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 مقدمة الترجمة لكتاب 

 (*) جغزافية الصياشة في روشيا

  6102موشكو   –ألكصندر دوجين 

 6103..القاهزة بقلم/ عاطف معتمد 

مىخباث ومغاهؼ عضة مـدكا عً هخاب  4104و  4102َـذ زالٌ عملي في مىؾيى بحن عامي 

ا جلىله عوؾُا عً هـؿها، ال ما ٌؿىكه الؼغب عنها وال ما  ًخهىعه الكغق بكأنها. "ظؼغاؿُت ًسبرها عمَّ

الؿُاؾت في عوؾُا" مىيىع ظض مهم للعالم، ولـًاةىا العغبي، ؾُما في ْل الضوع اإلاتزاًض الظي جلعبه 

 جدىاػعها مىظاث الخغب والهضام.   ،عوؾُا في كًاًا بالصها ومؿاةل صولُت أزغي 

في علم الاظخماع مهم اخض ب العمل الظي بحن أًضًىا، واجب عوس ي قهحر،مإلف  ،حنظألىؿىضع صو 

ً لؿُاؾت عوؾُا اإلاىاظهت  الؿُاس ي، وفي الجؼغاؿُا الؿُاؾُت. ًيخمي صوظحن ئلى جُاع اللىمُحن اإلاىانٍغ

للؼغب والؿاعُت ئلى اؾخعاصة مياهتها كُبا صولُا زاهُا. للمإلف أهثر مً أعبعحن هخابا وبدشا وصعاؾت. 

غة ومخىىعت وصؾمت، والىخاب ا لخالي عبما هى طعوة جلً ألاعماٌ هضجا واهخماال في أعماٌ صوظحن ػٍؼ

ت وجغؾاهخه اإلاعلىماجُت.   أَغوخخه الـىٍغ

 جغزافية الصياشة أم شياشة الجغزافيا؟ 

"ظُىبىلُدُيا عوؾُا" هى العىىان ألانلي لهظا الىخاب. ٌعجي مهُلح ظُىبىلُدًُ صعاؾت العالكت 

لِـ لضًىا ملابل مىؿم في اللؼت العغبُت لهظا  ،بحن الضولت واإلاجخمع والـًاء الجؼغافي. ومً أؾف  

م ًغؾم  م ًىلل اليلمت "ظُىبىلُدُيا" صون جغظمت؛ وؿٍغ اإلاهُلح، ومغص طلً جلهحر مً اإلاترظمحن، ؿـٍغ

م الشالض  ترظم الكُغ الشاوي ؿُخىلض لضًىا ملابل أعغط هى "ظُىؾُاؾت"؛ أما الـٍغ قُغ اليلمت ألاٌو ٍو

ئلى "الجؼغاؿُا الؿُاؾُت"، وهى ملابل عغبي واضح وظلي، لىىه ظاء هىا  –مًلل في جبؿُِ  –ؿُترظمها 

 .  Political Geographyاؾخالبا مً ؿغع علمي آزغ اؾمه 

                                                 

(*)
 اإلاغهؼ اللىمي للترظمت )جدذ الُبع(الىاقغ :   
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هظه ألاػمت لم ًىج مً "ظؼغاؿُت الؿُاؾت في عوؾُا" الظي ازترهاه هىا ن العىىان أوعػم 

عىىان ظظاب، آزغها جبجي اإلاهُلح ألانلي  ىا باؾخصىاء جبؿُِ ألامغ لللاعب فيهأالانُالخُت، ئال 

ب ظُىبىلُدًُ" " صون جغظمخه ئلى ظُىؾُاؾت )ئال هاصعا( أو ظؼغاؿُا ؾُاؾُت. وعبما ًهل البدض في اللٍغ

مهُلح عغبي مىؿم لهظا الخسهو الظي ما ػلىا هلف مىه مىكف اإلاكاهض عػم أن أكُاعها وقعىبىا  ىئل

 هدى ما ؾِخضح مً نـداث هظا الىخاب. جلع في مغهؼ هظا اإلابدض العلمي، على

زمت ؿغوكاث صكُلت بحن "الجؼغاؿُا الؿُاؾُت" و"الجُىبىلخًُ" أهمها أن ألاٌو ًيكؼل بضعاؾت 

اللىي الؿُاؾُت )قعىب وخغواث اظخماعُت وصٌو ومىٓماث...ألخ( في خالتها الؿاهىت اإلاؿخلغة 

قابه؛ أما الشاوي ؿُضعؽ الضولت في وزهاةهها الخالُت مً خضوص ؾُاؾُت وعىامل كىة ويعف وما 

اعة اإلاخؼحرة احؿاعا واهىماقا وؿلا للعىالم الضازلُت والخاعظُت التي تهُمً عليها  خالتها اإلاخدغهت الـىَّ

 وجدىم جُىعها وجىظه مدىع همىها.  

( وفي خالت الـاعق ئطا هى بحن صعاؾت الىُان الؿُاس ي في خالت الشباث )الجؼغاؿُا الؿُاؾُت

والضًىامُت )الجُىبىلُدًُ(. والبض مً الاعتراؾ أن الـهل بحن الخالخحن )الشباث والضًىامُت( أمغ  الخللب

ظض عؿحر، ؿما مً هُان ؾُاس ي )كبُلت بضاةُت أو ئمبراَىعٍت عٓمى( ئال وجيخلل مً ؿترة ألزغي مً 

، وفي ؿترة أزغي "الؿُاؾُت الجؼغاؿُا"الشباث ئلى الخؼحر ومً الخؼحر ئلى الشباث. ؿـي ؿترة ًمىً عؤٍتها في 

بضو أن الىُاهاث الؿُاؾُت "الجُىبىلُدًُ"في  اإلاؿخجُبت للبِئت التي ال جلبل ئال أن جيىن واةىا خُا  - . ٍو

لت مً "الجُىبىلُدًُ" جًم بحن صؿخيها ؿهىال مخـغكت مخباعضة  -ال ظؿضا ظامضا  حعِل كهت ٍَى

 مً "الجؼغاؿُا الؿُاؾُت". وكهحرة 

وفي الىخاب الظي بحن أًضًىا اؿتريىا أن اإلالابل العغبي للعىىان ألانلي هى "ظؼغاؿُت الؿُاؾت 

 ً في عوؾُا" كانضًً بظلً مخابعت اإلاغاخل التي جدىمذ زاللها العىامل الجؼغاؿُت )اإلاىكع، والخيٍى

في  لؿُاس ي وكغاعاجهلخ( في مؿحرة الخغان اهغاع مع الجحران..ئالخىم، و الالعغقي والضًجي للؿيان، وهٓم 

 .  عوؾُا

 موجز الزواية الطويلة في هذا الكتاب

في نهاًت اللغن الخاؾع ومُلع اللغن بكيل أواصًمي، ْهغث ظؼغاؿُت الؿُاؾت )الجُىبىلُدًُ( 

غاظع أؾالُب الخـىحر الاؾتراجُجي. وان آلاباء  ً هخسهو علمي ًدلل العالكاث الضولُت ٍو العكٍغ
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ً عاجٌؼ )اإلاإؾؿىن علماء باعػًٍ  ضٍع ض ماهان 0712- 0622مً أمشاٌ ألاإلااوي ؿٍغ يي ألـٍغ (، ألامٍغ

ضي عوصلف هُلحن )0702 - 0621) (، 0724 -0647) (، ألاإلااوي واٌع هاوؾهىؿغ0744 -0642(، الؿٍى

. ئياؿت (0763 -0666( وألاإلااوي واٌع قمُذ واٌع قمُذ )0725 -0640ؤلاهجلحزي هالـىعص ماهُىضع)

 -0651( بيُامحن ؾُمُىهىؾ الخُان قاوي )0711 -0645هثر مً بُنهم ألىس ي ؿاهضام )علماء عوؽ ئلى 

 (. 0743 -0673( و بُتر ؾاؿُدؿيي )0724

ْل الجُىبىلُدًُ جسهها علمُا خاةغا بحن جسههاث علمُت مخلاَعت، ومخأعجخا بحن وىهه 

أظل جىؾعت خضوص الضولت "علما" أو مجغص مجمىعت أؿياع صعاةُت جسضم َمىخاث الؿاؾت والؼعماء مً 

ومىاعصها. ووان مً ؾىء َالع هظا الخسهو أن هخلغ في مكغوعه الاؾخعماعي اعخمض علُه في الضعاًت 

والخكض ماػظا بحن ألاؾاَحر والكعاعاث الؼىػاةُت والخغاةِ واإلاهُلخاث العلمُت. في اإلالابل، هٓغ 

ظىاػي الىهج واإلاؿاع. ولم ٌعض لهظا الكُىعُىن ئلى هظا الخسهو العلمي باعخباعه علما ػاةـا بغ 

ؾىي في أواةل سغط مً عخمت الاتهام ولم ً ،الخسهو كبىال في عوؾُا َُلت خُاة الاجداص الؿىؿُتي

  .ً  حؿعُيُاث اللغن العكٍغ

 قوى البر وقوى البحز 

ص مغوعا و مىظ اللغن الخاؾع اإلاُالصي وما ئن حكيل هٓام ؾُاس ي لللباةل الغوؾُت )مً هىؿؼىع 

خأزحر كىجحن: كىي البر آلاؾُىي ىاء بعهالغوؽ أهـؿهم  ُف وبلُت مضن عوؾُا في قغق أوعوبا( وظضبىُ

أي "كلب ألاعى" يمً في الجُىبىلُدًُ ِل ؿيها الغوؽ جهىف عاإلاىاَم التي ٌبي. و وكىي البدغ ألاوع 

ت للعالم ىُلاإلا الىانلت/الـانلت وعهب ظؿضها، وواهذ صوما في الـىغ الؼغبي هي جلً اإلاىُلت ت اإلاغهٍؼ

عػم أهمُت مىُلت الكغق ألاوؾِ و  .وآؾُا )أوعوآؾُا( وبهـت زانت في ئكلُم قغق أوعوبا وعوبابحن أ

والعالم العغبي في الهغاع بحن كىي البدغ وكىي البر ئال أن عاإلاىا العغبي ًلع يمً هُاق "مىُلت 

 ". Rimlandالهضام" بحن اللىي أو ما ٌعغؾ بمىُلت "ألاعى الخاؿت 

ت، أمت وؾِ، ئمبراَىعٍت وؾُى،  جىٓغ عوؾُا ئلى هـؿها في هظا الهغاع هدًاعة أوعوآؾٍُى

صولت وؾُُت بحن خًاعحي الكغق والؼغب. وفي طلً ًلٌى اإلاـىغون الغوؽ ئهه ئطا واهذ "وؾُُت" أإلااهُا 

ا حكؼل ن أوعوبا هـؿها لِؿذ ؾىي "عأؽ ػغبي" ألوعاؾُا، ؿان عوؾُأجلخهغ على الؿُاق ألاوعوبي، و 

ا وؾُا صازل اللاعة ألاوعاؾُت الكاؾعت.  وؾُُت عوؾُا أؾاؽ خض الىخاب الغوؽ: "ًلٌى أمىكعا مغهٍؼ

سُت. هي لِؿذ ظؼء تها الخاٍع هي عالم أنُل، واكع ظُىؾُاس ي ، مخضاصا آلؾُالِؿذ امً أوعوبا و  اهٍى
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خي مؿخلل وممحز اؾُا" في هظا الؿُاق ال حعجي "أوع زظا في الاعخباع أن أأوعاؾُا. /هي  عوؾُا ؛عوحي وجاٍع

 للاعة، بل الـىغة اإلاىعىؿت في الـًاء اإلاياوي الغوس ي والشلاؿت الغوؾُت. الجؿض اإلااصي لل

 
 
 م املدائن !أ

ؿُما بحن اللغهحن الؿاصؽ والؿابع بضأ العالم ٌعغؾ كباةل طاث أنىٌ ؾالؿُت قغكُت 

ىذ قغق أ . واهذ جلً اللباةل جماعؽ خُاة بضاةُت كاةمت على اؾدشماع مىاعص الؼاباث، وػعاعت وعوبااؾخَى

ألاعى اإلالخُعت مً الؼابت، والخجاعة بحن بدغ البلُُم في الكماٌ والبدغ ألاؾىص في الجىىب. ؾخيؿب 

غة ئؾىىضهاوة.قعب هظه اللباةل ئلى  ً لكبه ظٍؼ في  الـاعاهجُت الظي هى بضوعه مً الـاًىىج اإلاؿخَى

 .  (*)الؿُاق العغبي وؤلاؾالمي ؾِكاع ئلى الـاعاهجُحن والؿالؾ والغوؽ باؾم "الهلالبت"

مً اإلاغجح أهه لم ًىً لضي هظه العكاةغ اللضعة لبىاء صولت وخيىمت، ووان اللخاٌ والـتن 

