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املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماعُت
الؿُاؾاث واللىاعض والاحغاءاث
جغخب املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماعُت والاحخماعُت البدىر العلمُت
اإلاكخىبت وفلا للمعاًير العلمُت في اي مً
الخلىل الضعاؾاث الخاعٍسُت او العلىم
اإلاؿاعضة طاث العالكت وَشمل طلك كل العلىم
هظغا لؿبُعت الخاعٍش كعلم ًدىاول اليشاؾاث
الاوؿاهُت كافت مع مغاعاة عضم حعاعع الاعمال
العلمُت اإلالضمت لليشغ مع العلائض الؿماوٍت،
والا جخسظ اًه ضفت ؾُاؾُت والا جخعاعع مع
الاعغاف والازالق الخمُضة ،وان جدؿم بالجضة
وألاضالت واإلاىغىعُت وجكخب بلغه ؾلُمه
واؾلىب واضح.

ؾُاؾاث اليشغ
حؿعى املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماعُت والاحخماعُت الى اؾدُعاب عو افض
كل الافكاع والثلافاث طاث البعض الخاعٍخي
وَؿعضها ان حؿخلبل مؿاهماث الافاغل
غمً اكؿام الضوعٍت البدىر والضعاؾاث
عغوع الكخب عغوع الاؾاعٍذ الجامعُت
وجلاعٍغالللاءاث العلمُت.

هُئه الخدغٍغ
حعؿي هُئت الخدغٍغ ألاولىٍت في اليشغ والعغوع
والخلاعٍغ خؿب ألاؾبلُت الؼمىُت الىاعصة
للمجلت ،ووفلا العخباعاث علمُت و فىُت جغاها
هُئه الخدغٍغ.
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وجلىم هُئه الخدغٍغ باللغاءة ألاولُت للبدىر
العلمُت اإلالضمت لليشغ باملجلت للخأكض مً جى افغ
ملىماث البدث العلمي وجسػع البدىر
والضعاؾاث واإلالاالث بعض طلك للخدكُم العلمي
واإلاغاحعت اللغىٍت.
ًدم لهُئت الخدغٍغ احغاء الخعضًالث الشكلُت
على اإلااصة اإلالضمت لليشغ لخكً وفم اإلاعُاع
جيؿُم الىظ في عمىصًً مع مغاعاة جى افم
حجم وهىع الخـ مع وسخه اإلالال اإلاعُاعي.

هُئه الخدكُم
ٌعخمض كغاع كبىل البدىر اإلالضمت لليشغ على
جىضُه هُئه الخدغٍغ واملخكمين ،اط ججغي
عملُت الخدكُم الؿغي لالبدار اإلالضمت وفلا
الؾخماعة زاضت بظلك.
ٌؿدىض املخكمىن في كغاعاتهم في جدكُم البدث
الى اإلاضي اعجباؽ البدث بدلل اإلاعغفت واللُمت
العلمُت لىخائجه ومضي اضاله افكاع البدث
ومىغىعُه وصكه الاصبُاث اإلاغجبؿت بمىغىع
البدث وشمىلها ،فػال عً ؾالمه اإلاىهج
العلمي اإلاؿخسضم في الضعاؾت ومضي مالءمت
البُاهاث والىخائج النهائُت لفغغُاث البدث
وؾالمه جىظُم اؾلىب العغع مً خُث
ضُاغت الافكاع ولغت البدث وحىصه الجضاول
والاشكال والطىعووغىخها.
البدىر والضعاؾاث التي ًلترح املخكمىن احغاء
حعضًالث حظعٍه عليها حعاصل الى اصخابها
ألحغائها في مىعض اكطاه اؾبىعين مً جاعٍش
اعؾال الخعضًالث اإلالترخت الى اإلاإلف اما اطا
كىذ الخعضًالث ؾفُفت فخلىم هُئه الخدغٍغ
بإحغائها.

جبظل هُئه الخدغٍغ الجهض الالػم تإجمام عملُه
الخدكُم مً مخابعه احغاءاث الخعضًل والخدلم
مً اؾدُفاء الخطىٍباث والخعضًالث اإلاؿلىبت
ختى الخىضل الى كغاع بشأن كل بدث ملضم مً
كبل اليشغ بدُث ًخم ازخطاع الىكذ الاػم
لظلك الى أصوي ممكً.
في خاله عضم مىاؾبه البدث لليشغ جلىم
الضوعٍت بأزؿاع الباخث بظلك ،اما باليؿبت
للبدىر اإلالبىلت والتي احخاػث الخدكُم وفم
الػىابـ العلمُت اإلاخعاعف عليها واؾخىفذ
كىاعض وشغوؽ اليشغ باملجلت فُمىذ كل باخث
افاصه بلبىل بدثه لليشغ.

ًجب ان ال ًخجاوػ عىىان البدث عشغًٍ 13
كلمه وان ًدىاؾب مع مػمىن البدث وٍضل
علُه او ًخػمً الاؾخيؿار الغئِس ي.

البدىر والضعاؾاث العلمُت

هبظه عً اإلاإلف واإلاإلفين

جلبل الاعمال العلمُت اإلاكخىبت باللغخين العغبُت
وؤلاهجليزًت التي لم ٌؿبم وشغها وجلضًمها
لليشغفي مجله الكتروهُه او مؿبىعت ازغي.
ًجب ان ًدؿم البدث العلمي بالجىصة وألاضالت
في مىغىعه ومىهجه وعغغه مخى افلا مع
عىىاهه.
التزام الكخاب باألماهت العلمُت في هلل اإلاعلىماث
و اكخباؽ الافكاع وعؼوها ألصخابها وجىزُلها
بالؿغق العلمُت اإلاخعاعف عليها.
اعخماص الاضىل العلمُت في اعضاص وكخابه البدث
مً جىزُم وهىامش ومطاصع ومغاحع مع الالتزام
بعالكاث التركُم اإلاخىىعت.
اعؿاء مؿاخت واؾعت للخدلُل والاؾخيباؽ
واللغاءاث الفكغٍت والخىكعاث اإلاؿخلبلُت
باليؿبت للمىغىعاث التي جأزظ بعضا جاعٍسُا
ؾُاؾُا.

ًلضم مع البدث هبظه عً كل مإلف في خضوص
 23كلمه جبين ازغ صعحت علمُت خطل عليها
واؾم الجامعت والكلُت واللؿم التي خطل منها
على الضعحت العلمُت والؿىت والىظُفت الخالُت
واإلاإؾؿت او الجهت او الجامعت التي ٌعمل لضيها
واملجاالث الغئِؿُت الهخماماجه البدثُت مع
جىغُذ عىىان اإلاغاؾلت العىىان البرًضي
واعكام الخلُفىن اإلاىباًل الجىال والفاكـ.
ضىعشخطُت
جغؾل ضىعه واضخت لصخظ الكاجب ليشغها
مع .
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اعشاصاث اإلاإلفين (الاشتراؾاث الشكلُت
واإلاىهجُت)
ًيبغي الا ًؼٍض حجم البدث على زالزين 03
ضفده وال ًلل عً  21ضفدت حجم ، A4مع
الالتزام باللىاعض اإلاخعاعف عليها عاإلاُا بشكل
البدىر بدُث ًكىن املخخىي خؿب الدؿلؿل
ملخظ ملضمه مىغىع البدث زاجمه مالخم
الاشكال الجضاول الهىامش اإلاغاحع .

عىىان البدث

ملخظ البدث
ًجب جلضًم ملخظ باللغت الاهكليزًت للبدىر
والضعاؾاث باللغت العغبُت في خضوص  233الى
 223كلمت ،اما البدىر والضعاؾاث باللغت
ؤلاهجليزًت ًغفم معها ملخظ باللغت العغبُت في
خضوص  223الى  133كلمت.

زاجمت البدث

الكلماث اإلافخاخُت

جدخىي على عغع مىغىعي للىخائج
والخىضُاث الىاججت عً مدخىي البدث على ان
جكىن مىحؼه بشكل واضح وال جأحي مكغعه إلاا
ؾبم ان جىاوله الباخث في احؼاء ؾابله مً
مىغىع البدث .

الكلماث التي حؿخسضم للفهغؾت ال جخجاوػعشغه
كلماث ًسخاعه الباخث بما ًخىاكب مع مػمىن
البدث وفي خاله عضم طكغها جلىم هُئه الخدغٍغ
بازخُاعها عىض فهغؾت اإلالال واصعاحه في كىاعض
البُاهاث بغغع ظهىع البدث ازىاء عملُت
البدث والاؾترحاع على شبكه الاهترهِذ.
الهىامش
مجال البدث
ًجب اصعاج الهىامش بؿغٍلت الكتروهُت في
ؤلاشاعة الى مجال جسطظ البدث اإلاغؾل العام اؾفل كل ضفدت في شكل اعكام مدؿلؿله لكل
ضفدت ،ووفلا لضلُل شُكاغى.
والضكُم.

حجم وهىع الخغوف

اإلالضمت

جػمً اإلالضمت بىغىح صواعي احغاء البدث حعخمض املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والهضف وحؿاؤالث وفغغُاث البدث مع طكغ خغف  Sakkal Majallaحجم  13غامؼ
للعىىان الغئِس ي وحجم 21غامؼ للعىىان
الضعاؾاث الؿابلت طاث العالكت.
الفغعي وحجم  23غامؼ للمتن وحجم 21
عاصي للهىامش.

عغوع الكخب

مىغىع البدث
ًغاعي ان جخم كخابت البدث بلغت ؾلُمه واضخه
مغكؼة ،وبأؾلىب علمي خُاصي وٍيبغي ان جكىن
الؿغق البدثُت واإلاىهجُت اإلاؿخسضمت واضخه
ومالئمه لخدلُم الهضف وجخىفغ فيها الضكت
العلمُت مع مغاعاه اإلاىاكشت والخدلُل
اإلاىغىعي الهاصف في غىء اإلاعلىماث اإلاخىفغة
بعُضا عً الخشى جكغاعالؿغص.

الجضاول والاشكال
ًيبغي جغكُم كل حضول شكل مع طكغ عىىان
ًضل على فدىاه وؤلاشاعة الُه في متن البدث
على ان ًضعج في اإلاالخم وٍمكً وغع الجضاول
في متن البدث اطا صعذ الػغوعة الى طلك.
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 جيشغ املجلت اإلاغاحعاث الخلُُمُت
للكخب العغبُت وألاحىبُت خضًثه اليشغ.
ً جب ان ٌعالج الكخاب اخضي اللػاًا
او املجاالث الخاعٍسُت اإلاخعضة وَشخمل
على اغافه علمُه حضًضه.
ٌ عغع الكخاب ملخطا و افُا ملخخىٍاث
الكخاب مع بُان اهم اوحه الخميز واوحه
اللطىع و ابغاػ بُاهاث الكاجب كامله في
اول عغع اؾم اإلاإلف املخلم
اإلاترحم الؿبعت الىاشغ مكان اليشغ
ؾىه اليشغالؿلؿلت عضص الطفداث .

 الا جؼٍض عضص الطفداث العغع عً 1
ضفداث.

الىلاشُت ؾِىماع الخضًثت الاوعلاص
والتي جخطل مىغىعاتها بالضعاؾاث
الخاعٍسُت والاحخماعُت والاوؿاهُت.

 جيشغ الضوعٍت عغوع الاؾاعٍذ
الجامعُت عؾائل الضكخىعاه واإلااحؿخير
التي جم احاػتها بالفعل وٍغاعي في
اإلاىغىعاث اإلاعغوغت ان جكىن خضًثه
وجمثل اغافت علمُت حضًضة في اخضي
خلىل الضعاؾاث الخاعٍسُت والعلىم
طاث العالكت .وزاضت التي حعالج
مىغىعاث فكغٍت جاعٍسُت حؿهم في
وغع اؾاع هظغي إلاضعؾت جاعٍسُت
حضًضة.
 ابغاػ البِىاث كما وعصث في اول العغع
اؾم الباخث اؾم اإلاشغف الكلُت
الجامعت الضولت ؾىه ؤلاحاػة.

ٌ شترؽ ان ٌغؿي الخلغٍغ فعالُاث
الللاء هىه مإجمغ وعشه عمل ؾِىماع
مغكؼا على الابدار العلمُت واوعاق
العمل اإلالضمت وهخائجها واهم
الخىضُاث التي ًخىضل اليها الللاء.

عغوع الاؾاعٍذ الجامعُت

 ال جؼٍض عض ضفداث الخلغٍغ عً 3
ضفداث.

كىاعض عامت

جغؾل كافه الاعمال اإلاؿلىبت لليشغ بطُغه
ووعص ,وال ًلخفذ الى اي ضُغ ازغي .
اإلاؿاهمىن للمغة الاولى مً اعػاء هُئه
الخضعَـ بالجامعاث ًغؾلىن اعمالهم
مصخىبت بؿيرهم العلمُت وفلا أخضر همىطج
 ان ٌشمل العغع على ملضمت لبُان مع ضىعة شخطُت واضخت.
اهمُت مىغىع البدث مع ملخظ جغجِب الابدار عىض وشغها في املجلت وفم
إلاشكلت مىغىع البدث وكُفُت اعخباعاث فىُت ال عالكت لها بمكاهت الباخث او
كُمت البدث.
جدضًضها.

 ملخظ إلاىهج البدث وفغوغه وعُيخه خلىق اإلاإلف
واصو اجه وزاجمت الهم ما جىضل الُه
الباخث مً هخائج.
 وال جؼٍض عضص ضفداث عغع الاؾغوخت
او الغؾالت عً  1ضفداث.

جلاعٍغالللاءاث الخعلُمُت
 جغخب املجلت بيشغ الخلاعٍغ العلمُت عً
الىضواث واإلاإجمغاث والخللاث
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 اإلاإلف مؿئىل مؿئىلُه كامله عما
ًلضمه لليشغ باملجلت وعً جىفغ ألاماهت
العلمُت به ؾىاء إلاىغىعه او ملخخىاه
ولكل ما ًغص بىطه وفي الاشاعة الى
اإلاغاحع ومطاصع اإلاعلىماث.
 حمُع آلاعاء والافكاع واإلاعلىماث الىاعصة
بالبدث حعبر عً عاي أخض غيره ولِـ
للمجلت او هُئت الخدغٍغ اًه مؿئىلُه في
طلك.

 جغؾل املجلت لكل ضاخب بدث ميشىع
وسخت الكتروهُت مخكاملت للعضص
الطاصع.
ً دم للكاجب اعاصه وشغ البدث بطىعه
وعكُه او الكتروهُه بعض وشغه في املجلت
صون الغحىع لهُئت الخدغٍغ وٍدم
للمجلت اعاصه وشغ اإلالاالث والبدىر
بطىعه وعكُت لغاًاث غير عبدُت صون
الغحىع للكاجب.
ً دم للمجلت اعاصه وشغ البدث اإلالبىل
مىفطال او غمً مجمىعه مً
اإلاؿاهماث العلمُت الازغي بلغتها
ألاضلُت او مترحمت الى اًه لغت ازغي
وطلك بطىعه الكتروهُه او وعكُت لغاًاث
غيرعبدُه.
 ال جضفع املجلت اًه مكافئاث مالُه عما
جلبله لليشغ فيها وَعض ما ًيشغ فيها
اؾهاما معىىٍا مً الكخاب في ازغاء
املخخىي الغكمي العغبي.

الاضضاعاث والخىػَع
 جطضع املجلت الضولُت للضعاؾاث
الخاعٍسُت بشكل صوعي فطلي ،ومً
اإلامكً ان جطضع شهغٍا وفلا لالبدار
اإلالضمت واإلالفاث العلمُت.
 املجلت مخاخت لللغاءة والخدمُل عبر
مىكعها الالكترووي على شبكه الاهترهِذ.
 جغؾل الاعضاص الجضًضة الى كخاب املجلت
على بغٍضهم الالكترووي الخاص.
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ً خم الاعالن عً ضضوع الضوعٍت عبر
اإلاى اكع اإلاخسططت واملجمىعاث
البرًضًت والشبكاث الاحخماعُت.
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ما

وراء

البحار

باكذ

اون

بخوفانذd’Aix en Provence ; Marseille ،

أحكام اإلعدام في حق الجزائريين أثناء الثورة

ضسغ الدمدمة الخئيدية  ،Cabinet Civilوفي

التحريرية.

الدمدمة الفخعية ( ، )12 cabويحسل عشػانيغ

الجكتػرة :عائذة حديشي.

رئيدييغ  ،األول حػل مدالة تشفيح أحكام اإلعجام

قدع العمػم اإلندانية ،جامعة أكمي محشج أولحاج

في حق الجدائخييغ الحيغ تست إدانتيع بالسذاركة

،البػيخة.

في العسل الثػري ضسغ جير التحخيخ الػششي
الجدائخي ،والثاني حػل إيجاد حل تع اقتخاحو مغ

إن شبيعة عسمشا في ىحا السػضػع كجراسة

شخفيع لمسداجيغ مغ الجدائخييغ ،الحيغ أصبح

أرشيفية تفخض عميشا أوال التعخيف بالػثيقة في جج

عجدىع فػق شاقة استيعاب الدجػن الفخندية ،كسا

ذاتيا  ،ليحا فان ىحه الػثيقة التي نعتبخىا ىامة و

كان يذكل أيزا ىؤالء السداجيغ السقبػض عمييع

أساسية ججا في مدار الثػرة التحخرية الجدائخية

ألسباب االنخخاط في العسل الثػري  ،خص اخ عمى

وردت ىحا الػثيقة في ست صفحات أساسية ،

األمغ العام ،وذلظ بدبب دمجيع في الدجغ مع

صجرت بتاريخ  18جانفي  ،1957وتحسل رقع

السداجيغ اآلخخيغ السجانيغ بقزايا اخخي مختمفة

أربعة عذخ ،وىي عبارة عغ مالحطات ىامة

 ،ومغ جية أخخي بدبب نقز الحساية التي

مػجية إلي الحكػمة العامة لمجدائخ ،مغ السجيخية

تػفخىا الجولة في الدجػن مسا جعل عسميات

العامة لمذؤون الدياسية تحت عشػان مالحطة

االعتجاء عمى عسال الدجػن والفخار سيمة

لجمب انتباه الديج الػزيخ واألميغ العام لمحكػمة ،

لعشاصخ جير التحخيخ السقبػض عشيع والسػدعيغ

مع إضافة مالحطة سخي ،ما يعشي أن ىحه

في ىحه الدجػن ،وقج تع التفكيخ في إقامة

الػثيقة تعتبخ مغ السرادر اإلدارية اليامة لمتعخف

محتذجات خاصة بيؤالء السداجيغ ،مغ السحكػم

عمي رأي اإلدارة االستعسارية بخرػص السداجيغ

عمييع مغ الجدائخييغ في مدائل أمشية مختمفة

الجدائخييغ ومدألة تصبيق حكع اإلعجام في حقيع ،

،وخاصة بدبب انخخاشيع في جير وجبية

وكيفية إدانتيع خاصة بعج انتذار الثػرة التحخيخية

التحخيخ الػششي  ،وتشفيح عسميات عدكخية وفجائية

الجدائخية والتفاف الجساىيخ حػليا ،وقج اتزح ىحا

ضج

جميا وازداد السػضػع أىسية بعج اإلضخاب
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الدمصة

الفخندية

وأعػانيا

(1

).

وىحا ما يتخجع أيزا الرخاع بيغ الذخعية القانػنية

ما يبجو مغ خالل ىحه الترخيحات أن

السفخوضة عمي الجدائخييغ  ،وصخاع الزسيخ

اإلدارة االستعسارية كانت أمام األمخ الػاقع مغ

اإلنداني لجي بعس الفخندييغ دائسا الحيغ كانت

والجولي حػل قزايا السحكػم عمييع باإلعجام ،

الجدائخ ليدت أرضا فخندية رغع تأكيج حكاميا

مثمسا فعمتو مع الجارتيغ تػنذ والسغخب ،ويطيخ

معالسيا ،مغ خالل تراعج العسل الثػري.

ضسائخىع حية نػعا ما ،والحيغ كانػا مقتشعيغ بان

ناحية الجدائخييغ  ،ومغ ناحية الخأي العام الفخندي

بالعكذ،كسا أن ساعة الخالص بجأت تتزح

وحػل مدالة االحتفاظ بالجدائخ أو التخمي عشيا ،

ىحا األمخ مغ خالل ترخيح اإلدارييغ الفخندييغ

ويزيف التقخيخ بخرػص كيفية الحفاظ

أم اخ مدتحيال ،لحا يدتػجب عمى اإلدارة الفخندية

البج مغ اتخاذ العجيج مغ اإلجخاءات ذات الصابع

الػضع الجاخمي ،وذلظ عغ شخيق تصبيق األحكام

عغ مدألة تقخيخ السريخ ،ويزيف أيزا انو مشح

عمى الجدائخ والتحكع في الػضع األمشي بيا  ،انو

بان التخمي عغ الجدائخ في الػقت الخاىغ يبجوا

اإلرىابي ضج الجدائخييغ لمحرػل عمي تخمييع

أن تعسل كل ما في وسعيا مغ اجل التحكع في

القزائية في حق الجدائخييغ  ،دون تخمي

أول نػفسبخ تع إصجار  250حكسا باإلعجام برفة

ليع القانػن بتصبيقيا في إشار الذخعية الفخندية

الفخندي ذاتو ،وندتشتج مشو أن اإلدارة الفخندية

ترخيح وتأكيج الحاكع العام بان القانػن الفخندي

عادلة حتى في مشطػر القانػن الفخندي ،الحي

غيابية ،وىحا ما يعتبخ تشاقزا في مشطػر القانػن

الفخندييغ عغ ادني حقػقيع اإلدارية التي يدسح

نفديا تقخ بأنيا أصجرت أحكاما غيابية غيخ

بالجدائخ في ذلظ الػقت  ،وذلظ عغ شخيق

سيبقي سيجا في ىحه البالد (.)1

يدتػجب سساع الستيع قبل إدانتو  ،أو عمى األقل

إلقاء الكبس عميو في شكل مخل بالقانػن

ويتابع التقخيخ في نفذ الفقخة أن ىحا ما

يصخح السذكل العػيز لمسحكػم عمييع باإلعجام

الفخندي.

العام مشح أول نػفسبخ  ،1954حيث كان ليحه

الخاص بسدالة تشفيح أحكام اإلعجام في حق

الثػرة وسمػكيات اإلدارة بخرػص جبية وجير

الجدائخييغ  ،أن رئيذ الحكػمة في مشذػره

فخندا ،ما يؤكج أن بعس اإلدارييغ الفخندييغ يػجج

مغ سشة  ،1957والحي جاء تحت عشػان "إعالن

جية  ،وبعجالة القزية الجدائخية مغ جية أخخي ،

عغ الجدائخ ،وىحا اإلعالن يبيغ بان القانػن

،والحي سال بذأنو الكثيخ مغ الحبخ وىػل الخأي

التحخيخ وقعا عمي الخأي العام الجولي والفخندي في

وقج ورد في مزسػن العشػان األول

الخاص بالجدائخ الرادر في الخامذ مغ جانفي
عغ نية"  ،صخح أن فخندا سػف ال تتشازل أبجا

بجاخميع شعػر كبيخ بالطمع تجاه الجدائخييغ مغ
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الفخندي سيبقي سيجا في ىحا البمج ،ومغ ىشا يصخح

التي قصعتيا فخندا ضسغ مذػارىا االستعساري في

سبقت اإلشارة إليو وكسا ورد في التقخيخ ،الحي

والسشاسبات ،دون الحجيث عغ الساضي القخيب

وىػل الخأي العام مشح أول نػفسبخ.1954

فخندا في مجال قصع الخؤوس والتفاخخ بحلظ ،لكي

الجدائخ مشح بجاية االحتالل وفي الكثيخ مغ السخات

السذكل العػيز لمسحكػم عمييع باإلعجام كسا

السختبط بانجالع الثػرة التحخيخية الجدائخية وتجخبة

وصفتو اإلدارة الفخندية انو أسال الكثيخ مغ الحبخ

ويزيف التقخيخ بأنو قج تع إصجار 250

تبخر عجوانيا عمي الجدائخييغ وتقخ وجػدىا في

نػفسبخ ،انو ألمخ فزيع  ،ىحا دون الحجيث عغ

أما عغ عجد ىحه الخؤوس فقج تع قصع أكثخ

تتعمق األحكام ب 197شخرا ،مغ بيشيع الكثيخ

الفاتح نػفسبخ بصخق شتي وتحت عشاويغ مختمفة ،

ىحه البالد_ .

حكسا غيابيا باإلعجام في حق الجدائخييغ مشح أول

األحكام األخخى ،ثع يحكخ انو في ىحه السخحمة

مشيا في العجيج مغ السخات مشح انجالع الثػرة في

سػاء مغ شخف اإلدارة االستعسارية برفة مباشخة،

مغ تع الحكع عمييع عجة مخات في قزايا مختمفة،

أو بػاسصة جشػدىا وقادة جيذيا وأعػانيا

وقج تع رفس حق الصعغ لرالح تدعة ()9

السخمريغ دون ادني شعػر بالحنب  ،ولشأخح عمي

أشخاص مغ بيشيع  ،وليحا تست ترفيتيع أو

إعجاميع ،كسا استفاد سبعة وثالثػن ( )37سجيشا

سبيل السثال ممف جان مػلي الذييخ( ،)2وان

مغ تخفيف في األحكام  ،أما البكية الحيغ قجر

بحثشا عغ األمثمة فدشجج مشيا السئات ولخبسا أالف

يشتطخون قخار اإلدارة االستعسارية بعج شمبيع

وىػ خجمة العمع الفخندي في الجدائخ ،وإشفاء

دون ادني رحسة وال شفقة ،سػي تحت وازع واحج

عجدىع بسائة وواحج وخسدػن ( )151فيع مازالػا

لييب الثػرة بكل الصخق السذخوعة وغيخ

لمعفػ ،لكغ ال يسكغ تشفيح ىحه األحكام باإلعجام

السذخوعة.

حاليا لعجة أسباب  ،مغ أىسيا العجد الكبيخ

لمسحكػم عمييع والسقجر ب، 151فيحا العجد ال

ويزيف التقخيخ انو في الشياية يجب تدميع

أن ىحا التشفيح يتشافي مع العادات الفخندية الخسسية

جخائع ششعاء ضج األوربييغ والسدمسيغ ( مجنييغ

أوالئظ الستسخديغ واإلرىابييغ السذار إلييع في

يدسح بحلظ ،ويبخر صاحب التقخيخ ىحا التخاجع

شبعا ،والتي ليذ مغ عادتيا قصع ىحا العجد

وعدكخييغ) لمجالديغ ،مغ اجل ماذا ؟  ،فحدب

تشفيح ىحه األحكام عجة مخات.

والتيجئة مغ روعيع ،ولساذا ؟ يتابع التقخيخ أن ىحا

ما جاء في الػثيقة مغ اجل إرضاء األوروبييغ

الكبيخ مغ الخؤوس دفعة واحجة ،وليحا تع تفادي

الدمػك العجواني ضج الجدائخييغ مغ شخف اإلدارة

ىحا حدب ما ورد في الػثيقة  _،ولكغ في

الفخندية يداىع في تيجئة روع األوروبييغ ،وقج

الػاقع أن ىحا العجد ال يسثل شيئا أمام الخؤوس
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يقابل تشفيح ىحه األحكام بالخضا مغ شخفيع أي

ودفعيع نحػ جبية التحخيخ الػششي

مغ الدكان السدمسيغ السعتجليغ الحيغ ال يفيسػن

ليع مػقف محايج ،وعمي وشظ الػقػف إلي جانبشا

ضعفا مشيع دائسا حدب ما ورد في التقخيخ  ،وفي

الترخفات السؤسفة وتقجم الصسأنيشة لكافة سكان

الدمػك تأثخ كبيخ مغ شخف الدكان السدمسػن ،

ثع يشتقل التقخيخ إلى الشقصة الثانية أو

بإعجام الستسخديغ(السجاىجيغ )،فيشتج أن يمتدمػا

االعتقال التي تع اقتخاح إنذائيا لسداجيغ الثػرة

األوروبييغ ،ويقابل أيزا بالخضا مغ شخف جدء

أكثخ مغ

جمبيع باتجاىشا  ،والحيغ كانػا إلي غاية ذلظ الػقت

أو مػاالتشا ،إن أحكام اإلعجام ستزع حجا ليحه

تدامح الفخندييغ بأنو سمػك إنداني ،بل ويزشػه

ىحا البمج (.)3

السقابل تكدب اإلدارة الفخندية مغ وراء ىحا

( يقرج بيع الجدائخيػن) ،فيع الحيغ يتأثخون

العشػان الثاني مشو ،والحي جاء حػل معدكخات

الرست مغ شجة الخػف ،ولكغ أيزا تتكػن لجييع

كبجيل لمدجػن العادية.

معسكرات االعتقال(.)4

حداسية مغ عقػبة القتل ،إذن ما ىػ اليجف مغ
وراء ىحا الدمػك ،يجيب التقخيخ إن اليجف مغ

فيسا يخز السعتقالت يقػل انو مغ السيع

تشفيح ىحه األحكام ىػ تيجئة الخأي العام ،وخاصة

أن تأخح العجالة الفخندية مجخاىا حتى الشياية ،

الجخائع بجون عقاب .

اإلرىابيػن_يقرج بيع عشاصخ جير التحخيخ_

ويتع تشفيح أحكام اإلعجام  ،إذ كان الستسخدون و

الدكان الحيغ تعبػا بدبب تخك ىحا الشػع مغ
ثع يحكخ أن رجال األمغ والجشجمة يعخفػن

محنبػن بارتكاب جخائع بذعة عمي وجو الخرػص

،وأحيانا غيخ محخوسة جيجا  ،ويعخفػن أيزا أن

عدكخيػن" ،لكغ ليذ كل الستسخديغ مجخميغ ،

جيجا أن الدجػن معبأة أكثخ مغ قجرة استيعابيا

ضج األوروبيػن أو السدمسػن "مجنيػن كانػا أم

بعس السحاكع تفخط في إجخاءات الحخيات

فالستسخد الحي لع يقتل في السعخكة  ،يعتبخ سجيغ

 ،وحتى مغ شخف جيذشا ،مسا يؤدي إلي اعتقاد

(. )5

الصائذة والستيػرة ،حيث يتع إشالق الشار بديػلة

ولجيو الحق في عجالة إندانية  ،إذن عجالة فخندية

الكثيخ أن العجالة غيخ مججية ،وليحا يجب أن

يا تخي لساذا ىحا التبخيخ مغ اإلدارة

تعػد العجالة إلى مياميا األصمية.

الفخندية ؟ ،ويبخر ذلظ بأن عجدا معتب اخ مغ

التقاريخ تفيج أن الكثيخ مغ السجاىجيغ يقػمػن

ثع يزيف بقػلو نحغ نعمع أن االنتقامات

العسياء "العذػائية" تديء أليشا  ،وتكػن مرجر

بيحه األفعال بجون تأكج تام وراحة ضسيخ ،

لكخاىيتشا مغ شخف كل مدمسي ىحه البالد ،وىي

ويدتذيج عمى كالمو بخواية احج الشاجيغ مغ

في غالب األحيان تتدبب في مػاالة الجدائخييغ

عسمية عدكخية لجشػد جير التحخيخ ،يقػل فييا
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مع قادتيع الحيغ يأمخون بالكيام بيحه الفطائع ،ليحا

انو في شيخ أوت مغ سشة  1956في بمجية

شخشال السختمصة ىاجع الستسخدون القايج بجوار

يقػل في التقخيخ انو يجب معاممة ىحا الشػع مغ

(  ( Zatimaوحارسو ،في بمجية شخشال السختمصة

الستسخديغ معاممة مختمفة عشج الكبس عمييع،

 ،مع قايج دوار السجعػ وزان ،وبعج أن تع قزاء

فيجب إنذاء معدكخات اعتقال خاصة بيع ،وىحه

الميل مع ىؤالء قتل القائج وحارسو  ،ولكغ وزان

السعدكخات ليا فػائج عجيجة  ،ومشيا أنيا تداىع في

 ،وقج ذكخ فيسا بعج أن عجد الستسخديغ كان حػالي

 -أوال مغ السعقػل الترػر أن مجخد

ما يمي:

تسكغ مغ الفخار بعج أن ألقى بشفدو مغ فج عسيق

تػاججىع سيزع حجا لالدعاءات الكاذبة

 50فخدا ،كسا ذكخ أيزا أحاديثيع فيسا بيشيع حػل

لجبية التحخيخ .

مريخىع في السدتقبل ،ومسا ذكخه أنيع قالػا :

 -وثانيا

"نحغ ىشا كمشا محكػم عميشا باإلعجام  ،ليحا عميشا

إنشا متيقشػن مغ

السعامالت

اإلندانية التي سيتمقاىا الستسخدون في ىحه

االتجاه نحػ الغخب  ،وذلظ قرج الجخػل إلى

األراضي السغخبية إلنقاذ حياتشا_ وقج ذكخ وزان

السعدكخات ،وقج يداىع ىحا في ندع كل

أنيع كانػا مغ بالد الكبائل _ " .

إحداس بالسقاومة والجفاع السيئػس عغ

الشفذ ،والذكػك في السعاممة القاسية،

قع يقػل في تبخيخ مخاوف ىؤالء أن

مسا يجعل أصحابيع يدتدمسػن بكل

مرجرىا كان نابعا مغ الحسالت الجعائية الرادرة

عغ جبية التحخيخ  ،والتي مفادىا أن كل سجيغ

سيػلة.

محكػم عميو باإلعجام سيذشق( ،) 6لكششا غالبا لع

مغ الستسخديغ لالستدالم الدخي ( ،ذلظ

السمقي عمييع وبحػزتيع أسمحة أمام العجالة  ،وليحا

خػفا مغ تعخيس عائالتيع لالنتقام مغ

استعجاليو ،وذلظ عغ شخيق الفرل بيغ السجخميغ

 -رابعا يخفف ىحا اإلجخاء مغ االكتطاظ في

 -ثالثا ىحا الدمػك يؤدي إلي جخ عجد كبيخ

يقع بيغ أيجي اإلدارة االستعسارية سيقتل  ،وكل

أن الستسخدون يتفادون االستدالم العمشي

نعط ىحه االدعاءات حقيا بتقجيع كل الستسخديغ

يجب اآلن استخجام وسيمة أخخي وبصخيقة

شخف عشاصخ الثػرة).

الدجػن ،حيث ستكػن ىحه السعدكخات بسثابة

في الحق العام  ،والستسخديغ العادييغ.

ثع يزيف عمى لدان وزان دائسا عغ

أماكغ تػقيف ،فيشاك سجػن تسأل بالعشف وأحيانا

الستسخديغ (عشاصخ جير التحخيخ)  ،قػليع بأنيع

يػضع فييا أكثخ مغ شاقة استيعابيا بثالث مخات،

،الغخض مشيا نذخ الخعب فقط ،أنيع غيخ متفقيغ

ىع معخضػن لمتسخد والعريان والفخار .

واألىع مغ ذلظ أن حخاسيا غيخ مدمحيغ ،وبالتالي

مذسئديغ لحبح إخػانيع في الجيغ ألسباب تافية
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 -خامدا يكيع في الدجػن إلي جانب السجخميغ،

تكػن بسثابة دعاية مفيجة تجاه السدمسيغ وحتى

الجانحيغ األحجاث ،السخغسيغ والستسخديغ ،كل

بالرحافة الفخندية في الجدائخ اآلن  ،ألنو سػف

األجانب ،ولكغ يجب تفادي نذخ ىحه اإلجخاءات

كل السحكػم عمييع مغ مختمف القزايا ،وبيشيع

يكػن ىشاك رد فعل مغ شخف الفخندييغ

ىؤالء يكػنػن تحت تأثيخ الجعاية مغ شخف
الستسخديغ الستػاججيغ معيع في الدجغ ،ليحا

والجدائخييغ عمى حج الدػاء  ،وستكػن ردود الفعل

سخاحيع.

السجيخ العام لمذؤون الدياسية .

ىحه سيئة بالصبع ،وىشا يشتيي التقخيخ بتػقيع

يمتحق الكثيخ مشيع بالثػرة مباشخة بعج إشالق

فأي عجالة يتحجث عشيا صاحب ىحه

 -سادسا الفائجة في معدكخات السداجيغ انو يسكغ

الكيام بالسخاقبة عغ قخب ،وفي نفذ الػقت الكيام

التقخيخ الدخي  ،أىي تمظ الدياسة التي باشخت

بالعسل الديكػلػجي مغ اجل إنقاذ األشخاص

اإلدارة الفخندية بالجدائخ في تصبيقيا مشح الفاتح

 -سابعا وأخي اخ فإن إنذاء السعدكخات لمسداجيغ

الجدائخييغ قبل الثػرة ،كمتاىسا لع تكغ تعتخف

(عجا إشارات جبية التحخيخ الػششي) ،يعج ابتكا ار

بالجدائخييغ وحقيع في تقخيخ السريخ ،إذن ما كان

مسكغ.

يجب القزاء عميو بكل الصخق السذخوعة وغيخ

مغ نػفسبخ ،أم ىي العجالة السصبقة عمي

األقل تعربا.

يقػم بو الجدائخيػن كان يخي فيو الفخنديػن انو

مفخحا ومكمفا ،يتصمب الجراسة في اقخب وقت

ومغ وجية الشطخ الديكػلػجية مغ

السذخوعة ،وىحا ما فزحو الكثيخ مغ الفخندييغ

الرغيخة ( ،تزع حػالي مائة سجيغ فقط) أحدغ

العسميات العدكخية بالجدائخ ،وعغ ترخفات

الدجشاء،كسا يدتحدغ التفخيق بيغ السداجيغ سػاء

في صفػف جير التحخيخ.

أنفديع في شياداتيع التي نقمػىا خالل سيخ

السيع السحافطة عمى عجد كبيخ مغ السعدكخات

الجير الفخندي والسعسخيغ مع العدل والسشخخشيغ

مغ السعدكخات الكبيخة التي تحذج عجدا كبي اخ مغ

عمى حدب ذوي األفكار الرمبة مغ ذوي األفكار

وباإلضافة إلى أعسال اإلبادة العمشية

واألعسال اإلجخامية التي مػرست عمى الدكان

الميشة ،يعشي الستعربيغ ،أو حدب االنتساء

الجيػي (مثال التفخيق بيغ العخب والكبائل...الخ)،

تحت عشػان الذبية التي ابتكخىا الكػست وأصجر

والسديخيغ ،وسيفيج في الجعاية لإلدارة الفخندية ،

السعتقالت ( ،)7وكانت نتيجة ذلظ أن امتألت

أوامخه بإلقاء الكبس عمى السذبػىيغ والدج بيع في

غيخ أن ىحا الحل يتصمب تجشيجا أكثخ لمحخاس

السعتقالت بالسذبػىيغ( ،)8ولع تكغ معاممة ىؤالء

حيث أن نذخ صػر ىحه السعدكخات لسداجيغ

أحدغ مغ معاممة مغ ىع خارج السعتقل ،ففي

بألبدة جيجة وتغحية جيجة ومعامالت إندانية،
45

السختفعة ،وكان ىحا يزخ بالخئتيغ في فرل

معتقل األخزخية كان يتبايغ عجد الشدالء بحدب

الريف(.)10

العسميات الجارية ،ولكغ عجدىع ارتفع في شيخ

أوت ، 1956حيث احتجد السعتقمػن في أقبية

ومغ لع يست داخل السعتقل تحت ىحه

سػي فتحة واحجة وال تتدع إال لذخز واحج،

اإلبادة تحت عشػان الذبية،

الطخوف القاسية يداق إلى سخخة الحصب ،وىػ

الشبيح السبشية باإلسسشت ،ولع تكغ ليحه األقبية

اسع آخخ لدياسة

وفي إشار ىحه العسميات قجم الجشجي الفخندي جان

يحذخ فييا الشاس وال يدسح ليع بالخخوج إال مخة

واحجة في اليػم ،والشتيجة أن مات عجدا كبي اخ مشيع

ميميخ شيادتو عغ عسميات القسع تحت عشػان

مختشقيغ بدبب الح اخرة وكثخة السعتقميغ

ممف جان ميميخ ذكخ فيو بأن الفريمة الثالثة

()9

ذىبت لدخخة الحصب ومعيا  20مذتبيا ،ولسا

كسا ذكخ ضابط صف آخخ بأنيع كانػا

يشيالػن عمى األسخى ضخبا ولكسا ،ولسا كانت ىحه

وصمػا إلى بكار السكان الحي وقع فيو كسيغ لمفخقة

فإن السعتقميغ كانػا يتعمقػن بأصابعيع عمى حافة

بالخصاص...وتخكػىع مغ غيخ أن يػاروىع التخاب،

117/2لمسذاة...أجيدوا

األقبية عبارة عغ حفخ كبيخة فتحتيا إلى األعمى،

عمييع

رميا

ىحه الفتحة  ،وعشجما يتجلػن داخل الحفخة كان

وأخبخوا الجرك بأنيع قتمػىع عشجما حاولػا الفخار،

األسخى ..،وكان استجػابيع يتع برػرة فخدية أثشاء

أخحت لكع بالثأر لخفاقكع فيؤالء العخب الحيغ

الكيخبائي ...،ولسا لػحع أنو غيخ كاف...،

الثسغ بجال عشيع(.)11

الجشػد يخفيػن عغ أنفديع بالزخب عمى أصابع

وختست ىحه العسمية بكمسة الكػمشجو الحي قال :لقج

قتمػىع ولشفخض بأنيع لع يكػنػا ىع ،فقج دفعػا

الشيار  ،يشتيي عادة بإرساليع إلى غخفة التعحيب

استبجل يػم  18أوت بسػلج كيخبائي قػي

كسا ذكخ ىحا السجشج دائسا في شيادتو بأنو

ففاضت روحو ،أما بالشدبة لدعة سجػن ىحه

استشصاقيع تدميط التيار الكيخبائي عمى األماكغ

تػسيعيا ،كسا كانػا يحذخون في

الذسذ الحارقة ،كسا وضعػا عمى عرا ورفعػا

...وحجث أن أحج األسخى صعقو التيار الكيخبائي

سيق  150مذتبيا إلى تابالط  ،وتزسغ

السعتقالت فإنيا لع تكغ تتدع ألكثخ مغ 150

معتقال رغع

الحداسة في الجدع  ،ووضعػا في قفز تحت

فػق فخس وىع مقيجيغ مغ اليجيغ والقجميغ مع

الدندانة التي تتدع ألربعة أشخاص  25معتقال

الزخب السبخح ،وفي نفذ الػقت ألقي الكبس

لسجة أسابيع عجة ،وليحا كان ال بج مغ نػم

عمى أحج السذبػىيغ وتقخر إرسالو عمى العاصسة،

السعتقميغ وىع جمػس ...أما الجػ داخل الدندانة

لكشو قزى الميل كمو بتابالط مػثػق إلى شجخة ،

فقج كان مذبعا بخائحة األجدام و الخشػبة والح اخرة
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وأسشج ضيخه إلى سياج شائظ و سقي بالسياه

شححه عمى الرخخ عمى مذيج مغ الزحية

وذكخ في إحجى السخات األخخى ما يمي":

عغ الزحية حتى يصػل عحابيا...،وقج يزيفػن

الكمػنال وآخخان بختبة كػمشجو مغ السطمييغ

حتى يربح عبارة عغ كػمة دمػية مذػىة ،وكثي اخ

....قبل أن يحبحػىا ذبحا بصيئا...ويبعجون الشرل

القحرة(.)12

إلى الحبح إشالق الخصاص عغ كثب في الػجو،

بقي اثشان مغ أصجقائي بالدخيط ،وشاىجا أن

يدتشصقػن جساعة مغ العخب ،جمبيع السطميػن

ما كان يعخض ىؤالء عمى الدكان بيحه الحالة مغ

استشصاقيع باإلضافة إلى تدميط التيار الكيخبائي،

الكمػنيل أرغػن يعخض قتاله في الداحات

بجعػى أنيع مغ السذبػىيغ ،وشسمت عسمية

باب التحصيع الشفدي ،ففي مجيشة األربعاء كان

العسػمية أمام الدكان وتحت الذسذ الحارقة

وتزخيع األجدام بالساء ،حفخ أجداميع بقزيب

بحجة االعتبار (.)15

حجيجي...في كل مكان مغ الجدع ،وقج صبغت

وفي مقابل ىحه الترخفات اإلندانية التي

الجماء أحج ىؤالء ،وتخك ممكيا عمى األرض شيمة

كانت تجعييا اإلدارة االستعسارية ،كانت الدمصات

يػم وليمة ،كسا شاىجوا أحجىع مذجود إلى شائخة

عسػدية عمى ارتفاع 200متخ ،وكل السذتبو فييع

تجعػا الدكان لحزػر االجتساعات التي تشطسيا

السطالت ،فتخمرػا مشيع فػر ا دون محاكسة أو

عجم قبػليع تجسعيع بالقػة حيث صخح أحج ضباط

وكان مريخ الحيغ يقعػن في األسخ وىع

الدكان فقال ":إنشا نحىب إلى السشازل ،فشجخد

محاولة بحلظ التأثيخ الشفدي عمييع ( ، )16وفي حال

الحيغ عحبػا بيحه الصخيقة ،سمسػا إلى جشػد

إثباتات

الذؤون األىمية متحجثا عغ الكيفية التي يجسع بيا

(.)13

يختجون المباس العدكخي أسػأ مغ مريخ السعتقميغ

الشداء مغ ثيابيغ...،وعشج ما يأتي أزواجيغ لصمب

أكتػبخ  ، 1956فصافػا بيع السجيشة تحت حخاسة

جية أخخى كان ضباط لراص يدتخجمػن سياسة

الثياب ،يزصخون لحزػر االجتساع ،)17( ...ومغ

 ،حيث وقع  7مغ ىؤالء في أيجييع يػم 31

الميغ والسخادعة بػاسصة عالج السخضى وتػزيع

مذجدة ثع سمسػىع لمفخقة التي اعتقمتيع فقادتيع إلى

سخخة الحصب الذييخة( ،)14أما السرابػن فخغع

األغحية وجمب البصاليغ وبشاء السجارس(،)18خاصة

نديف دمائيع... ،وبالخغع مغ أن جخاحيع كانت

أثشاء الحسالت التسذيصية إضافة إلى األيام العادية

إلييام السجنييغ بأنيع يدعػن لخجمتيع ومداعجتيع

قابمة لمذفاء ،...غيخ أن القػات الفخندية كانت

عمى العكذ مغ الثػار الحيغ يعيذػن عمى

تجيد عمييع بصخيقة وحذية ،...وكانػا يسدحػن

حدابيع (.)19

مدحا فزا أثشاء التقاط صػرىع الفػتػغخافية

معيع ،...ثع يدحبػن الدكيغ...ويذخعػن في
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ىحه فقط البعس مغ مطاىخ التيجئة التي

4

تكخرت يػميا بالجدائخ والتي تحجث عشيا الكػست

الثورة التحريرية ووضعية وعدد اجلزائريني هبا علي املستوي الوطين ،ينظر

ووعج بأنيا ستتع في الثالثي األخيخ مغ نفذ

تقرير مفتش املالية ،الذي ورد فيه تعداد املعتقالت وعدد املعتقلني

الدشة(، )1956وبعج ثسانية أشيخ مغ تجخبة
التيجئة ىحه ِ
تجشي الدمصات الفخندية السقاشعة

اجلزائريني هبا  ،وقد ورد يف هذا التقرير ثالثة عناصر رئيسية ،األول حتت
عنوان املعتقالت غري املعروفة  ،والثاين حتدث فيه عن الوضعية املأساوية

التامة لإلدارة الفخندية ،وازدياد سػء الػضعية،

للمعتقلني اجلزائريني ،والثالث أشار فيه إيل ضرورة حتسني ظروف
املعتقلني .

وعػض كدب ود الجدائخييغ كدبت حقجىع
وكخاىيتيع مع إصخارىع

_ للمزيد من املعلومات عن سياسة املعتقالت الفرنسية ابجلزائر يف

_Pierre Vidal _Naquet ,Les Crimes de L’armée

لمقزاء عمي الػجػد

Française, Algérie 1954_1962,EDIF،

الفخندي وإبعاده عغ البالد كميا(،)20ففي مجخل

2000,Michel Rocard, Rapport sur les camps de

الدشة السػالية أي سشة  1957نجج أن اإلدارة

regroupement 139_152 .

أصبحت تجق ناقػس الخصخ كسا الحطشا في

_ FR, CAOM, GGA ,Cabinet Civil, ibid; p2.

5

_ هذا صحيح فاإلدارة االستعمارية كانت تفاخر بتنفيذ أحكام

الػثيقة ،وتدعي بكل الصخق الن ال تفقج الجدائخ

6

اإلعدام يف حق السجناء و الوطنيني اجلزائريني ،خذ مثال عن تنفيذ

الفخندية بأي ثسغ كان،حتى ولػ تصمب ذلظ

حكم اإلعدام يف فراج وزهاان و التفاخر بذلك.

التخمي عغ أمػر أخخي أكثخ أىسية في مقابل

 - 7حزب جبهة التحرير الوطين ،املنظمة الوطنية للمجاهدين ،تقرير

الحرػل عمى التحكع في الػضع العام بالجدائخ.

امللتقى اجلهوي للوالية الرابعة ،املقدم للملتقى الوطين الرابع لتسجيل
وقائع وأحداث الثورة التحرير  ،قصر األمة اجلزائر ،.2891ص 271
- "La bande aux brassards est revenue sur la

8

route de Tablat ….Une vaste opération en
la région à déjà permis

cours dans

l'arrestation de 200 suspects ; in, journal
_ FR, CAOM, GGA ,Cabinet Civil ,23 Cab .

1

d’Alger ; N 2090, 21 avril1956, p1.

 _1الفقرة األويل يف موضع احلديث عن مسالة تنفيذ أحكام اإلعدام.

.- MULLER (Jean), op.cit. , p .271

- MULLER (Jean) ; de la Pacification à la

2

répression. Imprimerie Commerciale D'Yvetot
; Paris : 1956.

 _ 3يقصدون ابن االنتقامات من طرف الفرنسيني ضد عناصر جبهة

9

_ Ibid, p170_171.

10

_ Ibid, p13.

11

_ibid, p17.

12
13

_ Ibid., p29.

التحرير تدفع ابقي اجلزائريني إيل مساندة ودعم اجلبهة ،يف حني كان

_ Ibid., p190.

ابإلمكان تفادي ذلك عن طريق عدم تطبيق األحكام ابإلعدام ضد

_ courrière (Yves) ,L'heure des colonels. ,

عناصر اجلبهة.

14
15

paris ; 1974, p.490.
48

16

_ Ibid., p-472.
 " كيف فضح الفرنسيون أنفسهم بدعائهم االنتصار على- 17
.1. ص،2819 ،2 ،2 ،21  العدد،اجملاهد: يف،"الثورة

-18 - Rapport sur la situation Militaire en
Algérie ,fondation de la centrale syndicale à
Alger ; p.53.
-19_Beyssad

Pierre, " huit

mois

de

pacification dans la région de palestro " ;
in ;historia magazine ; n 200, guerre d’Algérie
1954,la toussait rouge, p.p. 69-70.
-20- ibid, p.69.
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مجا ٫و٢اًت الترار ألازغي ال٣ىمحي  ،بط
حهخم ٖلى وظه الخدضًض بدماًت ب٣اًا
الترار ألازغي اإلاُمىع جدذ ؾُذ ألاعى
في ألاما ً٦التي لم ًهلها الخىُ٣ب بٗض.

{ؤزغٖلم آلازاعالى٢اجي في ججاعب صو٫
اإلاٛغب الٗغبي }
»الجؼاثغصعاؾت خالت «
ألاؾخاط الض٦خىعة مُغوح ام الخحر

ال٩لماث اإلاٟخاخُت ٖ :لم آلازاعالى٢اجي ،
الخىُ٣ب ألازغي  ،الخٟغٍت الاه٣اطًت
 ،الترار الازغي ،الدصخُو و الخٟاّ ،
الخىمُت اإلاؿخضامت .آزاعخىى البدغ
الابٌُ اإلاخىؾِ.

ملخو :
ًدىاو ٫مىيىٕ هظا اإلا٣ا ٫اإلاىؾىم بــ:
ؤزغ ٖلم الازاع الى٢اجي في ججاعب صو٫
اإلاٛغب الٗغبي  ،صعاؾت لخُىاث الخ٣اعب
الٟغوسخي اإلاٛاعبي في مجاٖ ٫لم آلازاع
ّ
اإلامخضة
الى٢اجي ببان ال٣ترة الؼمىُت
(  2012 -2011 – 2010 - 2009م )
بىن ٠هظه الاؾتراجُجُت خضًشت الاٖخماص
في مجا ٫الؿُاؾاث الىَىُت اإلاٗخمضة
لخماًت الترار ال٣ىمي مً زُغ ػخ٠
ّ
اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ٖلى خؿابها مً ظهت  ،و
مً ظهت زاهُت الىجاح للخجغبت الٟغوؿُت في
هظا الكإن ٖلى الغٚم مً ا٢خدامها هظا
اإلاُضان مخإزغة  ،م٣اعهت ب٣غٍىتها في الٗالم
اإلاخ٣ضم  ،و هى ما ظٗلها ججغبت ظضًغة
ً
باإلاخابٗت والضعاؾت و الخُُ٣م  ،جمهُضا لبىاء
جىظهاث وَىُت في بَاع البدض ًٖ
اججاهاث ظضًضة لالهخٗاف مً الخبراث
الىَىُت في هظه الٗملُت .

Résumé:
le Thème de ce Article, Intitulé:
"L’impact
de
l’archéologie
préventive française sur les
expériences des pays du Maghreb
Arabe "« cas de L’Algérie » Porte sur
une étude de différents aspects du
rapprochement franco-maghrébin
en
matière
d’archéologie
préventive, durant la période (20092010,2011,2012), sachant que
«L’archéologie préventive» est une
nouvelle
stratégie
incluse
récemment dans les politiques
nationales réservées à la protection
du patrimoine archéologique
national des risques de dévastation
causés par les projets de
développements d’un coté; Et de
l’autre coté la réussite inattendue
de l’expérience française dans la

ٞمً زال ٫هظا اإلاىيىٕ هداو٫
ٖغى ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة التي ْهغث
في الجؼاثغ جدذ ٖىىان "مُترو الجؼاثغ و
٢هغ اإلاكىع بخلمؿان " في مجا ٫خماًت
الترار ألازغي و جشمُىه  ،ؤال و هى ٖلم آلازاع
الى٢اجي الظي وظض لخل مًٗلت ظؼثُت في
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matière, bien qu’elle émergea
tardivement le domaine para port
au reste des pays développés dans
le monde, ce qui l’a rendu une
expérience
digne
d’étude
approfondie et de valorisation, dans
le cadre de la recherche de
nouvelles
orientations
au
redressement des Expériences
nationales dans ce processus.

التي جىاصي مً زال ٫بىىص حكغَٗاتها
الٗالم ؤظم٘  ،بلى يغوعة املخآٞت ٖلى
هظا الاعر الخًاعي و الش٣افي اإلاخٗضص ،
الظي ؾغٖان ما انبذ ٌٗغ ٝبالترار
ً
الاوؿاهُت ظمٗاء .و اهُال٢ا مً خماًت
الهىٍت الش٣اُٞت بإبٗاصها الاظخماُٖت و
الا٢خهاصًت  ،التي اهخجذ صو ا ٘ٞؤصث بلى
اجداص مجخمٗاث الضوا ٫الٛغبُت  ،لىي٘
آلُاث و مىاهج زانت  ،جً٘ في م٣ضمتها
ؤولىٍاث الخٗاون اإلاكترُٞ ٥ما بُنها ؤوال  ،و
صو ٫اإلاخىؾِ اإلاضعظت يمً ؾُاؾاتها
زاهُا  ،بلى يغوعة الخى ٤ُٞبحن ججؿُض
اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت الا٢خهاصًت ال٨بري مً
ظهت  ،و جد٣ُ٣ي خماًت مخ٩املت للترار
ً
الش٣افي ألازغي مً ظهت زاهُت  ،ونىال بلى
جىمُت مؿخضامت  ،وؾِ جى ا ٤ٞفي آلاعاء و
الا٩ٞاع في قتى املجاالث  ،الؿُاؾُت و
الش٣اُٞت و الاظخماُٖت ٖ ،لى ؤن جاصي ٧ل
صولت صوعها و ٤ٞما جمل٨ه مً ٢ضعاث و
ماصًت  ،و ج٣ىُت ٖلمُت .
بم٩اهُاث مالُت
ِ
و مً ابغػ جل ٪الضو ٫هجض ٞغوؿا  ،التي
ٖغٞذ وجبيذ اؾتراجُجُت ظضًضة  ،زانت
ً
بهُاهت و خماًت الترار الازغي مُضاهُا  ،و
مً زم مؿاهمتها الٟٗالت في وكغ ججغبتها
زاعط الىًَ الٟغوسخي ٞ ،اهٓمذ بلى ٖضة
خمالث صولُت صاُٖت بلى يغوعة الخض مً
زُغ تهضًض مكاعَ٘ الخىمُت ٖلى الترار
ألازغي اإلاُمىع بهٟت زانت .الخجغبت التي
ٖغٞذ بضاًتها نٗىبت ٦بحرة في الخى ٤ُٞبحن
ظاهبحن ظض مهمحن هما الجاهب
الا٢خهاصي و الجاهب ألازغي.

;Mots clés : Archéologie préventive
Recherche archéologique, Fouille
préventive; Diagnostic, Patrimoine
archéologique; Conservation et
valorisation, Aménagement du
territoire, développement durable,
Archéologie méditerranéenne.
ج٣ضًم:
ٌٗض الترار ألازغي زغوة خًاعٍت و
ًمشل هىٍت ألامت و الخاعٍش اإلااصي و اإلاغآة
الخ٣ُ٣ت ألي خًاعةٗٞ ،ال٢ت ؤلاوؿان
بترازه ٖال٢ت ًٖىٍت في هىٍخه و جغجبِ في
وُٖه بإبٗاص خًاعٍت و جاعٍسُت و صًيُت و
ز٣اُٞت و اظخماُٖت و ؾُاؾُت ٖلى خض
الؿىاء.
لظا هجض ٧ل صولت في الٗالم جٟخسغ
بتراثها الش٣افي  ،و حٗمل ٧ل منها ٖلى بًجاص
خلى ٫و ؤؾالُب  ،و َغ ١ظضًضة للخض مً
وػوا ٫آزاعها  ،في و٢ذ ٌٗغُٞ ٝه الٗالم
ْهىع مسخل ٠اإلاىٓماث و الهُئاث الضولُت
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هل هظه الٗال٢ت ٖال٢ت ج٩اٞا ؤو ٖال٢ت
جًاعب و ٖضم اوسجام ؟.

و مً زم ًم ً٨بزاعة ؤلاق٩الُت آلاجُت :
ً
اهُال٢ا مً يبِ ألاؾباب التي ؤصث بلى
ْهىع ٖلم ألازغ الى٢اجي ؤو مهُلر الى٢اجي
ً
ٖاإلاُا (وكإجه و جُىعه) .و ما مضي جإزحر
الخجغبت الٟغوؿُت طاتها في ؾُاؾاث الضو٫
اإلاٛاعبُت اإلاىخهجت في خماًت الترار الازغي و
ّ
جشمُىه  ،ال ؾُما بٗض صزى ٫الُغٞحن في
ج٣اعب عؾمي مىظ ؾىت  1424هـ 2003 /م ؟
و ما مضي مغوهت الخجغبت الٟغوؿُت في هظا
ً
املجا ٫بضءا بًبِ مهُلخه ،م٘ الخُغ١
ً
ً
بلى ؤصو اجه و قغوٍ جىُٟظه ٖلمُا و مُضاهُا
 ،و ٢ضعتها ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ زهىنُاث
الترار ألازغي بالبلضان اإلاٛاعبُت الى اٗ٢ت
مً ٢بل الاخخال ، ٫ؤو الاهخضاب الٟغوسخي
جدضًضا ( الجؼاثغ –جىوـ –اإلاٛغب
ألا٢صخى  -مىعٍخاهُا) ؟
ومً هظا اإلاىُل ٤ؤعصها الخٗغٍ ٠بهظا
ً
الٗلم الجضًض الظي ؤنبذ مٗغوٞا ٖىض
الٛغب الاوعوبي  ،ومىخج٘ مهم للبدىر
ألازغٍت الى٢اثُت .و في جىزُ ٤الترار ألازغي
اإلاُمىع و اإلاٛمىع مىه  ،و ال٣هض مىه هى
خماًت الترار ألازغي و حؿلُِ الًىء ٖلى
الٗال٢ت التي جغبِ هظه اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت
بالترار الش٣افي  ،و للىنى ٫بلى طل ٪ؤزغها
بٌٗ الدؿائالث .

و إلاٗالجت هظا اإلاىيىٕ الظي ٦ىذ
َغٞا ُٞه في مجا ٫البدض ألازغي باإلاى ا٘٢
ً
التي ٧اهذ خ٣ال ؤزغٍا و٢اثُا ( ٢هغ اإلاكىع
بخلمؿان،و مى ٘٢ؾاخت الكهضاء بالجؼاثغ
الٗانمت )جُلب مىا الغظىٕ بلى مهاصع
مخىىٖت إلزغاء هظا اإلاىيىٕ  ،ؤهمها ما ًلي
:
 ال٣اهىن الجضًض لٗلم آلازاع الى٢اجي،
(٦ )1خاب نضع جدذ بقغا ٝزبحر
ّ
٢اهىن الترار ألازغي الٟغوسخي الؿُض (
بُحر لىعان ٞغٍُه) ،جًمً مجمىٖت مً
الخضزالث التي ٖغيذ في هضوة هٓمنها
وػاعة الش٣اٞت و الاجها٢ ، ٫ؿم
الهىضؾت اإلاٗماعٍت و الترار  ،بالخٗاون
م٘ مغ٦ؼ الضعاؾاث و ألابدار في ٢اهىن
البِئت  ،و جسُُِ اؾخٛال ٫ألاعاضخي ،
و طل ٪بجامٗت باعَـ الاولى ًىم 10
صٌؿمبر 1423هـ 2002 /م ،و الظي
ع٦ؼث مضازالجه ٖلى مىيىٕ الهُ٩لت
ال٣اهىهُت لٗلم ألازاع الى٢اجي  ،و
مًامحن و ؤبٗاص الانالخاث الىاظب
بصزالها ٖلى ٢اهىن بوكاثه و طل ٪ؾىت
( 1422هـ  2001/م) ،جل ٪اإلا٣ترخاث
التي ظؿضتها ٖلى ؤعى الى اُٞ ٘٢ما
بٗض  ،مًامحن ال٣اهىن الهاصعفي قهغ
اوث ( 2003م) ،اإلاٗض ٫لل٣اهىن ع٢م
 2001 – 44م ،اإلايصخئ لٗلم آلازاع
الى٢اجي بٟغوؿا.

ما هي خ٣ُ٣ت هظا الٗلم الجضًض ؟ و ؤهم
ماؾؿاجه اإلاُضاهُت ؟ و مً هى البلض الٗغبي
الظي ٢ام بخُبُ ٤هظه الخجغبت الجضًضة
الى٢اثُت بمؿاٖضة ٞغوؿا في بضاًتها ؟ .و
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الترار و تهُئت املخُِ ؛ ٖلم آلازاع
الى٢اجي ٦ )2(،خاب نضع جدذ ّ
الغٖاًت
الؿامُت " ؤلُىوؿ٨ى "  ،و ٢ض جًمً
ألابدار اإلاخضاولت في وعقت الٗمل "
ألاوعو مٛاعبُت " التي ظاءث بظل٪
الٗىىان  ،و التي جم جىُٓمها مً – 26
( 1425هـ
 30هىٞمبر ؾىت
 2004 /م)  ،بمضًىت الجؼاثغ.

