحش ذٗننٍٔس 

َمحؤنس، يلنن  ضحننه ٠ننٍجذلّ َجلهمنّ َجلؼؿننٕ،ش لٍننح وٗننح٠ ػٓنحٍْ ننن،ا جلٓننىُجش جمَلننّ مننه 

غنٍخ ٠نٍجذلّ ينٓ  0807جلكٍخ جلؼحلمٕس جمَلّ، ئال ذؼٝ جلمؼحٌل جلطٓ َقؼص ن،ا ْنرطمرٍ 

مىح٠ق ؾىٌَُ َجلثُذٕس، َلحه مغ ًٌج يقى ػ  جلٓحُن يٓ ؾرٍس ٠ٍجذلّ َجلهمّ، َيلك ذٓنرد 

جلٕٓحْس جلطٓ جضرؼٍح بغلند جلُػمنحء قٕنع جػطرنٍ كنل َػنٕ  و ٓنً مٓنثُال ػنه مىثقطنً ينايج كحونص 

ٍ  كحن ْررح ينٓ نحلٕس مه جحٔثحلٕٕه يًلك ٌىيً َغحٔطً، ممح ٔؼىٓ بن ضؼىو جلُػمحء َجنط،ف آٌجت

 جوطٗحٌ جلٓ،  يٓ ضلك جلمىح٠ق.

َلمح كحن كل َػٕ  ٔهحف ػلّ مىثقطً مه جحٔثحلٕٕه يُؾد ػلٕنً بن ضحنُن بغلند قُجضنً 

 مُؾُوز يٓ جلمىثقس نُيح مه ضؼٍٍٞ  لليَُ َجالؾطٕحـ.

بمح مىثقس جلؼؿٕ،ش يقى وجٌش ذٍح جلؼىٔى مه جلمؼحٌل ٞى جلُؾُو جحٔثحلٓ َنحٚنس ينٓ 

ٍٔؾغ ْنرد جٖنطؼحا جلكنٍخ ينٓ ضلنك جلمىنح٠ق ئلنّ بن ْنححن جلمىثقنس جليٍذٕنس منه بغلند ََجٌز َ

جلمإٔننىٔه للرننحٌَوٓ ذحػطرننحٌي جذننه جلمىثقننس َمننه غنن  جوٟننمُج لننً َقننحمُج ذٗننه جلمؼننحٌل ٞننى جلؼننىَ 

جحٔثحلٓ، كمح كحن لرؼى ٠ٍجذلّ ػه ََجٌز، َْنٕثٍز جلمؿحٌنىٔه ػلنّ جلمىثقنس جل حٚنلس ذٕىٍمنح، 

طؼحا جلمؼننحٌل، كمننح بن قننٍخ ََجٌز مننه جلكننىَو جلطُوٓننٕس ْننٍل ػلٍٕننح جلطننَُو وٌَ كرٕننٍ يننٓ جٖنن
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

َضننُيٍٕ مننح ضكطحؾننً مننه مإَوننس َْنن،ـ، كمننح ْننحػى ونننُا جلؼىٔننى مننه جلطُوٓننٕٕه َجوهننٍج٠ٍ  يننٓ 

جلكٍخ ئلّ ؾحود جلمؿحٌىٔه مه جَؤحو قُز ًٌي جلؿرٍس َٖؿؼٍح ػلّ مُجٚلس جلقطحا
(86)

. 

َجكط ننّ جلمؿحٌننىَن  0809َذىجٔننس ْننىس  0807س َلنن  ضقننغ بقننىجظ مٍمننس يننٓ بَجنننٍ ْننى

قحَلنننص جلقنننُز جحٔثحلٕنننس  0809ذمٟنننحٔقس جلمُجقنننغ جحٔثحلٕنننس َضؿمٕنننى ضكٍكحضٍنننح، َينننٓ ْنننرطمرٍ 

جلمٍجذثس ذَُجٌز جلهٍَؼ ػه ٌنًج جلُٞنغ جلمطؿمنى َقنٌٍش جلُقنف ػلنّ مُجقنغ جلمؿحٌنىٔه ينٓ 

بْننرحذٍح ٖننؼٌُ جلقننُجش َكننحن بٌنن   0809ْننرطمرٍ  53قٛننٍ ضلٕننل قٕننع وٗننرص مؼٍكننس ٌىننحل يننٓ 

جحٔثحلٕس ذنحلهثٍ ػلنّ مىنح٠ق جقط،لٍنح ينٓ جلؿٍنحش جليٍذٕنس منه ٠نٍجذلّ جلينٍخ، وطٕؿنس ضؿمنغ 

مه جل ٍْحن، يأػنىش  51مه جلمٗحز َ 511قٗى كرٍٕ مه جلمؿحٌىٔه يٓ قٍٛ ضلٕل ٔقىٌ ذكُجلٓ 

مَا ذمكنحيجز ( نٍؾص مه ََجٌز يٓ ضٗحٕلٕه، جMezzettiقملس كرٍٕز ذقٕحوز جلحُلُوٕل مطُضٓ )

جلٓحقل، َجلػحوٓ بكػٍ ضُغ، وكُ جلىجنل، بْ وكُ جلؼؿٕ،ن، َيلك لمرحغطس مُجقغ جلمؿحٌنىٔه منه 

جلهلف، َوجٌش مؼٍكس ػىٕ س ضؼٍٜ يٍٕح جلمؿحٌىَن ئلّ نٓحتٍ كرٍٕز، َلحه مغ يلنك لن  ضنطمحه 

جلقُز جحٔثحلٕس مه جلمٟٓ يٓ جلطُغل يٓ ًٌي جلمىثقس
(87)

. 