غ ال مـغ مىه أال وهى م عىغ نـى خُاتها، ومً زم لجأث ئلى زُاع مٍغ ىاصاة الضازلُت ٌؿخجزؾ َاكتها َو

غة  644ؾا وجىُٓما لخدىمها! على هظا الىدى ونل في عام أكباةل مجاوعة أقض ب م مً قبه ظٍؼ

ً ومعه أؿىاط مً اللباةل الـاعاهجُت )مً الـاًىىج( واجسظوا مً مضًىت ئ ؾىىضهاوة اللاةض عوٍع

 ص" مغهؼا لُدىمىن مىه ؤلاكلُم الظي جدكغ ؿُه اللباةل الؿالؿُت. و "هىؿؼىع 

الـاعاهجُىن "بغابغة" ومداعبحن أقضاء ػالّ وأصخاب كُم هغمُت جغاجبُت طوىعٍت عضواهُت وان 

ت مؿخمغة. لم ًىً الترهُب الاظخماعي والاكخهاصي هىا ًخجاوػ  ناعمت، وواهىا في خالت خمالث عؿىٍغ

خغبُت  خالت مً "بضو ألانهاع" الظًً ًتروىن الخهان على قاَئ النهغ زم ًخسظون اللاعب ؾـُىت وعغبت

في آن. ظمعذ اللباةل الؿالؿُت هىا بحن قعىب بضو الؿهىب وبغابغة أوعوبا الكمالُت )الـاًىىج( في أٌو 

 /آؾُا: أوعوآؾُا. وعوبامؼط بحن خًاعة أ

ص على ملغبت مً بدغ البلُُم و وئطا وان الىٓام الؿُاس ي لهظه اللباةل كض وكأ في مضًىت هىؿؼىع 

ً، ؿانة)ئؾىىضهاو  م( لم ًلبض أن هلل العانمت ئلى  704-633زلُـخه أمحر الخغب أولُؽ ) ( على ًض عوٍع

ص ولم و مضًىت هُُف على نهغ الضهُبر. على هظا  الىدى واهذ أٌو عانمت للؿالؾ الكغكُحن هي هىؿؼىع 

ًُل عمغها ؾىي لىدى علضًً مً الؼمً كبل أن ًىلل أولُؽ العانمت ئلى هُُف وجيكأ مغخلت ٌؿميها 

                                                 
(*)

مي  يان قا   599سمع العاللم ولل ما ة  ان  الق الل لنال مان لا ل  د ان ادما   ان قاا ن الفا  االم   ال قا   الم   
      الل يفن الع لس الملف    لهلل.
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عوؽ هُُف" وؾخهبذ جلً اإلاضًىت "أم اإلاضاةً" في قغق أوعوبا. ؿُما بحن اللغهحن اإلاإعزىن عهغ "

ا.   الخاؾع والخاصي عكغ ؾِؿخمغ نعىص "عوؽ هُُف" كٍى

ظضًغ بالظهغ أن هُُف لم جخأؾـ مً العضم، ؿاألعجح أنها واهذ في ألانل مدُت أؾؿها أمغاء 

بدغ كؼوًٍ وبلؼذ طعوة احؿاعها في اللغن الشامً صولت الخؼع )جلً التي امخضث ؿُما بحن البدغ ألاؾىص و 

ت على نهغ الضهُبر. ؾُٓل الغوؽ أؾغي لهُمىت  اإلاُالصي( واجسظ الخؼع مً هُُف هلُت ججمُع الجٍؼ

مت بهم والخدغع مً هـىطهم في الىهف ا لشاوي مً اللغن العاقغ الخؼع ئلى أن ًخمىىىا مً ئهؼاٌ هٍؼ

م ممهضا أمام اإلاُالصي ل غوؾُت ئلى مدىع بدغ كؼوًٍ الظي واهذ ئمبراَىعٍت الخؼع الاللباةل ُهبذ الٍُغ

ػللخه عبر كغون. وؾُعمل بلُت خيام جلً الـترة على جىؾعت خضوص الىـىط أؿلُا هدى الؼغب أًًا، أكض 

م( ئلى ئوكاء عانمت ظضًضة باالججاه ظىىبا بؼغب هدى  754-723على هدى ما ؾعى ألامحر ؾـُاجىؾالؾ )

اؾالؿُدـ. وهؿمت جلً العهىع  نهغ الضاهىب ا ومكغوعه الظي لم ًخدلم باكامت مضًىت بحًر في بلؼاٍع

جلاجل أبىاء ؾـُاحؿالؾ بعض مىجه على خىم "عوؽ هُُف" التي بىاها هى وأظضاصه مً كبله، وجهاعع 

 ألابىاء ؿُما بُنهم ومهضوا الػخُاٌ بعًهم بعًا. 

ُىىن بلىي أظىبُت، البعٌ وان ًلجأ لبضو في هظا الهغاع على عغف هُُف وان ألامغاء ٌؿخع

بدغ كؼوًٍ والبدغ ألاؾىص )مشل البجىان( والبعٌ آلازغ وان ًلجأ للـاعاهجُت )ئؾىىضهاوة مغة أزغي( 

م زالض ؾُلجأ في ؿتراث نغاع ملبلت ئلى البىلىضًحن. في نهاًت عهغ "عوؾُا هُُف" ؾخدكغطم الضولت  وؿٍغ

 ئلى زمـ ملاَعاث مخىاؿغة. 

ً، امخضث ؿترة خىمهم ؿُما بحن  21على خىم "عوؽ هُُف" أهثر مً حعاكب  أمحرا مً آٌ عوٍع

دخحن عةِؿخحن  اللغهحن الخاؾع والشاوي عكغ. اهلؿم مجخمع اللباةل الغوؾُت زالٌ هظه الـترة ئلى قٍغ

ؿالىسبت ألاظىبُت التي واهذ ميىهت بكيل عةِس ي مً ممشلي عغكُت ؾُىي. آحعىؿان َبُعت اإلاجخمع ألاوعو 

ـُت اإلاؿخلغة اإلاؿاإلات، التي قيلذ بضوعها ألاؾاؽ  مداعبت، ؿغيذ ؾُُغتها وهـىطها على اللباةل الٍغ

 الاكخهاصي للخُاة والجؼء ألاهبر مً الؿيان، وهدُجت لظلً وكأ هٓام اظخماعي وؾُاس ي معلض. 

ت وان ٌكختها عباصة ألاوزان وآلالهت اإلاخعضصة. ومً زم وان اعخىاق ألامحرة عكغاث اللباةل الغوؾُ

م( للضًاهت اإلاؿُدُت  744و 723أولُؼا )ػوظت ألامحر ئٌؼىع وزلُـخه على العغف بعض وؿاجه بحن عامي 

عالمت مهمت على بضاًت صزٌى اإلاؿُدُت ئلى الـًاء الجؼغافي الظي ؾخدىدكغ ؿُه الضولت الغوؾُت في 

ؾدخدٌى الضًاهت اإلاؿُدُت ئلى صًاهت  م(0103 -761ؿالصًمحر  ئلى الؿلُت )ؿخلبل. بىنىٌ ألامحر اإلا
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م  عؾمُت وؾِخم "جىهحر" اللباةل اإلادككخت بحن آلهت وزيُت طاث وعغاث كبلُت، وهى ما ؾُمهض الٍُغ

جلً  ؾخهبذ عوؾُا مً، و للىخضة الغوؾُت لِـ ؿلِ بالعامل العؿىغي واللىمي بل وبالضًً أًًا

  اللخٓت ظؼًءا مً الخًاعة اإلاؿُدُت الكغكُت.

غن اللؿُىُُيُت.  باعخىاكه اإلاؿُدُت ويع ؿالصًمحر الىىِؿت الغوؾُت في جبعُت مباقغة لبٍُغ

ناعث  0011في البضاًت جم جهيُف "عوؽ هُُف" هأبغقُت جابعت للىىِؿت الُىهاهُت، لىً مىظ عام 

م اإلاُاعهت الغوؽ ًىهاهُحن وواهىا ٌعُىىن مً مُغاهُت مؿخللت، ومً جلً اللخٓت وان معٓ

لُتمً بحزهُت "عوؽ هُُف" اؾخعاعث  ،وئلى ظاهب الضًً اللؿُىُُيُت مباقغة. التي  ألابجضًت الىحًر

ؾدخُىع عنها ألابجضًت الغوؾُت الخلا. وناعث بحزهُت والشلاؿت الُىهاهُت اإلاشاٌ الظي جدخظي به هُُف 

 ي والؿُاس ي.  على اإلاؿخىي الشلافي والاظخماع

جلً الضولت حكيلذ في الجؼغاؿُا الؿُاؾُت في عهغ "عوؽ هُُف" حكحر ئلى أن جُىع مدهلت 

اللُاع الكمالي الؼغبي مً العالم الُىعاوي )الخىعوي( آلاؾُىي. ؿهظا ؤلاكلُم الؼابي، ظمع في آن بحن 

الؼغبي. وبالخالي جدمل عوؽ  آلاؾُىي أكص ى َغؾ للـًاء ألاوعوبي الكغقي وأكص ى َغؾ للـًاء 

الىُُـُت مىظ البضاًت جىظها ظُىؾُاؾُا مؼصوظا. ؿلض وان باميانها أن جلترب مً الجؼغاؿُا الؿُاؾُت 

ألاوعوبُت، أو أن جخدغن نىب الُىعاهُت الؿهىبُت. وهىا جىمً اإلاحزة ألاؾاؾُت التي جمحزها عً باقي 

الؿهىب  م فيةومىظىصة في الـًاءاث اإلاياهُت ئما بكيل صاأهماٍ وأهىاع الضٌو التي ؾبلتها وواهذ كاةمت 

جبيذ الؼابت للمغة ألاولى مداولت ؿغى ؾُُغتها على هجخذ أو بكيل صاةم في الؼاباث. في عوؽ الىُُـُت 

 الؿهىب العٓمى.

وبعض حكيلها في وخضة مخياملت، وظضث عوؽ الىُُـُت هـؿها مًُغة باؾخمغاع إلاىاظهت 

ُت اللاصمت مً ظمُع الجهاث: مً الكماٌ الـاعاهجُىن وػحرهم مً اللباةل الخدضًاث الجُىؾُاؾ

ىن )وبمـهىم أعم العالم اليازىلُيي(، ومً  ،الجغماهُت، ومً الؼغب البىلىضًىن )اللُار(، والهىؼاٍع

الجىىب زلُِ مً قعىب الؿهىب )الخؼع والكغهـ والُاؽ والبجىان واليىمان(، أما مً اججاه 

كاةمت، ولظلً أزظ جأزحر الضولت الغوؾُت في اججاه نهغ الـىلؼا ًىدكغ واخضة ىان ظهت الكغق ؿلم جىً ه

جُا وبكيل منهجي، صون أًت جهاصماث صعامُت )باؾخصىاء علبت بلؼاع الـىلؼا(. في الجىىب الكغقي  جضٍع

ا ألاعزىطهؿُت.   همذ العالكاث بكيل صًىامُيي مع بلؼاٍع
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 من الوحدة إلى الاهقصام

العهغ الظهبي" لضولت هُُف ؿترة ًغسى لها في الايمدالٌ والاهلؿام. وئطا لجأها ئلى جلذ خلبت "

 ً آلُت الجضلُت، ؿمً اإلامىً ونف الـترة ألاولى )خىالي ماةتي عام( لغوؽ الىُُـُت بضاًت مً خىم عوٍع

ما ًلغب مً  مىخضة، أما الـترة الالخلت عليها )أًًا اؾخمغث أَغوختوختى ؿالصًمحر مىهىمار بأنها واهذ 

 .أَغوخت مىاكًتماةتي عام( ؿُمىً ونـها بأنها 

تها، في خحن واهذ اإلاغخلت الخالُت مغخلت   ؿلض قهضث اإلاغخلت ألاولى ئوكاء الضولت وجىؾعها وجلٍى

يعف واهدؿاع وتهاوي للضولت. وؿلض اإلاجاٌ الجُىؾُاس ي لغوؽ هُُف في هظه اإلاغخلت الترابِ 

. ،والاجهاٌ، واإلاغوهت والىخضة
ً
 واهدؿب الىٓام بغمخه َابعا مخعضص اإلاغاهؼ، مجؼأ وهكا

جبضأ ؿترة ؤلاماعاث ؤلاكُاعُت اإلاىـهلت بعض وؿاة ؿالصًمحر مىهىمار. والضزٌى ئلى ؿترة ؤلاماعاث 

مً اإلااض ي، وبلُذ لعضة كغون ملبلت كاةمت  اؤلاكُاعُت اإلاىـهلت، وأنبدذ صولت هُُف اإلاىخضة ظؼء

 قيلُا ؿلِ. 