 )inrapفي ؾىت ( 1425هـ  2005 /م )،
جدذ ٖىىان ( ٖلم آلازاع الى٢اجي في
الٗالم )  ،الظي قاعُٞ ٥ه مخضزلىن
مً مسخل ٠صو ٫الٗالم.

ٖ لم آلازاع الى٢اجي ألاوعوبي (٦ )4خاب
نضع بٗىاًت " املجلـ ألاوعوبي "
بىنٟه ؤٖلى هُئت حكغَُٗت في ؤلاجداص
ألاوعوبي الُىم  ،و ٢ض جًمىذ
مضازالث اإلااجمغ الؿُاؾت ألاوعوبُت
و اؾٟغث هظه الىعقت التي ظغث ٖلى
اإلاكتر٦ت في مجا ٫جغُ٢ت ٖلم آلازاع
ق٩ل ماثضة مؿخضًغة مىؾٗت ـ التي ٖغى
الى٢اجي  ،و طل ٪مً زالٞ ٫خذ مكغوٕ
الُغ ٝالٟغوسخي ججغبخه ٞيها ؤهمُخه في
َمىح لم ً٨خب له الىجاح  ،ؤال و هى
جغُ٢ت البدض الازغي و جشمُىه مً ظهت  ،و
اإلاكغوٕ اإلاىؾىم بـ ـ " اإلاكغوٕ الاوعوبي
املخآٞت ٖلى آلازاع  ،اإلاهضص بالؼوا ٫بٟٗل
لٗلم آلازاعالى٢اجي ( )EPAC
زُغ اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت مً ظهت زاهُت ؛
Préventive European
٢بل ؤن ٌٗ٣به اإلاخضزلىن اإلاٛاعبت لكغح
ّ
.Project Archaeology
ؾُاؾتهم اإلاٗخمضة في مجا ٫حؿُحر الترار
ً
و هى اإلااجمغ الظي خًغه زبراء و مهىُىن
ألازغي و خماًخه  ،و اإلاٟخ٣ضة جماما إلاٟاهُم
ًمشلىن زماهُت ٖكغة صولت ؤوعوبُت و
"ٖلم آلازاع الى٢اجي " و اههى اإلااجمغون
مىٓمت صولُت جيكِ في خ٣ل الترار الازغي
ؤقٛالهم بجملت مً الخىنُاث  ،تهضٝ
بٛغى صعاؾت ما ٌٗغ ٝبٗلم آلازاع الى٢اجي
ؤؾاؾا بلى مداولت بعؾاء صاثم ٖلم آلازاع
٧ةؾتراجُجُت ظضًضة حؿعى ظاهضة
الى٢اجي في البلضان اإلاٛاعبُت.
للخى ٤ُٞما بحن مخُلباث الخىمُت  ،وواظب
ٖ لم الازاع الى٢اجي في الٗالم  )3( ،و هى
الخٟاّ ٖلى الترار الازغي و جشمُىه٦ .ظل٪
٦خاب ضخم  ،نضع جدذ اقغاٝ
حكضًض الخغم ٖلى ؤهمُت الخٗاون الضولي
مهىضؽ ٖلم آلازاع الى٢اجي بٟغوؿا
ال٣اثم في هظا املجا٫؛ بياٞت بلى جغ٦حز
(ظحن بى ٫صو مى ،)٫و ٢ض
الؿُض
الٗمل ٖلى الٗىانغ التي بىؾٗها جد٤ُ٣
جًمً زالزحن مضازلت  ،ؤلُ٣ذ بم٣غ
اإلاؼٍض مً هجاٖت الٗمل الى٢اجي هؼوال ٖىض
اإلا٨خبت الٟغوؿُت بباعَـ في بَاع
عٚبت مخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت و
ؤقٛا ٫ملخ٣ى صولى  ،جم جىُٓمه مً
خ ٟٔالترار ألازغي اإلاهضص في وظىصه بٟٗل
ً
َغ ٝاإلا٨خبت اإلاظ٦ىعة ؤهٟا  ،و اإلاٗهض
الىَجي للبدض في ٖلم آلازاع الٟغوسخي (
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بٗض اهُال ١اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ال٨بري ٖلى
خؿاب اإلاى ا ٘٢ألازغٍت  ،و اإلاٗالم
الخاعٍسُت ٖىضها حؿاعٕ بلى به٣اط ما ًمً٨
به٣اطه  ،ؤال و هى مغخلت ما بٗض ؤلاه٣اط  ،ؤو
مغخلت " الى٢اًت" خُض ج٣ىم اإلاهالر
اإلاظ٦ىعة بةظغاءاث بؾدباُ٢ت مُضاهُت ٢بل
اهُال ١اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت.
بال ؤن ازخال ٝالخىظهاث الؿُاؾُت
بحن الضو ، ٫ظٗل اإلااجمغون ًا٦ضن ٖلى
مبضؤ " الى٢اًت " جدذ اؾم ما ٌٗغ ٝباؾم
" ٖلم آلازاعالى٢اجي "  ،و جغ ٥خغٍت الازخُاع
ً
 ،و جهىع وؾاثل جىُٟظه للخ٨ىماث جبٗا
إلم٩اهُاتها و جهىعاتها الخانت و اإلاخِؿغة
م٘ زهىنُت جغاثها ألازغي  ،و َبُٗت
بغامجها الخىمىٍت.

ػخ ٠مكاعَ٘ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى
خؿابه مً ظهت زاهُت.
ؤوال  :حٗغٍٖ ٠لم الازاعالى٢اجي:
في اللٛت هى الى٢اًت و الهُاهت ،
ً
اؾدىاصا إلاا ظاء في الخضًض الىبىي
الكغٍٞ " : ٠ىقى اخض٦م وظهه الىاع" و
الى٢اًت ٧ل ما وُ٢ذ به قِئا  ،و ً٣ا٫
و٢ا ٥هللا و٢اًت  ,ؤي خ ٪ٟٓو ناه ٪مً
م٨غ و زضإ  )5(،و بظل٨ً ٪ىن ٖلم آلازاع
الى٢اجي مً اإلاىٓىع اللٛىي وؾُلت  ،ؤو ؤصاة
لخماًت الترار ألازغي الشابذ بمسخل٠
م٨ىهاجه اإلاخٗضصة في آن واخض.
و انُالخا ٢ :ا ٫اإلاىاوي عخمه هللا :
الى٢اًت هي خ ٟٔالصخيء ّ
ٖما ًاطًه و
ًًغه  ،و َّ
جىقى الصخيء و٢اًت مما ًساٝ
ٖلُه ٞ ،هي مجمىٖت جضابحر مخسظة لخظٝ
ؤو جدضًض الازُاع.
ل٣ض ظاء حٗغٍٟه بؿُُا في خ٣ُ٣ت
ألامغ و مؿاًغا بالهضٞت لىٓحره
الانُالحي باٖخباع ؤن مٟهىم " ٖلم آلازاع
الى٢اجي " مً هظه الؼاوٍت ٦ ،ما زلو بلُه
اإلااجمغون في مىا٢كاتهم بماجمغ مضًىت
ُٞلُٟىؽ (  )VILNIUSبلخىاهُا (
 ،)LITHUANIAاإلاىٓم جدذ الغٖاًت
الؿامُت " للمجلـ الاوعوبي " ،ؤٖلى هُئت
حكغَُٗت في ؤلاجداص ألاوعوبي الُىم ؾىت
 2004مٖ )6(،لى ؤهه جىظه هٓغي ظضًض في
مجا ٫خماًت الترار ألازغي الشابذ ٌٗ٣ب
مغخلت ؤلاه٣اط  ،خُض ٧اهذ الهُئاث
اإلاكغٞت ٖلى الترار ألازغي ال جخضزل بال

٦ما ٖغٞه الخ٣غٍغالخمهُضي الظي ع٘ٞ
بلى وػٍغالش٣اٞت ؾىت  1998م ٖلى اهه :
اهًمام ٖلمي ًً ،مً وُْٟت ا٢خهاصًت
مدضصة  ،ؤو هى قغٍ ؤؾاسخي لخ٣ضًم
ؤٖما ٫مكاعَ٘ الخىمُت  ،التي ٧اهذ جإزظ
ً ً
و٢خا ٦بحرا  .و جؼٍض مً هاخُت الخ٩الُ، ٠
()9
وهى ظؼء ال ًخجؼؤ مً البدىر الازغٍت .
اما ٢اهىن الترار الٟغوسخي ٗٞغٞه ٖلى
اهه " ظؼء مً مهماث الخضمت الٗامت  ،و
هى ظؼء مً ٖلم آلازاع جد٨مه اإلاباصت التي
جىُبٖ ٤لى ظمُ٘ البدىر الٗلمُت ،
الٛغى مىه يمان ؾالمت اإلا٨دكٟاث
ألازغٍت اإلاُمىعة في باًَ الاعى  ،و جدذ
اإلااء في الى٢ذ اإلاىاؾب َ ًٖ ،غٍ٤
الهُاهت و الخٟاّ و الضعاؾت الٗلمُت
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ً
ججىب جضمحره بضال مً الُ٣ام بالخٟغ،
ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بدٟغٍت به٣اطًت ؤو خٟغٍت
و٢اثُت.

الٗامت لٗىانغ الترار ألازغي اإلاخإزغة ؤو
التي جخإزغ ظغاء الُ٣ام بإال قٛا ٫الٗمت ؤو
الخانت اإلاؿاهمت في الخىمُت  ،و ً٣ىم
ً
ؤًًا ٖلى جٟؿحر و وكغ الىخاثج )10(.مً
زال ٫خغم الضولت ٖلى الخى ٤ُٞبحن
مخُلباث البدض الٗلمي و بحن الخُىع
الا٢خهاصي و الاظخماعي )11( .و ٖلم الازاع
في ٞغوؿا ًخم بُغٍ٣خحن ٗٞ ،ىضما ه٣ى" ٫
ٖلم الازاع " ُٗٞجي – اإلابرمج  -و هضٞه
البدض الٗلمي  ،ؤما " ٖلم الازاع الى٢اجي "
ٞهى لًمان خماًت الترار الازغي اإلاهضص
بإقٛا ٫الخىمُت  ،بال ؤن هضٞهما واخض هى
جُىٍغ الٗلىم و مٗغٞت اإلااضخي( )12(.
الك٩ل ع٢م .)01

و بظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ؤن ٖلم آلازاع
الى٢اجي لِـ بخسهو ٖلمي ًىضعط يمً
ٞغوٕ ٖلم آلازاع  ،وال بمىهج ٖلمي ظضًض في
الضعاؾاث ألازغٍت  ،و لِـ بمهلخت زانت
مؿخسضمت لى٢اًت الترار ألازغي ٦ ،ما
ظؿضه اإلاكغوٕ الٟغوسخي في آلاوهت ألازحرة
في اإلاٗهض الىَجي لبدىر ٖلم آلازاعالى٢اجي
 ،و ؤهما هى زُاع اؾتراجُجي هٓغي ٌؿعى
بلى الخى ٤ُٞبحن مكاعَ٘ الخىمُت اإلاٗانغة
 ،و خماًت الترار ألازغي اإلاالػم لها م٘ جغ٥
الخلى ٫الخ٣ضًغٍت ل٩ل بلض باٖخباع ؤهه ال
جىظض خلى ٫همىطظُت ًم ً٨حٗمُمها ٖلى
()7
ظمُ٘ صو ٫الٗالم في هظا الاَاع.

و ًىٟظ ٖلم آلازاعالى٢اجي و٤ٞ
املخُِ الخالي ( ق٩ل ع٢م  ، ) 02و هى
بظلًٟ ٪غى الُ٣ام بالدصخُو و جىُٟظ
الخٟغٍاث ٢هض ظم٘ البُاهاث الازغٍت
اإلاىظىصة في اإلاى ٘٢لخدلُلها و حسجُلها  ،ؤو
ً
ً
حُٛحروؿ ٤اإلاكغوٕ ٧لُا ؤو ظؼثُا لخجىب
خضور ؤي حُٛحرج٣جي للمكغوٕ ٢ض ًازغ
ً
()13
ؾلبا ٖلى اإلا٨دكٟاث الازغٍت.

زاهُا  :مٟهىم ٖلم الازاعالى٢اجي :
هى ٖلم ٌؿعى لضعاؾت ب٣اًا
الخًاعاث ال٣ضًمت و حهخم بجمُ٘ اإلآاهغ
و ألاوكُت البكغٍت في الٗهىع الؿاب٣ت ؛
اي ماضخي ؤلاوؿان  ،و ظمُ٘ وكاَاجه و
ٖال٢اجه بالبِئت  ،مً زال ٫الكىاهض
اإلااصًت اإلاُمىعة في باًَ الاعى ؤو جدذ
اإلااء ٢بل الُ٣ام بإٖما ٫الخىمُت  )8( ،وَٗض
"ٖلم آلازاع" مً ؤهم و ؤ٦ثر الٗلىم
ً
الاوؿاهُت جُىعا  ،و ْهىعه ٦خىظه ظضًض
في اؾتراججُاث الخٟاّ ٖلى الترار ألازغي
 ،وؤمغ يغوعي بالىٓغ بلى الٓغوٝ
اإلاهاخبت ليكإجه  ،هٓغا لخاظخه اإلااؾت
للٗضًض مً الضعاؾاث اإلاخٗضصة اإلاىاهج و

اما حٗغٍٟه خؿب الضوا ٫اإلاكاع٦ت في
الاجداص الاوعوبي في هظا املجا ٫؛ ٞهى
بظغاء اؾدباقي لى٢اًت الترار ألازغي
اإلاضٞىن في باًَ الاعى مً ازُاعجىؾ٘
اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ( ( )14ؤي ؤهه ًخم ٢بل
الُ٣ام بمكاعَ٘ التهُئت) و هى بظلً ٪ا٦ض
ٖلى مبضؤ خماًت الترار الازغي اإلاهضص
بإقٛا ٫الخىمُت  ،الظي ٌٗجي الخيباٍت و
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املخخلٟت التي ججم٘ بحن مسخل ٠الُغ ١و
الىؾاثل الٗلمُت و ألاصواث الخ٨ىىلىظُت
الجضًضة و اإلاخُىعة للبدض و الخىُ٣ب و
الٗغى  ،و ؤلازباث إلاا ظاصث به بُىن
اإلاهاصع و اإلاغاظ٘ الخاعٍسُت املخخلٟت ،
لِـ هظا  ، ِ٣ٞبل بن الٗشىع ٖلى جل٪
ً
املخلٟاث البكغٍت ٌٗ ،ض في خض طاجه ٦جزا
جاعٍسُا ال ً٣ضع بشمً ٗٞ ،لم آلازاع الى٢اجي
ؤنبذ هدُجت خخمُت ؤملتها ْغو ٝجُىعاث
الٗهغ ٞ ،هى ًمى٘ و٢ىٕ ال٩اعزت مً زال٫
جضزله ٢بل اهُال ١اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت
الؼاخٟت  ،و هىا ج٨مً ظضًخه و ؤهمُت في
مجا ٫خماًت الترار ألازغي مً الاهضزاع و
الؼوا ٫و الخشمحن.
٦ما ؤنبذ له ٖضة ٞغوٕ ٖلمُت جضعؽ في
الجامٗاث الجؼاثغٍت  ،و حٗمل ٖلى جُىٍغه
ً
و
في ٧ل مغة  ،هٓغا للمٗلىماث
اإلاٗاع ٝال٨شحرة التي ًضعها مً زال٫
اإلاٗاًىاث اإلاُضاهُت و الخٟغٍاث اإلاؿخعجلت
 ،في و٢ذ ؤنبذ ٌؿخٛل ٧إصاة ل٨خابت جاعٍش
ماضخي البكغٍت  ٠ُ٦ ،ال وصوٖ ٫ضة جداو٫
ظاهضة اإلاطخي ً
٢ضما بضعاؾت حٗغ ٝبٗلم
آلازاعالى٢اجي.
زالشا  :وكإة و جُىعٖلم آلازاعالى٢اجي و
صو اْ ٘ٞهىعه .
 .1وكإجه ٖ :غٞذ الضو ٫الاوعوبُت الٛغبُت
ً
ً
همىا ا٢خهاصًا مٗخبرا  ،مما ؤصي بلى
خضور نضماث بحن مً ً٣ىم بدماًت
الترار ألازغي و اإلاهُئحن  ،خُض ٧ان
ً
ً
ألاوٌٗ ٫اوي ه٣ها ٞاصخا مً الىاخُت
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ال٣اهىهُت الضاٖمت إلابضثه  ،ؤما الشاوي
٣ُٞابله الضٖم ال٣اهىوي ال٨بحر إلاكاعَ٘
الخىمُت الا٢خهاصًت  ،و مً زال ٫هظه
الهضماث ؾعى الاجداص الاوعوبي بلى
بًجاص خلى ٫ولى ْغُٞت للخى ٤ُٞبحن
الجاهبحن الا٢خهاصي و الش٣افي
(ألازغي) .خُض ظاءث اإلاباصعة مً
زال ٫وي٘ الاجٟاُ٢ت الاوعوبُت التي
ؤ٦ضث ٖلى ؤن الترار ألازغي شخيء
يغوعي مً اظل ٞهم جاعٍش البكغٍت
ؾىت  1953م  ،زُىة صٗٞذ باللجىت
الش٣اُٞت و الٗلمُت  ،اإلاىبش٣ت ًٖ
املجلـ الاوعوبي ؾىت  1963م في
اإلاُشا ١الظي هبهذ ُٞه بلى ؤن الخُىع
الا٢خهاصي و الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
ً
ً
ؾِك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلى جغار اإلاضن
و ظمالها  ،بياٞت بلى ػٍاصة ال٨شاٞت
مؿاًغة
و ٖضم
الؿ٩اهُت
الدكغَٗاث( )15التي ويٗها مٗٓم
()16
الضو ٫الاوعوبُت في هظا املجا، ٫
الخىظه الظي صٖم ُٞما بٗض بمُشا١
(البىضُ٢ت)الهاصعفي ؾىت  1964م.
ؤما في ًىم  19مً قهغ هىٞمبر مً
ؾىت  1968م ؤنضعث مىٓمت (
 )UNESCOاجٟاُ٢ت بكإن نىن اإلامخل٩اث
الش٣اُٞت التي تهضصها الاقٛا ٫الٗامت و
الخانت  ،التي اجسظث ق٩ل ماجمغاث
ٖاإلاُت و جىنُاث  ،للمؿاهمت في اه٣اط
ٖضة ميكأث طاث ُ٢مت ؤزغٍت باعػة ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي اإلاهضص بالؼوا ، ٫وصٖم
وكاٍ الخٟاّ ٖلى الترار الخًاعي ،

٢اهىهُت ٖ ،لمُت  ،ج٣ىُت  ،اصاعٍت  ،و مالُت
)مىاؾبت لخماًت الترار الازغي  ،ميكئت
بظل ٪اللجىت الضولُت الخ٨ىمُت لخماًت
الترار الش٣افي و الُبُعي الٗالمي ،
مضٖىمت بهىضو ١خماًت الترار الش٣افي و
الُبُعي الٗالمي٦ )19(.ما اٖترٞذ في الؿىت
هٟؿها باإلاغ٦ؼ الضولي (ٗ٦ )ICCROMىهغ
مً هُإتها الاؾدكاعٍت ٌ ،ؿاهم هى آلازغ في
()20
بٖضاص الخىنُاث و الاٖما ٫و البرامج .
لُخم في ؾىت  1984م ٖ٣ض هضوة في مضًىت
ٞلىعوـ ( ) FLORENCEبُٛت اٖضاص
جىنُت بلى خ٨ىماث الضو ٫خى ٫مىيىٕ "
ٖلم الازاع و الخىمُت " مكغوٕ ظؿض مً
َغ ٝمجلـ ؤوعبا بىِـ ( )Niceمً  4بلى
 6مً قهغ هىٞمبر  ،في هضوة بٗىىان " ٖلم
الازاع و الاقٛا ٫ال٨بري" التي ؤلر ٞيها ٖلى
يغوعة بصاعة جىُٟظ اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت
ال٨بري  ،و بًجاص الخلى ٫الخ٣ىُت و
ال٣اهىهُت و اإلاالُت  ،مً اظل صعاؾت و
خماًت الترار الازغي  ،بٗض الىخاثج
اإلاخىنل بليها مً زال ٫مٗالجت ٖضة
صعاؾاث لخجؿُض ٖضة مكاعَ٘ جىمىٍت
مخٗل٣ت بالبجى الخدخُت و الخىمُت الخًغٍت
في مسخل ٠البلضان الاوعوبُت  ،هظه الىضوة
ً
وظهت زهُها بلى اإلاهُئحن و ٖلماء الازاع ،
و اإلاهىضؾحن اإلاٗماعٍحن و املخُُحن و
الٗاملحن  ،التي ؤ٦ضث ٖلى ؤن الى٢ذ هى
البٗض الغاب٘ مً و ا ٘٢الاوؿان  ،لظا
ًخُلب وي٘ ه٣اٍ مغظُٗت للخٟاّ ٖلى
طا٦غة اإلااضخي )21(.

زانت بٗض ما ؤخضزه مكغوٕ ا٢امت الؿض
الٗالي ٖلى جهغ الىُل  ،مً زُغ بٚغا ١و
جضمحر اإلاٗابض التي قُضث قما ٫ؤؾىان
التي حٗىص أل٦ثر مً زالزت آال ٝؾىت  ،و ٦ظا
اإلاى ا ٘٢املجاوعة لها  ،والخدذ هظه
الاجٟاُ٢اث ٖلى يغوعة الخى ٤ُٞبحن نىن
اإلامخل٩اث الش٣اُٞت و بحن الخُٛحراث التي
ج٣خًيها الخىمُت الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت
َ ًٖ ،غٍ ( ٤الدكغَ٘  ،الخمىٍل  ،و
()17
الاظغاءاث ؤلاصاعٍت).
زم ؤنضع الاجداص الاوعوبي في الؿىت
اإلاىالُت ( 1979م ) اجٟاُ٢ت زاهُت لخماًت
الترار ألازغي  ،التي ظاء في مًمىجها ٖلى
ؤن الاولىٍت ج٨ىن لخماًت الترار ألازغي  ،و
طل ٪بخُبُ ٤الُغ ١الٗلمُت ألا٦ثر نغامت
في البدىر و الا٦دكاٞاث ألازغٍت  ،للخٟاّ
ٖلى ؤهمُتها الخاعٍسُت ٧املت  ،و مداولت
ؤٖما ٫الخٟغ ٚحر ٢اهىهُت  ،التي حؿبب
زؿاعة ٦بحرة للمٗلىماث الٗلمُت  ،و هي
ٚحر ٢ابلت لالؾترظإ  ،اإلاغهىهت بالُ٘٣
ألازغٍت  ،و ًخم ٧ل هظا مً زال ٫بُٖاء
الخٟغٍاث الازغٍت الُ٣مت الٗلمُت ال٩املت
ً ()18
خُشما ٧ان طل ٪مم٨ىا.
ؤما في ؾىت  1972م ؤنضعث مىٓمت
( )UNESCOاجٟاُ٢ت ؤزغي لخماًت الترار
الٗالمي الش٣افي و الُبُعي  ،التي خشذ مً
زال ٫بىىصها الدكغَُٗت ٖلى اجساط
ؾُاؾت ٖامت تهض ٝبلى ظٗل الترار ًاصي
وُْٟخه في خُاة املجخم٘  ،مً زال٫
املخآٞت ٖلُه و ٖغيه  ،و اجساط جضابحر (
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البىاء  ،و الىىُٖت اإلاهىُت  ،و الخٗاون
الضولي ) )24(،الظي صٖم ُٞما بٗض باإلاُشا١
الضولي الاوعوبي اإلاٗغو ٝباجٟاُ٢ت مالُا ،
التي حٗخبر هُ٣ت الخدى ٫و الخىظه هدى
ٖلم آلازاع الى٢اجي  ،ألامغ الظي ص ٘ٞبٟغوؿا
بلى بٖضاص مؿىصة جىُٓم ٖلم الازاع الى٢اجي
في ؾىت  1998م  ،في و٢ذ ٧ان الاجداص
الاوعوبي ٌؿعى بلى خماًت جغازه مً زال٫
جإؾِؿه ل٨ٟغة ٖلم الازاع الى٢اجي زال٫
ؾىىاث الؿخِىاث  ،ل ً٨هظه ال٨ٟغة باءث
بالٟكل إلاا ٖىلج مىيىٕ مايِىا و الظي
جم في ؾىت -1969و  1980م  ،و هي الٟترة
التي ٖغٞذ ٞيها الضو ٫الاوعوبُت  ،اػصهاعا
ً
ً
ا٢خهاصًا ٦.بحرا  ،و ٦ظا الاهدكاع الىاؾ٘
ألٖما ٫البيُت الخدخُت  ،في البِئاث
الخًغٍت و الغٍُٟت.

و مً زال ٫هظه الاٖخباعاث عؤث اهه مً
الىاظب الُ٣ام بٗضث ٖملُاث منها ما ًلي:
 الجغص الازغي .
 بصعاط الاٖخباعاث الازغٍت ٖىض
الُ٣ام بالخسُُِ.
 جدؿحن الاَاعال٣اهىوي .
 يمان جىٞحر اإلاىاعص ال٩اُٞت للٗمل
الازغي.
 اجساط زُىاث لخش ٠ُ٣الجمهىع
()22
بإهمُت خماًت الترار الازغي .
 جدؿحن جباص ٫اإلاٗلىماث بحن
الضو.٫
ً
بال ان هظه الىضوة ؤزاعث ٖضصا مً
الدؿائالث هىعص منها :
ً ٠ُ٦ م ً٨جدؿحن الاجهاالث
ٖلى اإلاؿخىي الٗملي اإلاُضاوي بحن
اإلا٣غعًٍ و املخُُحن و ٖلماء الازغ
ُٞ ،ما ًخٗل ٤باإلقٛا ٫ال٨بري ؟
ً ٠ُ٦ م ً٨لٗلماء الازغ و عظا٫
الاٖما ٫الاؾخٟاصة مً اه٣اط الازاع
لٗامت الىاؽ ؟
ً ٠ُ٦ م ً٨جىُٓم اجهاالث صاثمت
ما بحن عظا ٫الاٖما ٫الاوعبُحن و
()23
اإلاهُئحن و ٖلماء آلازاع؟
لخُٗي هظه الاٖما ٫زمغة بٗض زالر
ؾىىاث في بىىص اإلاُشا ١الضولي إلصاعة الترار
الازغي ؾىت  1990م  ،الظي صٖا بلى يغوعة
خماًت الترار الازغي  ،مً زال ٫وي٘
ؾُاؾت مخ٩املت  ،حٗض و ٠٢الدكغَ٘
ال٣اهىوي  ،و الُ٣ام ب ـ ـ ــ( باإلاسر  ،و الخدغي ،
الهُاهت  ،و الخ ، ٟٔالخُُ٣م  ،و بٖاصة

و هجخذ ٞغوؿا في اؾخٛال ٫الاجٟاُ٢ت
ألاوعوبُت لؿىت  1992م اإلاىٗ٣ضة في (
ً
ً
 )25()vallettaالتي ويٗذ بَاعا مخماؾ٩ا
لىي٘ ؾُاؾت حٗؼٍؼ خماًت الترار ألازغي ،
التي ٖغٞذ اؾخجابت واؾٗت  ،لهظا
اإلاكغوٕ ألاوعوبي ال٣ضًم الُغح الجضًض
اإلاهُلر  ،الظي ٢ام بٗملُت ج٣ىُت إلاؿاع
ٖلم آلازاع الى٢اجي في ؾىت  2000م إلاكغوٕ
(  ،)E.P.A.Cو زلو بلى ؤن اإلاكغوٕ لم
ًىجر زال ٫الاظخمإ اإلاىٗ٣ض في مضًىت
ُٞلُيُىؽ في الٟترة اإلامخضة مً  16بلى 18
صٌؿمبر  2004م )26(.بال ؤن ٞغوؿا ٖملذ
ظاهضة ٖلى وي٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي و
اإلااؾؿاحي  ،لٗلم آلازاع الى٢اجي الظي
05

حهض ٝبلى خماًت الترار ألازغي اإلاُمىع ؤو
اإلاٛمىع واإلاهضص بمكاعَ٘ الخىمُت  ،وؾىت
 2001م هي جاعٍش نضوع ؤو٢ ٫اهىن ٞغوسخي
في هظا املجا )27(. ٫ألامغ الظي ص ٘ٞبٟغوؿا
بلى التروٍج لٗلم آلازاع الى٢اجي صازل و
زاعط البالص  ،و بصٖائها بإن ٖلم آلازاع
الى٢اجي مً نىٗها  ،في و٢ذ ًغجر ُٞه
ال٨شحر مً الباخشحن جاعٍش ْهىعه ألو ٫مغة
في اإلاىٓىمت الدكغَُٗت اإلاخٗل٣ت بدماًت
الترار الازغي لضي بخضي الضو٫
ألاوعوبُت الكغُ٢ت ؤال و هي " عوماهُا "
التي هو ٢اهىجها الخام ع٢م (63
ٖ )1974/لى مبضؤ  " :بلؼام بظغاء
الازخباعاث ألازغٍت ٖلى ألاعاضخي اإلاغشخت
لخجؿُض اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ٦ ،ك٤
الُغ٢اث الؿغَٗت و مض زُىٍ الؿ٪٨
الخضًضًت  ،و الُ٣اعاث الىُ٣ٟت  ،و جغمُم
ال٣هىع  ،و طل٢ ٪بل بضاًت الٗمل ٞيها
 )28(،و مىه هجض ؤن ٖلم الازاع الى٢اجي ظاء
هدُجت ْغو ٝخخمُت ٞغيها الى اٖ ٘٢لى
٧ل مً ً٣ىم بٗملُاث الخىمُت  ،مً ؤظل
خماًت الترار الازغي.

ؾُاؾُت  ،خُض ٧اهذ البضاًت م٘ زُىٍ
الؿ ٪٨الخضًضًت  ،و بىاء الؿضوص و ق٤
الُغ٢اث  ،و جىؾُ٘ اإلاضن الهىاُٖت التي اصث
في ٦ثي مً الاخُان بلى جسغٍب و بزٟاء الٗضًض
()29
مً اإلاى ا ٘٢الازغٍت.

 .2صو اْ ٘ٞهىعهً :م ً٨خهغها في
الى٣اٍ الخالُت "
الخضمحر الظي خضر باؾم الخُىٍغ و
.2
اهجاػ مكاعَ٘ الخىمُت ٖ ،لما ؤن ٖىامل الخل٠
ً
البكغٍت ج٨ىن هخاثجها ؤ٦ثر ّ
خضة و جإزحرا ٖلى
ّ
الترار الازغي مً هٓحرتها الُبُُٗت  ،بط وك٩ل
ً
ً
زُغا جسغٍبُا مىٓما باؾم الشىعة الهىاُٖت ،
و ما جالها مً جُىعاث ا٢خهاصًت و اظخماُٖت و
05

 .2.2الؼخ ٠الٗمغاوي الخضًض ٚحر
املخُِ و ما اؾٟغ ٖلُه مً بهجاػ بيُاث
ّ
جدخُت ٖلى خؿاب م٣ىماث الترار الازغي
بضازل الخجمٗاث الؿ٨ىُت بىىٖيها
ّ
الخًغٍت و الغٍُٟت  ،هؼال ٖىض خاظت الىمى
ّ
الضًمىٚغافي اإلاتزاًض  ،و اعجٟإ وؿبت
ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في الخىايغ  ،و مىاَ٤
ّ
جىٞغ الكٛل (، )30خُض ؤنبدذ
املجخمٗاث الاوؿاهُت بداظت ماؾت بلى
مخُلباث ظضًضة  ،جدخاط بلى يغوعة جىٞحر
مباوي ظضًضة  ،ووْاث ٠جخماشخى م٘ خغ٦ت
الخُىع الخ٨ىىلىجي  ،و ما الى طل ٪مً
زضماث خًغٍت ٖلى خؿاب آلازاع
()31
ال٣ضًمت في ٦شحرمً ألاخُان .
اهدكاع الاخُاء بًىاحي اإلاضن  ،و ججضًض
.2
ً
البىاًاث  ،انبذ ٌك٩ل زُغا خُ٣ُ٣ا ٖلى
م٨ىهاث هظه اإلاغا٦ؼ  ،زانت اإلا٨ىهاث الٟغُٖت
منها اإلاىُىٍت ٖلى الُ٣مت الازغٍت و الخاعٍسُت
()32
.
جؼاًض وعي املجخم٘ الضولي بإهمُت
.2
الترار الازغي في جسلُض آزاع الاوؿان ٖلى ال٨ىهـ و
الخٟاّ ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت و الخًاعٍت
للمجخمٗاث الاوؿاهُت  ،ال ؾُما بٗضما قاهضه
الٗالم مً صماع في ًٚىن الخغبحن الٗاإلاُحن
الاولى و الشاهُت  ،و ما هجم ٖنهما مً جضمحر و

اهضزاع الٗضًض مً اإلاى ا ٘٢و اإلاٗالم الخاعٍسُت الىضواث ّ
الغُٗٞت اإلاؿخىي خى ٫ؾبل
خماًت الترار الازغي  ،وو٢اًخه مً الازُاع
اإلاهمت .
املخض٢ت به  ،و الؾُما ػخ ٠مكاعَ٘
بط لم حٗض ٖملُت الخٟاّ ٖلى الترار
الخىمُت اإلاٗانغة ٖلى خؿابه ٦ ،مىٓمت
ج٣خهغ ٖلى الضولت التي جىظض بها جل٪
الامم اإلاخدضة للتربُت و الٗلىم و الش٣اٞت
اإلاٗالم ٞدؿب و هما هى مهمت املجخم٘
( ،)UNESCOو اإلاغ٦ؼ الضولي لضعاؾت
الضولي ٩٦ل .
خ ٟٔالترار و جغمُم اإلامخل٩اث الش٣اُٞت
جُىعج٣ىُاث جىزُ ٤و اعقٟت الترار ألازغي ،
.2
( )35( ،)ICCROMو املجلـ الضولي للمٗالم
خُض اؾخُاٖذ الشىعة الغ٢مُت التي قهضها الٗالم
الازغٍت
اإلاى ا٘٢
و
الخاعٍسُت
مازغا حُٛحرال٨شحرمً اإلاٟاهُم و الىؾاثل  ،و بظل٪
()36
التي ال جخى اٖ ٤ٞلى
(،)ICOMOS
انبدذ ٧ل الضو ٫حٗخمض ٖلى ٖملُاث مغجبُت بدؿُحر
ٖغى الخُِ  ،و البرامج الخاعٍسُت التي
الترار الازغي و ؤعقٟخه ٖلى الىٓم اإلاٗلىماجُت  ،التي
حٗمل ٖلى جُىٍغ اإلاماعؾاث الٗلمُت
٢ىامها مجمىٖت مً الخ٣ىُاث التي حٗمل ٖلى اؾخ٣با٫
()37
زضمت للترار الازغي .
مىاعص البُاهاث و جدىٍلها الى مىخجاث مٗلىماجُت مغهت
ٌٗ .7.2خبر الترار ألازغي مهضع اؾاسخي في
الخٟاٖل  )33(،مشل هٓام اإلاٗلىماث الجٛغ اُٞت ( )SIG
الظي انبذ ٌؿخٗان به في عؾم الخغاثِ الغ٢مُت الضزل ال٣ىمي للبلضان الؿُاخُت  ،و هى
اإلاخمحزة بالض٢ت اإلاخىاهُت في بؾ٣اٍ اإلاى ا ٘٢ألازغٍت ٖامل مهم مً ٖىامل الاؾخُ٣اب
يمً بِئتها الاظخماُٖت و الُبُُٗت ًٞ ،ال ًٖ ظم٘الؿُاحي بىىُٖه الضازلي و الخاعجي  ،بطا
مً اخؿيذ ٖملُت بصاعجه ٨ً ،ىن مهضع
اإلاٗلىماث و جسؼٍنها في بىى ٥مٗلىماجُت زانت  ،و ما
زم مٗالجتها آلُا  ،و جدلُليها بك٩ل ٚحرمؿبى)34(. ١الاهخٗاف الا٢خهاصي للبلض  ،و بالخالي ‘ٝن
الترار الازغي ٖىهغ ٞاٖل في الخىمُت
جُىعاإلاىٓىمت الدكغَُٗت  ،و الخىُٓمُت
.2
اإلاؿخضامت للمجخمٗاث  ،و لِـ ٖاث٣ا ٦ما
للترار الازغي ٖلى الهُٗضًً الىَجي مً زال ٫ما
ًضعي بٌٗ اإلاؿدشمغًٍ زُإ.
ؤنضعجه الضوٖ ٫لى اإلاؿخىي املخلي و الا٢لُمي مً
ٖلى ً
ابٗا  :مباصت و ٚاًاث ٖلم آلازاعالى٢اجي:
٢ىاهحن ظضًضة في ؾبُل خماًت الترار الازغي  ،و ع
ٌٗخمض ٖلم آلازاع الى٢اجي ٖلى ؤعبٗت
الهُٗض ألاممي الظي ٌؿدىض بلى مجمىٖت مً
ّ
صٖاثم ؤؾاؾُت مً خُض اإلابضؤ ،و ظؼ اُٞت
اإلاٗاهضاث و اإلاىازُ ٤الضولُت في هظا الكإن.
مً خُض مؿخىي الخُىع اإلاخٟاوث بحن
يُ ٠بلى طلْ ٪هىع الٗضًض مً
بلضان الٗالم ،و جباًً ؤهٓمتها الدكغَُٗت و
اإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت في هظا
هي:
املجا ، ٫خُض حٗمل ظاهضة ٖلى ؾً
ال٣ىاهحن  ،و ٖ٣ض اإلااجمغاث  ،و جىُٓم
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.1

.2

.3

.4

اإلابضؤ الىٓغي  :و هى خماًت الترار
ألازغي مً زُغ مكاعَ٘ الخىمُت
الؼاخٟت ٖلى خؿابه.
الدكغَ٘ :يغوعة مغاظٗت اإلاىٓىمت
ال٣اهىهُت املخلُت و ٤ٞمباصت و
جىنُاث اجٟاُ٢ت ٖلم  1972م
ّ
الهاصعة ًٖ "الُىوؿ٨ى"،و اجٟاُ٢ت "
ؤلاً٨ىمىؽ " ؾىت  1990م.
البىاء اإلااؾؿاحي  :يغوعة نُاٚت ؤَغ
الٗمل اإلااؾؿاحي اإلاخىاؾ ٤في هظا
ؤلاَاع ًٖ َغٍ ٤بٖاصة جإهُل
اإلااؾؿاث ال٣اثمت  ،ؤو ابخ٩اع هُا٧ل
آزغي ظضًضة  ،و جىٞحر ّ
الجى
اإلاالثم لخٗاٌكهما  ،ختى ال جخضزل
نالخُاث بًٗهما البٌٗ .
الخمىٍل اإلاالي :يغوعة عنض مهاصع
مالُت زابخت ،و صاثمت لخمىٍل مسخل٠
ٖملُاث " ٖلم آلازاع الى٢اجي " ٧ ،ابخ٩اع
ماؾؿت ٖمىمُت حؿهغ ٖلى طل ، ٪ؤو
جسهُو محزاهُت مدضوصة في هظا
ؤلاَاع للهُئت الىنُت ٖلى ُ٢إ الترار
ألازغي.

و ٖلى هظا الاؾاؽ هجض مؿخىي " ٖلم
ً
آلازاع الى٢اجي " في بلضان ؤوعوبا مخباًىا ،
جباًىا قضًضا ٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫هجض
ٞغوؿا في ٢مت الهغم  ،جليها بغٍُاهُا و ؤإلااهُا
 ،زم صو ٫ؤوعوبا الٛغبُت  ،و جليها ؤوعوبا
الكغُ٢ت  ،ؤو البلضان الاقتراُ٦ت ٢بل
ؾ٣ىٍ اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي ؾىت  1989م ،
ؤًً هالخٔ عوماهُا في م٣ضمت الترجِب و

عوؾُا في اإلاازغة  ،ألجها لم جبظ ٫ؤصوي ظهض
()38
في هظا اإلا٣ام.
٦ما هجض "ٖلم آلازاع الى٢اجي " حهض ٝبلى
ّ
ٚاًت ؾامُت ،جخمشل في بًجاص خل جى ا٣ٞي
ّ
للمٟاع٢ت ال٣اثمت بحن الترار ألازغي
باٖخباعه مىعص َبُعي مدضوص ٚحر مخجضص،
و ما ٌك٩له مً ٢ل ٤متزاًض هدُجت إلاا
ًخٗغى له مً ؤزُاع و ٦ىاعر ً٨ىن
ؤلاوؿان اإلادؿبب الاوٞ ٫يها  ،و اخخُاظاث
الخىمُت ؤلا٢لُمُت و الا٢خهاصًت التي ال
ّ
جسضم اإلاهلخت الخانت  ، ِ٣ٞو بهما
املجخم٘ بإ٦مله مً ظهت ؤزغي.
ً
زامؿا  :هُئاث البدض اإلاخسههت في
ّ
مجا ٫الترار ألازغي:
 .1اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر الٗلمُت
ً
(ً : )CNRSمشل هظا اإلاغ٦ؼ قغٍ٩ا
مهما إلااؾؿاث ٖلم آلازاع الى٢اجي
بمىظب اجٟاُ٢ت الخٗاون اإلابرمت بِىه ،
و بحن اإلاٗهض الىَجي ألبدار ٖلم آلازاع
الى٢اجي بخاعٍش  24ماعؽ ؾىت  2003م
َّ
؛ ال ؾُما و ؤهه ؤ٦بر هُئت بدشُت في
ٞغوؿا .
 .2املجلـ الىَجي للبدىر ألازغٍت (: )CNRA
حٗخبر هظه الهُئت بمشابت ؤٖلى هُئت
جىظيهُت للضعاؾاث و البدض في خ٣ل آلازاع
ّ
ٖبر التراب الٟغوسخي  ،و هى بظلٌ ٪كغٝ
ّ
ٖلى وكاَاث ٦ال مً اللجان الئل٢لُمُت
للبدض ألازغي ؛ و اإلاغ٦ؼ الىَجي إلاا ٢بل
الخاعٍش ( ،)CNPو مضًغٍت البدض في ٖلم
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آلازاع البدغي ( ،)DRASMو اإلاغ٦ؼ الىَجي
لٗلم آلازاعالخًغي (.)CNAU

اإلاُ٩اهُُ٨ت في اق٩ا ٫ؤُ٣ٞت مخىاػٍت (
ً
نىعة ع٢م  ،)02 :او مخ٣اَٗت ؤخُاها
ؤزغي (نىعة ع٢م  ،)03 :و طلٖ ٪لى امخضاص
مؿاخت جتراوح ما بحن  % 12 ، 5مً حجم
ّ
اإلاٗغيت
ؤلاظمالُت
اإلاؿاخت
()39
للدصخُو.

ًٞال ًٖ مؿاولُت هظا املجلـ في
مغاظٗت  ،و ا٢تراح ٧ل الخضابحر اإلاخٗل٣ت
بالضعاؾت الٗلمُت  ،و ظغص الترار ألازغي
مً زالُ٢ ٫امه ٖلى جدضًض الخغٍُت
ألازغٍت الٟغوؿُت باؾخمغاع ؛و الٗمل ٖلى
هخاثج الٗملُاث ألازغٍت و خماًت  ،و خ، ٟٔ
و جشمحن الترار ألازغي بك٩ل ٖام بما ٞيها
هخاثج ٖلم آلازاع الى٢اجي  ،هظا ما جهبىا
بلُه الىػاعة ال٣اثمت بد ٟٔالترار
بالجؼاثغ.
ً
زامؿا ٖ :ملُاث و اصواث و ج٣ىُاث جىُٟظ
ٖلم آلازاعالى٢اجي:
حٗخمض ٖملُاث ٖلم الازاع الى٢اجي في
اصاء مهامها اإلاُضاهُت ٖلى هىٖحن مهمحن
مً الخىُ٣ب الازغي اإلاؿخعجل ؛ اي
الخىُ٣ب اإلاغبىٍ بخدضًض الٟترة الؼمىُت  ،و
ً
الًٟاء الجٛغافي مؿب٣ا  ،و ٌٗغ ٝالاو٫
منها :

و ًسخل ٠الدصخُو بحن اإلاىاَ٤
الغٍُٟت و الخًغٍت ٟٞ ،ي الخالت الاولى ًخم
بىاؾُت الالت التي تهض ٝبلى حُُٛت
مؿاخت ألاعى ال٩لُت  ،اإلاكغوٕ الخىمىي
مً(  % 7بلى  ) % 10مً مؿاخت الاعى
ال٩لُت َ ًٖ ،غٍ ٤خٟغ زىاص ١جمخض
(  20م بلى  50م ).
مً
و خؿب اإلااصة (  )1- 523مً ٢اهىن الترار
ٞ ،ةن ٖملُاث الدصخُو ًى٧ل بها بلى
ماؾؿت ٖمىمُت وَىُت طاث َبُٗت
بصاعٍت هي  ،)Inrap( :ؤو اإلاهالر الازغٍت
اإلاٗخمضة لضي الؿلُاث الا٢لُمُت  .بٗضما
ًخم ؤلاٖالن ًٖ لؼوم الدصخُو مً ٢بل
مدا ٔٞاإلاىُ٣ت  ،و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 27
مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ، 2004- 90
اإلااعر في  30ظىان .2004

 .1الدصخُو  :هى الاصاة اإلاؿخسضمت في
ٖملُت جدغي آلازاع اإلاضٞىهت في باًَ الاعى
و حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ج٣ىِخحن مسخلٟخحن ،
ج٣ىُت الاعو٢ت اإلاخىاػٍت اإلاٗخمضة في الخجغبت
الٟغوؿُت (نىعة ع٢م  ، ) 01 :و الخ٣ىُت
الشاهُت هي ج٣ىُت املجؿاث الكبُ٨ت
اإلاٗخمضة في اوعوبا الكغُ٢ت ( آالث زانت)
 ،و منها التي حٗخمض ٖلى بظغاء مؿاًغ
( ) SONDAGEم٨شٟت باملجاعٝ

و بٗض الاهتهاء مً الدصخُو ًخم بٖضاص
ج٣غٍغ الدصخُو  ،و بخالخه ٖلى مدأٞ
ؤلا٢لُم  ،و اإلاهالر اإلاٗىُت بةصاعة الترار
ألازغي اإلاخمشلت في اإلاضًغٍت الجهىٍت
للكاون الش٣اُٞت و اإلاهلخت الجهىٍت
لآلزاع  ،التي جغؾل بضوعها وسخت ٖلى اإلايهئ
و مال٪
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ألاعى .و اؾدىاصا ٖلى مًمىن ج٣غٍغ
ٖملُت الدصخُو ًخم اجساط ال٣غاع اإلاخٗل٤
بة٢امت خٟغٍت ؤزغٍت و٢اثُت مً ٖضمه.

الخاعٍش املخخمل لبضء الخٟغٍت ،و مىاُٖض
الاهتهاء و الدؿلُم.
ً
زامؿا  :بىاصع ٖلم الازاع الى٢اجي في
الجؼاثغ :
ل٣ض ٢امذ الضولت الجؼاثغٍت بىي٘
ههىم ٢اهىهُت  ،مً اظل خماًت التراثها
الخًاعي  ،و طل ٪بالخٗاون بحن مهالر
وػاعة الش٣اٞت و مهالر ُ٢إ ألاقٛا٫
الٗمىمُت في مجالحن هما . :
 .1املجا ٫الىٓغي  :وي٘ اإلاكغٕ
الجؼاثغي مباصت ٖلم آلازاع الى٢اجي
مً زال ٫الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخممت
لبٌٗ مىاص ال٣اهىن  04- 98اإلاخٗل٤
بدماًت الترار الش٣افي  ،و صمجها م٘
٢ىاهحن جسو الخىمُت اإلاؿخضامت (
مسُِ اؾخهالح اإلاى ا ٘٢ألازغٍت
الظي ٌٗض زهُها لخماًت اإلاى ا٘٢
ألازغٍت و املخمُاث ) ،و ٦ظل ٪مً
زالٖ ٫ملُت جُُ٣م ألازغ البُئي  ،الظي
ً
ً
ًاصي صوعا ٦بحرا في ٖلم ألازغ الى٢اجي ،
خُض حٗض صعاؾت و حصخُو آلازاع
جدذ ؾُذ ألاعى في اإلاى ٘٢اإلاٗجي
بالخىمُت الٗمغاهُت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً
وزاث ٤جُُ٣م ألازغ البُئي ( )40في اإلاغاخل
املخخلٟت إلهجاػ اإلاكغوٕ ٦ ،ما حؿاٖض
صعاؾت جُُ٣م آلازاع البُئُت بضعاؾتها
خى ٫اإلاىاعص الُبُُٗت  ،الضعاؾت
الؿُدُت للمى ، ٘٢و الضعاؾت
الجٛغ اُٞت في الخمهُض للخٟغٍت
الى٢اثُت  ( ،مسر ٖام ) ،خُض جمض

 .2الخٟغٍت الى٢اثُت:
ّ
هي بظغاء ٚحر صاثم  ،خُض ال ًٌىٟظ بال
ّ
بٗض بظغاء ٖملُت الدصخُو و جإُ٦ض هظه
الازحرة مً ظهتها ٖلى وظىص ؤزاع ٦شحرة ،
حؿخىظب بظغاء خٟغٍت ؤزغٍت ٢اثمت بظاتها.
و الخٟغٍت الى٢اثُت ٧ةظغاء اؾخصىاجي  ،ال
جسخل ًٖ ٠الخٟغٍت ؤلاه٣اطًت ؾىي في
مىٖض ؤلاظغاء  ،خُض جىٟظ بىٟـ الخ٣ىُاث
و آلالُاث اإلاٗخمضة جماما  ،و لٗل الازخالٝ
الىخُض بُنهما ٨ً ،مً في ؤن الخٟغٍت
ّ
ؤلاه٣اطًت ال جىُل ٤بال بٗض اهُال ١اإلاكغوٕ
الخىمىي ٖلى خؿاب آلازاع و بجال ٝظاهب
منها في مٗٓم ألاخُان  ،بِىما الخٟغٍت
الى٢اثُت ٞهي بظغاء اؾدباقي إلاى٘ خضور
ال٩اعزت ؤنال ٚ ،حر ؤجها جب٣ى مغبىَت
بالٓغو ٝالاؾخصىاثُت املخُُت بالخٟغٍت
ؤلاه٣اطًت مً خُض ي ِٛالٗامل ا ّلؼمجي
ًّ
املخضوص ظضا  ،و ٖضم مغاٖاة الٓغوٝ
اإلاىازُت ؛ و ٖضم الالتزام بغػهامت الخٟغٍت
ً
ألازغٍت اإلابرمجت زهىنا.
٦ما ًخم الٗمل بىاؾُت ٖ٣ض مبرم بحن
اإلاهُإ ،و الجهت اإلا٩لٟت بدىُٟظ الخٟغٍت
الى٢اثُت ،خُض ًخم الاجٟا ١خى ٫قغوٍ ػ
ْغو ٝبهجاػ ،و جمىٍل الخٟغٍت الى٢اثُت
باإلياٞت بلى الخ٣ىُاث الٗلمُت و اإلاىاعص
اإلاالُت و البكغٍت اإلاؿخسضمت ،و جدضًض
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هظه الضعاؾاث اإلاٗلىماث الًغوعٍت  ،التي ٖغٞذ بإجها ٧ل ج٣صخي ًخم الُ٣ام به
بهىعة ٖلمُت  ،و حؿخسضم ُٞه
التي جسو اإلاى ٘٢و اإلاكغوٕ اإلا٣ترح.
الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت في اإلاُضان  ،بهضٝ
 .2املجا ٫الخُبُ٣ي :و ًخمشل في الجهىص
الخٗغٖ ٝلى املخلٟاث ألازغٍت  ،بمسخل٠
اإلابظولت بالخٗاون بحن ُ٢إ ألاقٛا٫
ؤهىاٖها و ٖهىعها  ،و جدضًض مى اٗ٢ها و
الٗمىمُت و ُ٢إ الش٣اٞتٖ ،لى ؾبُل
هىٍتها  ،بُٛت الُ٣ام بٗملُت بٖاصة بوكاء
اإلاشا ٫جل٣ى مهالر مضًغٍت الش٣اٞت
(بىاء)  ،طاث َاب٘ ا٢خهاصي و اظخماعي  ،و
لىالًت جلمؿان مغاؾلت مً اإلاهالر
ز٣افي إلهماء مٗغٞت الخاعٍش بمٟهىمه
اإلاٗىُت بخسُُِ َغٍ ٤الؿُاع قغ١
ألاوؾ٘ و جُىٍغها وحكمل هظه ألابدار :
ٚغب  ،جخًمً اجساط بظغاءاث للُ٣ام
 .1ؤٖما ٫الخىُ٣ب و البدض في مؿخىي
بٗملُت مسر ازغي إلاٗغٞت بم٩اهُت
مؿاخت مُٗىت  ،ؤو مىُ٣ت مدضصة ،
اخخىاء الًٟاءاث التي ًمغ بها هظا
ؾىاء ٧اهذ َبُُٗت ؤو جدذ
الُغٍٖ ٤لى آزاع ٦ .ما ٢امذ الجؼاثغ
ماثُت ج٨ىن في ق٩ل خٟغٍاث و
بالخٗاون م٘ الضو ٫التي جبيذ ٖلم
اؾخ٣هاءاث بغٍت ؤو جدذ ماثُت  ،ؤو
آلازاع الى٢اجي في جسُُُها الٗمغاوي
ابدار ؤزغٍت ٖلى اإلاٗالم  ،و جد ٠و
مً بُنها ٞغوؿا و طل ٪ال٦دؿاب
مجمىٖاث مخدُٟت  ،وَكمل َلب
الخجغبت اإلاخمشلت في الخ٣ىُاث اإلاخبٗت و
الخهىٖ ٫لى عزهت البدض.
الىؾاثل اإلاٗخمضة مشل الخ٣ىُاث
 .2اإلا٩ان ؤو اإلاىُ٣ت اللظًً ؾخجغي
ال٨الؾُُ٨ت  ،و ٖملُت الدصخُو  ،و
ٞيهما الابدار  ،و الُبُٗت ال٣اهىهُت
الخغٍُت الازغٍت التي جب٣ى اؾاؾُت في
للم٩ان.
ٖلم آلازاعالى٢اجي .
 .3مضة الاقٛا ٫اإلاؼٖم الُ٣ام بها  ،و
ً
()41
ؾاصؾا :جُبُٖ ٤لم آلازاع الى٢اجي في
الهض ٝالٗلمي اإلايكىص.
الجؼاثغ:
و للى٢ىٖ ٝلى ٖملُاث جُبُٖ ٤لم آلازاع
ً
للخضًض ًٖ جُبُٖ ٤لم آلازاعالى٢اجي
الى٢اجي مُضاهُا ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫هظ٦غ ما
ٖلى التراب الجؼاثغي ٨ً ،خٟي ِ٣ٞ
ًلي:
الخُغ ١بلى الٗملُاث التي هٟظث مً ؤظل
 .1الىعقت الاوعوبُت اإلاٛاعبُت :
جد ٤ُ٣هظه الضعاؾت الجضًضة  ،و بطا
ظؿضث هظه الىعقت في بَاعالخٗاون
جمدهىا ال٣اهىن الجؼاثغي (ع٢م 04-98 :
اإلاكتر ٥بحن الجؼاثغ و ٞغوؿا جدذ عٖاًت
ً
الهاصع في ؾىت  1998م)  ،ال هجض حٗغٍٟا ؤو
مىٓمت ( ، )Unescoو اوٗ٣ضث هظه
بقاعة بلى ما ٌٗغ ٝبٗلم آلازاع الى٢اجي ما
الىعقت في الجؼاثغ في الٟترة اإلامخضة مً 26
ٖضي الخُغ ١بلى اإلا٣هىص باألبدار ألازغٍت
‘لى  30مً قهغ هىٞمبر ؾىت  2003م ،و
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بهظا اإلاى ، ٘٢و الخض مً جسغٍب ما ب٣ي
منها  ،و الخٟاّ ٖلى اإلاؿخىٍاث ألازغٍت.
ٞإهجؼ الدصخُو في مىي٘
اهُال ١الُ٣اع الى٣ٟي الؿغَ٘ (مُترو
الجؼاثغ)  ،باالقترا ٥م٘ ٞغٍٖ ٤مل م٨ىن
ً
مً ازىا ٖكغ ( )12باخشا مسخها ظؼاثغٍا
 ،مً اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدض في ٖلم آلازاع
( )CNRAو اعبٗت باخشحن و مجمىٖت مً
اإلاهىُحن مً الضًىان الىَجي لدؿُحر
اإلامخل٩اث الش٣اُٞت املخمُت و اؾخٛاللها
لىالًت الجؼاثغ الٗانمت ( ،)OGEBCو
بَاعاث مً اإلاٗهض الٟغوسخي ألبدار ٖلم
الازاع الى٢اجي  ،و طل ٪في بَاع بجٟاُ٢ت
الكغ٦ت التي ؤبغمذ ما بحن اإلاٗهض اإلاظ٦ىع
مً ظهت ووػاعة الش٣اٞت الجؼاثغٍت
(  1430هـ  2009 /م ) ،مً ظهت
ؾىت
زاهُت  ،جدذ الغٖاًت الؿامُت إلاىٓمت
ّ
"الُىوؿ٨ى" باٖخباع ؤن اإلاى ٘٢مسجل في
٢اثمت الترار الٗالمي ًٞ ،ال ًٖ
اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت التي ٢ضمتها قغ٦ت ُ٢اع
الجؼاثغ لؤلهٟا )EMA ( ١باالجٟا ١م٘ وػاعة
ّ
الى٣ل الجؼاثغٍت .

صامذ زالزت اًام  ،جم زاللها صعاؾت و ا٘٢
ٖلم الازغ الى٢اجي و الخىمُت الا٢لُمُت
بمىُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا ٖامت  ،و اإلاٛاعبُت
زانت ً ،بمؿاهمت الى٧الت الىَىُت
ً
لخماًت الازاع ؾاب٣ا  ،و اإلاٗهض الٟغوسخي
()42
للبدىر في ٖلم ألازغ الى٢اجي (، )Inrap
ٖغيذ مً زالله ؾُاؾاث ٧ل مً صولت(
الجؼاثغ  ،جىوـ  ،مىعٍخاهُا  ،اإلاٛغب )  ،في
مجا ٫خماًت الترار ألازغي  ،بياٞت بلى
ٖغى زام بالخجغبت الٟغوؿُت في مجا٫
ٖلم آلازاع الى٢اجي ٦ ،ما ٖغيذ الىعقت
مجمىٖت مً الٗملُاث اإلاُضاهُت املجؿضة
في الجؼاثغ ٦مى ٘٢مضًىت قغقا( ٫
مغ٦ضا ) ٫و ٦ظا الخُغ ١بلى ٖغى الترؾاهت
ال٣اهىهُت و اإلااؾؿاجُت في مجا ، ٫لضو٫
قما ٫بٞغٍُ٣ا  )43(.و جب٣ى الخٟغٍت
الى٢اثُت املجؿضة بٗانمت الجؼاثغ ُ ،ح ُّ
ٗض
مً بحن ؤو ٫الخُبُ٣اث اإلاُضاهُت التي
ظؿضها اإلاٗهض الٟغوسخي في ٖلم آلازاع
الى٢اجي  ،زاعط خضوص ٞغوؿا .و ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫هظ٦غ همىطظحن للخٟغٍت الى٢اثُت
التي ٧ان لي ههِب مً اإلاكاع٦ت في الٗمل
اإلاُضاوي ٦خجغبت ؤولُت في هظا اإلاُضان.
الخٟغٍت الى٢اثُت بؿاخت الكهضاء.
.2
٢امذ الجؼاثغ بخجؿُض مكغوٕ
الخٟغٍت الى٢اثُت ٖ ،لى مؿخىي الجؼاثغ
الٗانمت  ،باإلاى ٘٢الظي ً ٘٣ؤؾٟل
٢هبت الجؼاثغ  ،و اإلاهى٦ ٠ترار ٖالمي
 ،لضي مىٓمت الُىوؿ٨ى ؾىت  1992م ،و
تهض ٝالضولت الجؼاثغٍت مً زال ٫هظه
الخُىة بلى جدضًض َبُٗت آلازاع اإلاىظىصة

هظه الخٟغٍت حٗخبر امخضاص و ج٨ملت
ّ
للدصخُو الظي جم جىُٟظه ؾىت (1424هـ
ّ
2003 /م ) ٖ ،لى مؿخىي " ظؼٍغة الالهم
بال٣هبت الؿٟلى و املجاوعة إلاى ٘٢مدُت
الى( ٤ٟمُترو الجؼاثغ) مً الىاخُت
الٛغبُت.
٩ٞاهذ بضاًت الخٟغٍت الى٢اثُت ٞخذ
مجؿحن (ؾبرًً) مغبٗحن ًبٗضان ًٖ
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ً
بًٗهما البٌٗ بىدىي ( 60مترا) ،
ؤخضهما ً ٘٣في قما ٫مىُ٣ت اإلاكغوٕ
(املخُت اإلاؿخ٣بلُت) ،و الشاوي بجىىبها(.
.)04
:
ع٢م
نىعة
ل٣ض اؾٟغث هظه الخٟغٍت في بضاًتها ٖلى
خٟغ مؿاخت اظمالُت م٣ضاعها ( 400م، )2
و ا٦دكاٞاث ؤولُت  ،مً
ً
( 4بلى  5امخاع) بدشا بلى ٚاًت بلى ٙالُب٣ت
الٗظعاء  ،خُض ؾمدذ ٖملُاث
الدصخُو في ال٨ك ًٖ ٠ب٣اًا ؤزغٍت في
مىخهى ألاهمُت مً جاعٍش مضًىت الجؼاثغ
الًاعبت في ٖم ٤الخاعٍش ٖبر الٗهىع  ،و
تهض ٝهظه الٗملُت بلى جدضًض َبُٗت آلازاع
بهظا اإلاى ، ٘٢و الخض مً الخضمحر ما جب٣ى
منها ًٖ َغٍ ٤هظا اإلاكغوٕ  ،و الخٟاّ
ٖلى مؿخىٍاث ؤزغٍت ًهل ٖم٣ها ؤ٦ثر مً
 7امخاع  ،زم ال٨كٞ ٠يها ًٖ حي ؾ٨جي
ٌٗىص للٟترة الٗشماهُت  ،و اإلاخمشل في اخُاء
ؾ٨ىُت (نىعة ع٢م  )05 :و بِذ اإلاا٫
وب٣اًا مسجض الؿُضة (نىعة ع٢م ،)06 :
ومً الل٣ى الازغٍت الٟساعٍت و  ُ٘٢مً
مؿ٨ى٧اث (نىعة ع٢م  .)07و هؼوال في
ً
اإلاؿخىي الاعضخي بدشا ٖثر ٖلى ب٣اًا حٗىص
للٟترة الغوماوي (نىعة ع٢م .)08 :
٩ٞاهذ او ٫ججغبت ٌكهض ٞيها للجؼاثغ
جى ٠٢مكغوٕ جىمىي ٦بحر  ،مً اظل
خماًت جغازىا الازغي ًهل ٖم٣ها ؤ٦ثر مً
 7امخاع ،خُض جم ال٨ك ًٖ ٠ما ًلي :
* ٦ىِؿت في مؿخىٍاث ؤؾٟل جخًمً
صخً ٖغيه  10امخاع لم حٗغ ٝخضوصها
ألن ظضعاجها جسغط ًٖ مىُ٣ت الدصخُو.

