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مترابُت ،واإلااعر اًًا اًًا هى لىخضه ًجُض
الخٗامل م٘ ٧ل مهاصع اإلاٗلىماث وٍ٣ىم
بخدلُلها وه٣ضها وجمدُهها واؾخسالم الىخاثج
وال٣غاءاث والخ٣اث ٤مجها.
اإلاكخٛلىن في ٖلم الخاعٍش ٖلى ازخال ٝاإلاضاعؽ
الخاعٍسُت بدشىا ًٖ وي٘ آلُاث و٢ىاٖض للبدض
في الخاعٍش للسغوط بيخاثج ؾلُمت ٚحر مخدحزة وال
جسال ٠الٗ٣ل واإلاىُ.٤
اط ٌكترٍ في جد ٤ُ٣الٗلمُت الخاعٍسُت جض٤ُ٢
اإلاهاصع واظغاء الٟدو والخض ٤ُ٢للمهاصع
الخاعٍسُتٞ ،الضعاؾت الخاعٍسُت حكترٍ
اإلاىيىُٖت وحسجُل الخضر الخاعٍدي ٦ما مشبذ
في الىزاث ٤واإلاهاصع م٘ الاقتراٍ في ان ٌسجل
اإلااعر اخضار الخاعٍش وؾغصها م٘ يغوعة بُان
اؾباب طل ٪الخضر وماهي الىخاثج التي الذ الحها
الاويإ هدُجخهًٞ ،ال ًٖ ان الخضر الخاعٍدي
ًتر ٥ازاع ومخٛحراث ؾُاؾُت واظخماُٖت ٦بحرة.
الخاعٍش ٖلم بخاعٍش جُىعه وجىىٕ الاؾالُب التي
اعج٣ى الحها بالبدض وبدىىٕ مهاصعه ،الغواًت
املجلـ،ال٣هت،الكٗغ،الخضوًٍ ،وهظه ٧لها
مهاصع خٟٓذ لىا جاعٍش الامم والكٗىب.
والخاعٍش ٖلما باهمُخه للكٗىب والاممٞ ،هى
ٌُٗي الخجغبت والضعؽ والهىٍت لالمم والكٗىب،
وَٗؼػ لضحها الكٗىع بالضوع والغؾالت التي
جدملها،وٖلى الغٚم مً ان ٖلم الخاعٍش ال ًمل٪
هٟـ اصواث وزُىاث البدض في الٗلىم
الهغٞت ،الا اهه ظؼء مً ٖلىم اوؿاهُت واؾٗت
جمخل ٪مٗاًحر البدض الٗلمي ،ػٍاصة ٖلى اهه
ًد ٟٔسجال لخُىع الٗلىم  ،بل انبذ الخاعٍش
خ٣ال ججخم٘ ُٞه الٗلىم ،وانبذ خُ٣بت لها.

٧لمت الٗضص

ٖلم الخاعٍش
الاؾخاط الض٦خىع
ابغاهُم ؾُٗض البًُاوي

٧ىن الخاعٍش ٖلم ٞ ،ان طل ٪ل٩ىهه ٌكخمل ٖلى
مٗاع٦ ٝشحرة ،وله ٢ىاٖضه وانىله ومىهجه ،
ٞهى ال ً٨خٟي بالىن ٠والؿغص والى٣ض
والخمدُو ،بل اهه ًخًمً ٖملُاث طهىُت
وجدلُلُه وجغُ٦بُت للى٢ىٖ ٝلى الٗلل والاؾباب
وبُان الىخاثج ،وهى ٖلم ًضعؽ الخُىع البكغي
في ظمُ٘ مجاالجهًٞ ،ال ًٖ اهه اٖخمض ٖلى
زُىاث مىهج بدض جاعٍسُت ٖلمُت٧ ،الخجغٍب
الاؾخ٣غاجي وم٣اعهت خهُلت مً الاخضار وخهغ
ْاهغة واخضة لضعاؾتها وٍم ً٨ان ًخىنل الى
اخ٩ام ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها في اإلاؿخ٣بل.
ٌٗخمض الخاعٍش في الخ٣اث ٤التي ًخىنل الحها ٖلى
ال٨خب واإلاهاصع والصخ ٠والىزاث ٤والاوعا١
الصسهُت واإلاؿدىضاث وسجالث الاعقُ٠
و٦خب الخاعٍش ،وبالخالي ٞاإلااعر مً زال ٫هظه
اإلاغاظ٘ واإلاهاصع اإلاخىىٖت ٢اصع ٖلى ج٣ضًم
و٦خابت سجل باإلااض ي الاوؿاوي وج٣ضًم خ٩اًت
و٢هت وعاي وهدُجت وجدلُلٞ،الخاعٍش ًا٦ض ان
الاخضار الؿاب٣ت ج٣ضم هخاثج و٢غاءاث وهخاثج
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هُئت الخدغٍغواللجىت الٗلمُت
الاؾدكاعٍت
عئِـ الخدغٍغ
الاؾخاط الض٦خىع ابغاهُم ؾُٗض البًُاوي
هائب عئِـ الخدغٍغ
الض٦خىع ٖشمان بغهىمي  /جىوـ
ؾ٨غجيرة الخدغٍغ
الض٦خىعة وٞاء ؾمحر وُٗم مهغ
هُئت الخدغٍغ
الاؾخاط الض٦خىع هاهضة خؿحن ٖلي الاؾضي
الاؾخاط الض٦خىعة ظىان ٖبضالجلُل همىهضي
الهُئت الٗلمُت
• ؤ.ص نباح عمٌُ  /الٗغا١
• ؤ.ص ٖالء الغهُمي /الٗغا١
• ص .لخؿً ؤوعي  /اإلاٛغب
• ؤ.ص مُالص مٟخاح الخغاسي لُبُا
ؤ.ص خاجي صوعان /جغُ٦ا
•
• ص .ؾلُم الهىاوي /ؾلُىت ٖمان
• ؤ.م.ص هىعالضًً زيُى  /الجؼاثغ
* صٖ.بض اإلاىمً بً نٛحر /الجؼاثغ
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وج٣ىم هُئه الخدغٍغ بال٣غاءة ألاولُت للبدىر
الٗلمُت اإلا٣ضمت لليكغ باملجلت للخإ٦ض مً
جى اٞغ م٣ىماث البدث الٗلمي وجسً٘
البدىر والضعاؾاث واإلا٣االث بٗض طل٪
للخدُ٨م الٗلمي واإلاغاحٗت اللٛىٍت.
ًد ٤لهُئت الخدغٍغ احغاء الخٗضًالث الك٩لُت
ٖلى اإلااصة اإلا٣ضمت لليكغ لخ ً٨و ٤ٞاإلاُٗاع
جيؿُ ٤الىو في ٖمىصًً م٘ مغاٖاة جى ا٤ٞ
حجم وهىٕ الخِ م٘ وسخه اإلا٣ا ٫اإلاُٗاعي.
هُئه الخدُ٨م
ٌٗخمض ٢غاع ٢بى ٫البدىر اإلا٣ضمت لليكغ ٖلى
جىنُه هُئه الخدغٍغ واملخ٨مين ،اط ججغي
ٖملُت الخدُ٨م الؿغي لالبدار اإلا٣ضمت و٣ٞا
الؾخماعة زانت بظل.٪
ٌؿدىض املخ٨مىن في ٢غاعاتهم في جدُ٨م البدث
الى اإلاضي اعجباٍ البدث بد٣ل اإلاٗغٞت
والُ٣مت الٗلمُت لىخائجه ومضي اناله ا٩ٞاع
البدث ومىيىُٖه وص٢ه الاصبُاث اإلاغجبُت
بمىيىٕ البدث وقمىلهاًٞ ،ال ًٖ ؾالمه
اإلاىهج الٗلمي اإلاؿخسضم في الضعاؾت ومضي
مالءمت البُاهاث والىخائج الجهائُت لٟغيُاث
البدث وؾالمه جىُٓم اؾلىب الٗغى مً
خُث نُاٚت الا٩ٞاع ولٛت البدث وحىصه
الجضاو ٫والاق٩ا ٫والهىعوويىخها.
البدىر والضعاؾاث التي ً٣ترح املخ٨مىن
احغاء حٗضًالث حظعٍه ٖلحها حٗاص ٫الى
اصخابها ألحغائها في مىٖض ا٢هاه اؾبىٖين
مً جاعٍش اعؾا ٫الخٗضًالث اإلا٣ترخت الى اإلاال٠
اما اطا ٦ىذ الخٗضًالث َُٟٟت ٞخ٣ىم هُئه
الخدغٍغبةحغائها.

املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماُٖت
الؿُاؾاث وال٣ىاٖض والاحغاءاث
جغخب املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماُٖت والاحخماُٖت البدىر الٗلمُت
اإلا٨خىبت و٣ٞا للمٗاًير الٗلمُت في اي مً
الخ٣ى ٫الضعاؾاث الخاعٍسُت او الٗلىم
اإلاؿاٖضة طاث الٗال٢ت وَكمل طل٧ ٪ل الٗلىم
هٓغا لُبُٗت الخاعٍش ٗ٦لم ًدىاو ٫اليكاَاث
الاوؿاهُت ٧اٞت م٘ مغاٖاة ٖضم حٗاعى
الاٖما ٫الٗلمُت اإلا٣ضمت لليكغ م٘ الٗ٣ائض
الؿماوٍت ،والا جخسظ اًه نٟت ؾُاؾُت والا
جخٗاعى م٘ الاٖغا ٝوالازال ١الخمُضة ،وان
جدؿم بالجضة وألانالت واإلاىيىُٖت وج٨خب
بلٛه ؾلُمه واؾلىب واضح.
ؾُاؾاث اليكغ
حؿعى املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاحخماُٖت والاحخماُٖت الى اؾدُٗاب عو اٞض
٧ل الا٩ٞاع والث٣اٞاث طاث البٗض الخاعٍخي
وَؿٗضها ان حؿخ٣بل مؿاهماث الاٞايل
يمً ا٢ؿام الضوعٍت البدىر والضعاؾاث
ٖغوى ال٨خب ٖغوى الاَاعٍذ الجامُٗت
وج٣اعٍغالل٣اءاث الٗلمُت.
هُئه الخدغٍغ
حُٗي هُئت الخدغٍغ ألاولىٍت في اليكغ
والٗغوى والخ٣اعٍغ خؿب ألاؾبُ٣ت الؼمىُت
الىاعصة للمجلت ،وو٣ٞا الٖخباعاث ٖلمُت و ٞىُت
جغاها هُئه الخدغٍغ.
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اعقاصاث اإلاالٟين (الاقتراَاث الك٩لُت
واإلاىهجُت)
ًيبغي الا ًؼٍض حجم البدث ٖلى زالزين 30
نٟده وال ً٣ل ًٖ  12نٟدت حجم ، A4م٘
الالتزام بال٣ىاٖض اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاإلاُا بك٩ل
البدىر بدُث ً٨ىن املخخىي خؿب
الدؿلؿل ملخو م٣ضمه مىيىٕ البدث
زاجمه مالخ ٤الاق٩ا ٫الجضاو ٫الهىامل
اإلاغاح٘ .
ٖىىان البدث
ًجب ان ال ًخجاوػ ٖىىان البدث ٖكغًٍ 20
٧لمه وان ًدىاؾب م٘ مًمىن البدث وٍض٫
ٖلُه او ًخًمً الاؾخيؿار الغئِس ي.
هبظه ًٖ اإلاال ٠واإلاالٟين
ً٣ضم م٘ البدث هبظه ًٖ ٧ل مال ٠في خضوص
٧ 50لمه جبين ازغ صعحت ٖلمُت خهل ٖلحها
واؾم الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم التي خهل
مجها ٖلى الضعحت الٗلمُت والؿىت والىُْٟت
الخالُت واإلااؾؿت او الجهت او الجامٗت التي
ٌٗمل لضيها واملجاالث الغئِؿُت الهخماماجه
البدثُت م٘ جىيُذ ٖىىان اإلاغاؾلت الٗىىان
البرًضي واع٢ام الخلُٟىن اإلاىباًل الجىا٫
والٟا٦ـ.
نىعشخهُت
جغؾل نىعه واضخت لصخو ال٩اجب ليكغها
م٘ .
ملخو البدث
ًجب ج٣ضًم ملخو باللٛت الاه٩ليزًت للبدىر
والضعاؾاث باللٛت الٗغبُت في خضوص  100الى
٧ 150لمت ،اما البدىر والضعاؾاث باللٛت

جبظ ٫هُئه الخدغٍغ الجهض الالػم إلجمام ٖملُه
الخدُ٨م مً مخابٗه احغاءاث الخٗضًل
والخد ٤٣مً اؾدُٟاء الخهىٍباث والخٗضًالث
اإلاُلىبت ختى الخىنل الى ٢غاع بكإن ٧ل بدث
م٣ضم مً ٢بل اليكغ بدُث ًخم ازخهاع
الى٢ذ الاػم لظل ٪الى ؤصوي مم.ً٨
في خاله ٖضم مىاؾبه البدث لليكغ ج٣ىم
الضوعٍت بإزُاع الباخث بظل ،٪اما باليؿبت
للبدىر اإلا٣بىلت والتي احخاػث الخدُ٨م و٤ٞ
الًىابِ الٗلمُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها واؾخىٞذ
٢ىاٖض وقغوٍ اليكغ باملجلت ُٞمىذ ٧ل باخث
اٞاصه ب٣بى ٫بدثه لليكغ.
البدىر والضعاؾاث الٗلمُت
ج٣بل الاٖما ٫الٗلمُت اإلا٨خىبت باللٛخين
الٗغبُت وؤلاهجليزًت التي لم ٌؿب ٤وكغها
وج٣ضًمها لليكغ في مجله ال٨تروهُه او مُبىٖت
ازغي.
ًجب ان ًدؿم البدث الٗلمي بالجىصة
وألانالت في مىيىٖه ومىهجه وٖغيه
مخى ا٣ٞا م٘ ٖىىاهه.
التزام ال٨خاب باألماهت الٗلمُت في ه٣ل
اإلاٗلىماث و ا٢خباؽ الا٩ٞاع وٖؼوها ألصخابها
وجىزُ٣ها بالُغ ١الٗلمُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها.
اٖخماص الانى ٫الٗلمُت في اٖضاص و٦خابه
البدث مً جىزُ ٤وهىامل ومهاصع ومغاح٘
م٘ الالتزام بٗال٢اث الترُ٢م اإلاخىىٖت.
اُٖاء مؿاخت واؾٗت للخدلُل والاؾخيباٍ
وال٣غاءاث ال٨ٟغٍت والخىٗ٢اث اإلاؿخ٣بلُت
باليؿبت للمىيىٖاث التي جإزظ بٗضا جاعٍسُا
ؾُاؾُا.
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زاجمت البدث
جدخىي ٖلى ٖغى مىيىعي للىخائج
والخىنُاث الىاججت ًٖ مدخىي البدث ٖلى
ان ج٨ىن مىحؼه بك٩ل واضح وال جإحي م٨غعه إلاا
ؾب ٤ان جىاوله الباخث في احؼاء ؾاب٣ه مً
مىيىٕ البدث .
الهىامل
ًجب اصعاج الهىامل بُغٍ٣ت ال٨تروهُت في
اؾٟل ٧ل نٟدت في ق٩ل اع٢ام مدؿلؿله ل٩ل
نٟدت ،وو٣ٞا لضلُل قُ٩اٚى.
حجم وهىٕ الخغوٝ
حٗخمض املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
خغ Sakkal Majalla ٝحجم ٚ 20امٌ
للٗىىان الغئِس ي وحجم ٚ18امٌ للٗىىان
الٟغعي وحجم ٚ 16امٌ للمتن وحجم 14
ٖاصي للهىامل.
ٖغوى ال٨خب

ؤلاهجليزًت ًغ ٤ٞمٗها ملخو باللٛت الٗغبُت في
خضوص  150الى ٧ 200لمت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت
ال٩لماث التي حؿخسضم للٟهغؾت ال جخجاوػ
ٖكغه ٧لماث ًسخاعه الباخث بما ًخىا٦ب م٘
مًمىن البدث وفي خاله ٖضم ط٦غها ج٣ىم
هُئه الخدغٍغ بازخُاعها ٖىض ٞهغؾت اإلا٣ا٫
واصعاحه في ٢ىاٖض البُاهاث بٛغى ْهىع
البدث ازىاء ٖملُت البدث والاؾترحإ ٖلى
قب٨ه الاهترهِذ.
مجا ٫البدث
ؤلاقاعة الى مجا ٫جسهو البدث اإلاغؾل
الٗام والض.٤ُ٢
اإلا٣ضمت
جًمً اإلا٣ضمت بىيىح صواعي احغاء البدث
والهض ٝوحؿائالث وٞغيُاث البدث م٘ ط٦غ
الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت.

 جيكغ املجلت اإلاغاحٗاث الخُُ٣مُت
لل٨خب الٗغبُت وألاحىبُت خضًثه
اليكغ.

مىيىٕ البدث
ًغاعي ان جخم ٦خابت البدث بلٛت ؾلُمه
واضخه مغ٦ؼة ،وبإؾلىب ٖلمي خُاصي وٍيبغي
ان ج٨ىن الُغ ١البدثُت واإلاىهجُت اإلاؿخسضمت
واضخه ومالئمه لخد ٤ُ٣الهض ٝوجخىٞغ ٞحها
الض٢ت الٗلمُت م٘ مغاٖاه اإلاىا٢كت والخدلُل
اإلاىيىعي الهاص ٝفي يىء اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة
بُٗضا ًٖ الخكى ج٨غاعالؿغص.
الجضاو ٫والاق٩ا٫
ًيبغي جغُ٢م ٧ل حضو ٫ق٩ل م٘ ط٦غ ٖىىان
ًضٖ ٫لى ٞدىاه وؤلاقاعة الُه في متن البدث
ٖلى ان ًضعج في اإلاالخ ٤وٍم ً٨وي٘ الجضاو٫
في متن البدث اطا صٖذ الًغوعة الى طل.٪

ً جب ان ٌٗالج ال٨خاب اخضي الً٣اًا
او املجاالث الخاعٍسُت اإلاخٗضة وَكخمل
ٖلى اياٞه ٖلمُه حضًضه.
ٌٗ غى ال٨خاب ملخها و اُٞا
ملخخىٍاث ال٨خاب م٘ بُان اهم اوحه
الخميز واوحه ال٣هىع و ابغاػ بُاهاث
ال٩اجب ٧امله في اوٖ ٫غى اؾم
اإلاال ٠املخ ٤٣اإلاترحم الُبٗت
الىاقغ م٩ان اليكغ ؾىه اليكغ
الؿلؿلت ٖضص الهٟداث .
6
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 الا جؼٍض ٖضص الهٟداث الٗغى ًٖ 8
نٟداث.
ٖغوى الاَاعٍذ الجامُٗت

والتي جخهل مىيىٖاتها بالضعاؾاث
الخاعٍسُت والاحخماُٖت والاوؿاهُت.
ٌ كترٍ ان ٌُٛي الخ٣غٍغ ٗٞالُاث
الل٣اء هىه ماجمغ وعقه ٖمل ؾِىماع
مغ٦ؼا ٖلى الابدار الٗلمُت واوعا١
الٗمل اإلا٣ضمت وهخائجها واهم
الخىنُاث التي ًخىنل الحها الل٣اء.

 جيكغ الضوعٍت ٖغوى الاَاعٍذ
الجامُٗت عؾائل الض٦خىعاه واإلااحؿخير
التي جم احاػتها بالٟٗل وٍغاعي في
اإلاىيىٖاث اإلاٗغويت ان ج٨ىن
خضًثه وجمثل اياٞت ٖلمُت حضًضة في
اخضي خ٣ى ٫الضعاؾاث الخاعٍسُت
والٗلىم طاث الٗال٢ت .وزانت التي
حٗالج مىيىٖاث ٨ٞغٍت جاعٍسُت
حؿهم في وي٘ اَاع هٓغي إلاضعؾت
جاعٍسُت حضًضة.
 ابغاػ البِىاث ٦ما وعصث في او ٫الٗغى
اؾم الباخث اؾم اإلاكغ ٝال٩لُت
الجامٗت الضولت ؾىه ؤلاحاػة.

 ال جؼٍض ٖض نٟداث الخ٣غٍغ ًٖ 6
نٟداث.
٢ىاٖض ٖامت
جغؾل ٧اٞه الاٖما ٫اإلاُلىبت لليكغ بهُٛه
ووعص ,وال ًلخٟذ الى اي نُ ٜازغي .
اإلاؿاهمىن للمغة الاولى مً اًٖاء هُئه
الخضعَـ بالجامٗاث ًغؾلىن اٖمالهم
مصخىبت بؿيرهم الٗلمُت و٣ٞا ؤخضر همىطج
م٘ نىعة شخهُت واضخت.
جغجِب الابدار ٖىض وكغها في املجلت و٤ٞ
اٖخباعاث ٞىُت ال ٖال٢ت لها بم٩اهت الباخث او
ُ٢مت البدث.
خ٣ى ١اإلاال٠
 اإلاال ٠مؿئى ٫مؿئىلُه ٧امله ٖما
ً٣ضمه لليكغ باملجلت وًٖ جىٞغ ألاماهت
الٗلمُت به ؾىاء إلاىيىٖه او ملخخىاه
ول٩ل ما ًغص بىهه وفي الاقاعة الى
اإلاغاح٘ ومهاصع اإلاٗلىماث.

 ان ٌكمل الٗغى ٖلى م٣ضمت لبُان
اهمُت مىيىٕ البدث م٘ ملخو
إلاك٩لت مىيىٕ البدث وُُٟ٦ت
جدضًضها.
 ملخو إلاىهج البدث وٞغويه وُٖيخه
واصو اجه وزاجمت الهم ما جىنل الُه
الباخث مً هخائج.
 وال جؼٍض ٖضص نٟداث ٖغى
الاَغوخت او الغؾالت ًٖ  8نٟداث.

 حمُ٘ آلاعاء والا٩ٞاع واإلاٗلىماث
الىاعصة بالبدث حٗبر ًٖ عاي ؤخض ٚيره
ولِـ للمجلت او هُئت الخدغٍغ اًه
مؿئىلُه في طل.٪

ج٣اعٍغالل٣اءاث الخٗلُمُت
 جغخب املجلت بيكغ الخ٣اعٍغ الٗلمُت
ًٖ الىضواث واإلااجمغاث والخل٣اث
الى٣اقُت ؾِىماع الخضًثت الاوٗ٣اص
7
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ً خم الاٖالن ًٖ نضوع الضوعٍت ٖبر
اإلاى ا ٘٢اإلاخسههت واملجمىٖاث
البرًضًت والكب٩اث الاحخماُٖت.

 جغؾل املجلت ل٩ل ناخب بدث ميكىع
وسخت ال٨تروهُت مخ٩املت للٗضص
الهاصع.
ً د ٤لل٩اجب اٖاصه وكغ البدث بهىعه
وعُ٢ه او ال٨تروهُه بٗض وكغه في املجلت
صون الغحىٕ لهُئت الخدغٍغ وٍد٤
للمجلت اٖاصه وكغ اإلا٣االث والبدىر
بهىعه وعُ٢ت لٛاًاث ٚير عبدُت صون
الغحىٕ لل٩اجب.

عؾىم اليكغ 100 :صوالع
اإلاغاؾالث
جغؾل الاٖما ٫اإلاُلىبت لليكغ الى عئِـ
الخدغٍغ
historical.magazine2015@gmail.com

ً د ٤للمجلت اٖاصه وكغ البدث
اإلا٣بى ٫مىٟهال او يمً مجمىٖه مً
اإلاؿاهماث الٗلمُت الازغي بلٛتها
ألانلُت او مترحمت الى اًه لٛت ازغي
وطل ٪بهىعه ال٨تروهُه او وعُ٢ت
لٛاًاث ٚيرعبدُه.
 ال جض ٘ٞاملجلت اًه م٩اٞئاث مالُه ٖما
ج٣بله لليكغ ٞحها وَٗض ما ًيكغ ٞحها
اؾهاما مٗىىٍا مً ال٨خاب في ازغاء
املخخىي الغ٢مي الٗغبي.
الانضاعاث والخىػَ٘
 جهضع املجلت الضولُت للضعاؾاث
الخاعٍسُت بك٩ل صوعي ٞهلي ،ومً
اإلام ً٨ان جهضع قهغٍا و٣ٞا لالبدار
اإلا٣ضمت واإلالٟاث الٗلمُت.
 املجلت مخاخت لل٣غاءة والخدمُل ٖبر
مىٗ٢ها الال٨ترووي ٖلى قب٨ه
الاهترهِذ.
 جغؾل الاٖضاص الجضًضة الى ٦خاب
املجلت ٖلى بغٍضهم الال٨ترووي الخام.
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"الىي٘ الؿُاس ي والٗؿ٨غي لٗمان
في الٗهىع ؤلاؾالمُت مً زال٫
مهاصعالجٛغ اُٞين اإلاؿلمين"

في ٖمان بحن ال٣باثل ؤو يض الخضزالث
الساعظُت.
اإلا٣ضمت
لم ًدٌ الجاهب الؿُاس ي والٗؿ٨غي بال بجزع
ٌؿحر مً اإلاٗلىماث والىهىم والتي ا٢خهغث
ٖلى بٌٗ الجٛغاُٞحن اإلاؿلمحن .ولٗل طل٪
ٌٗىص بلى بٗض اإلاى ٘٢الجٛغافي هىٖا ما ًٖ
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت في صمك ٤وبٛضاص وبالخالي ٧ان
الاهخمام بإَغا ٝالضولت ؤ٢ل م٣اعهت باأل٢الُم
املجاوعة للٗانمت وؤلا٢لُم اإلاغ٦ؼي .وهظا ألامغ ال
ًىُبٖ ٤لى الجٛغاُٞحن اإلاؿلمحن وخضهم بل
ختى ٖلى مهاصع الخاعٍش ؤلاؾالمي الٗام.
ومها ً ً٨مً ؤمغ ٞةن اإلاى ٘٢الجٛغافي ُ
لٗمان
لٗب صوعا في ألاخضار التي وٗ٢ذ في ظؼٍغة
الٗغب٦ ،ما ٧ان لها صوع في ٖملُت الخٟاٖل
والاجها ٫بحن الخًاعاث مىظ ال٣ضم ،وٍمً٨
جلمـ هظا الجاهب مىظ وكإة الخًاعاث
ال٣ضًمت في ألاَغا ٝالكغُ٢ت والجىىبُت
الكغُ٢ت مً قبه الجؼٍغة الٗغبُت.
ٞمىظ ؤواثل الخاعٍش ال٣ضًم ٧اهذ اإلاىاَ ٤املجاوعة
لؤلَغا ٝالكغُ٢ت والجىىبُت الكغُ٢ت مً قبه
الجؼٍغة الٗغبُت م٩اها ليكاٍ ٖضة ُ٦اهاث
ؾُاؾُت مغ٦ؼٍت ٢ىٍت ،جدخ٨غ وحؿخُ٣ب
الُغ ١البرًت والبدغٍت التي جىهب ٖلحها مً
٢اعاث الٗالم ال٣ضًم٦ ،ما ؤن هظا اإلاى ٘٢ؾاهم
ً
في ٦ثر مً ألاخضار الؿُاس ي و٧ان مؿغخا
لل٨شحر مً الهغاٖاث والتي ًداو ٫البدض
حؿلُِ الًىء ولى ٖلى ظؼء بؿُِ مجها.