جُا في ول ئماعة مً هظه ؤلاماعاث ؾاللت ألاؾغ الخانت بها التي خهلذ على وبضأث جدكي ل جضٍع

ض مً الخلىق اإلاؿخللت. وبضأ اإلاإعزىن ًُللىن عليها اؾم "ألاعى"، بِىما واهذ جىنف في الؿابم  اإلاٍؼ

 عً طلً حكيلذ صازل هظه ؤلاماعاث ئكُاعُاث ئياؿُت لخيىن بمشابت 
ً
بالضٌو وؤلاماعاث. ؿًال

لت مً "مسه هاث ئكُاعُت" إلاسخلف ؿغوع الؿالالث الجضًضة. وهىظا صزلذ عوؽ في صوامت ٍَى

 الايمدالٌ، خُض حؼلبذ كىي الُغص اإلاغهؼي على كىي الجظب اإلاغهؼي.

ومً بحن ظمُع ؤلاماعاث اإلاىـهلت اإلاخىاخغة ٌؿترعى الاهدباه زمؿت أكالُم ) أو هما ٌؿميهم 

وئطا وان العلماء مخـلحن على . عت على الجهاث ألانلُت ألاؾاؾُتالبعٌ اإلاضن الخمـ: بيخابىلِـ( مىػ 

)مع مىث ألامحر مؿدؿُالؾ اإلاعٓم( ئال أنهم مسخـلحن في  0014أن بضاًت ؿترة الاهلؿام جإعر بعام 

ش نهاًتها:  جدضًض جاٍع

  م ًغي أن الاهلؿام والدكٓي اؾخمغ لىدى أعبعت كغون ولم جبضأ مغخلت ئعاصة ؿٍغ

كمل طلً وكىع ألاعاض ي الغوؾُت  0311ي عام الخىخُض ئال ف )عهض ؿاؾُلي الشالض(. َو

 م.  0421في جلً الـترة أًًا جدذ ؾلُت الؼؼو اإلاؼىلي الظي بضأ عام 
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  م ًغي أن مغخلت "عوؽ ؤلاماعاث ؤلاكُاعُت" لم اللغن ضم ألهثر مً كغن وههف جؿٍغ

ش جأؾِـ ئماعة مىؾيى0454ألهه اهخهى في عام  التي ؾخهبذ بضاًت لخىخُض و  (*)، أي جاٍع

 عوؽ مجضصا زالٌ اللغون اإلالبلت.  يأعاض 

بضو أهه عػم حؿلُم اإلاإعزحن بدضور هظا الخـسخ "الجؼغافي الؿُاس ي" لـترة "عوؽ هُُف" وما وان  ٍو

ظؼاء مىـهلت مخىاخغة ئال أنهم ال ٌؿدبعضون أن عىهغا مكتروا أها ئلى مًدبعها مً ئماعاث وأكالُم وحكغط

اإلايىن "الغوس ي" بـًل الجزعت البحزهُُت، التي جًمىذ الضًاهت ألاعزىطهؿُت، واللؼت، ؿًال  وان ًجمع

عً اعتراؾ ول ؤلاماعاث، ولى قيلُا، بمبضأ العغف ألامحري اإلاعٓم همغظعُت ؾُاؾُت مخـىكت مً 

 الىاخُت الكغعُت واللاهىهُت على الازخهاناث الؿُاؾُت لألمغاء اإلاىـهلحن أو مإؾؿاث الؿلُت

 ألازغي. 

ً عانمتهم ئلى مغهؼ زالض  وهدُجت الاهلؿام وهغص ؿعل على جغاظع أهمُت هُُف ؾِىلل آٌ عوٍع

ظضًض، هظه اإلاغة مً هُُف على نهغ الضهُبر ئلى ألاخباؽ العلُا لنهغ الـىلؼا مإؾؿحن مضًىت ظضًضة هي 

مدىعها مً آلان ؿهاعضا "ؿالصًمحر"، وطلً في هللت هىعُت للىػن الجؼغافي لضولت "عوؽ" التي ؾِخجه 

ج جهبذ ئماعة ؿالصًمحر العٓمى هي ؤلاماعة اإلاؿُُغة بحن اللباةل  ئلى الكماٌ الكغقي مً هُُف. بالخضٍع

ً. وؾِخىالي على خىم ؿالصًمحر هدى  أمحرا  44الغوؾُت التي واهذ مجؼأة ومخهاععت بحن أبىاء آٌ عوٍع

مُلع اللغن الغابع عكغ، ولعل أبغػ خيام جلً زالٌ ؿترة امخضث مً نهاًت اللغن الشاوي عكغ وختى 

 (.0441وختى  0434الـترة ألىؿىضع هُـؿيي )والظي امخضث ؿترة خىمه ؿُما بحن 

 لوال املغول ما كاهت روشيا !

في ًض اإلاؼٌى وما أعملىه ؿيها مً ؾلب ونهب وكخل ؿهال  0421وان ؾلٍى هُُف في عام 

عوؾُا ؾُما بعض أن صاهذ ظضًضا ؿُما ؾدكهضه عوؾُا ؿُما بحن اللغهحن الشالض عكغ والخامـ عكغ، 

ت. وعلى زالؾ ما أقاعه بعٌ علماء  هُُف مؿخعمغة مً بحن مؿخعمغاث ؤلامبراَىعٍت اإلاؼىلُت الختًر

ها ئلى مهاؾ الخسلف، ظزأجؼغاؿُا الؿُاؾُت مً أن ػؼو اإلاؼٌى وان هلمت وطلت لللباةل الغوؾُت و ال

                                                 
(*)

لماا ن م اال  . يماال لاااع دألاا  اوساالس4413اومياا  ياال ل  للكاال لي  فد ياا ا  اال ماان سسااس م ي اان ملساايل  االم   
 للسااي ...خل    ي مال يل اات م ي ان سالز ال  اا  العلرامن قاا  قفا ة ديماا   زقي يكال ل    ي يلساا قل  يل ييا،  ميفا ل، 

  .4413لدفى  لم  44من فسعي يلت الل ن الف  امف ت 
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ً ئًاه هى ألاؾاؽ الؿُاس ي الظي كامذ  أعاص عضص مً العلماء الغوؽ الىٓغ للضوع اإلاؼىلي الختري معخبًر

 علُه عوؾُا الخضًشت!

معخبرا  (0744في عام )ؾاؿُدؿيي ي اإلاـىغ الغوس "لىال اإلاؼٌى إلاا كامذ عوؾُا" ملىلت أَللها 

ت اهدؿبذ عوؾُا اؾخلاللها الجُىؾُاس ي وخاؿٓذ على اؾخلاللها  هأه بـًل "اللبُلت الظهبُت" الختًر

ماء ًغصون الاعخباع لـخأزحر علالغوحي مً عضواهُت العالم الغوماوي الجغماوي. ؾاؿُدؿيي وػحره مً ال

ا وظُىؾُاؾُا ممحزا ملخىعوي بعمى "َىعان" )الكغق آلاؾُىي اإلاؼىلي والختري وا ه( باعخباعه مـهىما خًاٍع

عً الخأزحر ألاوعبي في الؼغب. في هظا الؿُاق ؿان ما خهضجه عوؾُا مً ئكامت صولت طاث مإؾؿت على 

ت  وػحرها ئهما الـًل ؿُه ئلى "ئعر ظىىحز زان".   أظهؼة وهٓم ئصاٍع

وظهت الىٓغ هظه. ؿاطا وان مإلف الىخاب ألىؿىضع صوظحن ًىاكل  معولىا هىا في الترظمت وكـت 

غوخت ئال أهه لم ًُغح الؿإاٌ اإلاهم "مً أًً أحي اإلاؼٌى والخخاع بالىٓم ؤلا  ت والؿُاؾُت التي هظه ألَا صاٍع

جبىتها عوؾُا ؿُما بعض. هُف جمىً اإلاؼٌى والخخاع مً بىاء هٓام ؾُاس ي معلض وهم أبىاء البضاوة والؼؼو 

مىا خًاعة جبىتها عوؾُا؟ ًخداش ى اإلاإلف ؤلاظابت على هظا الؿإاٌ الؿلب والنهب والخغق؟ هُف أكوا

 )هى ال ًُغخه أؾاؾا(. 

ت والؿُاؾُت هى في  ػجي عً البُان أن الخلضم الظي خللخه ئمبراَىعٍت اإلاؼٌى في الىٓم ؤلاصاٍع

. لم ًخبن اإلاؼٌى ن الهِىُت والعغبُتجحالىاكع اؾخعاعة مً الخًاعاث التي اخخلتها وبهـت زانت الخًاع 

والختر ؿدؿب ملىماث الخًاعة ؤلاؾالمُت )والتي كامذ بضوعها على اؾخعاعة مىجؼاث خًاعاث ؾابلت 

ت..ئلخ( بل واعخىلىا الضًً ؤلاؾالمي في ؿترة الخلت )وان ؤلاؾالم كض جغسخ في  والـاعؾُت والهىضًت واإلاهٍغ

 ا كبل الؼؼو اإلاؼىلي لخلً ألاكالُم(. ئًغان وآؾُا الىؾُى وخىى نهغ الـىلؼ

ت لإلؾالم )وزانت اللبُلت الظهبُت( هى الظي  اعخىاق بعٌ مىاَم ؤلامبراَىعٍت اإلاؼىلُت الختًر

ا وؾُيكغه بكيل واؾع في خىى الـىلؼا وؾخيكأ مضن  ؾُعؼػ مً وكغ ؤلاؾالم ئلى مىؼىلُا وؾِبحًر

 ان في عوؾُا الخضًشت. ئؾالمُت مؼصهغة أهمها كاػان عانمت ظمهىعٍت جترؾخ

ن ًظهبىا بمشل ما طهبىا ئلُه، ئط أن ظىىحز ٌؿخُُع مىانغو الخًاعة الهِىُت أ ولإلههاؾ

ً نِىُحن. ر زان مىظ بضاًت جأؾِؿه لإلمب ت وان ٌؿدُعحن بمؿدكاٍع  اَىعٍت اإلاؼىلُت الختًر
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مـىغون وبؼٌ الىٓغ عً ججاهل هظا ؤلاؾىاص اإلاهم، ًمط ي مإلف الىخاب في هلل ما ؾاكه 

ٌ أبك –أمشاٌ ؾاؿُدؿيي وػحره  -عوؽ   :ن صوع اإلاؼٌى ؿُلى

"عوؾُا ئطا هي وعٍشت الخاهاث العٓمى، ومىملت ئهجاػاث ظىىحز زان وجُمىعالهً، هي مىخضة  

ً و ؾيان الؿهىب الغخل سُت لؿيان الخًغ اإلاؿخلٍغ  ".آؾُا. في عوؾُا جلخلي العىانغ الخاٍع

ىعان( ظاءث بعض  ظضًغ بالظهغ أن عص الاعخباع لضوع  الكغق آلاؾُىي )اإلاؼىٌ الختر / الخىعن َو

م واهىا ًىٓغون ئلى هظه صهغ مً اعخباعه "آلازغ" "اإلاعاصي" لخًاعة البدغ اإلاخىؾِ  بأؾغها. ؿاإلػٍغ

 ألاعاض ي الخابعت إلاملىت ؾىُصُا الىبري على أنها مىُلت ٌؿىنها البرابغة والهمج. 

جًع هـؿها في مىاظهت هظا  الكغق آلاؾُىي البربغي ؿأؾؿذ وباإلاشل واهذ الخًاعة الـاعؾُت 

ت لزىاةُت "ئًغان/َىعان" في همِ مً الجؼغاؿُا اإلالضؾت، وناعث "قُُىت" َىعان وؾيانها مع ما مً هٍى

الخًاعة ؤلاًغاهُت. وئلى ظاهب جلً الخًاعاث اللضًمت، واهذ الىخب الضًيُت حعخبر مىُلت أوعاؾُا ميان 

ُاث اإلاغجبُت بعلم ألازغوٍاث "جخاؿل ًأظىط ومأظىط". في خحن وان ًىٓغ ئلى ؾىً وؾُُغة الصخه

ً " الكُاَحن"   .اإلاىاَم الىاكعت ئلى الكماٌ مً ؾىع الهحن العُٓم على أنها مَى

ً الضولت الغوؾُت ػزما ئياؿُا على ًض  اهدؿب عص الاعخباع للميىن آلاؾُىي وئؾهامه في جيٍى

ظُا لُف ظىمُلُىؾ الظي أبضي كضعا عمُلا مً الخعاَف ججاه الُىعاهُت عالم الجؼغاؿُا وألاهثروبىلى 

ش البضو الغخل، وعلى وظه  ت في أوعاؾُا، مً زالٌ ما هغؾه مً صعاؾاث لخاٍع والشلاؿاث البضٍو

ضًً ومعاعيحن إلاهُلح  الخهىم اإلاجمىعاث العغكُت الخىعهُت.  وعلى هدى ما وظضها في مهغ مً مٍإ

ؾالمي إلاهغ، جبجى ظىمُلُىؾ مهُلح عهغ "الـخىخاث اإلاؼىلُت"، عاؿًا ونـها بـ "الـخذ" و"الؼؼو" ؤلا 

"الىحر اإلاؼىلي"، معخبرا أهه بـًل "اللبُلت الظهبُت" واإلاباصب الاظخماعُت لـلاهىن "ًاؾا" الظي ويعه 

ت ألاعزىطهؿُت، م ا ظىىحز زان حكغب الغوؽ العٓماء جلالُض البىاء ؤلامبراَىعي وخاؿٓىا على الهٍى

 مىنهم بعض طلً مً بىاء ئمبراَىعٍت عاإلاُت. 