* ٦ك ًٖ ٠اعيُت في مؿخىي ؤٖلى جخ٨ىن
مً ٞؿُٟؿاء ٢ىام ػزاعٞها صو اثغ و
ؾلؿلت مً اإلاغبٗاث ويٗذ بالخىاوب م٘
الضو اثغ.
حٗخبر هظه الىخاثج ؤولُت ألن اإلاؿخىٍاث
ً
الا٦ثرٖم٣ا لم ًخم ال٨كٖ ٠نها و ًم ً٨ؤن
حٗىص ختى للٟترة الُٟيُُ٣ت و خ٣ب ما ٢بل
الخاعٍش.
بن هظه الٗملُت ؾاهمذ في ٦ؿب
ج٣ىُاث ظضًضة في ٖملُاث الخضزالث
ألازغٍت  ،و جضعٍب ؤًضي ٖاملت في خ٣ل
الترار الجؼاثغي.
الخٟغٍت ؤلاه٣اطًت (٢هغاإلاكىع):
.3
 .1.3جاعٍش بىاء ال٣هغ  :بجي ٢هغ اإلاكىع
مً َغ ٝالؿلُان ٌٛمغاؾً بً ػٍان في
ؤواؾِ ال٣غن الؿاب٘ الهجغي اإلاى ا٤ٞ
لل٣غن الشالض ٖكغ اإلاُالصي  ،اجسظه م٣غا
له ولخاقِخه بضال مً ال٣هغ ال٣ضًم  ،وال
ًؼا٢ ٫اثما بإؾىاعه  ،و بابه الغثِسخي
()44
اإلاٗغو ٝبباب الخىجت.
ل٣ض اصي ٢هغ اإلاكىع ؤصواع مخٗضصة في
الخاعٍش  ،خُض اجسظ ٣٦هغ مل٩ي  ،وسجً
و خهً  ،و ؾاخت للخٟالث ٧ )45(،ان
٢ضًما ًدخىي ٖلى صوع و خضاث ، ٤حؿبب في
()46
ػواله ٖىامل الؼمً.
اما في الٟترة الٟغوؿُت ٢ ،امذ مهالر
الهىضؾت الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت  ،بضعاؾت
للمى ( : ٘٢خالخه  ،مىايُ٘ الخُٛحر في
املخُِ  ،و الُ٣ام بمجؿماث إلاٗغٞت
ؤهم الخ٣ب الخاعٍسُت التي مغ بها )  ،و اهجؼ
مسُِ اإلاكىع في ؾىت  1843م  ،و خى٫
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الض٢ت في اإلاُضان ٢ ،ؿم الٗمل ٖلى زالر
ٞغ ١مً الُلبت ٧ل ٞغ٢ت ًغؤؾها ؤؾخاط ،
و٧ل ٞغ٢ت ٢امذ يمً مىُ٣ت مدضصة .
٩ٞان مً هخاثج هظه الخٟغٍت الاه٣اطًت
ال٨ك ًٖ ٠هىضؾت مضًىت ع اُ٢ت .
الخٟغٍت الاه٣اطًت  2010م :بغمجذ
.3
ً
هظه الخٟغٍت اؾدىاصا بلى الخٟغٍت الؿاب٣ت
 ،في بَاعالخدًحر لخٓاهغة
جلمؿان ٖانمت الش٣اٞت ؤلاؾالمیت ،
بالخٗاون بحن باخشحن مسخهحن مً اإلاغ٦ؼ
الىَجي للبدض في ٖلم الازاع  ،و الضًىان
الىَجي لدؿُحر و اؾخٛال ٫اإلامخل٩اث
الش٣اُٞت املخمُت  ،ووػاعة الش٣اٞت  ،و
م٨خب الضعاؾاث ( ،)ARCADEو م٣اولت
مهمىصي للبىاء  ،و مضًغٍت الش٣اٞت لىالًت
جلمؿان .
ً
هٓغا للمضة الؼمىُت ال٣هحرة اإلاخمشلت
في ؾخت ؤقهغ  ،اٖخمضث في هظه الخٟغٍت
َغٍ٣ت البدض الازغي الى٢اجي  ،و طل٪
باؾخٗما ٫آلالت اإلاُ٩اهُُ٨ت إلػالت ألاجغبت
اإلاترا٦مت في اإلاى ٘٢ظغاء الخٗضًالث التي
َغؤث ٖلى اإلاٗلم  ،زم مخابٗت الخىُ٣ب
الُضوي بضءا بدىُٓ ٠اإلاى ، ٘٢و الغ٘ٞ
اإلاٗماعي  ،و الخهىٍغ  ،و ظم٘ الل٣ى  ،و
الخىزُ ٤الٗلمي للمى ، ٘٢زم ٢ؿم اإلاى٘٢
الى زمؿت مىاَ٤
 ،ا٦دكٖ ٠لى بزغها ٖلى ب٣اًا ؤزغٍت في
ٚاًت الاهمُت:
 ا٦دكا ٝب٣اًا ال٣هغ بدىى
مغ٦ؼي جخىؾُه ٞؿُ٣ت  ،و ٚغ ٝطاث
مؼٍىت
و ظضعان
ؤعيُاث

في طل ٪الى٢ذ بلى ٢اٖضة ٖؿ٨غٍت  ،خُض
صمغ بٗض الاؾخ٣ال ٫و اخخ ٟٔبهظا الغ٘ٞ
في ؤعقُ ٠الضٞإ الٟغوسخي ب٣هغ
ُٞيؿان.
زً٘ اإلاكىع للضعاؾاث مىظ ؾىت 1989
م  ،خُض ٢غعث الؿلُاث املخلُت هضم
البىاًت التي حٗىص للٟترة الٟغوؿُت  ،و
ا٦دكٖ ٠لى بزغها ٖلى ُٗ٢ت ظهُت
مؼٍىت بؼزاع ٝهباجُت  ،خُض ؤوٟ٢ذ ٖملُت
الهضم  ،و ؤظغٍذ مجمىٖت مً الاؾباع
ؾىتي  1990و 1993م ،جم ال٨ك ٠مً
زاللها ٖلى ؤعيُاث مً الؼلُج (ال٣حراَي)
 ،و اؾاؾذ إلاباوي .
بغمجذ خٟغٍت به٣اطًت في اإلاكىع ٖلى
مغخلخحن  :الاولى ٧اهذ ؾىت  2008م ،و
الشاهُت ؾىت  2010مٖ ،لى بزغ بهجاػ
مكغوٕ بٖاصة بىاء ال٣هغ .
 .2.3الخٟغٍت الاه٣اطًت  2008م٢ :امذ
ظامٗت ابي ب٨غ بل٣اًض بةظغاء خٟغٍت و طل٪
ؾىت 2008م  ،بالخٗاون م٘ اإلاضعؾت الٗلُا
للضعاؾاث (  )Sorbonneبٟغوؿا  ،بدىُٓم
جغبو إلاضة قهغو الُ٣ام بدٟغٍت به٣اطًت.
و ٢ض صٖم اإلاكغوٕ مً َغ ٝالؿٟاعة
الٟغوؿُت بالجؼاثغ  ،و ماؾؿت ( Max
 -) Van Berchemبجىُ ، ٠و مؿاولحن
ظؼاثغٍحن و ٞغوؿُحن )47(.و تهض ٝهظه
اإلاباصعة بلى الخٗغٖ ٝلى َبُٗت آلازاع و
بْهاع الُ٣مت الازغٍت و الخاعٍسُت و الخدلُل
اإلاىعٞىلىجي للمسُِ الٗمغاوي لخي
اإلاكىع اإلال٩ي  ،و لخد ٤ُ٣هظا الىىٕ مً
الخٟغٍاث التي جخُلب ؾغٖت الخىُٟظ و
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بؼلُج ال٣كاوي ٢ ،ىام هظه الؼزاعٝ
ؤَبا ١هجمُت ٦ ،ما جم الٗشىع ٖلى
ؤعو٢ت مبلُت بىٟـ الُغٍ٣ت الؿاب٣ت
٢ىام ػزاعٞها مُٗىاث طاث الىان
مسخلٟت  ،و ٚغ ٝمؼٍىت بإَبا١
هجمُت ( لىخت ع٢م . )9 :
خىى مغ٦ؼي بك٩ل مؿخُُل مبلِ
بؼلُج ال٣كاوي طي اق٩ا ٫هىضؾُت
مىيىٖت بُغٍ٣ت اإلاُٗىاث  ،و بإلىان
مخىاوبت ؛ زالر مُٗىاث ؾىصاء ،
وواخضة خمغاء  ،زم زالزت ؾىصاء
وواخضة ػع٢اء (.لىخت ع٢م )10 :
جم الٗشىع ٖلى زالزت مىاػ ٫مخجاوعة
جخمغ٦ؼ ٧ل منها خىٞ ٫ىاء ًخىؾُه
ٞؿُ٣ت بجاهبه بئر(لىخت ع٢م )11 :
ا٦دكا ٝػزغٞت ٞؿُٟؿاثُت جؼًٍ
٢اٖاث و ظضعان ٚغ ٝال٣هغ (نىعة
ع٢م )12
مجمىٖت لل٣ى ؤزغٍت مً الٟساع و
الخؼ ٝو مجمىٖت مً الجو بًٗها
مىٟظ بإؾلىب الخلىًٍ ،و البٌٗ
آلازغ ٢ىامه ػزاع ٝهباجُت و ٦خابُت.
(لىخت ع٢م .)13 :
قىاهض ٢بىع اؾخٗملذ في الٗهض
الٟغوسخي لخُُٛذ ٢ىىاث نغ ٝاإلاُاه
ٚحرنالخت للكغب( .نىعة ع٢م .)14 :

55

الخاجمت:
ً
ً
ل٣ض ٖغٞذ ٞغوؿا قىَا مهما في
الُ٣إ الش٣افي  ،و هى ٦ظل ٪و اٖ ٘٢ىض
ظحراجها في اإلاخىؾِ  ،بٗض ؤن ؾب٣تهم في
طل ، ٪في و٢ذ ٖغ ٝاهخماما صولُا مىُ٘٣
الىٓحر بهظا املجاٞ ، ٫هي مً بحن جل٪
الضو ٫الٛغبُت ألاوعوبُت  ،التي جدمل
ججغبت عاثضة في مجا ٫خماًت الترار
مكٗل
ِ
الازغي اإلاُمىع  ،و اإلاهضص باإلاكاعَ٘
الخىمىٍت ال٨بري  ،الٟ٣ؼة الىىُٖت ٖغٞها
هظا البلض الظي ٌٗخبر ُٞه هٟؿه  ،الؿبا١
في الٗالم ُٞ ،ما ٌٗغ ٝالُىم ب ـ (
اؾتراجُجُت ٖلم آلازاعالى٢اجي).
صون ؤن هيسخي ما ظؿضه الاجداص
الاوعوبي في مكغوٖه ب ـ ـ ( European
،) Papers Préventive Archaeology
اإلاكغوٕ الظي لم ًهل بلى هضٞه اإلايكىص
زال ٫مؿحرجه الاولى ؾىت  2004 - 2000م ،
الى٢ذ الظي جُٟىذ ُٞه ٞغوؿا بإهمُت
هظه الضعاؾت  ،و ظٗلذ مىه بؾتراجُجُت
زانت بها ٢ ،بل ؤن ج٣ىم بخجؿُضه ٖلى
اعى الى ا ٘٢ؾىت  2001م ،زم الؿعي بلى
جهضًغها هدى الخاعط  ،هدى ظحراجها في
الًٟت الازغي مً اإلاخىؾِ  ،لضو ٫قما٫
اٞغٍُ٣ا ٖامت و اإلاٛغب زانت  ،لظا حٗض
الجؼاثغ ؤو ٫مً ٢ام بخجؿُض
الاؾتراجُجُت و طل ٪في ؾىت  2003م ،التي
ؾاهم في اهجاخها  ،اإلاٗهض الٟغوسخي
للبدىر في ٖلم آلازاعالى٢اجي .

الازغي الٗام ٦ ،ما ٢ض ًٟهمه البٌٗ مً
ّ
اؾخ٣غاء الخجغبت الٟغوؿُت في هظا اإلا٣ام ،
ّ
و بهما هى اؾتراجُجُت ظضًضة في مجا٫
الؿُاؾاث الىَىُت اإلاخبٗت في مُضان
ّ
خ ٟٔالترازى جشمُىه  ،و حٗبر ًٖ
ُ
ُ
ّ
ؤ ٤ٞظضًض في هظا الكإن  ،ؤي و هى ؤ، ٤ٞ
ً
ؤو مغخلت ما بٗض " ؤلاه٣اط " ُ٢اؾا بىٓغٍت "
البيُىٍت "  ،و ما بٗض البيُىٍت ؛ ؤي
ّ
الخُ٨٨ٟت زال ٫ال٣غن اإلااضخي.
ٗٞلم آلازاع الى٢اجي ججغبت عاثضة  ،بال
ؤهه ًدخاط بلى اإلاؼٍض مً الضعاؾت و الٟهم
لخجؿُضه ٖلى ؤعى الى ا ٘٢زانت في
الجؼاثغ  ،و للخهىٖ ٫لى هخاثج مهمت  ،و
جٟاصي اإلاكا٧ل و الٗ٣باث ال بض مً بٖضاص
الخغٍُت الازغٍت التي حؿمذ بمٗغٞت
الازُاع التي تهضص الترار الازغي بالؼوا ٫و
الخضمحر ٦ ،ما ًجب وي٘ ٖال٢اث ٧اُٞت
لخُىٍغ البدىر في الُ٣إ الش٣افي ُٞ ،ما
بحن هظا الازحر و مغا٦ؼ البدىر في هظا
املجا ( ٫مٗاهض  .ظامٗاث .مسابغ ، ) .و
للىنى ٫بلى خماًت مخ٩املت للترار ألازغي
٧امال ٧ ،ةخضار حُٛحر في مىذ نالخُاث
ماؾؿاث الُ٣إ الش٣افي  ،وجضُٖمها مً
الجاهب ال٣اهىوي و جىٞحر مٗضاث و مىاعص
آلُت و مالُت  ،جدض ٖلى ألا٢ل مً زُغ
مكاعَ٘ الخىمُت ال٨بري ٖلى الترار الازغي .
بن جل ٪الاؾتراجُجُت التى ٦كٟتها
املجخمٗاث اإلاٛاعبُت في آلاوهت ألازحرة ًٖ
ّ
َغٍ ٤الاخخ٩ا ٥بالخجغبت الٟغوؿُت
اإلاخمحزة في هظا الكإن  ،بضاًت مً ؾىت
( 2003م) ،صون ؤن جخم ً٨مً آلُاتها

بن ْهىع ٖلم آلازاع الى٢اجي ٦خىظه
ظضًض في اؾتراجُجُاث الخٟاّ ٖلى
الترار الازغي  ،ؤمغ يغوعي بالىٓغ بلى
الٓغو ٝاإلاهاخبت ليكاجه  ،خُض ٌٗخبر في
ّ
هظا الهضص ٦ىدُجت خخمُت ؤملتها جُىعاث
الٗهغ  ،و ٖاص بظلً ٪مشل مغخلت ما بٗض
الاه٣اط التي اػصهغث بحن الخمؿِىاث و
زماهُيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ  ،خُض ٧ان
ال٣اثمىن ٖلى الترار الازغي ًيخٓغون
خضور ال٩اعزت للخضزل بٛغى به٣اط ما
ًم ً٨به٣اطه ٖلى زالٖ ٝلم آلازاع الى٢اجي
الظي ًمى٘ و٢ىٕ ال٩اعزت ؤؾاؾا مً زال٫
جضزله ٢بل اهُال ١اإلاكغوٕ الخىمىي  ،و
ج٨مً ّ
ظضة ما ٌٗغ ٝبٗلم آلازاع الى٢اجي
في مجا ٫خماًت الترار الازغي و جشمُىه.
و بالىٓغ بلى مسخل ٠الخجاعب الٗاإلاُت
في هظا املجا ٫ال ؾُما ألاوعوبُت منها ٖلى
وظه الخهىم ً ،م ً٨ال٣ى ٫بإن ٖلم
آلازاع الى٢اجي ً٣ىم ٖلى مبضؤ هٓغي واخض
ٚاًخه خماًت الترار ألازغي مً زُغ
مكاعَ٘ الخىمُت اإلاؿخضامت الؼاخٟت بزغ
الخُىع الٗمغاوي  ،و قبه بظمإ خى٫
ّ
مهاصع جمىٍل مكاعَٗه الُمىخت ٦ ،ما
ّ
ًم ً٨ؤن ٌؿخيبِ مً ٖباعاجه الكهحرة "
( CASSEUR
اإلاخل ٠هى مً ًض"٘ٞ
ّ
ٖ )PAYEURلى زال ٝبىاثه الخىُٓمي
الظي ما ػا ٫في ق٩له الهغمي  ،مشاع للجض٫
بحن املخخهحن في الى٢ذ الخايغ.
بن ٖلم آلازاع الى٢اجي لِـ بمهلخت
ّ
مخسههت في مجا ٫خماًت و نُاهت الترار
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ّ
ىن٨ض ج٢ ، شحرة٦ الىاجخت بٗض ألؾباب
ّ
.بال٣ و ؤقمل مؿخ، ٤مدل صعاؾت ؤٖم
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ىاجس

وحدة

األمة

الذيخ البذير االبراهيسي

لدى

قزية الػحجة العخبية بإعتبارىا صساـ اماف

العخب والسدمسيغ والدالح االقػػ في
مػاجية االستعسار الغخبي.

االستاذ الدكتور سعودي أحسد

فساىػ

ترػر

الذيخ

لزخورة

ؾياـ

الػحجة؟وماىي فػائجىا ومشافعيا عمى مختمف

/جامعة عسار ثميجي-األغواط

االصعجة؟وماىي آليات وخصػات تحؿيقيا
عخبيا ؟

شخح االشكالية

 -التعخيف بالذيخ دمحم البذيخ اإلبخاـيسػي :

رغع الػاقع االليع الحؼ كانت تعيذو الجدائخ

ىػ دمحم البذيخ اإلبخاـيسي ،بغ دمحم الدعجؼ،

تحت الشيخاف االستعسارؼ الفخندي فإف ذلظ

بغ عسخ بغ دمحم بغ الدعجؼ بغ عبج هللا بغ

االصالحية ذات التػجو العخبي االسالمي

ـ بقبيمة " أوالد بخاـيع "بقخية" راس الػادؼ"

نخبتيع

عسخ اإلبخاـيسي ،ولج يػـ  13جػاف 1889

لع

يسشع

مغ االىتساـ بقزايا العالسيغ العخبي

بجائخة سصيف ،وىي قبيمة عخبية الشدب

معيسا،وتكدي اخ لمحاجد الحؼ سعت فخندا

نذأ في عائمة جدائخية ذائعة الريت ،تػارث

وإمتجادىع العخبي االسالمي و فق دعػة

قخوف  ،يقرجىا شالب العمع مغ مختمف

واالسالمي

الجدائخييغ

،تأكيجا

وخاصة

لػشائج

االرتباط

تشتسي في أصػليا إلى األشخاؼ األدارسة.

مشح 1830ـ لػضعو بيغ الجدائخييغ

أفخادىا العمع أبا عغ جج مشح أكثخ مغ خسدة

فخندا لفخندة الجدائخو تشريخ مجتسعيا.
ومغ تمظ الشخبة البارزة

أنحاء البالد لمتعمع والتمقيغ .ىاجخ سشة

يتجمى لشا إسع

1911ـ إلى السذخؽ العخبي ،لالستدادة في

الذيخ دمحم البذيخ االبخاـيسي ،كأقػػ

شمب العمع و السعخفة ،و مكث ىشالظ إلى

والحاميغ لبيزة االسالـ ،متجاو از ماكاف

الجدائخ ،بحؿ جيػدا كبيخة في التخبية و

الحاضخيغ السشافحيغ عمى قزايا العخوبة

غاية سشة  1920ـ  .بعج عػدتو إلى

يعيذو بمجه مغ إحتالؿ بػيس آثع ،ومجركا

التعميع السيسا بعج لقاءه مع زميمو الذيخ

،اليجب أف يخزع لحجود ضيقة،فحسل

تكػيغ الشذئ ،تختكد عمى تخبيتو عمى

أف نزاؿ الجدائخييغ ضج االستعسار وتػابعو
الذيخ

في

كتاباتو

الفمدصيشيي

األفكار الرحيحة واألخالؽ االسالمية

والسرخؼ والباكدتاني واليشجؼ وغيخىا مغ

الجيغ.

البارزيغ

التى شغمت الذيخ البذيخ االبخاـيسى نجج

الجدائخييغ ،وفي الخامذ مغ ماؼ 1931ـ،

والسخاكذي(السغخبي)

اليع

عبج الحسيج بغ باديذ ،وقج كانت فمدفتو في

والصخابمدي(الميبي)

الحدشة ومحاربة الذعػذة واالبتجاع في

البالد العخبية واالسالمية ،ومغ أبخز القزايا

كاف

السؤسديغ
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مغ

لجسعية

األعزاء
العمساء

السدمسيغ

يقػؿ الذيخ البذيخ االبخاـيسي عشجما يتصخؽ

في نادؼ "التخقي" بسجيشة الجدائخ العاصسة،

تيجؼ الصالح السجتسع

لبػاعث الػحجة وما يسكغ أف يجشيو العخب

التي كانت

ومػاجية السحتل بالتشػيخ والتعميع ،اعتقمتو

مغ ورائيا ":أفكخ في قػمي العخب فأججىع

1940ـ ،ثع نفتو إلى مشصقة "آفمػ"

كل عاـ مخة أو مختيغ،ثع اليتػبػف وال ىع

يتخبصػف في داجية الصباح ليا،ويفتشػف في

الدمصات الفخندية في تمسداف يػـ 12أفخيل

يحكخوف،وأراىع اليشقمػف قجما إلى اماـ ،إال

بالجشػب الػىخاني(حاليا والية األغػاط).

أختيخ رئيدا لجسعية العمساء ،خمفا لمذيخ

تأخخوا خصػات عمى وراء،وقج أندلػا انفديع

عبج الحسيج ابغ باديذ الستػفى يػـ 16

مغ األمع مشدلة األمة الػكعاء مغ

1945ـ .أقاـ في السذخؽ العخبي وبعس

فإف اكبخ مارزيت بو األمة العخبية ،ىي

 1952ـ–  1962ـ ،شمبا لمسداعجة مغ

ماتج أخ االستعسار عمى إحتالؿ بمجانيا،وفي

الجخائخ2".

افخيل  ،1940أعتقل اثخ أحجاث الثامغ

إنقداميا إلى دويالت ،ولػال ىحا التسدؽ

الجوؿ اإلسالمية ،خالؿ الفتخة السستجة بيغ
األشقاء العخب والسدمسيغ ،لجعع الشيزة

تمسدو ألصل ىحا الجاء الخصيخ الحؼ نخخ

الجعع السادؼ و السعشػؼ لمثػرة التحخيخية،

في شكل إختالفات ديشية ومحىبية ،ليشتقل

لعب دو ار بار از حتى إرتبط إسع االبذيخ

نػاحي ومجاالت الحياة مغ سياسية وثقاؼية

والحخكة

وإقترادية وغيخه،ومغ أبخز مطاىخ ىحا

جدج األمة يحكخ االبخاـيسي انو بجأ بديصا

العمسية والثقافيػة الشاشئػة في الجدائخ ،ولحذج

إلى الذؤوف الجنيػية،ثع ليتذعب في كل

بعج انجالعيا في أوؿ نػفسبخ 1954ـ ،فقج

االبخاـيسي

بالثػرة

الجدائخية

االصالحية في السذخؽ العخبي والبالد

االنقداـ مايمي :

االسالمية .تػفي يػـ التاسع عذخ ماؼ

•

تعجد الدعامات الدياسية والجيشية في

والدبعيغ عاما .تخؾ الكثيخ مغ السقػاالت

•

ترارع ىحه الدعامات ؼيسا بيشيا

 1965ـ ،عغ عسخ يشاىد الدادسة
والخصب،

واألحاديث

العالع العخبي واالسالمي

والجروس

وإستقػائيا باألجشبي عمى حداب ابشاء

"آثار الذيخ البذيخ اإلبخاـيسي" ،وىي ذات

•

مقابمة القزايا السريخية لألمة

كبيخة.1

•

بيع الحمع والزسائخ والتفخيط في

بمجنيا.

والسحاضخات ،التي جسعت تحت عشػاف

ؾيسة أدبية و لغػية ،وفكخية وسياسية

.1

ضخورة

االبخاـيسي :

الػحجة

وبػاعثيا

بكثيخ مغ السباالة واالستيداء.

السرالح القػمية.

لجػ
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•

األقػاؿ ،ففي كثيخ مغ كتاباتو ومحاضخاتو

غياب وحجة عخبية ،السيسا عمى

السدتػػ الخسسي تكفل تػحيج السػاقف تجاه

وخصبو الؿيسة ،نججه يدتشكخ عمى األمة

القزايا السريخية.

،كثخة شعاراتيا البعيجة عغ التصبيق،وأف

الغخب ماتفػؽ عميشا إال عشجما أعسل العقل

ويعمق عمى ذالظ تعميقا جسيال ؼيقػؿ":ولػ

وقخف األقػاؿ باالفعاؿ،ومغ ذلظ أف الكثيخ

كاف أججادنا فيسػا شيئا مغ التزامغ

مغ السثقفيغ والحكاـ يكثخوف مغ الحجيث

االسالمي ،لسا تخؾ السخاكذي والتػندي

عغ الػحجة العخبية ،إرضاء وإستسالة

الجدائخ تتخبط وحجىا في السقاومة ،ولشبيتيع

ضسائخه اف ىحا الغػالف تغحػ بالجدائخ

لدامعييع فقط مغ أبشاء األمة العخبية ولكشيع

مدتيقزا وكانػا نائسيغ ،حتى إنتيى األمخ

أجل ذلظ في الػاقع ،فإف خمل األمة ليذ

أما بالشدبة لتجواؿ مػضػع الػحجة فشجج اف

تفعيل تمظ الؿيع التى ىي مغ صسيع التاريخ

كثي اخ مغ كتابات وترخيحات البذيخ

والسجتسع العخبي وعمى رأسيا نرخة العخبي

وحيث البعس عشيا عمى انيا مجخد عاشفة

األمة العخبية بجأ بقادتيا ونخبيسا ىػ تفعيل

فديتعذى

ومخاكر،ولكشو

بتػنذ

في واقع األمخ اليبحلػف الجيج السصمػب مغ

كاف

في قمة ؾيسيا ونجرة مبادئيا ،بل في كيؽية

إلى الغاية السحدنة3".

ألخيو في كل الطخوؼ ،ولكغ ما يشقز

االبخاـيسي ،تدتيجغ التداىل في إمخىا

،الترمح إال أف تغحؼ قرائج الذعخاء

ىحه السبادغ والؿيع الجاعية لمػحجة عمى

يجب اف تكػف ىاجذ العخبي مغ حكامو

،ولحلظ نججه بسجخد أف سسع بتػؾيع الخئيذ

مغ أكبخ غاياتو وأىجافو،فقججاء في مقالة

ؾياـ الجسيػرية العخبية الستحجة في ؼيفخؼ

أرض الػاقع في البالد العخبية واالسالمية

وأغاني السغشييغ وىتافات الستطاىخيغ،بل

السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ عمى إعالف

إلى مثقؽيو إلى عامتو بذكل يػمي،يجعميا

لإلبخاـيسي

تحت

1958ـ حتى إنتذى فخحا وىمل لمحجث

عشػاف"حالة

وأرسل بخؾية تيشئة لمخئيذ السرخؼ جاء

السدمسيغ"نذختيا مجمة "األخػة االسالمية،في
عجد ،17لدشة1953ـ ،مايمي":ال أحسق مشا

فييا  ":ىحه االياـ التي كشا نشتطخىا

بأعسالشا ونقػؿ ليع بألدشتشا إتحجوا،وإف

أعسارنا

وأحالما

،خيخ مغ ألف نريحة بالمداف4".

السرمحػف واليجاة إلى الحق والجعاة إلى

وندتبصئيا،وىحا ىػ االمل الحؼ قصعشا

،نمقغ أبشاءنا الخالؼ في الجيغ والجنيا
صالحة يأخحىا االبغ مغ أبيو بصخيق القجوة

ؼيو

أماني

بالشيار

بالميل،وىحا ىػالحجث الحؼ كاف يتخؾبو

ويسكغ بػضػح أف نتبيغ مغ خالؿ السقػلة

الخيخ،وىحا ىػ الخجاء الحؼ بقي متخددا في

وىػ الحؼ يجعػ إلى إعتساد مبجأ االفعاؿ ال

الحجيج فأصبح حؿيقة واقعة5".

ليػات الدمغ إلى أف وجج اليسع التي تفل

أسمػب الذيخ االبخاـيسي في التخبية والجعػة
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ونججه في حجيث لو الذاعة بغجاد سشة

التي يخاىا مشاسبة لتجاوز ىحا الػضع

نتعارؼ،وآف االواف ألف تجتسع ىحه األج ادء

االستعسار ثع الػصػؿ بو إلى أسسى

عمى كل مخمز لجيشو،أف يدعى في جسع

والسدمسيغ بالغ االىسية ،بل يعتبخ أف كل

غيخىع6".

تكغ فعال عخبيا إسالميا مػحجا ومجتسعا

الرعب وتحخيخ العالع العخبي االسالمي مغ

1952ـ يرخح مايمي ":آف االواف ألف
الستشافخة مغ الجدع االسالمي الكبيخ،ووجب

يػلى

الجرجات،فشججه

إلتحاد

العخب

الحمػؿ الستبؿية األخخػ الؾيسة ليا إف لع

ىؤالء االخػة الستقاشعيغ في مرمحة

كساجاء في تقجيع لو ألحج الكتب مايمي":لع

،تدتخجـ ؼيو إمكانيات االمة البذخية

االتحاد وجسع الكمسة مغ ىحا العيج،ألف

إعتبخ الػحجة كفارة لمحنػب ":إف وحجة مرخ

واالقترادية والحزارية،حتى أف الذيخ

يسخ عمى العخب عيج كانػا ؼيو أحػج إلى

السرائب التي جخىا عمييع التفخؽ كانت

وسػرياىي كفارة ماحية لسا إقتخفو العخب مغ

بػاقعيا السؤلع جسيع العخب إلى أف وقعت

الستخمفيغ بو عسال صالحا كمو ،ؼيا بذخػ

مآثع

السػاقع متباعجة االزمشة،بحيث اليحذ
واقعة فمدصيغ،وسػد عارىا وجػه العخب

التفخؽ

واالختالؼ،وسيكػف

لحاؽ

لمدابقيغ8".

آليات تحقيق الػحجة العخبية في فكخ الذيخ

كميع،وزاد في إفتزاحيع بيا ،أف حمت بيع

القارعة وىع مجتسعػف،فكانت صخخة خخقت

البذيخ االبخاـيسي:

العخب جسيعا.7".

الطخؼ العخبي الرعب مابيغ إستعسار يجثع

الشظ أف تحقيق الػحجة العخبية في ذلظ

االذاف ونفحت إلى مػاقع االحداس مغ

يفتظ بأبشاءه

وكسا يتزح لشا فاف الذيخ االبخاـيسي يجرؾ

عمى انفاس دولو  ،وجيل

خصػرة تمظ السخحمة السطمسة مغ مخاحل

وتخمف إقترادؼ يخىغ مدتقبمو،يعج ميسة

التاريخ العخبي االسالمي،التي تسكغ فييا

شجيجة الرعػبة،غيخ انيا ليدت بالسدتحيمة

العخبية االسالمية مشح إحتالؿ الجدائخ

البذيخ

،إذاحدشت الشػايا وتكاثفت الجيػد بيغ القادة

االستعسار االوروبي ثع الرييػني مغ البالد

العخب

وشعػبيع،ويحجد

الذيخ

1830ـ ووصػال إلى ضياع فمدصيغ بعج

االبخاـيسي مغ أجل تحقيق ذلظ ىشاؾ

وعج بمفػر السذؤوـ سشة1917ـ.

مجسػعة مغ اآلليات والػسائل الكفيمة

وعشج تذخيرو ألسباب ىحا االعتالؿ

بتحقيق ىحا اليجؼ كسا يمي:

بحكخىا،بجءا مغ االبتعاد عغ ؾيع الجيغ

إف الجفاء والرجود مغ شيع االعجاء وإف

،إمتألت

كتابات

ومحاضخات

 –1تقارب العخب بذيخ إتحادىع :

الذيخ

االسالمي الحشيف ووصػال إلى التسدؽ

أوؿ مايحىب ريح االمة ويفذميا تفخقيا

والتذتت،ليقػـ بػصف مجسػعة مغ الحمػؿ

وإنقداميا ،وما وجج االستعسار يػما مشفحا
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لمديصخة عمى العخب والسدمسيغ كسا وجج في

في مثل ىحه الحاالت يقػـ عمى السجاممة

حيث قاؿ في كمسة لو بسشاسبة زيارة األميخ

الخـبة والتسمق بجؿ الخغبة والرجؽ .وختع

سشة1953ـ " :التقارب بخيج االتحاد،

بجر مغ الحكػمة السرخية ،باستؿباليا الحار

مفتاح بابو،وكل ىحا يقع في ىحه االياـ بيغ

األمخ" :وصل ألرحاـ كانت مجفػة ،والخحع

تفخقيع وتجدءىع وفق سيادة (فخؽ تدج).

والشفاؽ بجؿ اإلخالص والسحبة ،وعمى

كالمو بالقػؿ إف ىحا الدمػؾ الحدغ الحؼ

عبج هللا الجابخ الرباح إلى مرخ

لذخرية عخبية مخمػقة ،ىػ في حؿيقة

والتداور دليمو ،والتحاور بذيخه ،والتذاور

رؤساء العخب وأولي الخأؼ فييع ويتكخر

إذا تشبيت أسبابيا تأتي بكل عجيب،

مغ االتحاد تعؿبو الػحجة الذاممة التي تخىب

كاف يغصي عمييا مغ عقػؽ وقصيعة".10

وتجخؼ كل ما كاف يحجبيا مغ حجب ،وما

وتراحبو مبذخات مؤذنة بقخب تبمج فجخ

أعجاء العخب و يقػؿ عشيا صييػف عغ

وعمى ىحا األساس ،اعتبخ مرخ أكثخ

غخو أف الديارت والتػاصل الذعبي مابيغ

احتزشت العخوبة ،ونبت في أرضيا لدانيا،

مدتػػ الذعػب لع يشقصع في يػـ مغ األياـ

فسغ الػفاء ليا ،أف يعتخؼ كل عخبي بيحا

السقجسة ،حتى مغ يفخ مغ بصر السحتل

وقج بخر تخشيحو لسرخ لتكػف قائجة

لحزغ أخيو في الػشغ والسمة ،كسا فعل

ومتدعسة لمػحجة العخبية ،بقػلو إنو يشبع مغ

البمجاف العخبية أىمية لؿيادة العخب ،فيي التي

جديخة العخب:إف فييا قػما جباريغ9".فال

وتفتقت فييا حزارتيا وآدابيا ،ولكل ذلظ

أبشاء االمتيغ العخبية واالسالمية ،عمى

الفزل والدبق ،ؼيقخ ليا بالؿيادة والدعامة .

،بيغ مغ يصمب العمع ،أومغ يحج لمبقاع

الجدائخيػف بعج إحتالؿ بالدىع وفذل

التجخبة ،كػنيا أكثخ مغ غيخىا مغ األقصار

مقاومتيع السيسا بعج1847ـ نحػ بالد الذاـ

العخبية وحتى اإلسالمية ،القادرة عمى لعب

ولكغ الذيخ يمسح إلى أىسية العالقات

والسدمسيغ برفة عامة ،معمقة عمييا

الخسسية مابيغ الحكاـ مغ رؤساء وممػؾ

لؿيادتيع ولع شتاتيع .

لمتػاصل والتقارب بيغ الجوؿ والذعػب،وإف

السخحمة كانت مرخ ىي البمج العخبي الػحيج

الخسسية والجبمػماسية فقط،فالعالقات مابيغ

والفكخية وحتى الجغخاؼية التي تجعمو األكثخ

ىحا الجور ،فكل آماؿ العخب برفة خاصة

ومرخ والحجاز.

وفي ىحا الحكع كثيخ مغ الرحة ،ففي تمظ

عخب ومدمسيغ التي تعج مؿياسا حؿيؿيا

الحؼ يسمظ مغ السقػمات خاصة الدياسية

كاف يشتقج إمكانية ؾياميا عمى الصقػس

قجرة عمى لع شتات العخب ،ومغ ثسة تدعع

أبشاء األمة الػاحجة بقجر ماتحسل بعجا

الػحجة العخبية .

دبمػماسيا ،ؼيجب أف تكتدي أيزا شابع
صمة الخحع والتآخي ،فسا كاف يحجث سابقا
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 – 2إزالة الفػارؽ االجتساعية وضخورة

االجتساع،وأف ىحا التباعج ىػ أقػػ أسباب

في

والشظ أف أوؿ مطاىخ المحاؽ والتقارب ،

جخاء

في القزايا السريخية التي تيع األمة بأسخىا

تػحيج الخأؼ العاـ العخبي :

لع يقرخ الذيخ البذيخ االبخاـيسي

التشافخ بيشيع"12

التشجيج وكذف مجػ الزعف واليػاف الحؼ
لحق

باالمة

االسالمية

العخبية

ىػ تقارب األفكار واألراء وتػحيجىا السيسا

،أو تمظ التي تزسغ مػاجية مػحجة لسا

تذتتيا،المغ قمة عجد،بل ليػانيا عمى نفديا

وقبػليا االثع بػضعيا ،وقبػليا بأف تكػف

تتعخض لو مغ عجواف خارجي عمى كافة

األصعجة ،فعمى كل عخبي السذخؽ أف يفكخ

تابعة المتبػعة ومدػدة التابعة ؼيقػؿ ":إف

السدمسيغ كثيخ ،ولكغ التفخؽ صيخىع قميال

كسا يفكخ عخبي السغخب العخبي،وعمى مدمع

مدتزعفيغ في األرض،يذقػف إلسعاد

آسيا اف يذعخ كسا يذعخ مدمع إفخيؿيا":

غيخىع،ويسػتػف في سبيل إحياء عجوىع،وإنيا

ويجب عمييع اف يجتيجوا في تكػيغ رأؼ

فكيف الخالئق العقالء11".

تكػيغ رأؼ عاـ أعع يػجو ويخشج ويشذا

عاـ في كل شعب عخبي ليديل عمييع

لخصة مغ اليػاف يأباىا الحيػانات العجساء

يخػ اإلبخاـيسي أف مغ أولى خصػات و اىع

ويخاؼ ويخجى،فإف بعس الذعػب العخبية

لع يتكػف فييا رأؼ عاـ إلى األف ،ومازالت

شخوط الػحجة ،تزافخ الجيػد مغ أجل إزالة

أقػػ أسباب التشافخ بيغ الذعػب العخبية

تديصخ عمييا الشدعات الفخدية التي ىي

االنحصاط في مدتػػ البعس الحؼ يشدى

شعػبيع فييا رأؼ عاـ ولكشو لع يشزج

،صشع امجادىا أجياؿ وأجياؿ مغ القادة

االستقخار والثقافة اليادئة السػحجة ".13وفي

عالمة التفكظ واساس التخاذؿ ،وبعس

ومغ تمظ الشداعات الفخدية التي تعبخ عغ

بأنو يشتسي إلى أمة ضاربة في التاريخ
والعمساء

والفاتحيغ

،ال

بفخديتيع

بعج،والخأؼ العاـ ال نزج إال في ضل

بل

ذلظ إدراؾ سابق لعرخه لؿيسة األمغ

والفخدية وعمى كل فخد او قصخ مغ البالد

عجمة التقجـ ،وتػفيخ الجػ الرحي الخرب

األصعب مشو واقعا وضخوفا" :يجب أف

ويبجو لشا أيزا ،انو مغ السؤيجيغ لفكخة أف

قافمتيع بأوليا،فإف بيغ الصخفيغ بعجا بعيجا

وليذ فئػيا ،تذارؾ فييا جسيع شخائح

االجتساعي واالستقخار الدياسي لتحخيظ

بإخالصيع لمجساعة واألمة ونبحىع لألنانية

الحؼ تدىخ ؼيو الثقافة ويبجع ؼيو السبجعػف

العخبية االسالمية أف يفكخ في اخػتو

الػحجة العخبية يجب أف يكػف مشصمقيا شعبيا

تتزافخ الذعػب العخبية عمى إلحاؽ أخخ

في الثقافة والتفكيخ واالتراؿ بالعرخ
وأسباب

الثخوة

وفيع

الحياة

السجتسعات

وأوضاع

العخبية

وشبقاتيا

ومختمف

أشيافيا ،فزال عغ كل التيارات الفكخية
والتشطيسات
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الدياسية

واالجتساعية

واالقترادية السػجػدة في كل قصخ،

السصمػب إال بالعمع وحجه ،حتى وإف بمغشا

يتػلى التػعية و تكػيغ رأؼ عاـ في اتجاه

وحجه ،إذا لع يتصعع في كل خصػة مشو بتخبية

 – 3ال وحجة عخبية بال تعخيب لمطاىخ

وبصػالت ،ووفاء وصجؽ في القػؿ وتفاف

إف تحقيق الػحجة العخبية في نطخ الذيخ

وشجاعة .وىحه ؾيع التخبية الحؿيؿية في

االبخاـيسي يدتمدـ بعس البجيييات التي

الجيغ

العخبية

األحػاؿ عمى جسيع األصعجة سػاء لجػ

وإف نجاح ىحا التعخيب بذؿيو الجدئي والكمي

ؼيو درجات متقجمة ججا ،فال فائجة مغ العمع

والػسيمة في ذلظ ىي الجيج الثقافي الحؼ

نفدية ،عمى ما لمعخب مغ شسائل وىسع

التػحيج .

في العسل ،وتزحيات وأباء و إيثار وكخـ

والباشغ :

المفخ مشيا و اليسكغ تجاوزىا بأؼ حاؿ مغ

والحزارة

االسالمي

االسالمية.

العامة أو لجػ الشخبة السثقفة أو لجػ الدمصة

يجعمشا":نكػف قج حرمشا عمى نتيجة عجد

السحخؾ األوؿ ،بإعتبارأنو عامل ربط  ،ليذ

حق هللا وحق العخوبة عمى أكسل وجو

االسالمي بإعتبارأنيا لغة القخآف التى يتع

لمقػمية العخبية الكاممة بإزاحة العؿبات مغ

عشيا مغ قبمشا مغ الجعاة السرمحيغ،وأديشا

الحاكسة ،فإف عامل المغة يعج بال مشازع

،وقسشا باالمانة والعيج كسا امخ هللا،وميجنا

بيغ الجوؿ العخبية وحجىا بل وبؿية دوؿ العمع

تجاوليا عمى مدتػػ العبادات الخئيدة في

سبيميا،

مشاحي الحياة في السجتسع العخبي أصبح

 – 4استقالؿ األمة العخبية يبجأ في فكخىا

والدياسيػف مشا واالجانب وأنفيع راغع"15

أصقاع العالع االسالمي  ،وإف تعخيب كل

ضخورة

البجمشيا".نحغ

معذخ

وأدبيا قبل أقترادىا :

العخب

أصبحشا في حاجة ممحة لمتعخيب في كل

كاف الذيخ البذيخ اإلبخاـيسي ،خالؿ

عالئقشا بمحياة،فشحغ في حاجة إلى تعخيب

السؤتسخات

ألدشتشا وأفكارنا وعقػلشا وأذىانشا وترػراتشا

،وأكاد

أقػؿ

ولباسشا

ونعالشا

وجسعشا

ما

فخقت

الدياسة

األدبية

والسشتجيات

الفكخية

والمقاءات العمسية،شجيج الحخص إلى دعػة

وأسميبب

األمة عمى ضخورة استقالليا أدبيا وفكخيا

بيػتشا،فقج عع حياتشا كميا السدخػالقمب

الدياسية واالقترادية ،التي ال تبخز عمى

ولغػيا ،أكثخ مغ حخصو عمى الجػانب

معاشا،وىيئات أكمشا وشخبشا ونػمشا،وأثاث
ورمانا االستعسار بالشاقخة وىي فداد األخالؽ

نحػ كاؼ خرائز األمع و ومسيدات

ويزيف االبخاـيسي مػضحا باف التعخيب

أماـ األمع األخخػ ،آدابيا وأفكارىا و لغاتيا

الذعػب ،الف الحؼ يبخزىا ويدتعخضيا أكثخ

فيشا،فمع يبقى مغ صفات العخب شيئا".14

".16

الذامل ىػ اكبخ غايات كل مغ يعسل

بإخالص لمعخوبة ،إذ ال يتع عمى وجيو
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ومشو نخػ كيف اف الذيخ البذيخ االبخاـيسي

والتفتت ىػمغ خجـ السحتل عشجا إستفخد بيحا

شأنيا تحقيق الػحجة العخبية ولعل مغ أبخزىا

صغيخة وضعيفة يدتقػػ بعزيا عمى

الػشغ العخبي عشج تحػلو إلى كيانات قصخية

يرخ عمى تفعيل كل الػسائل التى مغ

البعس بإستجعاء األجشبي .

األدب العخبي "وقزية القػمية العخبيةتدتسج

أقػػ حججيا مغ واقع األدب العخبي

ولحلظ لع تكغ العخوبة لجػ االبخاـيسي مجخد

وحجة ىحا األدب برػرة عسمية  ...وقزية

نجج الكاتب يتجاوز مجخد التعبيخ الفصخؼ

جشدية يحسميا الفخد"ففي كثيخ مغ األحياف

وسمصانو ،ووحجة األمة العخالبية تتسثل في

القػمية العخبية ليدت ميجاف سالح او

عغ االنتساء الذخري والػششي والسغخبي،

في ميجاف الفكخ كالقائج بيغ يجؼ السعخكة

والسغخب،وتزامغ األمة العخبية في الدخاء

وعمى ضػء ذلظ ،ندتشتج أف الذيخ

بعزيا البعس في الطخوؼ العريبة...

اإلبخاـيسي ،قج راىغ كثي اخ عمى دور األدب

حيث يقػؿ مشػىا بيحه األخػة العخبية:

إلى العخوبة إلى التذجيج عمى وحجة السذخؽ

حخب،وإنسا ىي ميجاف عقل وفكخ ،واألديب

والزخاء،وتشادييا في السمسات ،وتجاوبيا مع

،يػجييا بخبختو ويجيخىا بحكستو"17

رعى هللا مغ عخب السذارؽ أخػة

واألديب العخبييغ في إحياء القػمية العخبية

فجوػ صػتيا في السغارب

وتستيغ أواصخىا مغ جية ،وفي الجفع

تػافػا عمى داع مغ الحق مدسع

بسذخوع الػحجة العخبية في مداره الرحيح

تشادوا
ووفػا

مغ جية أخخػ ،انصالقا مغ مدمسة مفادىا

بشحر في ذماـ األعػارب

انو إذا كاف األدب يسثل (( :السخأة العاكدة

ىسػا رأسسالي،النزار وفزة

مقػماتيا الشفدية والعقمية واالجتساعية))،

وىع مػردؼ األصفى السخوػ لغمتي

الحفاظ عمى الرػرة الخالجة المتو 18.

دعا الذيخ البذيخ اإلبخاـيسي إلى نبح

أعسالي ونجح م ػ ػػآربي

التي تعكذ عمييا حزارة امة بجسيع

فاف األديب ىػ الحؼ يتحسل مدؤولية

وىع ربح

كجرت(أـ الخيار) مذاربي19

اذا

 – 5الػحجة الذاممة عالج ناجع لكل

االنقداـ الحالي ،واستبجالو بالػحجة الذاممة

إف أسػا ما يسكغ أف يريب أمة بعيشيا ىػ

يتداءؿ كيف يتدشى ذلظ ،وقج افخز ذلظ

أىػاء داخمية لصالبي الدمصة الزيقة

فسغ الرعب ججا تغييخ السسالظ ،ومغ

لجسيع أجداء البالد العخبية ،وفي ىحا

االمخاض :

التقديع أوضاعا ججيجة ومسالكيا وممػكا؟،

تسدقيا إلى كيشات صغيخة وضعيفة ،تخجـ
والسرالح الفخدية واألسخية كسا ىػ الذأف

األصعب حخماف السمػؾ مغ لحة السمظ ؟.

السرمحة القػمية ،والشظ اف ىحا التجدؤ

العخبية عغ التػحج وىي التي تسمظ الكثيخ

ويتعجب الذيخ االبخاـيسي مغ عجداألمة

لجػ بعس األنطسة العخبية عمى حداب
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والبذخية

والتكشػلػجيا ،بيشسا مازلت العخوبة بيغ إثشيغ

مغ

السقػمات

الحزارية

السانع مغ أف تكػف دولة واحجة ؟ ،في وجػد

االنتداب ليا مفزال عشيا جشديات الغخب

إلى ما قاـ بو الييػد مغ جسع لذتاتيع مغ

بالخششات

،

وأفكارىع و ميػالتيع ،وال تحتاج إلى وسيط

التي نافدتيا،عغ شخيق أبشاءىا مغ ضعفاء

،واحج التتجاوز لدانو ووأخخ يدتحي مغ

واإلقترادية والجغخاؼية،فشججه يتداءؿ عغ

وأوشانو،وحتى العخوبة كمغة باتت ميجدة

األمة الػاحجة التي ال تحتاج في غالبيتيا،

مختمف أنحاء العالع ،الستبايشة أعخاقيع

األعجسية

التي

غسختيا

والميجات التي مدقتيا،والميجات األجشبية

محتل لمتعسيخ ،كمجػء الريايشة إلى

اليسع والعدائع.20".

تحقيق الحمع في أقرخ زمغ ،شخيصة وجػد

السميئة بالجياد والشزاؿ،عغ خيار الػحجة

وىكحا دافع البذيخ االبخاـيسي شيمة حياتو

االستعسار البخيصاني .فسغ السسكغ ججا
قادة يتحمػف باإلرادة والعديسة الالزميغ لحلظ

العخبية بإعتبارأف العرخ الحؼ نعيذو عرخ

ويجيب عمى تداؤلو بالقػؿ إف البجاية تكػف

القػية.

ومشاىجو والتجارة وشؤونيا ،وإزالة الحجود

عبخ تػحيج األمة لسػاقفيا وجيػدىا أماـ ىحه

التكتالت واالتحاد وال عير ؼيو إال لألمع

.

وأف حتسية شخد االستعسار البج وأف تسخ

بسا ىػ ميدخ و متػفخ ،وىػ تػحيج التعميع

الفاصمة بيغ أجداء الػشغ الػاحج ،واعتبار

اليجسة االستعسارية الرييػ –أوربية بعج

األجداء ،وعجو الذعب العخاقي ىػ عجو

بعج الحخب العالسية الثانية فياىػ يؤكج":إذا

ايصاليا في ضع أجدائيا ،وألسانيا ،وفخندا

،كسا يترػر العخب،فإنيع في الحؿيقة إنسا

المػريغ"  ،وأيزا مغ انجمت اخ الذبيية بجديخة

الجيل

الحخب العالسية األولى ،والرييػ -امخيكية

السعتجؼ عمى جدء مشيا معتجيا عمى كامل

كاف االستعسار عمى درجة كبيخة مغ القػة

الذعب السغخبي ،وىكحا مع أخح العبخة مغ

يديجونو

التي لع ييجأ ليا باؿ في قزية " األلداس و"

قػة

ىيئاتيع،وإضاعة

بتخاذليع

اوقاتيع

وتفخقيع،وتصاحغ
في

العخب ،والتي لػ أف دولة اعتجت عمى جدء

الفارغ...وىييات أف يحي وشغ أويدتقل

الستخداده ،فمسا ال يفعل العخب مثل ذلظ ؟

فالف ويدقط فالف21".

باليتافات الستػددة مغ الحشاجخ ،بيغ يحيا

مشيا ،لتدارع االنجميد في كل مكاف

ومغ السشصقي بالشدبة إليو،اف يكػف ليحا

خػاتػسػة :

وعسيقة عمى السجتسع"،حيث إتدعت الفجػة

بأنو كاف مغ أكثخ السثقفيغ الجدائخيغ

الغخبي الحؼ أضحى رائجا في العمػـ

الحقة  ،كيف ال وىػ القائل في مقاؿ لو

مسا سبق ال نجج إال أف نرف االبخاـيسي

الػضع مغ التذخذـ والتفخقة،آثار سيئة

والعخب السشافحيغ والسجافعيغ عغ العخوبة

بيغ العالع العخبي االسالمي،وبيغ العالع
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تحت عشػاف (فمدصيغ ،واجباتيا عمى العخب

مغ شميعتيا السثقفة الػاعية ،التي يجب اف

بعخوبتو إلى حج الغمػ ،ويعتج بيا إلى حج

العخب والسدمسيغ.

تقػد الجساىيخ نحػ األمل الكبيخ بتػحج

مايمي ":كاتب ىحه الدصػر عخبي ،يعتد

ومغ الػاضح أف االبخاـيسي يجعل مغ

التعرب ،ويفخخ بأبػة العخب لو إلى حج

الػحجة

اإلنتخاء"22

الحل

لكل

األفزل

السذاكل

والتحجيات الكبخػ التي تػاجو األمة العخبية

كسا يججر بشا القػؿ ":عمى اف التأكيج عمى

المحسة القػمية ووحجة السريخ بيغ السذخؽ

في عرخه،بجأ باالستعسار ومخو ار بالجيل

والسغخب ىي السحػر االساسي لكل كتابات

والتخمف،حتى أنو أقدع أف الحل االنفخادؼ

ال يؤكج عمى ىحه الشاحية أو يذيخ إلييا مغ

مخمب االستعسار فخادػ ،ولغ نفمت مشو ،إال

القزايا الجدائخية السحمية،أو كتاباتو التي

واحج،وقائج واحج،وقمب واحج،فغغ لع نفعل

الججوػ مشو فقاؿ ":أما وهللا لغ نفمت مغ

االبخاـيسي،إذ قل ما نجج مقاال مغ مقاالتو

يػـ نربح امة واحجة تمقى عجوىا بخأؼ

قخيب أو بعيج،سػاء في كتاباتو التي تتشاوؿ
تعالج الذؤوف العخبية برػرة عامة ،مسا حجا

فال نمع االستعسار،ولشمع أنفدشا24".

يػالييع في ندعتيع يػجيػف غميو تيسة

اليػامر

في محاولة لتذػيو السقاصج الشبيمة التى

الثقافة ،عجد،87ماؼ-جػاف،1985ص.11

ببعس السدتذخقيغ االستعسارييغ ومغ

 1لمسديج أنطخ،االبخاـيسي ،مغ أنا  ،مجمة

الذعػبية والتعرب العخقي والتصخؼ الجيشي

كخس ليا قمسو وفكخه وجياده وىي تيسو

-

ليذ شعػبي الدغ،وال غسذ شقاه في

دمحم البذيخ االبخاـيسي،جسع وتقجيع ،أحسج

ولكغ ما يسيد البذيخ االبخاـيسي عغ غيخه

االسالمي،بيخوت،1997،ص-.482

 2دمحم البذيخ االبخاـيسي ،معشى العيج ،آثار

دفعيا الكاتب عغ نفدو في قػلو ":ىحا القمع

شالب

مشكخ،والتحمبت ريقتو مشكخ التفخيق"23.

االبخاـيسي،ط،1دار

في ىحا السجاؿ ىػ أنو إعتبخ أف الػحجة

3االبخاـيسي

القػميات العخبية والػحجات التي شيجتيا

 - 4دمحم دراجي ،السذخؽ العخبي(،مػاقف

العخبية والقػمية العخبية تختمف كثي اخ عغ

،اتحاد

السغخب

الغخب

الكبيخ،األثار ،ج- .4،302

العخبي

بعس الجوؿ األوربة مثل إيصاليا اوالسانيا

االماـ االبخاـيسي)،عالع االفكار ،الجدائخ

الديف فإف الػحجة العخبية يجب أف تتحقق

-5دراجي مخجع سابق،ص.129

، 2009،ص .104

(1871-1870ـ) قج قامت بالقػة وحج

بذكل أكثخ حزارية عبخ مجاالت المغة

6االبخاـيسي"،تعارؼ السدمسيغ مجعاة لقػتيع

العخبية واألدب العخبي وبأيجؼ أبشاء األمة

وعدتيع"،االثار،ج،4ص- .97
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،7ص .145دمحم دراجي ،مخجع سابق-
8

الجسيػرية

االبخاـيسي،ميالد

الستحجة،األثار،ج،5ص.215
9

العخب

االبخاـيسي،تقارب

23

العخبة

االبخاـيسي

11

االبخاـيسي،

،ص-.113

بذيخ

،ج،5ص-.95

أخػة

12االبخاـيسي،كمسة لسجمة االذاعة السرخية

،االثار،ج،4ص- 376
 13نفدو-.

 14االبخاـيسي ،إلى مؤتسخ التعخيب
بالخباط،اآلثار،ج،5ص-.266

 15نفدو-.

 16مقجمة دمحم اليادؼ الحدشي لمكتاب

،االثار ،ج،5ص-.26

االبخاـيسي،حخية األديب وحسايتيا

،اآلثار ،ج،5ص-.211

،18الجدائخ1983،ـ،ص .26عبج هللا شخيط

،تاريخ الثقافة في السذخؽ والسغخب،ط،1ـ و

ؾ-

19

محي

الجيغ

صابخ،دمحم

البذيخ

االبخاـيسي والجعػة القػمية  ،الثقافة ،عجد87

،ماؼ -جػاف،1985ص-.112

 -20االبخاـيسي،مذكمة العخوبة في الجدائخ
،األثار،ج،5ص.150
21االبخاـيسي،اتحاد

السغخب

العخبي

الكبيخ،االثار،ج،4ص-.302
22

القػمية

،مجمة

1985ـ

24االبخاـيسي،االستعسار والذيصاف ،االثار

االسالـ"،األثار،ج،4ص-.60

17

والجعػة

الثقافة،عجد،87ماؼ-جػاف

إتحادىع،األثار ،ج،4ص-.243

 -10نفدو.

محي

الجيغ

صابخ،دمحم

البذيخ

االبخاـيسي ،فمدصيغ واجباتيا عمى

العخب ،األثار،ج،3ص-.452
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الكغ ١والٛغب ٖبرالخاعٍش :بحن
الخىاٞـ والخشا٠٢

الخًاعي ؤلاوؿاوي" ،مغ٦ؼًٍ في م٣اعبدىا
ٖلى جُمتي" :الخىاٞـ" و"الخشا."٠٢
-Iالكغ ١والٛغب زال ٫الٗهغال٣ضًم:

صٖ .بض اللُُ ٠الغ٪ُ٦

ؤ-بؾهاماث الكغ ١ال٣ضًم في الخًاعة
ؤلاوؿاهُت:

م٣ضمت:
الكغ ١والٛغب هما مجاالن ظٛغ اُٞان
ٖغٞا ٖبر الخاعٍش جدىالث خًاعٍت ٦بري
٧ان لها جإزحر ٦بحر ٖلى جُىع اإلاكتر٥
الخًاعي ؤلاوؿاوي٦ .ما ؤن الكغ١
والٛغب مٟهىمان ٚحر زابخحن في صاللتهما
باٖخباع ازخال ٝالُ٨اهاث الخًاعٍت
باملجالحن ٖبر الخاعٍشٖ .ال٢ت الكغ١
بالٛغب ٢ضًمت ،وجغظ٘ بلى خ٣ب ظض
مىٚلت في الخاعٍش .وإطا ٧ان الٛالب في هظه
الٗال٢ت في ٖهغها الغاهً هى الهغإٞ ،ةن
بعهاناث هظا الكض والجظب في الٗال٢ت
بحن املجالحن حٗىص بلى ٞجغ الخاعٍش .و٢ض
جغاوخذ الٗال٢اث الخًاعٍت بحن هظًً
الُ٨اهحن الخًاعٍحن مىظ ٞجغ الخاعٍش
بالخىاٞـ جاعة والخشا ٠٢جاعة ؤزغي .وإطا
٧ان الؿاثض في م٣اعبت اإلاىيىٕ هى التر٦حز
ٖلى جُىعاث الٗال٢ت بحن املجالحن ،زانت
زال ٫الٗهغ الخضًضٞ ،ةهىا ه٣ترح في هظه
اإلا٣الت الٗىصة لؿبر ؤٚىاع هظه الٗال٢ت
زال ٫الٟترة ال٣ضًمت مً الخاعٍش ،وطل٪
ؾُٗا ملخاولت ٞهم ؤنى ٫الٗال٢اث
الخًاعٍت بحن الجاهبحن ،ومٗغٞت بؾهام
٧ل َغُٞ ٝما وؿمُه ب"اإلاكتر٥

ؤمؿ ٪الكغ ١بمكٗل الخًاعة في الٗالم
ال٣ضًم مىظ ٞجغ الخاعٍش ٖلى خؿاب
الٛغب ،وق٩ل وعقت خًاعٍت خُ٣ُ٣ت
بٓهىع ُ٦اهاث خًاعٍت ٦بحرة بم٣اًِـ
الٗالم ال٣ضًم .والجؼا ٫آزاع جل ٪الخًاعاث
الكغُ٢ت مازلت بلى الُىم حسخغ ؤلباب
الىاؽ في ٖهغها الغاهً٣ٞ .ض جغ٦ذ لىا
الخًاعة الٟغٖىهُت لىخضها ما ًمشل
الُىم ما ً٣غب زلض آزاع الٗالم٧ ،لها
ميكئاث مٗماعٍت ٖمال٢ت حكهض بطخامتها
و إج٣اجها وبغؾىماتها وه٣ىقها ٖلى خًاعة
عاثضة في ابخ٩اعاتها وٖماثغها وٞىىجها ،خُض
ؤطهلذ الٗالم والٗلماء ب٨ٟغها وٖلمها،
وؤْهغث ظاهبا مما بلٛه الكغ ١ال٣ضًم مً
اػصهاع خًاعي .بِىما ً٨خجز الٗغا ١آزاعا
ضخمت ومٗالم حكهض ٖلى اػصهاع خًاعاث
ق٩لذ مىُل٣ا لخُىع الخُاة البكغٍت في
قغ ١الٗالم ال٣ضًم وٚغبه .و٢ض ٦كٟذ
الخٟغٍاث ألازغٍت في ؾىعٍا ًٖ ب٣اًا
مخىىٖت ومٗالم جبرػ جخاب٘ الخًاعاث التي
ؾاهمذ بضوع و اٞغ في الخُىعاث الخًاعٍت
في الكغ ١ال٣ضًم ،بدُض ال ج٩اص جسلى
مىُ٣ت مً اإلاىاَ ٤ؾىعٍت مً اإلاى ا٘٢
ألازغٍت التي حٗىص بلى ٞتراث ػمىُت مسخلٟت،
55

في الٗماعة والٟىىن .ومىظ ألال ٠الشالض
.١م ْهغث بالٗغا ١ؤًًا الخًاعة
ألاقىعٍت التي جمحزث بخىؾٗاث مجالُت
٦بحرة ظٗلذ آلاقىعٍحن ًيكاون بخضي ؤ٦بر
ؤلامبراَىعٍاث في جاعٍش الكغ ١ال٣ضًم .بٗض
ؾ٣ىٍ بمبراَىعٍت آلاقىعٍحن زلٟتها في
الٗغا ١ال٣ضًم الخًاعة ال٩لضاهُت التي
ؾاهمذ بضوعها في اؾخمغاع ؤلاقٗإ
الخًاعي للكغ ١ال٣ضًم ،وإليها حٗىص
خضاث ٤بابل اإلاٗل٣ت ،وهي بخضي عجاثب
الٗالم ال٣ضًم الؿبٗت٦ .ما قهضث
اإلاىُ٣ت بغوػ بخضي ؤهم الخًاعاث
الكغُ٢ت ،وهي الخًاعة البابلُت مىظ
ال٣غن .١ 18م ،التي جمحزث باػصهاع اإلاٗاعٝ
والٗلىم املخخلٟت ،وإليها حٗىص بخضي ؤ٢ضم
الدكغَٗاث في جاعٍش ؤلاوؿاهُت والتي حٗض
مً ؤولى الكغاج٘ اإلاخ٩املت في الٗالم خُض
ججم٘ بحن ال٣اهىهحن اإلاضوي والٗ٣ىباث
ًٞال ًٖ ألاخىا ٫الصخهُت ،وٍخٗل٤
ألامغ ب٣اهىن خمىعابي .وفي الٗهغ البابلي
خضر جُىع مهم في الٗلىم واإلاٗاعٝ
البكغٍت ،خُض اهخ٣لذ مً ؤَىاعها
الٗملُت بلى َىع الخضوًٍ والبدض ،بدُض
ًصر ؤن هغظ٘ بضاًت ْهىع الٗلىم البكغٍت
الخ٣ت بلى هظا الٗهغ٦ .ما ٖغ ٝالبابلُىن
ؤؾؿا مهمت في زىام ألاٖضاص و٦ظل ٪في
الٗملُاث والُغ ١واإلاٗاصالث الجبرًت
ألاؾاؾُت ،وطل٢ ٪بل ؤلاٚغٍ ٤بٟتراث
ػمىُت .وٍغجر ؤن البابلُحن هم الظًً
ؤؾؿىا ٖلم الٟل ٪الغٍاضخي ،وبضئوا
ًضوهىن مالخٓاتهم وإعناصاتهم ؤو

والتي ًؼٍض ٖضصها ٖلى  4500مى ٘٢ؤزغي
هام.
بلٛذ خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم ؤوط
اػصهاعها و٢ضمذ للٗالم ال٣ضًم ال٨شحر مً
الابخ٩اعاث التي زضمذ اإلاكتر ٥الخًاعي
ؤلاوؿاوي ،وظٗلذ الكغ ١مغ٦ؼ بقٗإ
خًاعي بامخُاػ ،ما ظٗل مغ٦ؼ الش٣ل
الخًاعي الٗالمي ًمُل مىظ ٞجغ الخاعٍش
لهالر الكغ ١ال٣ضًم .وفي اإلا٣ابل
اهخهبذ املجاالث الخًاعٍت ألازغي في
الٗالم ال٣ضًم ٦مجاالث مؿخ٣بلت
ومؿخلهمت ومخإزغة بدًاعاث الكغ١
ال٣ضًمٟٞ .ي الٗغا ،١ومىظ ألال ٠الخامـ
.١مْ ،هغث بخضي ؤ٢ضم الخًاعاث
ؤلاوؿاهُت ،وهي الخًاعة الؿىمىٍت ٖلى
صلخا الغ اٞضًً ،خُض ٢ضم بىاتها يغوبا
مً ؤلابضإ مً زال ٫بوكاء اإلاضن وجُىع
الٗماعة ٖبر حكُِض ال٣هىع واإلاٗابض وبىاء
الؿضوص وخٟغ ٢ىىاث اإلاُاه٦ ،ما ج٣ضم ًٞ
الخٗضًً وؾب ٪اإلاٗاصن ،و ًٞ ُ٘٢الىدذ
قإوا بُٗضا مً الخ٣ضم .وإلى الؿىمغٍحن
حٗىص ؤولى املخاوالث الٟلؿُٟت الجغٍئت
الخانت بإنل ال٨ىن والىظىص وألاؾاؽ
في م٨ىهاث اإلااصة .وإلى هاالء ؤًًا جغظ٘
ؤٖٓم مؿاهمت في اإلاكتر ٥الخًاعي
ؤلاوؿاوي مً زال ٫ابخ٩اع مغخلت مهمت مً
مغاخل جُىعال٨خابت ،وٍخٗل ٤ألامغ بال٨خابت
اإلاؿماعٍت .وفي هٟـ املجا ٫الجٛغافي
ج٣غٍبا اػصهغث الخًاعة ألا٧اصًت في ؤوازغ
ألال ٠الشالض .١م ،التي ٖغٞذ ج٣ضما ٦بحرا
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ألازغي وؤؾغاع ال٨ىن وألاؾاَحر املخخلٟت
لآللهت...