الض٦خىع ّ
ؾلُم بً دمحم الهىائي
ؾلُىت ٖمان

اإلالخو:
ًدىاو ٫البدض ألاخىا ٫الؿُاؾُت التي ٧اهذ
ؾاثضة في ٖمان في ٞترة الٗهىع ؤلاؾالمُت مً
زال ٫اإلاهاصع الجٛغاُٞت ؤلاؾالمُت ومً زال٫
٦خب الغخالت الظي ؤقاعوا بلى ٖمان في
مالٟاتهم٦ ،ما ٌٗغط البدض للخضًض ًٖ
ألال٣اب واإلاؿمُاث التي جل٣ب بها خ٩ام ٖمان
وصاللت جل ٪ألال٣اب الؿُاس ي٦ ،ما ًدىاو٫
البدض الضوع الؿُاس ي الظي لٗبخه ٖمان
واوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى الٗال٢اث الساعظُت زانت
م٘ الضولت الٗباؾُت التي لم جٖ ً٨لى وٞا١
ؾُاس ي مٗها بؿبب عٚبت الضولت الٗباؾُت في
بزًإ ٖمان لؿُُغتها ،وؤزحرا ًدىاو ٫البدض
الٗماعة الخغبُت في ٖمان و ٠ُ٦ؾاهمذ في
الخ٣ضم الٗؿ٨غي في ٖمان في جل ٪الٟترة ،وفي
هٟـ مدىع الٗماعة الخغبُت ًدىاو ٫البدض صوع
جل ٪الٗماعة في ال٨شحر مً الهغاٖاث التي خضزذ
9
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للؿلُان الغؾىلي 2في الُمً ٖلى الغٚم مً ؤن
ً
هظا الىالء ٧ان اؾمُا وق٩لُا خُض ًظ٦غ ابً
بُىَت ؤن اإلال ٪الٟاثؼ ابً ٖم اإلال ٪في الُمً
٧ان ؤمحرا ٖلى ْٟاع مً ٢بل ناخب الُمً ،وله
ٖلُه هضًت ًبٗثها ٧ل ؾىت.3
ل ً٨اإلاُٛض ابً اإلال ٪الٟاثؼ – ٦ما ًظ٦غ ابً
بُىَت ؤًًا – والظي جىلى خ٨م ْٟاع بٗض ؤبُه
الٟاثؼ اؾدبض بمل٨ها ،وامخى٘ ًٖ بعؾا ٫الهضًت،
ٗٞؼم اإلال ٪املجاهض ؾلُان الُمً الظي خ٨م
في الٟترة مً 764-721هـ 1336-1320 /م ٖلى
مدانغة ْٟاع ،وٖحن ابً ٖمه ٖلى عؤؽ ظِل
٦بحر الهتزاٖها مً اإلاُٛض وهى ابً ٖمه ؤًًا،
ٞلما زغط طل ٪ألامحر مً صاعه ؾٖ ِ٣لُه خاثِ

ألاخىا ٫الؿُاؾُت في ٖمان
لم جدىاو ٫اإلاهاصع الجٛغاُٞت ال٨شحر ًٖ ألاخىا٫
الؿُاؾُت في ٖمان بل ختى ًٖ بؾالم ؤهل
ُٖمان وؤخضاثها في نضع ؤلاؾالمٞ ،بِىما ٌكحر
البالطعي في خضًشه ًٖ ُٖمان ؤن ألاػص هم
الؿاثضون بها " ،و٧ان بها مً ٚيرهم بكغ ٦ثير في
البىاصيٞ ،لما ٧ان ؾىت زمان بٗث الغؾى٫
(م)ؤبا ػٍض ألاههاعي ؤخض الخؼعج ،وهى ؤخض
1
مً حم٘ ال٣غآن بلى ُٖمان..
وَؿخ ٌُٟالبالطعي في الخضًث ًٖ بؾالم
ؤهل ُٖمان ،خُث ط٦غ ؤن الغؾى( ٫م) بٗث
ٖمغو بً الٗام بلى حُٟغ وٖبض ؤبني الجلىضي
اللظان ٧اها مىحىصان في صخاع خُث ؤحابا
صٖىة الغؾى( ٫م) وصزال في ؤلاؾالم وؾائغ
ؤهل ُٖمان.
مما ًشحر العجب ؤن الجٛغاُٞحن والغخالت ًىإون
ًٖ الخضًض ًٖ ألاخىا ٫الؿُاؾُت في ُٖمان ،بط
ج٩اص ج٩ىن ؤلاقاعة مىٗضمت بال ما هضع والظي
ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه ،لٖ ً٨لى الغٚم مً طل٪
هجض بٌٗ الغخالت اإلاؿلمحن ٌسجلىن ما ج٘٣
ٖلُه ؤُٖجهم ؾىاء ٧اهذ ؤخىا ٫ؾُاؾُت ؤو
اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ومً هاالء ابً بُىَت،
الظي ؤزظها مىه ؤزىاء ػٍاعجه ُ
لٗمان ونٟا
ؾُاؾُا وٗخبره مهم هٓغا إلاا ًم ً٨ؤن ٌُُٗىا هظا
الىن ٠مً صالالث وما وؿدك ٠مىه مً
بقاعاث.
ُٞه ٠لىا ابً بُىَت بٌٗ ألاخىا ٫الؿُاؾُت
في ْٟاع ٖىضما ػاعها في ال٣غن الشامً الهجغي /
الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي٣ٞ ،ض ْل والء ملىْٟ ٥اع

 - 2بــضؤ خ٨ــم الغؾــىلُحن إلاىُ٣ــت ْٟــاع بخُٗــحن خــا٦م لهــا
مـ ــً ٢ـ ــبلهم ،وبٗـ ــض ؤن اؾـ ــخ٣غث ألاخـ ــىا ٫وبالخدضًـ ــض فـ ــي
ؾـ ــىت 692هـ ـ ـ 1239 /م ؤ ُ٢ـ ــ٘ الؿـ ــلُان اإلال ـ ــ ٪اإلآ ٟـ ــغ
الغؾ ــىلي ول ــضه اإلال ــ ٪الىاز ــ ٤بب ـغاهُم ب ــً ًىؾ ــ ْٟ ٠ــاع،
ٞؿاٞغ بلحها في البدغ مً ٖـضن فـي قـهغ عمًـان ولـم ًـؼ٫
به ـا بل ــى ؤن ج ــىفي ؾ ــىت 711ه ــ1311 /مٖ .ل ــي ب ــً الخؿ ــً
السؼعج ــي ،الٗ ٣ــىص اللالاٍ ــت ف ــي ج ــاعٍش الضول ــت الغؾ ــىلُت،
صاع نــاصع بحــروث ،وســست مهــىعة ٖــً َبٗــت صاع الهــال٫
 ،1911ط ،1م.398 ،268
 - 3اب ــً بُىَ ــت ،ق ــمـ ال ــضًً ؤب ــي ٖب ــض
ٖبـ ـ ــض

ب ــً

ب ــً

اللـ ـ ــىاحي الُى ـ ـ ــي ث779:ه ـ ـ ــ1377/م) .جد ٟـ ــت

ألاهٓ ــاع ف ــي فجاث ــب ألاؾ ــٟاع وٚغاث ــب ألامه ــاع ٢ ،ــضم ل ــه
وخ٣٣ـ ــه وويـ ــ٘ ٞهاعؾـ ــه ٖبـ ــضالهاصي الت ـ ـراػي ،ؤ٧اصًمُـ ــت
اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،الغباٍ1997:م.

 1انبالذزي ،أحًد بٍ ٌحٍى بٍ جابس ( ت272 :هـ222 /و) .فتىح
انبهداٌ ،تحقٍق :سهٍم شكاز ،انطبعة األونى ،داز انفكس ،بٍسوت:
1222و .ب.و ،ص.22 -22-27

ط ،1:م291
10

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

وٖلى ظماٖت مً ؤصخابه ،وعظ٘ اإلال ًٖ ٪عؤًه
1
وجغ ٥خهاعها ؤو َلبها.
وهٓغا لبٗض ْٟاع ًٖ ٢اٖضة الخ٨م الغؾىلي في
الُمً ،وم٘ اوكٛا ٫ؾالَحن وملى ٥الضولت
الغؾىلُت باألمىع الضازلُت في بالص الُمًٞ ،ةهه
ًبضو ؤن الٗال٢ت بحن خ٩ام ْٟاع الظًً جىاعزىا
الخ٨م وبحن ملى ٥وؾالَحن الغؾىلُحن في الُمً
ؾاعث في بَاع الخبُٗت ؤلاؾمُت التي ا٢خهغث
ٖلى بعؾا ٫الهضاًا مً ْٟاع بلى اإلال ٪الغؾىلي في
الُمً.2
وجضٖ ٫لى طل ٪بقاعة السؼعجي بلى ونى٫
ناخب ْٟاع الُ٣ٟه مدمىص بهضًت وجد٠
وَلب لهاخب بالصه هُابت ًٖ الؿلُان ٨ٞخب
3
له بظل ٪في ؾىت 767هـ1268 /م.
وٍم ً٨الاؾخضال ٫مً بقاعة ابً بُىَت ":
"وٖاصجه ؤن ال ٌٗاعيه ؤخض في َغٍ٣ه لغئٍخه وال
لك٩اًه وال ٚيرها ،ومً حٗغى لظل ٪يغب
ؤقض الًغبٞ ،خجض الىاؽ بطا ؾمٗىا بسغوج

الؿلُان ّ
ٞغوا ًٖ الُغٍ ٤وجدامىها" 4والتي
جخٗل ٤بمىا٦ب الؿلُان والتي جإزظ خالت مً
اإلاهابت ،بإجها ججؿض الخالت التي ٧ان ٌِٗكها
الؿالَحن الغؾىلُحن في مضًىت ْٟاع ،والتي
ازخٟذ ٞحها جىظهاث ؤلاٖالن ًٖ عؾىم الؿلُىت
لؼٍاصة مهابت الؿلُان ،وإبغاػ ؾُاصجه واؾخ٣الله
في هظه الٟترة التي بضؤ ٞحها اؾخ٣ال ٫ؾالَحن
مضًىت ْٟاع ًٖ الؿالَحن الغؾىلُحن في
الُمً،بمٓاهغ الغٚبت في جإمحن الؿلُان مً ؤن
ًخٗغى له ؤخض وهى في مى٦به وبسانت وؤهه ٧ان
ؤو ٫خ٩ام مضًىت ْٟاع الظي ؤٖلً اؾخ٣الله ًٖ
5
خ٩ام الُمً.
وٍ٣غع هظه الخ٣ُ٣ت ابً بُىَت هٟؿه الظي
ط٦غ ؤن " ؾلُان ْٟاع هى الؿلُان اإلاُٛث بً
اإلال ٪الٟائؼ ابً ٖم مل ٪الُمً ،و٧ان ؤبىه
ؤميرا ٖلى ْٟاع مً ٢بل ناخب الُمً وله
ٖلُه هضًت ًبٗثها له في ٧ل ؾىت ،زم اؾدبض
اإلال ٪اإلاُٛث بمل٨ها وامخى٘ ًٖ بعؾا٫
6
الهضًت"
وعٚم َى ٫مضة خ٨م الىباهىت ُ
لٗمان بال ؤن
مهاصعها الجٛغاُٞت ؤلاؾالمُت ال جظ٦غ هظه
ّ
اإلاغخلت لٗضة ؤؾباب مجها ٖضم اَالٕ ال٨شحر مً
الجٛغاُٞحن اإلاؿلمحن ألخىاُٖ ٫مان الضازلُت وما
ًجغي ٞحها مً ؤخضار ،وؤًًا ألن بٌٗ هاالء
ظٛغاُٞحن ال ٖال٢ت لهم في الٛالب بالىاخُت
الؿُاؾُت وقاون الخ٨م ،والبٌٗ ألازغ مً

بب ـ ـغاػ الؿـ ــُىة و ٢ـ ــىة الؿـ ــلُت الغؾ ـ ــىلُت الُمىُـ ــت ٖل ـ ــى

 - 4ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿاب ، ٤جذٖ :لي مىخهغ
ال٨خاوي ،ط  ،1م286
ُ
ٖ - 5بض الؿخاع ٖشمان ،مضًىت ْٟاع بؿلُىت ٖمان
 ،م30
 - 6ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ،1م291-290

 - 1ابً بُىَت ،اإلاهضع هٟؿه  ،ط ،1:م286
ٖ - 2بض الؿخاع ٖشمان ،مضًىت ْٟاع بؿلُىت ُٖمان
 ،م30
٧ - 3ان الؿلُان في طل ٪الى٢ذ هى ألاًٞل الٗباؽ بً
املجاه ــض ال ــظي خ ٨ــم م ــً 778 -764هـ ـ 1377-1363 /م.
السؼعجي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط ،2م ،،،،134وهىا ججضع
ؤلاقـ ــاعة بلـ ــى ؤن السؼعجـ ــي باٖخبـ ــاعه ماعزـ ــا ًمىُـ ــا ًدـ ــاو٫
ؾ ـ ــالَحن ْٟـ ـ ــاع ،وهـ ـ ــى ؤم ـ ــغ ًخٗـ ـ ــاعى مـ ـ ــ٘ ٢ـ ـ ــىة ْٟـ ـ ــاع
ٖب ــض الؿ ــخاع

الا٢خه ــاصًت واػصهاعه ــا ف ــي جل ــ ٪الٟت ــرة.
ٖشمان ،مضًىت ْٟاع بؿلُىت ُٖمان ،م30
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جىاٞـ ٖلى الؿلُت بحن الىبهاهُحن وٖلماء الضًً
ألابايُحن.
وفي هظا بقاعة بلى خالت الخىا ٤ٞالؿُاس ي
والضًني التي ٧اهذ في ُٖمان بدُض ظٗلذ ٖلماء
ألابايُت ماٍضًً لهاالء الىباهىت بال في خالت
زغوظهم ًٖ الضًً ،وفي ها عصا ٖلى ما ًظ٦غ مً
خالت الهغإ وال٣م٘ التي ٧اهذ في ػمً خ٨م
هاالء الىباهىت.
ً
وال هجض في ٦خاباث الجٛغاُٞحن اإلاؿلمحن ٦شحرا
مً الىن ًٖ ٠الىي٘ الؿُاس ي الظي ٧ان
ؾاثضا في ُٖمان وإهما ًغ٦ؼون في الٛالب ألاٖم
ٖلى مضي جإزحر بٌٗ الخغ٧اث ٖلى ُٖمان ٖامت
ومضي ونى ٫ؤ٩ٞاع هظه الخغ٧اث ومى٠٢
الؿ٩ان مجها .وؤهم ما هىا٢كه في هظا الجاهب هى
مضي جإزحر خغ٦ت ال٣غامُت ٖلى ألاويإ
الؿُاؾُت في ُٖمان.
ألال٣اب واإلاؿمُاث الؿُاؾُت
ل٣ض ؾاهم ُ
الٗماهُىن مىظ ْهىع ؤلاؾالم في
ألاخضار الؿُاؾُت ،و٧ان لهم بؾهاماث واضخت
في زضمت ؤلاؾالم والظوص ٖىه ،وهظ٦غ في هظا
اإلا٣ام صوع اإلاهالبت ،الظًً ؤعجبِ جاعٍسهم الُىٍل
بمىَجهم ألانلي في ُٖمان٦ ،ما اعجبِ اؾم ُٖمان
بمٗٓم الاهجاػاث اإلاهمت وألاخضار التي مغ بها آ٫
اإلاهلب زالٞ ٫ترة ٟ٦اخهم الُىٍل الؿُاس ي
والخغبي.
و٢ض ٚلب ٖلى الؿ٩ان في ُٖمان الىٓام ال٣بلي
الظي ًجٗل الٟغص جابٗا ل٣بُلخه ،بط ٧ان هظا
الىٓام ؾاثضا مىظ ال٣ضم وَٗتز به ُ
الٗماوي ختى
الى٢ذ الخالي ،وهظا الىٓام ٌٗض لىها مً ؤلىان
الىٓام اإلاغ٦ؼي ويغبا مً الخىخض ،و٧اهذ
ال٣بُلت في الٛالب الٗام جسً٘ لىٓام ؤ٦بر

هاالء الجٛغاُٞحن ٌؿخ٣ي مٗلىماجه مً مهاصع
٢ض ال ً٩ىن لها ٖلم بإخىا ٫البالص ،والبض مً
ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاهاصع الخاعٍسُت حكاع ٥اإلاهاصع
الجٛغاُٞت في بهمالها لهظه الٟترة مً جاعٍش
ُٖمان.
وٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض وظضها ط٦غا لهاالء
الىباهىت ٖىض بٌٗ الغخالت ومجهم ابً بُىَت،
الظي ناص ٝػٍاعجه بلى ُٖمان ٞترة خ٨م اإلال٪
الظي ٖغٖ ٝىه خبه للٗلم
الىبهاوي ؤبي
والٗلماء ،و٢اٖ ٫ىه  ":وٖاصجه ؤن ًجلـ زاعج
باب صاعه في مجلـ هىا ،٥وال خاحب له وال
وػٍغ ،وال ًمى٘ ؤخضا مً الضزى ٫بلُه مً
ٚغٍب ؤو ٚيره ،وٍ٨غم الًُٖ ٠لى ٖاصة
الٗغب ،وَٗين له الًُاٞت وَُُٗه ٖلى ٢ضعه
1
وله ؤزال ١خؿىت"
ومهما ً ً٨مً ؤمغ ٗٞلُىا ؤال هدمل ملى ٥بني
هبهان  ِ٣ٞجغصي ألاويإ الؿُاؾُت التي ٧اهذ
جهِب البالص ،ألن اإلاؿئىلُت ال جٖ ٘٣لحهم
وخضهم ،وإهما ج ٘٣ؤًًا ٖلى مٗانغحهم مً
ٖلماء وؤُٖان البالص وٖامت ؤهلها زانت وؤن
الخغوب والايُغاباث ٖمذ البالص في ٦شحر مً
ٞتراث خ٨م بني هبهان.
ؤما باليؿبت للهغاٖاث التي جدضر بحن الُٟىت
وألازغي ٞهظه ال جسلىا مجها صولت ٖلى امخضاص
الخاعٍش وٖلى الغٚم مً طلُٞ ٪ظ٦غ ماًلؼه 2اهه
ٖلى امخضا ؤعبٗحن ٖاما ال ًىظض ط٦غ لهغإ ؤو
 - 1ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿاب ،٤جذٖ :لي مىخهغ
ال٨خاوي ،مج ،2م181
 - 2ماًلؼ ،السلُج بلضاهه و٢باثله ،الُبٗت ألاولى ،املجلض
ألاو ،٫لىضن1966 :م ،م142
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5

ؾلُان الظي ًًٟي ٖلحهم ؾمت الاؾخ٣ال٫
٩ٞاهذ لهم ؤل٣ابا زانت ٧الىاز ٤واإلآٟغ
واإلاُٛض والٟاثؼ .وعبما ٧ان طل ٪في بَاع ٨ٞغة
الخىاْغ واإلامازلت التي ؾعى لخد٣ُ٣ها ؾالَحن
وملىْٟ ٥اع وبسانت بٗض ؤن ؤنبدذ جبُٗتهم
لؿالَحن وملى ٥الغؾىلُحن بالُمً جبُٗت
6
اؾمُت.
الضوعالؿُاس ي ألهل ٖمان
بن ال٨خابت ًٖ ٖمان ٖىض الجٛغاُٞحن حٗىص بلى
ٞترة صزى ٫ؤهل ٖمان ؤلاؾالم ،وصلُل طل ٪ما
ؤوعصه الخمىي في بقاعجه بلى الخاصزت التي وٗ٢ذ
في ٖهض ؤبي ب٨غ الهضً  ٤بٗض وٞاة الغؾى،  ٫
خُض جؼٖمهم ل ُِ٣بً مال ٪اإلال٣ب طو الخاط،
وؤهداػ ب٣ىمه بلى صبا ل ً٨ؤبا ب٨غ وظه بلُه
7
ظُىقا اؾخُاٖذ ؤن تهؼم ظمٗه.
٦ما حٗض بقاعة اإلاؿٗىصي مً ؤواثل جل٪
ؤلاقاعاث في خضًشه ًٖ اإلاهلب بً ؤبي نٟغة في
خغبه لُ٣غي بً الٟجاءة 8ؾىت 77هـ 696 /م ،في
في قٗب مً قٗاب َبرؾخان ،خُض ؤعؾل
اإلاهلب بلى الدجاط مبكغا بالىهغ ٖلى ألاػاع٢ت،
ٞلما صزل البكحر مجلـ الدجاط ،ؾإله ٖما

ًخمشل في ؤلامامت ،والتي ٧اهذ زال ٫ؤٚلب ٞتراث
الخاعٍش ُ
الٗماوي الىؾُِ ج٣ىم بىاظبها ٦د٩ىمت
1
مغ٦ؼٍت.
ٓٞهغ في ُٖمان مىهبا بصاعٍا ؾُاؾُا ؤَل٣ىا
ٖلُه اؾم الجلىضي ،وهى ٌؿاوي مىهب
ؤلانبهظ في البدغًٍ ،وال حكحر اإلاهاصع
الجٛغاُٞت بلى ػمً ْهىعه وجىلى هظا اإلاىهب
عظال مً اإلاٗاولت هٓغا إلاجزلخه بحن ٢ىمه ،و٧اهذ
مً ا٦بر مهام الجلىضي ظم٘ الًغاثب،
واملخآٞت ٖلى ألامً والهضوء.2
وهدُجت لخىلي عظل مً اإلاٗاولت هظا اإلاىهب هالذ
٢بُلخه م٩اهت ؤ٦بر في ُٖمان ،وجىَض هٟىطها بحن
الٗغب وجدى ٫هظا اإلاىهب بلى ما ٌكبه البِذ
اإلاال ،٪واجسظث ألاؾغة هظا الل٣ب اؾما لؤلؾغة
طاتها ،وؤلخ ٠خىلها ؤٚلب ٖغب ُٖمان ،وؤو ٫مً
جل٣ب بهظا الل٣ب هى اإلاؿخ٨بر بً مؿٗىص بً
3
الخغاع الجغاع) بً ٖبض ٖؼ.
وٍا٦ض ابً ًٞل الٗمغي ؤن الجلىضي ل٣ب
َ
ل٩ل مً مل َُٖ ٪مان٦4.ما ؤن خ٩ام ْٟاع اجسظوا
ؤل٣ابا ووٗىجا شسهُتٞ ،باإلياٞت بلى ل٣ب
 - 1ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م154
 - 2جي .س ي .ول٨يؿىن ،بىى الجلىضي في ٖمان ،الُبٗت
الشالشت ،وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1994م ،.م11
 - 3ج ــي .س ـ ـ ي .ول٨يؿ ــىن ،اإلاغظـ ــ٘ الؿـ ــاب ، ٤م، 12-11
 ،،،،،38ؤٖخبـ ـ ـ ــر ابـ ـ ـ ــً ٖبـ ـ ـ ــض البـ ـ ـ ــر الجلىـ ـ ـ ــضي ًماهُـ ـ ـ ــا،
الاؾـ ــدُٗاب ،ط ،1م ،،،،339وٍغظـ ــ٘ الاؾـ ــم ٖىـ ــض ابـ ــً
خ ــؼم :الجلى ــضي ب ــً ٦غ ٦ــغ ب ــً اإلاؿ ــخ٨بر ب ــً مؿ ــٗىص ب ــً
الجـ ـغاػ ب ــً ٖب ــض الٗ ــؼي ب ــً مٗىل ــت بـ ـً ق ــمـ ،ظمه ــغة
ؤوؿاب الٗغب ،م384
 - 4الٗمغي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ،4م117

 - 5اؾ ــخ٣ال ٖ ٫ــً صول ــت الغؾ ــىلُحن ف ــي ال ــُمً،
الؿخاع ٖشمان ،مضًىت ْٟاع بؿلُىت ُٖمان ،م22

ٖب ــض

 - 6ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿاب ، ٤جذٖ :لي مىخهغ
ال٨خاوي ،ط ،1:م291
ً - 7ــا٢ىث الخمــىي ،معجــم البلــضان ،مــج ،2م،،،،286
البالطعيٞ ،خىح البلضان ،م،،،92
 - 8م ــً الس ــىاعط ألاػاع ٢ــت ف ــي ٞت ــرة الضول ــت ألامىٍ ــت وال ــظًً
٢ام اإلاهلب بً ؤبي نٟغة بمداعبتهم ،الٗىجبي ،ألاوؿـاب،
ط635-634 ،2
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ونلىا مضًىت "هغاة" 3خضر ايُغاب في نٟىٝ
نٟى٢ ٝىاجه ؤْهغ الازخالُٞ ٝما بُجها،
وؤوسخب ظؼء مً ظِكه بُ٣اصة ٖبُض بً
ٖبض الغخمً في ؤلٟحن ،مما ؤًٚب ابً ألاقٗض
ٞترُ٢ ٥اصة ؤصخابه وؤوسخب بسانخه مً
اإلاٗغ٦ت.4
وٖىضما ٖال قإن ًؼٍض بً اإلاهلب ؤزظ الدجاط
ٌؿاوعه الك ٪والٛحرة ،وزا ٝؤن ٌؿُ٘ هجم
ًؼٍض في ؾماء السالٞت ألامىٍتٞ ،داو ٫ب٩ل
الؿبل ؤن ٌص ي به ٖىض السلُٟت ٖبض اإلال ٪بً
مغوان ،ختى جم له ما ؤعاصٗٞ ،ؼً ٫ؼٍض وسجىه
الدجاط ولم ًسغط بال بٗض قٟاٖت ؾلُمان بً
ٖبضاإلال ٪له ٖىض ؤزُه السلُٟت ًؼٍض ،وْل ًؼٍض
٢غٍبا مً ؾلُمان ختى جىلى ؾلُمان السالٞت
ومً زم خٓي آ ٫اإلاهلب مغة ؤزغي بم٩اهت
مغمى٢تٞ ،إؾىض له ؾلُمان والًت الٗغا١
5
وزغاؾان ُ
وٖمان.