الث  ش الغوس ي ٌكحر ئلى أن الىكىع جدذ ؾُُغة اإلاؼٌى ظىب عوؾُا ٍو زمت اججاه في مضاعؽ الخأٍع

في عهض  (*)الاؾخعماع آلاحي مً الؼغب الالجُجي. جغي جلً اإلاضعؾت أن بعٌ خيام ؤلاماعاث الغوؾُت

                                                 
  م ليلن دليمل   ى  لقكل   ق4921 – 4919للرن دليم ش ي  م ل سليس     يفسي   لاللل ديم قيمل  ين   (*)

 شملل او اا  ال لسين. 
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ت ألاعزىطهؿُت والشلاؿت الغوؾُت لاء جدذ الب الؿُُغة اإلاؼىلُت ؿًلىا جبعُت اإلاؼٌى خـاْا على الهٍى

 . (**)أمام مساَغ الؼغب الالجُجي

ٌ على هظا الىدى هٓغ اإلاـىغون الغوؽ ئلى صوع   ،لغوحصون اأجىا بالعبىصًت للجؿض  الظًً اإلاؼى

ه الغوح ألاعزىطهؿُت. واهذ الالجُيُت بمشابت هٓام صًجي  مدكضص ٌؿعى بِىما الالجُيُت هضصث بدكٍى

ت الالجُيُت، في خحن أن اإلاؼىٌ  ل همىطط ؤلاًمان ألاعزىطهس ي للكعب الغوس ي على الهٍى  –إلزًاع وجدٍى

لم ًىً لهم هٓام صًجي، بل زلافي وؾُاس ي، وخملىا معهم كىاهحن مضهُت وؾُاؾُت  -وؿلا لهظه اإلاضعؾت 

 . علُضتهمولِـ كىاهحن هيؿُت صًيُت جهغؾ الغوؽ عً 

ئلى أن اإلاؼٌى في ألانل مجمىعاث مخىىعت الضًاهاث، ؿيان بُنهم الكامان، ٌكحر الىخاب 

ت، واليؿاَغة اإلاؿُدُىن والبىطًىن. وقضصث حعالُم ظىىحز زان على الـهل بحن  ومعخىلى الخىؼٍغ

بحن الكغق اإلاؼىلي  -بمط ي اإلاإلف  –اإلاؿاةل الؿُاؾُت والضًيُت، ووان هظا هى الـاعق الجىهغي 

 ُيي.والؼغب اليازىل

اؾخمغ الخىاخغ بحن ألامغاء الغوؽ ختى وهم أؾغي للخبعُت اإلاؼىلُت، وواهىا ًمىغون لبعًهم 

لذ أو عُاًا أبعًا في خًغة البالٍ اإلاؼىلي إلاياؾب آهُت  ت. ْو ت إلاياؾب ؾلٍُى و مؼاًضة على صؿع الجٍؼ

ت ت ؿخىكف ألامغاء الغ ُوياع هىظا ئلى أن صب الكلاق والىهً في اللبُلت الظهبألا  وؽ عً صؿع الجٍؼ

 نهاًت للخًىع وبضاًت لالوعخاق مً الىـىط اإلاؼىلي.  0261ووان عام 

كبل ماةت ؾىت مً اهتهاء الخىم اإلاؼىلي لإلماعاث الغوؾُت، وان الغوؽ ًداولىن الـيان بالخمغص 

ت. وبغػث مً بحن ؤلاماعاث التي قلذ عها الُاعت للمؼٌى ئماعة مىؾيى  أو الخىكف عً صؿع الجٍؼ

ت واقدبىذ مع اإلاؼٌى واهخهغث عليهم في معغهت وب هـت زانت خحن جدضث وعؿًذ صؿع الجٍؼ

ت  أن(. وعػم 0161ؾبخمبر 6وىلُيىؿى ) اإلاؼٌى عاصوا في خمالث جاصًبُت ألؼمذ الغوؽ بضؿع الجٍؼ

ن اإلاإعزحن ٌعخبرون معغهت وىلُيىؿى بضاًت كغن مخهل مً "الؿعي" هدى الخدغع مً الىـىط أمجضصا ئال 

اإلاؼىلي، وعنها ًلٌى اإلاإعر الكهحر لُف ظىمُلُىؾ "زغط ئلى مُضان وىلُيىؿى ؾيان ئماعاث مسخلـت، 

 وعاصوا مً هىان ؾياها لضولت مىؾيى الغوؾُت اإلاىخضة". 

                                                 
الم الدليم السالي ل  ي را    فلأليا  مان  ل ال  لمال  شان دم ان يل لليييان  4911يلي  مؤل، اليفلب س   ق   لم   (**)

قفرا   ل ال سليسا     يفساي    ر ي ين  ا  "اليفل " )سل او  لليس( ل زلت الللات السالي ين   اى اافل،   ا   يفال
 .  "اليل لليي " لدطم الاف ل  ملافل  للك ال أللم الفلسع  ال في  
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 القصطنطينية تصقط مزتين!

ألاجغان العشماهُىن على أبىاب اللؿُىُُيُت في مىخهف اللغن الخامـ عكغ كغع خحن باث 

الُىهاهُىن )ألاعزىطهـ( ؤلاكضام على زُىة ػحر مؿبىكت، وهي الخىظه لُلب اإلاؿاعضة مً الؼغب 

)اليازىلُيي( عػم ما زايىه ؾابلا ألؾباب صًيُت وظُىؾُاؾُت مً نغاع امخض كغوها واهذ ول هىِؿت 

زتها. وهىظا، ؿان بحزهُت باكضامها على الخلاعب مع العالم اليازىلُيي، جيىن كض جسلذ عً ؿُه جلعً أ

 بحزهُُتها، وجيىن البحزهُُت ألاعزىطهؿُت كض جسلذ عً ظظوعها.

مام وعىص البابا ع ؿلىعوؿا" وأم  ج  ة بالضعىة لعلض "م  اؾخجاب الؼغب اليازىلُيي لُلب اإلاؿاعض

لـىعٍت في خكض اإلالاومت لهض ألاجغان العشماهُحن عً بحزهُت كضم في العالم الؼغبي باإلاؿاعضة ا

البحزهُُىن جىاػالث ظمت في ظمُع الىلاٍ الغةِؿُت لهالح اليازىلُىُت الغوماهُت وجسلىا عً اإلاباصب 

العلاةضًت ألاؾاؾُت لألعزىطهؿُت، بل واعترؾ الىؿض ألاعزىطهس ي عؾمُا "بؿُاصة الىغس ي الغوماوي على 

ؿُدُت ولها"، ووان ول طلً أمال في الخهٌى على مضص عؿىغي لهض التهضًض العشماوي. للض الىىِؿت اإلا

ش الضخم الهاةل للىىِؿت الكغكُت  خي، وئكغاع واعتراؾ بأن الخاٍع وان هظا بمشابت اؾدؿالم عوحي وجاٍع

 وألاعزىطهؿُت وان "يالال" و"زُأ".

عض كبُل مجمع ؿلىعوؿا واهذ الىىِؿت الغوؾُت 
ُ
للىىِؿت البحزهُُت مىظ وكأتها، ووان ابىت ح

غن اللؿُىُُيُت.  وكبُل اإلاجمع واهذ اللؿُىُُيُت  غن الغوس ي ًأحي مً بٍُغ مغؾىم ازخُاع البٍُغ

ضوع ئلى مىؾيى في عجبت "مُغان هُُف وعمىم عوؾُا" عاؿًت جغقُذ الضوق  كض أعؾلذ مُغانها ئًٍؼ

 .ألاهبر إلاىؾيى ؿاؾُلي الشاوي لألؾلف الغوس ي ًىهان

ضوع ملغبا مً ؤلامبراَىع البحزهُي ًىخىا الشامً بالُىلىط،    وخحن علض مجمع ؿلىعوؿا وان ئًٍؼ

ضوع الىؿض الغوس ي الىهىىحي في مجمع ؿلىعوؿا ومهض وصؿع أهثر مً ػحره مً الُىهاهُحن  وكض عأؽ ئًٍؼ

ضوع مؿإولُت جىـُظ  . وكض مىذ بابا عوما(*)للبٌى ظمُع الىلاٍ التي أنغث عليها الىىِؿت اليازىلُىُت ئًٍؼ

ول اللغاعاث التي جم اعخماصها بمجمع ؿلىعوؿا وصعمه بىغامت "الياعصًىاٌ" وؾلُت اإلاىضوب البابىي في 

 لُخىاهُا ولُـىهُا وعوؽ وبىلىضا، أي في وامل أعاض ي أوعوبا الكغكُت.

                                                 
ف لاى  ظيا  األف ال ق قا  الا قلع  ان المراللو اليل لليييان مان ال ل ال خيألاين ال ا اع يالي  مؤلا، اليفالب سن خيزيا ل    (*)

 . ل طليل مللين ي ي ة  ل ع  للك  ل يل درل   ى  ف ن يل  ي لل  ل ل 
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ت )واللايُت بمىث الخمحز ألا  ضوع ئلى مىؾيى لخىـُظ مهمخه الباباٍو عزىطهس ي ما ئن عاص ئًٍؼ

وصع السجً في اهخٓاع خىم ختى جم اللبٌ علُه وأ واؾدؿالمه الانهؼامي أمام اليازىلُىُت( في مىؾيى 

. لم ًىً هىان ما ًضعى مىؾيى للبٌى الاؾدؿالم اليازىلُيي الظي كضمخه بحزهُت بؿبب (**)باإلعضام

باصب"، بل وان الىيع عىـ لم جىً مجبرة على "الخىاٌػ عً اإلاو الًؼِ العشماوي الىقًُ باخخاللها، 

طلً جماما. ؿـي ػمً الهُمىت اإلاؼىلُت الهعب اؾخلى الكعب الغوس ي مً الالتزام باإلًمان ألاعزىطهس ي 

اللضعة على اإلالاومت. وعلى الجبهت الؼغبُت واهذ مىؾيى جىٓغ ئلى اجداص الىىاتـ والاجـاق مع الالجحن، 

خىاهُا اليازىلُىُت "الياؿغة"، التي أزًعذ ألاعاض ي بُبُعت الخاٌ، على أهه جسلي عً الهغاع مع لُ

 الغوؾُت لهُمىتها وأطلتها مً كبل. 

ش الضًً والؿُاؾت في عوؾُا. ؿلض جبيذ ئماعة عوؽ  واهذ هظه الخُىة عالمت ؿاعكت في جاٍع

لت. مً  اإلاىؾيىؿُت بؼعامت ؿاؾُلي ألاعمى عؿًا كاَعا إلاجمع ؿلىعوؿا اإلاؿيىوي، متهمحن كغاعاجه بالهَغ

وا مُغانهم مجمع ألاؾاكـت الغوؽ، الظًً ازخاع  0226أظل هظا، وألظل ئصاهت مجمع ؿلىعوؿا، ُعلض في 

غن اللؿُىُُيُت )أنبذ اإلاُغان الغوس ي ًىهان هى اإلاُغان الجضًض(، ومىظ جلً  صون الغظىع ئلى بٍُغ

 أي ػمً اؾخلاللُتها.  –اللخٓت جبضأ الىىِؿت الغوؾُت في خؿاب الؼمً الجضًض 

ضة مً هىعها، ؿبحزهُت الُىهاهُت التي أزظ عنها الغوؽ علُضتهم وزًعى  ا وهىا جدكيل خالت ؿٍغ

لها وأَاعىها لعضة كغون في َلىؾهم الضًيُت جخسلى عً العلُضة، في خحن أن عوؽ التي اعخىلذ 

 ألاعزىطهؿُت على ًض الُىهاهُحن، هي التي أزبدذ التزامها بالعلُضة واإلاشابغة عليها. 