خؿاباتهم الٟلُ٨ت مىظ الٗهض ألا٧اصي٦ .ما
جمحز الٗهغ البابلي باالهخمام بالٗلىم
الُبُُٗت ،وال ق ٪ؤجهم جىنلىا بلى
م٣ضماث مهمت في ٖلم الٟحزًاء.

ومىظ جهاًت ألال ٠الشالض ٢بل اإلاُالص ْهغ
ٖلى مؿغح الكغ ١ال٣ضًم قٗب آزغ حؿلم
مكٗل الخًاعة الكغُ٢ت ال٣ضًمت و ؤزغاها
بةبضاٖاجه و ابخ٩اعاجه الخانت ،وٍخٗل٤
ألامغ بالكٗب الُٟيُ٣ي الظي اؾخىًَ
الكغٍِ الؿاخلي الؿىعي اللبىاوي .ل٣ض
ه٣ل الُٟيُُ٣ىن بد٨م مىٗ٢هم في قغ١
اإلاخىؾِ ،وبؿبب ؤٖمالهم الخجاعٍت التي
م٨ىتهم مً الخىانل م٘ قٗىب خىى
البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،ببضاٖاث
خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم بلى مؿخىي
"الٗاإلاُت" ،وظٗلىا بعر خًاعاث الكغ١
ال٣ضًم في مخىاو ٫الخًاعاث ألاوعبُت
ال٣ضًمت ،وال ؾُما ؤلاٚغٍُ٣ت منها .ل٣ض
ؤخضر الُٟيُُ٣ىن ه٣لت ٚحر مؿبى٢ت في
الخاعٍش في مجا ٫الخجاعة وؤلاوكاءاث
البدغٍت مً زال ٫بىاء اإلاىاوئ ونىاٖت
الؿ ًٟوججهحزها ،ألامغ الظي ظٗل مً
هاالء اإلاكاع٢ت ؾاصة البداع في الٗالم،
مخٟى٢حن بظلٖ ٪لى مٗانغحهم مً
ؤلاٚغٍ٣ٞ .٤ض اهُل٣ىا بؿٟنهم وظابىا
ؾىاخل البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،وججغئوا
٢بل البرحٛالُحن وؤلاؾبان ب٣غون َىٍلت
ٖلى ا٢خدام مجاهُل املخُِ ألاَلسخي بٗض
ججاوػهم ؤٖمضة هغ٢ل الٟانلت بحن البدغ
اإلاخىؾِ واملخُِ ألاَلسخي والجزو٫
بؿىاخل اإلاٛغب ال٣ضًم .ل٣ض جم ً٨هظا
الكٗب الكغقي ال٣لُل الٗضص مً جد٤ُ٣

في مهغ ،ومىظ ألال ٠الشالض .١م،
ؾاهمذ الخًاعة الٟغٖىهُت ب٣ؿِ ٦بحر
في جُىع الخًاعة ؤلاوؿاهُت ،وماعؾذ
جإزحرا ٦بحرا ٖلى باقي قٗىب الٗالم ال٣ضًم.
٣ٞض بغٕ اإلاهغٍىن في  ًٞالٗماعة وهىضؾت
البىاء بك٩ل ٦بحر ،والضلُل ٖلى طل ٪هى
بىاء ألاهغاماث بُغ ١هىضؾُت مخ٣ىت٦ .ما
٧ان للٟغاٖت صوع ٦بحر في ْهىع ال٨خابت مً
زال ٫اؾخٗما ٫ال٨خابت الهحروٚلُُٟت ،وبها
صوهىا ؤؾاَحرهم الضًيُت وما جىنلىا بلُه
مً جُىع في قتى الٗلىم ٖلى وع ١البرصي
وباؾخٗما ٫الخبر٦ .ما جىنل ٢ضماء
اإلاهغٍحن في الٗهغ الٟغٖىوي البخ٩اع
مٟاهُم ؤولُت في الخؿاب والهىضؾت،
والُب ،وجُىٍغ ٖلم الٟل ،٪خُض جىنلىا
بلى ج٣ىٍم زام بهم خؿب مالخٓاتهم
للكمـ والىجىم .وٖغٞذ الٟىىن
والخغ ٝوالخ٣ىُاث ج٣ضما ٦بحرا بٓهىع
ج٣ىُاث ظضًضة ،و٢ض ٧ان للمهغٍحن٢-بل
الُٟيُُ٣حنًٞ-ل ٦بحر ٖلى الٗالم بازترإ
الؼظاط .و٢ام ٢ضماء اإلاهغٍحن بالٗضًض مً
ألاٖما ٫ؤلابضاُٖت اإلابخ٨غة واإلاظهلت للٗالم
ؾىاء في الخدىُِ ؤو اإلاىؾُ٣ي والىدذ
وألاصب والغؾم...بلخ٦ .ما بغٕ اإلاهغٍىن
ال٣ضماء في ألاصب الضًجي الظي جىاو٫
الٗ٣اثض الضًيُت وهٓغٍاتهم ًٖ الخُاة
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الخًاعة ال٨غٍدُت واإلاُىىٍت٢ ،بل ؤن
جخٗغى اله٨ؿاع ٦بحر هدُجت هجىم ال٣باثل
الضوعٍت زال ٫ال٣غن .١ 12م .وزال ٫هظه
الخ٣بت اإلاب٨غة مً جاعٍسهم ٖغ ٝؤلاٚغٍ٤
ال٣ضماء اؾخٗما٦ ٫خابت ٖلى ق٩ل نىع،
٦ما ؤخغػوا ج٣ضما في مُضان ؤلاوكاءاث
البدغٍت ،وفي ال ًٟاإلاٗماعي .وفي هظه
الٟترة بضؤث نالث مب٨غة بحن الٛغب
والكغ ١ال٣ضًمحن مً زال ٫الٗال٢اث
الخجاعٍت بحن ؤلاٚغٍ ٤مً ظهت ومهغ
وُٞيُُ٣ا وقىاَئ آؾُا الهٛغي مً ظهت
زاهُت .ولم جٓهغ الخًاعة ؤلاٚغٍُ٣ت
بؿماتها اإلامحزة وبةبضاٖاتها اإلاازغة بال مىظ
ألال ٠ألاو.١ ٫م مً زال ٫هٓام الضولت
اإلاضًىت .زال ٫هظه الٟترة اإلاب٨غة مً
الخاعٍش ؤلاٚغٍ٣ي خضر جال٢ذ م٘ خًاعاث
الكغ ١ال٣ضًم مخجؿضة في الخًاعة
الُٟيُُ٣ت ،و٢ض َغى ٖلى هظا الخالقي
الكغقي والٛغبي َاب٘ ؾلمي وجباص٫
خًاعيٗٞ .لى امخضاص ؾخت ٢غون ْل
زاللها الُٟيُُ٣ىن اإلاكاع٢ت ًجىبىن
يٟا ٝالبدغ اإلاخىؾِ لم جدضر ؤي
مىاظهت بحن الجاهبحن .وطل ٪ألن
الُٟيُُ٣حن ٧اهىا ججاعا وبداعة مؿاإلاحن ٧ان
ٚغيهم الخباص ٫الخجاعي ،ولم ً٨ىهىا
ٌؿتهضٞىن الخىؾ٘ املجالي في البالص التي
ًجزلىن بها بؿٟنهم .وٖلى الٗ٨ـ٣ٞ ،ض
عخب ؤلاٚغٍ ٤بالخًاعة الكغُ٢ت
الُٟيُُ٣ت إلاا ٧اهذ جدمله جل ٪الخًاعة بلى
بالصهم مً ابخ٩اعاث خًاعٍت حٗ٨ـ
با٦ىعة خًاعاث الكغ ١ال٣ضًمٞ ،لٗل

بهجاػاث ؾىً ٝسلضها الخاعٍش وإلى ألابض،
ولٗل ؤبغػها ٖلى ؤلاَال ١هى ازترإ
ال٨خابت ألابجضًت وج٣لُو ٖضص الغمىػ
ال٨خابُت ،التي ٧ان ٢ض جىنل بليها
الؿىمغٍىن واإلاهغٍىن ٢بلهم ،بلى ٖضص
مدضوص مً الخغو ٝطاث نىعة ؾمُٗت
مدضصة ،وهى الهيُ٘ الكغقي الظي جلٟ٣ه
وَىعه ؤلاٚغٍ ٤بٗضما ا٢خبؿىه مً
الُٟيُُ٣حن .وَٗىص الًٟل بلى الُٟيُُ٣حن
٦ظل ٪في جُىٍغال٨شحرمً ٖىانغ الخًاعة
في نىعتها الخإؾِؿُت مشل ٖلم الٟل٪
والخٗضًً والهىاٖاث الض٣ُ٢ت وال٨مالُت،
هى ما قهض به ال٨خاب ؤلاٚغٍ ٤ال٣ضامى
الظًً ٖضصوا ال٨شحر مً الجىاهب
الخًاعٍت التي ؤزظها ؤلاٚغًٍٖ ٤
الُٟيُُ٣حن.
-2الىبى ٙالخًاعي في الكغ ١والاهُال٢ت
الخًاعٍت في الٛغب زال ٫الٟترة ال٣ضًمت:
في الى٢ذ الظي ٧اهذ حؿُ٘ ُٞه ؤهىاع
الخًاعة ألا٦ثر ج٣ضما مً الكغ ١ال٣ضًم،
٧اهذ خًاعاث ؤوعبا مى٨مكت ٖلى هٟؿها،
وهي ٖلى ٧ل خا ٫لِؿذ بإٖغ ١مً
خًاعاث الكغ ١ال٣ضًمٟٞ .ي الى٢ذ
الظي ٧اهذ جخ٣ضم ُٞه خًاعاث الكغ١
ال٣ضًم٧ ،اهذ خًاعة قغ ١ؤوعبا ،ووٗجي
بظل ٪خًاعة بالص ؤلاٚغٍ ٤ؤ٢ل بقٗاٖا.
ٞسال ٫الٟترة اإلاتراوخت بحن مىخه ٠ألال٠
الشالض .١م وألال ٠ألاو.١ ٫م ٧اهذ بالص
ؤلاٚغٍ ٤حٗغ ٝوكىء ؤهىٍت خًاعٍت مشل
55

الهىض .بٗض وٞاة ؤلاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي بضؤث
جٓهغ في الكغ ١مٗالم الخٟاٖل بحن خًاعة
ؤلاٚغٍ ٤وخًاعاث الكغ ١ال٣ضًم في
نُٛت ٖغٞذ باؾم الخًاعة
"الهُلُيؿدُت" في بقاعة بلى اإلاسخت
ؤلاٚغٍُ٣ت التي اهًاٞذ بلى خًاعاث
الكغ ١ال٣ضًم زال ٫هظه الٟترة.

هظا ما ًٟؿغ ؾماح ؤلاٚغٍ ٤للُٟيُُ٣حن
باالؾخ٣غاع بٗضص مً الجؼع ؤلاٚغٍُ٣ت زال٫
مغخلت الخىؾ٘ الخجاعي الُٟيُُ٣حن ،ختى
ؤن ؤو ٫الجؼع التي هؼ ٫بها الُٟيُُ٣ىن في
خغ٦تهم هدى الٛغب ٧اهذ ظؼعا بٚغٍُ٣ت
مشل ٢برم و٦غٍذ وعوصؽ والؿُ٨الص
وٚحرها .وزال ٫الٗهغال٨الؾُ٩ي مً جاعٍش
ؤلاٚغٍ(٤ال٣غن .١ 5م) خضر ؤو ٫نضام
مباقغ بحن خًاعة الٛغب ألاوعبي في
نُٛتها ال٣ضًمت وخًاعاث الكغ ،١وطل٪
مً زال ٫اهضالٕ خغوب بحن ؤلاٚغٍ٤
وإخضي الكٗىب طاث اإلايكإ والخإزحر
الخًاعي الكغقي ،وٍخٗل ٤ألامغ
بال٣غَاظُحن .و٧ان الهضام م٘ ٢غَاط
هدُجت للخىاٞـ ٖلى الىٟىط الخجاعي بٛغب
البدغ اإلاخىؾِ و٢ض امخض هظا الهغإ
الخغبي ٖبرال٣غهحن  5و.١ 4م ،وهى الهغإ
الظي اهخهى بلى ج٣ؿُم الىٟىط ٖلى الجؼٍغة
بحن ؤلاٚغٍ ٤وال٣غَاظُحن٦ .ما ججلى
الهغإ بحن خًاعة ؤوعبا ال٣ضًمت وُ٦اهاتها
الؿُاؾُت وخًاعاث الكغُٞ ١ما ٌٗغٝ
بالخغوب اإلاُضًت التي زايها ؤلاٚغٍ ٤يض
الٟغؽ اإلاُضًحن زال ٫ال٣غن الخامـ .١م
بٗض ٖؼو الٟغؽ للمضن ؤلاٚغٍُ٣ت بأؾُا
الهٛغي .وبخم ً٨اإلا٣ضوهُحن مً الؿُُغة
ٖلى بالص ؤلاٚغٍ ٤زال ٫ال٣غن .١ 4م اهُل٤
قىٍ آزغ مً الهغإ بحن خًاعاث
الكغ ١والخًاعة الُىهاهُت ،وهى الهغإ
الظي بغػ ؤ٦ثر في ٖهغ ؤلاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي
مً زالٚ ٫ؼوه للكغ ١ال٣ضًم ،خُض
جم ً٨مً بزًإ اإلاىُ٣ت والىنى ٫بلى

وعٚم َُٛان الخىاٞـ والهغإ الخغبي
ٖلى الٗال٢ت بحن الكغ ١ال٣ضًم وبالص
ؤلاٚغٍ٣ٞ ،٤ض ٢امذ بحن الجاهبحن مىظ ٞترة
مب٨غة جٟاٖالث خًاعٍت ؾلمُت مهمت.
ٞمٗلىم ؤهه في الى٢ذ الظي ٧اهذ خًاعاث
الكغ ١ال٣ضًم حٗغ ٝؤوط اػصهاعها ٧ان
ؤلاٚغًٍ ٤خلمؿىن َغٍ٣هم هدى ججؿُض
خًاعتهم الخانت ،وفي هٟـ الى٢ذ
ًيخٓغون نيُ٘ الكغ ١ال٢خباؾه والبىاء
ٖلُهٞ .لٗل هظا ما خهل مً زال٫
ا٢خباؾهم لٗضص مً مٓاهغ خًاعة الكغ١
ال٣ضًمٚ .حر ؤن بالص ؤلاٚغٍ٢ ٤ض جمخٗذ
بضوعها بإؾاؽ خًاعي مخحن ؤهلها
للخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ ٖىانغ خًاعة
الكغ ١ال٣ضًم مً زال ٫اؾخلهام بٌٗ
الجىاهب الخًاعٍت الكغُ٢ت وجُىٍغها.
ولٗل ا٢خباؽ ؤلاٚغٍ ٤لؤلبجضًت الُٟيُُ٣ت
الكغُ٢ت زال ٫ال٣غن .١ 14م ًمشل
همىطظا لهظا الاججاه .وٍم ً٨الخإُ٦ض ٖلى
ؤن ٞترة الخال٢ذ املخهب الظي خضر بحن
الُٟيُُ٣حن اإلاكاع٢ت وؤلاٚغٍ٧ ٤ان ًمشل
بضاًت لخدى ٫هام في بالص ؤلاٚغٍ ٤ؾىٝ
ٌؿٟغ ًٖ جدى ٫مىاػًٍ ال٣ىة الخًاعٍت
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مً الكغ ١هدى الٛغب .طل ٪ؤن جاعٍش ؤٞى٫
خًاعة الُٟيُُ٣حن في الكغً ١مشل جدضًضا
جاعٍسا لبضاًت الاهُال٢ت الخًاعٍت لئلٚغٍ٤
في قتى املجاالث .ولٗل ؤ٦ثر ما ؾاهم به
ؤلاٚغٍ ٤في اإلاكتر ٥الخًاعي ؤلاوؿاوي
مىظ هظه الخ٣بت هى جُىٍغ ؤهٓمت الخ٨م
وْهىع ال٣ىاهحن والدكغَٗاثًٞ .ال ًٖ
الترار الخًاعي الهاثل الظي ؤهخجه
ؤلاٚغٍ ٤في الٗلىم وال٨ٟغ والٟلؿٟت
وألاصب...

جخىاعي في ْغوٚ ٝامًت٦ ،ما زٟذ بغٍ٤
الخًاعة الُٟيُُ٣ت وجغاظ٘ الُٟيُُ٣ىن
زل ٠ؤؾىاع مضجهم مىظ ال٣غن .١ 6م في
اهخٓاع هجمت ؤلاٚغٍ ٤اإلا٣ضوهُحن بؼٖامت
الاؾ٨ىضعاإلا٣ضووي م٘ جهاًت ال٣غن .١ 4م.
ًبضو ؤن الؼالػ ٫الؿُاؾُت التي ٖغٞها
الكغ ١ال٣ضًم ٧اهذ ؾببا في الاهخ٩اؾاث
التي آلذ بليها خًاعة اإلاىُ٣ت٣ٞ .ض ٖغٝ
الكغ ١ال٣ضًم اهضالٕ نغاٖاث في ؤ٦ثر مً
مىُ٣ت بحن الُ٨اهاث الؿُاؾُت املخخلٟت
ؤصث بلى جمؼٍ ٤الُ٨اهاث الؿُاؾُت التي
٧اهذ جغعى خًاعاث الكغ ،١زانت بٗض
جؼاًض ؤَمإ ؤلامبراَىعٍت الٟاعؾُت الظي
ظٗل اإلاىُ٣ت ج ٘٣بحن ٦ماقت الٟغؽ
وؤلاٚغٍ ٤زم الغومان والبحزهُُحن في مغاخل
الخ٣تًً .ا ٝبلى طل ٪ؤهه في الى٢ذ الظي
اهُل٣ذ ُٞه ؤلاٚغٍ ٤هدى ال٨ٟغ الٟلؿٟي
والٗلمي بضؤ الكغٌٗ ١غ ٝه٨ىنا ٖلى
مؿخىي الٗ٣الهُت ،وؾاص اججاه هدى
املخآٞت ٖلى ؤلاعر الخًاعي الكغقي
ال٣ضًم والاهٟ٨اء ٖلى الظاث الخًاعٍت
ومداعبت الخجضًض والاوٛماؽ ؤ٦ثر في
ُٚاهب ال٨ٟغ ألاؾُىعي والخغ اٞت .ولٗل
هظه الؿمت حٗض ؾمت قغُ٢ت بامخُاػ
ؾدخ٨غع في جاعٍش الكغ ١زال ٫الخ٣ب
اإلاىالُت ٦ما ؾىظ٦غ ال خ٣ا .اعج٨ؼ هظا
الخىظه ال٨ٟغي اإلاكغقي ٖلى هىٕ مً
املخآٞت التي ٖ٨ؿذ هٓغة للخُاة ج٣ىم
ٖلى ج٣ضٌـ الاؾخ٣غاع وحٗخبره ٚاًت جُلب
لظاتها .وال وؿدبٗض ؤن يٗ ٠خغ٦ت

-3بضاًت اجهُاع خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم
وبغوػخًاعة الٛغب:
بن الؿاا ٫املخحر الظي ًالػمىا وبدشىا ُٞه
ؤ٦ثر مً مغة هى :إلااطا اجهاعث خًاعاث
الكغ ١ال٣ضًم بخل ٪الؿهىلت؟ وإلااطا
جىٟ٢ذ عجلت البىاء الخًاعي في الكغ١
ال٣ضًم؟ و ٠ُ٦جبسغث مىجؼاث الكغ١
ال٣ضًم صون ؤن ً ٘٣البىاء ٖليها وجُىٍغها؟
هل اؾدىٟظث خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم
٢ضعتها ٖلى الخجضص والاؾخمغاعٍت؟ ؤم ؤهه
ًمٞ ً٨هم ما ظغي اهُال٢ا مً ٢اٖضة
الؿجن ال٨ىهُت في وكىء وؾ٣ىٍ
الخًاعاث والامبراَىعٍاث؟
وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإن ال٣غن .١ 6م ٢ض ق٩ل
مغخلت جدىالث هامت في الٗالم ال٣ضًم.
ٟٞي الى٢ذ الظي نٗض ُٞه هجم ؤلاٚغٍ٤
خًاعٍا في الجؼء الكغقي للبدغ اإلاخىؾِ
٧اهذ خًاعاث بالص ما بحن النهغًٍ جتراظ٘،
في خحن ٧اهذ خًاعة مهغ الٟغٖىهُت
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ل٣ض ٧اهذ خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم ممغ٦ؼة
خى٨ٞ ٫غة الضًً الظي ًجؿضه الخا٦م،
و٧ان لهظا الخىظه خغؽ ًدمُه ،الصخي
الظي ظٗل خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم
مٛغ٢ت في الخهىنُاث املخلُت وٚحر ٢اصعة
ٖلى ا٢خدام املجاالث الخًاعٍت ألازغي
والخإزحر ٞيها .بن ألامغ ٧ان ًخٗل ٤بمىٓىماث
خًاعٍت قغُ٢ت مىٛل٣ت ،وهظا ما ظٗلها
جدمل بحن َُاتها ٖىامل ٞىائها .بن ما محز
جل ٪الخًاعاث في الٗهغ ال٣ضًم ،ال ػا٫
ؾاعٍا اإلاٟٗى ٫في ز٣اٞت الكغ ١ختى ؤًامىا
هاجه ،هى الخٗل ٤بٗىاوًٍ مشل :الاؾخ٣غاع،
الشباث ،املخآٞت ،مٗاصاة الخُٛحر،
ؤلانغاع ٖلى الِٗل بىٟـ الُغٍ٣ت ولى
آلال ٝالؿىحن...

الخمضًً في الكغ٢ ١ض ٧ان ؾببا في جغاظ٘
الخًاعاث الكغُ٢ت ،وطل ٪ألن اإلاضن هي
مىب٘ ألا٩ٞاع الجضًضة ألجها ججلب زبراث
مسخلٟت وججاعب بوؿاهُت مخٗضصة .وٖلى
الٗ٨ـ مً طلٞ ،٪ةن ٚلبت الاؾخ٣غاع
الغٍٟي في الكغ ١ال٣ضًم عبما ؤصي بلى
َُٛان املخآٞت والغٚبت في الاؾخ٣غاع ٖلى
هٟـ الىمىطط الخًاعي ومٗاصة الخُىٍغ
والخُٛحر٦ .ما ؤن الىٓم الؿُاؾُت
الكغُ٢ت ال٣ضًمت جمشل ٖلى ألاعجر ؾببا
في اهخ٩اؾت خًاعاث الكغ ١ال٣ضًمٞ ،هظه
الخًاعاث اعجبُذ في الى ا ٘٢بُ٨اهاث
ؾُاؾُت ٧اهذ جغٖاها ؤ٦ثر مً ؤي شخيء
آزغ٦ ،ما ٧اهذ ج٣ىم ٖلى مغ٦ؼٍت مٟغَت
ظٗلذ خًاعاث اإلاىُ٣ت جغجبِ ؤ٦ثر
بد٩ام وملى٧ ٥ان ً ٘٣ج٣ضٌؿهم
وإ٦ؿابهم نٟاث بلهُت ،هظا في و٢ذ
بضؤث جخُىع ُٞه ألاهٓمت الؿُاؾُت في بالص
ؤلاٚغٍ ٤وجخجه هدى الضًم٣غاَُت ج٨غَـ
ؤلاعاصة الكٗبُت وجىُٓم الخ٨م ٖبر
الضؾاجحر ،وإن لم ج ً٨هظه الخدىالث
الؿُاؾُت في نُٛتها اإلاشلى٦ .ما ؤن
اإلاكاع٢ت لم ًُىطجىا وٍُىعوا ما جىنلىا
بلُه مً ٖىانغ خًاعٍت ،بل خآٞىا
ٖليها بهُٛتها البضاثُتٞ .مشال لم ًُىع
اإلاهغٍىن ال٣ضماء ٖلم الهىضؾت
والغٍايُاث بالغٚم مً جٟى٢هم في بىاء
ألاهغاماثٞ .لٗل خًاعاث الكغ ١ال٣ضًم
٢ض ٢امذ ؤؾاؾا ٖلى جُبُ٣اث ٖملُت،
ولم جخٗض طل ٪بلى الخىٓحر الٗلمي و إهخاط
ألا٩ٞاعوالىٓغٍاث.

وبِىما َغى ال٨ٟغ ألاؾُىعي في الكغ١
ال٣ضًم ،وجغسخذ املخآٞت ،وحُٗلذ
ال٣ضعة ٖلى الابضإ والخُىٍغ ،اهُل٤
ؤلاٚغٍ ٤هدى آٞا ١خًاعٍت عخبت .صخُذ
ؤن ؤلاٚغٍ ٤اؾخٟاصوا ٖلى ما ًٓهغ مً بغوػ
بٌٗ ألاؾـ البؿُُت في الغٍايُاث
والٟل ٪والجٛغ اُٞا في بالص الغ اٞضًً
ومهغ ،ول٨نهم طهبىا بُٗضا في جُىٍغها
وإزغاظها في نىعة ؤ٦ثر هطجا٣ٞ .ض ججلى
ؤلابضإ الخًاعي ؤلاٚغٍ٣ي في الاهخمام
باألصب والكٗغ (هىمحروؽ) والٟىىن
واإلاؿاعح والىدذ والؼزغٞت والُب
(ؤبى٢غاٍ) والغٍايُاث (َالِـ) والٟحزًاء
(ؤعزمُضؽ) والٟلؿٟت (ؤٞالَىن)
والخاعٍش (هحروصوث) والغٍايت (ألالٗاب
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ألاوإلابُت)٦ .ما ّ
َىعوا ٖلم الجٛغ اُٞا
والٟل ٪وعؾمىا زغٍُت الٗالم ال٣ضًم،
وجىنلىا بلى ٦غوٍت ألاعى...

الغوماهُت مً بؾباهُا ٚغبا بلى الؿىاخل
الٛغبُت آلؾُا الهٛغي قغ٢ا ،بياٞت بلى
قما ٫بٞغٍُ٣ا ال٣ضًم ،وبظل ٪ج٨ىن ٢ض
عبُذ الٛغب بالكغ ١ألو ٫مغة في الخاعٍش
ال٣ضًم.

٧ان ًيبغي اهخٓاع مىخه ٠ال٣غن .١ 8م
ل٩ي جيبٗض مً ٢لب بًُالُا ال٣ضًمت
مضًىت ؾدخىلى بىاء بخضي ؤبغػ خًاعاث
الٛغب ألاوعبي ،وٍخٗل ٤ألامغ بمضًىت عوما.
ٚحر ؤن الخًاعة الغوماهُت لم جهل بلى
طعوة ٢ىتها بال بٗض مغوع ما ً٣غب مً ٢غهحن
ٖلى جإؾِـ عوما ،خُض اوكٛل الُ٨ان
الؿُاسخي الظي ؤوظضجه الخًاعة الىاقئت
بالخغوب صازل قبه الجؼٍغة ؤلاًُالُت.
ولهظاٞ ،ةن الغومان لم ٌٗغٞىا اهُال٢ت
خُ٣ُ٣ت بال بٗض ُ٢ام الىٓام ؤلامبراَىعي
مىض .١ 509م .اٖخمض الغومان في خًاعتهم
ٖلى ؤلاعر ؤلاجغوؾ٩ي في بجغوعٍا بىؾِ
بًُالُا ال٣ضًمت٦ ،ما اجسظوا ألهٟؿهم
الخًاعة الُىهاهُت مىهجاٞ ،إمضوها بدُاة
ظضًضة ،ووكغوها في ٧ل ألان٣إ .بٗض ؤن
٢ىٍذ قى٦تهم قغٕ الغومان في جىؾُ٘
عٗ٢ت بمبراَىعٍتهم باالججاه قغ٢ا ،خُض
ؾُُغوا ٖلى بالص الُىهان التي ناعث والًت
جابٗت لهم .وما ٧اص ًيخه ٠ال٣غن الشاوي
.١م ختى ٣ٞضث ال٨شحر مً قٗىب الكغ١
ال٣ضًم اؾخ٣اللها بٟٗل الخىؾٗاث
الغوماهُت٣ٞ .ض صمغ الغومان ٢غَاط،
واخخلىها ؾىت .١ 146م ،.زم ؤجهىا خ٨م
الؿلىُ٢حن في مهغ ،وؾُُغوا ٖلى باقي
مىاَ ٤الكغ ١ال٣ضًم .وبًٟل هظه
الخىؾٗاث امخضث خضوص الجمهىعٍت

وإلاا اخخ ٪الغومان بالكغ ،١وامتزظىا
ببضوعهم بإممه ،ؤزظوا ٖنها ال٨شحر مً
الٗلىم واإلاٗاع ٝل٨نهم ؤزغظىها بُغٍ٣تهم
الخانت .ؾاهم جىؾ٘ الغومان ٖلى
خؿاب بالص الُىهان والكغ ١ال٣ضًم في
مضهم بجغٖاث خًاعٍت ؤٚىذ خًاعتهم
و٦غؾذ هُمىتهم٣ٞ .ض جُىعث في الٗهغ
الغوماوي الٟىىن والٗلىم وآلاصاب
والٟلؿٟت والُب و ًٞالٗماعة والىدذ
و ؤهٓمت الخ٨م وال٣ىاهحن وؤلاصاعة ...لم
ج ً٨عوما ٢اصعة ٖلى بصاعة املجا ٫الكاؾ٘
الظي جىؾٗذ بهٞ ،ؿغٖان ما اهضلٗذ
الهغاٖاث في ألا٢الُم ،وهى ما ؤٞطخى بلى
ْهىع بمبراَىعٍخحن بخضاهما في الكغ١
وؤزغي في الٛغب .ؾُ٣ذ ؤلامبراَىعٍت
الغوماهُت الٛغبُت ٖلى ًض ال٣اثض الجغماوي
اوص٦غ ٖىضما اخخل مضًىت عوما في ٖام
476م وَٗخبر هظا الخاعٍش جهاًت للخاعٍش
الغوماوي ،و اهضخاعا ما٢خا لخًاعة الٛغب
ألاوعبي ،وبضاًت لٗهغ ظضًض في ؤوعبا هى
الٗهغ الىؾُِ .ؤما في الكغ٣ٞ ١ض هجر
٢ؿُىُحن ألاو ٫في ؤن ٌؿُُغ ٖلى الكغ١
ٖام 323م ،وبظلْ ٪هغث ؤلامبراَىعٍت
الغوماهُت الكغُ٢ت والتي ٖغٞذ باؾم
ؤلامبراَىعٍت البحزهُُت التي بُ٣ذ ٢اثمت
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الٗغب بلى الكما ٫لم ً ِ٢ ً٨ولُض
الٗهغ الىؾُِ ،بط ٌٗىص بلى ٞترة مب٨غة
مً جاعٍش الكغ ١ال٣ضًم .ل٣ض بُ٣ذ بالص
الٗغب زال ٫الٟترة ال٣ضًمت وؿبُا بمىإ
ًٖ الخضزالث ألاظىبُتٞ ،ةطا اؾخصىِىا
مىاوقاتهم م٘ آلاقىعٍحن والبابلُحن٣ٞ ،ض
ٖاقىا في الى اٖ ٘٢ؼلت خُ٣ُ٣ت في
مجالهم ،ل٣ض ٖغٞخىا الىزاث ٤آلاقىعٍت
والبابلُت الخضًشت ببالص الٗغب ،بط وعص ألو٫
مغة في وزُ٣ت آقىعٍت حٗىص بلى .١ 853م
زال ٫مكاع٦تهم ٦جىىص يمً الجِل
آلاقىعي في مٗغ٦ت "٢غ٢غ" بكما ٫ؾىعٍا
الخالُت بلى ظاهب ظىىص آقىعٍحن
وُٞيُُ٣حن ومهغٍحن .ل٣ض ٖاف الٗغب
زال ٫الٟترة ال٣ضًمت ٦بضو ٖلى الغعي
والترخا ٫والخجاعة ،بط حكحر الىزاث٤
آلاقىعٍت بلى بالص الٗغب ٖلى ؤجها بالص
٢اخلت حُٛيها ألامالح وال ماء ٞيها ..وٍمً٨
بعظإ بضاًت هؼوخهم هدى الكما ٫بلى
ال٣غن .١ 8م ،خُض نٗضوا بلى مجاالث
الخًاعاث الكغُ٢ت ال٣ضًمت مً ؤظل
الخجاعة ،الؾُما م٘ آلاقىعٍحن واإلاهغٍحن.
ومىظ هظا الخاعٍش بضؤ اؾدُُان ظماٖاث
ٖغبُت بمجاالث الخًاعاث ال٣ضًمت
لُهلىا بلى ؾىعٍا وألاعصن ومهغ جدذ هٓغ
آلاقىعٍحن٢ ،بل ؤن ًىدبه هاالء ألازحرون
بلى زُىعة ج٣ضم الٗغبٗٞ ،ملىا ٖلى
مداعبتهمٚ .حر ؤن ؾ٣ىٍ ؤلامبراَىعٍت
آلاقىعٍت زال ٫ال٣غن .١ 7م ؾمذ
باؾخمغاع جمضص الٗغب هدى الكما ،٫وهى
شخيء لم ٌُٗله ؾىي الخضزالث الٟاعؾُت

ختى ٚاًت اخخاللها مً َغ ٝدمحم الٟاجذ في
ال٣غن 15م.
لم ًدؿً للكغ ١ؤن ٌؿخُٟضا ٦شحرا مً
اهضخاع خًاعاث الٛغب ألاوعبي وؾ٣ىٍ
ُ٦اهاجه الؿُاؾُت ،بط ما بن ػالذ
الاخخالالث اإلاخىالُت ختى ٧ان مىٖض
اإلاىُ٣ت م٘ جُىع آزغ جمشل في اهدكاع
الٗىهغ الٗغبي باإلاىُ٣تٞ .ما مهحر
الخىاٞـ الخًاعي بحن خًاعاث الكغ١
والٛغب بٗض الظي خضر في املجالحن
الخًاعٍحن مٗا مً جغاظ٘ وهدً ٖلى
ؤبىاب الٗهغ الىؾُِ؟ هل ٧ان الٗهغ
الىؾُِ في ؤوعبا بالٟٗل ٖهغ اهدُاٍ؟
وباإلا٣ابل هل جدى ٫طل ٪الٗهغ في الكغ١
بٗض ْهىع الاؾالم وجىؾٗاجه بًٟل ؤٖما٫
ال٣ىمُت الٗغبُت بلى ٖهغ اػصهاع؟ وهل
ؾمذ طل ٪بمُل مىاػًٍ الخًاعة مجضصا
هدى الكغ١؟
-IIالٗهغ الىؾُِ :مهحر خًاعة الكغ١
بٗض اهدكاعالٗىهغالٗغبي:
٢-1ضم الاهدكاعالٗغبي بالكغ ١ال٣ضًم:
صقً نٗىص الٗىهغ الٗغبي هدى الكما٫
وؾُُغجه ٖلى مجاالث الخًاعاث
الكغُ٢ت الباثضة هُ٣ت جدى ٫في جاعٍش
اإلاىُ٣ت ٧ان لها جإزحر ٖلى اإلاؿحر الخًاعي
للكغ ١بإ٦ملهْ .ل الٗىهغ الٗغبي مىٟ٨ئا
ٖلى هٟؿه بمجاله الجٛغافي املخضوص بكبه
الجؼٍغة الٗغبُت .وعٚم طلٞ ،٪ةن هؼوح
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ٟٞي ال٣غن  1اإلاُالصي ًسبرها اإلااعر
بلُيُىؽ ألا٢ضم بإن بالص الٗغب جمخض مً
الجؼٍغة الٗغبُت ظىىبا ختى ظبا٫
ؤماهىؽ(لىاء ؤلاؾ٨ىضعوهت آلان) بترُ٦ا.
ل٣ض اهدكغ الٗغب ،الظًً ٧اهىا بضوا ال ٖهض
لهم بالخمضن ،بمجاالث خًاعٍت ٖغٍ٣ت
ٖغٞذ الاؾخ٣غاع والخمضن والٗمغان مىظ
ٞتراث ظض ٢ضًمت .ل٣ض حٗؼػث الؿُُغة
الٗغبُت ٖلى الكغ ١ؤ٦ثر م٘ ْهىع صٖىة
الىبي دمحم في قبه الجؼٍغة الٗغبُت .والٓاهغ
بإن الخًاعة الٗغبُت ٢ض ٖملذ ٖلى مدى
مسلٟاث الخًاعاث الكغُ٢ت ال٣ضًمت
عبما ألؾباب ز٣اُٞت وصًيُت واظخماُٖت
بغٚم ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت بُنها وبحن جل٪
الخًاعاث مً خُض اقترا٦ها م٘ بًٗها
في الاهخماء بلى الٛىعالخًاعي الؿامي.

في اإلاىُ٣ت َُلت ٢غهحن ٚامًحن .وبهظا
ً٨ىن الكغٖ ١لى مىٖض م٘ جدى٦ ٫بحر
ججلى في الا٦دؿاح الٗغبي للمىُ٣ت.
ومٗلىم ؤن بٌٗ ألابدار الخاعٍسُت
جداوٖ ٫مضا الخلِ بحن الٗغب وقٗىب
الخًاعاث التي وكإث في بالص ما بحن
النهغًٍ وفي بالص الكام وٞلؿُحن مً
مىُل ٤ؤن ألامغ ًخٗل ٤بكٗىب ؾامُت،
وبمبرع ؤن ؤنل ناوعي الخًاعاث
الكغُ٢ت ال٣ضًمت ًيخمىن بلى هٟـ الجيـ
الؿامي ،وبالخالي اٖخباع خًاعاث الٗغا١
ال٣ضًم وبالص الكام وٞلؿُحن بمشابت
خًاعاث ٖغبُت ،وهى ؤمغ ال ً٣ىم ٖلى
حجت ٧اُٞت ،وألاصر هى اٖخباع ال٣ىمُت
الٗغبُت ٢ىمُت مسخلٟت لم جخهل بكٗىب
الكغ ١ال٣ضًم بال مىظ ال٣غن  .١ 8م ٖلى
ألا٢ل.

-2خًاعة الكغ ١والٛغب زال ٫الٗهغ
الىؾُِ:

ل٣ض ؤزظث ال٣ىمُت الٗغبُت في الاهدكاع
قماال خُض يمذ مجاالث الخًاعاث
الكغُ٢ت ال٣ضًمت في الٗغا ١وألاعصن
وؾىعٍا ومهغ وبالص الكام وٞلؿُحنٚ ،حر
ؤجهم اهدكغوا هىا٦ ٥جماٖاث مهاظغة
ٖملذ ٖلى جإؾِـ ُ٦اهاث ؾُاؾُت.
وزال ٫ال٣غن .١ 5م ؤقاع هحروصوث بلى
الٗغب ٣٦ىمُت مخٗاوهت م٘ الٟغؽ في
مؿاٖيهم لٛؼو مهغ ،و٢ض اؾخٗمل لٟٔ
"ٖغابُا' ؤو "ؤعابُا" لىٗذ مجا ٫اؾخ٣غاع
الٗغب٢ ،انضا بظل ٪قبه الجؼٍغة الٗغبُت
الى اٗ٢ت قغ ١الىُل .والغاظ٘ ؤهه بمغوع
الى٢ذ جىٚل الٗغب ؤ٦ثر هدى الكما،٫

خؿب الىزاث ٤اإلاخىٞغةٞ ،ةن الٗغب ٢بل
ؤلاؾالم لم ًتر٦ىا ما ًضٖ ٫لى ؤهه ٧اهذ
لضحهم ٖلىم مخىاعزت في مجاالث مسخلٟت بطا
اؾخصىِىا بٌٗ ؤلاعهاناث ألاولُت في
بٌٗ اإلاٗاع ٝمشل ٖلم الٟل٪
والغٍايُاث والُب .وؤ٦ثر ما جدٟٓه
وزاث٣هم هى الىبى ٙألاصبي ،زانت في مجا٫
الكٗغ٦ .ما اههغ٧ ٝل اهخمامهم
الا٢خهاصي هدى ؤٖما ٫الخجاعة مً زال٫
ججاعة ال٣ى اٞل اإلاىؾمُت .بن الؿاا٫
املخحر الظي ًٓل بال ظىاب هى ُُٟ٦ت
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حٗاَي الٗغب م٘ بعر الخًاعاث الكغُ٢ت
ال٣ضًمت بٗض اهدكاعهم بمجاالتها؟

ؾىت 1519م ،لُبضؤ مكغوٕ بؾالمي
وخضوي آزغجدذ خ٨م الٗشماهُحن.

بٗض اؾخصباث صٖىة الغؾى ٫دمحم في قبه
الجؼٍغة الٗغبُت زال ٫ال٣غن  7اإلاُالصي،
اهُل٣ذ الخىؾٗاث الٗغبُت ال٨بري لِـ
بهض ٝالاؾدُُان ،الظي خضر ٢بل طل٪
ب٨شحر ،و إهما ليكغ الضًاهت الجضًضة.
وه٨ظا اهُل٣ذ الخىؾٗاث الخاعظُت،
الخلٟاء
ٖهض
في
زانت
الغاقضًًٞ ،امخضث ؤعاييها مً قبه
الجؼٍغة الٗغبُت بلى الكام ٞال٣ى٢اػ
قماال ،ومً مهغ بلى جىوـ ٚغبا ،ومً
الهًبت ؤلاًغاهُت بلى آؾُا الىؾُى قغ٢ا،
وبهظا ج٨ىن الضولت ٢ض اؾخىٖبذ ٧اٞت
ؤعاضخي ؤلامبراَىعٍت الٟاعؾُت الؿاؾاهُت
وخىالي زلثي ؤعاضخي ؤلامبراَىعٍت البحزهُُت.
وفي ٖهض الضولت ألامىٍت ؤنبذ الٗغب
ًدخ٨مىن ٖلى مجا ٫واؾ٘ مً آؾُا وؤوعبا
و إٞغٍُ٣ا ،بط امخضث الؿُُغة الٗغبُت مً
ؤَغا ٝالهحن قغ٢ا ختى ظىىب ٞغوؿا
ٚغبا ،بياٞت بٞغٍُ٣ت واإلاٛغب وألاهضلـ
وظىىب الٛا ٫والؿىض وما وعاء النهغ .وفي
ٖهغ الٗباؾُحن ونل اإلاض الٗغبي
ؤلاؾالمي بلى الهىض ،بِىما نغٝ
الٗباؾُىن ؤ٦ثر و٢تهم لكً الٛاعاث يض
البحزهُُحن وإلاىاظهت ال٣ال٢ل في البالص
اإلاٟخىخت في ٖهض ألامىٍحن ،بلى ؤن ؾِ٣
الٗباؾُىن ُ٨٦ان ًد ٟٔوخضة الٗغب
واإلاؿلمحن ؾ٣ىَا عمؼٍا بٗض ؾ٣ىٍ
بٛضاص ؾىت 1258م بُض اإلاٛى ،٫وٗٞلُا

بالغظىٕ بلى بق٩الُت مهحر خًاعاث
الكغ ١ال٣ضًم في ْل الؿُُغة الٗغبُت
ٖلى اإلاىُ٣ت ،هجض ؤن الٗغب ٢ض هجخىا في
حٗغٍب ٧ل طل ٪املجا ،٫ومدى آزاع اللٛاث
الكغُ٢ت ال٣ضًمت ٧اآلقىعٍت والُٟيُُ٣ت
واإلاهغٍت٦ .ما ؤن الٗغب في ْل ؤلاؾالم ٢ض
ٖاقىا ٖهغا طهبُا امخض مً مىخه٠
ال٣غن  8اإلاُالصي لٛاًت ال٣غن  14و15
اإلاُالصًحن .و٢ض جسلل هظه الٟترة جهضٕ في
الٗال٢اث بحن الكغ ١الظي ؤنبذ بؾالمُا
والٛغب الظي ناع مؿُدُا ،وججلى طل ٪في
الخغوب الهلُبُت التي قنها ألاوعوبُىن
مً ؤوازغ ال٣غن  11ختى الشلض ألازحر مً
ال٣غن  12اإلاُالصي ،والتي ٧اهذ ٖباعة ًٖ
مداوالث مً مؿُدحي ٚغب ؤوعوبا اهتزإ
ألاعاضخي اإلا٣ضؾت في الكغ ١مً ٢بًت
اإلاؿلمحن .ل٣ض جمحز الٗهغ الاؾالمي
بالكغ ١ببٌٗ ؤلاياٞاث الخًاعٍت
الهامت٣ٞ .ض ْهغ ٖلماء مؿلمىن ؾاهمىا
في جُىٍغ ٖضة هىاح خًاعٍت مشل الًٟ
والؼعاٖت والا٢خهاص والهىاٖت وألاصب
واإلاالخت والٟلؿٟت والٗلىم والخ٨ىىلىظُا
والٟل ،٪مً زال ٫املخآٞت والبىاء ٖلى
اإلاؿاهماث الؿاب٣ت وبةياٞت الٗضًض مً
ازتراٖاتهم و ابخ٩اعاتهم .و٢ض ٧ان لخل٪
ؤلاياءاث الخًاعٍت ؤلاؾالمُت جإزحر ٖلى
ٖضص مً ظهاث اإلاٗمىعة ،ومً بُنها الٛغب
ألاوعبي اإلاؿُخي .ول ً٨هل اؾدشمغ الٗغب
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اإلاؿلمىن ؤلاعر الخًاعي الكغقي وَىعوه
بلى ؤبٗض مضي؟ وهل ؤزغظىا خًاعة ماصًت
خُ٣ُ٣ت ٧اهذ ٢اصعة ٖلى بخضار حُٛحر
ملمىؽ في الٗال٢ت بحن الكغ ١والٛغب؟ ؤم
ؤن ألامغ لم ًخٗض مجغص جىؾٗاث مجالُت؟
ووكغُ٢م ؤزالُ٢ت وحٗالُم صًيُت بدخت؟

الخضًض ألاوعبي؟ ٦ما ؤن زمت م٣ابلت ٚحر
ؾلُمت بحن ٖهغ وؾُِ بؾالمي مكغ١
ًُبٗه الاػصهاع وٖهغ وؾُِ ؤوعبي مٓلم
ؾاص ُٞه الاهدُاٍ في ٧اٞت مىاحي
الخًاعة ،والخ٨م جبٗا لظل ٪بإن هظه
الٟترة ٢ض قهضث جدىالث خًاعٍت ٦بري
لهالر الكغٖ ١لى خؿاب الٛغب .هظا
اإلاىخى ،الظي جُغى ٖلُه الٗاَٟت ،لم ٌٗض
مجضًا لٟهم خ٣ُ٣ت الخدىالث التي
خهلذ في الٛغب والكغ ١زال ٫الٗهغ
الىؾُِٞ .هىا ٥الُىم ال٨شحر مً ألابدار
التي عاظٗذ ال٨شحر مً اإلاؿلماث بهظا
الخهىم .ل٣ض جبحن ؤن بإن ؤوعبا ٢ض
ٖغٞذ زال ٫الٗهغ الىؾُِ جُىعاث
ضخمت ٖلى الهُٗض الؿُاسخي والضًجي
والجٛغافي جٟاٖلذ ُٞه مسخل ٠الٗىانغ
ألاؾاؾُت التي ّ
ُٟ٦ذ جاعٍش ؤوعوبا زال٫
الٗهغ الىؾُِ ،وزل٣ذ ؤؾاؾا خًاعٍا
و ٘٢البىاء ٖلُه زال ٫الٗهغ الخضًض
ألاوعبي .ومً طل ٪مشال اػصهاع الٟلؿٟت
الالهىجُت والكٗغ وال ًٟاإلاٗماعي ..وٍمً٨
الاؾخيخاط ،م٘ اؾخدًاع اليؿبُت ،بإن
جاعٍش الٛغب ألاوعبي هى ٖباعة ًٖ مؿاع
مخهل بحن الخًاعة ؤلاٚغٍُ٣ت والغوماهُت
ونىال بلى النهًت ألاوعبُت في الٗهغ
الخضًض ،وؤن الخضًض ًٖ سٛغة خًاعٍت
ًمشلها الٗهغ الىؾُِ ؤمغ مبالُٞ ٜه .بن
التراظ٘ الظي خهل في ؤوعبا زال ٫الٗهغ
الىؾُِ بهما ٧ان جغاظٗا في الخىُٓم
الؿُاسخي بالضعظت ألاولى.

عٚم ؤهمُت ؤلاهجاػاث التي جد٣٣ذٞ ،ال
شخيء ًا٦ض اؾدشماع الٗغب جدذ عاًت
ؤلاؾالم إلاىجؼاث الخًاعاث ال٣ضًمت
والبىاء ٖليها وحُٛحر مىاػًٍ الخًاعة
الٗاإلاُت ،زانت ٖلى يىء الٗال٢ت م٘
الٛغب اإلاؿُخي٣ٞ .ض ج٣ه٣غث اإلاىُ٣ت في
ال٨شحر مً املجاالث ،وَغى الجاهب الضًجي
في خًاعة الكغٖ ١لى خؿاب الخ٨ٟحر
اإلااصي الٗ٣الويٞ ،غٚم وظىص بٌٗ الىِ٣
اإلاًِئتٞ ،ةجها لم ج٧ ً٨اُٞت إلخضار
جدىالث ٖمُ٣ت في بيُت املجخم٘ ؤلاؾالمي
جض ٘ٞبه هدى الخُىع ،وبىؾٗها اؾخٛال٫
الترادي الى٢تي الظي ٖاقه الٛغب ألاوعبي
زال ٫الٗهغ الىؾُِ .وهىا ال بض مً
بٖاصة الىٓغ في بٌٗ اإلاؿلماث ،ومنها ما
جم جغؾُمه في ألابدار الخاعٍسُت بهضص
و ا ٘٢خًاعة الٛغب ألاوعبي زال ٫الٗهغ
الىؾُِ الضي امخض بحن ال٣غن  5ختى
ال٣غن  15اإلاُالصي ،مً زال ٫الاٖخ٣اص بإن
خًاعة الٛغب ألاوعبي ٢ض هؼٖذ هدى
املخآٞت والجمىص وؾُاصة مٗخ٣ضاث
حٗخمض ٖلى ألاؾاَحر والغواًاث الخُالُت
والخغ اٞاث وؾُُغة ال٨ىِؿت ،وإال ٗٞلى
ماطا بجى ألاوعبُىن جهًتهم زال ٫الٗهغ
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ُ
ٗمل الٗ٣ل ؤو ٌُؿاهم في حٗلُم
مً ٌ ِ
مماعؾت الخ٨ٟحرٞ .خل٣ذ الٟلؿٟت ه٨بتها
اإلاىظٗت ،ومدً الٟالؾٟت اإلاؿلمحن زحر
صلُل ٖلى هظا اإلاىخى ،وهظ٦غ مً بحن هاالء
ؤبى ًىؾ ٠اسخا ١ال٨ىضي و ؤبى ب٨غ
الغاػي و ابً عقض و ؤبى ههغ الٟاعابي
وٚحرهم.

وبىاء ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةن الٗهغ الٗغب
زال ٫الٗهغ الىؾُِ لم ٌؿخُُٗىا ٢لب
مىاػًٍ الخًاعة لهالر الكغ ١لٗضة
اٖخباعاث .منها ؤن الٗغب اإلاؿلمحن ٧ان ٧ل
همهم هى الؿُُغة الؿغَٗت ٖلى ؤوؾ٘
مجا ٫ظٛغافي ،صون ؤن ً ٘٣ؤلاٖضاص
لخبٗاث طل ٪الخىؾ٘ ،بدُض لم ٌؿخُ٘
الٗغب بصماط الكٗىب التي صزلذ في
ؤلاؾالم٩ٞ ،ان طل ٪م٣ضمت إلخضار سٛغاث
في الجؿض ؤلاؾالمي ؾِخىٚل ٖبرها الٛغب
اإلاؿُخيً .ىًا ٝبلى طل ٪ازخالٍ الضًً
بالضولت ٖلى امخضاص الخاعٍش ؤلاؾالمي ،هظا
ًٞال ًٖ الؿ٣ىٍ في مؿدى ٘٣الخالٞاث
ال٣ٟهُت والٗ٣ضًت التي قٛلذ اإلاؿلمحن
لٟتراث َىٍلت ،وؤصث بلى اه٣ؿاماث مازغة
ؾمدذ بٓهىع الٗضًض مً الُىاث٠
والٟغ ١الضًيُت وال٨المُت اإلاخهاعٖت.
الصخيء الظي بض بظوع الٟغ٢ت والاوك٣ا١
صازل الٗغب اإلاؿلمحن ،وٞخذ املجا ٫ؤمام
الخالٞاث الؿُاؾُت والهغإ مً ؤظل
الؿلُت .و٢ض جغ ٥هظا الخىاخغ صازل
اله ٠ؤلاؾالمي الٟغنت للٛغب ملخاولت
ق ٤نٟى ٝاإلاؿلمحن .و٢ض ظٗلذ جل٪
الاخضار البِئت ٚحر مىاؾبت لالبضإ الٗلمي
ؤو ال٨ٟغي ،وؾاهمذ في جغاظ٘ اإلاؿلمحن
ال٣ه٣غي ٖلى امخضاص ٞترا ػمىُت مهمت .بن
الظي خهل هى حٛلُب الُٛبُاث
وؤلاًماهُاث ،وخضر جُىٍ ٤خ٣ُ٣ي للٗ٣ل
وج٨غَـ الخبُٗت ال٨ٟغٍت ،بالغٚم مً
بٌٗ الٟلخاث ال٣لُلت٣ٞ ،ض ظغث ٖملُت
قُُىت الٟلؿٟت والٟالؾٟت ،ومالخ٣ت ٧ل

بن ٧ل ما خهل في الكغ ١زال ٫الٗهغ
الىؾُِ الاؾالمي ،وإطا اؾخصىِىا
الخدىالث الضًيُت وألازالُ٢ت ،ال ًخٗضي
مجغص جمىُ٘ اإلاىُ٣ت ٖؿ٨غٍا وامخال٥
ال٣ضعة ٖلى نض ألاَمإ ألاوعبُت بًٟل
الالخٟا ٝال٣ىي خى ٫الٗىهغ الضًجي
الظي َغى ٖلى آٞا ١الكغ ١زال ٫هظه
الخ٣بت مً الخاعٍش.

-IIIالٗهغ الخضًض :اهٟ٨اء الكغ ١وبضاًت
اه٣الب مىاػًٍ الخًاعة لهالر الٛغب
ٖ-1هغالخدىالث في الٛغب ألاوعبي
ًدضص ألاوعبُىن جاعٍش بضاًت الٗهغ
الخضًض باالهخ٩اؾت الٗؿ٨غٍت التي خضزذ
بٗض الهضام م٘ اإلاؿلمحن وما جمسٌ ٖنها
مً ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت مً َغٝ
الٗشماهُحن ؾىت 1453م .ول ً٨طل٧ ٪ان
بضاًت اهُال٢ت لخًاعة الٛغب ألاوعبي
زال ٫ال٣غهحن  15و 16اإلاُالصًحن٣ٞ .ض
ٖغ ٝالٛغب ألاوعبي مىظ ال٣غن 15م زىعاث
خُ٣ُ٣ت في ٧اٞت املجاالث ،جغ ا٣ٞذ م٘
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بلى جُىٍ٧ ٤امل للكغ ١ؤلاؾالمي وٖؼله
ًٖ ألاؾىا ١التي ٧ان ًخٗامل مٗها،
وبالخالي بيٗاٞه ا٢خهاصًا٦ .ما اوٗخ٣ذ
ؤوعبا زال ٫هظا الٗهغ مً الىٓام التراجبي
الاظخماعي ال٣اثم ٖلى الٗؿ٠
والاؾخٛال ،٫وجم ً٨م٨ٟغون ؤوعبُىن ٦باع
مً ق ٤الُى ١الظي يغبخه ال٨ىِؿت ٖلى
ؤلاوؿان ألاوعبي وٞغى بنالخاث صًيُت
اهتهذ بؿ٣ىٍ وناًت عظا ٫الضًً ٖلى
خُاة ألاوعوبُحن٦ .ما ٖغٞذ ؤوعبا زال٫
هظا الٗهغ اجداص اإلامال ٪وْهىع الضو٫
ال٣ىمُت م٘ ما ناخب طل ٪مً جدىالث
ؾُاؾُت ؾترج٣ي بلى مؿخىي الشىعاث
زال ٫ال٣غن 17م مً زال ٫ؤلانالخاث
الٗمُ٣ت التي ظاءث بها الشىعجان ؤلاهجلحزًت
والٟغوؿُت .وفي اإلاُضان ال٨ٟغي قهض هظا
ال٣غن جُىع ال٨ٟغ الٗ٣لي واػصهاع الٟلؿٟت
التي ؤٖلذ مً قإن الٗ٣ل والخ٨ٟحر
الٗلمي .و٢ض ناخب طل ٪اػصهاعا ٚحر
مؿبى ١لل٨شحر مً الٗلىم الخ٣ت
وؤلاوؿاهُت.

جدىالث ٖمُ٣ت مؿذ املجخم٘ ألاوعبي.
٣ٞض ؤَل ٤ألاوعبُىن زال ٫هظا الٗهغ
الٗىان للٗ٣ل بًٟل خغ٧اث ٨ٞغٍت
ؤؾؿذ لهظا الخىظه ،وجسلهذ ؤوعبا مً
الىٓام الاُ٢اعي ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي
ما ٞخذ املجا ٫ؤمام وكىء ا٢خهاص خًغي
جغ٦ؼفي اإلاضن مً زال ٫ؤٖما ٫الخجاعة ،وما
ؤجاخخه مً جغا٦م الغؾامُل التي ؤٞغػث
َب٣ت اظخماُٖت مخىىعة ٌٗىص لها ًٞل
ُ٢اصة الخدىالث الالخ٣ت وهي الُب٣ت
البىعظىاػٍت٦ .ما بضؤث مٗالم الاهخ٣ا ٫مً
الا٢خهاص الٟالحي هدى الا٢خهاص الهىاعي
مً زالْ ٫هىع ألاوعاف واإلاٗامل
الهٛحرة ،وهى ما ؤٞطخى بلى جغا٦م
الغؾامُل ووكىء ألابىا .٥وفي الجاهب
الا٢خهاصي ؤًًا ،ؤجاخذ ال٨كىٞاث
الجٛغ اُٞت لؤلوعبُحن مغا٦مت اإلاؼٍض مً
الثرواث التي جم جىُْٟها في اليكاٍ
الهىاعي .و٢ض ؤؾٟغث هظه الضًىامُت
الا٢خهاصًت الجضًضة ًٖ اعجٟإ الاهخاط في
الُ٣اٖحن الٟالحي والهىاعي ،وبغػث
الخاظت بلى ألاؾىا ١الخاعظُت لدؿىٍ٤
ٞاثٌ ؤلاهخاط .ألامغ الظي زل ٤عؤؾمالُت
ؤوعبُت ؤنبدذ جخُل٘ بلى الخاعط لخد٤ُ٣
َمىخاتها الا٢خهاصًت .وفي هظا الؿُا١
ؤخ٨م ألاوعبُىن ؾُُغتهم ٖلى مداوع
الخجاعة البدغٍت با٦دكاَ ٝغ ١ظضًضة
جدُذ الاجها ٫بٗضص مً ؤهداء الٗالم ٖبر
املخُُاث بض ٫البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ.
و٢ض ؤصي هظا الخٟى ١الخجاعي واإلاالحي
ألاوعبي الظي ع ا ٤ٞال٨كىٞاث الجٛغ اُٞت

ولم ً٨ض ألاوعبُىن ًنهىن مؿحرة جدىالتهم
اإلاشمغة ختى اهبٗشذ لضحهم ٨ٞغة الاججاه
هدى الكغ ١مشلما هي الٗاصة في الٗهىع
الؿاب٣ت مضٞىٖحن بلى طل ٪ب٣ىتهم
الٗؿ٨غٍت اإلاضٖىمت بدًاعتهم اإلااصًت
لخهُٟت الخؿاب م٘ الكغٖ ١امت،
والكغ ١ؤلاؾالمي زانت .وبهظا بضؤ
مؿلؿل الً ِٛألاوعبي ٖلى الٗالم
ؤلاؾالمي بُغُٞه الكغقي والٛغبيٟٞ .ي
555

الٛغب ؤٖلً ألاوعبُىن خغوب الاؾترصاص،
وجىٚلىا في ؾىاخل الٛغب ؤلاؾالمي .ؤما في
الكغ٣ٞ ،١ض ٖاهذ الامبراَىعٍت الٗشماهُت
مً الخضزالث ألاوعبُت اإلاؿخمغة التي
اجسظث ؤق٩اال مخٗضصة ا٢خهاصًت
وؾُاؾُت وٖؿ٨غٍت ومالُت.