٧ان ٖلُه خالهم في خغب ألاػاع٢ت ،وَلب مىه ؤن
ًسبره ًٖ آ ٫اإلاهلب٣ٞ ،ا ٫له  ":اإلاٛيرة ٞاعؾهم
وؾُضهم ،وٟ٦ى بيزًض ٞاعؾا شجاٖا،
وحىاصهم وسخحهم ٢بُهت ،وال ٌؿخحي
الصجإ ؤن ًٟغ مً مضع ،٥وٖبض اإلال ٪ؾم
ها ،٘٢وخبِب مىث ػٖا ،ٝودمحم لُث ٚاب،
وٟ٦ا ٥باإلاًٟل هجضة٢ ،ا ٫الدجاجٞ :إيهم
٧ان ؤهجض؟ ٢ا٧ :٫اهىا ٧الخل٣ت اإلاٟغٚت ال ًضعي
1
ؤًً َغٞها"
وهظه ؤلاقاعة جبحن لىا بىيىح الضوع الؿُاس ي
الظي لٗبه اإلاهالبت في الضولت الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
وٖلى الغٚم مً هضعة عواًاث الجٛغاُٞحن
اإلاؿلمحن بال ؤن ٦خب الخاعٍش خاٞلت بالخضًض
ًٖ صوعهم في ألاخضار التي وٗ٢ذ في مكغ١
الٗالم ؤلاؾالمي.
٦ما ط٦غ لىا اإلاؿٗىصي عواًت ؤزغي جخٗل ٤بالضوع
الظي ٢ام به ًؼٍض بً اإلاهلب في خغبه يض ابً
ألاقٗضٟٞ ، 2ي ؾىت 83هـ 702 /م ٧ان الدجاط
ما ًؼاٖ ٫لى خغب ابً ألاقٗض وحهمىا مً ؤمغ
هظه اإلاٗغ٦ت ؤهه بٗض ؤن اه٨ؿغ ظِل ألاقٗض
وحكدذ قمله ،جىظه ٞغٍ ٤مجهم بلى زغاؾان
والتي ٖلحها ًؼٍض بً اإلاهلب لِؿخىلىا ٖلحها وٍخ٣ىوا
بها ،وؤلخىا ٖلى يغوعة جد ٤ُ٣هظا ألامغ،
واؾخجاب ابً ألاقٗض لغٚبت ؤصخابه بٗض
ؤلالخاح ،وؾاع بهم في اججاه زغاؾان وٖىضما

 - 3هغاة :بالٟخذ ،مضًىت ُٖٓمت مكهىعة مً ؤمهاث مضن
مــضن زغاؾــانً ،ــا٢ىث الخمــىي ،معجــم البلــضان ،مــج،4
م471
 - 4اإلاؿٗىصي ،الخىبُت وألاقغا ،ٝم ،،،،287وٍ٣ا ٫ؤن
ؤن اب ــً ألاق ــٗض ٖى ــض اوس ــخابه ٖ ــاص لئل٢ام ــت م ــ٘ عجبُ ــل
ملــ ٪التــر ٥الــظي ـ٧ـان ٢ــض جىَــضث بُجهمــا الهــضا٢ت مىــظ
عٞــٌ ابــً ألاقــٗض الــضزى ٫فــي خــغب يــض عجبُــل ،ووظــه
ظُىق ــه ل٣خ ــا ٫الدج ــاط .الُب ــري ،ج ــاعٍش الُب ــري ،ط،6
م371-370
 - 5للخٟه ــُل عاظ ــ٘ :اب ــً ألازح ــر ٖ ،ــؼ ال ــضًً ؤب ــي الخؿ ــً
ٖلــي ب ــً ؤبــي ال ٨ــغم ب ــً بــً ٖب ــض ال٨ــغٍم ب ــً ٖب ــض
الىاخـ ـ ــض الكـ ـ ــِباوي ث630 :هـ ـ ــ1160 /م) :ال٩امـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
الخ ـ ـ ــاعٍش ،ط ،6صاع ن ـ ـ ــاصع ،بحـ ـ ــروث1402 :ه ـ ـ ــ1982 /م،
 ،،،،289ابً ؤٖشم ،ؤبـى ؤخمـض ث314:هــ927/م)، :
الٟخ ـ ـ ــىح ،ط ،4الُبٗـ ـ ــت ألاول ـ ـ ــى ،خُـ ـ ــضع ؤب ـ ـ ــاص ،ال ـ ـ ــض:ً٦

 - 1اإلاؿٗىصي ،مغوط الظهب ،م186-185
ٖ - 2بـ ــض الـ ــغخمً بـ ــً بـ ــً ألاقـ ــٗض بـ ــً ٢ـ ــِـ ،زلـ ــ٘
السلُ ٟـ ــت ألام ـ ــىي ٖب ـ ــض اإلال ـ ــ ٪ب ـ ــً م ـ ــغوان وؤجبٗ ـ ــه ؤه ـ ــل
الٗـغا٢ ،١ـغائهم وٖلمــائهم ،،وزــغط ٖلــى الدجــاط الــظي
٧ان واله سجؿخان ،الٗىجبي ،ألاوؿاب ،ط434 ،1
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ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

مً الضولت ،و٧اهىا ًسُُىن إلاض الٟخذ والٛؼواث
هدى بالص اإلاكغ ١والهىض٦ ،ما ٧ان لهم اهخماماث
ؾُاؾُت وا٢خهاصًت مسخلٟت ،ولم ج ً٨هظه
لخخد ٤٣بضون جإمحن ؾالمت اإلامغ اإلااجي ألاوخض
وهى السلُج الٗغبي.3
لظا خضر الهضام بحن الُغٞحن ٖىضما ؤعؾل ؤبى
الٗباؽ الؿٟاح 752 -751 /134-132م) ؾىت
4
134هـ  751 /م ظِكا بُ٣اصة زاػم بً زؼٍمت
إلا٣اجلت قِبان الساعجي ،مما ؤصي بلى و٢ىٕ
الهضام ألاو ٫بحن ظِل الجلىضي بمام ألابايُت
وظِل قِبان وؤصي بلى هؼٍمت ظِل قِبان،
وهظا ؾهل مهمت زاػم الظي ٖمض بلى بخغا١
مىاػُ ٫
الٗماهُحن مما و ٘٢الايُغاب في نٟىٝ
ُ
الٗماهُحن .5وهظا ما ؤصي بلى الؿُُغة ٖلى ُٖمان
وبسانت ؾىاخلها.
ولم جضم جل ٪الؿُُغة َىٍال خُض ٢ام
ُ
الٗماهُىن بُغص الىالي الٗباس ي مً هؼوي،
واهخسبىا بماما ظضًضا ل ً٨يٗ ٠بٌٗ ألاثمت
ؤصي بلى ؤن حٗغى ُٖمان لسُغ ال٣غامُت.6

وما حهمىا مً طل ٪ؤهه بٗض وٞاة ؾلُمان جىلى
ؤزىه ًؼٍض السالٞت الظي لم جٖ ً٨ال٢خه خؿىت
م٘ ًؼٍض بً اإلاهلب الظي ٧ان مً ؤهم مكاٚلت ؤن
ً٣بٌ ٖلى ًؼٍض لظل ٪خضزذ بُجهما اإلاىاظهت في
الٗغا ،١والتي ؤصث بلى اجهؼام اإلاهالبت لٗضم ج٣ضًغ
٢ىة السهم وحٗغيهم للدكدذ والًُإ.1
الٗال٢ت الؿُاؾُت م٘ الضولت الٗباؾُت
ل٣ض خاولذ الضولت الٗباؾُت مىظ ُ٢امها
132هـ749 /م) مض هٟىطها بلى ُٖمان زالٞ ٫تراث
مسخلٟت ،لُ ً٨
الٗماهُحن عًٞىا طل ٪وجم٨ىىا
بمؿاٖضة الىالي بً ظىاح بً ٖباصه بً ِ٢ـ
الهىاجي الظي جإزغ باأل٩ٞاع ألابايُت مً جإؾِـ
ؤلامامت ألابايُت ألاولى في ُٖمان ٖام 132هـ /
749م وبظل ٪زغظذ ُٖمان مً ًض الٗباؾُحن
ػمً ؤبي الٗباؽ الؿٟاح.2
ل٣ض ٧ان الٗباؾُىن ميكٛلحن في الٟترة ألاولى مً
خ٨مهم بخإؾِـ الضولت والً٣اء ٖلى الخغ٧اث
اإلاىاوثت لهم ،ل ً٨بٗض ؤن اؾخدب لهم ألامغ
جُلٗىا بلى اإلاىاَ ٤البُٗضة ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت.
٣ٞض ٧ان الٗباؾُىن مهخمحن باإلاىاَ ٤الكغُ٢ت

 ٞ - 3ــاعوٖ ١م ــغ ،الٗباؾ ــُىن ألاواث ــل ،الج ــؼء ألاو ،٫صاع
مج ـ ــضالويٖ ،م ـ ــان2003 :م ،.م ،،،،252ؾ ـ ــُٗض ٖب ـ ــض
الٟخــاح ٖاقــىع وزلُٟــاثُٖ ،مــان والخًــاعة ؤلاؾــالمُت،
م30
 - 4ابً ٢خِبت ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م417
 - 5ألاػ٧ىي٦ ،ك ٠الٛمت الجام٘ ألزباع ألامت ،جذٖ :بض
املجُض خؿِب الِ٣س ي ،2ٍ ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،ؾلُىت ُٖمان1407 :هـ1986 /م ،م52
 - 6ال٣غامُــت جيؿــب بلــى عظــل ًــضرى خمــضان ٢ــغمِ ٢ــضم
م ــً ب٢ل ــُم زىػؾ ــخان بل ــى ؾ ــىاص ال٩ى ٞــت ،وؤْه ــغ الؼه ــض
والخ٣ك ـ ــ ٠وؤصر ـ ــى ؤه ـ ــه عؾ ـ ــى ٫اإلاهـ ـ ـضي اإلاىخٓ ـ ــغ ٞجم ـ ــ٘
ألاجب ــإ و٦ث ــر ماٍ ــضوه م ــً الؿ ــىاص ز ــم ٖم ــل ٖل ــى جىؾ ــُ٘
صٖىجـه ٞإعؾــل صٖاجـه بلــى ظىــىب بًـغان والــُمً والبدــغًٍ

1970م.م ،،،،158ابــً زل٩ــان ،ؤبــى الٗبــاؽ ؤخمــض بــً
ب ــً ؤب ــي ب ٨ــغ ث681 :هـ ـ 1282 /م) :و ُٞــاث ألاُٖ ــان
وؤهبــاء ؤبىــاء الؼمــان ،الجــؼء الؿــاصؽ ،جدُ٣ــ :٤الــض٦خىع
بخؿـ ــان ٖب ـ ــاؽ ،ميك ـ ــىعاث الش٣ا ٞـ ــت ،بح ـ ــروث1969 :م،
م289-288
 - 1اإلاؿـ ــٗىصي ،م ـ ــغوط ال ـ ــظهب  ،م ،،،،294للخٟهـ ــُل
ٖــً هــظه ألاخــضار عاظــ٘ :ابــً ألازحــر ،ال٩امــل فــي الخــاعٍش،
ط ،5م ،،،،71الى ــىٍغي ،جهاً ــت ألاعب ف ــي ٞى ــىن الٗ ــغب،
ط ،21م286
ُ
 - 2ؾـ ــُضة بؾـ ــماُٖل ٧اقـ ــٖ ،٠مـ ــان فـ ــي ٞجـ ــغ ؤلاؾـ ــالم،
الُبٗ ــت الشالش ــت ،وػاعة الت ـرار ال ٣ــىمي والش٣ا ٞــت ،مُ ــاب٘
صاع ظغٍضة ُٖمان ،ؾلُىت ُٖمان1989 ،م .م76
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زم ٌكحر الخمىي بلى 280هـ893 /م ٖىضما جمً٨
بً هىع مً الاؾدُالء ٖلى مىاَ ٤مسخلٟت مً
ُٖمان ٖلى الغٚم مً اؾخبؿاُ ٫
الٗماهُحن في
م٣اومخهْ ،ل ٞترة مً الؼمً زم ٖاص بلى م٣غه في
البدغًٍ ،وبٗض جغ٦ه ُٖمان ٖحن والُا مً ٢بل
الضولت الٗباؾُت ٌؿمى ؤخمض بً هال ,٫و٧ان
اخمض بً هالٌٗ ٫مل ٧اجبا للسلُٟت الٗباس ي
اإلا٣خضع في بٛضاص ٢بل ؤن ًخىلى هظا اإلاىهب،1
وظٗل ؤخمض ٖامال ٖلى ؾاثغ ُٖمان ،و٧اهذ
ب٢امخه في بهال وظٗل ٖلى هؼوي ٖامال عظال ً٣ا٫
2
له بدحرة
وٍظ٦غ الب٨غي خاصزت مٟغصة ؾىت 420هـ/
1029م بط ؤهضي ؤخمض بً هال ٫الٗ٨بت
مداعٍب ،ػهت املخغاب ؤػٍض مً ٢ىُاع ًٞت،
و٢ىاصًل ًٞت في جهاًت ؤلاخ٩ام .وؾمغث
املخاعٍب في ظى ٝالٗ٨بت مما ً٣ابل بابها .وطل٪
بزغ ؤزظ ؤمحر م٨ت ؤبي الٟخىح الخؿً بً ظٟٗغ

الخؿُني لخلي الٗ٨بت مً املخاعٍب وٚحرها٦ ،ما
ط٦غها الخمحري صون ؤن ًٟهل ٞحها.3
٦ما ًظ٦غ اإلاؿٗىصي ؤن ؤخمض هظا خاو٦ ٫ؿب
وص السلُٟت الٗباس ي مً زال ٫الهضاًا الىِٟؿت
التي ٧ان ًبٗثها بلُهٞ ،ظ٦غ اإلاؿٗىصي ؤهه ٖىض
مغوعه ُ
بٗمان في ؾىت 305هـ 917 /م قاهض هضاًا
ؤخمض بً هال ٫مدمىلت بلى السلُٟت الٗباس ي
اإلا٣خضع ومً بُجها ٢غوص مىيىٖت في ؾال٦ ٫بحرة
الدجم ،م٘ هضاًا مً الُُب والغماح وَاثغ
ؤؾىص ًغصص ٧لماث بالٟاعؾُت والهىضًت ،وٖضص
مً الشٗابحن الطسمت وؾلخٟاه وَغاث ٠ؤزغي
مً فجاثب البدغ.4
وؤقاع اإلااعر ابً زلضون بلى مضي الاؾخ٣ال٫
الظي جخمخ٘ به ُٖمان في ػماهه ؤي ال٣غن الشامً
والخاؾ٘ الهجغي /والغاب٘ ٖكغ والسامـ ٖكغ
اإلاُالصي بط ً٣ىٖ ٫جها ":وهي زامؿها ب٢لُم
5
ؾلُاوي مىٟغص ٖلى بدغٞاعؽ"
الهغإ م٘ ال٣غامُت
٧اهذ البدغًٍٖ 6ىض ُ٢ام السالٞت الٗباؾُت
هاصثت مً الىاخُت الؿُاؾُت وٍغظ٘ طلٖ ٪لى ما

وظىـ ــىب ب ــالص الكـ ــام اب ــً الى ــضًم ،ب ــً بسـ ــخا ١ث
385هـ ـ ــ995 /م) :الٟهغؾ ـ ــذ ،بح ـ ــروث 1987م ،م-265
 ٞ 266ــاعوٖ ١م ــغ ،م٣ضم ــت ف ــي صعاؾ ــت الخ ــاعٍش ُ
الٗم ــاوي،
مجلـ ــت السلـ ــُج الٗغبـ ــي ،مغ٦ـ ــؼ صعاؾـ ــاث السلـ ــُج الٗغبـ ــي
بجامٗـ ــت البهـ ــغة ،املجلـ ــض  ،8الٗ ـ ــضص الس ـ ــامـ ،ب ٛـ ــضاص:
1979م.م46
 - 1الخمىي ،قهاب الضًً ؤو ٖبـض ًـا٢ىث بـً ٖبـض

 - 3الب ٨ـ ــغي ،اإلاؿ ـ ــال ٪واإلامال ـ ــ ،٪م .38الخمح ـ ــري،
ٖبــضاإلاىٗم جــىفي فــي ال٣ــغن الشــامً الهجغي/الغابــ٘ ٖكــغ
اإلاـ ــُالصي) .الـ ــغوى اإلاُٗ ـ ــاع فـ ــي زب ـ ــر ألاُ٢ـ ــاع ،جد ُ٣ـ ــ:٤
بخؿ ــان ٖب ــاؽ ،الُبٗ ــت ألاول ــى ،م٨خب ــت لبى ــان ،بح ــروث:
1984م ،.م413

ث626:ه ـ ـ ــ1228/م) :معج ـ ــم ألاصبـ ـ ــاء ،الُبٗ ـ ــت ألاولـ ـ ــى،

4

 اإلاؿٗىصي ،مغوط الظهب ،ط ،1م167 - 5ابً زلضون ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م61
 - 6البد ــغًٍ ه ــى اؾ ــم ظ ــام٘ إلاىُ ٣ــت واؾ ــٗت جمخ ــض م ــً
البهـ ــغة بلـ ــى قـ ــمالي ُٖمـ ــان ،الب٨ـ ــغي ،مؿـ ــال ٪اإلامالـ ــ،٪

الج ـ ـ ــؼء الش ـ ـ ــامً ،صاع بخُ ـ ـ ــاء الت ـ ـ ـرار الٗغب ـ ـ ــي ،بح ـ ـ ــروث:
1988م ،م ،،،،86ألاػ٧ىي٦ ،ك ٠الٛمت ،م56
 - 2ألاػ٧ىي ،اإلاهضع هٟؿه ،م56
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للؿلُت اإلاغ٦ؼٍتٞ ،ماٖ ٫لُه ٖضص مً ٢باثل
٦الب وُٖ٣ل والسغَـ.6
ل٣ض ق٩لذ هظه ال٣باثل ال٣ىة الغثِؿُت في
الجِل ال٣غمُي َُلت ٢غن وهه ٠مضٞىٖحن
بضوا ٘ٞا٢خهاصًت وهي اإلا٨ؿب اإلااصي مً وعاء
مهاظمت اإلاضن و٢ىاٞل الدجاط ،زم بضواٖ ٘ٞضم
السًىٕ للؿلُت .لظا هغي ؤن هظه ال٣باثل التي
ؤُٖذ جإًُضها لل٣غامُت وخاعبذ مٗهم ٦شحرا ما
جسغط ٖلحهم وج٣اجلهم ،7بطا عؤث مهلختها ج٣خط ي
طل ٪وهظا ما ًضٗٞىا بلى ال٣ى ٫ؤن ال٣باثل التي
ؾاٖضث ال٣غامُت لم ج ً٨بالًغوعة ٖلى
8
ُٖ٣ضتهم في ؤٚلب ألاخُان
وٍبضو ؤن ؤو ٫هجىم ٢غمُي حٗغيذ له ُٖمان
٧ان في ؾىت 294هـ906/م جدذ ُ٢اصة ؤبي ؾُٗض
الجىابي ال٣اثض ال٣غمُي في البدغًٍ ،وجسخل٠
الغواًاث الخاعٍسُت خى ٫مضي هجاح مداولت
ال٣غامُت ألاولى وٍبضو ؤن والي الٗباؾُحن ٧ان
٢اصعا ٖلى نضهم بمؿاٖضة ال٣باثل الجزاعٍت.9
و٢ام ال٣غامُت بمداوالث ٖضًضة بضاًت مىظ ؾىت
305هـ 917 /م وهجر هاالء ال٣غامُت في
الؿُُغة ٖلى ؤظؼاء مً ُٖمان وبسانت بٗض
سخب السلُٟت الٗباس ي اإلا٣خضع باهلل
295هـ907/م ال٣ىاث الٗباؾُت مً ُٖمان ،ولم
ج٢ ً٨بًت ال٣غامُت ٖلى ُٖمان مد٨مت ٣ٞض
ْل ُ
الٗماهُىن ًدخٟٓىن ب٣ضع مً الخغٍت

ًبضو بلى الًغباث التي جل٣تها الخغ٧اث الساعظُت
التي ٢امذ ٞحها ببان الخ٨م ألامىي ،1مما ظٗلها
جغ ً٦بلى الهضوء لظلٞ ٪ةن اإلاهاصع لم حكغ بلى
البدغًٍ ٦مغ٦ؼ لل٣ىي اإلاٗاعيت ٦شحرا في الٗهغ
الٗباس ي ألاو ٫وختى ُ٢ام الخغ٦ت ال٣غمُُت ٞحها
في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الشالض الهجغي والتي
لٟخذ ؤهٓاع الٗالم ؤلاؾالمي ؤظمٗه لٟترة جؼٍض
ٖلى ال٣غن وهه ٠ال٣غن مً الؼمً.2
وفي البدغًٍ جبنى الضٖىة عظل ًضرى ًديى بً
مهضي ٗٞمل ٖلى اؾخٛالٖ ٫ىاَ ٠الىاؽ
وخبهم آل ٫البِذ ٞج٘ ٖضصا مً ألاجبإ مجهم ؤبى
ؾُٗض الخؿً بً ّبهغام ّ
الجىابي ،3و٧ان جاظغ
َٗام له م٩اهت مغمى٢ت .4وٍخمخ٘ ب٣ضعة ٞاث٣ت
ٖلى اإلاىا٢كت وؤلا٢ىإ.5
و٢ض ع٦ؼ ؤبى ؾُٗض ٖلى ٦ؿب جإًُض ال٣باثل مً
ألاٖغاب وطل ٪ل٣لت مٗغٞتهم الٗمُ٣ت في ؤمىع
الضًً بياٞت بلى ٖضم عٚبتهم في السًىٕ

م ً ،38ـ ــا٢ىث الخم ـ ــىي ،معج ـ ــم البل ـ ــضان ،م ـ ــج ،1:م
275
ٖ - 1بض الغخمً الٗاوي ،البدغًٍ في نضع ؤلاؾالم،
بٛضاص1973 :م ،م137-127
 - 2ظاؾم ًاؾحن الضعوَل ،جهاًت ال٣غامُت والهغإ
ٖلى الؿلُت ٢بُل ُ٢ام ؤلاماعة الُٗىهُت ،مجلت
الىزُ٣ت ،الٗضص ،106 :البدغًٍ ،م128
 - 3زابذ بً ؾىان ،جاعٍش ؤزباع ال٣غامُت ،جذ :ؾهُل
ػ٧اع ،بحروث1971 :م ،م14
 - 4ابً ألازحر ،ال٩امل في الخاعٍش ،بحروث1966 :م ،ط،7
م494
 - 5ؤبى الًٟاثل الُماوي٦ ،ك ٠ؤؾغاع الباَىُت وؤزباع
ال٣غامُت ،جذ :ػاهغ ال٩ىزغي ،ال٣اهغة1357 :هـ،
م2

 - 6اإلاؿٗىصي ،الخىبُه وألاقغا ،ٝم341-340
 - 7ابً زلضون ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ،4م195
 - 8زابذ بً ؾىان ،جاعٍش ؤزباع ال٣غامُت ،م 15وما
بٗضها.
ُ
ٞ - 9اعوٖ ١مغ ،م٣ضمت في صعاؾت الخاعٍش الٗماوي،
م46
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واإلاغٞىيت واضخت ُٞما ً٣ىم به مً مسالٟاث
يض الضًً والبكغ.
و٢ض ونل جظمغ الىاؽ مً هظا الصسو
وخغ٦خه صعظت ظٗلذ بٌٗ ؤ٢اعب هاالء
مسالٟحن لهم ٚحر عايحن ًٖ ؤٗٞالهم الضمىٍت
التي ؤزاعث اؾدُاء واؾدى٩اع اإلاؿلمحن في مىاَ٤
ٖضًضة مً الضولت ؤلاؾالمُت مشل ٚغبي الٗغا١
وٞاعؽ والبدغًٍ ُ
وٖمان والُمامت والدجاػ
وظىىبي بالص الكام ،وؤزخخم ؤلانُسغي خضًشه
ًٖ ال٣غامُت ب٣ىله  ":وهللا الخا ٔٞلإلؾالم
وؤهله ،والكغإلاً خاص هللا في ؤمغه".6
٦ما ؤن الب٨غي ٌكحر بلى ابخضاء ؤمغ ال٣غامُت في
البدغًٍ زم امخضاص هٟىطهم قمالي ُٖمان ،ؤن
عظال ٢ضم مً ؾىاص ال٩ىٞت مً هاخُت
زىػؾخانٞ ،إ٢ام بمىي٘ ٌٗغ ٝبالجهغًٍ ًُٓهغ
الؼهض والخ٣ك ،٠وٍإ٧ل مً ٦ؿبه وٍٓهغ
الهالة ،و٧ان ًبخإ ٧ل لُلت مً ب٣ا ٫عَل جمغ
مً ٖمل ًضه ُُٟٞغ ٖلُه ،و٧ان بطا ٗ٢ض بلُه
7
بوؿان طا٦غه ؤمغ الضًً َّ
وػهضه في الضهُا.
وٍظ٦غ الب٨غي ؾبب حؿمُت ال٣غمُي بهظا الاؾم
ألهه ؤنابه مغى ٖىض الب٣ا ٫الظي ٧ان ًبخإ
مىه الخمغ ،و٧ان في جل ٪ال٣غٍت عظل ًدمل مخإ
الىاؽ ٖلى الشحران٣ً ،ا ٫له طوي الُٗىحن ألن به
مغى في ُٖيُت ًجٗلهما مدمغجحن ،و٧ان ؤهل
ال٣غٍت ٌؿمىهه " ٦غمُخت " ومٗىاه بالىبُُت طو
صاء الُٗىحن٩ٞ ،لم الب٣ا٦ ٫غمُخت في خمل
اإلاغٌٍ بلى مجزلهٞ ،دمله و٢ام ٖىضه ًمغيه
ختى قٟي ،وزاٖ ٝلى هٟؿه مً ؤن ٌٗغٝ

والاؾخ٣ال ٫الظاحي ختى ؤجهم اهخسبىا بماما
ظضًضا لؤلبايُت هى بً ًؼٍض ال٨ىضي.1
وٖلى الغٚم مً اؾخٟدا ٫واهدكاع زُغ هظه
الخغ٦ت في صًاع الٗغب بال ؤن الجٛغاُٞحن
اإلاؿلمحن لم ًدىاولىها بال٨شحر مً الخٟهُل
وؤ٦ثر مً جدضر ٖجها مً الجٛغاُٞحن اإلاؿلمحن
هى ؤلانُسغي.
2
٣ٞض ػوصها ؤلانُسغي بمٗلىماث ُ٢مت ًٖ ؤبي
ؾُٗض الخؿً الجىابي ،3الظي ٧ان ص٢ا٢ا 4ؤْهغ
ُ
ؤْهغ مظهب ال٣غامُت ٞىٟي ًٖ َظ ّى َابت ، 5وإلاا
زغط مجها جىظه بلى البدغًٍٞ ،إ٢ام بها جاظغا
ٌؿخمُل الٗغب بها وٍضٖىهم بلى صًاهخه،
ٞاؾخما٦ ٫شحرا مً ؤهلها ،وبضؤ ٖضواهه ٖلى صًاع
الٗغب وامخض هدى ُٖمان ،واهخهى ؤمغه بال٣خل
وجسلو الىاؽ مىه.
بن ما ط٦غه ؤلانُسغي ًىضر لىا بضاًت الخغ٦ت
ال٣غمُُت التي اهدكغث في بٌٗ صًاع الٗغب
وونل جإزحرها ختى ُٖمان٦ ،ما ؤن ؤٖماله الؿِئت
ٞ - 1اعوٖ ١مغ ،م٣ضمت في صعاؾت الخاعٍش ُ
الٗماوي،
م46
 - 2ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م90
 - 3وؿــبت بلــى مضًىــت ظىابــت ٖلــى الؿــاخل الكــغ ي للسلــُج
الٗغبي ،ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م90
 - 4م ــً م ــاصة ص ١بدك ــضًض ال ٣ــا ،ٝوال ــض٢ا ١مٗىاه ــا م ــً
ً ــض ١ألاب ــاطًغ ،وؤًً ــا ق ــضًض اإلاالخٓ ــت والض ٢ــت ،اإلاعج ــم
الىؾُِ ،م291-290
ُ
َ - 5ظ ّى َاب ــت :بـ ــالٟخذ والدك ــضًض وؤلـ ــ ٠وب ــاء مىخـ ــضة .بلـ ــضة
ن ــٛحرة مـ ــً ؾـ ــىاخل ٞـ ــاعؽ ،و٢بالته ــا فـ ــي البدـ ــغ ظؼٍـ ــغة
زاع ٥وفي قمالها مً ظهت البهغة مهغوبان ،وهي ٞغيت
لِؿذ بالُىٍلـت جغسـ ي ٞحهـا مغا٦ـب مـً ًغٍـض ٞـاعؽ ،و٢ـض
ط٦غ بٌٗ ؤهل الؿحر بهما ؾمُذ ّ
بجىابت بً ُ
َهمىعور
اإلالً .٪ا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،مج ،2م.78