ذمٍحؾمنس جلمُجقنغ جحٔثحلٕنس ينٓ  0809بكطنُذٍ  5قح  جلمؿحٌنىَن ينٓ َكٍوز يؼل ئٔؿحذٕس 

جلؿمٕل، قٕع وٗرص ذٕىٍمح مؼٍكس ػىٕ نس، كنحوش بن ضٍلنك يٍٕنح جلقنُجش جحٔثحلٕنس لنُال جْنطىؿحوٌح 

ذحلقُجش جحٔثحلٕس يٓ ََجٌز
(89)

، َضمحه جحٔثحلُٕن مه جل ٍجٌ َضٍل بْنلكطٍ  َمؼنىجضٍ  جلكٍذٕنس 

ٔه ويؼطٍ  جالوطٛحٌجش جلٓحذقس ئلّ جلط حٍٕ يٓ ئوٗحء قحُمس مٓنطقلس ضطحنُن لٕيىمٍح جلمؿحٌىَن جلً

 مه َػمحء جلر،و َئؾرحٌ جلكحُمس جحٔثحلٕس ػلّ جالػطٍجف ذٍح.
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(97)  Gabelli, Ottone La Triplitania Dalla Finedella Guerra Mondiale All Arventc del 

Foscisno, Volume, 1, Airoldi Editore, Roma, 1939, pp.111-112. 
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 ( جلؿُء جلهحم5105ّجلؼىو جلٓحوِ ػٍٗ ْىس )
 

 جلهحضمس

جضٟف لىح مه ن،ا ًٌج جلركع بن جلمؿحٌىٔه لرُج وىجء جل٠ُه ئغٍ ْمحػٍ  ذٍُٔمس جلقُجش 

ُجً َمٗؿؼحً لٍ  مه بؾل جلٟي١ ػلّ قنُجش جحٔثنحلٕٕه جحٔثحلٕس يٓ مؼٍكس جلقٍٞحذٕس لطحُن قحي

جلمٍَُمس َقٌٍٛح يٓ ذؼٝ جلمىح٠ق َضحػٕف جلؿٍُو جل٠ُىٕس لطحُٔه غٌُز ػحٌمس ضٗمل ؾمٕغ 

 بؾُجء جلر،و، للٟي١ ػلّ قُجش جالقط،ا َضكقٕق جالْطق،ا.

ٕنس ينٓ َذًلك جْطثحع جلمؿحٌنىَن ئقنٍجَ جلؼىٔنى منه جالوطٛنحٌجش ػلنّ جلكحمٕنحش جحٔثحل

مىثقس ٍٖق ٠ٍجذلّ، قٕع جْطثحػُج قٛحٌ جلقُجش جحٔثحلٕس َقثغ جحمىجو َجلطمُٔه َجلنًنٍٕز 

 ػىٍ ، جممٍ جلًْ بؾرٍ ًٌي جلكحمٕحش ػلّ جالوٓكحخ وكُ جلىجنل.

َل  ضحه بقنُجا جحٔثنحلٕٕه ينٓ جلؿرنل جليٍذنٓ ذأقٓنه قنحا منه مىنح٠ق ٖنٍق ٠نٍجذلّ، 

وز جلمؿحٌىٔه ٖهٛنٕس مٍمنس مطمػلنس ينٓ نلٕ نس ذنه ػٓنحٍ قٕع ضُلّ َمح  جممٌُ يٓ جلؿرل َقٕح

جلًْ ضمحه مه ؾمغ ػىو كرٕنٍ منه جلمؿحٌنىٔه ضكنص قٕحوضنً َقنحمُج ذمٍحؾمنس جلثلٕنحن ينٓ مؼنحٌل 

٠حقىس جْنطثحػُج ينٓ ذؼٟنٍح جالوطٛنحٌ ػلنٍٕ  َمكحٚنٍضٍ  َينٓ ذؼٟنٍح جٖننٍ جْنطمٍَج قطنّ 

 جلمؿحٌىٔه يٓ ضكٍٍٔ بٌجٍٕٞ . جْطٓ،  جحٔثحلٕٕه َجالوٕٛحع ل٠ٍٍَٗ  َضكقٕق مثحلد

لننًلك جٞننثٍش جلقننُجش جحٔثحلٕننس ل،وٓننكحخ مننه جلؿرننل جليٍذننٓ مطؿٍننس وكننُ ٠ننٍجذلّ 

جليٍخ لطرىب مٍقلس ؾىٔىز مه جلمقحَمس بؾرنٍش جحٔثنحلٕٕه ػلنّ ضنٍل منُجقؼٍ  ينٓ مىنح٠ق غنٍخ 

ممنح  ٠ٍجذلّ ذؼى ضىمٍٕ جلحػٍٕ مه مؼنىجضٍ  جلؼٓنحٍٔس َقٛنٌٍ  ينٓ منىٔىطٓ ٠نٍجذلّ َجلهمنّ،

 ٔىا ػلّ َقىز جلٛف جل٠ُىٓ َئٔمحن جلمؿحٌىٔه ذىٍٛز قٟٕطٍ  َضكٍٍٔ ذ،وٌ .
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