جُا على مضاع اللغن  0231وبعض كغن مً هظه ألاخضار، وفي عام  خضر ما وان ٌعض له جضٍع

غ وله، ئط جمىً العشماهُىن مً ؿخذ اللؿُىُُيُت وانهاعث بظلً ؤلامبراَىعٍت البحزهُُت. لم الخامـ عك

اح ول آلاماٌ التي عهنها البحزهُُىن على الؼغب  جأث الىجضة مً الؼغب اليازىلُيي. وطهبذ أصعاط الٍغ

 ألاوعوبي. 

الُم اإلاؿُدُت وان ؾلٍى اللؿُىُُيُت للكعب الغوس ي خضزا مؼصوظا في جأزحره، ؿىؿلا للخع

ونهاًت العالم. بضأ الىشحر مً  (اإلاؿُش الضظاٌابً الهالن )ألاعزىطهؿُت هً طلً بمشابت هظًغا بلغب كضوم 

الىاؽ في الاؾخعضاص لُىم اللُامت وامخألث هـىؽ الغوؽ بهىاظـ ما كبل كُام الؿاعت ألازغوٍت. ولىً 

                                                 
فمين من الف ا  الدلل لس  لن مل ظ   ق    ط الي س  ال ل للل  يلل م مل ص لألقيل  اليل للييين ق   ف ن   (**)

 اليل  ي لل.
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جلٌى ئن الُىهاهُحن كض جسلىا للغوؽ ؾالت في هــ الىكذ وان ػواٌ اللؿُىُُيُت بعض مجمع ؿلىعوؿا ع 

ت، وها هى الغب عاكبهم  عً العلُضة ألاعزىطهؿُت الىلُت العخباعاث وأؾباب ماصًت ؾُاؾُت وصهٍُى

 وأوكعهم في أًضي الىـاع العشماهُحن. 

وألن الغوؽ هٓغوا ئلى أهـؿهم باعخباعهم مداؿٓحن على حعالُم آلاباء، وخاؿٓىا على ئزالنهم 

لاث التي وكعذ ؿيها اللؿُىُُيُت كبل ػوالها، ؿلض لألعزىطه ؿُت، وابخعضوا عً الىكىع في البضع والهَغ

ت مىؾيى باعخباعها عوما الشالشت. ؿمؼظي هظه الـىغة مغجبِ  هجىا. وهىظا بضأ حكىُل ملضماث هٍٓغ

 اعجباَا وزُلا بؿلٍى اللؿُىُُيُت. ؿاللؿُىُُيُت ؾلُذ، لىً مىؾيى ال ػالذ نامضة. 

مِلم أراضيها 01القزن  ختام
َ
ل
 
 .. موشكو ت

في مىخهف اللغن الؿاصؽ عكغ واهذ ئماعة مىؾيى ججمع أعاض ي عوؽ في وكذ ؾلُذ ؿُه 

ش جبضأ مىؾيى مغخلت ؾخعغؾ باؾم "خلبت مىؾيى  ول مً اللؿُىُُيُت واللبُلت الظهبُت. في هظا الخاٍع

ت" والتي بضأ اخدؿابها مً عهض ئًـان الشالض ) (. واهذ أهم الخُىاث في هظه 0313 - 0244اللُهٍغ

اإلاغخلت يم ألاظؼاء الكمالُت التي زًعذ لىـىط لُخىاهُا )وزانت مضًىت ؾمالُيؿً وئماعة هىؿؼىعص 

 التي واهذ أهم ئماعاث قماٌ عوؾُا في جلً الـترة(. 

وان ئًـان الشالض في ػواظه الشاوي كض ازخاع ألامحرة البحزهُُت اليؿب نىؿُا بالُىلىط، خانال 

خه بسِ مباقغ مع البحزهُُحن. وزالٌ ؿترة خىمه بضأ عؾمُا جضاٌو للب "ألامحر  بظلً على ؿغنت عبِ طٍع

الغؾمي لغوؾُا  ألاهبر لعمىم عوؾُا" وزالٌ ؿترجه أًًا ؾُهبذ اليؿغ البحزهُي طو الغأؾحن الكعاع 

 )وؾِبلى ئلى الُىم(.  

ش الغوس ي بأؾغه: ؿلض أناب  وفي عهض ئًـان الشالض وكع الخضر الظي ٌعض هلُت جدٌى في الخاٍع

( أنبدذ عوؾُا مؿخللت جماما 0261الًعف الخام اللبُلت الظهبُت أزحرا، وبعض مىاظهت نهغ أوػغا )

ت أل   خض ولم ٌعض أخض ًمىذ مغاؾم الخىهِب لألمغاء. ومدغعة مً الخىم الخاعجي. ولم حعض جضؿع الجٍؼ

في عهض ئًـان الشالض وابىه وزلُـخه مً بعضه ؿاؾُلي الشالض ؾدبضأ اللىي الؼغبُت في ئصاعن 

صوع مىؾيى الجُىؾُاس ي، مً أمشلت طلً ؾعذ البىضكُت )ؿُىِؿُا( في خغبهم في البدغ اإلاخىؾِ يض 

غوؽ، ػحر أن الُغؾ ألازحر عؿٌ بؿبب اوكؼاله بجمع ( ئلى الخدالف مع ال0257 - 0241ألاجغان )
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ألاعاض ي في الؼغب والكماٌ )الخغب مع اإلاملىت البىلىضًت اللُخىاهُت( ولم ًىً لضًه الُاكت وؤلامياهُت 

 لـخذ ظبهت مع ألاجغان في الجىىب. 

 – 0311بمىث ؿاؾُلي الشالض ًىيع على العغف ابىه ئًـان الغابع الكهحر باًـان الغهُب )

( وؾتري عوؾُا في هـؿها خهىا مىُعا للمؿُدُت العاإلاُت. ًلٌى مإلف الىخاب ئن هظا الخهً 0362

أخاٍ به مً ظمُع الجهاث ئما "هـاع" أو "مغجضون وػهاصكت". في الىكذ هـؿه باجذ مىؾيى مضعىة آلان 

ا معا. بهظا الكيل للعمل بكيل مؿخلل، صون اعخباع ألًت مغظعُاث أزغي: بحزهُُت، ئمبراَىعٍت، أو وليهم

ًىٓغ اللُهغ الغوس ي لىـؿه باعخباعه خاةال وماوعا صون كضوم اإلاؿُش الضظاٌ! هىظا اهدؿب عهض ئًـان 

ت اإلاـؼعت.  الغهُب كضعا بالؼا مً ؾماث العٓمت والثراء، وفي هشحر مً ألاخُان الضعاما الضمٍى

ها( كامذ بالخُىة الخالُت ن امخهذ عوؾُا الضوع الضولي لبحزهُت )أو هىظا اعخبرث هـؿأبعض 

. بؿلٍى ؤلاؾالمُت اإلاهمت وهي ػؼو كاػان وئؾلاٍ أهم معاكل ما جبلى مً اللبُلت الظهبُت اإلاؼىلُت

ت مً عامل صولي زاعجي ئلى قأن عوس ي صازلي، 0334كاػان ) ( ؾدخدٌى اللبُلت الظهبُت اإلاؼىلُت الختًر

لت وقاكت هما ؾُيخهي ئلى ػحر عظعت تهضًض بضو الؿهىب وجبضأ ع  جدىم  -لىً هاجخت  –وؾُا عخلت ٍَى

 ؿيها كبًتها على الـًاء آلاؾُىي الظي وان ؾابلا مهضع تهضًض واخخالٌ وئطالٌ. 

ًظهب مإلف الىخاب ئلى جىنُف ئًـان الغهُب بأهه الصخهُت ألاهثر جمشُال للخاهم الـغص 

ت ألاوعاس ي اإلاؿدبض، الظي ًجؿض اإلاالمذ الغةِؿُت لغوؽ باعخباعها ك ت واملت. ؿمىؾيى اللُهٍغ ىة بٍغ

جدذ خىمه هي أًًا جمشل ْهىع عوؽ على مؿخىي العالم. ؿلض واهذ ئماعة مىؾيى الىبري ؾابلا 

باليؿبت لألوعوبُحن مجغص هُان مهمص ي نؼحر على اإلادُِ، ًدُه في ْالٌ ظاع ػغبي أهبر حجما ووػها 

 ناعث واكعا مؿخلال ًدؿب له اليل خؿابا. وجأزحرا وجمشُال وهي لُخىاهُا. أما مً آلان ؿهاعضا ؿلض

بؿلٍى اللؿُىُُيُت ؾُٓهغ مـهىم ًلٌى ئن مىؾيى هي "عوما الشالشت". ٌكحر هظا اإلاـهىم 

ت الاهخلاٌ الكغعي للغاًت ؤلامبراَىعٍت سُا ئلى هٍٓغ مً بلض ئلى آزغ. أخُاها ًُلم   translatio imperii جاٍع

ش الغوس ي وفي ويع الخاهم جـ . عليها أًًا ؿىغة "عوما الُىاؿت" ت ئعاصة الىٓغ في الخاٍع ترى هظه الىٍٓغ

الغوس ي، الظي أنبذ مً آلان ؿهاعضا لِـ ؿلِ أمحرا معٓما )خاهما علماهُا(، ولىىه أنبذ جدضًضا 

ؤلامبراَىع اإلالضؽ، وبالخالي، ًدم إلاىؾيى ؤلاعالن عً مماعؾتها لخلها وىعٍشت إلعر بحزهُت. ومً آلان 

عوؽ "بحزهُت ظضًضة"، والخاهم الغوس ي "ئمبراَىعا عاإلاُا"، أو ؾُض اليىن )بدؿب ؿهاعضا جهبذ 

 الـهم اإلاؿُخي في جـؿحره ألاعزىطهس ي(. 
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ش العالم. أما الكعب  عوؾُا بهظا اإلاـهىم ئطا هي "عوؽ اإلالضؾت"، مملىت عاإلاُت، ظىهغ جاٍع

 !اع"الغوس ي ؿُهبذ، بالخالي، "خامل الغب في صازله"، "قعب الغب اإلاسخ

 ثالثون عاما من الفتنة !

واظهذ الضولت الغوؾُت أػمت زُحرة، ؿبرخُل الخاهم اإلاؿدبض  0362بعض وؿاة ئًـان الغهُب في 

اللاس ي الظي أمؿً البالص وأزًعها إلعاصجه الخضًضًت، خل الـغاغ ؿجأة في عبىع الضولت. وؾخعِل 

مغخلت الـخىت والايُغاب وجضزل اللىي ٌؿميها اإلاإعزىن  –زلُلت ومغعبت  –عوؾُا هدى زالزت علىص 

 (.  0404 -0362ألاظىبُت )

ئًـان الغهُب )والترظمت ألاخغي الؾمه هي "اإلاغعب"( ًبضأ هؼاع على مً أخم بالخىم بمىث 

ض ولُخىاهُا وبىلىضا وجخاع  الكغعي في عوؾُا وؾِىـخذ الباب أمام جضزل اللىي ألاظىبُت )زانت الؿٍى

ض ىـظ أَماعها في جلً البالص، وكض عاؿم طلً ايُغاباث  مىُلت اللغم( التي جٍغ جىهِب خاهما ًدبعها ٍو

صازلُت جمشل أهمها في زىعة الـالخحن وجمغص كباةل اللىػاق في الجىىب والايُغاباث التي عاؿلذ اإلاجاعت 

 . 0411 -0410الغهُبت التي وكعذ في 

ؾيى وجىهِب ؿالصٌؿالؾ الغابع، مً ئصزاٌ كىاتها ئلى مى  0401وخحن جمىىذ بىلىضا في ؾبخمبر 

الابً ألاهبر إلالً بىلىضا ؾُؼِؿمىهض الشالض، خاهما على عوؾُا وان طلً اخخالال مباقغا وؿلضاها جاما 

لالؾخلالٌ واؾخمغ طلً زالر ؾىىاث واملت زًعذ ؿيها عوؾُا لهُمىت الؼغب اليازىلُيي ألاوعوبي. وان 

لت في هى أن ا  -ًلٌى مإلف الىخاب  –اإلاإلم ظضا  لُبلت ألاعؾخلغاَُت اإلاىؾيىؿُت وعىاةل الىبالء العٍغ

لخُاهت  -ًلٌى اإلاإلف -البالص جىاؿضث لخلضًم ًمحن الىالء للؼؼاة البىلىضًحن، جىاؿضوا بمدٌ ئعاصتهم  

جي والشىابذ الضًيُت.   الىٓام الغوس ي والاؾخلالٌ الَى

غ  0401وختى  0401خاولذ اإلالاومت الكعبُت زالٌ الـترة مً  َغص الاخخالٌ البىلىضي وجدٍغ

مً 0401ألاعى، ػحر أنها في ول مغة واهذ جخلاجل ؿُما بُنها وجغجض على هـؿها كبل أن جىجح أزحرا في عام 

 الخـاوى مع البىلىضًحن وزغوظهم مً البالص وحؿلُم مىؾيى ألهلها. 