 - 6ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.90
 - 7الب٨غي ،اإلاؿال ٪واإلامال ،٪م.40
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ٌٗض اإلاؿٗىصي الجٛغافي الىخُض بحن ظٛغافي
ال٣غهحن الشالض والغاب٘ الهجغٍحن /الخاؾ٘
والٗاقغ اإلاُالصًحن ،الظي اهٟغص بةًغاص جٟهُالث
ًٖ وكاٍ ال٣غامُت الؿُاس ي والٗؿ٨غي في
ُٖمان وٖال٢تهم م٘ ال٣ىي الؿُاؾُت الؿاثضة
ٖىض ْهىعهم ،ولهظه اإلاٗلىماث ؤهمُت زانت
بؿبب اهخمامها باليكاٍ الؿُاس ي والٗؿ٨غي
لل٣غامُت٦ ،ما ؤجها حكحر بلى مضي جإزغ ُٖمان
والبهغة وال٩ىٞت والبدغًٍ وم٨ت اإلا٨غمت بهظه
الخغ٧اث واجساطها ؾاخاث لظل ٪اليكاٍ .الظي
اوٗ٨ؿذ آزاعه الؿلبُت ٖلى جل ٪اإلاىاَ.5٤
وٍالخٔ ؤن اإلاؿٗىصي ٧ان ً٣ضم وٍازغ في ط٦غ
الؿىىاث التي وٗ٢ذ ٞحها بٌٗ الخىاصر
الخاعٍسُت٦ ،ما ؤقاع بلى ؤن ٦شحرا مجها صون ٖام
345هـ956 /م في زالٞت اإلاُُ٘ الٗباس ي ،وٍ٨غع
طل ٪الٗام مغاعا في ٦خابه ،ؤي ٢بل وٞاجه بٗام
واخض .مً طل٢ ٪ىله في ط٦غ خىاصر زالٞت
اإلا٣خضع باهلل  ": 6ولم ًخ٣لض الخالٞت مً بني ؤمُت
ؤمُت وبني الٗباؽ بلى و٢خىا هظا وهى ؾىت 345
في زالٞت اإلاُُ٘ مً اؾمه حٟٗغ بال حٟٗغ
اإلاخى٧ل وحٟٗغ اإلا٣خضع و٧ان م٣خلها حمُٗا في
قىا"٫

الىاؽ بإمغه ٞخىظه بلى الكام وهىا ٥حؿمى
باؾم ٦غمُخه ٖلى اؾم الغظل الظي خمله ٖىضما
٧ان مغًٍاَّ ،
ٞسٟٟه الىاؽ ٣ٞالىا له ٢غمِ،
1
ٞلهظا ٖغٞىا بال٣غامُت.
٦ما ؤن ًا٢ىث ٌكحر بلى ؤبى ؾُٗض الخؿً
ُ
الجىابي ٖىض خضًشه ًٖ َظ ّى َابتٞ ،ظ٦غ ؤن ؤبى
ؾُٗض هى الظي ؤْهغ مظهب ال٣غامُت و٧ان مً
ُ
َظ ّى َابت و٧ان ص٢ا٢اٞ ،ىٟي ًٖ ظىابت ٞسغط بلى
البدغًٍ ٞإ٢ام بها جاظغا ٌؿخمُل الٗغب
وٍضٖىهم بلى بلى هدلخه ختى اؾخجاب له ؤهل
البدغًٍ وما والاها٦ ،ما ط٦غ ًا٢ىث ٦ؿغ ؤبى
ؾُٗض لٗؿا٦غ الؿلُان وعُٖخه وٍ٣هض بها
ظُىف السالٞت الٗباؾُت.2
٦ما ط٦غ ًا٢ىث وظىص ٖضاوة بحن ؤبى ؾُٗض هظا
وؤهل ُٖمان ،وهظا هاب٘ مً الٛؼو ال٣غمُي
ُ
لٗمان ٣ٞا ... ": ٫وٖضاوجه مً ؤهل ُٖمان
وحم٘ ما ًها٢به مً بلضان الٗغب"  3وهظا
واضر ؤن زُغ ال٣غامُت وٖضواجهم لم ً٣خهغ
ٖلى مىُ٣ت واخضة وإهما قمل بالص الٗغب ٧املت.
ختى ؤن ُ
الدجاط لم ٌؿلمىا مً قغوعهم٣ٞ ،ا٫
ًا٢ىث  ":زم ٢ام ابىه ؾلُمان بً الخؿً ٩ٞان
مً ٢خله ُحجاج بِذ هللا الخغام و اهُ٣إ
َغٍ ٤م٨ت في ؤًامه بؿببه والخٗضي في الخغم
و إهتهاب الٗ٨بت وه٣له الدجغ ألاؾىص بلى
ال ٠ُُ٣وألاخؿاء مً ؤعى البدغًٍ وب٣ي
ٖىضهم اخضي وٖكغًٍ ؾىت زم عص ببظو٫
4
بظلذ لهم و٢خله اإلاٗخٟ٨ين بم٨ت"

 - 5اإلاؿٗىصي ،الخيُه وألاقغا ،ٝم.377
 - 6اإلاؿـ ـ ـ ـ ــٗىصي ،الخىبُـ ـ ـ ـ ــه وألاق ـ ـ ـ ـ ـغا ،ٝم، 378-377
واإلا٣خ ـ ــضع هـ ـ ــى ظٗ ٟـ ــغ بـ ـ ــً ؤخم ـ ــض اإلاٗخً ـ ــض وٍ٨ن ـ ــى ؤب ـ ــا
الًٟـ ــل ،وُ٢ـ ــل اؾـ ــمه بسـ ــخا ،١واقـ ــتهغ باؾـ ــم ظٟٗـ ــغ
لكــبهه باإلاخى٧ــل ،وؤمــه ؤم ولــض عومُــت اؾــمها قــٛب ،جــىلى
السالٞت ًىم ألاخض لشالر ٖكغ لُلت صزلـذ مـً قـهغ طي
ال ٗ٣ـ ــضة ٖ ـ ــام 295هـ ـ ــ907/م اإلاه ـ ــضع هٟؿ ـ ــه ،م،276
وًٖ م٣خله ؤهٓغ :اإلاهضع هٟؿه ،م.378

 - 1اإلاهضع هٟؿه ،م.41-40
ً - 2ا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،مج ،2م.78
ً - 3ا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،م ،2م.78
 - 4اإلاهضع هٟؿه  ،م ،2م.78
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ال٨بري في ٖهضه ،واؾخمغ بًٗها مً بٗضه،
ٟٞكل ال٣غامُت في اخخال ٫بٛضاص واوسخبىا
زاؾغًٍ زاثبحن ،و٧ان اإلاؿٗىصي قاهض ُٖان
مٗانغ لهظه ألاخضار.
وجدضر ابً خى٢ل ًٖ 3ال٣غامُت في وؿل ؤبي
ؾُٗض الخؿً بً بهغام الجىابي وولضه ؾلُمان،
وؾُُغتهم ٖلى ؤظؼاء مً صًاع الٗغب٦ ،ما
ؤوضر م٣ضاع ألامىا ٫التي ٧اهذ جخجم٘ لضحهم
والتي جهلهم مً باصًت البهغة وال٩ىٞت وَغٍ٤
م٨ت اإلا٨غمت ،ؤًًا بُ٢إ ما بالبدغًٍ مً
الًُإ بًغوب زماعها ومؼاعٖها مً الخىُت
والكٗحر والىسل ألجباٖهم اإلاٗغوٞحن باإلاامىحن)،
وج٣ضع هدى زالزماثت ؤل ٠صًىاع.
هظا ما ٖضا اإلاا ٫الظي ٧ان ًهلهم مً َغٍ٤
م٨ت وماُٖ ٫مان وما ًهل بلحهم مً الغملت
والكام ،وطل ٪بٗض ؾُُغتهم ٖلى هظه اإلاىاَ.٤
وؤقاع ابً خى٢ل 4بلى ُ٢ام ال٣غامُت بةعؾا٫
خمالث ٖؿ٨غٍت بلى ُٖمان بُ٣اصة ؤبي ٖلي بً ؤبي
ّ
مىهىع ،وإلاا لم ٌؿخُُٗىا ٞخدها ؾاعوا بلحها
5
بإظمٗهم ٞاٞخخدىها.
وؤوضر ابً خى٢ل َاثٟت مً ال٣غامُت ٌؿمىن:
الٗ٣ضاهُت 6في ؤلاخؿاء وٚحرها مً اإلاىاَ ٤التي

وؤهمُت ما ط٦غه اإلاؿٗىصي جيب٘ مً الخٗغٖ ٝلى
مضي جإزحر هظه الخغ٦ت ٖلى ألاويإ الؿاثضة في
جل ٪الٟترة وامخضاصاها بلى ُٖمان٣ٞ ،ض ط٦غ
اإلاؿٗىصي 1خىاصر ٖهغ السلُٟت الٗباس ي
اإلا٣خضع باهلل ،ومجها ٚؼو ال٣غامُت ُٖمان ،وُ٘٢
َغٍ ٤الدج وؾغ٢ت الدج ألاؾىص.
٦ما ط٦غ اإلاؿٗىصي 2مً الخمالث الٗؿ٨غٍت
التي بٗثها ؤبى ؾُٗض الجىابي ال٣غمُي ،خمالجه
بلى صخاع ٖضة مغاث ،اهتهذ بضزىله بًاها
باؾخسضام ال٣ىة ؾىت 287هـ900 /م ٖلى الغٚم
مً ؤن اإلاؿاٞت بحن ُٖمان والبدغًٍ حؿخٛغ ١ؤًام
في عما ٫وصهاؽ ،وفي بٌٗ مىاي٘ الُغٍ ٤ماء
مالر بدُض ًهٗب ٖلى ؤصخاب هظه الخغ٦ت
الىنى ٫بلى ُٖمان بال بك ٤ألاهٟـ ،ولم ًىعص
اإلاؿٗىصي جٟهُالث ؤزغي ًٖ خملت ال٣غامُت
هظه ٖلى صخاع.
وٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض صزلىا صخاع٦ .ما
وؤجهم لم ٌؿخسضمىا الُغ ١البدغٍت بؿبب ؤن
زبرتهم في البدغ يُٟٗت ولِـ لضحهم ألاؾُى٫
الظي ًم٨جهم مً الُ٣ام بالٛؼو البدغي ،ولظا
هغي ؤن ؤٚلب ٖملُاث الجهب والؿغ٢ت والاٖخضاء
ٖلى الىاؽ وٖلى الخجاع جخم في البر.
ًخطر لىا مً هظه الخىاصر اؾخسضام ال٣غامُت
ؤؾلىب ال٣ىة والٗى ٠والبُل يض ؾ٩ان اإلاضن
التي ًدخلىجها٦ ،ما ؤجهم ؤنِبىا بالٛغوع لضعظت
ؤجهم ٢غعوا جىظُه ظِكهم لٛؼو بٛضاص ٖانمت
السالٞت الٗباؾُت واإلاىاػلت م٘ السلُٟت الٗباس ي
اإلا٣خضع باهلل ،خُض وٗ٢ذ مأس ي هاالء ال٣غامُت

 - 3ابً خى٢ل ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.33
 - 4اإلاهضع هٟؿه  ،م.33
 - 5اإلاهضع هٟؿه  ،م.33
 - 6م ــً م ــاصة ٖ ٣ــض ،وعبم ــا ج ٩ــىن م ــإزىطة م ــً الٗ ُ٣ــضة،
الت ــي حٗن ــي الخ ٨ــم ال ــظي ال ً٣ب ــل الك ــ ُٞ ٪ــه ،ؤو بمٗن ــى
الٛلٓ ـ ــت ،اإلاعج ـ ــم الىؾ ـ ــُِ ،م ،،،614-613ؤم ـ ــا اب ـ ــً
خى ٢ـ ــل  ُٞـ ــظ٦غ ؤن الٗ٣ضاهُ ـ ــت َاث ٟـ ــت م ـ ــً ال٣غامُ ـ ــت،
ٌؿ٨ىىن ألاخؿاء وٚحرها ،وؤجهم هل٩ىا ظمُٗا و٧ان مجهم
عظ ــا ٫طوو خل ــىم وٖ ٣ــى ٫صون م ــً ص ــخبهم م ــً الج ٟــاة

 - 1اإلاؿٗىصي ،اإلاهضع هٟؿه  ،م.380
 - 2اإلاهضع هٟؿه  ،م.394-393
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والدج والؼ٧اة ،وػزغٖ ٝلحهم ومىه ٖلى الًٟٗاء
3
ختى ؤجهم ًخإلهىن مً صون حٗالى.
وؤوضر اإلا٣ضس ي 4ؤن بصاعة ُٖمان مً ٢بل
الضًلم 5التي ٧اهذ جدذ هٟىط البىحهُىنٖ 6لى
ؤؾاؽ ؤن الضولت ألامىٍت ٧اهذ حٗحن والي لها في
البدغًٍ ً٣ىم بةصاعة ُٖمان مً هىا ٥ؤو مً
الٗغا ١و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت في ٞتراث مدضصة
مً ػمً الضولت الٗباؾُت.
في خحن ٧اهذ بصاعة هجغ لل٣غامُت الظًً امخضث
ؾُُغتهم بلى الُمً ٩ٞان ٖلى ألاخ٣ا ٝؤمحر
مجهم ،وهظا ًىضر لىا ؤن ال٣غامُت ؾُُغوا ٖلى
ؤظؼاء مً ُٖمان وبالخدضًض ٖلى ؾاخل الباَىت
في ٖهغ اإلا٣ضس ي ؤي في ال٣غن الغاب٘ الهجغي/
الٗاقغ اإلاُالصي .و٢ض ؤقاع اإلا٣ضس ي بلى َبُٗت
ؾ٩ان ؤهل ُٖمان بإن ٚالبُتهم قغاة.7
وه٨ظا ًخطر لىا مً صعاؾت الخغ٦ت ال٣غمُُت
وجإزحرها ٖلى ُٖمان ،ؤن هظه الخغ٦ت مً ؤزُغ
الخغ٧اث الؿُاؾُت التي ْهغث في البدغًٍ وامخض
ؤزغها وؾغي مغيها بلى با ي صًاع الٗغب ومجها
ُٖمان ،وػوصها بإزباعهم ؤعبٗت مً الجٛغاُٞحن
هم ؤلانُسغي ،واإلاؿٗىصي وابً خى٢ل
واإلا٣ضس ي.

اهدكغوا ؤو ؾُُغوا ٖلحها ،و٧ان مجهم عظا ٫ظلت
طوو خلىم وٖ٣ى ٫صون مً صخبهم مً الجٟاة
ُ
الاٚخام والاٟٚا ٫الُٛاة مشل بني الٛمغ ،و٧ان
1
اظلهم اإلاُ٣م في الجٟٗغٍت مً زاعط البهغة.
وازخخم ابً خى٢ل خضًشه ًٖ هاالء الٗ٣ضاهُت
خا ٥في ؾني هُ٠
بما ههه  ":وؾمٗذ ٚير ٍ
وزمؿين { بٗض ٖام 350هـ961 /م في ألاٖم
ألاعجح } ًد٩ي ًٖ ؤبي َغٍٖ ٠ضي بً دمحم بً
الٛمغ وال٣اض ي ؤبي ٖغٞت ًٖ ج٣اعب ؤلٟاْهم
في ال٣ى ٫ؤن ؾاصتهم ًخىػٖىن في ما ٫البهغة
وال٨ىٞت وما ً٣بًىهه مً الدجاج ،وٍغص
ٖلحهم مً ماُٖ ٫مان والٛىائم صون الخمـ
الخاعج ٖجهم لهاخب الؼمان ؤل ٠ؤل٠
صًىاع".2
بن هظه اإلاٗلىماث اإلاغ٦ؼة ًٖ هظه الُاثٟت مً
ال٣غامُت وؤبغػ عظالها ،ال هجض ما ًضٖمها في
مهاصعها الجٛغاُٞت ألازغي ،بل ؤهٟغص بظ٦غها
ابً خى٢ل ٞإهمُتها ج٩ىن في هظا الاهٟغاصٖ ،لى
الغٚم مً ؾمت الٛمىى الىاضخت في ههىنه
بكإجهم.
ٖلى ؤن اإلاهاصع الخاعٍسُت حؿاهض ما ط٦غه ابً
خى٢ل ٣ٞض ط٦غ ألاػ٧ىي م يء ال٣غامُت بلى
ُٖمان ،خُض ؤجها ٦ما ًظ٦غ ألاػ٧ىي ٢ض حٛلبذ
ٖلى ؾاثغ البلضان وم٨ت والكام وؾاثغ ال٣باثل
وهم بىى ؤبي ؾُٗض الخؿً بً بهغام بً بهغؾذ
الخُاوي – الجىابي – و٢ض ؤبُل الهالة والهىم

 - 3ألاػ٧ىي٦ ،ك ٠الٛمت ،م.58
 - 4اإلا٣ضس ي ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.104
 - 5الـ ُ
ـضًلم :قــمالي بــالص ٞــاعؽ وهــي لكــٗب قــضًض اإلا ـغاؽ
جم ــغص ٖل ــى الخ ٨ــم الؿاؾ ــاوي ٢ب ــل ؤلاؾ ــالم وؤًً ــا ٖل ــى
الخ ٨ـ ــم ؤلاؾ ـ ــالمي  ً .ـ ــا٢ىث الخم ـ ــىي ،معج ـ ــم البل ـ ــضان،
مج ،2م. 369
 - 6اإلا٣ضس ي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.104
 - 7اإلاهضع هٟؿه  ،م.90

ألاٚخـام ألاٟٚـا ٫الُٛــاة مشـل بنـي الٗمــغ ،اإلاهـضع هٟؿــه،
م. 34
 - 1ابً خى٢ل ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.34
 - 2ابً خى٢ل ،اإلاهضع هٟؿه  ،م.35
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ال٣باثل ُ
الٗماهُت وبُ٣اصة الخغ٦ت ألابايُت
باالهً٣اى ٖلى مٗا٢ل ال٣غامُت في قما٫
ُٖمان وَغصهم مجها.5
ٖىانم ٖمان الؿُاؾُت
ل٣ض ؤقاع الجٛغاُٞحن بلى ٖىانم ُٖمان ومضجها
الغثِؿُت ٞاإلاؿٗىصي ط٦غ صخاع ٖانمت ُٖمان
٣ُٞى ....":٫و٢هبتها حؿمى ؾىجاع – صخاع -
6
والٟغؽ ٌؿمىنها مؼون"
٦ما ؤن الهمظاوي ؤقاع بلى ُٖمان "ٞةطا حاوػث
7
الجبا ٫نغث بلى مىي٘ ً٣ا ٫صخاع ُٖمان"
ٞإَل ٤اؾم صخاع ٖلى ُٖمان ٧لها ل٩ىجها الباعة
اإلاغ٦ؼٍت للخ٨م في ُٖمان والتي ظٗل اؾمها ًُغي
ٖلى ُٖمان ٩٦ل.
ؤما ًا٢ىث ُٞظ٦غ ؤزباعا ًٖ ُٖمان في نضع
ؤلاؾالم ٣ُٞىُ ": ٫
وبٗمان مضًىت ٢ضًمت مكهىعة
لها ط٦غ في ؤًام الٗغب وؤزباعها وؤقٗاعها،
و٧اهذ ٢ضًما ٢هبت ُٖمان ،ولٗل هظا الؿى١
اإلاظ٦ىعٞ ،خدها اإلاؿلمىن في ؤًام ؤبى ب٨غ
الهضً – ٤هنع هللا يضرٖ -ىىة ؾىت 11هـ وؤميرهم
8
خظًٟت بً مدهً ٣ٞخل وؾبى".
وإلى هٟـ اإلاٗنى ٌكحر ؤلانُسغي في خضًشه ًٖ
بالص مهغة بط ٢اٖ ٫جها  ":وؤما بالص مهغة ٞةن
9
٢هبتها حؿمى الصخغة "
وًٍُ ٠في مىي٘ آزغ ٖلى ؤن بالص الصخغ مً
ُٖمان بط ً٣ى ... ": ٫وصًاعهم مٟترقت وبالصهم
1
بىاص هائُت وٍ٣اَّ ٫ؤنها مً ُٖمان"

وجمحز اإلاؿٗىصي بإهه مً ؤ٦ثرهم بإلااما وجٟهُال
بظ٦غ ؤزباعهم وو٢اجٗهم .لً ً٨الخٔ ٖلُه ٖضم
الدؿلؿل في ط٦غ ألاخضار الخاعٍسُت السانت
بهظه الخغ٦ت ،مً طل ٪الخ٣ضًم والخإزحر ٦ما في
ط٦غه لهجىم ال٣غامُت ٖلى حجاط بِذ
1
الخغام ٖام 317هـ929 /م ،زم ؤٖاص ط٦غه زاهُت
٦ما ؤؾهب في ط٦غ ؤزباع ؤبي َاهغ ؾلُمان بً
الخؿً ال٣غمُي ،2زم ط٦غ ؤزباع ؤبُه ؤبي ؾُٗض
الخؿً ابً بهغام الجىابي.3
وقهض الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الغاب٘ الهجغي
يٗ ٠صولت ال٣غامُت واهداللهاٞ ،4بٗض الهؼٍمت
الهؼٍمت ال٨بحرة التي خلذ بهم في ٖام 375هـ /
985م ٖلى ؤًضي ظِل السالٞت في ال٩ىٞت
واوسخابهم بلى مٗا٢لهم في البدغًٍ ،ججغؤث
ٖلحهم اإلاىاَ ٤التي ٧اهذ زايٗت لهم ،و٧اهذ
ال٣باثل ُ
الٗماهُت هي ّ
الؿبا٢ت في هظا املجاٞ ،٫ما
ؤن ونلذ ؤزباع هؼٍمت ال٣غامُت ٖلى ؤًضي
ظِل السالٞت ٖام 375هـ 985 /م ختى باقغث
 - 1اإلاؿ ـ ـ ــٗىصي ،الخىبُ ـ ـ ــه وألاق ـ ـ ـ ـغا ،ٝم ،378وؤٖ ـ ـ ــاص
ط٦غه ـ ـا جٟه ـ ــُال .اإلاه ـ ــضع هٟؿ ـ ــه م .387-385وامخ ـ ــاػ
اإلاؿـ ــٗىصي بالض٢ـ ــت ف ـ ــي جدضًـ ــض الى ٢ـ ــاج٘ بـ ــالُىم والكـ ــهغ
والؿىت بك٩ل واضر ظضا.
 - 2اإلاؿ ـ ــٗىصي ،اإلاه ـ ــضع هٟؿ ـ ــه  ،م ،392-378خـ ـ ــى٫
ؤزب ــاع وو ٢ــاج٘ ؤب ــي َ ــاهغ ؾ ــلُمان ب ــً خؿ ــً ب ــً بهـ ـغام
الجىابي.
 - 3اإلاؿـ ـ ــٗىصي ،اإلاهـ ـ ــضع هٟؿـ ـ ــه ،م ،395-392و٧ـ ـ ــان
اإلاٟـغوى ؤن ج٣ـضم ؤزبـاع الخؿـً بـً بهـغام الجىـابي ٖلــى
ؤزب ـ ـ ـ ــاع ابى ـ ـ ــه ؾـ ـ ـ ــلُمان ،ول ـ ـ ـ ــِـ الٗ٨ـ ـ ـ ـــ ٦م ـ ـ ــا ط٦ـ ـ ـ ــغ
اإلاؿٗىصي.
ٌ - 4كــحر ابــً الىــضًم بلــى ؤن ال٣غامُــت ازــظ هجمهــم ًإٞــل
وخ ــالتهم جً ــٗ ٠مى ــظ ؾ ــخِىاث ال ٣ــغن الغاب ــ٘ الهج ــغي،
اإلاهضع الؿاب ،٤م.26-8

 - 5ابً زلضون ،الٗبر ،ط.199-198 ،4
 - 6اإلاؿٗىصي ،مغوط الظهب ،ط.152 ،1
 - 7الهمظاوي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.15
 - 8الخمىي ،معجم البلضان ،مجلض ،2م.286
 - 9ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.25
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ؤما ابً ؾُٗض ُٞهُٖ ٠مان بإن ٢اٖضتها
٢لهاث ،وال٣اٖضة صلُل ٖلى ؤجها الباعة اإلاغ٦ؼٍت
للضولت ،وفي هٟـ الى٢ذ الٗانمت ،بط ؤن ٢لهاث
2
٧اهذ ٖانمت ُٖمان ل٨جها آلان ؤزغ بٗض ٖحن.
وٖلى الغٚم مً ؤهمُت ٖهض بني هبهان -549
1034هـ 1624-1154 /م) إلاا لها مً صوع في
ألاخضار الؿُاؾُت في ُٖمان بال ؤهه ال هجض لها
بقاعة في مهاصع الجٛغاُٞا ؤلاؾالمُت ٣ٞض
اؾخمغ خ٨م بني هبهان ُ
لٗمان زمؿت ٢غون و٧ان
ٖلى ٞترًً ألاولى ٖغٞذ بٟترة الىباهىت ألاولى
واؾخمغث ؤعبٗماثت ٖام ،وبضؤث بىٞاة ؤلامام ؤبي
ظابغ مىس ى بً ؤبي اإلاٗالي مىس ى بً هجاص ٖام
549هـ 1154 /م ،واهتهذ بالً٣اء ٖلى خ٨م
ؾلُمان بً ؾلُمان بً مٟٓغ الىبهاوي اإلال٪
بً بؾماُٖل
الكاٖغ اإلاكهىع ،ومباٌٗت
بماما ُ
لٗمان ؾىت 906هـ 1500 /م ،و٢ض جسللذ
هظه الٟترة ٚؼواث وخغوب واظهذ بني هبهان مً
الضازل والساعط باإلياٞت بلى جىهِب ألاثمت بحن
ٞترة وؤزغي.
الٗماعة الخغبُت
ل٣ض ٧اهذ الٗماعة الخغبُت اإلاخمشلت في ال٣الٕ
والخهىن في ُٖمان ًضٖمها بعر خًاعي ضسم
جمخض ظظوعه ألاولى بلى ما ٢بل الخاعٍش اإلاُالصي،
وما ػا ٫هظا اإلاىعور ًخٟاٖل م٘ جُىع خغ٦ت
الٗمغان بدؿب الٓغو ٝوألاخىا ٫التي ج٨خى٠
الىاُ ٘٢
الٗماوي .وهظا اإلاىعور ٌك٩ل اإلاغج٨ؼاث
التي جخمدىع ٖلحها صًىامُُ٨ت الخغ٦ت بٌٛ

الىٓغ ًٖ مضي ٢ىة الض ٘ٞالتي حٗخبر ماقغا
هاما وخُىٍا في وكاَها واػصهاعها.
و٢ض جباًيذ الٗماعة في ُٖمان مً مباوي ضسمت
حؿخسضم للضٞإ والخماًت بلى مباوي بؿُُت
٧اإلاىاػ ٫وٚحرها؛ وال ج٩اص بٗ٣ت مً اعى ُٖمان
جسلى مً ٢لٗت 3ؤو خهً 4ول٩ل مجهما خ٩اًت
جغوي ما زلٟه هظا البلض مً خًاعة وجغار ٖغبي
بؾالمي ؤنُلٟٞ .ي ُٖمان ما ًؼٍض ًٖ زمؿماثت
بغط وخهً صٞاري حٗىص بلى الٗهغ ؤلاؾالمي،
ٖضا ٢لٗتي بهال والغؾخا ١اللخحن قُضجا ٢بل
ؤلاؾالم ،وهىا ٥زالر  ِ٣ٞبىاها البرحٛالُىن ؤما
البُ٣ت ٞهي مً بىاء ُ
الٗماهُحن ؤهٟؿهم ولِـ
٦ما ًّضري ال٨شحرون مً ؤن البرحٛالُىن هم الظًً
بىىها.5
ؤما ًٖ ؤؾلىب البىاء وَغٍ٣ت جسُُِ اإلاضن
وخماًتها ٣ٞض ط٦غ ابً املجاوع 6ون ٠ألؾىاع
مضًىت ْٟاع وؤبىابها ،بط ًظ٦غ ؤن " اإلال٪
 - 3اؾــخد٩ام خغبــي ًبنــى فــي مىُ٣ــت بؾــتراجُجُت ٧الجبــل
ؤو الخل ؤو الغوابي الصسغٍت ؤو ٖلى ؾىاخل البدـغ ،وبهـا
ٞخد ــاث للمغا٢ب ــت وعم ــي الؿ ــهام ،وجسخل ــ ٖ ٠ــً الخه ــً
ل٩ىجهــا مٗــضة لؿــ ً٨الٗؿــ٨غٍحن بســال ٝالخهــً الــظي
ًم ٨ــً ؤن ٌؿ ــ٨ىه الجمُ ــ٘ .ؾ ــٗاص م ــاهغ ،بد ــض بٗى ــىان
الاؾ ـ ـ ــخد٩اماث الخغبُ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي مؿ ـ ـ ــ ،ِ٣خهـ ـ ـ ــاص هـ ـ ـ ــضوة
الضعاؾاث ُ
الٗماهُت ،مج ،2م.136-134
 - 4ؤ٦بر ٖماثغ الاؾخد٩اماث الخغبُت بن لـم ج٨ـً امىٗهـا
وه ـ ـ ــى  ٧ـ ـ ــل بى ـ ـ ــاء ًد ـ ـ ــُِ بمؿ ـ ـ ــاخت م ـ ـ ــً ألاعى لُدمحه ـ ـ ــا
وٍده ــجها م ــً هجم ــاث الٗ ــضاء .الخ ــاعسيُٖ ،م ــان ف ــي ٖه ــض
بنـ ـ ــي هبه ـ ـ ــان 1034 -549هـ ـ ـ ـ 1624-1154 /م) ألاخ ـ ـ ــىا٫
الؿُاؾُت وألاويإ الا٢خهاصًت .،م.77
ُٖ - 5م ــان ف ــي ُٖ ــىن الٗ ــالم ،ط ،2وػاعة ؤلاٖ ــالم ،مؿ ــ:ِ٣
1987م م.188
 - 6ابً املجاوع ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.266