الخضزالث ألاوعبُت في الكإن الضازلي
الٗشماوي .ل٣ض عجلذ الخدىالث
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت
وال٨ٟغٍت التي ٖغٞتها ؤوعبا مىظ ال٣غن 15م
في حُٛحر اإلاىاػًٍ لهالر الٛغب ٖلى خؿاب
الكغ ١ؤلاؾالمي الٗشماوي .وإطا ٧ان الٗهغ
الٗشماوي ٢ض قهض بٌٗ الخدىالث
ؤلاًجابُت مشل الكغوٕ في بصزا ٫ال٨ٟغ
الهىاعي باإلاىُ٣ت ،ومداولت الاؾخٟاصة مً
الٛغب ٖبر بعؾا ٫البٗشاث الخٗلُمُت بلى
الخاعط ،ومداولت الٗمل باإلصاعة الخضًشت،
ٞةن جل ٪املخاوالث الخدضًصُت الىاصعة لم
حؿٟغ ًٖ بخضار جدى ٫خًاعي ملمىؽ،
بل بالٗ٨ـ ٞالظي خهل هى ؾُُغة
الجمىص ال٨ٟغي وجغاظ٘ ٦بحر في ٖضص مً
مٓاهغ الخًاعةًٞ ،ال ًٖ الخهضٕ
الؿُاسخي الضازلي للُ٨ان الٗشماوي،
وبضاًت ٞترة مً ال٣ال٢ل والخىجغاث
والخغ٧اث الاهٟهالُت .ل٣ض ؤؾٟغث ٖملُت
بزًإ الٗهغ الٗشماوي للم٣اعبت
الخاعٍسُت الى٣ضًت الخدلُلُت ًٖ بغوػ
جُاعًٍ مسخلٟحن واخض ًضا ًٖ ٘ٞالخجغبت
الٗشماهُت وٍمضخها وَٗضص خؿىاتها
وَك ٪٨في هىاًا ٧ل مً ًيخ٣ضها ،وجُاعزان
ًغي بإن الٟترة الٗشماهُت ق٩لذ مغخلت
جغاظ٘ وٞترة ياجٗت مً جاعٍش الكغ.١

-1الجمىص الكغقي في م٣ابل الخدىالث
الٛغبُت
ؤما الٗهغ الخضًض في الٗالم ؤلاؾالمي،
٣ٞض جمحز ببروػ ؤلامبراَىعٍت الٗشماهُت في
الكغ .١ل٣ض ؾاهمذ ؤلامبراَىعٍت
الٗشماهُت في بخضار هىٕ مً الخىاػن م٘
٢ىي الٛغب ألاوعبي في الىىاحي الٗؿ٨غٍت
والا٢خهاصًت .وججلى طل ٪في ٢ضعتها ٖلى
الخىؾ٘ ٖلى خؿاب مجاالث ظضًضة بما في
طل ٪ألاعاضخي ألاوعبُت ،خُض و٠٢
الٗشماهُىن في ؤوط ٢ىتهم الٗؿ٨غٍت ٖلى
ؤبىاب ُِٞىا .ل٣ض م٨ىذ ال٣ىة الٗؿ٨غٍت
للٗشماهُحن مً الؿُُغة ٖلى مىاَ٤
قاؾٗت في آؾُا و إٞغٍُ٣ا وؤوعبا،
واملخآٞت ٖلى الُ٨ان الٗشماوي ،بياٞت
بلى جىٞحر مىاعص مالُت مهمت مً زال ٫لٗب
صوع الىؾاَت الخجاعٍت بحن الكغ ١ألا٢صخى
والٛغب ألاوعبي .بال ؤن هظا الخىاػن ؾغٖان
ما بضؤ ًسخل جضعٍجُا ،زانت مىظ ال٣غن
 16اإلاُالصي لهالر ألاوعبُحن بٗضما جمً٨
ألازحرون مً ججاوػ صوع الىؾاَت واخخ٩اع
الُغ ١الخجاعٍت ما ؤؾٟغ ًٖ اه٨ماف
الٗشماهُحن ا٢خهاصًا ،وبضاًت َىع مً

ل٣ض جغسخذ ٖضص مً مٓاهغ الجمىص ببان
الخ٣بت الٗشماهُت بالكغ ،١خُض جمحزث
اإلاىُ٣ت بكلل ٨ٞغي ججلى في جغاظ٘
آلاصاب ،وؾُاسخي جمشل في اٖخماص هٓام
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خ٨م مُل ٤وعاسي ،وإصاعي مً زال٫
اؾدكغاء الٟؿاص في صوالُب الضولت،
وٖؿ٨غي ججؿض في ٖؿ٨غة الضولت٦ .ما جم
جىعٍِ اإلاىُ٣ت الٗغبُت في خغوب ٦شحرة
ؤهمها الخغب الٗاإلاُت ألاولى وما ؤٖ٣بتها
مً مٗاهضاث ،م٘ مداولت بيٗاٝ
الكٗىب الخايٗت للخالٞت الٗشماهُت
وبسانت الٗغب٦ .ما جمحزث الٟترة
الٗشماهُت بهغ٧ ٝل املجهىص هدى الخغوب
وإهما ٫الخ٣ضم الٗلمي ،و٢ض م ً٨طل٪
الخسل ٠الٛغب مً الخٟى ١اإلااصي ٞازترٕ
ألاؾلخت الخضًشت ووؾاثل الهىاٖت وبضؤ
ٖهغ آلالت والبساع وال٨هغباء .و٢ض ؤصي
جٓاٞغ ظملت مً الٗىامل الضازلُت
والخاعظُت بلى ؾ٣ىٍ الُ٨ان الٗشماوي
ؾىت 1923م ٧أزغ صولت زالٞت للمؿلمحن
في الكغ .١جمحز الخ٨م الٗشماوي ؤًًا
باالوٛال ١ما خغم قٗىب الكغ ١مً
الاجها ٫بالخًاعاث الىاهًت في ؤوعبا.
ولٗل هظا ما ًٟؿغ مداعبت الضولت
الٗشماهُت إلنالخاث دمحم ٖلي بمهغ ٖلى
الىمِ الٛغبي .ل٣ض ؤصع ٥م٨ٟغو الكغ١
زال ٫ؤوازغ الخ٨م الٗشماوي بإن الخغوط
مً ه ٤ٟالجمىص ال ًم ً٨ؤن ًخم بال با٢خٟاء
الىمىطط ألاوعبي ،وججؿض طل ٪في ْهىع
جُاعي الُٓ٣ت ؤلاؾالمُت وال٣ىمُت .و٢ض
ؤصي همى الىعي ال٣ىمي الٗغبي بلى زىعة
الٗغب يض الٗشماهُحن م٣ابل الخٗل٤
بالىٖىص البرًُاهُت ،وهى اإلاىخى نب في
زضمت ألاظىضة الاؾخٗماعٍت في اإلاىُ٣ت ؤ٦ثر
مً جد ٤ُ٣اإلاكغوٕ الٗغبي الىخضوي٦ .ما

ؤن الخُاعاث ال٨ٟغٍت الٗغبُت والاؾالمُت
٢ض آلذ بضوعها بلى الٟكل ولم ج٣ضم بضًال
خُ٣ُ٣ا ؤًٞل مً الىمىطط الٗشماوي ،في
و٢ذ باءث ُٞه بالٟكل بٌٗ الخجاعب
ؤلانالخُت ٖلى الُغاػ الٛغبي التي ٖغٞتها
بٌٗ اإلاىاَ ٤الٗغبُت ،وزانت ججغبت دمحم
ٖلي في مهغ.
-3ازخال ٫الخىاػن بحن الكغ ١والٛغب:
ًٓهغ مً زال ٫اإلا٣اعهت بحن الخدىالث التي
قهضها الكغ ١والٛغب والكغ ١زال٫
الٗهغ الخضًض بإن هظا الٗهغ ٢ض ق٩ل
مىُل٣ا الوُٗاٞت جاعٍسُت خًاعٍت ٦بري
لهالر الٛغب ٖلى خؿاب الكغ ،١وهى
ألامغ الظي ؾحزصاص اؾخٟداال في الٟتراث
الخاعٍسُت الالخ٣ت ،خُض ما اه٨ٟذ
الٟجىة الخًاعٍت بحن الجاهبحن جدؿ٘ ؤ٦ثر
بلى ٚاًت الٗهغ الغاهً٣ٞ .ض جٟى ١الٛغب
ألاوعبي و٢ام بدؼمت ميسجمت مخ٩املت مً
الانالخاث ،بِىما ْل الكغ ١ؤلاؾالمي
مُاال هدى املخآٞت ٖلى الىمِ الخًاعي
الؿاثض .بن ٖمل الكغ ١ؤلاؾالمي زال٫
الٗهغ الىؾُِ ٢ض اههب باألؾاؽ ٖلى
الخٟاّ ٖلى الُ٨ان ؤلاؾالمي مً ألازُاع
املخض٢ت به مً َغ ٝالٛغب ألاوعبي ،ولم
ًخجاوػ طل ٪بلى مداولت بىاء همىطط
خًاعي ماصي ٢اصع ٖلى مىاظهت آزاع
الخدىالث التي ٧اهذ حٗخمل في الٛغب
ألاوعبي .بن ما خضر مً جدىالث ٖمُ٣ت
وظظعٍت في الٛغب ألاوعبي ٢اص هدى جغؾُش
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ؤخضزذ زىعة خُ٣ُ٣ت في مجا ٫الى٣ل
بٓهىع وؾاثل ه٣ل خضًشت بغا وبدغا
وظىا(زترإ ال٣اَغة البساعٍت والؿُٟىت
البساعٍت ،الؿُاعاث ،الُ٣اعاث)ًٞ ،ال
ًٖ ْهىع ازتراٖاث ٚحر مؿبى٢ت في مُضان
الاجها(٫الهاج ٠والخلٛغا٦ .)ٝما ْهغ
ٞاٖلىن ا٢خهاصًىن ظضص ؾاهمىا في
الخدىالث الا٢خهاصًت في ؤوعبا زال ٫ال٣غن
19م مشل الكغ٧اث الٗمال٢ت وألابىا٥
والبىعناث...بلخ .و٢ض ؤًٞذ هظه
الخُىعاث الخ٣ىُت اإلادؿاعٖت واإلاترابُت
بلى بغوػ نىاٖاث خضًشت في بلضان الٛغب
ألاوعبي واؾخٗما ٫مىاص َاُ٢ت ظضًضة.
وبهظاٞ ،ةن ٞترة ال٣غن  19م ومُل٘ ال٣غن
20م ٧اهذ ٞترة زىعاث نىاُٖت ٦بري ٚحرث
مالمذ الا٢خهاص ألاوعبي و٧ان لها اوٗ٩اؽ
٦بحر ٖلى باقي ٖىانغ الخًاعة في البالص
ألاوعبُت.

الخضازت ال٨ٟغٍت والاهخاط اإلااصي٢ ،ابله مً
ظاهب الكغ ١هؼوٕ مٟغٍ هدى الاؾخٛغا١
في خالت مً الغ٦ىص ال٨ٟغي والخهضٕ
اإلاظهبي والضوعان في ٞل ٪الخالٞاث
ال٣ٟهُت والاهٟ٨اء ٖلى الى٣ل ٖلى خؿاب
بٖما ٫الٗ٣لٞ .مىظ الٗهغالخضًض ّ
جبضث
الٗال٢ت بحن الكغ ١والٛغب ٖلى الىدى
الخاليٚ :غب خضاسي وقغ ١مدا.ٔٞ
-IVالخاعٍش اإلاٗانغ :اهضخاع الكغ ١وجٟى١
الٛغب.
-1الخدىالث الا٢خهاصًت في الٛغب.
اعج٨ؼ الٛغب ألاوعبي ٖلى ؤؾاؽ ٢ىي مً
جدىالث الٗهغ الخضًض لُىُل ٤مىظ
ال٣غن 19م في خل٣ت مخ٩املت ومترابُت مً
الخدىالث املخخلٟت َغى ٖليها الجاهب
الا٢خهاصي٣ٞ .ض ؤؾهمذ جدىالث الٗهغ
الخضًض ٦ما بِىا ؾاب٣ا في بغوػ بىاصع
الغؤؾمالُت الهىاُٖت واإلاالُت بُ٣اصة
الُب٣ت البىعظىاػٍت ،وهى ما جغسخ زال٫
ال٣غن 19م بةٖما ٫اللُبرالُت الا٢خهاصًت
التي ؾاهمذ في ْهىع ؤُ٢اب نىاُٖت
ضخمت .وفي هٟـ الٟترة ؤًًا بضؤث جٓهغ
في ؤوعبا جُىعاث و ابخ٩اعاث ج٣ىُت مدؿاعٖت
قملذ ٧اٞت اإلاُاصًً ،ؾىاء بٓهىع
املخغ٧اث(املخغ ٥الاهٟجاعي وال٨هغباجي)،
ؤو آلاالث الجضًضة التي ؾاهمذ في جُىٍغ
مسخل ٠ؤهىإ الهىاٖاث الخضًشت(ازترإ
الجغاع وآلت الخهاص)٦ ،ما بغػث
مؿخجضاث هامت في مجا ٫اإلاىانالث

وبهظه الخدىالث ً٨ىن الٛغب ألاوعبي ٢ض
نى٘ ٞاع٢ا ٦بحرا ًٖ الكغ ،١وبالخالي ج٨ىن
اإلاىاػًٍ الخًاعٍت ٢ض اه٣لبذ هظه اإلاغة
بك٩ل ٞج لهالر الٛغبُحن ،بِىما ْل
الكغٚ ١اع٢ا في مؿدى ٘٣الجمىص ٦ما
جىنلىا بلى طل ٪ؾاب٣ا بلى ؤن ؤنابخه
قٓاًا الخُىع الٛغبي في ق٩ل خملت
اؾخٗماعٍت حٗغى لها اإلاكغ ١الٗغبي .ل٣ض
نى٘ الٛغب الاؾلخت الخضًشت وؤؾباب
الخٟى ١الٗؿ٨غي ًٞال ًٖ الؿب ٤في
اإلاىاحي الا٢خهاصًت ،وقغٕ ًسُِ لالججاه
هدى الكغ٦ ١ما هى صًضهه مىظ الٗهغ
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للٗغب ،وقغٖذ في ٞغى الاهخضاب ٖلى
اإلاىُ٣ت.

ال٣ضًم ،وطل ٪بٗ٣ض الاجٟاُ٢اث الٗلىُت
والؿغٍت التي اؾتهضٞذ اؾخٗماع اإلاكغ١
الٗغبي.

وه٨ظا ،وبم٣خطخى اجٟاُ٢ت ؾان عٍمى
لؿىت  1920والتي ٧اهذ بمشابت جُبُٖ ٤لجي
الاجٟاُ٢ت ؾاً٨ـ بُ٨ى الؿغٍت لؿىت
1916م ،جم ٞغى الاهخضاب ؤلاهجلحزي ٖلى
الٗغا ١وألاعصن وٞلؿُحن ،والاهخضاب
الٟغوسخي ٖلى ؾىعٍا ولبىان .وفي ألازىاء
اؾخٟدلذ الخضزالث الاؾخٗماعٍت في
اإلاىُ٣ت التي جم حكُ٨لها ٖلى م٣اؽ
الٛغب الاؾخٗماعي .م٘ ما جغجب ًٖ طل٪
مً اوٗ٩اؾاث ؾلبُت ٖلى املجخمٗاث
اإلاكغُ٢ت في املجاالث الٟالخُت والهىاُٖت
والخجاعٍت واإلاالُت بٟٗل ٖملُاث
الاؾخٛال ٫الا٢خهاصي الظي حٗغيذ له
بلضان اإلاىُ٣ت ،والٗؿ ٠الاظخماعي الظي
ٖاوى مىه الؿ٩انًٞ ،ال ًٖ حٛظًت
الىٗغاث ؤلازيُت والُاثُٟت زضمت ألظىضة
الاؾخٗماع البرًُاوي والٟغوسخي .و٢ض جغجب
ًٖ ؤٖما ٫الاؾخٗماع باإلاىُ٣ت وكىء
خغ٧اث جدغٍغٍت ؤًٞذ بلى مىذ اإلاىُ٣ت
اؾخ٣الالث ق٩لُت ٦غؾذ جبُٗت اإلاىُ٣ت
لالؾخٗماع ،بالغٚم مً الشىعاث التي
قهضتها اإلاىُ٣ت بٗض مىظت الاؾخ٣الالث
الىَىُت ،والتي لم حٛحر في شخيء مً جبُٗت
الكغ ١للٛغب بلى ٚاًت ٖهغها الغاهً.
ٞالػالذ صو ٫اإلاىُ٣ت جٟخ٣ض لل٣غاع الىَجي
وجضوع في ٞل ٪الٛغب وجسُب وصه باٖخباع
طل ٪هى الًمان الؾخمغاع ؤهٓمت اإلاىُ٣ت.
وفي ألازىاء ج٨غؾذ الهُمىت الا٢خهاصًت

-2بٖاصة ّ
ال٨غة مً ظضًض :الخىؾ٘ الٛغبي
في الكغ.١
بِىما ٧ان الٛغب ًهى٘ مجضه في اإلاُاصًً
٧اٞت ،ؾاصث خالت مً الترصي في الكغ ١م٘
جهضٕ الُ٨ان الٗشماوي ،ولم ٌكض ًٖ هظه
ال٣اٖضة ؾىي بغوػ ما ؾمي بدغ٦ت النهًت
الٗغبُت ؤو الُٓ٣ت الٗغبُت زال ٫ال٣غن
19م٦ ،دغ٦ت جىىٍغٍت وخالت ٨ٞغٍت
واظخماُٖت ؾاصث باألؾاؽ في مهغ
وؾىعٍاٚ .حر ؤن هظا الخململ ال٨ٟغي
اإلاخإزغ الظي قهضه الكغ ١لم ًد٤٣
م٣انضه في جهاًت ألامغ بٟٗل جًاٞغ ٖضة
ٖىامل ،منها مدضوصًت ؤ٣ٞه ،خُض ؤهه
جمدىع خى ٫هض ٝعثِـ هى الاوٗخا ١مً
الخ٨م الٗشماويًٞ ،ال ًٖ مدضوصًت
جإزحره في َب٣اث املجخم٘ اإلاكغقي بد٨م
َابٗه الىسبىي الٟئىي وجغ٦ؼه في ؤوؾاٍ
مُٗىت ،ومدضوصًت جإزحره املجالي ،بط جغ٦ؼ في
بٌٗ البلضان صون ؤزغي ،بِىما ٧ان جإزحره
مدضوصا في ؤٚلب عٗ٢ت الكغ ١الجٛغ اُٞت.
وفي ألازىاء جىظهذ هسب ٖغبُت ؤزغي
ملخاولت اؾخٛال ٫خالت الاجهُاع التي ٧ان
ٖليها الُ٨ان الٗشماوي بخيؿُ ٤م٘ ال٣ىي
ألاوعبُت التي ٧اهذ جدغ٦ها ألاَمإ في
ا٢دؿام املجا ٫الٗشماوي ،وهى ما خضر
بالٟٗل ،خُض ه٨شذ جل ٪ال٣ىي ٖهىصها
555

هطجا بٟٗل ال ُ٘٣م٘ املخآٞت والاججاه
هدى بعؾاء الخضازت.

للٛغب بمٟهىمه الىاؾ٘ ،وجُىعث
نىاٖاجه وازتراٖاجه التي ال ج٩اص جيخهي،
بِىما اهخهب الكغ ،١مجزوٖا مً ٧ل ٢ضعة
ٖلى الخهيُ٘٦ ،مؿتهل ٪جهم لئلهخاط
الهىاعي الٛغبي.

مغاظ٘ اإلا٣ا:٫
مدمىص دمحم الخىٍغي ،جاعٍش الضولت
الٗشماهُت في الٗهىع الىؾُى ،اإلا٨خب
اإلاهغي لخىػَ٘ اإلاُبىٖاث ،الُبٗت ألاولى،
ال٣اهغة.2002 ،

زاجمت:
ٖبرهظا اإلاؿاعالخاعٍذي الُىٍل الظي ًبخضؤ
مً الٗهغ ال٣ضًم بلى ٚاًت الٗهغ
الغاهًٞ ،ةن الؿمت الٛالبت في الٗال٢ت بحن
الُ٨اهحن الخًاعٍحن الكغقي والٛغبي هى
الخىاٞـٞ .ةطا ٧اهذ بمبراَىعٍاث الكغ١
ال٣ضًم لم جخىٞغ لضحها الغٚبت في ا٢خدام
ؤوعبا ال٣ضًمت ،بطا اؾخصىِىا ؤلامبراَىعٍت
الٟاعؾُتٞ ،ةن الٛغب ألاوعبي ْل ومىظ
الخاعٍش ال٣ضًم وإلى ٖهغها الغاهً ًخُل٘
صوما للؿُُغة ٖلى الكغ ١في ٧ل الٗهىع
التي جىٞغث له ٞيها اؾباب ال٣ىةٚ .حر ؤن
هظا الخىاٞـْ ،ل ٌؿدبًُ جٟاٖالث
خًاعٍت لم جىٖ ُ٘٣بر الٗهىع في ْغوٝ
الؿلم والخغب ٖلى خض ؾىاء .ومً اإلاُٟض
الخإُ٦ض ٖلى ًٞل الكغٖ ١لى اإلاكتر٥
الخًاعي ؤلاوؿاوي في الُىع ال٣ضًم مً
جُىعه ،ول ً٨الكغ ١لم ًظهب بُٗضا في
جُىٍغمىخىظه الخًاعي بؿبب جغسخ ُ٢م
املخآٞت ،وهى ما ؤٞطخى بلى ؾلؿلت مً
التراظٗاث الػالذ جل٣ي بظًىلها بلى الُىم،
بِىما بجى الٛغب خًاعجه الخانت،
ّ
وزهبها بهيُ٘ الكغ ١في هىاح ٖضة ،زم
َىعها ٖبر الٗهىع وؤزغظها في ق٩ل ؤ٦ثر

ِ٢ـ ظىاص الٗؼاوي ،الضولت الٗشماهُت.
٢غاءة ظضًضة لٗىامل الاهدُاٍ ،الضاع
الٗغبُت للٗلىم ،الُبٗت الشاهُت ،بحروث،
.2003
هجُب ٖاػوعيٓ٣ً ،ت ألامت الٗغبُت،
حٗغٍب ؤخمض بىملخم ،اإلااؾؿت الٗغبُت
للضعاؾاث واليكغ( ،صون جاعٍش).
ؤخمض مٛىُت ،جاعٍش الٗغب ال٣ضًم ،صاع
الهٟىة ،الُبٗت ألاولى ،بحروث.1994 ،
دمحم ؤبى املخاؾً ٖهٟىع ،مٗالم خًاعاث
الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم ،صاع النهًت الٗغبُت،
بحروث.1987 ،
دمحم ؾهُل َ٣ىف ،جاعٍش الٗغب ٢بل
ؤلاؾالم ،صاع الىٟاجـ للُباٖت واليكغ،
بالُبٗت ألاولى ،بحروث.2009 ،
ؾبدُىى مىؾ٩احي ،الخًاعاث الؿامُت
ال٣ضًمت ،جغظمت ٌٗ٣ىب ب٨غ ،صاع ال٨خاب
الٗغبي للُباٖت واليكغ ،بحروث.1987 ،
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ؾُض اخمض ٖلي الىانغي ،الاٚغٍ٤
جاعٍسهم وخًاعتهم ،الُبٗت الشاهُت ،صاع
النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة( ،صون جاعٍش).
مدمىص ٞهمي ،جاعٍش الُىهان ،م٨خبت
ومُبٗت الٛض ،الجحزة.1999 ،
ابغاهُم عػ ١هللا ؤًىب ،الخاعٍش الغوماوي،
الُبٗت ألاولى ،الكغ٦ت الٗاإلاُت لل٨خاب،
بحروث.1992 ،
ظىن ٧لىص ماعٚغون ،الؿ٩ان ال٣ضماء
لبالص ما بحن النهغًٍ وؾىعٍت الكمالُت،
جغظمت ؾالم ؾلُمان الِٗسخى ،صاع ٖالء
الضًً ،الُبٗت ألاولى ،صمك.1999 ،٤
ؤبى الِؿغ ٞغح ،الكغ ١الاصوى في الٗهغٍحن
الهللىِؿتي والغوماويٖ ،حن للضعاؾاث
والبدىر الاوؿاهُت والاظخماُٖت ،الُبٗت
ألاولى ،الهغم.2002 ،
ظىن ٦ىهدىى ،الخًاعة الُٟيُُ٣ت ،جغظمت
دمحم ٖبض الهاصي قٗحرة وَه خؿحن ،قغ٦ت
مغ٦ؼ ٦خب الكغ ١ألاوؾِ ،ال٣اهغة،
.2001
دمحم ٖلي ؾٗض هللا ،في جاعٍش مهغ ال٣ضًمت،
مغ٦ؼالاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب.2001 ،
*٧اجب وؤؾخاط باخض
gmail.com@abdellatif.ereguigue
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physical production of civilization
to the inhabitants of the region, we
find that the climate and natural
changes have helped to influence
the form of social and economic
infrastructure around the sixth
millennium BC, since, dropping to
the cultural manifestations of the
man Levant old evolve gradually
made up the first features of the
techniques and ways of life and
earning a living, so we find it used
simple stone tools, and other bone
exploited in hunting and fishing
process and in the process of
agriculture, in addition to that it
witnessed the Levant developed in
religious belief represented in
providing rituals and sacrifices and
the use of symbols to suggest to
believe the other world.

خهاصًت والضًيُت٢اإلآاهغالا
بل٢ ترة ماٞ ان بالص الكام في٩لؿ
.الخاعٍش
*

٠ٍىِٖل قغ٢ ألاؾخاط
:اإلالخو

بل الخاعٍش في بالص الكام٢ ترة ماٞ حٗض
ذٞمً ؤهم اإلاغاخل الخاعٍسُت التي ٖغ
جُىعا ملخىْا في ؤلاهخاط اإلااصي الخًاعي
حراثٛ بط هجض ؤن الخ،ت٣ُان اإلاى٩لضي ؾ
ل٩اإلاىازُت والُبُُٗت ازغث ٖلى حك
خهاصًت مىظ خىالي٢البيُت الاظخماُٖت والا
إضخذٞ ،بل اإلاُالص٢( الؿاصؽ٠ألال
اإلآاهغ الخًاعٍت لضي بوؿان بالص الكام
ىهت اإلاالمذ ؤولى٨ضًما جخُىع جضعٍجُا م٢
ىث٣ؿب ال٦ الِٗل و١ىُاث وَغ٣لخ
 لظا هجضه اؾخٗمل ؤصواث بؿُُت،الُىمي
لها في ٖملُتٛ وؤزغي ٖٓمُت اؾخ،حجغٍت
،ىو والهُض وفي ٖملُت الؼعاٖت٣ال
ت بالص الكام٣ُ قهضث مى٪ت بلى طلٞبيا
ضًم٣ض الضًجي جمشل في ج٣جُىعا في اإلاٗخ
غابحن واؾخسضام عمىػ جىحي٣ىؽ وال٣ُال
.اص بالٗالم آلازغ٣باالٖخ

: ضمت٣م
اث في جدضًضٛ ٖلماء آلازاع والل٠ًسخل
١ٗت قغ٢ت الى ا٣ُغافي للمىٛ الج٫اإلاضلى
 بط هجض ٖضة،ِالبدغ ألابٌُ اإلاخىؾ
للخضوص
ا٣ٞت ووٟحؿمُاث مسخل
 الخاعٍسُت التي مغثُٝت و الٓغوٞغ اٛالج
لُم ؾىعٍا٢ىجض حؿمُت بٞ ،ت٣ُبها اإلاى
 َىعوؽ وقبه٫ضًما ظبا٢ والظي ٌكمل

Abstract :
Considered the prehistoric period in
the Levant of the most important
historical stages that I knew a
remarkable development in the
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ظؼٍغة ؾِىاء والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ،1
وهىا ٥حؿمُت بالص الكام 2التي ما ػالذ
الى ًىمىا هظا مخضاولت في الاصبُاث اللٛىٍت،
و٦ظل ٪حؿمُت الهال ٫الخهِب الظي
ًمخض مً الخلُج الٗغبي بلى مىُ٣ت ؾِىاء
وًٍم الٗغا ١وؾىعٍت ولبىان وٞلؿُحن،3
ؤما اإلاخٗاعٖ ٝلُه في ال٨خاباث الخاعٍسُت
زال ٫الٟترة ال٣ضًمت هجض بؾخٗما٫
حؿمُت الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم و هي ألازغي
ًسخل ٠خىلها اإلااعزىن و ٖلماء آلازاع ،
ٞالكغ ١خؿب مٟهىم بًٗهم ٌٗجي
مىُ٣خىا الٗغبُت في ٚغب آؾُا بةياٞت بلى
الهىض والهحن والُابان  ،وَٗجي لبًٗهم
آلازغ جل ٪البلضان املجاوعة للبدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ بما في طل ٪جغُ٦ا و إًغان وقبه
الجؼٍغة الٗغبُت وٍدضص آزغون الكغ ١في
مىُ٣ت الهال ٫الخهِب بدضوصها
الُبُٗت ،و٧ل له ما ًشبذ وظهت هٓغه
وٍضٖم عؤًه ؾىاء بالىزاث ٤والبراهحن
الجيؿُت الٗغُ٢ت ،ؤم ظٛغ اُٞت بكغٍت،4
٦ما هجض انُالح ؤزغ وهى الؿاخل
الُٟيُ٣ي وؿبت بلى الدؿمُت التي ؤَل٣ذ
ٖلى الكٗىب التي ؾ٨ىذ مىُ٣ت الؿاخل
.

 -1اإلآاهغالا٢خهاصًت:
ٖغٞذ اإلاىُ٣ت اإلامخضة ٖلى َى٫
الؿاخل الكغقي للبدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ بما ٞيها اإلاىاَ ٤الضازلُت
(بالص الكام ) جدىالث ظظعٍت مؿذ
٧اٞت اإلاُاصًً ٖلى مؿخىي جُىع
الخجمٗاث الؿ٩اهُت والاؾخ٣غاع،
والبدض ًٖ ماصة الِٗل في الخحز
الجٛغافي الظي ًُٞ ًُ٣ه زانت و ؤهه
ًدمل ٖضة ؤهىإ مً مهاصع الِٗل
والاؾخئىاؽ٦ ،ما هجض ؤن الهُض هى
او ٫مٓهغ مً مٓاهغ جُىع الكٗىب
ال٣ضًمت مً خُض اإلاؿاًغة م٘ ؤخىا٫
الؼمان واإلا٩ان مىظ الٗهىع ال٣ضًمت
بما ُٞه الٗهغ الدجغي الخضًض الظي
صام هدى ؤلٟي ؾىت اٖخباعا مً 6000
.١م ٞ ، 5ىالخٔ ج٣ضم ملمىؽ في
الؼعاٖت وجغبُت الخُىان واؾخٗما٫
آلاالث الدجغٍت اإلاه٣ىلت والخُاة
اإلاؿخ٣غة 6التي جىىٖذ وحٗضصث خؿب
جىظه ؤلاوؿان في طل ،٪وبجاهب آلازاع
اإلاٗماعٍت التي جم ال٨كٖ ٠نها٣ٞ ،ض جم
الٗشىع ٖلى ؤزاع الهىاٖت الؼعاُٖت ومً
ؤهمها الٟاوؽ واإلاىاظل الدجغٍت
وألاظغان واملخاػن ،7وهظا ما ظٗل مً
الكٗىب حٗخمض ٖلى مىاعص مخٗضصة
اؾخسغظذ مً باًَ ألاعى.

وبالغٚم مً هظه الازخالٞاث بال ؤن
خًاعة ؤلاوؿان ال٣ضًم في بالص
الكام ٧اهذ ممحزة ًٖ الخًاعاث ألازغي،
وهي وخضة ال جخجؼؤ ظمٗتها الخٟاٖالث
الخًاعٍتٖ ،لى الغٚم مً حٗضص ألاظىاؽ
البكغٍت وألاما ً٦الجٛغ اُٞت.

ٖلى الغٚم مً ؤن الاهخ٣ا ٫بلى الؼعاٖت
الخ٣لُت ٧ان جدىال ظظعٍا في ؾاثغ
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مُاصًً الخُاة إلوؿان الٗهغالدجغي،
بال ؤن هظا الخُٛحر ٧ان َىٍل الامض ،
وٍغجر ؤهه بضؤ بمداوالث وكغ ألاشجاع
والاخخٟاّ
اإلاؿخيبخت،
اإلاشمغة
بالخُىاهاث البرًت اإلاالثمت في الخًاثغ
اإلاؿُجُت وهي جدؿِىاث في مؿخلؼماث
الخهىٖ ٫لى الٛظاء٩ٞ ،8ان ٖلى
ؤلاوؿان ؤن ٌُٗي للخُىان خ٣ه ٦ؿاثغ
ال٩اثىاث الخُت اإلاىظىصة في الُبُٗت،
وحكحر الل٣ى ألازغٍت ومً ؤهمها الٗٓام
وألاحجاع ٖلى ؤن ؤلاوؿان خاو ٫مىظ
جل ٪اللخٓت اؾخسضام ؤؾالُب مدؿىت
الؾخٛال ٫زغوة البدغ في هظه الخ٣بت
"ؤي الٗهغ الدجغي الخضًض" و بىاء
مؿخ٣غاث ؤولى للهُاصًً ٖلى
الكىاَئ 9وهظا بن َصٖ ٫لى شخيء بهما
ًضٖ ٫لى ؤن البدغ ٧ان م٣هضا
لالؾخ٣غاعالبكغي .

مً خُض الؼعاٖت ؤو الهىاٖت ٣ٞ ،ض
اٖخمض ا٢خهاص ؾ٩ان ٞلؿُحن٢ 11ضًما
ٖلى ػعاٖت اإلاىاَ ٤الخهبت التي جدُِ
بإما ً٦اؾخ٣غاعها بإشجاع مشمغة
ومدانُل ػعاُٖت ٖضًضة ،وٖلى جغبُت
اإلااقُت وٖلى ألاٖما ٫الخغُٞت اإلاخىىٖت
و٦ظلٖ ٪لى الخجاعة الضازلُت والخاعظُت
واؾخ٣غ بًٗهم في ال٨هى ٝالُبُُٗت،
12
ومنهم مً ؾ ً٨ال٣غي.
ٗٞلى ما جيخجه الُبُٗت ،بضؤث ؤولى
مٓاهغ الاؾخ٣غاع البكغي في الؿاخل
الكغقي للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٗٞثر ٖلى
ؤصلت حكحر لهظا الاؾخ٣غاع في ٖضة مى ا٘٢
ؤزغٍت مشل "ظبُل" "بِبلىؽ" « ،»Byblos
"وخغاظل" "وبغ٦ت عاما" "وٖحن عاظل"
"وجهغ ال٩لب" "وجهغ الؼهغاوي" وٚحرها 13مً
اإلاى ا ٘٢التي قهضث اؾدُُان بضاجي،
بياٞت بلى مى" ٘٢مغؾحن"" ،وَغؾىؽ"
في ُ٢لُُ٣ا و ؤًًا بدماة وعؤؽ قمغا
(ؤوٚاعٍذ) ،14و٢غ٢مِلَ -غابلـ،
وؤعٍدا(ظغٍ٨ى ٢ضًما) 15و ٘٢جهغ الجىػ
قما ٫البترون ("ج ٘٣بحن ظبُل
وَغابلـ)"  ،ومى ا ٘٢جهغ "ببغاهُم" وجهغ
"بحروث" و"ٖضلىن" التي ج ٘٣ظىىبي
نُضا ،16والق ٪في طل ٪ؤن هظه اإلاى ا٘٢
٢ض خُٓذ با٦دكاٞاث ص٣ُ٢ت وصعاؾاث
ٖلمُت م٨شٟت.

٧اهذ خُاة ؤلاوؿان ال٣ضًم في الٗهىع
الدجغٍت نٗبت ظضاُٞ ،ما ًسو البدض
ًٖ الىؾاثل الضٞاُٖت والٛظاثُت والبدض
ًٖ ْغوَ ٝبُُٗت مىاجُت له ،ولهظا ٌكاع
ٖلى ؤن مىُ٣ت "ظبُل" بُ٣ذ زال ٫ػمً
َىٍل مؿخ٣غا لهُض ألاؾما٦ ، ٥ما ًبضوا
ؤن ْغو ٝهظه الخ٣بت لم حكهض ٚحر حٛحر
بؿُِ 10في مجا ٫ج٣ىُاث وؤصواث الهُض
الدجغٍت ،وما صامذ اإلاىُ٣ت الؿاخلُت
للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٧اهذ ٢ضًما وخضة
ظٛغ اُٞت مخ٩املت ٞال بض مً ؤن خغ٦ت
الا٢خهاص ٧اهذ حؿحر باججاه واخض ؾىاء

وًٖ جُىع ؤم٨ىت الاؾخ٣غاع البكغي وما
ُٞه مً اق٩ا ٫الابيُت البضاثُت جمحز
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الؿاب٘ .١م21التي ؤنبدذ بمشابت ظىهغا
زابخا ٌؿخض ٫به الباخشىن مً ٧ل
الازخهاناث في مٗغٞت زهىنُت
اإلاى ا ٘٢ألازغٍت املجاوعة ،و في هٟـ اإلاى( ٘٢
ؤوٚاعٍذ ) ٢ض وظض هىٕ مً البُىث جخإل٠
في بضاًت ؤمغها مً بِذ ؾ٨جي واخضٌ ،كبه
ق٩ل بًُىي الظي جدىُٞ ٫ما بٗض بلى
مؿخُُلٞ ،هظا ٌك٩ل همِ ؤلاؾدُُان
ال٣ضًم للجماٖاث البكغٍت ألاولى التي
وظضث في ؾىعٍا ولبىان وٞلؿُحن ومىُ٣ت
الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم.

ؤؾلىب بىاء البُىث ٖلى ق٩ل ٚغٝ
واؾٗت صاثغٍت الك٩ل اؾخسضم ؤلاوؿان
الخكب في بىائها الظي ٧ان ٌكظب
بىاؾُت ٢ضوم مً الهىان لًُ٘ مىه
الٗىامُض التي ٧اهذ ٦ىهِب بجاهب
بًٗها البٌٗ لدك٩ل خاظؼا ًه٣ل مً
الضازل بالُحن بُب٣ت زُٟٟت و الى ظاهب
بٌٗ ألاٚهان وظلىص الخُىاهاث17هظا
ًٞال ًٖ اؾخسضامه ألهىإ مسخلٟت
ألاق٩ا ٫مً واظهاث اإلاؿ ،ً٨مً ظاهبها
ٚضث البُىث ؤ٦بر وؤمتن (لخ٨ىجها ل٨ىن
ماصة البىاء الغثِؿت م٨ىهت مً) شجغ
الهىىبغ ؤلابغي الض٣ُ٢ت ،وإلى ظاهب
البُىث الغباُٖت الؼواًا هجض همىطظا طو
ؤبٗاص قبه صاثغٍت ،وصاثغٍت جماما٩ٞ ،اهذ
البُىث حكبه زلُت الىدل الؿىعٍت(هل ان
زلُت الىدل الؿىعٍت هي الىخُضة طاث
ق٩ل صاثغي ؟ ًغجى الخد ٤٣مً اإلاٗلىمت)
اإلاٗغوٞت٦ ،18ما هجض البُىث مخىاػٍت
ألايالٕ التي لم ًب ٤منها ؾىي ألاعيُت
اإلاُلُت بالجو جماما في "جل َ
الغماص"
و"ؤعٍدا" ،وٍالخٔ ٦ظل ٪اؾخمغاع البىاء
اإلاخىاػي ألايالٕ19بلى ٞترة ػمىُت َىٍلت،
و٦كٟذ لىا ؤَال ٫ال٣غي مىُ٣ت "بُل"
ًٖ مؿا ً٦مؿخُُلت الك٩ل مبيُت ٞى١
20
ؤؾاؾاث حجغٍت.

باإلياٞت بلى آلازاعاإلااصًت التي زم الٗشىع
ٖليها وبالغٚم مً ازخال ٝالٗلماء خى٫
جاعٍسها ٞهظا ال ًضعي بلى( ال ٌٗجي ) ؤن
هماطط ألاولى لخُاة ؤلاوؿان ال٣ضًم
ا٢خهغث ٖلى ظاهب ماصي واخض  ،ِ٣ٞبل
حٗضصث الُبىٕ؟؟؟ وألاق٩اٞ ٫ىجض
الٟساع هظه اإلااصة التي ؤنبذ لها صوع ٦بحر
في خُاة ؤلاوؿان ٖىض اؾخٗماله بك٩ل
ًىمي في نىاٖخهٞ ،هىٗذ ألاو اوي
الٟساعٍت التي اؾخسضمذ في ٞغن الخبىب
والٛال ٫والُهي ،22و٦ظل ٪في الخٟاّ ٖلى
بٌٗ اإلاىاص التي هي ٢ابلت للخسؼًٍ ،ولهظا
هجض ؤهىإ مً الٟساع ٌؿخٗمل إلاهام ٦بري،
بما ُٞه مىٟٗت لئلوؿان والُبُٗت.
وٍغجر ؤهه جم ازترإ عجلت
الٟساع(بهظه الهُٛت اًٞل) في ؾىعٍا
٢بل ٖام .١ 4000م ول ً٨لم حؿخسضم
بهىعة باعٖت في ظىىبي ٞلؿُحن ختى

٣ٞض ا٦دكٟذ الضالثل الؿ٨ىُت ألاولى
في ؤوٚاعٍذ (عؤؽ قمغ) بُغٍ٣ت ٚحر
مباقغةٌٗ ،ىص جاعٍسها بلى مغخلت
الاؾدُُان ألازحرة في اإلاغبُِ ؤي ألال٠
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٦ما ًجب ؤن وٗغ ٝبإن الكٗىب
الؿاخلُت للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٧اهذ
لها مىانٟاث جخماشخى والٓغو ٝاإلاِٗكُت
ختى ؤجهم ؤنبدىا ؤبىاء البدغ بال مىاػٕ ،
ًهىٗىن وٍىدخىن ٖلى اإلاىاص وألاو اوي
الٟساعٍت و٦ظل ٪بهخاط ماصة الخؼٝ
بإهىاٖه ،و٢ض ٖغ ٝالٟساع في اإلاىُ٣ت
الؿىعٍت جُىعا ملخىْا ٖبر ٞتراث ػمىُت
29
مخٗضصة وإلُ ٪الجضو ٫آلاحي ًبحن طل:٪

خىالي ٖام .١ 2000م  ،و٧ان الٟساع ٢بل
طلً ٪هى٘ بىاؾُت الُض ،23خُض هجض
بٌٗ هماطط مً ألاصواث الٟساعٍت جسخل٠
بك٩ل ٦بحر ًٖ مشُالتها ؤزىاء بصزا٫
ج٣ىُاث ظضًضة في الهى٘ ،ؤما باليؿبت
ألنل ازترإ الٟساع بالؿاخل الكغقي
للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٞ ،هىا ٥ازخالٝ
٦بحربحن ٖلماء آلازاعفي جدضًض اإلا٩ان ،وختى
الؼمانُٗٞ ،خ٣ض ٖالم آلازاع (ٚاع ؾخاو)ٜ
الظي ه٣ب في ؤعٍدا24ؤن الٟساع ؤزترٕ في
هظه اإلاضًىت ناخبت الخاعٍش الٗمغاوي
اإلاىٚل في ال٣ضًمٖ25لما ؤن ؾ٩ان ؤوٚاعٍذ
في الٟترة اإلامخضة مىظ ألال ٠الؿاب٘ .١م لم
ً٨ىهىا ٢ض ا٦دكٟىا نىاٖت الٟساع بٗض،26
ٞىدً ال هىٟي ؤهه ٧اهذ هىا ٥اجهاالث
واؾٗت ألاعظاء بحن قٗىب الكغ ١ألاصوى
ال٣ضًم وؤزظ ًٖ بًٗها البٌٗ هخاظاث
ٖ٣ىلهم اإلااصًت وما ٌؿخمضوهه مً
الُبُٗتٞ ،مشال هالخٔ مً زال ٫صعاؾدىا
لخًاعة مهغ ؤن ؤق٩ا ٫البىاء باألظغ
اإلاؿخُُل املج ٠ٟؤو اإلاكىي ظاءث لهظه
الخًاعة بٗض اخخ٩ا ٥ؾ٩اجها وؾ٩ان
ؾىعٍا وٞلؿُحن في ألال ٠الغاب٘ .١م ،
٦ما ؤزظوا ٖنهم الٟساع اإلاؼًٍ بالغؾىم
الخُىاهُت والىباجُت والبكغٍت ،27وَٗىص
طل ٪للخًاعة ه٣اصة؟؟؟ اإلاهغٍت التي
اهُل٣ذ خىالي .١ 4500م ختى .١ 3500م
خؿب الباخض (بُاع لُٟا ،28)٥مما ًبحن
ؤن مىُ٣ت بالص الكام ٧اهذ ؤهل للخًىع(
حٗغٞذ ٖلى نىاٖت) ماصة الٟساع ٢بل ؤن
حٗغٞه مىاَ ٤ؤزغي.

جاعٍسه
هىٕ الٟساع
الٗهغالبروهؼي
اإلاب٨غالخ٣بت ألاولى
ٞساعمىشر
(ط)
ٞساعملىن بسُىٍ الٗهغالبروهؼي
ٞساعؤخمض مه٣ى ٫اإلاب٨غالخ٣بت ألاولى
(ب)
الٗهغالبروهؼي
ٞساععماصي
مه٣ى٫
اإلاب٨غالخ٣بت (ؤ)
الٗهغالىداسخي
الٛؿىلُت
اإلاخإزغ
الٗهغالىداسخي
ٞساعٖاصي
اإلاخ٣ضم
مً زال ٫الجضو ٫هالخٔ ؤن الٟساع ٢ض
قهض ج٣ضم وػٍاصة في الخٟجن والؼزغٞت
خؿب الخ٣ب الخاعٍسُت مً الٗهغ
البروهؼي ألاو ٫بلى الٗهغ الىداسخي ،هظا
ألازحر الظي جدؿيذ ُٞه الٗماعة بك٩ل
٦بحر ،31والؾُما اإلاىاص التي نىٗذ
بمسخل ٠اإلاهاصع التي اؾخسغظذ مً
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ؤبغػها "الٟساع"  ،و"الخؼ ،"ٝو"الخضًض"
وٚحرها مً مجمىٕ الؿل٘ و البًاج٘
اإلاىخجت بالىُا ١الجٛغافي لكغ ١البدغ
ألابٌُ اإلاخىؾِ ؾاخلُا و صازلُا  ،و٧ل
هظا ًٟؿغ ؤن الىٓام ؤو بىاصع حك٩ل
الخجمٗاث ٧ان بمدٌ بعاصة ؤلاوؿان
وخضه الظي ٌؿحر يمً الُبُٗت التي
ٌِٗل ٞيها .

ألاعى ،ولهظا اؾخُإ ؤلاوؿان ؤن ًىٞغ
لىٟؿه ؤصاة ًىْٟها في خُاجه الُىمُت،
وهظا ًٞال ًٖ الابخ٩اعاث ألاولى التي
جمحزث بها املجخمٗاث ال٣ضًمت ٖلى
اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي ًٖ َغٍ٤
وي٘ َغ ١وظؿىع ا٢خهاصًت واظخماُٖت
لخضمت مخُلباث الخُاة ،واؾخمغ ؤلاهخاط
الخًاعي وج٣ضمذ الهىاٖاث الدجغٍت
واػصاصث زبرة ؤلاوؿان في مىُ٣ت الكغ١
ألاصوى ال٣ضًم ٖامت في جل ٪اإلاغخلت اإلاؿماة
بٗهغ الدجغ واإلاٗاصن "الٗهغ
ال٩ال٨ىلُتي "32وفي هظه الٟترة جُىعث
خًاعة "ظبُل"ٞ Byblosامخضث ؤعظائها
ظىىبا ختى واصي الحرمى33٥بالخضوص
الٟلؿُُيُت الخالُت٦ ،ما قهضث ٧اٞت
اإلاىاَ ٤املجاوعة هٟـ الخ٣ضم اإلالخىّ،
ٞبضؤ ؤلاوؿان ٌٗغ ٝالخضًض والبروهؼ
والاؾخسضام اإلاخٟغ ١للخضًض الىحز٧ي الظي
وظض مىظ ألال ٠الشالض والشاوي .١م ،لً٨
الهىاٖت الٟٗلُت لم جٓهغ بال في جهاًت
ألال ٠الشاوي .١م ،34وجا٦ض لىا آلازاع ؤن
عؤؽ قمغا-ؤوٚاعٍذ٧ -اهذ ٖلى نلت مً
ظهت ٢برم وؤٖالي الغ اٞضًً ،بط ٖثر ٖلى
ؤوان زؼُٞت مً َغاػ ٢برم ،وٖلى زؼٝ
35
آزغ مً الُغاػ اإلاٗغو ٝباؾم خل٠
قما ٫واصي الغ اٞضًً٦ ،ما ٧اهذ ظبُل
مخإزغة بالىظىص الخًاعي الٗغاقي لً٨
بضعظاث مخٟاوجت ،والظي ٖانغ ٞترة جهاًت
خ٨م ؤوعوٟٞ ،36٥ي هظا املجاً ٫خطر لىا
ؤن الهالث التي ٧اهذ ٢اثمت في ٞترة ػمىُت
٢ضًمت ،ا٢خهغث ٖلى جباص ٫مىخىظاث

 -2الخهاثو الضًيُت :
بن صعاؾت الخهاثو الضًيُت
ملجخمٗاث مىُ٣ت بالص الكامً ،دخاط
لىي٘ جغجِب ػمجي مدضص وطل ٪مً اظل
مٗغٞت الىىُٖت والبضاًاث ألاولى للمٗخ٣ض
الضًجي لخل ٪الكٗىبٚ ،حر ؤن الٗهغ
الدجغي الىؾُِ لم ٌكهض ْهىع ملخىّ
أل٩ٞاع الاٖخ٣اص والخٗبحر الٟجي ،بط جىظض
 ِ٣ٞمالمذ ٢لُلت جضٖ ٫لى طل ،٪و٢بل ؤن
هخُغ ١إلاٗغٞت زهىنُت الضًاهاث التي
٧اهذ مىدكغة ؤهظا٢ ٥ضًما ،البض مً
مٗغٞت ُُٟ٦ت وكإة الضًًٞ ،حري الباخض
"جاًلىع" « 1838( »Taylorم1917-م) ؤن
٣ٞضان الجُض للخُاة ٧ان ؾببا مباقغا وعاء
اٖخ٣اص الىاؽ البضاثُحن بإن هٟؿا ؤو عوخا
حؿ ً٨الجؿض وجٟاع٢ه ختى الىٞاة ،وؤن
الغوح حؿخمغ في الِٗل بٗض مىث ناخبها
وجدل ألاقُاء الُبُُٗت مشل ألاشجاع
وألاجهاع مدلها  ،ؤما الٗالم ألاهتروبىلىجي
ؤلاهجلحزي (ماعث) 1860( )(PR.MARTم-
1943م) ًغي ؤن الىاؽ البضاثُحن اٖخ٣ضوا
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بىظىص ٢ىة ٚحر طاجُت ،ؤو ٢ىة ٞىَ ١بُُٗت
جدحي ٧ل شخيء ،وؤما ٞغوٍض ()Freid
(1858م -؟؟؟) في ٦خابه الُىَم والخغام
ًغي ؤن الضًً البضاجي هخج ًٖ مغى هٟسخي
له ٖال٢ت بصخهُت باألب اإلاهُمىت في
ألاؾغة البضاثُت ٦ظل ،٪ؤما ٞغاًؼع
(1854( )Frayzerم1940-م) ًبحن ؤن وكإة
الضًً ظاءث ًٖ َغٍ ٤السخغ٩ٞ ،37ل
هظه الاظتهاصاث جبرػ ؤن الضًً ًٖ (في)
الكٗىب ال٣ضًمت بهما هى طاحي ًضوع
بالىٟـ ٢بل الُبُٗت ألابٌُ
اإلاخىؾِ بما جدخىٍه هظه اإلاىُ٣ت مً
مىاْغ زًغاء جخٗضي ألاشجاع وختى
البداع٦ ،ما هجض في طل ٪صوع الهٟاث التي
جدملها جل ٪اإلآاهغ الخاعظُت مً اللىن،
وٖامل ال٣ىة ،وق٩لها الىٟعي ،ولك ٪ؤن
ؤلاوؿان ما ٢بل الخاعٍش ٢ض ا٦دؿب الٗضًض
مً الخجاعب الُىٍلت التي ًماعؾها زال٫
ٖملُاث نغاٖه م٘ البِئت ب٣ىاها
املخخلٟت٦ ،ما ؤهه مً هاخُت ؤزغي ٢ض
ا٦دؿب ؤًًا الٗضًض مً الخجاعب
اإلاخىاعزت مما هُإ له م٩اهت بضاًت الخىنل
بلى بٌٗ ألانى ٫الخانت بخٟؿحر بٌٗ
ْىاهغ الخُاة مً خُض ٦نهها وٚاًتها،
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ومداولت عبِ طل ٪بدايغه ومؿخ٣بله.

والخضبحر ،خُض ؤزظ مدؿٗا مً الخإمل
وْهغ هىٕ مً الُٗ٣ضة بضلُل الٗشىع ٖلى
بٌٗ ألاو اوي الُٗام والخ٣ضماث في ؤماً٦
الض٦ ،ًٞما ؤزظ ًىمي مل٨خه الٟىُت ،خُض
ؤنبذ ًدا٧ي ما خىله مً ؤهىإ
ال٩اثىاثٞ ،39هي مسخلٟت حٗضث بحن ما هى
َاثغ وماشخي وػاخ ،٠و٧لها جمشل مىاب٘
الضًً إلاا ٢بل الخاعٍش ،وإطا ما ٞؿغها هظا
40
ألامغٞىجضه ًخماشخى و ٤ٞهٓغالُٗ٣ضة.
٩ٞاهذ الكٗىب ال٣ضًمت بحن ؤمغًٍ ؤو
زالىر َبُعي ،ؤلاوؿان زل٣ه هللا ٖؼ وظل
م٨غما بٗ٣له والخُىان ٧اثً حي ٚغٍؼي،
والبِئت هي اخخىث ؤلازىحن مٗا ،وهىا وكإث
ؤولى مغاخل اإلاماعؾاث الضًيُت الضهُىٍت،
وْهغث ؤ٩ٞاع مُخىلىظُت41مخىىٖت جىمى
جضعٍجُا واخضة جلىي ألازغي.
و٧ان ؤهل ؾىعٍت ال٣ضًمت ًماعؾىن
اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت وٖلى عؤؾها ٖباصة الشىع
ومٗبىصة ألام وج٣ضٌـ ألاظضاص ٖلى امخضاص
ألال ٠الؿاب٘ والؿاصؽ .١م ،و٧اهذ هظه
الكٗاثغ لم ج ً٨مٗغوٞت مً ٢بل وصًٞ
َ
اإلاىحى وج٣ضٌـ الخُىاهاث ٧الضب
والٛؼا ،42٫لهظا هجض ؤن الخُىان في جل٪
الٟترة ٧اهذ له ؤهمُت ٦بري في الخٗبحر
ؤلاوؿاويٟٞ ،ي البضاًت هجض ؤن ؤلاوؿان
بضؤ ًض ًٞمىجاه ،مما ؾاٖض في الٗشىع ٖلى
ال٨شحر مً الهُا٧ل الٗٓمُت املخٟىْت في
الٗضًض مً اإلاى ا ٘٢وفي ٢بىع ظماُٖت ؤو
ٞغصًت ػوصث ؤخُاها باألؾلخت وألاصواث

وهظا عاظ٘ لخإمالث ؤلاوؿان زانت
بٗض بقبإ ٚغاثؼه ويمان ؾض ٢ىجه
الُىمي ،وبدؿب ج٨ٟحر بوؿان الكغ١
ال٣ضًم ،بضؤث ؤقُاء ظضًضة جدضر خىله
٩ٞان هى ألاو ٫وألازحر في مجا ٫الهى٘
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هظا اإلاى ٘٢الظي ٦كٟذ ُٞه ؤهىإ مً
46
الجماظم البكغٍت مٗٓمها مً اليؿاء .

الدجغٍت الجمُلت ،ومٗٓم الا٦دكاٞاث
بالص الكام بهدهغث في ٞلؿُحن ال٣ضًمت،
٣ٞض وظضث في مى ٘٢مٛاعة ظبل "ٟ٢ؼة"
ظىىب قغ ١الىانغة خىالي ؾخت ٖكغ
ظشت ،43عبما ٧اهذ ٧إو ٫ملمذ وقاهض ؤزغي
ماصي خى ٫صًاهت املجخمٗاث في الٗهىع
ال٣ضًمت زانت في الٗهغ الىُىلُتي ،وإلى
ظاهب طل ٪همذ ؤوْ ٫اهغة جلٟذ الاهدباه
في هظا املجا ،٫وهي ْاهغة بُٖاء نٟت
الخ٣ضٌـ مً وظهت هٓغ ؤلاوؿان ال٣ضًم
بلى جل ٪ال٣ىة الخُٟت للخل ٤الجضًض ؾىاء
٧ان بوؿاهُا ؤو هباجُا ؤو ٚحر طل ٪وؤُٖى لها
عمؼ 44مٗبر ٖنهاٞ ،ازخاعألامىمت ؤلاوؿاهُت،
٦غمؼ ٢غٍب ًلمؿه بىيىح في مجخمٗه
ؤلاوؿاوي ،وَٗبر في ؤبؿِ نىع الخٗبحر ًٖ
نىعة مً نىع الخل ٤الجضًض ،ومً هىا
بضؤث ٨ٞغة آلهت ألامىمت 45و٧اهذ هظه
ال٨ٟغة ٢ض ْهغث مً ٢بل خؿب ما ظاء به
الباخشىن والازخهانُىن وجُىعث م٘
الٗهىع ألازغي اإلاخخالُت ،وهجض ُٖ٣ضة
ٖباصة ألاظضاص ؤو ٖباصة ألاؾال٣ٞ ٝض
ظؿضث هظه الُٗ٣ضة مً زال ٫الجماظم
البكغٍت املخىُت التي ٞهلذ ًٖ
ألاظؿاص ،وجمذ مٗالجتها و٢ىلبتها بالجو
بٗض ٦كِ اللخم ٖنها م٘ الخٟاّ
الاخخٟاّ بها  ،وَؿخسضمها باإلاىاؾباث
والكٗاثغ الضًيُت وهي جمشل مغ٦ؼ ال٨ٟغ
والٗ٣ل والغوح زانت ما هجضه "بخل
ؤؾىص" بؿىعٍا التي ا٦دكٟذ ٞيها الٗضًض
مً الجماظم اإلا٣ىلبت و٦ظل" ٪جل الغماص"

ؤما الخضًض ًٖ الىماطط التي جبحن
مضي جُبُ ٤هظه اإلاماعؾاث ال٣ضًمت،
٣ٞض ٖثرٖلى ظغاع زؼُٞت مضٞىهت في ألاعى
جدخىي ٖلى هُا٧ل ٖٓمُت ألَٟا ٫نٛاع،
وًٍٓ البٌٗ مً ٖلماء آلازاع ؤن بٌٗ
اإلاىحى بهما ٧اهىا ًدغ٢ىن ومً اإلاٗغو ٝؤن
خغ ١الجشض ٖاصة ٚحر مٗغوٞت ٖىض
الكٗىب الؿامُت٦ ،ما وظضث بمى٘٢
"ظبُل" ظغاع زؼُٞت ٦ظل ٪ويٗذ ٞيها
اإلاىحى بك٩ل ٧إن ظشت اإلاُذ ظالؿت
وع٦بخاها مىُىٍخان ومغجٟٗخان 47وجبضو ؤن
هظه الهٟت ٧اهذ مىدكغة بك٩ل واؾ٘
ٖلى الؿاخل الكغقي للبدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ زانت والكغ ١ألاصوى ال٣ضًم
ٖامت٦ ،ما وظضث م٣برة بها امغؤة قابت
مؿخلُ٣ت ٖلى الجاهب ألاًمً ومشيُت
ألاعظل وإلى ظاهبها َٟل هاثما بغؤؾه ٖلى
نضعها ،وبحن طعاعي هظا الُٟل ظشت ٚؼا٫
48
عمؼللخُاة والخهب .
واإلاشل في هظا هجض حٗضص ألاق٩ا ٫في
ٖملُت الض ًٞوالؿبب عاظ٘ بلى حٗضص
ألا٩ٞاع وجىىٕ البِئاث ،و٦ما ٖغٞىا ؤن
ظماظم ؤلاوؿان ٧اهذ ؤخض اإلاىاص الغثِؿُت
في ج٨ىًٍ اإلاٗخ٣ض ٣ٞض ع ا٣ٞتها جمازُل
ؤؾُىاهُت الك٩ل حؿاٖض ٖلى خمل هظه
الجماظم املخىُت ،والتي ٌٗخ٣ض ؤجها جىي٘
ٞى ١هظه الخمازُل ؤزىاء اإلاغاؾم الضًيُت،
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بىاؾُت لىح م٘ وظىص الٟساع والخلي٦ ،ما
جم اؾخسضام اإلاؼهغٍاث الُُيُت لضًٞ
ألاَٟا ٫الهٛاع وبجاهبها ؤعبٗت هُا٧ل
ٖٓمُت مً ٦خ ٠الب٣غ ،52مما وؿخيخج ؤن
الخُىان ما ػاً ٫غ ا ٤ٞؤلاوؿان ختى في
٢بره  ،وصلُل ٖلى طل ٪هى مضي ج٣ضٌـ
ؤلاوؿان لل٩اثىاث الخُت زانت التي هي
مضظىت واإلاؿخإوؿت مشل الب٣غ
والخهان...الخ.