غن الىىِؿت الغو  ؾُت( لُهبذ بغعاًت مً الىىِؿت جم اهخساب مُساةُل عوماهىؾ )هجل بٍُغ

خاهما للبالص ومعه جيخهي مغخلت الـخىت والايُغاب وجبضأ مغخلت جىخُض عوؾُا وجىؾعها مجضصا، ومعها 
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أًًا ؾدبضأ أؾغة عوماهىؾ التي ؾخدىم مهحر عوؾُا زالزت كغون ولً جخهي ئال بلُام الشىعة البلكـُت 

 ىالي الشاوي" آزغ خيام أؾغة عوماهىؾ. يجلً الشىعة التي ؾخؼخاٌ ئمبراَىع عوؾُا ألازحر "هُ 0705في عام 

زالزىن عاما مً الـخىت والايُغاب كىيذ ول اإلاىدؿباث التي خللها عهض ئًـان الغهُب، 

ض وبىلىضا ولُخىاهُا،  وزلـذ وعائها زؿاةغ هبحرة في ألاعاض ي زانت في اإلاىاَم الخضوصًت مع ول مً الؿٍى

زىى  0401ؾِخىظب على خيام "عوؽ" بضاًت مً هما ؿلضث عوؾُا مىـظها على الخلُج الـىلىضي. و 

لت لبىاء الضولت وجضعُمها على الؿاخخحن الضازلُت والخاعظُت.   مغخلت ٍَى

 بطزس ألاكبر...املالحة بعد الفالحة 

مغ اللغن الؿابع عكغ في مداوالث عوؾُت هاجخت لخجاوػ الىخاةج الؿلبُت لعهغ الـتن 

عخبر عهض بُغؽ ألاهبر  (  هللت هىعُت في ظؼغاؿُا الؿُاؾت في عوؾُا. 0543 -0454)والايُغاباث. َو

ا  بسبرة  –ؿلض ػحر هظا اللُهغ أؾلخت عوؾُا مً كىة البر ئلى كىة البدغ مإؾؿا أؾُىال عوؾُا عهٍغ

ومىظها ئًاه الؾخجزاؾ َاكت ؤلامبراَىعٍت العشماهُت ومدللا في طاث الىكذ اهتزاع  –الؼغبُت  وعوباأمً 

بدغ ألاؾىص )والتي بضأث بالؿُُغة على بدغ آػوؾ( لخهبذ مىاؿظ لغوؾُا في على اإلاُاه أعاض ي مهمت في ال

 الضاؿئت في الجىىب. 

بعض أن خلم بُغؽ ألاهبر مياؾب ملمىؾت على الجبهت الترهُت في الجىىب، جىظه ئلى الجبهت 

ض التي هجح في أن ًىتزع منها مىـظا على بدغ البلُُم عىض مهب الكمالُت  نهغ الىُـا، وهىان في مع الؿٍى

 غؾبرغ(. ُقغع في جأؾِـ عانمخه الجضًضة )مضًىت ؾان ب 0511عام 

وخحن أػغجه كىجه بالخىؾع مجضصا على خؿاب ألاجغان، صاع بُغؽ ألاهبر بجِكه هدى  0500في 

، ػحر أن الجِل ا اإلاؿُدُحن يض الضولت العشماهُتالغعاًمدغيا مهب نهغ الضاهىب )ػغب البدغ ألاؾىص( 

ىكعه في ألاؾغ لىال معاهضة ؾالم هجح ؿيها في أن ًىجى بىـؿه وبجِل في  التروي خانغه وواص ًـخً به ٍو

 ملابل الخىاٌػ عً ؾُاصة عوؾُا على بدغ آػوؾ وحؿلُمه مجضصا لألجغان. 

ض بك 0544ئلى   0500مًذ عوؾُا في عهض بُغؽ ألاهبر الـترة مً أ ن أفي الهغاع مع الؿٍى

الضازلي في ؿاعؽ وإلاضة عامحن الخٓذ عوؾُا الًعف والانهُاع  0544دغ البلُُم. وبضاًت مً عام ب

ؿؿاعع الجِل الغوس ي باخخالٌ الؿاخل الؼغبي لبدغ كؼوًٍ الظي وان ًلع جدذ الىـىط الـاعس ي. 
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ب هـىط باص ولم حؿخُع الخىػل أهثر بؿباؾتر واوونلذ ظُىف بُغؽ ألاهبر ئلى كالع صعبىض وباوى وعقذ 

 ؤلامبراَىعٍت العشماهُت. 

غؾبرغ مع بالص ُاجـاكُت ؾان ب 0541ؾبخمبر  04وزلذ عوؾُا هجاخها البدغي ؿعلضث في 

 
ُ
صعط الؿاخل الؼغبي والجىىبي لبدغ كؼوًٍ مع مضن صعبىض وباوى وأكالُم ظُالن ؿاعؽ، والتي بمىظبها أ

لً مىكف صولي ظضًض جمشل في اجـاكُت باص في ؤلامبراَىعٍت الغوؾُت. زم أعلب طاؾتر أوماػهضعان و 

ش  التي اعترؿذ ؿيها الضولت العشماهُت بجمُع ؿخىخاث عوؾُا في الجؼء  0542ًىهُى  04اللؿُىُُيُت بخاٍع

 الؼغبي مً بدغ كؼوًٍ. 

غة همدكاجيا. وفي عمم آؾُا  لم يهمل بُغؽ ألاهبر الجبهت الكغكُت، وفي عهضه يم قبه ظٍؼ

ُاهُا في الهىض.باعاجُه ال ؾُى بضأ خمالجه الاؾخسى ال  ؾخُالع ؾبل مىاؿؿت بٍغ

على هظا الىدى، عؼػ بُغؽ ألاهبر الىػن الجُىؾُاس ي لبالصه، ووؾع أعاييها، ووخض ول طلً 

ت واخضة )مؿدبضة قمىلُت بامخُاػ(. وفي هظا ًمىً اعخباع عوؾُا في عهض بُغؽ كىة  جدذ ئصاعة مغهٍؼ

 عجى.ما جدمله اليلمت مً م بيلت" ٍى"أوعوآؾُ

ب  على اإلاؿخىي الضًجي ؾختراظع في عهض بُغؽ ألاهبر ؿىغة عوما الشالشت وؾدخأزغ البالص بالخؼٍغ

عبت ت مً ُهوالجزعاث العلما الشلافي وألاوَّ ت في الخىم وؤلاصاعة. بل قهضث بعٌ ؿتراث خىمه سخٍغ

 العلُضة ألاعزىطهؿُت وتهىما على الىىِؿت ومىاكف ئلخاصًت. 

جاعوا بعضه خياما أكل خىىت وكضعة، وزالٌ ؿترة امخضث لىدى أعبعت  0543ي جىفي بُغؽ الاهبر ف

ش الغوس ي 0540 – 0543علىص ) يام جلً الـترة ؾىي في ئقاعاث عابغة ئلى أن  اعخلذ خ( ال ًظهغ الخاٍع

ىا الشاهُت )العٓمى(.  العغف واجٍغ

 كاتزينا العظمى ..عصز إلامبراطورية الذهبي 

ىا الشاهُت في ُؾان ببمإامغة صازل اللهغ في  ث غ واؾخم 0544غؾبرغ ونلذ ئلى العغف واجٍغ

ىا الشاهُت التي امخضث 0574جدىم عوؾُا ختى عام  عخلض بعٌ اإلاإعزحن أن ؿترة خىم واجٍغ ؾىت  12. َو

هي "العهغ الظهبي لإلمبراَىعٍت الغوؾُت"، ؿساللها اػصاصث أعاض ي الضولت الغوؾُت بكيل هبحر هدُجت 

جىىبُت الخهبت لللغم، وأعاض ي البدغ ألاؾىص، والجؼء الكغقي مً الاجداص البىلىضي لًم ألاعاض ي ال

اللُخىاوي؛ وفي عهضها بضأ الاؾخعماع الغوس ي لجؼع ألىجُان وأالؾيا، واػصاص عضص ؾيان ؤلامبراَىعٍت بىدى 
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 ملُىن وؿمت وكذ وؿاتها(، وأنبدذ 16ملُىن وؿمت في أٌو خىمها ئلى  41ملُىن وؿمت )مً  03

ىا 41بلؽ ؾيانها آهظان عوؾُا الضولت ألاهثر ؾياها في أوعوبا ) 8 مً ؾيان أوعوبا( وجأؾـ في عهض واجٍغ

 مضًىت.  022مداؿٓت ظضًضة، وقُضث هدى  47الشاهُت 

لُان بىػاحكىؾ( ئال أن الؿلُت ُم كُام زىعاث قعبُت اهخـايا يض الاؾدبضاص )هشىعة ئمػوع 

ذ والىاع في الهكُم كزمضث زىعتهم التي جـأضًض على اإلاخمغصًً و الخاؾمت واهذ مؿخعضة للغص بعىف ق

 في مىُلت ألاوعاٌ وخىى الـىلؼا. 

ىا في زُُها الضازلُت مً جدُُض الاخخيان العؿىغي مع  بىنـها كىة  ئهجلترااؾخـاصث واجٍغ

الخالي، لم ًخم وب في معٓم ألاخُان خلُـا لغوؾُا في ػالبُت اللًاًا ألاوعوبُت. ئهجلتراالبدغ، بل واهذ 

سُت.  شخظ أو مالخٓت زِ الخىجغ بحن خًاعة البدغ وخًاعة البر في هظه الـترة الخاٍع

ىا أن وعػم الـاعق الؼمجي الظي ًبلؽ هدى أعبعت علىص ئال  بعٌ اإلاإعزحن ٌعخبرون عهض واجٍغ

ًجا إلاباصعاث بُغؽ ألاهبر، وهغؾذ همىطط "الاؾدبضاص اإلاؿدىحر"، وهى الجمع بحن هم ِ العهغ جخٍى

بُعخه اإلاؿدبضة. وعلى اإلاؿخىي الضًجي واهذ  الخضًض ألاوعوبي والىمىطط اإلاغهؼي اللىي للؿلُت َو

 مل في صولت علماهُت طاث جىظه زلافي ػغبي وجدضًثي أوعوبي.  األاعزىطهؿُت خايغة على اله

ىا في عام  ىا الشاهُت، ؤلا  0574بعض وؿاة واجٍغ مبراَىع اعخلى العغف ابً بُغؽ الشالض وواجٍغ

ُاهُا والىمؿا وجغهُا  عوؾُا باؿل، وفي عهضه اهًمذ للخدالف اإلاعاصي لـغوؿا )يم الخدالف بٍغ

ومملىت الهللُخحن ومملىت هابىلي(. وُعحن اللاةض العؿىغي ألىؿىضع ؾىؿىعوؾ كاةضا عاما لللىاث 

ت. وجدذ كُاصة  الغوؾُت باعخباعه أؿًل كاةض عؿىغي في أوعوبا. واهخللذ إلصاعجه أًًا اللىاث الىمؿاٍو

غ قماٌ ئًُالُا مً الؿُُغة الـغوؿُت.   ؾىؿىعوؾ جم جدٍغ

ت أعؾل ؤلامبراَىع الغوس ي باؿل ئلى آؾُا الىؾُى هخاةب الضون اإلاؿلخت، التي  في الجبهت آلاؾٍُى

 واهذ مهمتها ػؼو ئماعحي زُىة وبساعي.

ؾدبضأ مغخلت ظضًضة حؿعى مىجه وبعض  ،ي جم اػخُاٌ باؿلوبؿبب الهغاع صازل اللهغ الغوس 

ن واهذ ؿغوؿا هابلُىن وعوؾُا باؿل ًجهؼان ظِكا أوعوؾُا مً بُنها، بعض  ؿيها ؿغوؿا ئلى ػؼو أوعوبا ..

ُاهُا مً هىان.   مكتروا لؼؼو الهىض لُغص بٍغ
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 هابليون يحتل موشكو ..ألكصندر يغزو باريض !