 - 1اإلاهضع هٟؿه  ،م.25
 - 2ابً ؾُٗض اإلاٛغبي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م. 103
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الخبىض ي 1ؤصاع ٖلحها ؾىعا مً الدجغ
والجو 2وٍ٣ا ٫مً اللبن والجو ،وعجب ٖلحها
ؤعبٗت ؤبىاب :باب البدغ ًىٟظ بلى البدغ وَؿمى
باب الؿاخل ،وبابين مما ًلي البر ،وهما ٖلى
الاؾم ألبىاب ْٟاع اإلاهضومت ،ؤخضهما مكغ١
ٌؿمى باب خغ٢ت ًىٟظ بلى ٖين ٞغى ،والثاوي
مما ًلي اإلاٛغب ،وَؿمى باب الخغحاء،
والخغحاء مضًىت لُُٟت ويٗذ ٖلى ؾاخل
البدغ بال٣غب مً البلض ،وما بنى اإلاىهىعة بال
إلخ٩ام البالص زىٞا مً الٗباص"
ووؿدىج مً طل ٪ؤن اإلاضًىت اإلاهضومت لم جً٨
جدهِىاتها مد٨مت ٧اُٞت لخإمحن مً بضازلها،
وعوري جد ٤ُ٣طل ٪في اإلاضًىت بٗض بٖاصة بوكائها
وبىاء ؤؾىاعها وؤبىابها.
وظغث الٗاصة في جسُُِ اإلاضن ؤلاؾالمُت
الىاقئت ؤن جبنى صاع السالٞت ؤو ٢هغ ؤلاماعة ؤو
٢هغ الخا٦م مجاوعا للمسجض الجام٘ ،3و٢ض
٧ان جسُُِ مضًىت ْٟاع مخبٗا هظا الخىظه في
الخسُُِ خُض ؤوص ئ ال٣هغ مجاوعا للمسجض
الجام٘ ،و٢ض ؤقاع ابً بُىَت بقاعة مهمت بلى

هظا ٣ٞا ": ٫وللؿلُان ٢هغ بضازل اإلاضًىت
4
ٌؿمى الخهً ُٖٓم ٞؿُذ والجام٘ بةػائه"
وَكحر هظا الىو بلى ؤن ال٣هغ ٧ان ُٖٓما
وَكٛل مؿاخت ٦بحرة مً اإلاضًىت٦ ،ما ًخًمً
هو ابً بُىَت بقاعة ؤزغي مهمت جخٗل٤
بمؿمى ال٣هغ ٞظ٦غ ؤهه " ٌؿمى الخهً "
وهظه الدؿمُت هي التي ٌؿخسضمها ؤهل اإلاىُ٣ت
وؤهل ُٖمان بهٟت ٖامت ،وظغث الٗاصة بةَال٢ها
ٖلى مغ٦ؼ الؿلُت وؤلاصاعة في اإلاضن في الجؼٍغة
الٗغبُت بهٟت ٖامت ُ
وٖمان والُمً بهٟت
زانت.
ومً اإلاالمذ اإلاٗماعٍت الٗؿ٨غٍت لل٣هغ والتي
وعصث ؤلاقاعة بلحها في خضًض ابً بُىَت ًٖ
ج٣الُض الؿلُان جل ٪ؤلاقاعة بلى "باب ال٣هغ"
الظي ٧اهذ جًغب ؤماه الُبى ٫وألابىا ،١وٍىمئ
الىو بلى ؤن لل٣هغ باب واخض ،ول ً٨في يىء
الىن ٠الظي ؤوعصه ابً بُىَت ًٖ مىي٘
ال٣هغ وٖال٢خه باإلاسجض الجام٘ ًم ً٨الترظُذ
بإن هظا الباب الظي ط٦غه ابً بُىَت هى الباب
الغثِس ي ،5وؤهه ٧ان في الىاظهت الجىىبُت لل٣هغ
لل٣هغ مُال ٖلى اإلاُضان الظي ًٟهل بحن
ال٣هغ واإلاسجض الجام٘.
٦ظل ٪ؤقاع ابً بُىَت في خضًشت بلى وخضة
مٗماعٍت ؤزغي هي " اإلاكىع" ب٣ىله ":وفي ٧ل ًىم
ازىين وزمِـ جإحي الٗؿا٦غ بلى بابه ٟ٣ُٞىن
زاعج اإلاكىع ؾاٖت " 6وٍخطر مً ؾُا ١الىو

 - 1جىدؿ ـ ـ ــب الضول ـ ـ ــت الخبىي ـ ـ ــُت بل ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــً ؤخم ـ ـ ــض
الخبىضـ ي ماؾؿـها وهـى مـً ٢غٍـت خبىْـت بـالُمً وإلحهـا
ًيؿــب ،،،،بــً الؼبحــر وآزــغون ،مىؾــىٖت الؿــلُان
 ٢ـ ــابىؽ ألؾ ـ ــماء الٗلم ـ ــاء الٗ ـ ــغب ،صلُ ـ ــل ؤٖ ـ ــالم ُٖم ـ ــان،
ظامٗ ــت الؿ ــلُان ٢ـ ـابىؽ ، ،مُ ــاب٘ الٗاإلاُ ــت ،مؿ ــ:ِ٣
1991م ،جىػَ٘ م٨خبت لبىان ،م.143
 - 2هىٕ مً ال٩لـ الهلبٖ ،بض الخاعسي ،اإلاغظ٘
هٟؿه ،م.85
ٖ - 3شمــانٖ ،بــض الؿــخاع ٖشمــان ،اإلاضًىــت ؤلاؾــالمُت،
ال٩ىٍذ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص ،128م.117

 - 4اب ـ ــً بُىَ ـ ــت ،اإلاه ـ ــضع الؿ ـ ــاب ،٤ج ـ ــذٖ :ل ـ ــي مىخه ـ ــغ
ال٨خاوي ،ط ،1م.291
 - 5اإلاهضع هٟؿه  ،ط ،1م.291
 - 6ابً بُىَت ،اإلاهضع هٟؿه ،جذٖ :لي مىخهغ
ال٨خاوي ،ط ،1م.286
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ؤن هظا اإلاكىع ٧ان ٖباعة ًٖ مؿاخت ٦بحرة
جخ٣ضم ال٣اٖت التي ًجلـ ٞحها الؿلُان للىٓغ
في ؤمىع الغُٖت ،وان هظه الؿاخت ٧اهذ جُل
ٖلحها وخضة مٗماعٍت ؤزغي حؿخسضم اإلا٣غ ظىضاع
وٚحره في هظه الؿاخت ٧ان ً ٠٣الٗؿا٦غ ٧ل
ًىم ازىحن وزمِـ إلاضة ؾاٖت.
وهٓغا ألهمُت الضوع الظي لٗبخه الٗماعة الخغبُت
في الخاعٍش ُ
الٗماوي بدُض ٧اهذ ٖامل خؿم في
٦شحر مً الهغاٖاث ٞةن ٦خاباث الجٛغاُٞحن
اإلاؿلمحن ج٩اص ج٩ىن مٗضومت ،وال هجض لها ط٦غا
ؾىي لضي الغخالت ابً بُىَت الظي ؤقاع بلى
خهً ظبرًً الظي بىاه بلٗغب بً ؾلُان بً
1
ؾُ1123-1100 ٠هـ1711-1688 /م)
وهى مً ّ
ؤظل ال٣الٕ والخهىن ُ
الٗماهُت ،وٍخمحز
بإن الٟىاء الضازلي جُل ٖلُه وخضاث البىاء
املخُُت به ٞهى اإلاخىٟـ الغثِس ي لهظه الىخضاث
وهى مهضع الًىء وؤلاهاعة ٦ما ّ
ظؿض ؤًًا في
2
٢لٗت بغ٦ت اإلاىػ وفي ٦شحر مً مؿاظض هؼوي.
و٧اهذ اٚلب اإلاضن في ُٖمان ًدُِ بها ؾىع
وطل ٪لخماًت اإلاضًىت ،و٢ض ًمخض الؿىع في بٌٗ
ألاخُان بلى ٖضة ُ٦لىمتراث ٦ما هى الخا ٫في
مضًىت ُبهال٦ .3ما ؤن بٌٗ اإلاضن الخهِىت
واإلاىُٗت ال جدخاط بلى ؾىع وهظا ما ًم ً٨ؤن
وؿدكٟه مً ٢ى ٫ابً زلضون  ":و٢لهاث هي
ٞغيت ُٖمان .....في حبا ٫مىُٗت ٞلم جدخج بلى
4
ؾىع"

ل٣ض اٖخمضها في هظا البدض ٖلى مجمىٖت مً
الجٛغاُٞحن الٗغب واإلاؿلمحن ،خُض ػوصجىا
مالٟاتهم بمٗلىماث مهمت ٞهي طاث ُ٢مت ٦بحرة،
وٖلى الغٚم مً ٢لتها وا٢خًابها ،ل٦ ً٨شحرا مجها
٧اهذ ٞغٍضة وهاصعة في مجاالث ومداوع جىػٖذ
خال ٫البدض :الجٛغاُٞت ،الؿ٩اهُت ،البكغٍت،
الا٢خهاصًت ،الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت.
وٖلى الغٚم مً ٢لت اإلاٗلىماث وا٢خًابها،
ٞهىا ٥بٌٗ اإلاالخٓاث التي جىنلىا بلحها
ججاهها ،ؤبغػها ؤن ماصتها احؿمذ باالزخالٝ
والخًاعب وٖضم الض٢ت واإلابالٛاث ؤخُاها٦ ،ما
ؤن عواتها ٖاقىا في ؤو٢اث مسخلٟت و٧ان اإلاٟغوى
ؤن ًى٣ل ٧ل مجهم نىعة واضخت ًٖ الٟغ ١ؤو
الجماٖت التي ًخدضر ٖجها ،ل ً٨في الجهاًت زغظىا
بماصة ال بإؽ بها ُٞما ًسو ألاخىا ٫الؿُاؾُت
في ُٖمان في خ٣بت مُٗىت مً الخاعٍش اٖخماصا ٖلى
مهاصع ظٛغاُٞت.
الخاجمت
٧اهذ ُٖمان ُ٦اها ؾُاؾُا قبه مؿخ٣ل ًٖ
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت في بٛضاص وطاث عٗ٢ت ظٛغاُٞت
واؾٗت جمخض مً البدغًٍ قماال بلى الُمً
ظىىبا ،وحكمل ُٖمان بهظا الاحؿإ والامخضاص
عٗ٢ت ظٛغاُٞت مترامُت ألاَغا ٝوكإث ٖلحها
خًاعة ٖغبُت ٖغٍ٣ت ٢بل ْهىع ؤلاؾالم ب٣غون
َىٍلت٢ ،ىامها الىظىص الٗغبي ٖلى هظه ألاعى
الُُبت الظي جؼامً م٘ بضء ُ٢ام جل ٪الخًاعة.
واػصاص طل ٪الىظىص بٗض ْهىع ؤلاؾالمٖ ،ىضما
ؤنبدذ ُٖمان ظؼءا مهما وخُىٍا مً ؤظؼاء
الضولت الٗغبُت ؤلاؾالمُت بضزى ٫ؤهلها ؤلاؾالم
والضٞإ ٖىه .واجساطها مغ٦ؼا مً مغا٦ؼ الُ٣اصة
الٗغبُت للخدغٍغ والٟخىح باججاه بالص ٞاعؽ.

 - 1ابً بُىَت ،اإلاهضع هٟؿه  ،جذٖ :بض الهاصي
التراػي ،ط ،2م.288
 - 2ابً بُىَت ،اإلاهضع هٟؿه  ،ط ،2م.288
ً - 3ا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،مج ،1م.406
 - 4ابً زلضون ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.61
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بن اإلاٗلىماث التي جىٞغث في ٦خب الجٛغاُٞا
ؤلاؾالمُت ًٖ ألاخىا ٫الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت
حٗخبر ٢لُلت ٦ما جدؿم بالخًاعب واإلابالٛت
ؤخُاها ،وعبما ًخى ٘٢الباخشىن املخضزىن ؤن ً٣ضم
الجٛغاُٞىن اإلاؿلمىن نىعة ؤقمل ُ
لٗمان وؤ٦ثر
ويىخا زانت وؤجهم ٖاقىا في ٞترة ػمىُت َىٍلت
امخضث مً ال٣غن الشالض ختى ال٣غن الخاؾ٘
الهجغي ،ومهما ً ً٨مً ؤمغ ُٞب٣ى هظا الجزع
الِؿحر مً اإلاٗلىماث الؿُاؾُت والاظخماُٖت
ظُضا وٞغٍضا ٌؿاٖض ٖلى ٞهم بٌٗ ؤخىا٫
ُٖمان زانت وؤن بًٗها ٧ان مهضعها اإلاكاهضة
ًٖ ٢غب.
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الاظخماُٖت للٟغص ؤو للجماٖت بدؿب الٟترة
الخاع ّ
ٍسُت .الجملت الٟٗلُت :وحؿاهم ؤو حؿاٖض
ّ
اإلالُ٨ت حؿاٖضها ٖلى ّ
جبحن ّ
ّ
آلُاث حك٩ل قب٩اث
الىٟىط والىالء وجبلىع الخهيُٟاث الاظخماُٖت).
ٞما هي ّ
ّ
اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍّت في البالص
ممحزاث
الخىوؿُت زال ٫ال٣غن السامـ ٖكغ جاع ّ
ّ
ٍسُا
ّ
وحكغَُٗا؟
 .1الكغوٍ الخاعٍسُت:
ّ 3
جىفي  )1438هىاػله بٗض ّ
ؤ٢ل مً
٦خب البرػلي
 100ؾىت مً الُاٖىن ألاؾىص الظي ّ
ٚحر اإلاالمذ
الضًمٛغ ّ
اُٞت ّ
ل٩ل البلضان التي ّ
مغ بها .4ووسجل
"مضي مٗاهاة صًمٛغاُٞت اإلاٛغب الٗغبي مً و٘٢
ال٩ىاعر الُبُُٗت الضوعٍت التي ٧اهذ حٗه٠
بؿ٩اهه واإلاخمشلت في ال٣دِ والجٟا ٝوالجغاص
والبرص والؼالػ ٫وألامغاى الجماُٖت وألاوبئت التي
٧ان ٖلى عؤؾها الُىاٖحن بىىٖحها الجاعٝ
واملخضوص" .5هظا الٟغا ٙالؿ٩اوي ؾاهم في بٖاصة
ّ
ملُ٨ت ألاعى في "بٞغٍُ٣ت" ،وهظا ما
جىػَ٘
هالخٓه في هىاػ ٫البرػليٞ .هظا "٢هغ ٚاب ٖىه
ؤهله َىٍال زم عظ٘ بٌٗ وعزت ؤهله ٞؿ٨ىىه ولم

ملُ٨ت ألاعى بالبالص الخىوؿُت
زال ٫ال٣غن الخامـ ٖكغ
الباخث دمحم البكيرعاػقي

ّ
ّ
والاحخماُٖت بخىوـ
٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
اإلا٣ضمت:
ّ
ّ
ٞالخُا مً
ٌٗخبر جمل ٪ألاعى وزانت اؾخٛاللها
ّ
ؤهم ؤق٩ا ٫الخمل ٪اإلاغظى بٖاصة نُاٚت هظه
ال٨ٟغة)٣ٞ ،ض يل لٟترة َىٍلت ؤلاهخاط الٟالحي
هى مهضع "ل٣مت الِٗل" ألاؾاؾُت للىاؽ.1
ّ
الخُىع
ومً هاخُت ؤزغي ال ًمٖ ً٨ؼْ ٫اهغة
اإلاضًني ًٖ ْهحرها الغٍٟي .2اإلاغظى اٖخماص
الجملت الٟٗلُت بدُض جبضؤ الجملت بـ ـ :وحؿاهم
ٖلى ٚغاع ملُ٨ت ألاعى ٧ل مً الكغ)..........ٝ
ّ
ٞملُ٨ت ألاعى الى ظاهب ٖىامل ؤزغي مشل
ٖىى َ٧ )٥الكغ ٝوالىالًت والٗلم واإلا٩اهت
ّ
بٟٗالُت في هدذ اإلا٩اهت
الؿُاؾُت حؿاهم
ّ
اإلااصًت والا٢خهاص
ٞ 1غهان بغوص ،٫الخًاعة
والغؤؾمالُت .مً ال٣غن السامـ ٖكغ ّ
ختى ال٣غن
ّ
الُىمُت وبيُاتها،
الشامً ٖكغ ،الجؼء ألاو ّ :٫الخُاة
اإلام ً٨واإلاؿخدُل ،جغظمت :مهُٟى ماهغ ،اإلاغ٦ؼ
ال٣ىمي للترظمت ،2013 ،م.232 -121 .
 2ؤهضعٍه عٍمىن" ،ا٢خهاص اإلاضًىت الخ٣لُضًت" ،يمً
ال٨خاب الجماري :اإلاضًىت في الٗالم ؤلاؾالمي ،جدغٍغ:
ؾلمى السًغاء الجُىس ي -عٍىاجا هىلىص -ؤجُلُى
بُتروقُىلي -ؤهضعٍه عٍمىن ،املجلض الشاوي ،مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،2014 ،نو.1012 -987 .
 ؤهٓغ هٟـ اإلاغظ٘ م٣اٞ :٫حرقُلض عوظلؼ،"الغٍ :٠الترار الهُضعولُ٩ي والؼعاري الغوماوي
للبلضان ؤلاؾالمُت اإلاخىؾُُت" ،نو-1067.
.110

واإلا٩اهُت التي ّ
ّ
ّ
ّ
جمحز
الؼماهُت
الًبابُت
 3وكحر هىا بلى
ّ
ٖٓىم مشال ّ
ٖضصا مً هىاػ ٫البرػلي ٖ٨ـ هىاػ٫
املخضصة
ّ
ّ
وم٩اهُا.
ػمىُا
ٞ4غهان بغوص ،٫م.106 -77.
 قلضون واحـ ،ألاوبئت والخاعٍش :اإلاغىوال٣ىة وؤلامبرًالُت ،جغظمت :ؤخمض مدمىص
ٖبض الجىاص ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت،2010 ،
نو.148 -65.
 5خؿحن بىظغة ،الُاٖىن وبضٕ الُاٖىن .الخغا٥
الاحخماعي ببالص اإلاٛغب بين الُ٣ٟه والُبِب وألامير
 ،)1800 -1350مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
 ،2011م. 162 .
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ٌٗغٞىا ؤمال٦هم وؤؾ٨ىىا مٗهم ؤظاهب" ،1وهجض
في هاػلت ؤزغي "ؤعى ٖامغة في مىي٘ بحن ٢غٍخحن
ٞازخل ٠ؤهل البلض في ٢ؿمتها...و٦شحرا ما ًجز ٫في
هظا الى٢ذ ًغجدل ٢ىم ًٖ ٢غٍت ُٞسلٟهم
آزغون وٍإزظون صًاعهم وٖماعاتهم ّ
وعبما ظغي
طل ٪للىاخض وال٣لُل ،زم ًغظ٘ ألاولىن وٍُلبىن
عبٗهم" .2"...وهدىه ما ظغي في ال٣حروان خحن ظال
ٖجها ؤهلها زم عظ٘ بًٗهم وؾ ً٨في مىاػ٫
الساعظحن “”،ما خ٩اه الضاوصي في ٦خاب ألامىا٫
في ؤماّ ً٦
حؿمى ألازماؽ ٚلب ٖلحها هظا الاؾم
وؤما٢ ً٦ض اٚخهبذ مً ؤهلها وناعث
َابُت...،ومًذ الضهىع ختى ال ٌٗغ ٝؤهلها،
وؤما ً٦خضر طلٞ ٪حها بدغوب وٗ٢ذ بحن ؤهلها
وظحراجهم ٞمجها ما هؼ ٫به ٢ىم آزغون".3
وعظل "له يُٗت ٧اهذ بُض الؿلُان ٖلحها،
وقهض الٗضوٖ ٫لى الؿمإ مً الش٣اة وٚحرهم ؤن
بني ٖبُض ٚهبىها ألظضاصهم وناعث لهم آلان
بكغاء ؤو محرار...وما ج٣ى ٫في ؤهل بلض ٧اهىا
ًُ ْج ُغون مُاههم ٖلى عؾىم مٗغوٞت ّ
وٚحرتها آلان
ًض ٚالبت وؤٞؿضتها ،وؾاٖضهم ممً له ًض
وزا ٝهظا ٖلى ٞؿاص مخاٖه بن ؤظغاها ٖلى ما
ّ
ج٣ضم ٖلى الاؾخ٣امت وٖضم مً ٌؿاٖضه ٖلحها،
ٞضزل م٘ الىاؽ في الؿ٣ي ٖلى ما آ ٫ألامغ بلُه
ٞ...مً ج٣ى ٫في مً له وٗمت َاثلت ّ
٣ٞغبه

الؿلُان وظٗله هاْغا ٖلى ظهت ٞا٦دؿب ؤمىالا
ؤزغي زم ٖضا ٖلُه ٞإزظ مىه ماال ٞبإ يُٗت
مما ٧ان له ٢بل الىالًت...وما ج٣ى ٫في عظل بإ
ّ
َٗاما وجمغا وػٍخا بضعاهم يغبذ بضاع الؿ٨ت
ّ
ظٗلها الؿلُان ،وولى ؤمغها عظال ْاإلاا خهغ
الىاؽ ٖلُه وناعث ؾ٨ت البلض ٧لها هي التي
جسغط مً جدذ ًض هظا الٓالمٞ ،هل ّ
ًذج بهظه
الضعاهم؟" .4هالخٔ مً زال ٫هظه الىاػلت ّؤن
ّ
الخمل ٪زايٗت إلاىُّ ٤
ّ
ال٣ىة والٛلبت
آلُاث
و"الٛهب"ٞ ،ةلى ظاهب جدُحز ألاعى هجض
جىُّْ ٠
ال٣ىة للؿُُغة ٖلى مىاب٘ اإلاُاه التي
ّ
الٗملُت الؼع ّ
ّ
جمشل ّ
اُٖت.
لب الغحى في
ؤٖاصث ْغُٞت ال٣غن السامـ ٖكغ جىػَ٘
ّ
اإلالُ٨ت ؾىاء ًٖ َغٍ ٤اإلاىث ؤو الهجغة ،وهظا ما
هجض نضاه ّ
ب٣ىة في ؤخض الىىاػ" ،٫بط زلذ البلض
ّ
بىظه حٗظع الٗماعةُٞ ،إحي ؤهاؽ ًغٍضون ٖماعتها
بٗض طهاب ؤهلها ،ولم ًب٣ى بها آلان ؾىي ما ال
ُ٢مت له بطا ٢ل٘ٞ ،هل للظًً ٧اهىا بها م٣ا ٫في
اإلاٗمغًٍ بها آلان ؤم ال؟ ٞإظاب :لِـ ّ
مى٘ ّ
لؤلو٫
ّ
ملجغص خىػه مى٘ ٚحره بطا ؤطن له مً بُضه
الٓهحر...مً ؤعى ؾاخل بٞغٍُ٣ت ال ّ
خ ٤لهم في
ّ
ّ
بإهه لم ّ
ًخ٣غع لخاثؼها ٖلحها
طل ٪بدا ،٫وَٗلله
مل ٪وال ؾبب .وؾئل ًٖ خاّ ٫
مخ٣ضمي خاثؼحها
هل ٧اهذ بٗ٣ىص باألقغٍت مً بًٗهم لبٌٗ ؤم
ال؟ ٞةن ّ
ج٣ضم زبىث ؤقغٍت وبُاٖاث ٞهي مل٪
لهم ولهم مى٘ ٚحرهم مجها مُل٣ا ،وإن لم ًشبذ
طلٞ ٪ال ّ
خ ٤لهم في مىٗها وهي ؤعى حجغ
وُ٢اؽ وخ٨مها ما ّ
ج٣ضم وجازظ الؼ٧اة مً
خاعزحها ٚحر الىُْٟت التي ٖلحها ،وؤعى ؾ٣اء وهي

 1ؤبي ال٣اؾم بً ؤخمض البلىي الخىوس ي اإلاٗغوٝ
بالبرػليٞ ،خاوي البرػلي :حام٘ مؿائل ألاخ٩ام بما هؼ٫
ّ
مً الً٣اًا باإلاٟخين والخ٩ام ،ج٣ضًم وجد:٤ُ٣
الخبِب الهُلت ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،2002 ،الجؼء
الغاب٘ ،م.291 .
 2هٟـ اإلاهضع ،الجؼء الغاب٘ ،م.291 .
 3البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.292 .