ولم ٌٗغ ٝهل ان هظه الٗملُاث ويٗذ
لخباع ٥اإلاجز ٫وجدمُه ،ؤم ؤجها ججؿُض
49
لؤلمىاث في بُىث ألاخُاء .
هظا الخسمحن عبما ًلر بلى وظىص اٖخ٣اص
ما بٗض اإلاىث والٗالم آلازغ ،ختى ولى لم
ج ً٨اإلآاهغواضخت و صالت ٖلى طل.٪
و وظىص ألاصواث مضٞىهت م٘ ظشت اإلاُذ
زال ٫الٗهغ الدجغي الخضًض والبروهؼي،
ال ٌٗجي ؤن اإلاُذ ؾِبٗض خُا وَؿخٗمل
هظه ألاصواث ،ول٢ ً٨ض ً٨ىن مٗىاه ٦غاهت
ؤن ٌؿخٗملها الخي ،50طل٢ ٪ض ًازغ ظلُا
ٖلى هٟؿاهُت الٟغص صازل املجخم٘ ،
والُٟلؿى" ٝصوع٧اًم" في ٦خابه "نىع
ؤولُت للخُاة الضًيُت" ًا٦ض ؤن الخٟالث
وألاُٖاص واملجخمٗاث التي ٧ان ؤلاوؿان
البضاجي ٌكهضها ٧اهذ جبٗض في هٟؿه
قٗىعا باليكاٍ وال٣ىة واللظة ،ومً زم
ٌٛمغه ألامل والؼهى ،51بما في طل٪
الُ٣ىؽ وال٣غابحن التي ً٣ضمها مما
جدمله مً مٗاوي الخالم والهض،١
و٧اهذ املجخمٗاث التي حؿ ً٨لبىان
ال٣ضًم جض ًٞاإلاىحى بال٣غب مً اإلاجز ٫في
زالر ؤهىإ مً اإلاضا ،ًٞطل ٪الىىٕ ألا٦ثر
قُىٖا ،خُض جم الٗشىع ٖلى هدى واخض
وٖكغًٍ ٢برا ،و٧اهذ ويُٗاث الجشت ؤو
الهُئت في هظه اإلا٣ابغ مٗٓمها ٖلى الجاهب
ألاٌؿغ م٘ الغ٦بخحن جهال هي والُضًً ٖىض
الهضع "ق٩ل ال٣غٞهاء" ،و٢ض ويٗذ
بًاج٘ في هاخُت الدجغ في ججاوٍ ٠مدملت

و لم ًب ٤اإلاٗخ٣ض الضًجي ٖلى قا٧لخه
ألاولى بل جُىع وؤنبدذ ٖملُت الضًٞ
حؿجى في ؤوُٖت ٞساعٍت ٦بحرة ،و٢ض
ا٦دك ٠ؤ٦ثر مً" ٖ "1800ملُت صٖ ًٞلى
هظه الُغٍ٣ت بمىُ٣ت "ظبُل"  ،53ختى ؤهه
مـ مىُ٣ت ٦بحرة جمخض مً واصي الٟغاث
قماال ختى خىى صمك ٤وواصي ألاعصن
ظىىبا ،54هاهُٖ ٪لى بٌٗ اإلاىانٟاث
ألازغي لم هخُغ ١بليها وهي مخىىٖت بدىىٕ
الكٗىب وحٗضص ز٣اٞتها ل ً٨الهض٧ ٝان
واخض وهى ؤن ال٨ٟغ الضًجي باإلاىُ٣ت
الؿاخلُت لكغ ١البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ
بهما ٌٗؼ ؤن ًدبلىع في همِ الخبُٗت وحسخحر
ال٣ىة الُبُُٗت في زضمت الخىانل
البكغي والالبكغ واؾخُإ اإلا٨ىىن الظي
جم بهخاظه ؤن ًمشل بهٟت عؾمُت لئلوؿان
ال٣ضًم ،وؤنبذ بمشابت ػزغ خًاعي ال
ًم ً٨ؤن ٌؿتهان به ،ألن جل ٪الٗاصة ٖلى
ما ٌٗخ٣ض ؤجها لم ج ً٨جماعؽ ملجغص بقبإ
ٚغٍؼة الجىٕ و إهما ٖ٨ؿذ مٗخ٣ضاث
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اإلاىث ،و٢ض بُ٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن الًٟ
وزانت الدكُ٨لي مىه بهما ًخ٣ضم زانت
في ؤوازغ ألال ٠الغابٗتٖ ،ىضما وظضث
ؤصواث نىٗذ مً الىداؽ ،58زال٫
الٗهغ ال٩ال٨ىلُتي59اإلاخمحز بشىعجه ٖلى
اإلاٗضن ،هظه اإلااصة التي ؤنبدذ لها صوع
٦بحر في صًاهت املجخمٗاث ال٣ضًمت الؾُما
مىُ٣ت ٞلؿُحن وؾىعٍا ولبىان وختى
مىُ٣ت ألاهايى.٫

صًيُت آمىذ بها جل ٪املجخمٗاث التي ٧اهذ
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ج٨ٟغباإلاىث مشلما ٨ٞغث بالخُاة.
ومً مٓاهغ ؤلاهخاط ال٨ٟغي الضًجي
الٗام زال ٫الٗهغ الدجغي الخضًض،
ًخطر في الاٖخ٣اص بىظىص ٖالم ؤبضي بٗض
اهتهاء الخُاة الضهُىٍت ،و٢ض اٖخبر ؤلاوؿان
ال٣ضًم لؼوم طل ٪الاٖخ٣اص الجهاله اجهاال
وزُ٣ا بٗالم ال٣ىي الُبُُٗت التي جخد٨م
في بهخاظه الؼعاعي ومضي نالخُت طل٪
ؤلاهخاط ،واٖخبر هٟؿه مشاال آزغ للخُاة في
ؤوؾ٘ مٟاهُمها ال ًسخل٢ ٠لُال ؤو ٦شحرا
ًٖ ألامشلت ألازغي الخُىاهُت والىباجُت
وال٨ىهُت مً خُض اهُبا ١خ٣ُ٣ت صوعة
الخُاة واإلاىث ٖلُه  ،ولظل ٪قٗغ بًغوعة
لخا٢ه بٓاهغة الخلىص والاؾخمغاع بٗض
اإلاىث الضهُىي ،56م٘ اؾخمغاعٍت الخُاة
٢بله ؤو بٗضه ،ولظل ٪هجضه ً٣ضم ألاياحي
مً ؤظل يمان اؾخمغاع الىظىص للمُذ،57
و٦شحرا ما هجض ؤن الخ٨هىاث في الٗهىع
الدجغٍت بضث واضخت اإلاٗالم م٣هىصة
ٚحر وهمُت باعجباَها م٘ ٖ٣لُت ؤلاوؿاهُت
ال٣ضًمت ،خُض ؤًً هجض الخ٨غَـ الٟٗلي
م٘ ظهىص ٦بحرة لخىُٟظ اإلاٟاهُم واإلاشابغة
ٖليها ،ولهظا هجض في الٗهغ الدجغي
الخضًض ؤو الىداسخي ٖلى الؿاخل م٣هضا
لخل ٪الكٗاثغ والخبرً٩اث باٖخباع اإلاىُ٣ت
ظٛغ اُٞت في خض طاتها جمل٧ ٪ل ؤلام٩اهُاث
إلْهاع طل ٪زانت وؤجها جُل ٖلى البدغ،
والخهىبت ؤمغ ًخجلى في ؤهمُت الاهخمام
والاؾخٛال ٫في الضهُا واٖخ٣اص ما بٗض

الخاجمت:
جبحن مً هظا البدض ؤن الخٛحراث التي
ٖغٞتها مىُ٣ت بالص الكام في ٞترة ما ٢بل
الخاعٍش٧ ،اهذ بمشابت جدى ٫ظظعي مـ
اإلاُاصًً الا٢خهاصًت والضًيُت ،وؤصزل
اإلاىُ٣ت في مغخلت ظضًضة جمحزث بالخُىع
اإلااصي والىطج الخًاعي ،وهظا عاظ٘
الؾخٛال ٫الُبُٗت ؤخؿً اؾخٛالال وجإزحر
الٗىامل الخاعظُت وامتزاظها بالٓغوٝ
املخلُت ،مما ظٗل الكٗىب ال٣ضًمت
جبدض ًٖ مىاَ ٤جخىٞغ ٞيها ْغوٝ
مىازُت و ا٢خهاصًت مً ؤظل الاؾخ٣غاع و
بىاء الخًاعة ،وؤضخذ هٓغٍت الخمحز
الخًاعي جإزظ مجغاها في بالص الكام
زانت في ٞترة الٗهغالدجغي الخضًض .
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ٞلؿُحن ؤعى الخًاعاث ،1ٍ ،ألاو اثل
لليكغ والخىػَ٘ صمك ،٤ؾىعٍا،2000 ،
م.9-8
 -12نالر البرٚىحي ،زلُل َىَذ ،جاعٍش
ٞلؿُحن ،ب ٍ ،م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت،
ب ث ،م.484
 -13ؾلُم ؤخمض ؤمحن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.299
 -41ج ٘٣مضًىت ؤوٚاعٍذ "عؤؽ قمغا" ٢غب
البًُا ٖلى بٗض ٦ 11م قما ٫مضًىت
الالطُ٢ت.للمؼٍض ًىٓغ :الخُُب دمحم،

* -ؤؾخاط وباخض٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والٗلىم ؤلاؾالمُت ،ظامٗت وهغان،01
الجؼاثغ.
ّ
 -1دمحم ٖلي ؾٗض ّللا ،في جاعٍش الكغ١
ألاصوى ال٣ضًم مهغ ،ؾىعٍت ال٣ضًمت،
مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب ،مهغ  ،2001م
233
 -2ه٣هض ب٩لمت الكام ٞهي حؿمُت ٖغبُت
لئل٢لُم الؿىعي ٧له ووٗجي الِؿاع ؤو
الكما ٫باإلا٣ابلت م٘ الُمحن التي حٗجي
الُمحن ؤو الجىىب وطل ٪باليؿبت ألهل
الدجاػ للمؼٍض ًىٓغ :هجُب مُساثُل،
مهغ وؾىعٍت في الٗهىع ال٣ضًمت ،مُبٗت
ظامٗت الاؾ٨ىضعٍت ،1958 ،م08
" ٍ ،4جاعٍش مىظؼ "ختي ُٞلُب ،الٗغب -
 ،صاعالٗلم للمالًحن  ،بحروث  ،لبىان ،
 ، 15 3م1991
 -4ؾُ ٠الضًً ال٩اجب ،ؤَلـ الخاعٍش
ال٣ضًم ،3ٍ ،صاع الكغ ١الٗغبي ،بحروث،
لبىان ،2009 ،م06
ً -5غظ٘ ؤن الٗهغ الىبىلُتي ٢ض جمحز بشالر
مغاخل جغظ٘ ؤ٢ضمها ؤوازغ ألال ٠الؿاصؽ
ؤي ما بحن .١ 4053م و.١ 4592م للمؼٍض
ًىٓغٖ :بض اللُُ ٠ؤخمض ٖلي ،
مدايغاث في جاعٍش الكغقي ألاصوى ال٣ضًم،
م٨خبت بغٍضًت ،بحروث ،لبىان،1971 ،
م.78
 -6ؾلُم ؤخمض ؤمحن ،الٗهىعالدجغٍت وما
٢بل ألاؾغاث في مهغ والكغ ١ألاصوى
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للٗهىع الدجغٍت ؤي ٢بل  7آالٖ ٝام،
للمؼٍض ًىٓغ :اإلاغعي جى٢ ،٤ُٞهت مضًىت
ؤعٍدا" ،ؾلؿلت اإلاضن الٟلؿُُيُت (،")1
صاثغة الش٣اٞت بمىٓمت الخدغٍغ
الٟلؿُُيُت ،ب ث ،م.9-8
 -25قٗذ قىقي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.13
 -26ؾب ٤الضًً ٧اجب ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م .7
 -27قاعن قاُٞت ،خًاعة مهغ
الٟغٖىهُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
الجؼاثغ ،2009 ،م.16

الخًاعة الُٟيُُ٣ت ،2ٍ ،صاع ٖالء الضًً
لليكغ ،صمك ،٤ؾىعٍا،2007 ،م.22
 -15ظىعط ٦ىهخِىى ،الخًاعة الُٟيُُ٣ت،
جغظمت ٖ :بض الهاصي قٗحرة  ،الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة ،مهغ
 ،1997،م.40
 -61ؾُ ٠الضًً ال٩اجب ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م. 6
٧ -17اعلهاًجز بغجهغصث ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م27
 -18ؤمهؼ مدمىص ،في جاعٍش الكغ ١ألاصوى
ال٣ضًم ،1ٍ ،صاع النهًت الٗغبُت ،بحروث،
لبىان  ،2009م.44
ٖ -19بض اللُُ ٠ؤخمض ٖلي ،اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م78
 -20ؾُ ٠الضًً ال٩اجب ،اإلاغظ٘ هٟؿه،
م. 7
 -21هٟؿه ،م.7
ّ
 -22دمحم ٖلي ؾٗض ّللا ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.227
 -23ؾلُم ؤخمض ؤمحن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.299
 -24ؤعٍدا :ونٟها البٛضاصي ب٨خابت
البلضان ٣ٞا ٫ؤعٍدا بالٟخذ زم ال٨ؿغ وٍاء
الُاء الؿا٦ىت والخاء اإلاهملت ،وؾمُذ مً
٢بل بإعٍدا بً مال ٪بً ؤعٞسكظ بً ؾام
بً هىح ٖلُه الؿالم ،وؤعٍدا ٖىض
ال٨ىٗاًىحن حٗجي ال٣مغ مكخ٣ت مً ٗٞل
(ًغٍدى) ( )yerehoوالحرح في لٛت ظىىبي
الجؼٍغة الٗغبُت حٗجي قهغ و٢مغ ،وهي
مضًىت ٦ىٗاهُت ٢ضًمت ٌٗىص جاعٍسها

28- lévêque (P) ; les premiers
civilisations," des despotismes
orient aux à la gréque, tome 01,
France, 1987, P216.
 -29زحر همغ ًاؾحن ،ظىىبي بالص الكام
جاعٍسُه و ؤزاعه في الٗهىع البروهؼٍت،
ميكىعاث لجىت جاعٍش ألاعصن ،ألاعصن،
 ،1991م17
 30الٛؿىلُت هي خًاعة حجغٍت وؿبت بلىجلُالث الٛؿى ٫وهى مى ٘٢في ٞلؿُحن في
ؾهى ٫ألاعصن ٖلى بٗض ُ٦ 10ال قما ٫قغ١
البدغ اإلاُذ وَٗىص طل ٪للٗهغ الىداسخي .
للمؼٍض ًىٓغ :اإلاضن الُٟيُُ٣ت " جاعٍش
لبىان ال٣ضًم " ،صاع النهًت الٗغبُت
للُباٖت واليكغ ،بحروث ،لبىان،1994 ،
م.112
 -31ؾلُم اخمض ؤمحن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.330
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 ،1976م -39 .30خلمي مدغوؽ
بؾماُٖل ،الكغ ١الٗغبي ال٣ضًم
وخًاعجه "بالص ما بحن النهغًٍ والكام
والجؼٍغة الٗغبُت ال٣ضًمت" ،ماؾؿت
قباب الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،1997 ،
م.104

 -32ؾٗض هللا دمحم ٖلي ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.228
ٖ -33بض اللُُ ٠ؤخمض ٖلي ،اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م.79
-ٝ -34صًا٦ى ،ٝؽ٦-ىٞالُ ،٠اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م.79
 -35وؿبت بلى جل خل ٠الى اٗ٢ت ٢غب
مضًىت عؤؽ الٗحن ٖىض مهب جهغ الخابىع
ٖلى الخضوص الؿىعٍت الترُ٦ت للمؼٍض ًىٓغ:
ؾُ ٠الضًً ٧اجب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.07
 -63ؤمهؼ مدمىص ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م-80
 - .81ؤوعو :٥وهي مضًىت ج ٘٣ببالص
الغ اٞضًً٢ ،امذ جدذ الخ٨م ألامىي،
جالءمذ م٘ مضًىت العؾا وجدالٟذ م٘
مضًىت بابل٣ٞ ،ض جؼوط ماؾـ هظه
الؿاللت ٧اقُض ( )Kashidم٘ ابىه ؾىمغ
"بًل"٦ ،ما ج٣اعبذ ؤوعو ٥م٘ مضًىت
بٌؿً ،للمؼٍض ًىٓغ ،بكىع ؤمل مُساثُل،
جاعٍش ؤلامبراَىعٍاث الؿامُت في بابل
وؤقىع ،اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب،
َغابلـ ،لبىان  ،2008،م82
 -37مغقض الُىؾ ،٠صمىػي (َاووسخي
مل )٪بدض في صًاهت ال٨غصًت ال٣ضًمت،
ٍ ،1ب.ص ،1999 ،م.15-14

 -04ال٣هض مً الُٗ٣ضة هىا الاٖخ٣اص
ؤلاوؿان ال٣ضًم ما ٢بل الخاعٍش خؿب
هىاه الُبُعي.
 - 41اإلاُخىلىظُا٧ :لمت ًىهاهُت حٗجي ٖلم
ألاؾاَحر ال٣ضًمت وجخإل ٠مً ٧لمخجي
"مُخىؽ" :وحٗجي خ٩اًت ،لىجي وحٗجي ٖلم،
للمؼٍض ًىٓغ :مغقض الُىؾ ،٠اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م13
 -42ؾلُان مدِؿً ،صمك ٤مً
مؿخىَىت بلى ممل٨ت ،صمكٖ ٤انمت
الش٣اٞت الٗغبُت ،ظامٗت صمك،2008 ،٤
م.24
 -43ؾلُان مدؿحن ،بالص الكام في ٖهىع
ما ٢بل الخاعٍش "الهُاصون ألاو اثل"،1ٍ ،
ألابجضًت لليكغ ،صمك ،٤ؾىعٍا،1989 ،
م.102
 -44الىايىعي عقُض  ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.33
 -45هٟؿه  ،م.33
 -46ؾلُان مدِؿً ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.30-29
 -47مهغان دمحم بُىمي  ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.113

 -38الىايىعي عقُض ،اإلاضزل في الخدلُل
اإلاىيىعي اإلا٣اعن للخاعٍش الخًاعي
والؿُاسخي في ظىىب ٚغب آؾُا وقما٫
بٞغٍُ٣ا" ،ال٨خاب الشالض" "اإلاضزل في
الخُىع الخاعٍذي لل٨ٟغ الضًجي" ،صاع النهًت
الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث ،لبىان،
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وَٗجي بها الىداؽ واإلاٗضن والدجغ ،وهي
ٞترة ػمىُت خًاعٍت ٖغٞذ ٞيها نىاٖت
ألاصواث مً الدجاعة مشل الٟاوؽ
اإلاه٣ىلت ،والٟاوؽ الدجغٍت بياٞت بلى
ؤصواث ؤزغي للمؼٍض ًىٓغ:
André )L.G(, Dictionnaire de la
préhistoire, 2 édit –P.U.F, université
saint-joseph-Beyrouth , S.d ; P216.

 -48ؾلُان مدؿحن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.102
 -49ؾلُان مدِؿً ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.30
 -50خؿحن ٖبض هللا ،جاعٍش ما ٢بل الخاعٍش،
٧لماث ٖغبُت للترظمت واليكغ ،ال٣اهغة،
مهغ ،2012م.82
 -51هٟؿه  ،م.100
52- Boustani (M .H) ; le néolithique
du Liban dans le conteste procheoriental état des connaissances,
Annales
d’histoire
et
d’Archéologie(A.H.A), Vol 12-13,
Paris, 2001-2012-p20.
٧ -53اعلها ًجزع بغجهغصث ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.28
 -54ؾلُان مدِؿً ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م30
 -55الىايىعي عقُض ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.35-34
 -56ؾلُان مدؿحن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.103
٧ -57اعلها ًجزع بغجهغصث ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.28
 -58مهغان دمحم بُىمي ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.115
 -59الٗهغ ال٩ال٨ىلُتي :وعص في ٢امىؽ ما
٢بل الخاعٍش بإن ؤنل ال٩لمت اٞغٍُ٣ت
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مدائل في الذاكرة والتاريخ من

ونفػذا عمى الحاضخ مقارنة بالساضي فإنو
يعتسج عمى الحاكخة .وكأنو يخاقب كيف

خالل كتاب "السؤنس" البن

تعاممت الشخب في عيجه مع التاريخ عبخ

أبي ديشار.

التاريخ؟ وميسا كاف األسمػب الحؼ تع بو

عثسان البرىومي*

االحتفاظ بيحه الحاكخة شفػيا أو مكتػبا ،وقج

جامعة صفاقس.تونس.

عبخ ابغ أبي ديشار برفة جيجة ومخترخة
عغ ىحه السدألة .إال أنو كاف يبحث في

ممخص :

أغمب األحياف عمى أف يػفخ دليال ،لتتجاوز

يعتبخ كتاب السؤنذ في أخبار إفخيؿيا

الكمسة مدتػػ الحاكخة وتختقي إلى وساشة

وتػنذ ،أىع أثخ البغ أبي ديشار وأكثخه

وتاريخ.فيي إذف بالشدبة إليو بسثابة عالقة

شيخة ،ألنو تقخيبا السرجر الػحيج الحؼ يؤرخ

بيغ الحاضخ والساضي الحؼ يداىع بجوره

التػندية في
لألحجاث التي عخفتيا البالد
ّ
نياية القخف الدادس عذخ وخالؿ القخف

في إعادة بشاء الحاكخة .ولإلشارة فإف معخفتو
بالسخحمة التي عاصخىا دؾيقة ججا الذيء

الدابع عذخ .ويذيخ ابغ أبي ديشار إلى

الحؼ مكشو مغ إثارة مدائل مترمة بالحاكخة،

حخره فييا ،وىي ضخوؼ أليسة
الطخوؼ التي ّ

حيث تقمب في بعس الػضائف ،فقج تػلى

مغ الػجيتيغ العامة والخاصة .حيث كانت

القزاء في سػسة ثع في القيخواف  ،أياـ

مخزبة بالجماء مغ جخاء
التػندية
البالد
ّ
ّ

الباؼ مخاد الثاني ( 1675-1666ـ) وكاف

التقاتل بيغ أبشاء مخاد الثاني عمى السمظ مغ

مترال بيحا الباؼ وبابشو عمي األوؿ (

التأسي بدبب
جية ،وحاجة السؤلف إلى
ّ
مرائب عائمية مغ جية ثانية ،فكاف بتأليفو

1688-1675ـ)  ،وقج مجحيسا بأشعار
روػ لشا بعزيا في كتابو "السؤنذ" .وتػلي

" السؤنذ " يدعى إلى االنذغاؿ عغ

ابغ أبي ديشار لمقزاء مكشو مغ اإللساـ

ىسػمو .وكاف يخيج اف يدجل أحجاثا كاف

بالفقو ،ونطع الذعخ ،وتأليف كتاب في

يعتبخىا ججيخة بالتجويغ،مشيا ما عاشو أو ما

األدب.

تعبخ عمى
حفطتو الحاكخة الجساعية .والحاكخة ّ
قجرة اإلنداف عمى االحتفاظ بعشاصخ مغ

الساضي ،و مثل كل شيء يسارس تأثي اخ
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installation of the Ottoman power

:الكمسات السفاتيح

in Tunisia and the history of the

 الذاكرة،  السؤنس، ابن أبي ديشار

dynasty of the Beys Mouradites

 الذاكرة،  الذاكرة الجساعية، والتاريخ

the direct witness of their reign

.السجالية
ّ

of which Ibn Abi dinars were.
The period of Mourad Bey II (

Abstract:

1666-1675) and his 1st son Ali

Al-M'unis fi-Akhbar Ifriqiya wa

Bey

( 1675-1688).

Tunis,

Of

ABI

IBN

DINAR

(Mohammed b. al Qasim al-

The author tried to reflect one

Qayrawani) ,This work occupied

way or another the events which

an

he lived at the end of XVII e

important

place

in

the

century, and wanted to record

Tunisian historiography.

events

This book, formed by seven

which

deserving

he

considered

appearing

following

chapters, handles the history of

those whom had registered the

the province of Ifriqiya, a name

columnists of Hafsides.

carried by Tunisia at that time, of
the antiquity at the beginning of

Keywords:
Ibn

Abi

Dinar,

Al

the Ottoman period which knows

M’unis,

the

Memory and History, collective

country,

via

the

Arab

Conquest then via the various

Memory, Spatial Memory.

dynasties

who

followed

one

another.
The author to dedicate a big part
of the work to tell, in detail, the
main
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events

following

the

Mourad Bey II (1666-1675) et
son fils Ali Bey 1er

Résumé :

(1675-

Al-M'unis fi-Akhbar Ifriqiya wa

1688).
L’auteur a essayé

Tunis,

de refléter

occupait une place

du XVII e siècle, et voulait

traite l'histoire de la province de

qu'avaient

l’Ifriqiya,

enregistrés les chroniqueurs des

au

Mots clés :
Dinar,

Al

nom

porté

par

la

Tunisie à l'époque, de l’antiquité

hafsides.
Abi

importante

Ce livre, formé de sept chapitres,

jugeait dignes de figurer à la

Ibn

DINAR

dans l’historiographie tunisienne.

consigner des événements qu'il
ceux

ABI

Qayrawani) , est un ouvrage qui

événements qu’il a vécus à la fin

de

IBN

(Mohammed b. al Qasim al-

d’une façon ou d’une autre les

suite

de

début

de

la

période

ottomane que connaît le pays,

M’unis,

en passant par la conquête

Mémoire et Histoire, Mémoire

arabe puis par les différentes

collective, Mémoire Spatiale.

dynasties qui se sont succédé.

: مـــــــقدمـــــــة

L’auteur à consacrer une grande

يشجرج كتاب " السؤنذ في أخبار إفخيؿية

partie

)1957.م،ع،أ،وتػنذ" ( ابن أبي ديشار

raconter, en détail, les principaux

 دمحم بغ أبي القاسع:لإلبغ أبي ديشار ػ ػ ػ ػ وىػ

événements suivant l'installation

الخعيشي القيخواني السعخوؼ بابغ أبي

du pouvoir Ottoman en Tunisie

ديشار ػ ػ ػ ػ ضسغ التاريخ الذامل وىػ فخع مغ

et l'histoire de la dynastie des

 ييتع بكتابة تاريخ الجوؿ،فخوع السعخفة

beys mouradites dont Ibn Abi

 ضسغ أسمػب،وتخاجع السمػؾ والحكاـ

de

l’ouvrage

pour

Dinar était le témoin direct de

 إال أف ابن أبي.تصغى عميو كثافة األحجاث

leur
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règne.

L’époque

de

يدجل األحجاث بحاكخة إخبارؼ
ديشار كاف
ّ

يعبخ ابغ أبي ديشار مغ خالؿ ىحا الكع
كسا ّ
الكبيخ مغ السعمػمات التي قجميا في كتابو،

التشبو ،وبػعي سياسي
شجيج السالحطة و ّ

ذىشية شجيجة االلتراؽ بػاقع
عغ حالة
ّ

شجيج الحداسية تجاه سياسات العربيات

تطل متجاذبة بيغ
األشياء ،لكغ ىحه الحالة ّ
السؤرخ ػ ػ ػ ػ ػ اإلخبارؼ وبيغ انجىاش
تدجيل
ّ

الحاكسة والييئات الشافحة في السجتسع
(األعياف والعمساء) مغ جية ،وبؿية مكػنات

الزسشية مع
السثّقف ػ ػ ػ ػ الفؿيو  ،بالسقارنة ّ

العامة في السجيشة واألرياؼ مغ جية أخخػ.

ثػابت الحاكخة الفخدية والجساعية.

الفقيية التقميجية في تدجيل
إال أف ثقافتو
ّ
األحجاث تطل ىي السخجع ،سػاء برفة

أف الججيج في ىحا الكتاب ىػ أف
غيخ ّ

صخيحة أو ضسشية في الحكع عمى التاريخ

باألمانة ودقة
صاحبو سعى إلى اإللتداـ التاـ ّ
السشيج ،ألف التاريخ كسا يبجو ضاىخيا ،ميجانا

وعمى مداره وتحػالتو ومذاىجاتو وعمى ما
يتفاعل ؼيو وما يحرل ضسشو مغ انقالبات

سيال لمبحث والتأليف ،لكشو في الحؿيقة مغ

الدمغ"
وحخوب .وقج تبجو كأنيا "اختالال في ّ
و"انقالبا

لمسعشى"

و"انعكاسا

أصعبيا ،ألف اإلفادة في ىحا السيجاف

لمسػجػد".

تدتػجب أف يكػف العسل أصيال وصادقا

إف التػجو األساسي البارز البغ أبي ديشار
ّ
في

كتابو

االجتساعي

"السؤنذ"
أو

اىتسامو

الدمغ
ّ

وقائسا عمى حقائق .ويكػف السؤرخ عارفا

بالتاريخ

بسقتزيات التعامل واالستفادة مغ "فزاءات

االجتساعي

التجربة"

الكتل البذخية وحخكتيا الحؼ
لمسجسػعات و ُ

 " d’expérienceعمى حج تعبيخ جورج

يعشى بجراسة الجوؿ والسجسػعات والحزارات

سسبران

واألفكار ...وىي تعسل كقوى عسق في
فرناند برودال

Semprun

Jorge

) (Semprun, J.1996 :121ػ

مجال الحرب واألحداث ،عمى حج تعبيخ
Fernand

"

espaces

Les

كسا

عقائجية.
عاشؽية أو
نفدية
ّ
ّ
يرعب ألسباب ّ

Braudel

إذن ما ىي الخرائص السسيزة ألسموب

حيث يقػؿ " فالحخب ليدت عمى اإلشالؽ

ابن أبي ديشار في الكتابة والتدوين ؟ وكيف

مجاؿ السدؤوليات الفخديةBraudel, ( " .

تعامل مع أحداث عرره ؟ والى أي مدى

.( F.1979, T1 :13

تسكن من توظيف الذاكرة خدمة إلتسام
مذروعو التأريخي ؟
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 Iـ ابن أبي ديشار يدجل بذاكرة إخباري

ميسا كاف األسمػب الحؼ تع بو االحتفاظ

شديد السالحعة وبوعي سياسي شديد

بيحه الحاكخة شفػيا أو مكتػبا ،كسا ذىب
إليو مارك بموخ

الحداسية.

.Marc Bloch

).(Bloch, M.1993 :19

يعتبخ كتاب " السؤنذ " البغ أبي ديشار
أىع أثخ وأكثخه شيخة ،حيث يذيخ إلى

ولئغ كانت الكمسة ترجر عغ الفخد فإنو

الطخوؼ التي حخره فييا ،وىي ضخوؼ أليسة

يختبط بيا مريخ السجتسع ،وقج عبخ ابغ

مغ الػجيتيغ العامة والخاصة .فسغ جية

أبي ديشار برفة جيجة ومخترخة عغ ىحه

مخزبة بالجماء مغ
كانت البالد التػندية
ّ

السدألة ،لكشو حخص في أغمب األحياف عمى
أف يكػف لجيو دليال ،لتتجاوز الكمسة مدتػػ

جخاء التقاتل بيغ أبشاء مخاد الثاني عمى

السمظ ،ومغ جية أخخػ كاف السؤلف في

الحاكخة وتختقي إلى وساشة وتاريخ بسثابة

حاجة إلى ندياف مرائب عائمية ،فكاف

عالقة بيغ الحاضخ والساضي الحؼ يداىع

بتأليفو " السؤنذ " يدعى إلى االنذغاؿ عغ

بجوره في إعادة بشاء الحاكخة ،عمى حج تعبيخ،

ىسػمو .ويخيج أف يتخمز مغ أفكار.

بػؿ ريكػرPaul Ricœur

فتتحػؿ الكتابة بحلظ إلى وسيمة لمشدياف

).(Ricœur,P.2000 :182

والتجاوز مثمسا عبخ عغ ذلظ بيار

ىحا دوف أف نشدى أف مجػ وعي ابغ أبي

برترون  Pierre Bertrandحيث قاؿ "

نحغ

نكتب

لشتجاوز

"(Bertrand,P.2007 :120).

بخرػصية السخحمة الدياسية التي
ديشار
ّ

عؿبة

عاشيا يشصمق بجرجة أساسية مغ نجاحو في

كسا

تبشي واستخجاـ زمغ الجولة ومسارساتيا وحتى

سجل ابغ أبي ديشار أحجاثا كاف قج اعتبخىا

مشصقيا في التعامل مع األحجاث الدياسية

ججيخة بالتجويغ ،مشيا ما عاشو أو ما حفطتو

خاصة السترمة بسحاربة الؿبائل في

مؤرخػ الجولة
الحاكخة الجساعية أو ما ذكخه ّ

السشاشق الجاخمية والسحاوالت الستكخرة لكدخ

الحفرية .وبسا أف الحاكخة ىي قجرة اإلنداف
ّ
عمى االحتفاظ بعشاصخ مغ الساضي ،و مثل

شػكتيا .ولإلشارة فإف معخفة صاحب كتاب
" السؤنذ " بالسخحمة التي عاصخىا دؾيقة،

كل شيء يسارس تأثي اخ ونفػذا عمى الحاضخ

مترمة بالحاكخة ،إذ تقمب
حيث أثار مدائل ّ
في بعس الػضائف ،فقج تػلى القزاء في

مقارنة بالساضي فإنو يعتسج عمى الحاكخة.
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سػسة ثع في القيخواف ،حيث كاف قاضيا

نقػؿ أنو كغيخه مغ السؤرخيغ ال يخػ

بيحه السجيشة أياـ مخاد الثاني (-1666
1675ـ) وكاف مترال بيحا الباؼ وابشو

الساضي ّإال مغ خالؿ عرخه  ،أؼ ّأنو ال
يدتصيع التخمي عغ مفيػمات مجتسعو

عمي األوؿ ( 1688-1675ـ) .وقج

واآلراء الدائجة ؼيو  ،وفي ىحا خيخ كثيخ

مجحيسا بأشعار روػ لشا بعزيا في كتابو "

لمتاريخ والسؤرخيغ ،فالسؤرخ

– برفتو

السؤنذ".

اإلندانية – يشبغي أف يكتب
خادما لمجساعة
ّ
تاريخو في صػرة ذات معشى وأىسية ألبشاء

ولعل تػلي ابغ أبي ديشار لمقزاء وأبػه

عرخه .وىحا السعشى وتمظ األىسية يعبخ

كاف فقييا قيخوانيا جعمو ممسا بالفقو وناضسا

يدسى " ارتباط التاريخ
عشيسا السؤرخػف بسا ّ
بالحاضخ" .فإذا لع يكغ الحجث التاريخي

لمذعخ ومؤلفا لكتاب في األدب ،يجالف عمى
اشالعو الػاسع عمى أوضاع عرخه .لكغ ال

الساضي ذا ارتباط بالحاضخ ،فال ؾيسة

يشبغي اإلفخاط في تقجيخ مشدلتو في السيجاف

حؿيؿية لو .وما دامت لمتاريخ تمظ األىسية

األدبي .فذعخه يعػزه شػؿ الشفذ واالبتكار

بالشدبة لمسجتسع ،فإف أحدغ تاريخ يسكغ

وىػ مغ الشطع السبتحؿ ،كسا أف أسمػبو في

كتابتو يشبغي أف يكػف أقخب ما يسكغ إلى

الشثخ ليذ مغ أسمػب البمغاء.

الحؿيقة.

بالزبط تاريخ وفاة ابغ
رغع أنشا ال نعمع ّ

إضافة إلى أف صاحب "السؤنذ" تفصغ مشح

أبي ديشار ،فستخجسػه يجعمػنيا بعج سشة

تذكل" ،الحاكخة
القخف الدابع عذخ إلى بجاية ّ

 1092ى ػ 1681 /ـ ،وىي آخخ سشة ذكخت

السجالية" ،لسا أصبحت تدسيو اإلسصػغخاؼيا

في كتاب السؤنذ ،ويبجو أف دمحم مخمػؼ

التػندية ب "إفخيؿية" و "إيالة تػنذ" ثع

وحجه قج ذكخ في " شجخة الشػر الدكية" إلى

الحقا

أف معاصخة ابغ أبي ديشار ألعالـ وفقياء

)  ، (Henia, A, 2007 :62أؼ تذكل

ونبياء ،تجعػنا إلى أف نعتبخ وفاتو قج وقعت

ابية ،مجاؿ مػحج لالنتساء
مجاؿ الجولة التخ ّ

بعج الدشػات العذخ األوائل مغ القخف الثاني

االجتساعي والدياسي ومغ ىشا نفيع دفاعو

عذخ لميجخة .فقج كاف حيا قخب سشة
1110ىػ

/

1698ـ.

(مخموف،

"تػنذ"

(أؼ

البالد

التػندية)

السدتسيت

م.

السخادية

:1930ج  .)307 :1و ىحا ما يجعمشا
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عمى ىحه الجولة أؼ الجولة
واستخجاـ

القػة
ّ

ضج
ّ

الؿبائل

ديشار.ىحه األسباب ىي :أوال ،انتساؤه إلى

السحمية والخافزة لشفػذ
الستسدكة بالدمصة
ّ
ّ
السخكد .وضسغ ىحا السجاؿ تخسع السالمح

األعياف والسجتسع السجيشي فيػ أصيل مجيشة

الشيائية لحاكخة مغ نػع آخخ وىي "الحاكخة

القيخواف .وتشقل لمعير واالستقخار بسجف

الدياسية" ،السشصمق األساسي لبشاء الجولة
ّ

أخخػ أىسيا الحاضخة حيث انتسى إلى
نخبتيا وبالتالي كاف ضسغ ىحه الفئة الجاعسة

ترػره
السخكدية والتي ستربح حدب ّ

لمصبقة الحاكسة.

السرجر األوؿ والػحيج لمػالء الدياسي
والسحىبي واالجتساعي .ىحا إضافة إلى أف

الدياسية ،فقج
ثانيا ،عسق مسارستو العسمية و
ّ

ابغ أبي ديشار كاف ضسغ مجسػعة مغ

عاير الرخاع العائمي أثشاء حكع الجولة

العمسية
إمكانياتيع
سخخوا
السؤرخيغ الحيغ ّ
ّ
ّ

السخادية إثخ وفاة مخاد الثاني سشة 1675ـ.

السعخؼية لخجمة الدمصة الحاكسة ومغ ىحا
و
ّ

وبانخخاشو في ىحا الرخاع وانحيازه إلى شق

مخررا في
السشصمق كاف كتاب "السؤنذ"
ّ
جدء كبيخ مشو إلى العائمة السخادية الحاكسة

دوف آخخ ،قج راكع تجخبة أضافيا إلى
تجخبتو الػاسعة .وىحا ما جعمو يشجح في

و إلى سشجىا االجتساعي أؼ أعياف

كتابو ىحا مغ خالؿ استعخاض ما عايشو مغ

السجف.فيػ أصيل مجيشة القيخواف وسكغ
بدػسة حيث مارس

تسثالت

القزاء ،كسا أقاـ

مختمف

الفاعميغ

االجتساعييغ

لمحخاؾ الدياسي (.عيدى ،ل :2015 ،

اترل بفئة
بالحاضخة أيغ تعاشي القزاء و ّ
العمساء والسثقفيغ .لكغ بأؼ حاؿ مغ
ّ

) 68
وانصالقا مغ استعخاض األحجاث الدياسية

الدمصة الحاكسة
األحػاؿ وميسا كانت رغبة ّ
عمى مخ العرػر في تػضيف التاريخ لتبخيخ

والتعميق عمييا وبشاء مػقف حػليا ،تفصغ
الدمغ مقػلة عقمية
ابغ أبي ديشار إلى أف ّ

الجعاية لدياستيا .فإنو
مسارساتيا الجائخة أو ّ

شبيعية .فيػ إذف مختبط -
وليذ مقػلة
ّ

ال يسكغ الجدـ بالقػؿ أف ابغ أبي ديشار قج

الدمغ  -بتجخبة البذخ لحلظ لو بجاية كسا
ّ

نرب نفدو وصيا عمى الجولة وحاميا
ّ
ومذخعا ليا.
ّ

لو نياية وىػ مختبط بالحاكخة.وىحا ما عبخ
الدمغ "
عشو عبد هللا العروي إذ يعتبخ ّ

ونتداءؿ عغ األسباب الكامشة وراء ىحه

تجخبة إندانية ،يختبط بالحاكخة والػعي

الشطخة الخرػصية التي آمغ بيا ابغ أبي
ّ

البذخؼ" ( العروي  ،ع.)42 :2008 ،
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ىحا وقج كاف ابغ أبي ديشار ،واعيا عمى
األقل في كتابو ىحا – "السؤنذ" – لسا يسكغ

حخكة " ذىاب و ّإياب " بيغ الساضي
والحاضخ وبالتالي فإف فيع التاريخ يقػـ عمى

أف يتعخض لو السؤرخ مغ مراعب وخاصة

حخكة تجاذب ال تيجأ بيغ الساضي

ؼيسا يترل باالىتساـ بحػادث لع تعج قائسة

والحاضخ ،إذا الساضي يداعج عمى فيع

و ال يدتصيع أف يدتحزخىا إال بفعل ذاكخة

الحاضخ

فيع

اآلخخيغ .حيث يقػؿ " وسسعت مغ أىل

الساضي،

ويزيف في مشاسبة
الحاضخة مغ يقػؿّ "...

) (Hartog,F.2005 :179,190ومغ

أخخػ قائال " وحيث بمغشا ما أردناه مغ

والحاضخ

يداعج

عمى

ىحا السشصمق يسكغ أف نعتبخ كتاب "السؤنذ"

نزيف بحػؿ هللا وقػتو ما
األخبار الدابقة ّ

البغ أبي ديشار  ،يدتجيب لسػضػعية
مخدىا االنصالؽ مغ إحجػ صػر الحاكخة
ّ

تيدخ لشا مغ األخبار " ( .ابن أبي ديشار،

القخيبة التي تخفي صػ ار مغ الحاكخة القجيسة

أ،ع،م)178،179 :1957 .

والتي تعامل معيا بححر ووعي سياسي

والسؤرّخ الػاعي لعجد السفخوض عميو

شجيجيغ.

بدبب وضعو مكانا وزمانا ( بالشدبة
لألحجاث التي يؤرخ ليا ) ،يشبغي عميو أف

 IIػ مدائل في التاريخ يثيرىا استذكار حسمة

يجتيج في تالفي التذػيو والتحػيخ المحيغ

اإلسبان عمى تونس لدشة  1535م.

الدماف والسكاف .ومغ
يشتجاف عغ اختالؼ ّ

اضصخ إلى
مغ الػاضح أف السؤرخ إذا ّ

ىشا يبخز التحػؿ في التعامل مع األحجاث

تكجيذ كل ىحه السعمػمات واألحجاث

الذيء الحؼ يجعل مغ " ميشة السؤرخ "

يخية ،فإنو يدتصيع إيجاد الخيط الخابط
التار ّ

عمى حج تعبيخ مارؾ بمػخ Marc Bloch

بيشيا ،وىػ بيحا الجيج يدعى إلى الفرل

) ( Bloch, M.1993 :10أو " فغ

ومدبباتيا ،وجعل األحجاث
بيغ السعمػمات ّ
متدمدمة ألف ىحه األحجاث قج تفًمت عغ كل

التاريخ " عمى حج تعبيخ ابغ خمجوف( ،ابن
خمدون،ع ،)8 :2003.ميشة أو فغ فإنيا

اختبار يسكغ أف يخزعيا إليو السؤرخ أو

تتصمب حجا أدنى مغ تقشية اإلعجاد لسعصيات

الكاتب.

تسكغ السؤرخ مغ الشجاح في
ولسرادر ّ

أف السؤرخ ال يجخؤ عمى التساسظ
وبسا ّ

ميستو مغ خالؿ جيج معخفي يقػـ عمى

في تتابع متالحق األجداء ،فإنو ال يقػػ
555

عمى االرتفاع إلى "القرز التاريخي"،

التػاريخ "...ويؤكج ذلظ بالقػؿ "إف صاحب

حتى وإف اترل ذلظ بأحجاث لع تدقط مغ

التقييج الحؼ نقمت عشو ىحا التقييج يقصغ بػ ػ

الحاكخة الجساعية ،ومثمت مشصمقا لفيع

 "...أو يقػؿ بأنو يتحكخ "أف اشمعت عمى

الخرػصيات الحىشية ،لدكاف مجيشة تػنذ

ذلظ في رسائل لبعس شيػد عياف." ...

في التفاعل مع أمخ فخض عمييع بدبب ما

إضافة إلى استخجاـ مرادر شفػية ؼيقػؿ

وصمت إليو الجولة الحفرية مغ وىغ خالؿ

صجر ذلظ عغ "بعس سكاف تػنذ "...أو

الشرف الثاني مغ القخف الدادس عذخ،

أف يقػؿ بأف "رجل استقى الخبخ مغ شاىج

وعجـ قجرتيا عمى مجابية تجاعيات تجخل

أ،ع،م.

قػػ خارجية( أتخاؾ /إسباف)

عياف"....

ذات

(ابن

أبي

ديشار،

)188،191 :1957

استخاتيجيات متقابمة .ومشصمقات متبايشة

وتتمخز أحجاث ىحه الػاقعة في ىخوب

سياسية و ديشية.

الدمصاف الحفري ،أبػ دمحم الحدغ ( حكع

كانت حسمة اإلسباف سشة 1535ـ عمى

بيغ 1525و1542ـ ) واالستشجاد بسمظ

تػنذ التي تحجث عشيا ابغ أبي ديشار

إسبانيا آنحاؾ شارؿ الخامذ Charles

بتفاصيل وبإششاب .وفي حجيثو عشيا كاف قج

الجيغ بخبخوس
خيخ ّ

التجأ في أحياف كثيخة إلى التك اخر ػ ػ ػ وىحا ما

لسا دخل
ّ Quint
محاوال ضع تػنذ لألراضي العثسانية سشة

اعتبخه بعس الجارسيغ أحج عيػب ىحا

أعجىا
 1534ـ  .نتج عغ ذلظ حسمة كبيخة ّ

السؤلف ػ ػ ػ ػ غيخ أف ىحا التكخار يبجو محسػدا

شارؿ الخامذ ،احتػت عمى أكثخ مغ

إذا تأممشاه برفة دؾيقة ،فقج اعتسج ابغ أبي

أربعسائة سفيشة تدعػف مشيا ممكية وتحسل

ديشار عمى مرادر متشػعة شفػية أو كتابية

أربعة وعذخيغ ألف جشجؼ وخسدة عذخ

السفرمة
ىحا ما يفدخ روايتو الصػيمة و ّ

الجيغ
ألف فخس ولع يكغ باستصاعة خيخ ّ

لتشاولو لمحاكخة تأثي اخ كبي اخ
لألحجاث ،فكاف
ُ
جعل مشيا أحجاثا جػىخية  ،واختبا ار لمحاكخة

مػاجيتو .وقج استعج ممظ اسبانيا استعجادا

فأتع استعجاده وأقمع مغ مجيشة
عطيسا
ّ
بخشمػنة يػـ  31ماؼ 1535ـ وكاف أماـ

ولمسؤرخ عمى حج سػاء.

مجيشة قخشاجشة وسػاحل مجيشة تػنذ يػـ

ولعل ما يؤكج ما ذىبشا إليو مغ تشػع

 16جػاف1535ـ .ولع تكغ القػة اّلتي بيغ

مرادره قػلو تباعا "وججت في بعس
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دىسيع عجو الجيغ فيجست الشرارػ عمييع

لخد اليجػـ فانيدـ.
الجيغ كاؼية ّ
يجؼ خيخ ّ

عمى حيغ غّفمة في قائمة واألسػاؽ مفتػحة،

مشصقة حمق

اإلسباف قرف
حيث باشخ ّ
الػادؼ (بزػاحي مجيشة تػنذ) فاستػلى

فأخحوا ما فييا مغ األمتعة وقتمػا أىميا وسبػا

ثع زحف إلى تػنذ ودخميا  ،وأرجع
عمييا ّ
السمظ الحفري الحدغ إلى عخشو بعجما

وفخ الشاس بعياليع مسغ قجر عمى
خمقا كثي اخ ّ
اليخب ورحمػا إلى ناحية زغػاف( "...ابن

دخل في حسايتو وأمزى معو معاىجة 6

أبي ديشار ،أ،ع،م .)164 :1957 .ويعتبخ

أوت 1535ـ.

ابغ أبي ديشار ىحه الػاقعة وما خمفتو في

)(Boubaker, S.2011 : 34,35

نفػس األىالي مغ األسباب الحؿيؿية وراء
نياية الجولة الحفرية وفقجانيا لسكانتيا

وقج عسج ابغ أبي ديشار إلى إعصاء ىحا

يؿية ،وىي بالشدبة إليو
كعشرخ ُمػحج إلفخ ّ
فخصة الستخالص العبخ خرػصا وأف

االىتساـ وأكثخ ،نط اخ
الحجث ما يدتحقو مغ
ّ
لسا احتفطت بو الحاكخة الجساعية مغ

الفتخة التي عاصخىا أؼ أواخخ القخف 17ـ قج

تفاصيل ،وألف أحج األشخاؼ أقخب إلى أىل

عخفت أحجاث شبيية وآلت إلى نفذ الشتائج.

البالد ولمسؤرخ عمى األقل مغ حيث االنتساء
إلى نفذ الجيانة (اإلسالـ) في حيغ الصخؼ

ىحا مع العمع أف صاحب كتاب السؤنذ قج

الثاني مغ (الشرارػ) .فقج احتفطت الحاكخة

تأثخ كثي اخ بيحه األحجاث الذيء الحؼ جعمو

السترمة

ترػره لحاكخة ىحا السجاؿ الحؼ
يجمجيا في ّ
يدسى "افخيؿية" .ويعػد ذلظ حدب السؤرخ

تػنذ ،حتى بعجما تحقق ليع ما أرادوا

تذكيل
عبد الحسيد ىشية الى محاولة "إعادة ّ

وأصبحت البالد تحت وصايتيع  ،ورغع أف

مجيػد
الحاكخة
السجالية التي تدامشت مع ّ
ّ

الجساعية

بأدؽ
ّ

التفاصيل

بالتجاوزات ومسارسات اإلسباف ،بسجيشة

ابغ أبي ديشار ال يقجـ تفديخات ؼيسا يترل

البشاء "
الترشيف و ّ
الكتابة و ّ
ّ
الجخد و ّ
).(Henia, A, 2007 :64

بيحه الػقائع فقج اجتيج في التبميغ بأسمػب
التأسي لسا أصاب سكاف مجيشة تػنذ ؼيقػؿ

ولعل أسمػب ابغ أبي ديشار كاف مسي اد في

قربتو واشسأنت
"ولسا دخل الحدغ إلى ّ
الشاس وقعج كل صانع في صشاعتو وأىل

تجويشو لألحجاث وإبخازىا ضسغ سياؽ
تاريخي ،إلى درجة أنيا تربح جدءا مغ

الخبع فتحػا ربعيع واشسأنػا في أماكشيع،
ّ

الحاضخ وراسخة ؼيو ،حيث يقػؿ في
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مػضع آخخ وبرفة مترمة مع ىحا الحجث

1534ـ )" ( .ابن أبي الزياف  ،أ.

بأف "ىحه الػاقعة ىي السعبخ عشيا بخطرة

 ،1999ج .)13 :2

االربعاء ،وكاف الدمصاف أباح البمج لمشرارػ

كسا يختقي ابغ أبي ديشا ار بالحجث التاريخي

ثالثة أياـ ،وإلى ىحه الػاقعة أشار العالع ابغ

السجخدة ،ؼيكػف معو مذحػنا
مغ صبغتو
ّ
إندانية ،تكػف ضامشا
بأبعاد ذاتية وعاشؽية و ّ

يتذػؽ فييا إلى
سالّمة في قريجتو التي
ّ
ويشجب أشالليا...وقيل في ىحه
تػنذ
ّ

لجوامو واحتفاظ الحاكخة بو عمى مجػ شػيل

الػاقعة أسخ الثمث ومات الثمث وىخب

وبالتالي مغ غيخ السعقػؿ أف يتع تجاىمو مغ

الثمث ،وسسعت مغ شيػخ البمج مغ يقػؿ

شخؼ السؤرخ .فقج جعل ابغ أبي ديشار مغ

عجد كل ثمث ستػف ألفا وهللا أعمع بحؿيقة

العاـ الحؼ حرمت ؼيو الػاقعة سشتيا وال

ذلظ"( .ابن أبي ديشار ،أ،ع،م:1957 .

يتسجد الدمغ
شيء غيخىا يسيدىا ،وبالتالي ّ

 .)164وليحه الػاقعة صجػ في كتابات

ويقرخ حدب ؾيسة الحجث  ،ؼيقػؿ " وبعج

السؤرخيغ التػندييغ ،فقج ذكخىا أحسج بغ

سشة األربعاء جسع الحدغ عخبانا وجسع

الربشيػؿ
أبي الزياؼ بقػلو " وذلظ أف ّ

جسػعا وخخج إلى القيخواف لقرج افتكاكيا

اشتخط عمى ىحا الدمصاف الحدغ إستباحة

الذابية
الذابييغ ( ،ندبة إلى الحخكة ّ
مغ يج ّ

البالد ثالثة أياـ...فبيشسا الشاس في سكػف

الذابي خالؿ
التي أسديا أحسج بغ مخمػؼ ّ

بحًمب ذلظ األماف ،وأسػاقيع
عاؼية واغتخار ُ

الشرف الثاني لمقخف الخامذ عذخ) فمسا

الربشيػؿ –
مفتػحة ،اذ ىجع عمييع عدكخ ّ
عمى حيغ غفمة – وامتجت أيجييع الغتياؿ

قخب مشيا وندؿ باشغ القخف خخجت إليو أىل
القيخواف فكبدػه ليال فانيدـ ىػ ومغ معو

وفخ إلى جبل زغػاف
الشفػس ونيب األمػاؿّ ،

مكدػ ار  ،فأقدع ال
وأخحت أمػالو ورجع
ّ
يخجع عشيا بحاؿ عدـ عمى أخحىا بالشرارػ

مغ أمكشتو الفخصة بشفدو وأىمو ،يقاؿ :في
ىحه الػاقعة مات الثمث مغ أىل تػنذ ،ونجا

كسا أخح تػنذ" (ابن أبي ديشار ،أ،ع،م.

الثمث ،وأسخ الثمث  ،والسأسػر يفتجػ إف

.)165 :1957

كاف لو ماؿ ،وبمغت الفجية ألف ديشار

إف مغ األشياء الطاىخة عمى األقل في نقل

وتغيخت البالد وشسدت أعالميا ،وكاف ذلظ

ابغ أبي ديشار لألحجاث التاريخية التي لع

سشة إحجػ وأربعيغ وتدعسائة (  941ىػ /

السترمة بحالة الجولة
يعاصخىا ،وخرػصا
ّ
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شيء آخخ ،ذلظ ما أراد أف يعمسشا ابغ أبي

الزبط
الحفرية ،نػعا مغ
الزبابية وقمة ّ
ّ

ديشار في كل مخة وىػ يجعل مسا عاشو

عشج مقارنتيا بالحالة التي كاف يالحطيا في

عرخه ،وقج اعتسج في ذلظ عمى" تاريخ

خالؿ الشرف الثاني مغ القخف الدابع

ويكسمو بسرادر أخخػ
الدولتين" لمزركذيّ .

عذخ ،مغ أحجاث مشصمقا لمػقػؼ عمى

أو بخوايات شفػية .وباعتبار أف " تاريخ

خرائز الفتخة الدابقة ليعػد بشا أحيانا إلى

الجولتيغ " يقف قبل عيج الدمصاف الحدغ

الدمغ ولكشيا تحسل أكثخ
أحجاث بعيجة في ّ

الحفري ،وىػ عيج مزصخب ،اضصخ ابغ

مغ داللة ولع تدقصيا الحاكخة الجساعية( ،

أبي ديشار إلى التعػيل عمى األخبار الذفػية

) ، Joutard, Ph, 1986 :449

وحجىا وىحه األخبار ال تدسح لو بتدمدل

ويعتسج في تشاوؿ ىحه األحجاث أسمػب

األحجاث .كسا يقػؿ "وىشا انتيى الشقل الحؼ

"الفالش باؾ  "Flashbackفقج كاف

قيجه الدركذي ولع اشمع عمى ما سػاه إال ما

يدتعسل

تمقيتو مغ أىل الحاضخة وليحا نأتي بو جسال

مترال
االستصخادات خرػصا إذا كاف ذلظ ّ

تفريال ،ولع أقيج نفدي بتاريخ الػقائع
ال ّ
الزبط ولع أجج مغ لو اىتساـ بيحا
لقمة ّ

مرصمحات

دالة

عمى

ىحه

بأحجاث عدكخية وال يخيج إغفاليا أو إسقاشيا

فشججه يقػؿ "وما استصخدت إلى ىشا إالّ
الرتباط الحجيث ألف أوؿ الحخب وقع في

سسعت مغ يحكخ ػ ػ ػ
فأقػؿ وباهلل السدتعاف ػ ػ ّ

ىحا السقاـ عجة أياـ ،ولسا تيدخ ابتجاء الفتح

مغ أىل تػنذ( "..ابن أبي ديشار ،أ،ع،م.

البدتيػف[ السعخوؼ
بحمق الػادؼ كاف في ّ

. )161 :1957

في تػنذ بقمعة اإلسباف بحمق الػادؼ ]

 IIIـ الذاكرة الجساعية  :ذاكرة انتقائية.

التساـ " ثع يزيف مؤكجا نفذ الحجث"

عشج الحجيث عغ الحاكخة ،يسكغ االنصالؽ

ولشخجع إلي خبخ حمق الػادؼ ومآثخه،

مغ السفيػـ الحؼ يعتبخىا – الحاكخة -

وندػؽ الكالـ إف شاء هللا مغ أولو إلى آخخه

مجسػع آليات تسثل الساضي واستحزاره،

" (ابن أبي ديشار ،أ،ع،م)189 :1957 .

ومدارات تذكل ىحا التسثل مغ الشاحية

.

االجتساعية والدياسية والثقاؼية(.حبيدة ،م،

ويعػد ابغ أبي ديشار أحيانا مغ خالؿ ىحه

 .)153: 2015لكغ أف تتعمع عغ التاريخ

االستصخادات وبشفذ األسمػب إلى سخد

ما تست كتابتو شيء ،وأف تختبخه بشفدظ
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أخبار والة إفخيؿية خالؿ العيج األغمبي،

الجولة الحفرية مغ تفكظ وتخاجع الذيء

ويبقى أىع مرجر لو في ذلظ ابغ شباط.

الحؼ أدػ إلى تجخل قػة خارجية أؼ الجولة

وقج أورد تاريخ األغالبة في بزع صفحات

العثسانية إلنقاذ البالد ،فكانت حسمة الػزيخ

بحدب تتابع األمخاء( .ابن أبي ديشار،

سشاف باشا سشة 1574ـ والتي أششب في

أ،ع،م.) 53،52،51 :1957 .

وصفيا ويقػؿ "...أف العسارة السشرػرة
بمغت إلى مدتقخىا مغ حمق الػادؼ يػـ

كسا أف ابغ أبي ديشار كاف يحكخنا مغ

أربعة وعذخيغ في ربيع االوؿ وندلػا لمبخ

مخة أف الػاقع
خالؿ كتابو "السؤنذ" في كل ّ

ونربػا اوتاقاتيع
عمى بعج مغ رمية السجافع
ّ

الحؼ عاصخه ،مختمفا تساما عسا كاف عميو

 ،وارتجت األرض بأصػات مجافعيع ورنيغ

الشجـ
سابقا ،ولحلظ يبخز أسمػب التأسي و ّ

مكاحميع واندلػا السجافع الكبار التي أتػا بيا

عمى ىحا الساضي باديا في أسمػبو وتكخر

ليحا القرج .ورمػا بيا مغ البعج .إلى أف

مفخدات مفادىا ذلظ عشج الحجيث عغ مجيشة

عال الجخاف وصار الشيار يحاكي الميل".

تػنذ ،حيث يقػؿ " كانت قبل اليػـ في

(ابن أبي ديشار ،أ،ع،م.)189 :1957 .

الجعة
الذخؼ ،وأىميا في نعيع مؿيع في ّ
ذروة ّ

وفي ىحا اإلشار كانت الشخبة السفكخة مغ

قجر هللا عميشا بخصػب وأؼ
التخؼ .إلى أف ّ
و ّ

إخبارييغ وفقياء ورجاؿ عمع ،مدتجيبة

الدماف بعج التبدع بػجو
خصػب .وقابميا ّ

لمدمصة الدياسية أو ىي مستثمة لسا كانت

فتكجرت أحػاؿ أىل البمج " (ابن أبي
قصػبّ ،

تحتفع بو الحاكخة الجساعية مغ أحجاث ،مغ

ديشار ،أ،ع،م.) 5 :1957 .

انتقائية حيث تحتفع الحاكخة
مسيداتيا أنيا
ّ

اصمة لكتاب
ولئغ أعتبخ كتابو "السؤنذ " مػ ّ
الجولة
"األدّلة
ّ
انية عمى مفاخخ ّ
البيشة الشػر ّ

الجساعية وفي أغمب األحياف بسا يبخر وقائع
ومسارسات

الحفرية " البن الذساع ،فإف أسمػبو ؼيو
ّ

أصحاب

الدمصة

والشفػذ.

) (Viaud, J, 2002 :24كسا أف كتاب

نػع مغ التسجيج لألحجاث وىحا مفيػـ إذا

السؤنذ البغ أبي ديشار والحؼ ألفو صاحبو

عمسشا اإلشار الحؼ كتب ؼيو ابغ أبي ديشار

خالؿ القخف الدابع عذخ ميالدؼ ،كاف قج

كتابو ،وىػ الشرف الثاني مغ القخف الدابع

وضع األسذ لتاريخ مخكدة الدمصة مع

عذخ ،حيث كانت سمصة الجولة السخادية

البايات السخادييغ.

تتجو نحػ التفكظ وىػ ما يحكخ بسا عاشتو

). 2006 :100
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( Henia, A,

و مغ ىحا السشصمق كاف مغ الزخورؼ

الخط الخابط ما بيغ األزمشة التاريخية ،فإنشا

التسييد بيغ نػعيغ مغ التاريخ :تاريخ الحاكخة

نعي تػاصميا دونسا خمط .و لشعي تسايدىا

الجساعية و تاريخ السؤرخيغ .إذ أف الحاكخة

دونسا قصع وجب تجاوزىا في الحاضخ عبخ

مذػىة.
الجساعية أسصػرية بذكل أساسي و ّ

وعي تاريخي قادر عمى التسييد بيغ
الساضي و الحاضخ و قادر عمى التسييد

تخمط األزمشة و لكشيا عمى كل حاؿ ىي
حالة السعير لمعالقة التي ال تشتيي بيغ

بيغ الحاكخة و التاريخ و أعشي بالحاكخة

الساضي و الحاضخ .وميسا يكغ فإنو مغ

السختدنة و
الرػر الػاعية و غيخ الػاعية ّ

بترحيح

بسا ىػ البحث الػاعي و الجيج

السصمػب أف يقػـ الخبخ التاريخي الحؼ
يشتجو

السؤرخػف

السحتخفػف،

األحادية ،أما
عجلة أو
السكخرة و أحيانا الس ّ
ّ
ّ
التاريخ

التاريخ التقميجؼ السغمػط ،إذف فإف التاريخ

السعخفي بأحػاؿ الشاس و السجتسعات و

يزيء الحاكخة و يداعجىا عمى ترحيح

بالدمغ
الحزارات .ال يدتثشي االىتساـ ّ

أخصائيا.

الثقافي والدمغ التاريخي ألنيسا في حالة
تصػر .و التاريخ بسا ىػ بحث و وعي يسكغ

إف السذكمة تبخز عشج تشاولشا بالجرس أث اخ

اتية جػانب مذخقة
أف ُيحيي في ضخوؼ مػ ّ

مثل "السؤنذ" البغ أبي ديشار ،حيث وجب

مغ الحاكخة جػانب تدتحزخ صػ ار مغ

الفرل بيغ مدتػييغ  :مدتػػ العسل
التاريخي

الحؼ

يتػخى

"العمسية"

التفاعل الحزارؼ و التأثيخات الستبادلة (

و

العروي  ،ع ، ) 14 : 1992 ،ال صػر

"السػضػعية" و مدتػػ تعبيخات الحاكخة

السآسي وحجىا ،وىػ ما كاف شاغيا عمى

الجساعية التي في الخواية و الثقافة الذفيية

كتاب "السؤنذ" ،وعمى األقل مؤث اخ في انتقاء

و العقمية والحاتية .بل وأيزا في الدمػؾ و

األحجاث مغ شخؼ ابغ أبي ديشار.