الـا مع ب مع ؿغوؿا اجسظ ابىه ألىؿىضع زُا معاهؿا وعلض جدعلى زالؾ مٌُى باؿل للخلاع 

مغ الظي اعخبره الباخشىن زُأ ؿاصخا مً ظاهب عوؾُا )كىة البر( التي كامذ يض ؿغوؿا وهى ألا  ئهجلترا

)العضو البدغي الضاةم(. لم جهمض عوؾُا أمام ؿغوؿا  ئهجلترابمداعبت ؿغوؿا )كىة بغ أزغي( لهالح 

بل وجىكُع  ئهجلترالُع الخدالف مع وظضث عوؾُا معها هـؿها مًُغة ل 0615 وجللذ عضة هؼاةم في

 هٓحر بعٌ اإلاياؾب الجؼغاؿُت.  ئهجلترااجـاكُت جدالف يض 

ىت الغوس ي بسُاهت الخدالف بُنهما لم ًضم الخدالف الغوس ي الـغوس ي هشحرا، واتهم  ،هابلُىن قٍغ

ش جلً الخغب باؾم الخغب الـغوؿُت  ؿكً هجىما مىؾعا لؼؼو ألاعاض ي الغوؾُت. ؾُعغؾ الخاٍع

ىُت 0604الغوؾُت عام   " (*)وؾِؿميها الغوؽ "الخغب الَى

مام كىاث أخلم هابلُىن هجاخاث مبهغة في البضاًت جمشلذ في اوسخاب اللىاث الغوؾُت وؿغاعها 

ت للجِل الغوس ي وؤلامبراَىع . اجبعذ هابلُىن بل واوسخب مً مىؾيى بعض خغكها اللُاصة العؿىٍغ

ألىؿىضع ألاٌو ؾُاؾت التهغب مً اإلاعغهت الـانلت بكتى الُغق، والتراظع، والخدغف بجِل هابلُىن 

بمعاعن نؼحرة في مإزغة الجِل، مما ايُغ الـغوؿُحن بخىؾُع زٍُى الاجهاٌ والابخعاص عً ألاعاض ي 

  .(*)ألاوعوبُت في اججاه الكغق 

نهً هابلُىن وجللهذ كىاجه ئلى زلض ما واهذ علُه في بضء اإلاعاعن اعجض الجِل الغوس 
ُ
 يوبعض أن أ

ش أبضا هى الججراٌ وىجىػوؾ  – وواظه الجِل الـغوس ي وبضا في  –بلُاصة كاةض عؿىغي ؾُعغؿه الخاٍع

ت ؿاصخت في هال الجِكحن1مُاعصجه وئزغاظه مً عوؾُا زم مً قغق أوعوبا  الغوس ي  بسؿاةغ بكٍغ

بالخضمحر اليامل للجِل الـغوس ي الؼاػي وعاص هابلُىن ئلى  0604والـغوس ي( واهتهذ الخغب في صٌؿمبر 

                                                 
(*)

يعف   المؤ للن ال لس سن الفسميلت الك  ين مفديزة لفع    ن الم يزين اول  ين  لمن  م يعطلن ل كزل ال ال  يل     
اللط ين" يمل يساملن الكازل اولمال   لا ل مال يسامى ر  يال "الدا ب العللميان ال ل يان" مسامى  لا  ل لسيل اسم "الد ب 

    ل "الد ب اللط ين العظمى".

(*)
يشي  مؤل، اليفلب خلى سن المدل  ين ال  ل اآلسيليين السل لين   ى ايلم دال ة  لس )من شعلب سيي يل لري  ل   

اسف  اج الات الع ل و ااي م  لي  يل م ي ا لق ا دفى ير لا خلى المؤل ة   ق  سل اسيل( يل لا  م من ا ف ع ل  ن
 ليللملا  لطع االفرلالت مع ال   ال نيسى  ل  لا الشيل يدلللن ال ر  "ق  ال  لين".
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مت ظِكه اإلاغوعت اظبرجه في  على  0602باَعـ بحجت ججهحز ظِل ظضًض، زؿاةغ هابلُىن في عوؾُا وهٍؼ

 الخسلي عً عغف ؿغوؿا. 

مبراَىع الغوس ي ألىؿىضع ألاٌو باَعـ صزلذ اللىاث الغوؾُت بؼعامت ؤلا  0602ماعؽ  10في 

على عأؽ كىاث الخدالف ألاوعبُت، وأنبذ ألىؿىضع واخضا مً كاصة مإجمغ ؿُِىا الظي أعس ى هٓاما 

 أوعوبُا ظضًضا. 

صخُذ أن عوؾُا جدغعث مً ػؼو هابلُىن وجابعخه في علغ صاعه، لىً بيلـت بالؼت للؼاًت، واهذ 

خان )عوؾُا وؿغوؿا( بخضمحر بعًهما هي اإلاؿخـُض ألاٌو والغاب ئهجلترا ذ ألاهبر بعض كامذ اللىجان البًر

 البعٌ.  

  (**)القزم مصزحا في اللعبة الكبرى 

، أو باألخغي مىظ عام  ، ًمىً خؿاب بضاًت ما ٌؿمى 0601مىظ ؿترة خىم ألىؿىضع ألاٌو

ش العالكاث الضولُت. ًؼعم مإلف الىخاب أن صاؿع ؤلامبراَىعٍت الغوؾُت للخىؾع  بـ"اللعبت الىبري" في جاٍع

طلً ؤلاكلُم ئلى الكغق هى الغػبت في "جمضًً الكعىب اإلاخسلـت في آؾُا الىؾُى"، والىنٌى لؿلع 

ت ؾلمُت ، وزانت لللًُ، ووكف ػاعاث الكعىب اإلادلُت على أعاض ي ؤلامبراَىعٍت وعلض اجـاكاث ججاٍع

 الغوؾُت. 

ُاهُا ؿيا أما ؼ كىة ؤلامبراَىعٍت الغوؾُت على بٍغ هذ جسص ى الخؿاعة اإلادخملت للهىض وحعٍؼ

م  الؿاخت العاإلاُت هدُجت الىنٌى اإلادخمل للمدُِ الهىضي عبر بالص ؿاعؽ وأؿؼاوؿخان عً ٍَغ

 الاؾدُالء على أعاى ظضًضة.

                                                 
(**)

مرط و سط ل  ال ط الملل  ات اإل أل يزل      يل لل  ق  لرف  ل ف لقس  ين اإلم  اطل يفين ال  يطل ين   
لق  لات الدق  در ت  لق الع ل ة  .4513 -4441سين من سألل السيل ة ق   سيل اللسطى ل ل الفف ة من لال ل 

  ى ش  ة ي ي ة   ى ي  اليلفب ال  يطل    ل يل   يي   ج اللل اسفل م ل ي ي ا ق  ف للل  ل فل ي  االسفعمل ل 
للرن ق  الللالز ل سيل اللسطى  -للد ب ال ل  ة اإل أل يزل ق  ال   . ل ع  ففيك االفدل  السلقيف  ل ل ة مل سم   

  ت ال لح ق  المرط و م ة سل     لق الم ة ليس قلط ق  اليفب لالمؤلفلت اويل يمين لال سمين  ل لق   –
الف للالت اإل  مين  ملف ، رل  ل. ليلسع ال عض  الالت ال ع ن الي      ى المسفل  الأليلسيلس  لفشمل 

  ظميين  يمل ق  الملاأل ن  ين الة ال   لالة ال د .  الملاأل ن  ين الفين
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ت لللى  0601بضاًت مً عام  ُاهُت جغاكب بللم الىجاخاث العؿىٍغ اث واهذ الضبلىماؾُت البًر

ىن  الغوؾُت يض بالص ؿاعؽ، والتي اهتهذ بًم عوؾُا أعاض ي أعمُيُا الخالُت وأطعبُجان. ووان العؿىٍغ

عُضون حؿلُده، هما واهىا ًؼوصون اإلاخمغصًً الكغهـ بالؿالح  ُاهُىن ًضعبىن الجِل الـاعس ي َو البًر

 لالهـهاٌ عً عوؾُا.

العهب الغةِـ لخهاصم ىبري بل و ومً زم وان اللىكاػ ٌعض ظؼءا مهما مً مؿغح اللعبت ال 

على الخضوص الجىىبُت لإلمبراَىعٍت الغوؾُت، التي واهذ مالنلت ئما إلاؿخعمغاث  ئهجلتراعوؾُا و 

ت، أو ألعاى بها جأزحر ئهجلحزي كىي.  ئهجلحًز

م  ت" ، التي  ئهجلترافي ٍَغ ت للؿُُغة على العالم وكـذ كىة واخضة ؿلِ "عوؾُا البًر البدٍغ

 ت اإلاباقغة معها في خغب اللغم أهثر اللخٓاث الضعامُت في ؾُاق "اللعبت الىبري".ؾخيىن اإلاىاظه

، ؿاإلمبراَىعٍت العشماهُت اإلاخضاعُت ئهجلترالم جىً اللعبت الىبري خىغا على اإلاىاظهت بحن عوؾُا و 

واهذ ظؼءا مً مؿغح الهضام. واهذ عوؾُا في جلً الـترة جخضزل في "اإلاؿألت الكغكُت" عبر بىابت 

عت خماًت الؿيان ألاعزىطهـ ويمان خلىكهم الضًيُت واإلاضهُت، بل وصعم اؾخلاللهم  البللان، جدذ طَع

 عً ؤلامبراَىعٍت العشماهُت.  

(  0604 -0614الٌ الخغوب الغوؾُت الترهُت في أعىام واهذ عوؾُا ز  )في عهض ألىؿىضع ألاٌو

( كض خللذ هجاخاث هبحرة في جىـُظ اؾتراجُجُت الاؾدُالء  0647 -0646و )في عهض هُيىالي ألاٌو

جي ألعاى بعُنها مً جدذ البؿاٍ العشماوي. وبُلب مً عوؾُا، التي أعلىذ هـؿها عاعُت لجمُع  الخضٍع

ت واؾخلالٌ الُىهان )التي بلُذ اإلاؿُدُح ن الخايعحن لخىم الؿلُان، ايُغ الؿلُان لالعتراؾ بدٍغ

خخالٌ العشماوي ولم جدهل على اؾخلاللها ؾىي مىظ ؾلٍى اللؿُىُُيُت ولىدى أعبعت كغون جدذ الا 

 (.0640في 

ل عوؾُا وهٓغا للمىاظهاث اإلاؿخمغة بكأن مالخت ألاؾٌُى الغوس ي في البدغ ألاؾىص، وجىغاع جضز

في الكأـً العشماوي اإلاخمشل في صعم اإلاؿُدُحن ألاعزىطهـ في ؤلامبراَىعٍت العشماهُت جضهىعث العالكاث 

، وما جغجب علُه مً ئعالن جغهُا الخغب على عوؾُا. وجمحزث بضاًت 0631بحن جغهُا وعوؾُا في عام 

راٌ هازُمىؾ، والظي هؼم ألاجغان الخغب مع جغهُا باالهخهاع الباهغ لألؾٌُى الغوس ي جدذ كُاصة ألاصمح

 في زلُج ؾِىىب )ظىىب البدغ ألاؾىص(.
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مت ؤلامبراَىعٍت العشماهُت ئال أن طلً وان  ئهجلتراعػم اإلاهلخت اإلاكترهت لغوؾُا و  في يغوعة هٍؼ

ؾُهب في نالح عوؾُا التي ؾدخىػل على خؿاب جغهُا في ألاكالُم الجؼغاؿُت اإلاخـىىت عً جلً 

ت ْهغها أ 0632ضلعذ الخغب بحن جغهُا وعوؾُا في هن اؤلامبراَىعٍت. خح صاعث ؤلامبراَىعٍت الىمؿاٍو

ُاهُا وؿغوؿا ئلى ظاهب جغهُا   .لغوؾُا، ووكـذ بٍغ

غة اللغم، وجىبض ؿيها الجِل  0632وكبذ الخغب في عام  ت جغهؼث في قبه ظٍؼ بعملُاث عؿىٍغ

ـ للؿالم التي الغوس ي ؾلؿلت مً الهؼاةم، وفي نهاًت الخغب ايُغث عوؾُا  للخىكُع على اجـاكُت باَع

ت في البدغ ألاؾىص، أو جغؾاهاث وكالع. واهذ  ت بدٍغ ُمىعذ عوؾُا بمىظبها مً أن ًيىن لها كىاث عؿىٍغ

مت في خغب اللغم زلُلت لغوؾُا وإلاىكعها العالمي ومىؿبا ألعضائها ..زانت ؿغوؿا و   .  ئهجلتراالهٍؼ

بكً هجىم على  0656-0655ٌكغعىا مً ظضًض في ؾُيخٓغ الغوؽ علضًً واملحن كبل أن 

جغهُا في مىظت ظضًضة مً مىظاث خغب اللغم والبللان مدللحن بعًا مً الىجاخاث في الؿاخل الؼغبي 

 واؾخعاصث عوؾُا خم اإلاالخت في هظا البدغ مجضصا.  ،للبدغ ألاؾىص

عذ عوؾُا و  –ويمً ؿهٌى اللعبت الىبري  – 0663في عام 
َّ
اكُت حكىُل لجان ئجـ ئهجلتراوك

ت عوؾُت ُاهُت لخدضًض الخضوص النهاةُت بحن عوؾُا وأؿؼاوؿخان. ووان طلً مؿاومت جلاؾم /عؿىٍغ بٍغ

يمىذ عضم جىػل عوؾُا ئلى الهىض أو  ئهجلترازاللها الُغؿان اإلايان: عوؾُا يمذ آؾُا الىؾُى و 

 معاهؿتها هىان. 