 4البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.599 .
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مؿخٛغّ ١
الظمت ِٞكتري ؤعيا ٞبنى ٞحها خىاهِذ
وخماماث ؤو مؿاظض وٍ٨غي جل ٪الخىاهِذ
ٞغبما ب٣ي بًٗها بإًضي ؾا٦ىحها ّ
ّ
ختى ججهضم
ّ
وٍخدضر البرػلي
وٍبىىها وجهحر لهم ٧اإلال.3"٪
ًٖ هٟؿه ٢اثال "ل٣ض ؤُٗ٢ني ؤمحر بٞغٍُ٣ت عخمه
مجها 4ؤعيا في وؾُها و٢ض ّ
خبؿتها لبٌٗ
عباَاث ال٣حروان".5
ومً الٗىامل الخاع ّ
ٍسُت التي ؾاٖضث ٖلى بلىعة
جىػَ٘ ّ
ملُ٨ت ألاعاض ي) زال ٫ال٣غن السامـ
ٖكغ ،هى الضوع ال٨بحر الظي ؤنبذ ًلٗبه
ّ
زانت ٖلى مؿخىي
"اإلاغابِ" في جل ٪الٟترة
ؾىاخل البالصٞ ،ـ ــ" ًٖ ٢ىم مً اإلاغابُحن
بإًضحهم مً ألاعى ؤ٦ثر مما بُض ٚحرهم ،وًٖ
٢ىم ٚ6غؾىا ٚغاؾت بإعى اإلايؿخحر ما الخ٨م
ّ
الجىاث
ٞحها؟ ...و٧ان ظىاب اإلاٟتي" :هظه
املخضزاث التي لم ه ً٨وٗغٞها في ػمان ؤثمخىا
حٗالى ومكاهحر ّ
الٗباص الظًً ٧اهىا
عخمهم
7
باإلا٩ان  . "...الىزُ٣ت هىا حكحر نغاخت ؤن هظا
ّ
الخمل ٪اإلاٟغٍ لؤلعى ش يء ظضًض ومدضر
ّ
زانت مً َغ ٝاإلاغابُحن .وفي هظه الخالت
ًم ً٨ؤن ًهبذ اإلاغابِ مؿدشمغا لؤلعى ،بل
ًم ً٨ؤن ًداو ٫الاؾدُالء ٖلى بٌٗ ألاعاض ي
ّ
املخبؿت ٖلى الغباٍ وٍجٗلها لىٟؿه ،وهظه
ّ
ومخٗبض بدهً اإلايؿخحر "ؤعاص
خالت عظل ؾاً٦
ؤن ًإزظ مؼعٖت ً٩ىن ٞحها بٌٗ ٢ىجه وَؿخٗحن
ببا٢حها في ه٣ٟت ُٖاله وما ًلؼم مً طل ،"٪و٧ان

ؤ٢ىي ٌؿحرا مجها وٍٟغى ٖلحها مً الىُْٟت ؤ٦ثر
مً ؤعى الخ٨غ وال ّ
ًخٗغى لٗكغها .وإطا ؤعاص
مً هي بُضه بٖماعها بالصجغ ال ّبض ؤن ًض ٘ٞقِئا
وٍؼاص في ظؼاءها وجبإ ٖلى خؿب ما هي ٖلُه.
وفي بُٖاءها في مهىع اليؿاء هٓغ" .و"ؤعى
الجؼاء اإلاخ٣ضم ط٦غها وؤعى ّ
الخغة وهي ألاعى
التي ال جلؼم ٞحها بال بالؼ٧اة بن خهل ٞحها ما
ًىظب الؼ٧اة .وإن ػعٕ ما ال ػ٧اة ُٞه ؤو ٚغؽ
ّ
الخغٍغٍت بخىوـ
٦ظلٞ ٪ال ًلؼم بص يء ٧إعى
ُ َ
وهدىهاٞ .هظه مً ج ْمل ُ ٪بظماٖا ووٗني ٖلى
مظهب مً ً٣ى ٫بن جىوـ لِؿذ بٗىىة ؤو ٖىىة
وؤُٗ٢ها الؿلُان بُ٢إ جملُ٦ ،٪ما ٢ا٫
اللسمي :بهه ًغ ٘ٞالسال ٝألهه خ٨م".1
ًم ً٨ال٣ى ٫مً زال ٫هظه الىزُ٣ت بن ّ
حٛحر
ّ
جمشل ؤهمُت ألاعى في بٞغٍُ٣ت زال ٫ال٣غن
السامـ ٖكغ لِـ بؿبب ّ
حٛحر الُغ٢اث
الخجاعٍت  ،ِ٣ٞوإهما بؿبب الٟغا ٙالضًمٛغافي
الظي قهضجه ألاعى م٘ جهاًت ال٣غن الغاب٘ ٖكغ،
وٖىضما بضؤث البالص حؿترظ٘ بًٗا مً جىاػجها
الضًمٛغافيْ ،هغث ألاعى ٧ىؾُلت ّ
مهمت لخىٞحر
ل٣مت الِٗل لئلوؿان والخُىان ،وعظ٘ ؤلاوؿان
إلاهىخه اإلاًٟلت ؤال وهي زضمت ألاعى ٞـ"الؼعاٖت
٧اهذ َىا ٫آال ٝالؿىحن هي الهىاٖت ال٨بري
لبني البكغ".2
ّ
اهجغ ٖىه ٞغاٙ
الخضهىع الضًمٛغافي الظي
ّ
ألاعاض ي مً مؿخٛلحها وؾا٦ىحها ؤظبر "الؿلُان"
ٖلى اإلاباصعة الى بٖاصة الخٗمحر وجىَحن ألاٞغاص
ٞى ١ألاعاض ي السالُت٣ٞ ،ض "ؾئل ًٖ ٖامل

 3البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.295 .
4ؤي ؤعى نبرة بال٣حروان
5البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.300 .
 6ؾُا ١الىزُ٣ت ًخدضر ًٖ اإلاغابُحن
7البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.495 -492 .

 1البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.30 .
ٞ 2غهان بغوص ،٫م.591 .
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عؤي الُ٣ٟه ..." :وهظه اإلاىاي٘ التي ّ
خبـ
ؾا٦ىىها ؤهٟؿهم هلل في الغباٍ ًيبغي ؤن ً٩ىهىا
ّ
مخدغًٍ إلاا هى ؤَُب في اإلا٨ؿب".1وفي مىي٘
آزغ "٢...ؿمت هظه ّ
الجىاث بحن اإلاغابُحن.2"،
ّ
مداولت اإلاغابِ جمل ٪ألاعى والاقخٛاٞ ٫حها
حٗخبر اؾدىاصا للمضوهت مُٗى ظضًضا ،و٢ض ٧ان
ظىاب اإلاٟتي "هظه ّ
الجىاث املخضزاث التي لم
حٗالى
ه ً٨وٗغٞها في ػمان ؤثمخىا عخمهم
ومكاهحر ّ
الٗباص الظًً ٧اهىا باإلا٩ان ؤن ًىٓغ في
ظمُ٘ الٛغوؽ ٞما زبذ ؤهه مً ظملت بىاء
ال٣هىع املخبؿت ؤو هاخُتها.3"...
ّ
وخُىٍا في خُاة
هىا ألاعى حٗخبر ؤمغا يغوعٍّا
ّ
الغباٍ إلاا جىٞغه مً ٚظاء وو٢ىص للمغابُحن،
خُض "ؤشجاع ػٍخىن مخٟغ٢ت خبـ للميؿخحر
لىُ٢ض مؿاظضه......مساػن ال٣هغ ال٨بحر مً
اإلايؿخحر مملىءة ٢مدا وقٗحرا لغظا ٫مُ٣محن
بال٣هغ .4" ...والىٟىط الا٢خهاصي للمغابِ لم
ّ
ًىدهغ يمً صاثغة الخمل ٪بل ونل الى خضوص
"ػ٧اة الُٟغ" ٦"ٝشحرا ما ًٟٗل الُىمً ،إزظها
اإلاغابُىن وٍجغوجها ٖلى مً ًغص ٖلحهم مً
ألايُا ٝوألاٖغاب وٚحرهم مً ؤبىاء الؿبُل.
و٧ان قُسىاً...ى٨غ طل.5"٪
ه٣ى٧ ٫اؾخيخاط ّؤولي ّبن الاهدال ٫ألامني واوٗضام
ّ
وزانت "ظاثدت" الُاٖىن
الاؾخ٣غاع الؿُاس ي
ألاؾىص الظي ؤناب "بٞغٍُ٣ت" ؾاهم في بٖاصة
ّ
ّ
جىػَ٘ ّ
اإلاصج٘ لهظا الخمل٪
ملُ٨ت ألاعى ،و٧ان

هم ؤصخاب الجاه الؿُاس ي الؿلُان)
وؤصخاب الجاه الضًني اإلاغابِ) .ووكحر ّؤن
ّ
ؤهمُت ألاعى لم جبرػ في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ بل
ب٣ىة في ّ
هجضها خايغة ّ
اإلاضوهت ،ؤي مىظ بضاًت
ال٣غن السامـ ٖكغ ٢بل ا٦دكا ٝعؤؽ الغظاء
ّ
الهالر والاه٣الب ال٨لي ٖلى مؿخىي الؿُُغة
ٖلى الُغ ١الخجاعٍت البدغٍت ؤو ّ
البرًت و"اهخ٣ا٫
ز٣ل الضوعة الخجاعٍت الٗاإلاُت مً البدغ اإلاخىؾِ
الى املخُِ ألاَلس ي".6
ّ ّ
ؤهمُت جمل ٪ألاعى في "بٞغٍُ٣ت"
مً هىا هالخٔ
ّ
زال ٫ال٣غن السامـ ٖكغ .و٢ض وْ ٠البرػلي
اإلاىعور الضًني للخإُ٦ض ٖلى هظه ّ
ألاهمُت،
ٟٞي ؤخض ٞهى ٫هىاػله ًظ٦غ بِذ قٗغ للخغٍغي
 )1112 /516– 1054/ 446في م٣اماجه ّ
ًد٣غ
ُٞه الٗمل الٟالحي:
ّ
مظلتٞ ....مً ّ
ط٢ ٫اؾاها
"هي الِٗل بال ؤن ٞحها
ومً ّ
ٖؼ باٖها"
وهجضه ّ
ًغص ٖلُه ّ
ب٣ىة" :وما خ٩اه في م٣امت البىاء
ما ُٞه مً ج٣ؿُم الهىاٖاث وظٗلها
مغظىختٗٞ...لى وظه آزغ مً خا ٫الؼمان ٞال
ً٣خضي به بط هى مٗغو ٝباللٛت الٗغبُت .7"ِ٣ٞ
ّ
ٞالبرػلي ًا٦ض ؤن الخغٍغي "مٗغو ٝباللٛت "ِ٣ٞ
وال ًٟهم في الكإن الٟالحي و"ال ً٣خضي به" ؤي ال
ً٣خضي بغؤًه الخد٣حري للٟالخت.
ّ
وؾغص ّ
٢هت عظل "ؤهه ٢ا :٫عؤًذ ٖلي بً ؤبي
َالب في اإلاىام ٞىاولني مسخاة و٢ا :٫زظها ٞةجها
مٟاجُذ زؼاثً ألاعى٢ .لذ :و٦ظا ٧اهذ ؾحرة
ألاههاع ّؤجهم ؤهل ٞالخت" .8هظا اإلاُٗى ًسال٠

 1البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.491 -490 .
2البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.496 .
3البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.495 -492 .
4البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.495 -492 .
5البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.599 -579 .

ٖ6بض الخمُض هىُت ،م.75 .
 7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.404 .
 8البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.404 .
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ّ
ٟٞي ؤخض الىىاػ٫
وسجل ّؤن "...ؤعى الهلر
ُ
زال ٝهظه ،بطا ؤؾلم اإلاهالر ؾ ِ٣الىُْ٠
ًٖ ؤعيه٢...لذ :هٓحره الُىم ٖىضها بخىوـ،
وُْٟت ألاعى التي ج٩ىن مً مٓالم ال٣غي ٚحر
الجؼاء ٞةجها مً الٓلم الخاصرٞ .ةطا بإ بٌٗ
ؤعيه التي ٖلحها وُْ ٠البالص وجب٣ى وُْٟخه ٖلى
ّ
بُ٣تها ٞال ًًغ هظا ٞحها ألجها لِؿذ بشابخت وال
بضاثمت ّ
ألجها جؼو ٫بالجاه وبازخال ٝبٌٗ الضو٫
ٞهي ّ
مٗغيت للؼوا ٫بسال ٝالجؼاء".6
ّ
وسجل لضحهم مُال
وؤهل بٞغٍُ٣ت الٗاصًحن
لالؾخدىاط ٖلى ألاعى وهظا ًترظم اهخمامهم
ّ
بخمل ٪ألاعى ٞ ،ىجض "عظال ٖمض لبٌٗ صخً
مسجض وؤصزله في ّ
ظىت له ٣ٞام ٖلُه مددؿب
وزانمه ػماها َىٍال زم ؾ٨ذ ًٖ اإلاؿإلت".7
ّ
ؤهمُت ألاعى ومىخىظها في خُاة ؤهل بٞغٍُ٣ت
ؾاهم في ظٗل هظه ألاعى جسً٘ لالبتزاػ ٣ٞض
"ؾئل ؤبى الُُب ًٖ ٢ىم ّ
ًسغم ٢ىم ٖلحهم
ػعٖهم وٍدا ٫بِىه وبُجهم ّ
ختى ًضٗٞىا صعاهم
ّ
ُٖىاٞ ،دُيئظ ًسلى بُجهم وبِىه" ،وهم ًضٗٞىن
"صعاهم مً ؤظل الخىػ ،8...ؤي ملخاولت اؾترظإ
ؤعيهم.
هجض مُٗى آزغ ّ
مهم ؾاهم في ج٨غَـ ؾُُغة
ّ
الؿلُان واإلاغابِ ٖلى ّ
آلُاث الخمل ٪في جل٪
ّ
اإلاخ٨غعة
الٟترة ،هظا اإلاُٗى هى الاٖخضاءاث
ّ
ّ
الٟالخُت،
اإلالُ٨اث واملخانُل
"٫ألاٖغاب" ٖلى
"ٝألاٖغاب" ٧ان لهم صوع ّ
مهم وؤؾاس ي زال٫
ّ
ألاؾاؾُت في
الٟترة اإلاضعوؾت في بلىعة اإلاالمذ
ّ
ّ
ٖملُت الخملٞ ٪هىا" ٥مً ٌٗخضي ٖلُه ألاٖغاب

عؤي ٖبض الغخمان ابً زلضون  )808 -732في ّؤن
ّ
ّ
ٟحنً...سخو مىخدله
اإلاخًٗ
"الٟالخت مً مٗاف
ّ
باإلاظلت" ،البرػلي ال٣غٍب الٗهض بابً زلضون
ّ
ّ
ّ
ّ
لىيُٗت الٟالح
جىفي  )841ؤُٖاها جمشل مٛاًغ
في بٞغٍُ٣ت في ال٣غن السامـ ٖكغ .وفي مىي٘
ّ
جدضر البرػلي ًٖ
آزغ مً الىىاػ ٫خحن
"اإلاؼا ٖت" ّ
قضص ٖلى ّؤن "الؼعاٖت مً ٞغوى
ع
1
الٟ٨اًت ًجب ٖلى ؤلامام ؤن ًجبر الىاؽ ٖلحها" .
ّ
ّ
وؿدكٟه مً زال ٫الىىاػ٫
وٍضٖم هظه
والظي
ّ
اإلابضثُت ،ؤي ّ
ؤهمُت ألاعى والخاظت الى
ألاَغوخت
ّ
جمل٨ها في بٞغٍُ٣ت زال ٫ال٣غن السامـ ٖكغ،
ّ
جخدضر ًٖ
هى الٗضص ال٨بحر للىىاػ ٫التي
مداولت "الؿلُان" اٞخ٩ا ٥ألاعاض ي لؤلٞغاص
وال٣باثلٞ ،هاالء "٢ىم ؤزغظهم الؿلُان مً
مىيٗهم واؾخ٣ص ى عباٖهم ولهم خ٣ى ١في ؤجهاع
لهم ٞحها قغ٧اء...وهي مخإ بُجهم ً٣دؿمىهه ٖلى
ؤظؼاء مٗلىمت"ّ .2
و"ٖمً ٚهبه الؿلُان صاعا ؤو
ؤو ؤعيا ٞإُٖاها عظال ًدغر وَؿٞ ،ً٨إعاص
ُ َ
ّ
اإلا ُْٗى ؤن ًخدلل مً ناخبها بإن ٌُُٗه ماال ؤو
ٚحر ما .3"٫وعظل " بإ مل٨ه وهى مًٛىٍ مً
٢بل الؿلُان ببسـ" .4وآزغ " ؤزظه الؿلُان
وسجىه وايُغ لبُ٘ عبٗه زكُت ؤن ًإجُه مً
الؿلُان ٖخ ٤ؤو ٚحره" .5والىىاػ ٫جدُلىا الى
الٗى ٠بحن "ال٣غي" الظي ّ
جىجغ ٖىه بٖاصة عؾم
ّ
ظٛغ ّ
اُٞت الخمل ،٪واإلاؿخُٟض ألا٦بر ٚالبا هى
ّ
ّ
زانت ٖىضما ًىْ ٠اإلاىعور الضًني.
الؿلُان
 1البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.404 -403 .
2البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.295 -294 .
3البرػلي ،الجؼء الشالض ،م. 43 .
 4البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.48 .
 5البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.50 .

6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.33 .
 7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.31 .
 8البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.547 .
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ّ
ملُ٨ت ألاعى ال حٗني ٦شحرا الُب٣ت اإلاهُمىت ؤو
ّ
الخا٦مت 4وؤن الهىؽ بخمل ٪ألاعى بضؤ بضاًت
مً ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ بؿبب ٖضة ْغُٞاث
ؤهمها الٓغُٞاث الساعظُت.5
 .2الخ٣ىُاث الدكغَُٗت:
مً اإلاهُلخاث التي جُلٖ ٤لى ألاعى ًىظض
"الٟدو" .6و "الخاثِ" .7وألاعى البُاى ؤي
الٛحر اإلاؼعوٖت) وألاعى "الؿىاص" ؤي اإلاؼعوٖت.8
و"ؤهل اإلاٗغٞت بالغبإ"،و"الجىان" و"اإلاؼاعٕ"
ّ
ّ
و"الجىت" .9و" وعظل "اقتري ٚلت خاثِ ُٞه
ّ
"ألاظىت والؼعٕ".11
ؤنىا ٝمً الٟىا٦ه" .10و
ّ
و"ٖ٣اع " .12و"وبُ٣ذ عبإ ؤعباى جىوـ ً٨خبىن
في وزاث ٤ألاقغٍت ّؤن اإلابُ٘ ألاه٣اى" .13و "زغاط
ٖلى ال٣اٖت" .14و"خ٣ال" .15و"يُٗت"ّ .16ؤما
الغري ٞهي ّ
ؤماّ ً٦
حؿمى "اإلاغاري واإلاؿاعح".17

ِٞسجىىهه ُٞبُ٘ هى ؤو وُ٦له ؤو مً ًددؿب له
عبٗا لٟضاثه" .1ؤًًا ّ
"ٖما ًإزظه ألاٖغاب ُُٗ٢ت
ّ
وخب الؼٍخىن...وؾئل في مىي٘ آزغ
ًٖ الؼعٕ
ًٖ هل ؤهل الؼعٕ والؼٍخىن ًجىع ٖلحهم ألاٖغاب
ؤو الؿلُان الؼعٕ والؼٍخىن ٢بل خهاصه ؤو
ُ٢اٞه وٖهغه...وٍجٗلىن ٖلحهم ماال ٦شحرا ُٖىا
ّ
وٍازغون ٢بًه بٗض خهاصه قهغا ؤو قهغًٍ،
هل حؿٖ ِ٣جهم مً لؼعٕ ب٣ضع ما ؤلؼمىا مً
اإلاٛاعم...وؾئل اإلااػعي ٖما ابخلي به اإلاؿلمىن
مً هظه ألاٖغاب في الؼعٕ والشماع ّ
ُٞاصي ألامغ الى
 ُ٘٢الشمغ ؤو الخهاص ٢بل جمام َُبه ّ
وٍاصون
ٖلى ظمٗه وخهاصه وه٣له مً الباصًت الى
الخايغة ؤلاظاعة ال٨بحرة".2
هىا ًهبذ الؿلُان ًٖ َغٍ ٤اخخ٩اعه آلالت
ّ
الخغبُت واإلاغابِ باالؾدىاص الى عؤؾماله الضًني
ًهبذ بةم٩اجهم م٣اومت "ألاٖغاب" وجدُحز
ألامال ٥ؤًٞل مً ؤهل "بٞغٍُ٣ت" الٗاصًحن.
وهالخٔ ؤًًا ّؤن الهغإ في مجا ٫بٞغٍُ٣ت لم
ً ً٨مىدهغا بحن "الترُ٦باث الخًغٍت"
و"الترُ٦باث ال٣بلُت"  ،3ِ٣ٞبل ًجب ؤن ال
وٟٛل صوع "اإلاغابِ" وؾُٗه ؤًًا لخدُحز ألاعى
٦ما ؤبغػث طل ٪هىاػ ٫البرػلي.
ووؿخيخج ؤًًا اؾدىاصا إلاضوهدىا اإلاهضعٍت ؤن
ّ
ّ
ّ
مدل عهان وجىجغاث ٖضًضة
جمل ٪ألاعى ٧ان
ؤبغػها بىيىح الٗضص ال٨بحر مً الىىاػ ٫التي ّ
تهخم
بهظه اإلاؿإلت ٖ٨ـ اؾخيخاط ألاؾخاط ٖبض
ّ
الخمُض ّ
هىُت الظي ؤ٦ض اؾدىاصا البً زلضون ؤن

4

Abdelhamid Hénia, Propriété et stratégies
sociales à Tunis (16- 19 siècle), Faculté des
sciences humaines et sociales de Tunis, 1999, p.9
5
Abdelhamid Hénia, « Les terres mortes de la
Tunisie utile et les nouvelles stratégies foncières à
l’époque moderne », In: REMMM, Edisud, N 7980, 1996, pp. 127- 142.

 6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.554 .
 7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.428 .
8البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.612 .
 9البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.310 -309 .
 10البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.396 -395 .
 11البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.312 .
 12البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.43 .
13البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.31 -30.
14البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.32 .
15البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.33 .
16البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.34-33 .
 17البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.312 .

1البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.45 .
2البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.546.
ٖ 3بض الخمُض هىُت ،جىوـ الٗثماهُت .بىاء الضولت
واملجا ،٫جبر الؼمان ،الُبٗت الشاهُت ،2016 ،م.19.
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ّ
ّ
وجدخىي
اإلاضوهت ٖلى آلُاث ؤزغي للخمل٪
ّ
والخٗمحر مشل "ؤلاخُاء" اإلاغزو له مً ٢بل
الؿلُت خُض ًىي٘ " زغاط ٖلى ألاعى ٢بل
بخُاءها ل٣غبها مً الٗمغان ،بط ال ًجىػ ُٞه
ؤلاخُاء صون بطن ؤلامام  ...وبمىظب ويٗه ّ
خاظت
ّ
الٗامت لئلخُاء والٛغاؾت...ونىجهم ًٖ
الىاؽ
طوي اإلاٟاؾض مً ؤهل الخغب وٚحرهم".5
ل ً٨ؤعى "بٞغٍُ٣ت" زال ٫الٟترة اإلاضعوؾت لم
ّ
الدكغَُٗت"ٝ ،في
ج٧ ً٨لها لضحها هٟـ الهبٛت
ّ
الخ ْ
٨غ وهي ؤعى ٖلى ٢ضع
ألاعى
اإلاؿماث بإعى ِ
اإلاغظ٘ مجها مً السغاط ؤ٢ل مما ٖلى اإلاغظ٘ مً
ؤعى الجؼاء .والٗاصة ٞحها ؤن مً هي في ًضه ال
ّ
ًخهغٞ ٝحها بةخضار ٚغؽ بدا .٫وإطا ؤعاص طل٪
ه٣لها ألعى الجؼاء بض٢ ٘ٞضع مٗلىم ٖىضهم
ٖاظال وإلخا٢ ١ضع زغاظها ب٣ضع زغاط الجؼاء.
ّ
مؿخمغ
وؤما قغاء ألاعى بكغٍ ؤصاء ٖلحها
خاصر الىي٘ بٗض بخُاءها ٞهظا ٚحر ٧اثً
ٖىضها .وهي ألاعى ّ
اإلاٗبر ٖجها في ٦خب الىزاث٤
وألاهضلؿُحن بإعى الُٟل والىُْ٢" .6"٠لذ:
ّ
وج٣ضم السالٞ ٝحها وفي ّؤن ؤعاض ي جىوـ في ٦خاب
ّ
الؼ٧اة ؤعى ْهحر ال مل ٪في ع٢بتها وإهما ٞحها
الاهخٟإ ّ
زانتٞ .ال ًجىػ بُٗها وال ج٣ؿُمها بال
بةطن ؤلامام٩ُٞ ،ىن بُ٢إ جملُ ٪وال قٟٗت ٞحها
ّ
و٧لما ّ
بدؿب ما ّ
حٗضصث اإلالى ٥وظب
ج٣ضم.
جدضًضها إلاً في بُضه ،وال ًيخ ٟ٘بها بال مً
ّ
ّ
وٍسخو بها مً ٦خبذ له ال ًضزلها
ظضصث له،
ٚحرهم وال وعر وٖلُه ؤٞتى عخمه بما زغب
مً البالص التي ؤُٖاها الؿلُان وظٗل لهم

ّ
اإلاضوهت اإلاٗخمضة الخٓىا مباصعة
مً زال٫
ّ
الؿُاؾُت الى حٗمحر ألاعاض ي بٗض بخ٩ام
الؿلُت
ؾُُغتها ٖلحها ،و٢ض “ؾئل ًٖ ؤمحر ّ
مغ بمىي٘
ٞغآه ٖٟاء ألاعى مما ًهلر لؤلخُاء ،و٢ض ٧ان
جغُٞ ٥ه ؤهل بضوٗٞ...مل ٖلحها ٖامال وؤمغه ؤن
ّ
ًسِ ُٞه مضًىت...وبنى خىاهِذ ّ
زم ؤطن للىاؽ
ؤن ٌؿ٨ىىها ٖلى ؤن ّ
ًاصوا ٦غاء مٗلىما ّ
٧ل قهغ
مغط ُٞه بؿاجحن وػعٕ"ّ .1
وؤ٢غها بإًضي ؾا٦ىحها
َ
ٞهاع لهم ٧اإلالً ٪هلخىن ما َوهى مىه
وٍدباٌٗىجها وجىعر ٖجهم وبنى مىيٗا لُجٗله
ٞىض٢اً...جٗل ِ٢ؿاعٍت إلاً ؤعاص ؤن ّ
ًخم خاهىجا
وٍ٩ىن له ٦غاء مٗلىم ٞبنى وب٣ي بإًضي ؾا٦ىُه
٧اإلال ٪لهم بال ؤجهم ّ
ًاصون الى الٗما ٫طل٪
ّ
ال٨غاءٞ...خىفي الظي ؤ ُ٘٢البالص" .2هالخٔ مً
زال ٫الىزُ٣ت ؤن الخٗمحر ٧ان بمباصعة مً
الؿلُت م٘ جىٞحر الؿ ً٨والخاظُاث اإلاِٗكُت
ّ
والا٢خهاصًت للؿ٩ان الجضص ،مً هىا ًمً٨
ّ
للىاٞضًً جمل ٪ؤعايحهم بدخاب٘ الؿىحن وجهبذ
باليؿبت لهم "٧اإلال."٪
ّ
ّ
ّ
ٖملُت الخمل،٪
ومً زال ٫الخىًَ جدضر
زانت م٘ َىّ ٫
ّ
مضة "الخُاػة" ،وهجض ؤن ما بٗض
 30ؾىت "مجم٘ ٖلُه" لكغٖىت اإلال .3٪وَى٫
ّ
مضة الاؾخٛال ٫حؿاٖض ٖلى ج٨غَـ ّ
ملُ٨ت ألاعى
ّ
"ٝؤما محرار ما ٚغؽ ٞةهه ًىٓغ ُٞهٞ ،ةن ظغث
ّ
الٗاصة الٛاعؾحن ؤجهم ٌٛغؾىن ُٞخمل٩ىن ألاعى
والٛغؽ".4
1البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.310 .
2البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.295 -294 .
 3البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.82 .
4البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.497 .