السػاقف و الخمػز بل أف الحاكخة غالبا ما

عػؿ ابغ أبي
وفي استقراء األحجاث ّ
ديشار عمى الحاكخة وعمى بعس الػثائق

تختخؽ الخصاب التاريخي ميسا كانت
حرانة ذلظ الخصاب مغ ناحية السشيج و

السكتػبة إال أف تعػيمو عمييا لع يكغ كبي اخ ،

األسمػب.

وربسا أراد صاحب "السؤنذ" أف يبخز لشا

و إذا ما تػقفشا عشج ىحيغ الشسػذجيغ

قج ار مغ مػىبتو كإخبارؼ ومؤرخ وإال فإنو ال

التاريخييغ السذار إلييسا .كي تحاور التقاط

فخؽ بيغ مؤرخ وآخخ إال ؼيسا يتعمق بجرجة
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القجرة عمى جسع الػثائق ،وىحا شبعا غيخ

إدراكشا ولػ إلى حج ضئيل ،ومغ ىشا تجيء

صحيح ،فإف مػـبة السؤرخ ال يسكغ إغفاليا،

فائجة قخاءة ما كتب الساضػف مغ صفحات

والسؤرخ ال يسكغ بأؼ حاؿ أف يكػف بسثابة،

التاريخ ،فإف السؤرخ الحؼ ال يفعل ذلظ ال

رجل يقزي عسخه الىثا بيغ مكتبة وأرشيف

يقل بعجا عغ السشيج الرحيح مغ ذلظ

وثائق أو مخصػشات .فالسؤرخ الجيج ليذ
عبجا لمػثائق والسخصػشات ،وإنسا ىػ ناقج

يقجر ؾيسة الكتب ،التي ىي
السؤرخ الحؼ ّ
نتيجة إلى تحػيل الحاكخة مغ انفعاالت إلى

ليا يختار مشيا ويكتب كالما حيا يخاشب

معصيات واقعية تصسح إلى أف تكػف

عقػؿ الشاس في كل عرخ .ونججه مجافعا

مػضػعية.

عمى مػاقفو مسا يخاه ججي اخ بالحكع إذا كاف

خــــــــــاتسة .

يقجـ لشا عرخ الدمصاف أبػ عسخ عثساف

لقج كاف كتاب "السؤنذ في أخبار افخيؿية و

(حكع بيغ 1435و1488ـ ) كآخخ مخحمة

تػنذ" البغ أبي ديشار الحؼ أصجره في آخخ

لقػة الجولة الحفرية ،ويدتشج في ذلظ إلى
عمساء

محل ججؿ بيغ
القخف الدابع عذخ ميالدؼّ ،

( فقياء ) القخف الدادس عذخ

عجد ىاـ مغ السؤرخيغ ،نط اخ ألسمػبو العاـ

الخصاع...
أمثاؿ البخزلي وابغ ناجي و ّ

في جسع السعمػمات،إضافة إلى أنو يشقل

إذف مغ السيع القػؿ أف التاريخ ،ىػ إعادة

أحجاثا وأفكا ار عغ الحيغ سبقػه وعاصخوا

كتابة وإعادة تفديخ مدتسخة ومتالزمة أؼ أف

الجولة الحفرية دوف التحخؼ ،أو مقارنتيا

السؤرخ ال يكتفي بالتفديخ فقط والتبخيخ،

بسا قيل في مػاضع أخخػ .لحلظ يخوف بأنو

وإنسا في تفديخه ألحجاث قجيسة كتابة ججيجة

لع يكغ لو فائجة سػػ أنو احتػػ معمػمات

تفزي عمى ىحا الحجث والػاقع صيغة

حػؿ أحجاث القخنيغ الدادس عذخ والدابع

ججيجة ومغ ىشا تأتي إضافة السؤرخ .وىحه

عذخ ،لع يحكخىا غيخه.

العسمية السدتسخة تمقي ضػءا عمى الصخيق

كسا أف "السؤنذ " أوؿ كتاب يؤرخ ،في

الحؼ نديخ ؼيو ،فشحغ عشجما نخػ كيف كاف

مرشف واحج لتاريخ افخيؿية أؼ البالد
ّ
التػندية اليػـ تقخيبا ،مغ دخػؿ السدمسيغ

أججادنا أسخػ أوىاـ عرػرىع استصعشا أف
نتجشب أوىاـ عرخنا ،وفي ىحه الحالة تكػف

إلييا إلى عيجه ،مدص اخ بحلظ إشا ار تاريخيا

دراسة التاريخ قج نفعتشا وارتفعت بسدتػػ

وزمشيا لع يدبقو إليو أحج .كسا أف السؤرخيغ
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يقػؿ ابغ أبي ديشار ألىل عرخه ولمباؼ

قبمو اقترخوا عمى تاريخ الجوؿ والعائالت
الحاكسة والفتخة التي يعيذػنيا ليجعمػا مشيا

أف الجوؿ تتعاقب ،واألشخاص
نفدو ّ

إشا ار لكتاباتيع ،وفي بعس الحاالت

يتجاولػف عمى الدمصة ،وأف افخيؿية باؾية

الستسيدة ،كتاب عاـ يؤرخ لإلندانية مشح

دائسة ،بثقافتيا الخاصة وبعاداتيا السسيدة،

بجايتيا " .اعمع أنو لسا كانت حؿيقة التاريخ

وبأمجاد أىميا وبتاريخيع الالمع ،قبل وصػؿ

أنو خبخ مغ االجتساع اإلنداني الحؼ ىػ

اإلسالـ إلييا و قبل مجيء العثسانييغ ،ومغ

عسخاف العالع ،وما يعخض لصبيعة ذلظ

ادية أصحاب الدمصة
قبل حكاـ الجولة السخ ّ

العسخاف مغ األحػاؿ مثل التػحر والتأنذ
والعربيات

وأصشاؼ

التغّمبات

لمبذخ

آنحاؾ .

بعزيع عمى بعس ،وما يشذأ عغ ذلظ مغ

السمظ والجوؿ ومخاتبيا" ( .ابن خمدون ،ع ،
 .) 27 :2003وفي أغمب كتب ىؤالء ال

قائسة السرادر والسراجع .

نجج شيئا عغ تاريخ ما قبل اإلسالـ ،بيشسا

 السرادر والسراجع بالمغة العربية :

مسججا لتػنذ في العيج
كاف ابغ أبي ديشار ّ
القجيع ،مفتخ اخ بسعالسيا العجيبة ،وتقاليج

 -ابغ أبي الزياؼ ( أحسج ) ،

أىميا الفخيجة بيغ األمع ،خرػصا وأنو تشاوؿ

 ، 1999إتحاف أىل الزمان

في آخخ الكتاب أىل الحاضخة وأششب في

بأخبار مموك تونس وعيد

الحجيث عغ عاداتيع وتقاليجىع بكل إعجاب.

األمان  9 ،أجداء ،تػنذ الجار

متزسشا لعجد
ولئغ لع يكغ كتابو "السؤنذ "
ّ
مغ الػقائع التاريخية ،وال تحػز الفتخة

العخبية لمكتاب.
 -ابغ أبي ديشار ( دمحم بغ أبي

العثسانية التي عاصخىا ،أكثخ مغ ثمث

القاسع )  ،1967 ،السؤنس

الكتاب .لع يسجج ابغ أبي ديشار باؼ عرخه

في أخبار إفريقية وتونس ،

فقط ،مخاد الثاني (حكع بيغ  1666و

الصبعة ،3

 1675ـ) و ابشو عمي باؼ ( 1676و

تػنذ،

السكتبة

العتيقة.

1686ـ ) بل كاف مغ أنراره ،ولحلظ اعتبخه

 -ابغ خمجوف ( عبج الخحساف )،

الجارسيغ مؤرخ البالط والدمصة،
عجد مغ ّ

،2003

لكغ في واقع األمخ وبصخيقتو الخاصة رسع

السقدمة  ،بيخوت-

لبشاف  ،دار الكتب العمسية.

اإلشار الدمشي والجغخافي الفخيؿية ،حيث
ّ
ّ
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 -بخنذؽيظ ( روبار ) ،1988 ،

 -عيدى ( لصفي ) ،2015 ،بين

العيد

الذاكرة والتاريخ  ،في التأصيل

تاريخ

افريقية

في

الحفري من القرن  13الى

وتحوالت

نياية القرن  ،15نقمو الى

البيزاء،أفخيؿيا الذخؽ.

اليوية،

الجار

العخبية حسادؼ الداحمي 2 ،
أجداء  ،بيخوت  ،دار الغخب

 السرادر والسراجع بالمغات األجشبية

اإلسالمي.

:

 -حبيجة ( دمحم ) ،2015 ،بؤس

- BLOCH Marc, (1993),

التاريخ  ،مراجعات ومقاربات ،

pour

الخباط  ،دار األماف.

l’histoire ou métier

 -عبج الدالـ ( أحسج ) ،

d’historien,

Paris,

السؤرخون

،1993

Armand Colin.

التونديون في القرن 17و18

Sadok,

و ، 19رسالة في تاريخ

« L’empereur

الثقافة  ،نقميا مغ الفخندية الى

Charles Quint et le

العخبية أحسج عبج الدالـ وعبج

Sultan hafside Mawlay

الخزاؽ الحميػؼ  ،قخشاج تػنذ

(1525-

al-Hasan

 ،بيت الحكسة .

1550) », in Empreintes

 -العخوؼ ( عبج هللا )، 1996 ،

- BOUBAKER

dans

(2011),

espagnoles

مجسل تاريخ السغرب  ،الصبعة

l’histoire Tunisienne .

السخكد

réunies

Etudes

Boubaker

Sadok

 ، 5الجار البيزاء،

Par

الثقافي العخبي.
-

Apologie

et

العخوؼ ( عبج هللا )، 2008 ،

الدشّة
البيزاء،

واإلصالح

،

Ãlvarez

الجار

Ilham

pp13-83.

السخكد الثقافي

Clara
Dopico,

Espagne.

العخبي.

BIBLIOTHECA
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de

Abdou

FILALI-

ARABO-ROMANICA
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- HENIA,

Abdelhamid,

(2006),

« Quand

- BRAUDEL, Fernand, (
1979), La

Méditerranée et le

l’historiographie
tunisienne

se
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l’Etat » »
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monde

de

méditerranéen à
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in
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l'époque de Philippe

au

II, Paris ,Armand Colin.

Maghreb Construction

- HARTOG,

François,

et usages, pp 97-105,

(2005) «

Temps du

Coordination

monde,

Bargaoui

et

Remaoun

,

Editions

Sami
Hassan
Oran

Ecriture de l’histoire »

,

in

Le

Sens

de

de
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Sociale
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Centre

Recherche
Anthropologie
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Sociale

)

,

et

التي ؤعهلذ الٗلل الٗغبي في مؿحره
ومجُئه ،وهى ٖلم الؿُاؾت.
وبؿُاؾاث الٗلل ومىاهجها ،وجُبُلاتها
ؾىف ٌُٗض الاوؿان الجضًض الىٓغفي فىغة
مكغوٕ الضولت والؿلُت والحىم ،وهل
ؾىف جىىن مخىاؾلت م٘ ؾُاؾاث
الٗلل ،ؤو كبىلها ؤو عفٌ صوعها؟ وهل مً
اإلاإمىٌ ؤن ٌٗمل ٖلي جصحُذ وُْفتها؟
ومً هىا ؾىف جيخهي ؤؾُىعة ٖلل الضولت
اإلاضبغ ،وجخدىٌ ماؾؿت صولخه بلي صولت
الٗلل ،وصولت الاهدكاع يض صولت الاخخياع،
ومً اإلاإمىٌ ؤن جيخهي فىغة الضولت
الىَىُت لخدل مدلها صولت هىهب ألاعى،
الن ؤلاوؿان الجضًض ؾىف ًىُلم بٗلله
بلي جإؾِـ صوٌ هىهبُت حضًضة في الفًاء
الخاعجي ،وجخدىٌ ؤؾالُب الاجهاٌ
الضبلىماس ي ،والٗمل الخاعجي بلي جإؾِـ
ٖالكاث صبلىماؾُت هىهبُت مىاؾبت
لٓغوفه.
فىغة الضولت والؿلُت والحىم ؾىف حٗىص
بلي لخيكئتها ألانلُت لخُاالث ؤلاوؿان
ألاكضم ،الن فىغتها مبيُت ٖلي ؾلب
واؾخٗماع الٗلل ،و مجخمٗاتها و إفغاصها،
وهي التي جهى٘ لهم اللىاهحن ،ولها نفت
ألامغ والىهي ،وجدضص لهم الخُإ والهىاب،
واإلامىىٕ وغحر اإلامىىٕ ،والخحر والكغ،
والحغب والؿالم ،والاكخخاٌ والٗضوان،
والؿُُغة ٖلي مضزالث ومسغحاث ٖلل
ؤلاوؿان ألاكضم.

اإلالاالث
الٗلل والٗلىم الخسغٍبُت في ْل
صعاؾاث ٖلم الؿُاؾت:
مىاْغة بحن الاوؿان الاكضم والجضًض
إلاؿخلبل ٖلم الؿُاؾت
الضهخىعمُالص مفخاح الحغاسي
اؾخاط ػائغحامٗت هُمبرًضج /ولُت هالع/
بغٍُاهُا
الٗلل بهفت ٖامت في ٖمله وجفىكه ًٖ
ؾائغ بلُت اليائىاثٌ ،ؿعي مً زالٌ
جطحُاجه بلي هؿغ اإلاؿافت الٗللُت
اإلاىحىصة بحن هلُت الاخخياعوالاهدكاع ،ألهه
ًُغٍض الجم٘ بحن الاخخياع والاهدكاع ،وإجهاء
خلب الٗضاوة بُجهما ،وجدىٍل الاخخياع
اإلاٗغفي بلي الاخخياع الجمعي للٗلل .بال ؤن
ومً يمً ؤزُائه ؾُٗه الضائم بلي
اخخياع اللىة ،والي اخخياع مغاهؼ نى٘
مؿخلبله مً َغف ٖلل ألاكلُت ،وبالخالي
ؤن اللًاء ،ؤو الؿُُغة ٖلي اإلاؿافت بحن
الاخخياع والاهدكاع ،وإٖاصة حكىُلها
وؾىف ًهىٗها بوؿان حضًض ًٖ َغٍم
اهدكاع الٗلل اإلاضبغ ليل ألاقُاء ،مً زالٌ
جدىٍله إلاا ٌُٗغف لضي ؤلاوؿان ألاكضم
بالؿُاؾاث ،وَؿدبضلها بؿُاؾاث
الٗلل .Politics of Mindهىا هسخاع ٖلم
واخض مً الٗلىم الاحخماُٖت الخسغٍبُت
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ٖللها اللمعي اإلاؼٍف ،والضولت والؿلُت
والحىم ؾاخت إلنضاع ألاوامغ بلي ٖلل
عٖاًاها ،ألامغ الظي ًىاكٌ َبُٗت ؤوكُت
الٗلل لإلوؿان الجضًض ،ومً هىا فإهه مً
اإلاإمىٌ ؤن ًخمىً ؤلاوؿان الجضًض مً
جفىًُ قفغاث الؿلُت والحىم والضولت
لضي ؤزُه ؤلاوؿان ألاكضم ،ؤو حٗضًلها ،ؤو
بعحاٖها بلي مىَجها ألانلي وهى الٗلل،
ختى ًخمىً ٖلله مً جىحُه ؾلىهها
وجهغفاتها ،وؤوامغها بلي نالح ٖلل
ؤلاوؿان الجضًض.
وؤلاوؿان الجضًض ؾىف ًلضم
ٖغويه ألفياع ؤزُه ؤلاوؿان ألاكضم خىٌ
زُاالجه ،ونغاٖاجه ومٗاهاجه م٘
اللىاهحن ،والضًملغاَُت ،والؿلُت،
وكىاهحن الحلىق والىاحباث ،والخىمُت،
والضؾخىع والهغإ الؿُاس ي ،والؿُاصة،
واإلاؿاولُت ،وكىاهحن الحغب والؿالم،
وألامً ،والحغٍت ،والاؾخغالٌ ،وؾىف
ٌٗمل ٖلى جسفُف وَئتها ٖلي ٖلل عٖاًا
صولت هىهبه ،ألجها كُىص ًُفغيها ٖلل
الضولت ألاكضم.
طلً ؤلاوؿان اللاصم مً عخم
ؤزُه ؤلاوؿان ألاكضم ،ؾىف ًخمىً مً
بٖاصة حٗغٍف الجُىىم اإلاٗغفي لخلً
اإلاهُلحاث ،وؾىف ٌُٗضلها وفلا للىاهحن
الٗلل ،وؾلُت الٗلل ،وخلىق الٗلل،
وواحباث الٗلل ،وجىمُت الٗلل ،وصؾخىع
الٗلل ،وؾُاصة الٗلل ،ومؿاولُت الٗلل،
وكىاهحن ؾالم الٗلل ،وامً وخغٍت

مغاهؼ الؿُُغة لفىغة الضولت
والؿلُت والحىم ؾىف جخدىٌ مً ٖلل
ؤلاوؿان ألاكضم بلي ٖلل ؤلاوؿان الجضًض
لُُٗض بضوعه مً حضًض جفىًُ قفغاث
فىغة الضولت والحىم والؿلُت ،وؤخلُتها
في الؿُُغة ٖلي ٖلىمه ومٗاعفه الٗللُت،
ألهه ؾىف ًبدث ًٖ صولت الٗلل ،ال ًٖ
صولت ألامغ ،وال ًٖ صولت الؿُُغة ٖلي
الٗلل ،والؿلُت لضًت هي ؾلُت الٗلل،
والحىم لضًه خىم الٗلل ،ومً هىا فإهه
ؾىف ًىىن مٗىُا بخلضًم صولت الٗلل في
ؤؾمي ملانضها ووْائفها ،وؾىف ًىىن
الاهجاػالٗللي عمؼصولخه الىىهبُت.
مكغوٕ الضولت الىَىُت ،ؤو الضولت ؤلىبري،
ؤو ؤلهغغي ؤو اإلاخىؾُت ،ؤو الضولت
الٗمُلت ،ؤو الضولت الفاقلت ،ؤو الضولت
اللىٍت ،ؤو الضولت الًُٗفت ،ؤو الضولت
املحاًضة ،مؿمُاث ؾىف جيخهي مً
الؿُاؾاث الٗللُت لإلوؿان الجضًض ،ألهه
ًلىص خًاعة مسخلفت ًٖ خًاعة الضولت
والؿلُت والحىم الخللُضي لإلوؿان
ألاكضم .وهى بظلً ؾىف ًاؾـ لضولت
الٗلل ُمؿحرة بالٗلل الؿُاس ي،
والؿُاؾاث الٗللُت .الن فىغة الضولت
ألاكضم كائمت ٖلي ؾلىن اللم٘ واإلاى٘،
والخُُٗل الٗللي لغٖاًاها ،وحٗمل
هظالً ٖلي جدلُم مجضها ٖلي خؿابهم،
صوهما الىٓغ بلي اٖخباعاث ٖلل عٖاًاها،
وألجها صائما حٗمل ٖلي هؼٕ ميامً اللىة
ُ
الٗللُت مً ٖلىٌ عٖاًاها ،وجيؿبها بلي
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وهضعة اإلاىاعص ،وجسلُم ؤلامغاى ،واؾخجزاف
مىاعص ٖلله وحهضه لهالحها.
فضولت ؤلاوؿان الىىهبي الجضًض
اللاصم لِؿذ بضولت ٖؿىغٍت ؤو مضهُت،
ولِؿذ بضولت صًملغاَُت ،هما ًدلى
لإلوؿان ألاكضم حؿمُتها ،ولِؿذ بضولت
صًيُت ،ولِؿذ بضولت ٖلماهُت ،ولِؿذ
بضولت َائفُت ؤو كبلُت ،ؤو ٖكائغٍت وبيل
جإهُض ؾىف لً جىً صولت َىباوٍت ،ؾياجها
وخيامها مً اإلاالئىت ،وهي لِؿذ بضولت
اإلاضًىت الفايلت التي ازترٖها ؤلاوؿان
ألاكضم مً ؤؾاَحر ألاولحن ،ولىجها ؾىف
جىىن صولت جهىٗها ؤؾاَحر ٖلل ؤلاوؿان
الجضًض ،ومً ٖلله وبٗلله والي ٖلله،
صولت لِؿذ مً نى٘ الخُاٌ وألاوهام .بجها
الضولت الىىهبُت الضائمت ،وبٗللها الضائم
باإلوؿان الظي اؾخضعي اإلاؿخلبل بلي
خايغجه ،وجدىم في هفؿه ،وغغائؼه
وخىاؾه ،بٗض ؤن هظبها ،وٖضلها ،وفً
ُ
قفغاتها اإلاُٗلت إلاؿحرة ٖلله.
ؤلاوؿان ألاكضم وان ًساف مً
هفؿه ،وٍساف ٖلى هفؿه ،وٍساف مً
ألازغ ،وبالخالي حكيلذ لضًه زالزُت
الخىف ،ووكِ زاللها مغهؼ الخىف
الشالسي لضًه ،والظي هلله مٗهٖ ،ىضما بضؤ
في جإؾِـ صولخه ،والتي جدىلذ فُما بٗض
بلي صولت الخىف .وما ٌؿمي بالضولت
الحضًشت فإهىا هجضها مخإزغة بىٓغٍت
الخىف الشالسي :الخىف مً الضازل،
والخىف مً الخاعج ،والخىف مً هفؿها.

الٗلل ،وكىاهحن اؾخغالٌ الٗلل .الن
الضولت الىىهبُت الجضًضة ؾىف جىىن
كاٖضة للمىخجاث الٗللُت الىافٗت ،والتي
جلل مٗها فًالتها ،وال خاحت ُ
له للضولت
الجابُت للًغائب ،واإلاخدىمت في جهغٍف
ُ
ًىحهه هدى
بهخاحُت ٖلله ،وٖلله ؾىف
بلغاء مغاهؼ الخظهغ والخفىحر في ؾلىن
الضولت هدى الحغوب ،والاكخخاٌ،
والاؾخٗماع ؤللؿغي ،واللم٘ ،والٗظاب،
والخٗظًب اإلاكغوٕ وغحر اإلاكغوٕ،
وججغٍضها مً ول وؾائل الخدىم
والؿُُغة ٖلي ٖلل عٖاًاها.
وٖىضما حؿىص صولت الٗلل
الىىهبي هىهب ألاعى ،وٖىضما ًمخض
قٗاٖها ،وٖللها الخىىٍغي بلي الىىاهب
ألازغيٖ ،ىضها جيخهي مٗها فىغة الضولت
ألاعيُت ،وجدل مدلها الضولت الىىهبُت،
وجيخهي مٗها فىغة الجُىف الٗؿىغٍت،
والخجىُض الٗؿىغي ،والٗضوان الٗؿىغي،
ومسخلف ؤهىإ ألاؾلحت الفخاهت
والٗؿىغٍت مجها ،الن ؤلاوؿان الجضًض كض
ؤٖاص بغمجت خىاؾه وغغائؼه ،وجفىًُ
قفغاتها ،هدى قيل حضًض لحُاجه،
واؾدبٗض مجها ول اإلاغاهؼ اإلاؿئىلت ًٖ
الىضم والىظب ،واليؿُان ،والٗضوان،
ومغاهؼ جغاهم ألالم ،ومغهؼ ألاهاهُت،
وجضمحره للجُىاث التي حٗغكل ٖمل ٖلله،
التي ؾببذ له الحغوب ،والفلغ،
واملجاٖت ،وجىغَـ اإلآالم ،والدكغٍض،
والبُالت ،وألامُت الٗللُت ،وججهُله،
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ألاكضم ،والظي جدىٌ مجاٌ وكاَه الٗللي
مً صازله بلي مدُُه ،ونغاٖاجه خىٌ
اؾخجالب اإلاخٗت واإلاؿغة والغاخت.
ٖلم الؿُاؾت الظي ؤؾهم بضوعه في جسغٍب
مؿحرة الٗلل الؿُاس ي ،مً زالٌ اصٖائه
ؤهه كاصع ٖلي جىفحر اللىاهحن الؿُاؾُت
لغٖاًا صولخه ألاكضمْ ،ل طلً الخلُِ مً
ُ
َغٍله هدى اؾخجالء صوعه ،وخىٌ
اإلاٗاعف،
ؤصواث بدىزه بلي جىغَـ ؤهاهِخه
الؿُاؾُت ،و ؤهاهُت صولخه ألاكضم ،وؤؾهم
بلغُه في حكخِذ عٖاًا صولت الٗلل،
وؤؾهم ؤًًا في صوعة الخُُٗل الٗللي ،مً
زالٌ احتهاصاث ،وجىُْف زلُِ مً
اإلاٗاعف والٗلىم ،والتي لم ًىً كاصعا ؤن
ًىفغها ،وهى ٖلم ًضعي كضعجه ٖلي جىفحر
ؾبل الغاخت وؤلاحابت ٖلي ول ؤؾئلت
ؤلاوؿان ألاكضم ،ختى اصزل بوؿان صولخه
ألاكضم في ؾباق ألاهاهُت اإلاىاكًت لؿباق
الٗلل ،و ؤهه لم ٌٗض ٖلم ؤخاصي
الخسهو وؤلاحابت ،الن ول بحاباجه للُِ
مسخلف مً الخفؿحراث والخيبااث .وهى
ٖلم لم ًخمىً بٗض مً جدضًض مىكٗه في
مهاف الٗلىم الٗللُت ،وهى ًلاص جاعة بلي
الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،والي الٗلىم الاحخماُٖت،
ؤو الٗلىم الاكخهاصًت ،ؤو اللاهىهُت ،جاعة
ؤزغي ،وٍىافم ول الٗلىم ألازغي ،وٍضعي
ٖالكخه بها.
للض ؤصعي ٖلم الؿُاؾت ملضعجه
ٖلي جدىٍل ؾلىن ؤلاوؿان بلي ؤعكام،
لىىه ،لم ًىً كاصعا ٖلي جىفحر بحاباث ًٖ

ومً هىا فإن ماؾؿت الضولت واهذ ٖامل
مً ٖىامل الخُُٗل الٗللي لضي ؤلاوؿان
ألاكضم ،وهي التي خانغث ٖلله وخغٍخه،
وكىلبخه في كىالب مسخلفت ،وفلا إلاهالحها
وهىاًاها ،وعغباتها ،وؾُاؾاتها ،وفغيذ
ٖلُه مىاهجها الخٗلُمُت والتربىٍت،
والشلافُت .ألن الضولت في عهحزتها ،وفىغتها
ُمىاكًه للُام الٗلل بىاحباجه ،وهي
هلٌُ الٗلل وجهىعاجه خىٌ هفؿه،
وٖىاإلاه اإلاخفغصة بُٗاًا الخفىحر ،ونى٘
اإلاؿخلبل لغٖاًاه .الضولت ألاكضم ،الضولت
ألاعيُت ،لِؿذ والضولت الىىهبُت،
لإلوؿان الجضًض ،فغٖاًاها هم ؤلافغاص
الظًً ًيخٓغون ُٖاًاها ،ؤما الضولت
الىىهبُت ،فغٖاًاها الٗلىٌ التي جهى٘
خاحت الٗلل ومخُلباجه ،وبالخالي ؾىف
لً جىً هىان خاحت بلي الُٗاًا الىهمُت
لضولت ؤلاوؿان ألاكضم.
الؿُاؾت والٗلل ؾىف جىىن
مدل الخفىًُ ،وإٖاصة الخفىًُٖ ،ىض
ؤلاوؿان الجضًض ،بمٗني هل للؿُاؾت
كاهىن ٌُٗغف باللاهىن الؿُاس ي؟ ؤلاوؿان
الجضًض ؾىف ًىىن كاصعا ٖلي جإؾِـ
كىاهحن ٖلله لُهى٘ بظلً صولت الٗلل،
وؾىف ًىْف ٖلله الؿُاس ي لللًاء
ٖلي ول مٓاهغ الخفىً والهغإ،
والاهخلام ،والخالف ،والازخالف والاخخياع،
والاؾخفخاء،
والاهلالب،
والتزوٍغ،
والخمشُل ،والدكغَ٘ ،وول ؤصواث الؿُاؾت
التي ؤؾهمذ ،وؤعهلذ ٖلل ؤلاوؿان
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اؾخغالله في الفتن التي جغٖاها صولخه مً
ؤحل الحفاّ ٖلي اؾخمغاعها ووحىصها.
فخدىٌ ؤلاوؿان ألاكضم بلي وكىص مجاوي في
ؤػماث ونغاٖاث صولخه ألاكضم ،الباخشت
ًٖ مجضها ،ال ٖلى ؤمجاص ٖلىٌ عٖاًاها،
وجدىٌ ٖلله بلي كغابحن للضولت اإلاهُىٗت
في غُاب ٖلله.
ٖلم الؿُاؾت مً الٗلىم التي
غضعث بٗلل ؤلاوؿان ألاكضم مً زالٌ
َمؿه لٗلله الؿُاس ي ومٗاإلاه و ؤفاكه،
والاصٖاء بإهه كاصع ٖلي عنض الٓىاهغ
وجفؿحرها،
الؿلىهُت،
الؿُاؾُت
وجدلُلها ،وجلضًم ؤلاحاباث لها ،وإط به
ًخدىٌ بلي قغٖىه الٓىاهغ الؿُاؾُت
وَغظحها ،وٍخسظ مً ٖلىم الخإوٍل الؿلىوي
مجاال ألوكُخه الهضامت للٗلل الؿُاس ي،
وَٗمل ٖلي همىها ،ليي ًجٗلها مىاص ُج ُ
ىهجه
في ٖلىمه الفلحرة ،فهى ٖلم ًخدضر في ول
ش يء ،وٍخٗلم بيل ش يء ،وٍضعي ول ش يء،
ألهه ٌعي كُمت الٗلل الؿُاس ي ،وصوعه في
بعحإ ألاقُاء بلي ؤنىلها ،وللض سجل
عجؼه مىظ مضة َىٍلت خُىما عجؼ ٖلي
جسلُم ما ٌؿمي باللىاهحن الؿُاؾُت التي
جًبِ مؿاع ٖلىمه الخلُِ مً مٗاعف
مسخلفت ،وٖضم كضعجه ٖلي جإنُل مٗاوي،
وملانض الٗلل الؿُاس ي Political
 .Rationalityوٖلم الؿُاؾت في مجمله
ٖلىم ونفُت ،ؾغٖان ما جدبسغ بلي جغاهم
مايىيٖ ،ضًم الجضوي ،ألهه ًُبٗض مً
زىاًاه ول ما هى لهُم بالٗلل الؿُاس ي

مضي الاؾخفاصة مً جلً ألاعكام بن لم جىً
ميسجمت م٘ جىكٗاث الٗلل .وخاوٌ
الاٖخضاء ٖلي مىاهج الٗلىم ألازغي ،مجها
ؤلاخهائُت والاحخماُٖت ،والغٍايُت وكؿم
هفؿه بلي ٖضة ٖلىم مجها ٖلم الاحخمإ
الؿُاس ي ،وٖلم الؿُاؾاث الٗامت ،وٖلم
الؿُاؾت الخاعحُت ،والؿُاؾت الضولُت،
وهدُجت لظلً قغص َلبت الٗلم لضًه،
وؤٖضهم باؽ ؤلاٖضاص ،وخىلهم بلي َاكاث
ٖاَلت ،هٓغا لؼٍف ٖلىمه ،وجلىُاث
ؤصو اجه الغحر مؿخىفاة لكغوٍ البدث
والخٗلُم الٗللي ،وهى ٖلم مً ٖائلت
ُ
ُ
الٗلىم الخبرًغٍت ،والتي جبرع ول املخالف
للٗلل ،وجسالف ٖلل ؤلاوؿان الحضاسي
اللاصم.
ٖلم الؿُاؾت لم ًىً كاصعا ٖلى
جفىًُ قفغاث ٖلىمه ،وٍاؾـ لجُىاث
حضًضة ًخىالها الٗلل الؿُاس ي ،وٍهى٘
بظلً صولت الٗلل ،ال صولت اإلاىاف٘
واإلاهالح اإلابيُت ٖلى خؿاب ماؾؿت
الٗلل لإلوؿان ألاكضم .للض ػج ٖلم
الؿُاؾت ؤلاوؿان ألاكضم في ؤجىن بىاء صولت
ؤلاوؿان ألاكضم ،واؾخغالله لهالح
ؤهاهُتها ،وجدىٍله بلي آلت ُمسخغة إلاا ٌؿمي
بمهالح الضولت الىَىُت ،والضولت
الغاُٖت ،والضولت الغَُٗت ،والضولت
الغقُضة ،والحىم الغقُض ،والحىهمت
والحيامت ،والضولت الضًملغاَُت ،وواهذ
الىدُجت جلضًم ٖلىٌ ؤلاوؿان ألاكضم بلي
ؾاخاث اللخاٌ والهغإ والحغوب ،والي
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الؿُاؾُت بضون اللجىء بلي الغحر ،وجخدىٌ
لضًه فىغة الضولت مً مدُُها اإلااصي
املحؿىؽ بلي مدُِ صازله ،بدُث اليل
ًدـ بإهه ناو٘ لضولخه ،وجيخٓم بظلً،
مً صازله ،كىاٖض الحم والىاحب،
و ؤهٓمت غغائؼ اإلاكاعهت م٘ ألازغ وجخىخض
مٗه مٗاوي وملانض البىاء والِٗل
اإلاكترن ،وهى بظلً ؾىف ًُىهي مغاخل
الاقدبان بحن الٗلل الؿُاس ي وٖلل
الضولت ،وٍغح٘ الهغإ ،بٗض جلىِىه
ٖللُا ،وبغمجخه حُيُا ،بلي خُث مياهه في
صازل وٖمم ٖلله.
ُ
طلً الٗلم اإلاغُب للٗلل الؿُاس ي ،لم
ًىً كاصعا ٖلى اهدكاف خلُلت ٖلىمه
اإلاخىازغة ،ؤن ؤلاوؿان لِؿذ له ما ٌُٗغفها
بالٗلُضة الؿُاؾُت ،ألهه بطا اٖخلض فُما
ٌٗخلض مً ٖلم ؾُاس ي ،فإهه ٌٗمل ٖلى
ججمُض ٖلله الؿُاس ي ،ومً زم ججمُض
ٖلله والٗلل الجمعي ،وٖلم كُام الضولت
واملجخم٘ .للض لفم طلً الٗلم الٗضًض مً
ألاَغوخاث اإلاخٗللت بالشىعة ،والٗلم
الشىعي ،والشىعة الٗلمُت ،وؾغق مهُلح
الشىعة مً الٗلل الؿُاس ي ،لُُُٗه
ؤلابٗاص الؿُاؾُت ،وٍهف به ول حغُحر
ؾلىوي في ٖالكت ؤلاوؿان ألاكضم بضولخه
ومجخمٗه بإهه زىعة ،وونف الخغُحر
الاحخماعي في صولخه ألاكضم بالشىعة،
والاهلالب بالشىعة ،ختى حٗلها مفهىما
ًغجبِ بالهُجان والشىاعان ،واؾخسلو
مجها مهُلحاث الشىاع ،والشائغًٍ ،لخضمت

وَؿمىهه بٗلم الؿُاؾت ،وحٗلىا الٗلل
الؿُاس ي ؤقض ،وؤلض ؤٖضائه.
ومً هىا فإهه مً اإلاإمىٌ ؤن ًيخهي
ما ٌؿمي بٗلم الؿُاؾت ،ألهه لِـ مً
ٖائلت الٗلىم الٗللُت ،هٓغا لغضعه بالٗلل
الؿُاس ي ،وونىلُخه بلي مفانل الضولت
ألاكضم ،لخسغٍب ٖللها وٖلل عٖاًاها،
وللض خاوٌ ُصٖاة هظا الخلُِ مً اإلاٗاعف
جغؾُش مٗاوي وملانض الضولت واملجخم٘،
مً زالٌ اؾخٗمالهم إلاٗاوي وملانض
اللىة الُاغُت ،والى اكُٗت الغ افًت
للىاهحن الٗلل ،وؤوهمىا ؤن الضولت حضًغة
بسلم مجخمٗاث عٖاًاها ،وٖلحهم َاٖتها،
والامخشاٌ ؤمام ؤوامغها ،ألامغ الظي ؤصي ٖبر
مغاخل هشحرة بلي جغؾُش فىغة جبُٗت الٗبض
للؿُض ،وجبُٗت مىٓىمت الٗلل لضي
ؤلاوؿان ألاكضم بلي مىٓىمت ٖالكاث الٗبض
للؿُض ،في ؾابلت جإمغٍه الغخُاٌ الٗلل
الؿُاس ي لضي ؤلاوؿان ألاكضم ،وخغماهه
مً جإؾِـ صولت الٗلل.
ومً هىا فإن ؤلاوؿان الجضًض ؾىف ٌُُٗض
عؾم مٗاصلت الٗلل الؿُاس ي لضًه،
وٍغفٌ فىغة جبُٗت ٖلله الؿُاس ي بلي
مىٓىمت وهمُت غحر حضًغة بخُىعه،
وٖلىمه ،وهى في طلً ؾىف ٌٗمل ٖلي
زلم صولخه الٗللُت ليي جىىن زاصمت له،
ولِـ الٗىـ ،بجها الضولت الىىهبُت التي
جسً٘ للىاهحن ٖلل بوؿاجها الجضًض ،بجها
صولت الٗلل الؿُاس ي اإلاىفخذ ٖلي هفؿه
وٖلله ،والٗلل اإلابرمج ؾىف ًهى٘ خُاجه
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اإلاكغوٕ والخىف الألمكغوٕ ،مً فترة بلي
ؤزغي .بهه ؤلاوؿان الظي ًبدث ًٖ
جفىًُ زىائُت الضولت ألاكضم واملجخم٘
ألاكضم ،ؤلاوؿان ألاكضم وؤلاوؿان ألاحضع،
الٗلل ألاكضم ،والٗلل الجضًض ،والخلضم
والخسلف.
جلً هي مىاْغجىا خىٌ اخضي
الٗلىم الخسغٍبُت للٗلل الٗغبي والتي
جدخاج مىا حمُٗا الٗمل ٖلي اؾخضٖاء
مؿخلبل الٗلىم الفٗالت اإلاغجبُت بالٗلل
ال اإلاغجبُت بالىٓغٍاث والىماطج واإلاجهاج
ُ
الى افضة والتي حٗبر ًٖ بِئاتها الحلُلُت
لٗلل مجخمٗاتها ال ًٖ ٖلل املجخم٘
اإلاهضعة بلُه  .ومً هىا ؾىف ًىىن ٖلم
الاحخمإ وٖلم الاحخمإ الؿُاس ي ،وٖلم
الىفـ وٖلم الؿُاؾت مً ؤزُغ الٗلىم
ً
ً
الى افضة جسغٍبا للٗلل الٗغبي ،هٓغا
لُبُٗتها الخسغٍبُت واإلاضمغة للٗلل
الٗغبي .ول طلً ؾىف ًىىن في مىاْغة
الخلت.

ؤغغاى ٖلمه البرحماحي ،مخجاوػا مىخجاث
الٗلل الؿُاس ي للشىعة الٗلمُت ،والٗلم
الشىعي .فٗبر بظلً ًٖ عجؼه ًٖ جلضًم
اؾخٗضاصه لخفؿحر الشىعة الٗلمُت والٗلم
الشىعي ،ألجها جخجاوػ خضوص مٗاعفه
الخلُِ ،ولم ًىً مضعوا ؤن ملانض الٗلم
ُ
الشىعي جلاص بالٗلل الشىعي ،والشىعة
ُ
الٗلمُت جلاص بالٗلل الٗلمي.
في جلً الضولت الغهُبت البىاء
والبيُان ،ؾىف ًخجغص ٖلله الؿُاس ي مً
ول مشالب الاخخياع والهُمىت ،والؿُُغة،
وؤلاًداء ،ألهه ؾىف ًهى٘ لىفؿه كىاهحن
للكفافُت الٗللُت ،ألهه اهدكف مغاهؼ
الىظب والتزوٍغ ،والخداًل ،والضؾائـ،
وؾىف ًُلغي مً طاهغجه الٗامت مٗاوٌ
الىظب والخىف واليؿُان ،وألالم
اإلاكغوٕ ،وألالم غحر اإلاكغوٕ ،وؾىف
ًاؾـ طاهغه ال جهائُت الؿٗت ،كابلت
لخسؼًٍ الهضق والىفاء لىٖضه الٗللي
هدى الٗلم ؤلايافي ،وول مٗاوي وملانض
الخفىحر الٗللي ،وؾىف ًلجن كىاهحن
الٗىصة بلي مايُه ،وٍخسظ مً خايغه
وؾُلت الؾخضٖاء مؿخلبله ،وٍجٗل
مؿخلبله في خايغه.
ؤلاوؿان الجضًض ًيبغي ؤن ًىىن ميكغال
بمؿإلخحن مهمخحن ،وهما جفىًُ هٓغٍاث
الخسلف وحُىاتها ،وهُفُت جإمحن مؿخلبل
جفىحره ختى ال ًتراح٘ ويٗه الٗللي بلي
ٖهىع ؤلاوؿان ألاكضم ،وؾىف ٌؿخٗحن في
طلً بالجُىاث اإلاؿئىلت ًٖ الخىف

ٖلمُت الىخابت الخاعٍسُت وإقيالُت
اإلاىيىُٖت
صٖ .بض اللُُف الغهًُ
حهخم الخاعٍش بضعاؾت اإلااض ي البكغي
والاحخماُٖت
الاكخهاصًت
بإبٗاصه
والشلافُت والؿُاؾُت...بلخ .وكض اهخلل
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ًدم اللىٌ بإن الخاعٍش ًخىفغ بالفٗل ٖلى
مىانفاث الٗلم اإلاىيىعي؟
ُم ّ
لضماً ،خىحب ؤلاكغاع بإن الخاعٍش هى ٖلم
ًيخمي بلى فغٕ الٗلىم الاحخماُٖت
وؤلاوؿاهُت ،غحر ؤهه ال ًسً٘ للاٖضة
الخجغٍب هما في الٗلىم الحلت .هما ؤهه
ًُلاعب مىيىٖاث طاث نلت باإلوؿان ما
ًجٗل مىيىٕ الخاعٍش مخغحرا وغحر زابذ
والخٗامل م٘ هخائجها بةَالكُت ؤمغ غحر
ممىً مهما واهذ مشاهت اإلاىاهج اإلاخبٗت.
هما ؤن هخابت الخاعٍش جخضازل فحها طاث
اإلااعر ؤو الباخث بمىيىٕ البدث في نىعة
اهخماءاث صًيُت ؤو كىمُت ؤو مظهبُت ؤو
فىغٍت ؤو بًضًىلىحُت ،...ما ًجٗل الحضًث
ًٖ مىيىُٖت مُللت في خلل الىخابت
الخاعٍسُت يغبا مً الخُاٌ .طلً ؤن جإزحر
جلً الخلفُاث ٖلى ما ًىخب اإلااعر ؤمغ
ؤهُض وال ؾبُل إلهياعه.
لىً ،ومً هاخُت ؤزغي ،وإطا وان الخاعٍش
ٖلم هٓغي ،فةن اٖخماصه ٖلى ٖضص مً
الٗلىم اإلاؿاٖضة التي جيخمي لفغٕ الٗلىم
الحلت ،واقخغاله ٖلى الىزائم اإلااصًت
والللى ألازغٍت ًُىؿب هخائجه كضعا مً
اإلاهضاكُت الٗلمُتٖ ،لى ؤن اؾخيخاحاث
اإلااعزحن والباخشحن في الخاعٍش واللىاٖض
الىٓغٍت التي ٌؿخسلهىجها ال ًمىً
اٖخباعها ٖلما ،بلضع ما هي جإوٍالث جسً٘
للىاٖض الكً والىلض .ولٗله مً اإلاجحف
جدىٍلها م٘ هثرة جضاولها والاؾدكهاص بها بلى

الخاعٍش مً فغٕ زاهىي مً فغوٕ اإلاٗغفت
ؤلاوؿاهُت بلى ؤخض ؤٖمضتها ألاؾاؾُت هٗلم
له مباخشه ومىاهجه ومضاعؾه الخانت،
لضعحت اؾخىٖب مٗها حمُ٘ الٗلىم
ألازغي التي اهخهبذ هٗلىم مؿاٖضة
للخاعٍش .وحٗض اإلاىيىُٖت والٗلمُت في
الخاعٍش مً اإلاىيىٖاث التي ازخلفذ
بهضصها آلاعاء واخخضم بكإجها الجضٌ في
فلؿفت الٗلىم الاحخماُٖت .وكض اهلؿم
اإلااعزىن بهظا الخهىم بلى فغٍلحن:
الجزٖت
ؤصحاب
اإلاىيىُٖت( )Objectivismeوؤصحاب
الجزٖت الظاجُت(.)Subjectivisme
فما هي اإلالاًِـ التي وؿخُُ٘ بىاؾُتها
الحىم ٖلى ٖلمُت ومىيىُٖت الىخابت
الخاعٍسُت؟
ٖلمُت الىخابت الخاعٍسُت:
هل بىؾٗىا همسخهحن في الخاعٍش ؤن هجزٕ
ٖىا ٖباءة الخاعٍش ،وهسغج كلُال مً ُح ّبخه
ليي هخىاحض زاعج صائغجه ،وهإزظ مىك٘
اإلاخللي الٗاصي ،فىخسلى بظلً ولى ماكخا
ًٖ الاهخماء الًُم لهظا الحلل اإلاٗغفي
لجري هُف ًىىن الخاعٍش مً مىٓىع
اإلاخللي ،وليي هلف ٖلى مضي مهضاكُت
الىخابت الخاعٍسُت ومىيىُٖت اإلالاعبت
الخاعٍسُت وكضع الىزىق بها والاَمئىان بلى
هخائجها؟
مً مىُم هظه الغئٍت الخاعحُت والخىاوٌ
الىلضي للىخابت الخاعٍسُت ًدم الدؿائٌ
ًٖ ماهُت الخاعٍش مً ػاوٍت الٗلمُت :فهل
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مدل هٓغ ،ؾغٖان ما ًخللفها آزغون
هدلائم جاعٍسُت ؤهُضة.
والى اك٘ ؤن اإلاهاصع ،بهما هي هخاباث
جإزغث بالؿُاكاث الحًاعٍت والشلافُت
للٗهىع التي هخبذ فحها ،وباإلاُىالث
الفىغٍت والجظوع الاحخماُٖت والخمىكٗاث
الؿُاؾُت للظًً ؤلفىها .بن مؿإلت الحُاص
فُما هخبه اإلاٗانغون لألخضار جبلى
مُغوخت للىلاف والىٓغ اإلاخٗضص .وال ًمىً
بإي خاٌ الخٗاَي مٗها هما لى ؤجها
مُُٗاث جاعٍسُت ؤهُضة ًخم الاهُالق مجها
ّ
صون جدغ ؤو جدلم مٗمم .بن ما ازخُه
اللضامى ًلترب مً وحهت الىٓغفي ألاخضار
الخاعٍسُت وججاه الفاٖلحن الخاعٍسُحن ؤهثر
ما جمشل مُُٗاث جاعٍسُت مجغصة ًٖ
ألاهىاء واإلاُىالث والىٓغاث الظاجُت.
وٖلُه ،فةن الخٗامل م٘ اإلاهاصع ًيبغي ؤن
ًيبني في اإلالام ألاوٌ ٖلى كاٖضة الكً
والىلض مً زالٌ اؾخدًاع الكغوٍ
الخاعٍسُت الخاعحُت للىهىم اللضًمت،
ُ
وملابلت الىهىم بمشُالتها اإلاىخمُت بلى
هفـ الفترة وختى بلى فتراث ؾابلت ؤو
الخلت جدغٍا للضكت واإلاىيىُٖت.
وباملحهلت ،فةن الىخابت الخاعٍسُت ومٗها
ّ
الىخاباث اإلاهضعٍت جبلى هكت ،وال ًمىً
اٖخباعها ٖلما ًدٓى باإلاىيىُٖت
ُ
والىزىكُت اإلابرمت .بن وكضان الٗلمُت
واإلاىيىُٖت في خلل الخاعٍش مغجبِ ؤقض
ما ًىىن الاعجباٍ بظاث اإلااعر ؤو الباخث،
فهى مً ٌؿخُُ٘ متى ما جسلو مً

كىاٖض وملىالث هٓغٍت ٖلمُت ًل٘ البىاء
ٖلحها.
بن الخإوٍل في خلل الىخبت الخاعٍسُت
ًخىحب ؤن ًٓل في خحز الترحُذ ،ومً اإلاشحر
للجضٌ خلا ؤن هغي هُف ؤن بٌٗ
ّ
ًدىلىن مجغص جإوٍالث
الباخشحن
وجغحُداث بلى مغجبت الحلائم الخاعٍسُت
ألاهُضة ،م٘ ما لظلً مً جبٗاث ؾلبُت
ٖلى التراهماث التي جدضر في الىخابت
الخاعٍسُت.
بن ٖلمُت الىخابت الخاعٍسُت جبلى
مدضوصة ،هما جٓل هخائج اإلالاعبت الخاعٍسُت
وؿبُت ،وال مدل للؿعي إلهؿابها َاب٘
اإلاُٗى الخاعٍدي الٗلمي اإلاىزىق بهضكُخه.

مىيىُٖت اإلاهاصعالخاعٍسُت:
باليؿبت للىخاباث اإلاهضعٍت ،واإلالهىص بها
اإلاهاصع الخاعٍسُت التي ٖانغ مالفىها
الىكائ٘ التي هخبىا خىلها ،فمً الالفذ
لالهدباه ؤن هغي هُف ؤن زلت مً اإلاهخمحن
ُ ّ
بدلل الخاعٍش ٖاصة ما ًىُللىن مما ازخِ
في اإلاهاصع ٖلى ؤؾاؽ ؤجها جمشل خلائم
جاعٍسُت جىفحهم ماوهت نغف املجهىص
لىلضها والخدغي مً نضكُت مُُٗاتها،
وبالخالي ًل٘ بكدامها ٖلى خالتها "الخام"
صون جخبث ،والاؾدىاص بلحها والبىاء ٖلحها
ٖلى ؤؾاؽ مً الىزىكُت اإلابال فحها ،فُل٘
الخىنل بلى اؾخيخاحاث ،هي في الٗمم
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ّ
الاقتراَاث الظاجُت وحؿلح بالىلض
ٌ ُ
املحاًض ،ؤن ًُ ّ
دىٌ اإلاىخىب
والدؿائ
الخاعٍدي بلى ماصة ؤكغب بلى الٗلم مجها بلى
الخضبُج ؤلاوكائي الخلغٍغي والخجمُ٘
الاٖخباَي لىهىم لم جسً٘ للملاعبت
الىلضًت الهاعمت .فهظه بالظاث هي ؤولى
مهام الباخشحن في خلل الخاعٍش.
ؤزغ الافتراى ٖلى مهضاكُت الىخابت
الخاعٍسُت:
هىان ؤمغ هلحٓه ٖلى الىخاباث الخاعٍسُت،
وهى طلً الجزوٕ اإلافغٍ هدى الُاب٘
الخلغٍغي ؤلازباعي في الخٗاَي م٘ مُُٗاث
جاعٍسُت جم اؾخلائها مً ماصة وزائلُت غحر
وافُت .فهظا الخىحه ًيخهب بضوعه هيابذ
ٌٗغكل الٗلمُت واإلاىيىُٖت اإلاخىزاة في
الىخابت الخاعٍسُت .بن هظا اإلاُل جدىمه
قغوٍ طاجُت مغجبُت باإلااعر الظي ٌؿعى
إلكدام ؤي هو مهما وان يُٗفا في ؾبُل
الخىنل بلى اؾخيخاحاث جلغٍغٍت ،فُهى٘
بظلً قِئا مً ال ش يء .بن هظا اإلاؿعى
اإلاٗغكل هى ما ّ
ًدىٌ الىشحر مً اللًاًا
مً َىع الافتراى بلى َىع اإلاُٗى الخاعٍدي
بؿبب َاب٘ ؤلاحماٌ والاؾخيخاج الظي
ًلىم به اإلااعر والظي ًبلى اوكغاله
ألاؾاؽ.
فغني ًٖ البُان ،ؤن اإلااعر ٖاصة ما ًىُلم
في ملاعبخه للٓاهغة الخاعٍسُت مً مجغص
فغيُاث ُمؿبلت ًًٗها همىُلم للبدث،
لىً اإلاُٗب في ألامغ هي مؿلىُاث الباخث
التي جىدى ،وبكيل ملهىص ،هدى مداولت

جإهُض الفغيُت اإلاؿبلت بدكض ؤهثر ما
ًىىن مً ؤلازباجاث في مؿعى جإهُض
ّ
صحتها ،وبالخالي جؼهُت نضكُت مىُللاجه
الىٓغٍت .بُض ؤن اإلاُلىب هى الخٗامل
اإلاىيىعي م٘ ول ما ٌُؿاق مً وزائم جسو
الخدلم مً الفغيُاث اإلاىيىٖت ؾىاء
باججاه جإهُض صحتها ؤو صخًها.
بن الفغيُت في خلل الخاعٍش لم جىحض
ّ
لدؿخٗمل هؿلم ًغجلُه اإلااعر للىنىٌ بلى
اؾخيخاحاث مىيىٖت ُمؿبلا ،و إهما هي
مجغص مىُلم للبدث والخدغي اإلاىيىعي
اإلافخىح ٖلى حمُ٘ آلافاق البدشُت .ؤهثر مً
طلً ،فةن هظه الفغيُاث اإلافبرهت التي
ًل٘ جإهُضها م٘ ؾبم ؤلانغاع وبكيل
حٗؿفي ؾغٖان ما جغجلي في زالناث
اإلااعر الجهائُت بلى مهاف اإلاُٗى الخاعٍدي
ألاهُض ،وٍلخبؿها باخشىن آزغون ،وٍبىىن
ُ
ٖلحها فغيُاث ؤزغي جفط ي بضوعها بلى
اؾخيخاحاث مُٗىت ،وهىظا صوالًُ .ففي
زًم هظا الدؿابم هدى الخىنل بلى
خلائم جاعٍسُت حضًضة جًُ٘ اإلاىيىُٖت
وجخإزغالٗلمُت في خلل الخاعٍش ؾلبا.
الٗلمُت لِؿذ ٖائلا ؤمام جُىع البدث
الخاعٍدي:
بطا واهذ الىزائم ألازغٍت حٗىـ مُُٗاث
مداًضة و ؤكل جإزغا بظاجُت اإلااعر ،وبالخالي
جلترب مُُٗاتها مً اإلاىيىُٖت ،فةن
الىزائم اإلاهضعٍت اإلاىخىبت ؤو الكفهُت
واؾخيخاحاث اإلااعزحن جبلى ّ
خمالت ؤوحه،
وٍٓل الكً والىلض هما اللاٖضة في
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مُُٗاث حضًضة جشبذ ُبُالجها .لهظا وحب
ٖلى اإلااعر ؤن ال ٌؿعى بلى خكض
الُلُيُاث-مضفىٖا بلى طلً بىلُهت
يٗف الٗلمُت-ليي جخدلم لضي اإلاخللي
للخُاب الخاعٍدي اللىاٖت بإن ما ًخىنل
بلُه اإلااعر هى بهخاج ٖلمي ًدٓى بالٗلمُت
اإلاُللت.
ٖلى ؾبُل الخخم:
وبىاء ٖلى ما مغً ،جىػ اللىٌ بإن وؿبُت
الٗلمُت واإلاىيىُٖت في خلل الخاعٍش ال
ًمشل هلُهت ٖلى ٖاجم اإلااعر الخسلو
مجها والؿعي إلزباث ٖىؿها ،و إهما هي
حؼء مً َبُٗت هظا الحلل اإلاٗغفي،
فاإلاىيىُٖت هي ؤمغ وؿبي في حمُ٘ الٗلىم
الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت .هما ؤن اإلاىيىُٖت
في الخاعٍش جسخلف ًٖ اإلاىيىُٖت في باقي
الٗلىم الحلت اللائمت ٖلى الخجغٍب .وٖلى
زالف ما ٌُٗخلض ،فةن زانُت ٖضم
الخًىٕ للخجغٍب في الخاعٍش هي محزة
ُ
بًجابُت جبٗض ًٖ الخاعٍش هٗلم نفت
الجمىص والاعتهان باإلالىالث واللىالب
الىٓغٍت الجاهؼة اإلاشللت بالهُ الخلغٍغٍت
غحر املجضًت .بن الىٓغ للخاعٍش مً هظه
الؼاوٍت هى ما ًجٗله ٖلما مغها صائم
ُ
الخجضص وال حؿتهلً مىيىٖاجه ،بلضعما
جبلى مفخىخت وباؾخمغاع ٖلى ؤفاق بدشُت
مخجضصة ،وهى ما ًُغح مفهىم بٖاصة هخابت
الخاعٍش.

الخٗامل مٗها .في خحن ؤن الىخابت
الخاعٍسُت الخدلُلُت للىزائم بازخالف
ؤهىاٖها ،جبلى مجغص مداولت في الخإوٍل
وجغتهً بالكغوٍ الضازلُت والخاعحُت
للىزائم وبظاجُت اإلااعر وبمضي صكت
الفغيُاث التي ًًٗها.
بُض ؤن جماهي املخخهحن في الخاعٍش م٘
صفىٖاث الٗلمُت واإلاىيىُٖت و اوكغالهم
بمداولت ببٗاص الظاجُت وجىخي اإلاىيىُٖت،
والخٗاَي م٘ يٗف الٗلمُت في الخاعٍش
ُ
هما لى ؤجها "قبهت" جيخلو مً كُمت هظا
الحلل الٗلمي ،هي في و اك٘ ألامغ مظهب
غحر مجض .بن اإلاىُلي هى الخٗامل م٘
الٓاهغة الخاعٍسُت في مهاصعها ووزائلها
ومىهجُت ملاعبتها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ْاهغة
ّ
هكت ،وهظا هى بالظاث ما ٌُٗي َاب٘
الدكىٍم للىخابت الخاعٍسُت ،وٍفخذ ؤبىاب
البدث الخاعٍدي ٖلى مهغاٖحها صوهما
جىكف ،ألن مغامي البدث الخاعٍدي ال
جخىكف ٖىض بًجاص "خلائم" ؤو مُُٗاث
ُ
جاعٍسُت خاؾمت جىهي مؿاع الىبل
والخىلُب الضائم واإلاؿخمغ.
وٖلى يىء طلً ،فةن ٖلمُت الخاعٍش جبلى
صوما ٖلى املحً ،ختى ؤهىا بطا بدشىا بحن
صفخُه ًٖ خلائم ٖلمُت جهائُت ،ال هياص
هٓفغ بص يء .وهظا بالًبِ ما ٌُٗي لهظا
الحلل اإلاٗغفي خُىٍخه وكابلُخه للخُىٍغ
والخٗضًل والخغُحر ،بدُث ال ًجض اإلااعر
خغحا في الخسلي ًٖ ملىالث جاعٍسُت مهما
وان لها مً الغؾىر والخمىً متى ما ْهغث
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حىىص الٗغب غحر الىٓامُُحن وخؿب جلغٍغ
وكغ في الغاػٍت البرًُاهُت آهظان فلض جم
وكغ هظه اللىة هدى الِؿاع فىع وكىٕ
الهجىم ،وبظلً جمىىذ اللىة مً نض
هجىم الضعاوَل ولىً بسؿائغ فاصخت في
نفىفها .ؤما الهجىم الشاوي فلض وان
ً
مىحها يض َابىع اإلاان في الخلف ،وكامذ
به مجمىٖت هبحرة مً ألاههاع الظًً
جمىىىا الخدغن مً مى اكٗهم جدذ غُاء
الخل الى اك٘ في الجهت الِؿغي مً مىك٘
اللىة اإلاهغٍت لإللخفاف خىلها ووان َابىع
اإلاان ًخإلف مً مفغػة مً فُلم ؤلابل،
جدذ كُاصة اليابتن البرًُاوي فلمُىج،
والفُلم الُبي الخاب٘ للجِل اإلاليي
البرًُاوي.
بٗض نض الهجىمحن وانلذ كىاث
اللفخىاهذ هىلىهُل باعؾىهؼ جلضمها هدى
اللًاعف وجمىىذ مً اخخاللها في
مىخهف الجهاع ،بٗض اؾدؿالم كائض
الحامُت الهغحرة ومٗه  150مً الجىىص
ومضفٗان ،وواهذ زؿائغ اللىة املحخلت
بٗض ًىم مً اللخاٌ في اإلاٗغهت خؿب
اإلاهاصع البرًُاهُت  53كخُل و 61حغٍذ
فلِ
في غًىن طلً جمىىذ البىاعج الحغبُت
الىُلُت التي واهذ جلىم بإٖماٌ الضوعٍت في
الىُل ألاػعق بٗض اهتهاء بٗض مٗغهت هغعي
مً وكف جلضم ألامحر ؤخمض فًُل ٖلى
الًفت الُمنى للىُل ألاػعق بًغبت
بلظائف مضافٗها مما ؤصي باألمحر فًُل

مٗغهت اللًاعف
اخمض دمحم خؿً الُُب  /الؿىصان
حاءث مٗغهت اللًاعف بٗض مٗغهت هغعي
خُث واهذ خامُت اللًاعف اخضي
خامُاث اإلاهضًت في الؿىصان وْلذ
نامضة بٗض الهؼٍمت في مٗغهت هغعي.
وكائ٘ اإلاٗغهت بضؤث في ًىم الشالزاء 8
قٗبان  1316هجغٍت اإلاى افم  22صٌؿمبر/
واهىن ألاوٌ 1898م بحن كىاث اإلاهضي
بلُاصة ألامحر ؾٗض هللا واللىاث اإلاهغٍت
البرًُاهُت وبٌٗ حىىص الاخخُاٍ
املجىضًً مً اللبائل الؿىصاهُحن بىاؾُت
ؤلاهجلحز بلُاصة الىىلىهُل باعؾىهؼ،
و اهتهذ بهؼٍمت ألاههاع وإخخالٌ ؤلاهجلحز
لللًاعف.
وكض بضؤث بٗبىع اللىة البرًُاهُت اإلاهغٍت
جهغ ُٖبرة ؤزىاء فًُاهه بمؿاٖضة الغائض
الوؾىن مً ؾالح اإلاهىضؾحن اإلاليي
البرًُاوي وجلضمذ في ؾحرها ختى الخلذ
باألههاع في ًىم  22ؾبخمبر  /ؤًلىٌ
والخدمذ مٗهم في خىالي الؿاٖت الخاؾٗت
نباخا قماٌ اللًاعف ٖلى بٗض مُلحن
( 3222هُلىمتر ) مً اإلاضًىت ،في بضاًت ألامغ
قيذ كىاث اههاع اإلاهضي هجىمحن ٖلى
اللىاث اإلاهغٍت البرًُاهُت ،ووك٘ الهجىم
ألاوٌ ٖلى الجبهت الِؿغي مً َابىع اللىة
اإلاهغٍت والظي وان ًخإلف مً هخِبت
الٗغب (مجىضًً مً كبائل قغق الؿىصان
)  ،والىخِبت اإلاهغٍت الؿاصؾت ٖكغة ،و
040

اللًاعف والتي ونلتها في  21ؤهخىبغ /
حكغًٍ ألاوٌ بٗض مؿحرة قاكت ومًيُت
بؿبب شح اإلاُاه في الُغٍم وبٗض ًىم مً
َ
ونىلها قً ؤخمض فًُل هجىما لُلُا
ٖلى اللًاعف جم نضه لُيسحب ؤخمض
بلى هغهىج.