 في مواجهة اليابان

 0646 -0645عكغ بلضا ئكُاعُا، لىً بـًل زىعة "مُجي" في واهذ الُابان في اللغن الخاؾع 

ىُت  ئهجلترا :اؾخعاصث خُىتها وواهذ جدذ جأزحر زالزت أكُاب الخعاون )مً أظل  والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . (بىاء ظِل بغي ئمبراَىعي كىي )مً أظل وأإلااهُا ( العؿىغي البدغي 

عي الُاباوي عً اخخالٌ وىعٍا وجاًىان وهى ما بنهاًت اللغن الخاؾع عكغ جمسٌ الىمى الاؾخعما

ؾبب تهضًضا مباقغا للهحن. ووي جدخىي عوؾُا الخىؾع الُاباوي في الكغق ألاكص ى ؾاععذ ئلى الخدالف 

ا يض الُابان  0674مع الهحن في عهض اللُهغ هُيىالي الشاوي الظي أبغم مع الهحن في  جدالـا عؿىٍغ

لؿىً الخضًضًت الكغقي الهُجي العابغ لكماٌ ميكىعٍا والىانل واؿلذ الهحن بمىظبه على بىاء زِ ا
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ئلى ؿالصًـىؾخىن على اإلادُِ الهاصب، وجم جأظحر اإلاىاوئ الهِىُت بىعث آعزغ )لىقىن( وصالجي )صالُان( مع 

 عاما.  43ألاعاض ي واإلاُاه اإلادُُت بهما لغوؾُا إلاضة 

غة لُاوصوهج، وبىاء زِ الؿىً هىظا صعمذ عوؾُا مىكـها مً زالٌ اؾدئجاع عوؾُا لكبه  ظٍؼ

ت في مُىاء بىعث آعزغ، وجىامي هـىطها في ميكىعٍا، وهى ما  الخضًضًت الكغقي الهُجي، وئوكاء كاعضة بدٍغ

 انُضم بخُلعاث الُابان، التي واهذ أًًا جضعي ملىُتها إلايكىعٍا.

مت الخامت ، وكبذ الخغب الغوؾُت الُاباهُت بمعغهت خغبُت في بىعث آعزغ واهت0712في  هذ بالهٍؼ

لألؾٌُى الغوس ي واعترؿذ عوؾُا بيىعٍا مجاال لىـىط الُابان، وجىاػلذ للُابان عً ظىىب سخالحن هما 

غة لُاوصوهج مع مضًىتي بىعث آعزغ وصالجي )قماٌ قغقي الهحن(.  أعُتها الخم في قبه ظٍؼ

اؾمت في الاججاه في هظا اإلاىكف الًعُف لغوؾُا أكضم اللُهغ هُيىالي الشاوي على زُىة خ

الخدالف مع مًُغا ئلى  0715اإلاعاهـ لؿُاؾت أؾالؿه على مضي أهثر مً كغن مط ى خحن كام في عام 

ش نهاًت "اللعبت الىبري".ئهجلترا عض هظا الخاٍع  ، َو

 شقوط آخز القياصزة 

جيخهي ألاؾغة الخاهمت   0672مع اللُهغ الغوس ي هُيىالي الشاوي، الظي اعخلى العغف في عام 

ش الغوس ي. وهظه لخٓت صعامُت لها أهمُت ل ش الىٓام اإلاليي في الخاٍع يخهي بكيل عام جاٍع بِذ عوماهىؾ، ٍو

 ،ً ش اللغن العكٍغ ش الغوس ي بغمخه، وجاٍع ؾُاؾُت واظخماعُت وأًضًىلىظُت وظُىؾُاؾُت هاةلت للخاٍع

ش العالم بأؾغه.  وبالخأهُض لخاٍع

مت عوؾُا في خغبها أمام الُابان وم بعض  0715في عام  0713ا جلى طلً مً زىعة صازلُت في هٍؼ

اجـاكُت مع اإلاملىت اإلاخدضة على جغؾُم خضوص مىاَم الىـىط  0715أػؿُـ  06هُيىالي الشاوي في وكع 

في الهحن وأؿؼاوؿخان وبالص ؿاعؽ، والتي بكيل عام أهملذ حكىُل جدالف اللىي الشالر اإلاعغوؾ 

ؿغوؿا( ووان الخدالف مىظها يض أإلااهُا وجغهُا.  واهذ الخغواث  –ُا عوؾ – ئهجلتراباؾم الىؿاق الشالسي )

ػاص زًىع الجِل التروي بهىعة ؿعلُت  0701الخدغعٍت في البللان يض جغهُا هي البضاًت. ومع عام 

، اإلااهُا ، جغهُأ)عضة ث الخغب التي واهذ عوؾُا ؿيها جىاظه أَغاؿا بضأ 0702لللُاصة ألاإلااهُت. وفي ًىلُى 

 الىمؿا التي هاظمذ الهغب في البللان( 
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جضهىع الىيع على الجبهت الغوؾُت بكيل هبحر، وبضا الجِل الغوس ي  0703في نُف عام 

اإلاهؼوم في الاوسخاب مً مضن الجبهاث، ووان أقهغها الجبهت ألاوهغاهُت، زم اؾدؿلمذ واعؾى وبىلىضا 

ىن  الهجىم على عوؾُا.  مع الانهؼام في الخغب على ولها وظؼء مً لُخىاهُا. ووانل ألاإلاان والىمؿاٍو

ت والترهُت، جـاكم الىيع الؿُاس ي الضازلي وهمذ كىي اإلاعاعيت صازل عوؾُا.  الجبهت ألاإلااهُت والىمؿاٍو

مكاق الخغب، وجًاعب الخُىاث بؿبب  0705ماعؽ  4مجبرا، كبل ؤلامبراَىع الخىاٌػ عً العغف في 

ًت، وػٍاصة الـىض ى الاظخماعُت وجـعُل مسخلف اللىي الشىعٍت الؿُاؾُت والاظخماعُت والاكخهاص

ت واللىي ألاهثر عاصًيالُت واقتراهُت في هظه ألازىاء ؾخٓهغ في عوؾُا كىة ؾُاؾُت ظضًضة ًمشلها .البرظىاٍػ

ش الخىم اإلاليي الغوس ي وؾدبضأ نـدت ظضًضة ًخسلم منها ألف "الكُىعُىن" وؾُيخهي  عام مً جاٍع

 تي". "الاجداص الؿىؿُ

 من روشيا الشيوعية إلى روشيا بوتين  

ه في والاجداص الؿىؿُتي ؿهٌى الكُىعُت  بت لللاعب العغبي، مىظ كُام الىٓام ختى ؾلَى كٍغ

 ؾخعِل عوؾُا عكغ ؾىىاث بالؼت الخُىة )بعض انهُاع الكُىعُت وجـىً العمالق الؿىؿُتي . 0770

في خغبحن  )وواصث الكِكان أن جيىن البضاًت ( مهضصة باهـهاٌ ألاكالُم والجمهىعٍاث4110 -0770

حعغى (. ألاهم مً مساَغ الخـىً الجؼغافي وان صامُخحن صؿع ؿيهما الكعب الكِكاوي زمىا باهٓا

اث مسخلـت: هـؿُت، اظخماعُت، وحعغيه لهؼاث عىُـت اإلاجخمع الغوس ي إلاساَغ الخـسخ  على مؿخٍى

 الضازلُت ومىاكف خيىماجه الضولُت. اكخهاصًت...الخ. وؾُترن طلً آزاعه في عالكاجه 

الؿىىاث العكغ الهعبت في خُاة عوؾُا مىظ جـىً الاجداص الؿىؿُتي والتي هؼث مياهتها وصوعها 

ؾدخؼحر صؿتها بىنٌى ؿالصًمحر بىجحن ئلى الخىم. والتي ؾُيىن بُلها بىعَـ ًلدؿحن  (0770-4110)

مؿاعاث بالؼت الهعىبت والخغان، وؾُيىن يم  –هما ؾُٓهغ جـهُال في الىخاب  –ؾُسىى بىجحن 

 أخضر اإلاكاهض.  4102الخغب في أوهغاهُا في و  اللغم

 يفيدها هذا الكتاب في بيئتنا العزبية؟ هل

نـدت معلىماث   311في أهثر مً هه ًُغح لىا للمىخبت العغبُت أل هظا الىخاب ئياؿت مهمت 

ش بكيل ًجمع بحن  عوؾُا وظؼغاؿُتها وميىهاتها الاظخماعُت هُلع عليها للمغة ألاولى باللؼت العغبُت عً جاٍع

  .الىهج اإلاىؾىعي والخدلُلي في آن
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مشل الىخاب الظي  ىُت عما ظغي في  ابحن أًضًىا  "نىجٍو مً الضازل" ولِـ عؤٍت أوعوبُت أو أمٍغ

ىُت ؾاعُت ئلى جدلُلًدبجى  ة وختى الُىم.أعوؾُا مىظ اليك عالكت  مإلف هظا الىخاب عؤٍت كىمُت َو

ت والُبُعُت. وهى ًخيلم بهىث عوس ي مع عوؾُا بالعالم مً خىلها وؿلا إلاعُُاتها الل ت وكضعاتها البكٍغ ٍى

ٍخي بالخىؾع كغاء عوؽ، ال ًخجمل وال ًسـي عباعاجه، ًىكف مً صون كهض عً الاؿخىان الغوس ي الخاع 

 وبىاء الضولت الىبري، بيل الؿبل.

البدض العلمي في الجؼغاؿُا الؿُاؾُت والخُىعاث  ه ًللي هظا الىخاب بحجغ ضخم  في مُا

الجُىؾُاؾُت إلاهغ والعالم العغبي هٓغا إلاا ًىاصي به مً أن مىاَم الخىؿغ والانُضام بحن كىي الكغق 

تها الجُىؾُاؾُت  مـاهُمها الجؼغاؿُت الؿُاؾُت، ولم جسغط مً صاةغة و والؼغب لم جهؽ بعض هٍٓغ

 الخبعُت.

ُت ًُلع عليها اللاعب العغبي ألٌو مغة. و  41مً  هثر أًلضم هظا الىخاب  وص هىا أن أقحر ئال أزٍغ

وعاوى اإلاُلىب ، ئط ظاء هشحر منها صون ؤلازغاط الـجي ًىً مىؿلالم الىخاب ألانلي في الخغاةِ أن ئزغاط 

ه وبضث زغاةِ هشحرة   عُضة عً الىيىح. وبػحر ملغوءة هشحر منها مً الدكٍى

بأؿًل البرامج  حنئهخاط هظه الخغاةِ مً ظضًض مؿخعُىوكض أعضها في الترظمت العغبُت 

جحن الؿُض/ ألاًمً في طلً عؾام الخغاةِ  هاالغكمُت، ووان ؾاعضالياعجىػغاؿُت  قاصي ؾعض، أخض الخٍغ

هي ئياؿت  والخغاةِ التي ًًمها الىخاب في وسختها العغبُتالىابهحن مً كؿم الجؼغاؿُا بجامعت اللاهغة. 

ش عوؾُا وجُىع ظؼغاؿُتها الؿُاؾُت.  مهمت للؼاًت عً جاٍع

غ  اؾاعضجىماوي ؿاًؼ التي أألاؾخاطة/ لباخشت هىظه الكىغ لن أ اهما ال ًـىجى في أعماٌ الخدٍغ

 ي.بوجىخُض مهُلخاث اإلاترظمحن الشالزت وحؼظًت الىخاب بهىامل مهمت لللاعب العغ 

ا ظاء في العمل ألانلي "ظُىبىلُدُيا عوؾُا" لِـ هخابا "ظؼغاؿُت الؿُاؾت في عوؾُا" أو هم

ؼعم هالؿـغ، ئهه عمل مغظعي ظضًض َاإلاا اهخٓغجه مىخبدىا العغبُت، و في عغباث هُلع علُه كبل الىىم أو 

أن هظا الىخاب البض أن ًيىن على َاولت اللغاءة والبدض لياؿت نىاع اللغاع في مهغ وعاإلاىا العغبي 

ن جُلع على قهاصة أفي خاظت ماؾت ئلى هي عظُت وؾـاعجىا العغبُت في مىؾيى التي وزانت وػاعاث الخا

 . امً الضازل الغوس ي عً ظىهغ ججغبت هظه الضولت ومُامدها وجدضًاته
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ض  ،كغاءة هظا الىخاب لِؿذ هضؿا في خض طاجه وي وعغؾ عوؾُا بل وي وعغؾ أهـؿىا، وماطا ًٍغ

اء هظه ى الغوؽ مىا، وماطا ًيخٓغون مً مىُلخىا، وألاهم: ماطا هدً ؿاعلىن في مؿخلبلىا وؿلا ألي

 . الىاصعةالخجغبت 