 5البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.29 -28 .
6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.29 .
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ْ
بالٓهحر ؤزظ خ٨غها وٖكغهاٞ .بةطن مً له
الٓهحر في الؿ٨نى والٗماعة في ألاعى بالؿىاوي
ّ
والب٣لّ ،
ّ
الغُٖت الؿىحن
وعبما ًم ً٨الغظل مً
اإلاخُاولت ختى حهل ٪ؤو ٌعجؼ ًٖ الٗملُٞ ،إحي
ٚحره ًغٍض الٗمل ُٞمىٗه ألاو ٫لخُاػجه ٢بله".1
ّ
ّ
ٖملُت الخمل ٪ؤًًا مً زال ٫الٛلبت
وجدضر
ّ
وال٣ىة ،وهظا ما هجضه في ؤخض الىزاث ٤خُض
ٖمً له ّ
"ؾئل ّ
ٖ٣اع في ظهت ال ًضعي مبلٛه بط لم
ّ
ًخم ً٨مىه وب٣ي في ًض عظل ٦بحر مً ٢غابخه ؤػٍض
ّ
مً ٖكغًٍ ٖاما ٌٛخله و٧ان ًسا ٝؾُىجه بن
٢ام ٖلُه ،زم ٖمض الظي هى بُضه ٞاقتراه مً
ناخبه بشمً بسـ ألظل زىٞه مً الُ٣ام
ٖلُه...ػا ٫ظاهه وامخىٗذ ؾُىجه وججغي ٖلُه
ألاخ٩ام وال ًمخى٘ مً الخ .2"٤مً هىا وظض البُ٘
"اإلاًٛىٍ" ،و٢ض "ؾئل ابً ؤبي ػٍض ًٖ
اإلاًٛىٍ ما هى؟ ٣ٞا :٫هى مً ؤي ِٛفي بُ٘
عبٗه ؤو ش يء بُٗىه ؤو في ماً ٫ازظ مىه ٞبإ
لظل.3"٪
ّ
حٗضصث مً زالّ ٫
ّ
الدكغَُٗت
اإلاضوهت الخ٣ىُاث
في بٞغٍُ٣ت زال ٫ال٣غن السامـ ٖكغ ،خُض
وسجل "ٖ٣ض اإلاؼا ٖت" وُٞه ّ
ّ
ًدضص ط٦غ ؤؾماء
ع
َغفي الٗ٣ض وط٦غ ألاعى وخضوصها الجٛغاُٞت
ّ
و"صٗٞها ٖلى اإلاؼاعٖت و٦م مً ؾ٨ت ًًغبها و٦م
مً ػوط ًدغثها ،وخٟغ الباللُِ والخىػَ٘
ّ
والخ٨ضٌـ وط٦غ ّ
اإلاضة وحؿمُخه ٦م مً ؾ٨ت
ًًغبها و٦م مً ػوط ًدغثها ،وما ًسغط ٧ل واخض
مً الؼعَٗت وزلُها ،وؤلانابت ٖلى ٢ضع بزغاط
البظعّ ،
وإن ٖلى الؼاعٕ ظمُ٘ الٗمل والسضمت

ّ
بالصخت واإلاٗغٞت
اإلاٗهىصة ٖىضهم ،وون ٠طل٪
ب٣ضع طل ٪والبظع وٖ٣ض ؤلاقهاص ،وهى وسسخان
ألظل الخىا٦غ وٚحر طل ٪مً صٖىي الٗامل".4
و "اإلاؼاعٖت...هي قغ٦ت في الؼعٕ وإن قئذ ٢لذ في
الخغر ...وما ٧ان في مٗىاها مً ٚغؽ
ألاشجاع .5....و"وظىه اإلاؼاعٖت زالزت :وظه ال
زال ٝفي ظىاػه وهى ؤلاقترا ٥في ألاعى وآلالت
والٗمل ّ
والؼعَٗت ،ووظه ال ًسخل ٠في مىٗه وهى
ازخهام ؤخضهما ب٩ىن البظع مً ٖىضه صون
آلازغ ومً ٖىض آلازغ ألاعى التي لها ُ٢مت
اقتر٧ا في ٚحر طل ٪ؤم ال".6
ّ
وؤما ٖ٣ض "اإلاٛاعؾت" ٞىجض ُٞه ؤؾماء
اإلاخٛاعؾحن وألاعى وخضوصها ونٟاتها بًُاء،
ّ
مٗكبت )...وط٦غ ما ؾُٛغؽ ٞحها ّ
ومضجه الى
ؤلاهخاط" ،وحؿمُت ما ل٩ل واخض ٖىض طل ٪مً
ألاعى والشمغة ،واإلاٗغٞت ب٣ضع طل ٪والجزو٫
وٖ٣ض الاهتهاء" .7وٍظ٦غ ُٞه ؤًًا "الٗام :مٗاملت
ّ
والسانت مٗاملت ٖلى
مٗاملت ٖلى ماهت الصجغ،
ماهت الصجغ والشمغة وألاعى ُٞضزل الصخُذ
والٟاؾض""....بن ٢لذ له اٚغؽ لي ؤعض ي هظه
هسال ؤو شجغا ٞةطا بلٛذ الىسل ؤعى ٦ظا ؾٟٗت
والصجغ ٢ضع ٦ظا ٞاألنى ٫والشمغ بُجها
ههٟحن".8
ّ
"مكخ٣ت مً ؾ٣ي الشمغة بط
ّؤما "اإلاؿا٢اة" ٞهي
هى مً مٗٓم ٖملها وؤنل مىٟٗتها...وخ٣ُ٣تها
ّ
قغٖا ٖ٣ض ٖلى ماهت الىباث ب٣ضع ألمً ٚلخه
4البرػلي ،الجؼء الشالض ،م427 .
 5البرػلي ،الجؼء الشالض ،نو404 -403 .
6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م408 .
7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م383 .
8البرػلي ،الجؼء الشالض ،م371 .

 1البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.29 .
 2البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.43 .
 3البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.44 .
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بل ٟٔاإلاؿا٢اة ؤو مغاصٞه...هي ّ
ؾىت مؿخصىاة مً
املسابغة و٦غاء ألاعى...وقغوٍ ّ
صختها زماهُت:
ّ
جصر بال في ؤنل بشمغ ؤو ُٞما
ؤخضها ؤجها ال
مٗىاه مً طواث الشماع وألاوعا ١اإلاىخ ٟ٘بها ٧الىعص.
وؤن ج٩ىن ٢بل َُب الشمغة ّ
مضة مٗلىمت ما لم
ظضا بل ٟٔاإلاؿا٢اة بجؼء مكإ ّ
ًُل ّ
م٣ضع،
وٍ٩ىن الٗمل ٖلى الٗامل ،وال ٌكترٍ ؤخضهما
الٗامل قِئا زاعظا ًٖ الشمغة ؤو ًب٣ى بٗض ما له
با .“ ٫و"٢ا ٫اإلاؿاثل التي ال ججىػ اإلاؿا٢اة ٞحها
وان فجغ ،ؤعب٘ الب٣ل وال٣هب وال٣غٍ واإلاىػ.
وما ججىػ ُٞه اإلاؿا٢اة مُل٣ا :الشماع والىعص
والُاؾمحن وال ."ًُ٣و"ٌؿمى في ٖ٣ض اإلاؿا٢اة
َ
اإلادؿاُ٢ان واإلاؿا ى ُٞه ومىيٗه وظيؿه
وجدضًضه ،وؤن ً٩ىن ماله ؤنل زابذ ،وٍظ٦غ
ألاظل وٍ٩ىن باألٖىام الكمؿُت وال ً٩ىن لضون
ٖام ،وٍظ٦غ ؤن ٖلى اإلاؿا ي ٖمال ٖلُه مً خٟغ
وٖمل ال ًب٣ى بٗضه ٨٦يـ الٗحن وجىُ٣ت الؿغب
ّ
والخض والسغٍ وحؿمُت ما ّ
ل٩ل واخض مجهما مً
ّ
الشمغة واإلاٗغٞت ب٣ضع طل٧ ٪له ،وهؼوله في ؤوان ال
زمغة ُٞه ٢ض َابذ .وازخل ٠بطا َابذ الشمغة
هل ججىػ اإلاؿا٢اة ؤم ال؟".1
الدكغَُٗت ؤًًا ّ
وسجل ما ّ
ّ
ٌؿمى
ومً الخ٣ىُاث
"ٖ٣ض الجاثدت" ؤي "مٗغٞت الكهىص لل٣اثم
واإلاىي٘ املجاح وجدضًضه وحؿمُت الجاثدت مما
ً٩ىن ؤمغا ٚالبا ال ًم ً٨صٗٞه ،وؤجها ؤطهبذ
الشلض وؤ٦ثر ،وؤن ج٩ىن مبخاٖت صون ؤنلها بٗض
ؤن ّ
خل بُٗها ٢بل اهتهاء َُبها ؤو ٢بل ؤن ًمط ي
مً اإلاضة بٗض جىاهي َُبها ما لى قاء اإلابخإ ؤن
ًجظها ٞحها .وإن ٧اهذ الجاثدت ظِكا ط٦غ

مٗغٞت مغوعهٞ ،خىي٘ بسمؿت قغوٍ جازظ مما
ّ
ج٣ضم" .2وهظا الٗ٣ض صلُل ٖلى الٓغو ٝالهٗبت
ّ
ّ
الهٗبت التي ق٩لذ مكهض جمل ٪ألاعاض ي في جل٪
زانت بؿبب حٗضص الجىاثذّ ،
ّ
ل٨ىه صلُل
الٟترة
ٖلى خغم ؤهل البالص ٖلى خماًت وخ ٟٔزغواتهم
الىابٗت مً ألاعى.
ّؤما ٖ٣ض "الجٗل" ٞهى “عزهت ،وؤنله مىٟغص وال
ً٣اؽ ٖلُه .وهى ؤن ًجٗل الغظل للغظل ؤظغا
مٗلىما ال ًى٣ضه ٖلى ٖمل ٌٗمله له مٗلىم ؤو
مجهىٞ ،3٫ةن لم ّ
ًخم ٞال ش يء له في ما ُٞه مىٗه
مىٗه للجاٖل ،وال مىٟٗت له بال بخمامه...بإهه
ٖ٣ض ٖلى مىٟٗت آصمي ب٣ضع مٗلىم ال ّ
ًخم ظؼئه
بجؼءها...ال ًجب بال بخمامه...مٗاويت ٖلى ٖمل
آصمي ًجب ٖىيه بخمامه ال بًٗه ببًٗه...بن
لم ً٨مله لم ً ً٨له ش يء".4
ومً زال ٫وزاث٣ىا الخٓىا ّ
حٗضص الخ٣ىُاث
ّ
الدكغَُٗت اإلاخبٗت مً" اإلاٛاعؾت واإلاؿا٢اة
وألا٦غٍت والُال ١والخضبحر وال٨خابت وبُ٘ الكُإ
ّ
و٧ل ابدُإ بضًً واإلاٗاوياث واإلا٣اؾماث .ؤي
٧ل هظه ألامىع جدخاط لٗ٣ىص م٨خىبت في
وسسخحن) وإن ٧ان بحن ال٨خابحن ػٍاصة ؤو ه٣و
ٞال ج٣ل وسسخان و٢ل ٖ٣ضان".5
ومً ؤهىإ الٗ٣ىص في املجا ٫الٟالحي "اظخمإ
ّ
والبذ والؿلم وبُٗت الى٣ض وؤلاظاعة
السُاع
والبُ٘ ٖلى ٢ى ٫في اإلاظهب وهى اإلاظهب
الكاٞعي" .و"اإلاؿا٢اة م٘ البُ٘ لىظىه مجها ّؤن
اإلاؿا٢اة ٖلى ألاماهت بسال ٝالبُ٘ وظىاػا الٛغع
 2البرػلي ،الجؼء الشالض ،م402 .
ّ
 3ؤي ال ٌؿلمه اإلاا.٫
4البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.542 .
5البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.427 .

1البرػلي ،الجؼء الشالض ،نو385 -384 .
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في اإلاؿا٢اة صون البُ٘ ،واإلاؿا٢اة مؿخصىاة مً
ؤلاظاعة املجهىلت والبُ٘ ؤنل في هٟؿه ،واإلاؿا٢اة
ٞحها بُ٘ الشمغة ٢بل الُُب بسال ٝالبُ٘".1
"وظم٘ بًٗهم الٗ٣ىص اإلاكهىعة ٣ٞا:٫
بُىٕ ونغ ٝال ًجىػ اظخماٖها
بىظه وال ظٗل ٦ظل ٪بالبُ٘
وال جلخ٣ي ؤًًا بُىٕ وقغ٦ت
خ٣ُ٣ا ٦ظا ٖ٣ض الى٩اح ٖلى اإلاى٘
٦ظا٢ ٥غاى م٘ بُىٕ جىاُٞا
ّ
جُمًٗ الضهغ ًا ناح في الجم٘
ٞال
وال بمؿا٢اة ٦ظل ٪جلخ٣ي
بُىٕ وهظا آزغ الٗ٣ض في الىي٘
ّ
وٖلتها مكغوخت ٞى ١هٓمها
بىثر له ٢ض َاب في الٗ٣ل والكغٕ
ومٗها بًٗهم ؤًًا و٢ا:٫
ّ
جج ّىب ٖ٣ىصا ؾب٘ ٞهي ٧لها
مضي الضهغ ٖىضي ال ججىػ م٘ البُ٘
ه٩اح و٢غى ؤو ٢غاى وقغ٦ت ونغ ٝوظٗل
واإلاؿا٢اة في البُ٘".2
هظا الى ظاهب عؾم "ؤلاظاعة وألا٦غٍت" خُض
"ؤلاظاعة جُلٖ ٤لى مىا ٘ٞمً ٌٗ٣ل وألا٦غٍت
مىا ٘ٞمً ال ٌٗ٣ل" .3وهجض ؤًًا "ؤعى الجؼاء"
وهي ٖىضها بخىوـ ،وهى قغاء ألاعى بكغٍ ؤصاء
٢ضع مٗلىم ٖلحها في ٧ل مضة مٗلىمت .بن ٧ان
ّ
اؾخ٣غ ٖلُه
بىُْٟت ٖلحها خحن ؤلاخُاء...وهى ما
الٗمل الٗام بخىوـ مىظ هدى زالزماثت ؾىت في

ّ
اإلاؿماث الجؼاء" ،وهىا" ٥مً الكُىر
ألاعى
ّ
٧ان ّ
وًٍٟٗه".4
ًمغى مل٨ها
ّ
ّ
ٌصج٘ ٖلى اهدكاع
حٗضص اإلاهاٖب والجىاثذ
ْاهغة "الكغ٦ت" في املجا ٫الٟالحي وطل٪
ّ
وجدىىٕ ؤق٩ا٫
لخ٣اؾم ألاٖباء ؤو السؿاثغ،
الكغ٦تٞ ،هىا ٥مً ًضزل في الكغ٦ت بالؼعٕ ؤو
بالضواب ؤو باألعىٞ ،ةن قاع ٥مشال ؤخضهم
بالضواب و"الؼعَٗت" ًإزظ "ؤعبٗت ؤزماؽ الؼعٕ".5
الؼعٕ".5
ومً زالّ ٫
ّ
الىيُٗت الهٗبت التي
اإلاضوهت هالخٔ
السماؽ ،خُض ًظ٦غ البرػلي ّ
ٌِٗكها ّ
"ؤما ٞؿاص
الس َماؾت بُ٣غ جىوـٞ ،ؿمٗذ ّؤجهم ٌكترَىن
ِ
ٖلى ّ
السماؽ ؤن ال ًإزظ ههِبه مً الخبن وؤهه
ًسضم قغٍ٨ه في خُىاهه وخُبه واؾخ٣هاء ماثت
وٚحر طل.6"٪
السماؽ ّ
وٍ٣ىم ّ
بٗضة وْاث ٠مجها الخغر وجىُ٣ت
ألاعى وع" ٘ٞألاٚماع" والخهض والضعؽ وه٣ل
املخهى ٫الى "ألاهضع" "وإن قغٍ ٖلُه ٚحر طل٪
ٞال ًجىػ" ،وهىا ٥مً ًىته ٪هظا الٗ٣ض وٍجبر
ّ
السماؽ ٖلى ؤلاٖخىاء بالب٣غ وظم٘ الخكِل لها
وظم٘ السكب وظلب اإلااء.7.
ّ
الُىمُت:
 .3ألاعى والخُاة
مً زال ٫مٗاًىدىا لىىاػ ٫البرػلي هجض مً ٌٗخمض
ٖلى اإلاُغ للؿ٣ي ،ؤو ًدٟغ ٖحن ماء ؤو ٌكتري
"ؤنل الٗحن" ؤو "زضم بىاص ّ
ختى ؤظغاه" ،وهجض
ٍ
ّ
"ؾبالت ابً َاهغ...إلاا عؤي مً ٦ثرة الىاعصًً ٖلحها

 1البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.38 -37 .
2البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.39 .
3البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.541 .

 4البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.29 -28 .
 5البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.406 -405 .
 6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.407 .
7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.428 -427 .
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ّ
اإلاضوهت "٥ال٣مذ ،الكٗحرُّ ،
الؿلذ ،والظ ّعة
ّ
والجلبان واللىبُا
والضزً ،وألاعػ والٗضؽ
والجلجالن...الٟى٫
مً
والخمو...وؤلاق٣الُت...الترمـ
ّ
الُ٣ىُت...خب ال٣غَم...ال٨غؾىت وهي البؿُلت
ّ
وخب الٟجل...ػٍذ بؼع
٧الٟى...٫الؿمؿم
ّ
ّ
الكخىٍت" مشل ال٣مذ
ال٨خان" .10وهجض "الخبىب
ّ
"الهُُٟت" مشل الظ ّعة
والكٗحر والخبىب
والضزً.11
الٟالخُت اإلاؿخسضمت ّ
ّ
وسجل
مً ؤهم الخ٣ىُاث
12
الخهاص والضعاؽ وؤلاظاعة  .والخغر وجىُ٣ت
ألاعى وع" ٘ٞألاٚماع" وه٣ل املخهى ٫الى
ْ
ّ
الخل َبت هبخت)وؤلاق٣الُت
وٍخم اهخاط
"ألاهضع".
ِ
"وهى ّ
خب مؿخُُل مٗغو "ٝو"الجلبان ألانٟغ
ّ
اإلاٗبر ٖىه بالبرؾُم " .13و الخمغ ،و خىُت و
قٗحر .14الؼبِب ؤو الُ٣اوي ؤو ألا ِ ِ٢ؤو الضزً
ؤو ألاعػ ؤو الٗضؽ.15
ّ
ولخماًت ألاعى ؤو الخ٣ل ًبني الٟالح "خاثُا" ؤو
"ػعبا" .16وهالخٔ ّؤن الؼعٕ ّ
حٗغى زال ٫الٟترة
اإلاضعوؾت ّ
ّ
اإلاضوهت
لٗضة نٗىباث ؤو بٗباعة
"الجاثدت" ،مشل "ظاثدت الب٣ى...٫الؼٍخىن
جضزله الضوصة...ؤو ؤنابه اإلاُغ في الهُ٦ ٠ما
ًٖ ٘٣ىضها في جىوـ ٦شحرا" .17و "عري الخُىان في

ل٩ىجها ظاءث بحن الُغ .1"١وٍم ً٨الاٖخماص ٖلى
"الضلى" في الؿ٣ي .2ؤو ّ
ًخم خٟغ بئر ؤو قغاثه ؤو
٦غاثه ،ومً آلاالث اإلاّ ٩ىهت للبئر هجض:
ّ
ومدل
"ال٣ىاصٌـ وآلالت ،والبئر وآلتها والجابُت
صوعان البهاثم مكتر .3" ٥وٍم ً٨ؤن ّ
ًخم ٦غاء
٢ىاصٌـ اإلااء " .4وٍىظض الؿ٣ي "باإلااء ال٨بحر ؤو
الهٛحر".5
ّ
مُاه ألاجهاع جىٞغ مً هاخُتها مىعصا هاما مً
ّ
اإلاضوهت زايٗت إلاىُ٤
اإلاُاه ،ل ً٨ألاجهاع في
الٛلبت ّ
وال٣ىةٞ ،ىجض "٢ىم لهم جهغ ظغث ٖاصتهم
ٖلى ٖلى ؤن ٌؿ٣ي ال٣ى ّي وٍمؿ ٪الجهغ ما اخخج
بلُهٞ ،ةن اؾخٛني ٖىه ؤحى ٢ى ّي آزغ ٞإزظ بٗض،
ٞال ٞال ًهل الًُٗ ٠بال الى ما اؾخٛنى ٖىه
ال٣ى ّي".6
ّ
جىٞغ مجغي ماجي في وؾِ الخ٣ل ّ
ًخم
وفي خالت
بىاء "٢ىُغة ًجاػ ٖلحها الى ّ
ّ
اعٕ...لغبما
ظىاث ومؼ
هضم اإلااء ال٣ىُغة ؤو بًٗها"٦ .7ما "ؾئل ًٖ
جهغ بحن ٢ىم ً٣دؿمىهه ًىم الجمٗت ل٣ىم وٍىم
ّ
ٞل٩ل ٢ىم
الؿبذ آلزغًٍ وٍىم ألاخض آلزغًٍ،
ًىم مً الجمٗت مٗلىم" .8وَؿخسضم الشىع ٖىض
الخغر وَُٗى للخاعر ناخب الشىع عب٘ ؤو
زمـ الؼعٕ٦ .9ما هجض بهخاط ٚظاجي زغ ّي في
 1البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.554 .
2البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.575 .
 3البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.409 .
4البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.620 .
 5البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.553 .
 6البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.296 .
 7البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.310 -309 .
8البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.295 -294 .
9البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.408 .

 10البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.574 .
11البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.612 .
12البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.578 .
 13البرػلي ،الجؼء ألاو ،٫م.580 .
 14البرػلي ،الجؼء الشاوي ،م.99 -98 .
 15البرػلي ،الجؼء الشاوي ،م.100 .
 16البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.36 .
 17البرػلي ،الجؼء الشالض ،م.396 -395 .
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ؤمالّ ٥
الىاؽ"،1وعظل ًاطًه صظاط ظاعه في
مؼعٖخه" هظا الى ظاهب ّ"ما ؤٞؿضث الٛىم".2
و"الٛاعة" مً بٌٗ الىاؽ .3ومً ّ
آلُاث الى٢اًت
اإلاٗخمضة مً ٢بل الٟاٖلحن الاظخماُٖحن هجض بىاء
"خاثِ ؤو "ظضاع")ٞانل بحن ّ
ظىخحن ٌٗمل
الؿضع ؤو الكى ٥لض ٘ٞالًغع" ؤو بىاء "َابُت".4
ّ
"َابُت" .4وفي ؤخض الىىاػ٫
وسجل "مغط ُٞه
ّ
مدهً مً بٌٗ الجهاث
بؿاجحن وػعٕ وهى
ومؿغح مً ؤزغي ّ
ّ
ختى ؤهه ًهِب بٌٗ ؤهل
اإلاغط الٛاعةٞ ،إلؼمهم الىالي بًغب َابُت مً
ّ
املسخهت" .5ومً زال ٫هظه الىاػلت هجض
الىاخُت
ّ
هجض ّؤن الؿلُت ممشلت في شسو الىالي خغٍهت
ٖلى خماًت ؤلاهخاط الٟالحي.
وَٗخمض "الؼبل والٗظعة" ؤو ًٞالث الخُىاهاث
إلزهاب ألاعى ،خُض ّ
ج٨غب ألاعى ؤي ج٣لُبها
وإزاعتها للؼعٕ زالزت ّ
مغاث زم جؼعٕ "في ال٨غاب
الغابٖ٘...لى ؤن ًؼبلها...ػبل الضواب السالو".6
ّ
ولخماًت الؼعٕ مً الؿغ٢ت ًىْ ٠ناخب
الخ٣ل ّ
خغاؾا وٍإزظون وؿبت مً اإلاىخىط،
وٍىظض خاعؽ باللُل وآزغ بالجهاع .7وناخب
الخ٣ل ًم ً٨له ؤن ٌٗخمض ٖلى ؤٞغاص للخغاؾت ؤو
ٖلى ظماٖاث ًٖ"ٝ ،خغاػ 8الؼٍخىن لُال
وجهاعا٧ ...ان ٢بل هظا الؼمان بال٣حروان في ما

ؤصع٦ىاه ًجز٢ ٫ىم ً٣ا ٫لهم عٍاح ٖلى ػعٕ ؾىاوي
ال٣حروان ًدغؾىجها مً الغبُ٘ الى جمام الخهاص
٧ل ؾاهُت صًىاع ُٟ٦ما ظاءثّ ،
ولهم ٖلى ّ
وعبما
جٟغ٢ىا ٖلى الؿىاوي ؤزظ ّ
ّ
٧ل خاعػ ؾاهُت ؤو
ؤ٦ثر ؤو ّ
ؤ٢ل بن ٧اهىا ظماٖت".9
الخاجمت:
ّ
ًم ً٨الخإُ٦ض في الساجمت ٖلى ّ
ؤهمُت جمل٪
ألاعى في "بٞغٍُ٣ت" زال ٫ال٣غن السامـ ٖكغ
ّ
الخُىٍت التي جدخلها الٟالخت في خُاة ؤهل
واإلا٩اهت
البالصٞ .اؾترظإ البالص لخىاػجها الضًمٛغافي بٗض
َاٖىن ال٣غن الغاب٘ ٖكغ الى ظاهب ؤلاعر
الخىوؿُت ّ
ّ
وحٗضص ؤُ٢اب
الخاعٍدي الٟالحي للبالص
الىٟىط في البالص ؾلُان /مغابِ" /ؤٖغاب"/
ؤهل البالص) ؾاهم في جشمحن ّ
ملُ٨ت ألاعى ّ
و٦غؽ
ّ
الخىجغاث الاظخماُٖت الىاقئت ًٖ الهغإ بحن
الٟاٖلحن ؤلاظخماُٖحن لخدُحز ؤ٦بر ٢ضع ممً٨
ّ
الخمل ٪بغػ ّ
ب٣ىة في ال٣غن
مً ألاعاض ي ،وهاظـ
٢ 15بل ّ
ْغُٞاث ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ،مً هىا
ّ
ًهبذ ال٣غن ّ 16
مغسسا وما٦ضا لهظا الهاظـ ال
ماؾؿا ،وهظا ما ّ
ّ
ٖبرث ٖىه هىاػ ٫البرػلي
ّ
ها٦ض في ألازحر ٖلى ّ
ؤهمُتها
بىيىح ،والتي
ّ
الخىوؿُت زال ٫ال٣غن
الٟاث٣ت لضعاؾت البالص
السامـ ٖكغ.

 1البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.300 .
 2البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.311 .
 3البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.310 -309 .
 4البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م.310 -309 .
5البرػلي ،الجؼء الغاب٘ ،م310 .
 6البرػلي ،الجؼء الشالض ،م622 .
 7البرػلي ،الجؼء الشالض ،م554 .
" 8الخغاػ" ؤي الخغاؾت.

9البرػلي ،الجؼء الشالض ،م556 .
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الاوعاؽ واهم َ٣ىؽ الٗباصة التي ٧ان ًماعؾها
ؤلاوؿان ألاوعاس ي ال٣ضًم .و٢ض اؾخمغث هظه
اإلاٗخ٣ضاث الى ٚاًت الٟترة الغوماهُت ،وهىا جم
بوكاء مٗالم ضسمت ٖلى قغٖ ٝباصة اإلاُاه او
ج٨غَؿا لئللهت الخامُت و الخاعؾت لهظه اإلاُاه
اإلا٣ضؾت.
ٞاإلق٩ا ٫اإلاُغوح مً زال ٫هظا اإلاىيىٕ،
ً
اوال ُٞ :ما جخمشل هظه الٗباصاث ؟ زاهُا ما هي اهم
ً
َ٣ىؽ الٗباصة التي ٧اهذ جماعؽ؟ زالشا ماهي
ؤهم اإلاٗالم التي بىِذ ج٨غَؿا لهظه الٗباصة؟..