بالخىحه بجِكه هدى اللًاعف والٗمل
ٖلى جدغٍغها مً الاخخالٌ فهضعث ألاوامغ
مً هدكجر بلى اإلاُجىع حجراٌ هىتر بالخدغن
هدى ؤٖالي الىُل ألاػعق .وفي  19ؾبخمبر /
ؤًلىٌ ونل هىتر ومٗه كىة جخىىن مً 2
ً
مضف٘ ماهؿُم الغقاف  -املحٓىع صولُا
آهظان  -و 20مً عحاٌ اللىة اإلالىُت
ؤلاًغلىضًت بلُاصة الغائض قىعقغ و600
حىضي مً الفُلم الٗاقغ اإلاخىىن مً
ؾىصاهُحن حىضهم ؤلاهجلحز مً وؾِ
اللبائل الؿىصاهُت املخخلفت .اكام هىتر
هلاٍ مغ اكبت في ول مً ؾىاع و هغهىج و
الغونحرم .عفٌ ؤخمض فًُل حمُ٘
الٗغوى التي كضمها له الججرالاث ؤلاهجلحز
ً
ؾلمُاّ ،
وؤنغ ٖلى الٗىصة بلى
باالؾدؿالم
اللًاعف مهما ولفه الشمً .فهضعث
ؤوامغ بلى اإلاُجىع حجراٌ عوهضٌ بالخدغن
هدى الىُل ألاػعق ومهاحمت كىة ؤخمض
فًُل مً الخلف وحٗؼٍؼ الحامُت
البرًُاهُت اإلاهغٍت في اللًاعف ،وكبل
ونىٌ هظه اللىة بلى بلضة ؤبىخغاػ ٖلى
الىُل ألاػعق وان ؤخمض فًُل كض قً
هجىما ٖلى اللًاعف في  28ؾبخمبر /
ؤًلىٌ  ،بال ؤن الحامُت اإلاهغٍت البرًُاهُت
هىان جمىىذ مً نض الهجىم فٗؿىغث
كىاث ؤخمض فًُل ٖلى بٗض  8امُاٌ
( 12.78هُلىمتر) حىىب غغب اإلاضًىت ومً
هىان واهذ جلىم بمىاوقت الحامُت مً
خحن آلزغ ،وبٗض ونىٌ عهضٌ بلى ؤبىخغاػ
اعؾل هخِبت بلُاصة اللىاء هىلُيؿىن بلى

اإلاىهجُت الٗلمُت في الخإعٍش الكفىي
واإلاغئي(ؤخضار الشىعة الؿىعٍت الىبري
ً
1925م همىطحا)
ههاعو اهض
هائب عئِـ للجمُٗت الخاعٍسُت –
ؾىعٍا
ًٖى الاجداص الضولي للماعزحن
 .1ملضمت
لِـ اإلااض ي ػمىا ًمىً جسُله ؤو وسجه
ً
بُغق ٖكىائُت ،فااإلااعزىن ٖملُا
ًدملىن جدلُالث مخباًىه للحضر ،.ؤو
مغوٍاث مخًاعبت في بٌٗ الاخُان .مً هىا
ًمىً اللىٌ ان اإلاىهجُت ًلهض بها طلً
البدث الظي ًهف وَسجل ما مط ى مً
وكائ٘ واخضار اإلااض ي وٍضعؾها وٍفؿغها
وٍدللها ٖلى اؾـ مىهجُت بلهض
الخىنل الى خلائم وحٗمُماث حؿاٖضها في
فهم الحايغوالخيبا باإلاؿخلبل.
ً
لفذ الاهدباه الى ؤهمُت الىٓغ
وإؾهاما في ِ
ً
حضًا في جىزُم جاعٍسىا الكفهي واإلاغئي،
بكيل ٖلمي ومجهجي ُ
ومىٓم .وججضًض اإلااصة
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الكفىٍت وإخض مهاصع الىخابت الخاعٍسُت
الحضًشت واإلاٗانغة.
واٖخماص الخاعٍش اإلاغئي واألفالم الىزائلُت
مشال والتي اؾخسضمذ همغح٘ لىشحر مً
الاخضار زانت اإلاخٗللت بإخضار اللغن
الٗكغًٍ والىاخض والٗكغًٍ فلض
اؾخُاٖذ ان جشبذ هفؿها همهضع جاعٍدي
مخمحز بخهىٍغها لألخضار الخاعٍسُت التي
لم وٗانغها لخىىن مغئُت .واإلاخهفذ
ً
ؾىاء واهذ هخبا ميكىعة
للىخابت الخاعٍسُت
او ابدازا ًالخٔ بؿهىلت اجها هخبذ في
مٗٓمها وفم همِ جللُضي كائم ٖلى ؾغص
الىكائ٘ وحمٗها في مجلضاث جٓل خبِؿت
الغفىف.
وهىان خاالث هشحرة كض ال ًىُم بها الخاعٍش
اإلاىخىب ،والظاهغة اإلالمىٖت ؤو اإلاىبىجت،
وطاهغة مىايلحن َىاهم اليؿُان ،ؤو
طاهغة مؿخًٗفحن في الحغوب الاؾخٗماعٍت
وألاهلُت ،ؤو ٖهىص ايُهاص واؾدبضاص ،ؤو
طاهغة مهمكحن في السجىن ؤو اإلاٗخلالث ؤو
اإلاىافي.
وكض آن آلاوان ؤن ًىىن للكهاصه الكفىٍت
في اخضار الشىعة الؿىعٍت الىبري 1925م
فغنت لخدىٍلها الى جاعٍش مىخىب ،وزانت
ابغاػ الضوع الجهاصي للمغؤة في هظه الاخضار
التي لم ٌؿلِ ٖلحها الًىء بكيل واف،
فضوع اإلاغؤة هام في الخاعٍش والحًاعة
الاوؿاهُت .فهي التي نىٗذ الاوؿان
ٖىضما خملخه ونىٗذ الخاعٍش خحن عبخه
ً
وٖلمخهٖ .لما بإن لها صوعا ال ٌؿتهان به،

الخاعٍسُت وهلضها مىهجُا .وهٓغا لىحىص
مؿاخاث فاعغت مً جاعٍسىا الىَني ،فةجها
بداحت الى مً ٌؿدىُلها ،بىاء ٖلى جدلُل
ٖلالوي هلضي ،ول طلً شجٗني للخىى
في جضوًٍ وجىزُم الخاعٍش الكفىي واإلاغئي.
الظي ٌٗخبر ؤخض الغو افض الهامت في الخاعٍش
البكغي فهظا الىىٕ مً الخاعٍش ٌٗغف بإهه
حسجُل وخفٔ وجفؿحر اإلاٗلىماث
الخاعٍسُت ألشخام مهخمحن بالخاعٍش ؤو
اشخام ٖانغوا اخضازا هامت اٖخماصا
ٖلى زبراتهم الصخهُت ؤو ما ؾمٗىه مً
اخضار بمٗنى اهه الخاعٍش اإلاغوي ًٖ
الازغًٍ.
بن الىخابت في هظا اإلاىيىٕ لِؿذ ؾهلت،
ألجها حؿخضعي جدضًض مهُلحاث وولماث
ً
ً
وٖالكاث ٖضة ،جغجبِ اعجباَا مباقغا بٗلم
الخاعٍش الكفىي ،الظي ٌٗخمض ٖلى مهاصع
قفىٍت في ألاؾاؽ ،صون الالتزام بىحىص
ؾىض مً الىزائم اإلااصًت ؤو مىاص ؤعقُفُت
ازغي.
وإن احؿٗذ خلىٌ الخاعٍش الى ماال جهاًت له
مً وكاَاث ؤلاوؿان ،فةن مىهجُخه
وَغائله وان البض ً لها مً ؤن جىاهب هظه
الحلىٌ ،وحؿخجُب إلاخُلباتها اإلاٗغفُت.
بن الكفىٍت هُغٍلت في هلل ألازباع لِؿذ
بالجضًضة ،اهما هي الُغٍلت البضائُت
والٗفىٍت في الىلل ،ومً زاللها ،بضؤ
الخضوًٍ في ول الحًاعاث اإلاىخىبت ،ومً
بُجها خًاعجىا الٗغبُت ،وٍمىً ؤن هًُف
الى هظه الحلُلت البضحهت ،اٖخماص الغواًت
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وفي جاعٍسىا عواًاث وجغار قفىي ،غني
باإلاأزغ الىَىُت ،وبسانت في ٖهغها
الحايغ وٖبر الٗهىع الخاعٍسُت ٖلى
امخضاص الىًَ الؿىعي وباألزو مدافٓت
الؿىٍضاء التي حٗض ماصة غىُت جمىً
اإلااعزحن اؾدشماعها ،وهظا ما هجضه الُىم
في الٗضًض مً اإلاالفاث الخاعٍسُت التي
تهضف الى حم٘ و هخابت الترار الكٗبي
الكفىي للشىعة الؿىعٍت الىبري 1925م
ً
جمجُضا إلالاومت وبُىالث قٗبىا مً ؤحل
خغٍت الىًَ واؾخلالله ووخضجه الىَىُت،
وحٗض لجىت الترار اإلايلفت خضًشا بالٗمل
ٖلى حم٘ وصعاؾت الترار الكٗبي اإلااصي
واإلاٗىىي وجىزُله و خفٓه في نغح الشىعة
الؿىعٍت في بلضة اللغٍا مً ؤهم اللجان
لجم٘ الترار الىَني ،ومً هخائج ٖملها
حم٘ وجىزُم اؾماء  3339قهُضا مً
قهضاء الشىعة الؿىعٍت الىبري ،هما حمٗذ
بٌٗ اإلاٗضاث الحغبُت وٖكغاث الىزائم
الخاعٍسُت بااليافت الى مضوهاث عواها ابىاء
واخفاص املجاهضًً.
هظا وكض اعجدل الى مدافٓخىا ٖضص هبحرمً
الغخالت واإلاؿدكغكحن ألاحاهب هخبىا
ً
وصوهىا هشحرا مً الغواًاث الكفىٍت ًٖ
الٗاصاث والخلالُض وجاعٍش الاؾدُُان ....
الخ .هما صوهىا هخائج ؤبداثهم ألازغٍت
والخاعٍسُت في هخب جغحم مٗٓمها الى
اللغت الٗغبُت مشل الٗالم حىن لىَـ
بغههاعصث الظي ػاع مىُلخىا ٖام 1810م
وصون مٗٓم مكاهضاجه في هخاي جغحمه

زانت اللىاحي ع افلً ؤػواحهً الى اإلاىافي
الصحغاوٍت ،همىُلت واصي الؿغخان
اإلاكهىعة ،واللىاحي حٗغيً للخٗظًب ؤو
الاٖخلاٌ بؿبب وكاٍ ؤكاعبهً ،ؤو ؤخض
ؤفغاص ٖائالتهً ،هما حٗغنً للٗىف
بإهىاٖه املخخلفت.
والىزائم الخاعٍسُت ومجها الىخب التي صوهذ
ال ًمىً ؤن جلىٌ لىا ول ش يء ًٖ مايِىا،
ً
ألجها غالبا ما جغهؼ ٖلى الصخهُاث
اإلاكهىعة ،وألاخضار الىبحرة ،وجمُل الى
حغُِب ول ش يء ًٖ الىاؽ الٗاصًحن .مً
هىا هلىٌ :بن الخاعٍش الكفىي ًمأل
الشغغاث في هخابت الخاعٍش ،لُىىن ؤهثر
ً
قمىال لهاوعي الحضر الخاعٍدي ،وإن
خفٔ حسجُل طهغٍاث اإلااض ي ال ًمىً ؤن
ً
ٌٗغيه الخاعٍش اإلاىخىب وخضه بُٗضا ًٖ
الخاعٍش الكفىي ،بالغغم مً ؤن البٌٗ
خاوٌ الجم٘ بحن الكفىي والىخابي بغنض
خلائم ومى اكف وامىه في نضوعهم،
وججؿض طلً مً زالٌ هخابخه اإلاظهغاث
الصخهُت.
 .2حٗغٍف الغواًت الكفىٍت
هي الغواًت التي جىاكلتها ألالؿً مً
شخو الى آزغ ،ؤو مً حُل الى حُل ،ولم
ججض الٗىاًت ؤو الاهخمام لخضوٍجها ،وجدمل
في َُاتها مٗلىماث كُمت ،في مسخلف
والاكخهاصًت
الىَىُت
املجاالث
والاحخماُٖت ،وكض جهبذ الغواًاث
الكفىٍت مجغص ؤصاة لىفي ؤو بزباث وحهاث
هٓغمُٗىت.
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للماعزحن اهدكاف ٖىالم مٗغفُت
وجاعٍسُت حضًضة ،مً زالٌ بُٖاء اليلمت
للمغُبحن ًٖ الخاعٍش اإلاىخىب واإلاهمكحن
في املجخم٘ .هما ٌٗض ؤخض الغو افض الهامت
في الخاعٍش البكغي بهه الخاعٍش اإلاغوي ًٖ
آلازغًٍ ،والظي ٌٗغف بإهه حسجُل وخفٔ
وجفؿحر للمٗلىماث الخاعٍسُت ألشخام
ً
ٖانغوا ؤخضازا هامت مٗخمضًً ٖلى
زبرتهم الصخهُت ؤو مما ؾمٗىه مً
ؤخضار)).
للض اؾخسضم الباخشىن املخُىَاث
ً
اإلاضوهه والكفىٍت مهاصعؤ لضعاؾاتهم
الخاعٍسُت ،فجهضوا واحتهضوا في البدث
ٖجها والاؾخٗاهت بها وؤمل البٌٗ مجهم ؤن
ٌٗىص وكغ ما ًل٘ بحن بًضحهم مً
مسُىَاث طاث ؤهمُت بالىف٘ ٖلى َلبت
الٗلم واإلاخسههحن فىثر وكغ
املخُىَاث الٗغبُت وحاءث الغواًت
الكفىٍت ماٍضة لبٌٗ املخُىَاث
ً
وواقفت زُإ بًٗها آلازغ ،ولىإزظ مشاال
خىٌ الخباًً بحن الٗضًض مً اإلااعزحن
الظًً ؤعزىا صزىٌ آٌ ألاَغف مضًىت
الؿىٍضاء وجهاًت خىم آٌ الحمضان ،فىجض
خىا ابى عاقض والهابِ الفغوس ي بىعون في
هخابه بالفغوؿُت والاؾخاط نالح مؼهغ في
اخضي مدايغاجه وؾُٗض الهغحر في هخابه
بىى مٗغوف ول هاالء ًظهغون جهاًت آٌ
الحمضان ٖام 1869م بِىما الضهخىع فىضي
ؤبى فسغ في هخابه جاعٍش خىعان وٍاهض ٖلى
ؤن ٖام 1876م هى جهاًت خىم آٌ

ألاؾخاط ؾالمت ٖبُض ،ومً اإلاترحماث
الحضًشت جغحمت هخاب مغامغاث بحن
زغائب باقان للضهخىعالاًغلىضي ولُم
عاًذ الظي ػاعمىُلخىا ٖام 1874م وهخاب
مظهغاث اليابتن واعبُِه في حبل الٗغب
ٖام 1929م الظي هخبه بٗض ؤعبٗت ؤٖىام
مً اهُالق الشىعة الؿىعٍت الىبري1925
وهى مىحه الى الغآي الٗام الفغوس ي وٖلى
الغغم مً الترحماث الٗضًضة واإلاشمغة بهظا
الخهىم ،فةن هىان وزائم هاصعة ٌٗثر
ٖلحها بحن الححن وآلازغ.
 .3ؤهمُت الخاعٍش الكفىي
الاهخمام بالخاعٍش اإلاضون والكفىي ؾمت
هامه مً ؾماث ٖهغها الغاهً ،وزانت
م٘ جُىع جىىىلىحُا الاجهاالث ،و احؿإ
َفغة وزىعة اإلاٗلىماث ،التي ؤُٖذ
الىزائم كُمت حضًضة وخاؾمت في الٗشىع
ٖلى خلائم ججلي نىعة اإلااض ي ،وفي
كًاًا كض جىىن مدِ زالف في الحايغ،
وعبما جىىن في اإلاؿخلبل .لظلً ٌٗض ٖلم
ً
الخاعٍش مً ؤهثر الٗلىم ؤلاوؿاهُت حٗلُضا
ألهه ٌكمل حمُ٘ وكاَاث ؤلاوؿان ،وما
صون مً جلً اليكاَاث ال ٌكيل ؾىي
حؼء كلُل مً الىم الهائل ألٖماٌ البكغ
الظًً مًىا مجهىلحن ال ٌٗغف الىشحر ًٖ
اٖمالهم.
((ومً هىا جإحي ؤهمُت الخاعٍش الكفىي
ً
ً
الظي ٌٗخبر خلال حضًضا في خلىٌ البدث
ً
ً
الخاعٍدي ومىهجا ً بدشُا حضًضاً ،دُذ
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الحمضان هما ؾبم الضهخىع ولُم عاًذ
الظي خل يُفا ٖىض قُسها واهض
الحمضان  1874م في هخابه زغائب باقان
وٍاهض ألاؾخاط هبُه اللاض ي في مسُىَخه
( الٗامُت ) جهاًت الحمضان ٖام 1876م.
وبالغغم مً طلً ًمىىىا اللىٌ بن الىزُلت
مهما وان هىٖها فهي لِؿذ ملضؾت بل
جبلى متهمت ختى جشبذ الىزائم ألازغي
صحتها ،والضلُل ٖلى طلً وحىص هشحر مً
ألاخضار التي كض جم جفؿحرها والىنىٌ الى
اؾخيخاحاث مؿدىضة الى الىزائم زم ؤزبدذ
ألاًام فُما بٗض ؤجها غحر صحُدت ٖىض
اهدكاف وزائم حضًضة ًٖ الىكائ٘ هفؿها،
مشاٌ وزُلت الٗامُت (البُان الهاصع ًٖ
احخمإ مجضٌ الكىع 1888م) هجض جباًىا
في ٖضص اإلاىكٗحن ٖلى الىزُلت فمجهم مً
ًظهغاٌ ٖضص 82وازغ 89جىكُٗا وهىظا.
ؤما في الٗهغ الحضًث فلض وكُذ خغهت
الاؾخفاصة مً الغواًت الكفىٍت في مُضان
الخاعٍش وهخج ًٖ طلً هخب جاعٍسُت
ٖضًضة ،هىٓام الحىلُاث واإلاالفاث
الخاعٍسُت الٗضًضة وجإؾِـ ا إلاغاهؼ
الىَىُت للبدث الخاعٍدي ،التي ؤقغفذ
ٖلى جضوًٍ الغواًاث الكفىٍت والتي جفخذ
الباب ٖلى مهغاُٖه للبدث في جاعٍش
اإلاهمكحن ؤو اإلاغُبحن ممً ال جاعٍش مضون
لهم.
وبدلىٌ اللغن الٗكغًٍ ،ػاص الاهخمام
بالخاعٍش الكفىي خُث بغػث خغهت ٖلمُت
وجإعٍسُه جضٖى الى الاٖخماص ٖلى الغواًت

الكفهُت همهضع مً مهاصع الخاعٍش.
إلاؿاهمخه في جضوًٍ الٗاصاث والخلالُض،
وجُىع املجخمٗاث ،ومضزل مهم لىخابت
جاعٍش مً ال جاعٍش لهم ،مً (مغكعي الٗبي)
ً
وجدىٍلها الى وزائم جاعٍسُت لخىىن مهضعا
إلٖاصة هخابت وكغاءة جاعٍسىا الىَني
بمىيىُٖت ومىهجُت ٖلمُتً ،لىٌ
الاؾخاط ؾالمت ٖبُض(( :بن بٖاصة هخابت
ً
ً
الخاعٍش جخُلب ٖمال حماُٖا ،باٖخباع ؤن
الٗمل الفغصي كانغ ًٖ الجهض اإلاىٓم
اإلاكترن ،والاججاه الاوؿاوي هى اججاه
حماعي في قتى املجاالث الاحخماُٖت في حى
مً الحغٍت الىابٗت مً يمحرالياجب)).
 .4همىطج لخإعٍش الغواًت الكفىٍت
فمشال بن الاٖخماص ٖلى الخاعٍش الكفىي في
هخابت اخضار الشىعة الؿىعٍت الىبري
1925م ،ال ٌٗني بالًغوعة الضٖىة للخسلي
ًٖ اؾخٗماٌ اإلاهاصع ألازغي ،بل بزغ ًاء لها
ً
ومؼٍضا مً الؿعي لفهم ؤهضافها ،وطلً
ٖلى اٖخباع ؤن مً هضون له هى مً ؾاهم
في نى٘ الحضر ،ومً هىا هلىٌ بن الىزُلت
الكفىٍت هي هخاج لٗملُت الخظهغ الظي
ًغبِ اإلااض ي بالحايغ بُغٍلت ؤفًل
،هما ؤن ناخب الظاهغة ًغوي مالخٓاجه
ومكاهضاجه مً ؤخضار ألامـ بالخفهُل
وٍخم الحهىٌ ٖلى جلً اإلاالخٓاث
واإلاكاهضاث ٖبر خىاع ًجغٍه اإلااعر م٘
الغاويٖ ،لى قيل ؤؾئلت مخىىٖت وجدلُم
مىيىعي ًٖ ألاخضار التي ٖاقها زالٌ
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الفغوس ي مً بؿِ ؾُُغجه ٖلى
ؾائغ ؤهداء ؾىعٍا ،وحكدذ زىاع
حبل الٗغب والخجاوا الى الىهىف
والخغب زىفا مً مالخلت
الفغوؿحن لهم ،وكبل لجىء
زىاعحبل الٗغب الى ألاعصن ،واهذ
كغٍت امخان بخضي اللغي التي جؼوص
الشىاع باإلاان والظزحرة ،خُث
ًجم٘ اليكُاء مً ألاهالي اإلاان
ً
الغظائُت ؾغا وبمكاعهت وؿاء
اللغٍت في اٖضاص ها وججهحزها،
وٍغؾلىجها الى ميان ججم٘ الشىاع في
(زغبت غغابت ،وطلً بىاؾُت
(الجماٌ )التي ًغٖاها البضوي بكحر
الكغاعي ،ووان ميان حم٘ اإلاان
ًىمئظ بضاع ٖلي ًىؾف اإلاهفي،
قاهض املخبر الؿغي (ؽ )ٖىصة
هاكت البحرق ٖائضة بال ؤخماٌ كبل
َلىٕ الفجغ كاصمت مً غغابت
ومٗها خؿحن اإلاهفي ،فإؾغٕ الى
جل الخًغاللغٍب مً كغٍت امخان
خُث جخمغهؼ اللىاث الفغوؿُت
وؤزبرهم بإهه قاهض هاكت البحرق
ٖائضة بٗض ؤن ؤونلذ اإلاان للشىاع
في ميان ججمٗهم مًُفا
إلاكاهضجه وقاًت جخًمً بإن ٖلي
اإلاهفي ًمخلً باعوصة كضًمت.
حهؼ الفغوؿُىن صوعٍت مضاهمت بلُاصة
يابِ فغوس ي وحىضًحن اخضهما ؾىغالي
وآلازغ مغغبي ،مهمتها جفخِل مجزٌ ٖلي

الشىعة الؿىعٍت وألاخضار الهامت التي مغث
بها ؾىعٍا آهظان .هما بن ؤهمُت الخاعٍش
الحي ؤو الترار الكفىي للشىعة الؿىعٍت
الىبري 1925م ،جفغى ٖلُىا صعاؾتها و
وي٘ الؿبل وآلالُاث والفغيُاث التي
حؿاٖضالجمُ٘ ٖلى بٖاصة حم٘ و جىزُم
ؤخضار الشىعة مً مسخلف الجىاهب
الىَىُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،وال
ؾُما ؤن نىاٖها ًخىالى عخُلهم بالخضعٍج
ًىما بٗض ًىم ،خُث جىُمـ خُىظان
الىزُلت الخاعٍسُت الكفىٍت ومٗها
الحلُلت الخاعٍسُت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 عواًت قفىٍت :الغاوي مجاهض مً
مجاهضي الشىعة الؿىعٍت الىبري
1925م الكُش ؤبى ٖلي ؾلُمان
الِٗؿميً ،مخلً مسؼوها فىغٍا
ومٗغفُا وطاهغة مخمحزة (ؾلُم
الحىاؽ –متزن احخماُٖا
وازالكُا –ناصكا -مكهىص له
بالىَىُت والاؾخلامت )والغواًت
حٗىص الى ػمً اخضار الشىعة
الؿىعٍت الىبري 1925واإلايان
كغٍت امخان الخابٗت إلاىُلت نلخض
–مدافٓت الؿىٍضاء ،جاعٍش عواًت
الغاوي 1978م.
 هو الغواًت :في عبُ٘ ٖام 1927
بٗض اإلالاومت البُىلُت لالخخالٌ
الفغوس ي في مٗاعن الىفغواإلاؼعٖت
واإلاؿُفغة ،جمىً الاخخالٌ
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ٖام 1982م خُث عممذ ،وماػاٌ الحىذ
اإلالُىٕ قاهضا ختى آلان.

اإلاهفي ،خُث ؤمغ الًابِ الفغوس ي
بالخفخِل ٖلى الباعوصة في الخبان بجاهب
اإلاجزٌ هما حاءجه اإلاٗلىمت ،وؤمغٖلي
اإلاهفي اللُام بالٗمل وجدذ مغ اكبخه،
وفٗال ًهفظ ألامغ وؤزظ الكاٖىب وبضؤ ًظعي
ً
الخبن مشحرا ػوبٗت مً الغباع بلهض بػٖاج
كىة اإلاضاهمت ،ولىً هظه الحُلت لم جفلح
وبلي الًابِ ومٗه الجىىص مغ اكبحن
ً
وٖىضما ؤنبذ كغٍبا مً الباعوصة ؤزظث
ًضاه جغججفان مً الخىف وبسانت ٖىضما
ؾم٘ الًابِ ًلىٌ( :بطا وحضها الباعوصة ،
ً
لضًىا ؤمغ بةٖضام ناخبها فىعا
بالغنام) ،قٗغ الؿغحان اإلاغغبي
بٗالماث الخىف مً خغواث ٖلي اإلاهفي،
فإزظ الكاٖىب مىه وجاب٘ الٗملٖ ،ىض
طلً ؤَمإن الًابِ مً مخابٗت الٗمل
وزغج مً الخبان ًيخٓغ هخائج الخفخِل،
وبِىما وان الؿغحان اإلاغغبي ًخاب٘ ٖمله،
انُضم الكاٖىب بالجؼء الخلفي
للباعوصة وجىضحذ مٗاإلاها ،وجاب٘ الٗمل
ٖىؿُا إلزفاء الباعوصة بمغاهمت الخبن
فىكها و اهتهذ مهمت الخفخِل بٗضم الٗشىع
ٖلى الباعوصة  ،وهلل الجىضًان الؿىغالي
واإلاغغبي للًابِ الفغوس ي هخائج الخفخِل
في الخبان بٗضم الٗشىع ٖلى الباعوصة ٖ:ىض
طلً اغخاّ الًابِ وؤمغ بدغق الضاع .
ً
خُث جم خغق ألازار باليامل ؤوال ومً زم
ألابىاب ،ومً قضة الحغاعة اهلُ٘ الحىذ
الحجغي الباػلتي ومالذ الجضعان ولىجها
بلُذ مخسلخلت وغحر نالحت للؿىً ختى

 .5الُغٍلت اإلاىهجُت لخدلُل الغواًت
الؿابم طهغها
 .1خلُلت وحىص الاؾخٗماع الفغوس ي
ٖلى ؤعى ؾىعٍا.
 .2الؼمان :الاهخضاب الفغوس ي ٖلى
ؾىعٍا وبالخاعٍش 1927 -اإلايان
كغٍت امخان
 .5وحىص مسبرًً ؾغٍحن وٖمالء
لهالح الضولت الاؾخٗماعٍت
ألؾباب مجها يٗف الىاػٕ الضًني
ؤو الىَني ؤو اإلاٗاش ي.
 .8كىة جإزحرالكٗىع اللىمي وؤلاهخماء
الٗغبي بحن ؤبىاء ألاكُاع الٗغبُت
(اإلاغغب وؾىعٍا ).وحٗاَف
الؿغحان اإلاغغبي صلُل واضح ٖلى
طلً مهما اقخضث ألاػماث.
ٖ .26ضم كىاٖت حىىص اإلاؿخٗمغاث
بالخضمت ؤلاحباعٍت لهالح الضولت
اإلاؿخٗمغة.
 .27نضق الغاوي في طهغ الغواًت وجىىٕ
مهاصعها الكفىٍت وجىاكلها
لألحُاٌ وٖضم جدحزها ألي حهت.
 .11حٗاَف الؿغحان اإلاغغبي م٘
الشىاع الىَىُحن واؾتهؼائه مً
املخبرالؿغي وجهغفاجه الالوَىُت.
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بن مجاالث البدث اإلاخهلت بمًمىن
الغواًت الكفىٍت حؿاهم بخجضًض هٓغجىا
الى كًاًا جاعٍسىا الىَني .وإن ما هخب ًٖ
جاعٍسىا اإلاٗانغ ؤٖخمض ٖلى مهاصع
ومغاح٘ جىاولذ ألاخضار الىبري ،همٗاعن
الىفغ واإلاؼعٖت واإلاؿُفغة ،في خحن ْلذ
الاخضار الفغصًت مً نىإ الحضر
الىَني هامكُت وغائبت ٖلى الغغم مً
اهمُتها ،هظا ما ًخُلب بٖاصة هخابت
الخاعٍش مً حضًض وفم وزائم وعو اًاث
قفىٍت ،الامغ الظي ًفغى ٖلى الباخث
الغحىٕ الى الغواًاث وجدلُل مًمىجها
الخاعٍدي وفهم صالالتها الىَىُت
والاكخهاصًت والاحخماُٖت .والخماؽ
الٗىن مً هٓغٍاث ومىجؼاث الٗلىم
الازغي طاث الهلت هٗلم الاخهاء
والخغائِ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ختى ًدؿنى له
نى٘ اإلافاهُم م٘ الٗلم بن الضعاؾاث
ألاواصًمُت التي جخٗلم بالغواًت الكفىٍت
وجإعٍسها ماػالذ مدضوصة ،ألامغ ًخُلب
لفذ هٓغ الجامٗاث لالهخمام بها وجضعَؿها
واللُام بإبدار مىهجُت لها مً هلض جاعٍدي
باَني اًجابي وؾلبي -مما ًجٗل الغواًتاقبه بمىجم للماصة الاولُت التي جخدضص
كُمتها وفم امياهُاث وملضعاث الباخث
الخاعٍدي الظي ًخمىً مً ؾمإ الغواًت
وجضوٍجها بٗض الحهىٌ ٖلى مٗلىماث
حضًضة.
وٖلى الغغم مً الكىىن التي جخىلض في
طهً الىشحرًً خىٌ الغواًت الكفىٍت فةهىا

 .6حٗاون الٗكائغ البضوٍت م٘ ألاهالي
والشىاع.
 .16صوع اإلاغؤة الؿىعٍت في عف٘ الغوح
اإلاٗىىٍت للشىاعوإٖضاص اإلاان لهم.
 .28اؾخمغاعٍت الشىعة الؿىعٍت وٖضم
اؾدؿالم الشىاع بالغغم مً ؾُُغة
فغوؿا ٖلى مٗٓم مىاَم ؾىعٍت.
ن .لجىء الشىاع الى اإلاىفى (الاعصن) إلاخابٗت
جدلُم اهضاف الشىعة بالحغٍت والاؾخلالٌ.
هىان عواًاث قفىٍت ٖضًضة جدخاج الى
هخابتها مجها :اغىُت مٗظي اإلاغىف لالمحر
فُهل بً الحؿحن التي جدمل مٗاوي
وَىُت مٗبرة اؾدىاصا لكٗىع كىمي ٖغبي
انُل وطلً ازىاء جىحه 300فاعؽ مً
حبل الٗغب الى ملغ الامحر فُهل في الٗلبت
اؾخٗضاصا للمكاعهت الفٗالت في الشىعة
الٗغبُت الىبري ٖلى الاجغان اٌ
ٖشماهُحن 1916م جلىٌ الاغىُت:
ًامحرما وصها ؾىىث الػم جؼوعبالصها
ال بض ٕ حلم جفىث وحكىف عج َغاصها
مً مهغلؿاخل بحروث لىجض لبغضاها
الحلها هدُا وهمىث وهدمي خمى احضاصها
هظا اليكُض الكفىي اإلاىزم ًجب ان ًدلل
مىهجُا وٍضعؽ في اإلاىاهج الغؾمُت الهه
ًخًمً الحغٍت والاؾخلالٌ للبلضان
الٗغبُت واملت.
 .6الهضف اإلاخىخى مً صعاؾت وجدلُل
وجإعٍش الغواًت الكفىٍت
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هلىٌ م٘ اإلااعر (هجري حىوؿىن) ال ش يء
ماهض وان ول ش ئ ًجب ازباجه وهظا ًخُلب
مهىُت في الاحابت ٖلى الاؾئلت الخالُت مً
الظي ًغوي الغواًت؟ الى مً ًخدضر؟ وإلااطا
ًغوحها؟ هل هى خغ؟ في اي ٖهغ؟
زم جاحي ٖملُت الترهُب والتي جمشل طعوة
البىاء الخاعٍدي وجىمً بغاٖت الباخث في
نىاٖت البدث في الغبِ بحن اإلاُُٗاث
وجىُٓمها وجدغٍغها ختى ًىىن لها مٗىاها
الٗام وجشحر ٖملُت الترهُب الخاعٍدي ٖضة
كًاًا مً ؤبغػها الخٗلُل الظي ًلىص الى
الهُ الٗامت التي حكبه اللىاهحن
الاحخماُٖت.
 .7اإلاهاٖب في جىزُم الخاعٍش
الكفىي
بن الىنىٌ الى الحلُلت الخاعٍسُت ًٖ
َغٍم الغواًت الكفىٍت لِـ باألمغ الؿهل
ٖلى ؤي باخث مهما واهذ ملضعجه وزبرجه
الىاؾٗت وطلً لهٗىبت جدلُل الغواًاث
واؾخسالم اإلاُُٗاث الخاعٍسُت مجها،
وهظا ًخُلب اإلاشابغة واإلاماعؾت والهبر
والترهحز هما ًخُلب مىهجُت ٖلمُت
مخياملت ليي جخدىٌ الى مهضع اؾاس ي
للضعاؾاث الخاعٍسُت الٗلمُت ،هظه
اإلاىهجُت الٗلمُت لم حٗض جغفا ألي ماعر او
ؤي باخث بل انبدذ يغوعة ملحت لفهم
الاخضار الخاعٍسُت فهما مىيىُٖا.
واإلاهاٖب جترهؼ في الحهىٌ ٖلى
اإلاٗلىماث والىزائم وطلً مً زالٌ
شخهُت الغاوي وما لضًه مً مٗلىماث

مخىىٖتٖ ،لما ً بإن مٗٓم مهاصع
اإلاٗلىماث الخاعٍسُت جىمً في الىم الهائل
مً الغواًاث الكفىٍت اإلاخىفغة مً زالٌ
الصحف واملجالث املحلُت والاحىبُت
واإلالابالث م٘ ٖضص هبحر مً الصخهُاث
وغحرهم ممً ؤصوا بكهاصاتهم وؤخاصًثهم
ًٖ مسخلف اللًاًا واإلاىيىٖاث التي
جخٗلم بالشىعة الؿىعٍت ومً الاطاٖت
والخلفؼٍىن مً زالٌ اإلالابالث الصخهُت
واإلاخلفؼة التي احغٍذ م٘ ٖضص مً الشىاع
زالٌ كغن مً الؼمان و قهىص ُٖان مً
الظًً ٖانغوا فترة الاهخضاب الفغوس ي
لؿىعٍا.
كض جىىن الغواًت الكفىٍت هي اإلاهضع
الىخُض لحضر ما وكض جسخلف م٘ الىزائم
اإلاىخىبت والاعجح ان الغواًاث الكفىٍت
جصحح اإلاىخىب اما الٗىـ فهى هاصع
الحضور .وٍمىً احماٌ اقيالُاث
جُبُلاث الخاعٍش الكفىي في ٖضة
مؿخىٍاث مجها:
مؿخىي زلافت املجخم٘ ومؿخىي شخهُت
وزلافت الباخث ومؿخىي شخهُت وزلافت
الغاوي هظا وإن للغاوي ؤهمُت هبحرة في
مجاٌ الخاعٍش الكفىي بط ٌٗخبر اإلاهضع
الاوٌ للغواًت الكفىٍت وهىان مٗاًحر
للباخث كبل جضوًٍ الغواًت الكفىٍت مجها:
ؤن ًخمخ٘ الباخث الخاعٍدي باإلاهضاكُت
واإلاىيىُٖت ،وان ًىىن مخفخذ الظهً،
وان ًىىن جفىحره مدغعا مً الخدحز او
الجمىص ،وان ًخفهم وٍدترم آعاء الازغًٍ
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الىخب ًٖ ،الاف اإلاىيىٖاث الخاعٍسُت
في الٗالم ،ومً زم ازترإ الؿِىما ،زم
الخلفؼٍىن ،وازحرا قبىت الاهترهذ ،والتي
ؤصث الى حغحراث حىهغٍت في اؾخٗضاص
حماهحر اإلاخٗلمحن واإلاشلفحن الى ػٍاصة
الغغبت في اإلاٗغفت الخاعٍسُت ،التي لم
جخًاءٌ ،و اهما اػصاصث جىهجا بؿبب هظه
الازتراٖاث الجضًضة ،والتي كضمذ
مٗلىماث مً همِ حضًض ٌؿمى الخاعٍش
اإلاغئي.
ً
ً
ً
م٘ الٗلم بان هىان جاعٍسا مغئُا مىحىصا
ؾابلا ،مً زالٌ الغؾىماث والخمازُل
ً
واإلاىدىجاث وغحرها ،ولىجها حٗخبر جاعٍسا
ً
ً
مغئُا حامضا.
هظا وللحلُلت ًمىىىا اللىٌ :بان
اإلاؿلؿالث الخاعٍسُت الخلفؼٍىهُت هجحذ
في اقبإ الجىٕ الخاعٍدي لضي مٗٓم
الىاؽ وولضث الغغبت في الحهىٌ ٖلى
اإلاؼٍض مً اإلاٗغفت الخاعٍسُت بالغغم مً
ٖضم صكت بٌٗ وكائٗها.
هىان كىىاث ٖاإلاُت زانت مخسههت في
ً
الخاعٍش ،جبث افالما وزائلُت ،حغني الخاعٍش
اإلاغئي ،وجىكف ؤلاخهائُاث ان جلً
اللىىاث اؾخُاٖذ حظب ٖضص هبحر مً
اإلاكاهضًً .بالغغم مً الخلفُاث
الؿُاؾُت لبٌٗ اللىىاث مما ًضٌ ٖلى
جلضم الخاعٍش اإلاغئي ٖلى خؿاب الخاعٍش
اإلاىخىب واإلاؿمىٕ ،ولىً عغم جلضمه الى
مغهؼالهضاعة ،لىىه لِـ البضًل لها.

ولى حٗاعيذ م٘ اعائه الصخهُت ،وان ال
ٌؿدؿلم لًغىٍ الخغ افت والؾُما اطا
واهذ افياعا زاَئت وغحر ؾلُمت ،وان جخىفغ
لضًه الغغبت للمٗغفت ،وان ًبدث باؾخمغاع
ًٖ احاباث صحُدت لدؿائالجه ،وان
ًخىخي الضكت كبل جضوًٍ الغواًت ،وان ال
ًامً بخفؿحر الحىاصر اٖخماصا ٖلى ٖامل
الهضفت بل ًبدث ًٖ مؿبباتها الحلُلت
ع افًا ول جفؿحر زغافي او غامٌ ،وان
ًخىنل الى صحت الحضر ًٖ َغٍم
الٗملُاث الاصعاهُت واإلالاعهه وكضعتها ٖلى
الخمحز بحن الحلُلت واإلاىيىُٖت
والاؾُىعٍت.
فىخابت الخاعٍش الكفىي ٌٗتريه اقيالُاث
ٖضًضة ًمىً نُاغتها في بٌٗ هظه
الدؿائالث الخالُت :ما مياهت الخاعٍش
الكفىي بحن بلُت اإلاهاصع الخاعٍسُت؟ ومتى
هلجإ الى الغواًت الكفىٍت؟
ومتى وٗخمض ٖلحها؟ ما اإلاىاهج ألاهثر ؤنالت
ومىيىُٖت في هلض وجدلُل الغواًت
الكفىٍت؟
متى جىىن الغواًت الكفىٍت صاٖمت للىزائم
ؤو مٗاعيت لها وهُف ًمىً للغواًت
الكفىٍت الياقفت للحلائم الخاعٍسُت التي
غابذ مً اإلاهاصع الازغي ؤن جٓهغ خلُلت
الحاصزت الخاعٍسُت؟
 .8الخاعٍش اإلاغئي
الخاعٍش اإلاغئي :وهى الؿِىما والخلفؼٍىن
وقبىت الاهترهذٖ .لى الغغم مً اػصهاع
الىخابت الخاعٍسُت ،ونضوع وَباٖت الاف
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الؿُاس ي والاحخماعي ،وزُىة عائضة ٖلى
َغٍم اعقفت الخاعٍش وجىزُله ،وٍجب ان
جدبٗها زُىاث ازغي ،وان جخًافغ حهىص
ال هجاػ هظه اإلاهمت الجلُلت .ولىً هجض ان
املخغج عهؼ ٖلى مغاخل جاعٍسُت ،وؤهمل
مغاخل جاعٍسُت ؤهثر اهمُت ،مشل صزىٌ
الجِل الٗغبي الى صمكم 1918خُث
ؤغفل الفُلم ونىٌ هىهبت مً فغؾان
حبل الٗغب وعفٗهم للٗلم الٗغبي ٖلى صاع
الحىىمت بُض املجاهض نالح ؾلُمان
َغابُه كبل ًىمحن مً ونىٌ فُهل
واللىاث البرًُاهُت اإلاخدالفت مٗه ،وطلً
بٗض ان اهخهغث في َغٍلها ٖلى الاجغان في
مٗغهت جل اإلااو٘ الكهحرة والتي ؤؾغ
(فغؾان الغاعٍت) فحها الًابِ عيا
الغوابي.
هما ؤغفل املخغج اوكىصة مٗظي اإلاغىف
اإلاكهىعة في اإلاغحت بضمكم
ٖغف اإلآالم اجهضم والٗؼَب بالصها
زىى اإلاٗاعن
عاخذ ٖلُىم ًا عجم
صؤبىا
باعواخىا
هدً خماجً ًا ٖلم
واهباصها
هظة الى اكٗت جاهضها الىزائم والىخب
الخاعٍسُت اإلاخٗللت بخاعٍش جلً اإلاغخلت.
وبما اهىا وِٗل الُىم في زًم فىض ى
فىغٍت ججخاح خًاعجىا ،ووحىص افالم
جهى٘ في زًم هظه الفىض ى الٗاعمت،
فىدً الُىم بإمـ الحاحت الى الٗلل
والحظاكت والىلض في مٗالجتها ،مٗالجاث

وؤنبذ اإلاخللي مً الىؾائل اإلاغئُت
واإلاؿمىٖت ،هى اإلاهضع الغئِـ للتزوص
باإلاٗاعف الشلافُت ،ومً هاخُت ازغي
هالخٔ جغاح٘ حمهىع اللغاء الظًً واهىا
ٌٗخمضون ٖلى اإلاغاح٘ اإلاىخىبت في الىنىٌ
الى الحلُلت الخاعٍسُت .مما ًترجب ٖلى
طلً ٖضم الخضكُم في اإلاٗلىماث مً
مهاصعها الانلُت واإلاىزلت ،مما ًاصي في
جهاًت اإلاُاف الى زغوج احُاٌ مكىهه
فىغٍا وزلافُا وؾلىهُا.
فالىخاب ًلضم عواًت شخو واخض
للحلائم الخاعٍسُت ،بِىما ًلضم الفُلم
الخاعٍدي عئٍت فغٍم مخيامل مً اإلاخٗلمحن
والفىاهحن ،وحٗىـ وحهاث هٓغ الفغٍم
الظي ًيخج هظا الفُلم.
اما الضعاما الخاعٍسُت والتي جدىاوٌ خلبت
جاعٍسُت مُٗىه ،فهي حؿلِ الًىء ٖلى
خضر جاعٍدي ما ،وفي َُاث هظا الٗمل،
ًيسج هاله مً الضعاما والاخضار حؼء مجها
صحُذ والجؼء الاهبر غحر مىزم جاعٍسُا،
فُيكإ اليلء ٖلى ؾحر باَلت ،وبُىالث
مؼٖىمت ،وجاعٍش مكىه.
لظا ًجب ان ًىىن هىان ماؾؿت
مخسههت ٖلمُت لخلُُم اي فُلم جاعٍدي
وطلً خؿب مىهجُت البدث الٗلمي في
الخاعٍش ،جإزظ في ٖحن الاٖخباع زُىاث
اإلاىهج الٗلمي في الخىزُم الخاعٍدي.
لىإزظ مشاال فُلم مظهغة وًَ للمسغج
امحن البني هظا الفُلم جهضي إلاهمت حلُلت،
الا وهي جىزُم الخاعٍش الىَني بجاهبُه
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مً زالٌ ب الاهخمام بإٖماٌ الفئاث
والُبلاث الضهُا (مغكعي الٗبي).
ال جؼاٌ الى الُىم الىخابت في مجاٌ الخاعٍش
الكفىي ٖلى ؤهمُخت غائبت ًٖ هشحر مً
الضعاؾاث الخاعٍسُتٖ ،لى الغغم مً جىفغ
اإلاباصعاث الفغصًت في مُاصًً ؤلاٖالم التي
وْفذ جلىُاث الخاعٍش الكفىي في هخابت
الخاعٍش الؿُاس ي والؿحر الظاجُت والتراحم،
لىجها في الحلُلت جفخلغ الى اإلاىهجُت
الٗلمُت بؿبب ؤهىائها و إهدُاػها .وبال
قً ،بةميان حمُ٘ الضوٌ ان حؿخُٗض
هشحرا مً وكائ٘ جاعٍسها وبكيل اؾاس ي
باالؾدىاص الى الخاعٍش الكفىي ؤهثر مً
الخاعٍش اإلاىخىب.
وفي الىكذ الحايغ حؿعى ماؾؿاث
املجخم٘ اإلاضوي ،ومجها الجمُٗت الخاعٍسُت
بالؿىٍضاء ،الى جلص ي الحلائم ومخابٗتها
إلبغاػخغهت الخاعٍش بىنفها خغهت مؿخمغة
مً زالٌ بؾىاص الىزائم اإلاىخىبت بملابالث
قفىٍت لخلً الىزائم ،لىً هجاح حهىصها
وجُىٍغ ؤصاءها ٌٗخمضان ٖلى وحىص خافؼ
لللُام بخضوًٍ جاعٍش مً ال جاعٍش مىخىبا
لهم ؤوال ،والٓغوف الحالُت التي وِٗكها
الُىم زاهُا.
ً
( ....وال بض مً الخإهُض مجضصا ٖلى ؤن
هىان جدضًاث ال خهغ لها جىاحه الخإعٍش
الكفىي ومجهاحُخه الٗلمُت .وملجابهت جلً
الخدضًاث ،ال بض مً ماعر باعٕ في بجلان
ٖمله ومخمحز في بدشه ،مخضعب ٖلى اٖضاص
الجضاوٌ الٗلمُت وَغق الافاصة مجها،

هاصئت بُٗضه ًٖ الخىحهاث الؿُاؾُت او
اللىاٖاث ألاًضولىحُت او الؿظاحاث
الاحخماُٖت ،ونض ول ما ًدهل مً
حكىهاث وجؼوٍغ وازُاء ال ًخلبلها اإلاىُم
والٗلل وال خلائم الخاعٍش.
 .9الخاجمت
ٌؿلً الباخث اإلااعر في ؾبُل الىنىٌ الى
ً
مهضاكُت خلُلت جاعٍسُت ما ،مىهجا
ً
ً ً
وَغٍلا وٖغا وقاكا ،فالباخث اإلااعر ٖلُه
ؤن ًسُى زُىاث مخخابٗت مخالػمت
ومخضازلت ٖىض هلضه وفدهه لخلً
ً
ً
اإلاهاصعالخاعٍسُت ْاهغٍا وباَىُا.
ً
بن هلض الىزائم ٖمىما هى مىهج فدو
وجدلُم لضلُل ماصي ال عوح فُه ُص ّون كبل
زالزحن ٖاما ؤو كبل ٖكغ ؾىىاث...الخ،
بِىما هلض الغاوٍت في الخاعٍش الكفىي
ً
ً
وفدهها ًىىن آهُا ووكخُا .وما ؤهثر
الغواًاث الكفىٍت في مىُلخىا وزانت
اإلاالخم البُىلُت الىَىُت التي هي مهضع
اٖتزاػ لىا وألحُالىا في اإلاؿخلبل ،وٖلُىا
اإلاؿاهمت بجض واحتهاص وحٗاون م٘ الجهاث
الاواصًمُت الٗلمُت لخخدىٌ الغواًت
الكفىٍت الى هخابُت لدكيل صٖما للحلُلت
الخاعٍسُت اإلايكىصة.
ال قً بن الخٗامل م٘ الغواًت الكفىٍت
ٖمل مًً وقاق ًخدمل فُه الباخث
ً
مجهىصا هبحرا ًومؿاولُت وجبٗاث ؤزُاء
هشحرة ،بال ؤن اإلاخٗت جىمً في اهجاػ الٗمل
ومً زم وكغه ،وخث الضاعؾحن لالهخمام
به ،لُُٗض الخىاػن الى الىخاباث الخاعٍسُت،
052

وهُفُت جدىٍل اإلالابلت الكفىٍت الى هو
مىخىب ٌؿخفُض مىه الازغون مٗخمضا ٖلى
الخدلُل ال الؿغص ونىال الى اؾخيخاحاث
ٖلمُت كابلت للخٗمُم ).....
وٖلُىا اإلاُالبت بخضعَـ الخاعٍش الكفىي
في حامٗاجىا ،وجضعَـ اإلاىهجُت الٗلمُت في
الخىزُم الخاعٍدي وخث َالب الضعاؾاث
الٗلُا وَالب اَغوخاث الضهخىعاه في
الخاعٍشٖ ،لى اٖخماص الخاعٍش الكفىي
همهضع اؾاس ي مً مهاصع الخاعٍش،
وجُبُم مىهجُت البدث والخىزُم في
الخاعٍش اإلاغئي.
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جلضًم هخاب "الىخابت الخاعٍسُت"

طمً دمحم خبُضة مإلفه ازجي عكغ ملاال

جغحمت دمحم خبُضة

مترحما مً الفغوؿُت ئلى العغبُت ألؾاػين
املعغفت الخاعٍسُت وإلاوؿاهُت ،الظًً بغػوا في

عاصٌ الىفاحي ػالب صهخىعاه ولُت

الىؾؽ ألاواصًمي الفغوسخي ووؾمىا فُما بعض

العلىم إلاوؿاهُت والاحخماعُت بخىوـ

بىخاب "الخاعٍش الجضًض La nouvelle histoire
" .ئط عغفىا بىخاباتهم وهظغٍاتهم املجضصة

صضع املإلف "الىخابت الخاعٍسُت" للمإعر

وجؼغكهم ئلى مباخث معغفُت ػير مؿبىكت

واملترحم دمحم خبُضة عً صاع اليكغ "ئفغٍلُا

باليؿبت ئلى معكغ املإعزين الىالؾُىُين:

الكغق" ؾىت  ،5102في ػبعت زاهُت مىلدت

والخاعٍش والعلىم الاحخماعُت والخاعٍش والظاهغة

لؼبعت ؾابلت صضعث كبلها بعكغ ؾىىاث.

وجاعٍش العللُاث أو الظهىُاث .هىه الياجب في

امخض الىخاب على  532صفدت مً الخلؼُع

ملضمت هخابه بخؼىع الىخابت الخاعٍسُت

املخىؾؽ ،وكؿمه صاخبه ئلى ملضمت وزالزت

الفغوؿُت زالٌ اللغن العكغًٍ ،أو ما ؾماه

فصىٌ مخىاػهت مً خُث الحجم .وأعصفه

ب"الخىحهاث إلاؾؼىػغ افُت املعاصغة"،

بمعجم كُم جظمً مفاهُم ومصؼلحاث

مثيُا على حغأة عضص مً املإعزين في الخغوج

مخضاولت في علم الخاعٍش وإلاوؿاهُاث بصفت

عً صو اةغ البدث املألىفت ،جلً التي ػضث

عامت ،وبلاةمت بِبلُىػغ افُت زغٍت مً قأجها أن

طُلت ،وػلب على هخاةجها الخىغاع والاحتراع.

جىحه اللغاء واملهخمين هدى ئخاالث مغحعُت

فخىؾعذ لخؼغح اهخماماث أزغي مؿخدضزت

طاث كُمت معغفُت كُمت .أما صاخب الىخاب

قؼلذ املهخمين في ازخصاصاث مخىىعت،

فهى أواصًمي مخسصص في الخاعٍش الاحخماعي

حاعلت الىخاباث الخاعٍسُت الجضًضة مدل

باألهثروبىلىحُا

مخابعت مً ػغف الجمُع .وللض اهؼلم هظا

الخاعٍسُت واملىاهج والترحمت .وان كض قؼل

الخجضًض بصفت حلُت هما هى معلىم مع ظهىع

زؼت أؾخاط ػاةغ بجامعت "فغاوؿىا عابلي"

مجلت "الحىلُاث" الفغوؿُت ؾىت  ،0252ووان

بخىع بفغوؿا ،وواهذ له عضة مؿاهماث بدثُت

مً عمىػها آهظان ول مً ماعن بلىن ولىؾُان

في هضواث صولُت اخخظىتها مىابغ حامعُت

فُفغ .وجأهضث جلً الخجضًضاث مع ظهىع هخاةج

مسخلفت .عغف عىه خظكه اللؼخين :العغبُت

املإعر املجضص فغهاهض بغوصًل صاخب املإلفاث

والفغوؿُت ،ما أجاح له جغحمت عضًض امللاالث

الؼؼٍغة التي عىِذ بخاعٍش الكعىب املخىؾؼُت

مً الفغوؿُت ئلى العغبُت.

وزلافاتها وخظاعاث العالم ،والتي طمنها عؤٍخه

وله

اهخماماث

مخصلت
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الجضًضة للؼمً ،الظي كؿمه ئلى أصىاف زالزت:

ؾاهمذ في صُاػت معالم ػغٍم ما وؾم

ففي الصىف ألاوٌ هجض الؼمً الجؼغافي وهى

ب"الخاعٍش الجضًض".

ػمً زابذ و عاهضً ،ؼلم علُه بعع املإعزين

كؿم الىخاب هما أؾلفىا ئلى زالزت فصىٌ،

صفت الؼمً الؼىٍل .وهى جاعٍش ٌعجى بضعاؾت

جظمً ول واخض منها أعبع ملاالث مترحمت

حىاهب مً خُاة الجماعاث البكغٍت في

جخدغن طمً ؾُاق معىىي واخض .فخدذ

عالكتها باملجاٌ الجؼغافي و أزغها علُه ،خُث

عىىان "الخاعٍش والعلىم الاحخماعُت" ،جظمً

ًىىن فُه وؿم الخبضٌ بؼيء ،وزاهُا الؼمً

الفصل ألاوٌ امللاالث الخالُت :ألاوٌ "الخاعٍش

الضوعي وهى الظي ًغ اكب وٍضعؽ ألاخضار
الضوعٍت

والضوعاث

إلاهخاحُت

وإلازىىلىحُا" لفغوؿىا فىعي ،والثاوي بعىىان

والضوعاث

"الخاعٍش واملنهاج امللاعن" لجىفغي بغولىف،

الضًمؼغ افُت أو الضوعاث البُىلىحُت ،وزالثا

والثالث "مً الخاعٍش الؿغصي ئلى الخاعٍش

الؼمً الفغصي أو ػمً ألاخضار الظي ٌعجى
باألخضار

الؿُاؾُت

إلاقيالي" لفغهاهض بغوصاٌ ،والغابع بعىىان "مً

والعؿىغٍت

ألاهثروبىلىحُا الى ألاصب" للياجب ألامغٍيي

والضًبلىماؾُت وهى جاعٍش طو طبظباث كصيرة

هُىِث بغاون .عملذ هظه الىصىص حمُعها

على خض حعبير املترحم .وللض بضا ملحمض خبُضة

على ئبغاػ اهفخاح علم الخاعٍش مىظ مؼلع اللغن

أن الخدىٌ الىبير والفاعق الظي ػغأ على علم

العكغًٍ على بلُت الخسصصاث ألازغي

الخاعٍش هى جدىٌ اججاه اهخمام عضص مً

اللغٍبت مىه والتي طهغها أمثلت منها في الفلغة

الباخثين هدى مىاطُع الؼمً الؼىٍل

الؿابلت ،وللض كاص جلً املغخلت عضص مً

واللظاًا املخصلت بالكعىب وألافياع والخمثالث

املإعزين املجضصًً مً أمثاٌ فغهاهض بغوصاٌ

والظهىُاث والحُاة الُىمُت ومكاػل الفئاث

وحىعج صوبي وبُير قىوي وحان صوباهحي

املهمكت بضال عً جاعٍش الحيام والؼعاماث

وػيرهم ،زم عاًىا اهفخاخا على اوكؼاالث

والبالػاث والحغوب .وللض صفع الخجضًض

معغفُت أزغي مؿخلهمت مً جسصصاث

الؼاعب على اوكؼاالث املإعزين في مغخلت أولى

ئزىىلىحُت :واللباؽ وألاػظًت وألامغاض

ئلى الاهفخاح على مىاهج بدث حضًضة مخىاهجت

والعاةلت والجيـ وألاكلُاث واملهمكين وصعاؾت

مع علم الخاعٍش بمسخلف صىىفه :مً اكخصاص

الؿلىواث واملىعوزاث و أوؿاق اللُم.

وحؼغ افُا و إزىىلىحُا و أهثروبىلىحُا وعلم

اهخم الفصل الثاوي بمؿألت "الخاعٍش والظاهغة"

احخماع وعلم هفـ وفلؿفت ،ولها عىامل

وفُه أوعص الياجب ملاال لبُاع هىعا بعىىان
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"الظاهغة الجماعُت" التي جأزظ خؿب جغحمت

الكهاصة والخفؿير والفهم....باكغاع إلاهصاف

دمحم خبُضة "صىعة طهغي أو مجمىعت طهغٍاث

بالىظغ ئلى الاصعاءاث املخىافؿت للظاهغاث

واعُت أو ػير واعُت لخجغبت معاقت أو مكبعت

املجغوخت وأخُاها الالمبالُت بمأؾاة لازغًٍ".

بدمىلت أؾؼىعٍت ،كىامها هىٍت حماعُت طاث

وجظمىذ امللالت الثالثت طمً هظا الفصل

اعجباغ وزُم باإلخؿاؽ باملاضخي" .وكاعن

صعاؾت ألهمُت الغواًت الكفهُت مً مىظىع

الياجب في ملاله بين "الظاهغة الخاعٍسُت"

فُلُب حىجاع الظي صعا ئلى ئعاصة الاعخباع ئلى

و"الظاهغة الجماعُت" وجبين له أن الظاهغة

الىص الكفهي ،خُث وان للباخثين ألامغٍىُين

الجماعُت هي "ما جبلى مً املاضخي في معاف

الؿبم في هظا الاججاه ،زصىصا عىضما اهىب

الجماعاث أو ما ًخمثل بكأهه[ ....وهي]ئعر ػير

عضص منهم على العىصة ئلى صعاؾت قهاصاث

كابل للخصغف ،وفي الىكذ طاجه ؾهل

العبُض الؿىص في صعاؾت الخاعٍش ألامغٍيي.

الاؾخعماٌ وأصاة هظاٌ وؾلؼت ،بل أًظا عهان

وجظمىذ امللالت الغابعت هصا بعىىان "الخاعٍش

اهفعالي وعمؼي" .وعلى العىـ مً طلً ،فان

الفىعي" أو ما ؾمي أًظا ب "الخاعٍش الغاهً"

الظاهغة الخاعٍسُت جمخاػ بالىخضة ،فهي زمغة

لبرهاعبُالع.

جللُض معغفي و"علمي" .وفي امللاٌ الثاوي الظي

اوكؼل الياجب في الفصل الثالث ب "جاعٍش

اجسظ عىىان "الخاعٍش والظاهغة" لبىٌ عٍىىع،

العللُاث" فأوعص ملالت أولى بعىىان

جدضر الياجب عً أؾـ الخمثل الخاعٍساوي

"العللُاث" لجان عوفاٌ ،وملالت زاهُت بعىىان

للماضخي ،مخىاوال في هفـ الؿُاق مىاطُع

"العللُاث جاعٍش مبهم" لجان لىكىف وملالت

مخصلت باملؿألت والفغق بين "الظاهغة الفغصًت"

زالثت بعىىان "العللُاث والالقعىع الجماعي"

و"الظاهغة الجماعُت".وعغج املترحم على

ملِكاٌ فىفُل ،وملالت عابعت بعىىان

حعغٍف أصىاف الظاهغة فلؿمها ئلى زالزت

"ألاهثروبىلىحُا الخاعٍسُت" ألهضعي بىعكُاع.

مؿخىٍاث :وهي "الظاهغة املحظىعة" و"الظاهغة

وللض قضصث هظه الىصىص على زغاء خلل

املضبغة" و"الظاهغة املغػمت" .وخىٌ ازخالف

"جاعٍش العللُاث" همجاٌ بدثي ًلخلي فُه

الخمثالث للماضخي بين الظاهغة والخاعٍش أوعص

الخاعٍش الاحخماعي بخاعٍش ألاوؿاق الثلافُت ،مما

خبُضة أن الظاهغة "جمخاػ باؾخعغاف املاضخي

ًدُذ ئمياهُاث مخىىعت ملعالجت وصعاؾت

هشخيء مىحىص ومىعضم في طاث الىكذ ،أما

املى اكف ئػاء مؿاةل أعكذ إلاوؿان مىظ

الخاعٍش فُدظى باللضعة على جىؾُع الىظغة في

وحىصه في هظا الىىن :والحُاة واملىث واملعخلض

امليان وفي الؼمان ،بلىة الىلض طمً حؿلؿل

والؼلىؽ والخلالُض .وفي هظا الفصل عاص
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الياجب ئلى صعاؾت هخاةج عضص مً الباخثين
الظًً اقخؼلىا على هظا الصىف مً املىاطُع
هجىن هىػٍىؼاو هىعبير ئلُاؽ وحان لىػىف
وفُلُب حىجاعومِكُل فىفُل وػيرهم .هما هىه
طمً هظا الفصل بدىىَع الباخثين الجضص
ملصاصع بدىثهم وعضم الاهخفاء بالىزاةم
املىخىبت ،ئط لجأوا ئلى اؾخسضام ول املخلفاث
املاصًت واملكاهض الفىُت والغواًاث الكفهُت
وختى الفىليلىعٍت.
عمىما ٌعض هخاب "الىخابت الخاعٍسُت" مً
مىظىعها مضوهت طاث كُمت معغفُت مهمت
ًدخاحها الباخثىن في خلىٌ املعغفت إلاوؿاهُت
لالػالع على وكىءعضص مً الحلىٌ الىظغٍت
الؼغبُت وجؼىعها ،وما جدُده مً مؿاعب
حضًضة هدى آفاق أعخب في صعوب املعغفت
املخبضلت أصال والغ افظت للمهاصهت .وال ًمىً
أن هسخم صون أن وكُض بصبر الياجب و أهاجه في
ميابضة صعىباث الترحمت والىلل لىصىص
ػلب عليها الؼابع الىظغي ،ألحل بلىغ جغحمت
مفُضة جىىن خلا حؿغا آمىا لبلىغ املهخمين
العغب ملعاعف "لازغاللؼىي".
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