َ٣ىؽ ٖباصة اإلاُاه في الاوعاؽ
زال ٫الٟترة الغوماهُت،
»مٗبض ا٧ىا ؾابدُمُاها ( Aqua
) Septimaniaهمىطظا«
ٖلُاث حُضة
باخشت في ألازاع ال٣ضًمت – ظامٗت الجؼاثغ2
ملسو :
ٖغٞذ قٗىب اإلاٛغب ال٣ضًم الٗضًض مً
الضًاهاث ،وماعؾذ ال٨شحر مً َ٣ىؽ الٗباصة
ً
اٖخ٣اصا مجها ؤجها جغض ي آلهتها التي جساًٚ ٝبها،
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن ؤي ش يء ًهىٗه ؤلاوؿان ما
هى بال اوٗ٩اؽ للىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه  ،وًٖ
َغٍ٣ت ج٨ٟحره واعجباَه بما نىٗه ؤؾالٞه  ،هظا
ألامغ ص ٘ٞالباخض ألازغي ؤن ً٣ىم بالبدض
والخ٣ص ي ًٖ خ٣ُ٣ت هظا ؤلاوؿان ال٣ضًم.
وما ال ًسٟى ط٦غه خىٖ ٫ال٢ت ؤلاوؿان
ال٣ضًم و اعجباَه الىزُ ٤بمٗخ٣ضاجه وزىٞه مً
اإلاىث  ،لظا ٧ان ً٨غؽ ٧ل ممخل٩اجه وخُاجه
ج٨غٍما إلاٗبىصاجه ختى ًخٟاصي سسُها وًٚبها
ٖلُه  ،و ؤلاوؿان ألاوعاس ي ال٣ضًم هى ظؼء مً
اإلاٛغب ال٣ضًم  ،ؤو بمٗنى ؤزغ ان ؤلاوؿان
ألاوعاس ي ال ًخمحز  ِ٣ٞبىٟـ اإلامحزاث الش٣اُٞت
والضًيُت ،بل ٢ضؽ الٓىاهغ الُبُُٗت ٧الجبا٫
و ال٨هى ٝو ألاجهاع ،و ٖبض الخُىاهاث ٧األؾض ،
والٞاري ،الي ٚحر طال ٪مً اإلاٗخ٣ضاث الىزيُت
التي اهدكغث بك٩ل واؾ٘ في اإلاىاَ ٤ألاوعاؾُت
بالكغ ١الجؼاثغي ٞ ،مً بحن هظه الٗباصاث
زههىا مىيىٕ البدض خىٖ ٫باصة اإلاُاه في

Résumé:
Les peuples de l'ancien Maghreb
connaissaient de nombreuses religions et
pratiquaient de nombreux rituels de
dévotion en persuadant leurs dieux de
craindre leur colère. Il ne fait aucun doute
que tout ce qui est créé par l'homme n'est
que le reflet de son milieu de vie, de sa
façon de penser et de son étroite
association avec ce que ses prédécesseurs
Cela a permis à l’archéologue de
rechercher plus facilement la vérité sur cet
homme ancien.
Ce qui n'est pas mentionné dans la
relation entre le vieil homme et son
association étroite avec ses croyances et sa
peur de la mort, il a donc consacré tous ses
biens et sa vie en l'honneur de ses dieux
afin d'éviter l'indignation et la colère
contre lui, et le vieil homme eurasien fait
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الخإزغ التي جىضخه لىا الكىاهض ألازغٍت ،هظه
ألازحرة التي جه ٠بظوع ال٨ٟغ الضًني الىزني
لئلوؿان اإلاٛاعبي ال٣ضًم ،و٦ظا مٗخ٣ضاجه ٧ىهه
ق٩ل ؤق٩ا ٫الخٗبحر اإلاٗىىي لهظا ؤلاوؿان الظي
ؤنبذ ًمحز هظه ال٣ىي التي قٗغ هدىها
بال٣ضاؾت و ماعؽ ججغبخه الُ٣ىؾُت الضًيُت
الظاجُت٦ ،ما اهٟخذ ٖلى الخجاعب الُ٣ىؾُت
للكٗىب التي جىانل مٗها ؤو اخخ ٪بها
٧اإلاهغٍحن ال٣ضامى و الُٟيُُ٣حن و ؤلاٚغٍ،٤
ؤزظا و ُٖاء و جإزحرا و جإزغاٞ ،مٗغٞت هظا
ّ
الجاهب اإلاٗىىي جم٨ىىا بالخ٩امل م٘ الجاهب
الا٢خهاصي و الاظخماري مً ج٩ىًٍ نىعة
مخ٩املت ٖىه في جل ٪اإلاغخلت اإلاخ٣ضمت مً
وظىصه ،هظا ما صٗٞىا للبدض مً اظل مداولت
مٗغٞت و الخماؽ ججلُاث هظا ؤلاوؿان و جدب٘
جُىعاجه ال٨ٟغٍت و مماعؾت الٗباصاث.
 - Iالُ٣ىؽ اإلاماعؾت للمُاه:
٣َ -1ـ اؾخضعاع اإلاُغ:
ًغبِ ؤلاوؿان ال٣ضًم عض ى آلالهت التي
ً٣ضؾها وًٚبها بجزو ٫اإلاُغ او ٖضم هؼوله ،لظا
زهها بُ٣ىؽ مُٗىت مً اظل بْهاع يٟٗهم
وزًىٖهم ؤمام ٢ىة هظه اإلاٗبىصاث التي جضع
لهم اإلاُغ التي حؿ٣ي مؼعوٖاجه وجمؤل آباعهم
ووصًاجهم وجدمحهم مً زُغ الجٟا ،ٝوخب ما
ٌٗخ٣ضه الاوؿان اإلاٛاعبي ال٣ضًم ان لهظه الالهت
مؿا ً٦في الؿماء و ألاما ً٦الٗلُا مشل ال٣مم
الجبلُت ،و٢ض ٧ان ؤلاوؿان البضاجي ًاصي بٌٗ
الُ٣ىؽ و الابتهاالث٧ ،السغوط في ظماٖاث في
الهىاء الُل ٤وَؿ٨بىن اإلاُاه ٖلى التربت زم
ًلٗ٣ىن وٍمغٚىن وظىههم في الىخل مً اظل

partie du vieux Maghreb, ou en d'autres
termes, que l'homme eurasien a la même
caractéristique. Culturel et religieux, c’est
aussi le caractère sacré de phénomènes
naturels tels que les montagnes, les
grottes et les rivières, et l’esclave des
animaux en lion et en l’absence d’autres
croyances païennes qui se répandent
largement dans les régions eurasiennes.
Parmi ceux-ci, nous avons consacré notre
étude au culte de l'eau dans les Aurès et
aux rituels de culte les plus importants
pratiqués par l'ancien homme eurasien.
Ces croyances ont perduré jusqu'à la
période romaine, et d'énormes
monuments ont été établis en l'honneur
du culte de l'eau ou de la consécration de
la déesse gardienne et gardienne de cette
eau bénite.
?Quelles sont les formes d'un tel culte
Quels sont les rituels de dévotion les plus
importants pratiqués? Quels sont les
dieux des monuments qui ont été
?construits pour consacrer ce culte
les mots clés: l'ancien Maghreb, Rituels de
dévotion , Bouganga , Aqua saptimiana.
م٣ضمت
ازبدذ ألابدار والضعاؾاث ؤن بالص اإلاٛغب
ال٣ضًم ٧اهذ مىظ ال٣ضم مىُ٣ت الخباص ٫الش٣افي
والضًنيٞ ،هي لم ج ً٨مىٗؼلت ؤو مىُىٍت ٖلى
هٟؿها .وهظا ًٓهغ ظلُا مً زال ٫الخإزحر و
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تهضثت ًٚب آلالهت ًٟ ،)1هم مً ؤصاء هظا
الُ٣ـ الكٗاثغي خؿب اإلاٗخ٣ض اإلاٛاعبي
ال٣ضًم الى هضعة اإلاُاه ولخاظت الؿ٩ان إلاُاه
.)2
اإلاُغ
و ٢ض ؤيا ٝالازهاثُىن في الازىىٚغاُٞا
ان مً بحن اإلاماعؾاث وَ٣ىؽ والابتهاالث
السانت باؾخضعاع اإلاُغ و التي ٧اهذ جمحز
اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت وزانت اإلاىاَ ٤الاوعاؾُت مجها
الاخخٟا ٫السام ب ـ ـ" بىٚىجت اهٓغ الك٩ل ع٢م
)01

٦ما ًًُ ٠الباخشحن الازىىٚغاُٞىن بإهه ٖىض
خضور الجٟاً ٝدضص ًىم مٗحن جسغط ُٞه
اليؿاء اإلاخ٣ضماث في الؿً خامالث في اًضحهً
ؤَٟاال نٛاعا لخدضًض ًىم الاخخٟا ٫ب"  :ؤهؼاع
 )Anzarبُض و باالزغي ًدملً ملٗ٣ت ٦بحرة
م٨ؿىة باأل٢مكت و الجلض ٞخخدى ٫بلى صمُت
٦بحرة و ًغصصن ألاهاػٍج و الضٖىاث ًُلبن ٞحها
هؼو ٫الُٛض ،و في ؤزىاء الؿحر جلخد ً٣ؤزغٍاث،
و ج٣ضم للمى٦ب ألاُُٖاث مً ص ٤ُ٢و ػٍذ و
لخمُٞ ،خم جدًحر الُٗام بم٩ان حٗبضهم ؾىاء
)3
٧ان مٗبض او يغٍذ.
٣َ - 2ـ الاؾخدمام باإلاُاه :
مً بحن الُ٣ىؽ التي ٢ام بها ؤلاوؿان
الاوعاس ي ال٣ضًم ج٣ضٌؿا للمُاه الا وهي
الاؾخدمام باإلاُاه  ،خُض ٧اهذ اليؿاء
ٌؿخدممً في الهباح البا٦غ في الهىاء الُل ٤مً
اظل اعياء مٗبىصاتهم واؾخُٗاٞها إلصعاعهم
.) 4
باإلاُغ.وٍُلبن الازهاب
ٖ -IIباصة اإلاُاه:
ٖغ ٝالكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي بىضعة ٖىهغ اإلااء و
الجٟا ،ٝوهٓغا لضوع اإلاُاه في لخُاة ؤلاوؿان و
الىباث و الخُىان ،ألامغ ٞان الٟغص الاوعاس ي ٢ض
اُٖي هضا الٗىهغ الُبُعي ٧ل ال٣ضاؾت
والخٗبض له٣ٞ ،ض ّٖبر هظا الٟغص ًٖ خاظخه للماء
ومداولت مٗغٞخه ل٩ل الُغ ١السانت
باؾخضعاعه ،ؾىاء ٧اهذ في ق٩ل ؤوصًت ؤو مىاب٘
ؤو آباع والتي اٖخبرها هظا اإلاخٗبض الاوعاس ي ؾ٨ىا
و مإوي آللهخه  ،و٢ض ٖثر ٖلى الٗضًض مً

 1الهٛحرٚاهم ،اإلاالمذ البا٦غة لل٨ٟغ الضًني الىزني
الىزني في قما ٫اٞغٍُ٣ا  ،صاع الهضي ،الجؼاثغ ،2005،
م.12
- Gsell(st) ;Histoir Ancienne de l Afrique du 2
Nord, T4 , Paris, 1920, P122 .

 - 3اإلاغخىم الض٦خىع
هٟؿه م.14
4
،اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م. 1641

الهٛحر ٚاهم )  ،اإلاغظ٘
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بحن جُٟاف وإلاباػ .و جدىلذ في ؾىت 100م ،ؾىت
الخإؾِـ ،بلى مؿخٗمغة بإمغ مً ؤلامبراَىع
جغاظاهىؽ ) 2قغ ١مٗؿ٨غ لىمباػ الظي قُض
ؾىت  81مُالصي مً َغ ٝالٟغ٢ت الشالشت
ألاٚؿُؿُت ،ؤقغٖ ٝلى بىاءها لىُ٦ىؽ
مىهاجُىؽ ٢الىؽ ٖلى عؤؽ هظه الٟغ٢ت) 3 .و مجها
ؤَل ٤الغومان ٖلى اإلاضًىت اؾم " جامى٢اصي"
)4
ٞإنبذ اؾمها الغؾمي
MARCIANA TRAIANA
"COLONIA
 "THAMUGADIو ٢ض اؾخض ٫في جإعٍش وحؿمُت
اإلاضًىت بلى ؤ٢ضم هِ٣كت وظضث ٢غب الباب
)5
الكمالي" بىابت ؾحرجا ".
- 1مى ٘٢اإلاٗلم باليكبت للمضًىت:
ج ٘٣ب٣اًا هظا اإلاٗلم في الجهت الجىىبُت
إلاضًىت جُم٣اص ؤي ٖلى بٗض  300متر مً الخضوص
الجىىبُت لها ،و ٢ض ون ٠الباخض " البىعث"
ٖ )Jean-Pierre Laporteلى ؤن هظا اإلاٗلم هى
ؤ٦بر مجم٘ صًني  ،)6بِىما بكحر الباخض لىش ي"
ٖ " leschiلى ؤن هظا املجم٘ بني ٞى ١مىب٘ للمُاه
اإلا٣ضؾت  ،)7و ٢ض جم ً٨الباخض ماعؾُل
لى٢لي" " ,leglyمً مٗغٞت اؾم هظه الٗحن مً

ال٨خاباث و الى٣ىف التي جغظ٘ للٟترة الغوماهُت
ٖلى قغٖ ٝباصة اإلاُاه ،وهظا ما ازبذ مً زال٫
املسلٟاث ألازغٍت ؾىاء في اإلاخاخ ٠ؤو في اإلاىا٘٢
ألازغٍت.
٦ما ال هيس ى ان ٖباصة اإلاُاه ٧اهذ زانت
بؿ٩ان بالص اإلاٛغب ال٣ضًم بهٟت ٖمامت و في
الكغ ١الجؼاثغي زانت ،و ١اؾخمغث هظه
الٗباصة الى ٚاًت الٟترة الغوماهُت ،مجها اإلاىاَ٤
الاوعاؾُت .والتي مىعؾذ ٞحها ٖباصة اإلاُاه٣ٞ ،ض
ؤوص ئ نغح صًني ضسم ٖلى قغ ٝاإلاىب٘ اإلا٣ضؽ
ا٧ىا ؾابدُمُاها وظضث الٓاهغة هٟؿها في جُم٣اص
 ،خُض ٖثر الباخض الٟغوـ لىَـ لىؾ٩ي L.
 . )Leschiالخهً البحزهُي ٖلى بٗض  300متر
ظىىب اإلاضًىت ٖلى مٗبض زالسي مبني ٖلى الىمِ
الغوماوي ،وهى ٌٗض ا٦بر اإلاٗابض الغوماهُت طاث
الىمِ الاٞغٍ٣ي ،و٢ض ٖثر ٖلى ؤن ظؼءا مً ب٣اًا
الىهب الظي ٖثر ٖلى عاؽ ضسم لخمشا ٫زام
باإلاٗبىص ؾحرابِـ) ( cerapisو اؾ٩ىالب التي هي
آلهت للمُاه ،و٢ض ؾمُذ هضه الٗحن باإلاىب٘ ا٧ىا
)1
ؾابدُمُاها )septimiana aqua
 - IIIج٣ضًم مضًىت جُم٣اص ظٛغاُٞا وجاعٍسُا :
ج ٘٣جُم٣اص ٖلى بٗض ٦ 36م قغ ١مضًىت باجىت
 ،و هي مبيُت في ججىٍ ٠ظبل مىعي  ،ظىىب
ّ
الؿهل اإلاُ٣ىٕ مً َغ ٝواص ؾىحـ  ،اإلاك٩ل
باجداص واص مغٍان وٖحن مىعي بٗض اجهاله بىاص
جا٢ا.
ما مً الىاخُت الخاعٍسُت ٞاهه ًدخمل ؤن
اليكإة ألاولي إلاضًىت " جُم٣اص" ٧اهذ ٖباعة ٖلى
مٗؿ٨غ نٛحر مً ؤظل خغاؾت الُغٍ ٤الغابُت

2

GSEL (ST), Atlas , Op. Cit, N°27, P 25
Ballu, Op. Cit, p 24.
4
Courtions (C) , Timgad antique , Algie, p21.
5
Cil. VII, 17842.
6
Laport (j_p) timgad de temple de la dea africa,
africa, d’esculape et ,de sarapis ,algerie antique ,
edition du musée de l’ares,2003 , pp68-69 .
7
Leschi (L),decouvert esrecentes a timgad ,
aqua septiminiafelix, In: Comptes-rendus des
séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, 91e année, N. 1 , paris ;1947,pp87-99
3

-1اإلاغظ٘ هٟؿه .
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زال ٫ها٢كه ا٦دكٟذ صازل ال٣لٗت ؤزىاء
الخٟغٍاث ،و التي ٧ان مًمىجها" بما ؤن ألاباَغة
صخت ظُضة ٞةن الٗحن ،و انُلر حؿمُت هظا
)1
اإلاٗلم باملجم٘ الضًني للمُاه الؿُبخُمُت.
 - 2ج٣ضًم اإلاٗبض السام باإلاُاه الؿُبخُمُت:
ًإزظ املجم٘ الضًني ؤ٧ىاؾابدُمُاها الك٩ل
اإلاؿخُُل ٞهى ًترب٘ ٖلى مؿاخت ج٣ضع بـ7000م
مغب٘ ،ؤبٗاصه بحن َ158ىال ،و 44م ٖغياٞ ،هى
بهظه ألابٗاص ًإزظ ق٨ال مخُاوال قما ٫ظىىب.
وظه اإلاٗبض هدى الاججاه الكماليٞ ،املجم٘ م٩ىن
مً ٢ؿمحن٢ ،ؿم قمالي و هى الٟغٍضاعٍىم ،و
ال٣ؿم الجىىبي و هى الؿا٦غاعٍىم،
ٞالؿا٦غاعٍىم الظي ًًم ٢اٖت قغُ٢ت و ؤزغي
ٚغبُت خُض ػوص هظا ال٣ؿم بغوا ١مُل ٖلى
الؿاخت ،و هظه ألازحرة ماصًت بلى ال٣ؿم
الجىىبي و هى الؿا٦غاعٍىم الظي ًخًمً
مؿاخاث و ؤعو٢ت و مؿبذ ،و زالر مٗابض .م٘
ؤلاقاعة بلى تهُئت و بٖاصة اؾخٗما ٫بٌٗ
ٖىانغه اإلاٗماعٍت اإلا٩ىهت للجؼء الجىىبي مىه،
الظي ًٟى ١زلض مؿاخخه في جسُُِ ال٣لٗت
البحزهُُت 539م) بلى اهضزاع بٌٗ ؤظؼاء الؿىع
الساعجي للجهت الكغُ٢ت قما ٫ال٣لٗت .اهٓغ
املسُِ ع٢م)01

مسُِ ع٢م  : )01املسُِ الٗام للمجم٘
الضًني
ًٖ Laporte (J.-P.) /بخهغ ٝمً الُالبت .
٦ما خاولذ ج٣ؿُم الٗىانغ اإلاٗماعٍت في هظا
املجم٘ بلى ٢ؿمحن ٧ا الخالي :
 الٟحرًضاعٍىمٌٗ :ىص ؤنل هظه الدؿمُت بلى
ها٢كت ٦غ٦ال التي ط٦غث هظا اإلاهُلر ،و هظا
)2.
خؿب ما ط٦غه الباخض ماعؾُل لى٢لي
ٞالٟحرًضاعٍىم ،هى ال٣ؿم الكمالي
للمٗلمً ،بلَ ٜىله خىالي 121م َى ،٫ؤما
الٗغى ٞهى 44م .و هى الظي وظه مشل الىاظهت
الغثِؿُت للمٗبضٞ ،هظا ال٣ؿم هى مخجه مبضثُا
هدى الكما ٫بمداطاة الُغٍ ٤اإلابلِ آلاحي مً
اإلاضًىت ألازغٍت مً ظهتها الجىىبُت ،خُض جٟهل
بحن واظهت اإلاٗبض و اإلاضًىت خىالي 300م )3 .ؤهٓغ
املسُِ  )02والهىعة ع٢م ؤ-ب).

مسُِ ع٢م ً : 02مشل ٢ؿم الٟغٍضاعٍىم
ًٖ Laporte (J.-P.) /بخهغ ٝمً الُالبت .

1

Legly (M) « un centre , de synscritisme en
» afrique, thamugadi, de numidi in africa romana
T8,1990,pp 67_68

2

Legly(M) « un centre», Op. Cit, p73 .
Leschi (L), Op .Cit , pp 87_88

3

43

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

ب)
ؤ)
نىعة ع٢م 01ؤ )1.ب :)2.جمشل ٢ؿم
الُٟضًغاعٍىم ًٖ /الُالبت

ملخ٣اث الجاهبُت و املخُُت به مً
ؾاخاث و ؤعو٢ت مٗمضة و ٦ظا ٢ىىاث
نغ ٝاإلاُاه.
 الجؼء السلٟي :و هى ً ٘٣في ظىىب الؿا٦غاعٍىم،
ًخًمً ٢اٖاث الٗباصة الشالر و ٖلى بىصًىم،
ٞهى الجؼء الظي ًمشل الخغم اإلا٣ضؽ في طل٪
الخحن .اهٓغ املسُِ )03

٢ ؿم الُٟضًغاعٍىم و ألاعو٢ت :بٗض
اظخُاػ مضزل الىاظهت الغثِؿُت للُٟضًغاعٍىم
البهى) ههل مباقغة بلى ؾاخت طاث ق٩ل
مؿخُُل قما ،٫ظىىب َىلها 90م ،وٖغيها
26م) ،و هي مبلُت٣ٞ .ض ٧اهذ هظه اإلاؿاخت
مؼوصة بإعو٢ت مً الجهاث الشالر ٖلى ق٩ل خغ
 )Uالكمالُت و الٛغبُت و الكغُ٢ت و مٗمضة  ،و
٧اهذ ؤعيُتها ٧لها مبلُت و جسلى مً ؤي حصجحر
ؤو جؼٍحن هباحي )1 .ل ً٨هظه البالَاث ٢ض اهضزغث
و لم ًب٣ى مجها بال ال٣لُل ،و ٢ض بلٛذ ؤبٗاص
ألاعو٢ت الشالر  2.70م ٖغيا .ؤهٓغ الهىعة )01
.

مسُِ ع٢م ٢ :)03ؿم الؿا٦غاعٍىم
ًٖ Laporte (J.-P.) /بخهغ ٝمً الُالبت .

 الؿا٦غاعٍىم "SACRARIUM" :و هى
ال٣ؿم الشاوي و الجىىبي للمٗبض و هى
ًخ٩ىن مً ظؼثحن ،و هما الجؼء ألامامي،
و السلٟي:
ٞ الجؼء ألامامي  :هى الظي ً ٘٣في
الكما٦ ،٫ما ؤهه ًدخىي ٖلى الخىى و

ؤ)
الهىعة ع٢م  ،)02ؤ )– ب) :نىعجان ل٣ؿم
الؿا٦غاعٍىم ًٖ /الُالبت .

1

Leschi (L). OP. Cit , p 92.
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 خىى اإلاُاه
بٗض اظخُاػها للمضزل اإلا٣ىؽ ًٓهغ لىا خىى
اإلاُاه ،و هى ماػا ٫في خالت ظُضة عٚم اهضزاع
مٗٓم ٖىانغه البىاثُتٞ ،هى طو ق٩ل مؿخُُل
مخُاو ٫قما – ٫ظىىب٢ ،ضع َىله
خىالي27,70م َىال و  7م ٖغيا ،ؤما الٗم٣ٞ ٤ض
)1
سجل خىالي 1.70م.
و خؿب ما ال خٓىاه ؤن الخىى هى ٖباعة
ًٖ مدىع جىاْغ بحن الجاهبحن الكغ ي والٛغبي.
وهظا عاظ٘ لؤلبٗاص و الُ٣اؾاث التي سجلىاها ،
و ٢ض بلِ هظا الخىى ببالَاث مىخٓمت مً
الدجغ الغملي و ٦ظل ٪في الجىاهب ظضعاهه
ألاعبٗت ،ل ً٨في ألانل ٞةن الخىى ٧ان مبلِ
ببالَاث بًُاء عاجٗت٧) 2 .اهذ جىي٘ ٖلى
البالَاث طاث الترُ٦ب مً الدجغ الغملي ،و
٧اهذ هظه الدجاعة مً الغزام ألابٌُ الظي
يإ ال٨شحر مىه٦ ،ما هالخٔ ٖلى َى ٫مدُِ
ؾُذ خىاٞه آزاع ز٣ىب ٧اهذ ٢ض هدخذ به
لخشبُذ ألاظؼاء البروهؼٍت للخىاظؼ املخُُت
بالخىى ٖلى ق٩ل مدكاب ) 3 .٪اهٓغ الهىعة
ع٢م .)03

نىعة ع٢م  :)03جمشل الخىى اإلا٣ضؽًٖ /
الُالبت .
 الٗحن اإلا٣ضؾت:
اخخىي الخىى ٖلى آلُت نغ ٝاإلاُاه في
مدىع اإلاٗبض اإلاغ٦ؼي) 4 ،هظه ال٣ىاة التي ج٣ىم
بملء الخىى باإلاُاه الؿازىت ،و التي جإحي مً
جدذ اإلاٗبض اإلاغ٦ؼي و هظا ل٩ىهه مدمى مً
َغ ٝآلهت الىًَ ؤلالهت بٞغٍُ٣ا  DEA AFRICAو
ؤلالهت الكاُٞت ؾحرابِـ SERAPISو اخخما٫
٦بحر ؤؾ٩ىالب  )5 .ESCULAPEبطا ٞهي ال٣ىاة
الىخُضة التي جهب في الخىى و هي مبِىت مً
آلاظغ ٧ىهه ًداٖ ٔٞلى الخغاعة و لهظا اؾخٗمل
في الخماماث.

نىعة ع٢م  :)04جمشل ٢ىاة الٗحن ًٖ الُالبت
 اإلاٗبض اإلاغ٦ؼي:
٦ما ٌٗبر ؤًًا اإلاٗبض الغثِس ي و هى ؤ٦بر
هظه اإلاٗابضٖ ٘٣ً ،لى َى ٫املخىع اإلاغ٦ؼي ل٣ؿم
الؿا٦غاعٍىم ،و هى ًخىؾِ اإلاٗبضان الجاهبُان،
واظهخه مىظهت هدى الكما ،٫جبل ٜم٣اؾاجه مً
الضازل الُى11.70 ٫م ،ؤما الٗغى 7.80م.
1

Leschi (L) op-cit p90
Ibid.
3
Ibid .

4

2

Leschi (L) Op .Cit , p 90.
Lassus (J),Op .Cit ,p p108-109.

5
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اقخمل املجم٘ الضًني "ؤ٧ىاؾابخمُاها" ٖلى
زالزت مٗخ٣ضاث صًيُت جغ٦ؼث ٖلى ٖباصة زالزت
آلهت و هي:

 اإلاٗبضان الجاهبُان:
 و هما ٢اٖتي ٖباصة الخٓىا جغاظٗها بلى
السل ،٠و طل ٪مً خُض تهُئتها و جىُٓم
مسُُها،و هما مخجهخحن هدى الكماٗ٣ً ٫ان
ٖلى الجاهبحن ،خُض ًٟهل بُجهما و بحن اإلاٗبض
اإلاغ٦ؼي عوا.١

 الالهت بٞغٍُ٣ا :DEA AFRICAٖغٞذ هظه اإلاٗبىصة باإللهت الخامُت
اإلاغوظت للسهىبت و الؿالم و الخُاة الؿُٗضة و
التر ،ٝوخؿب اإلااعزحن و الباخشحن بإجها بلهت
مدلُت باإلياٞت بلى ٧ىجها حٗض حصسُو لل٣اعة
وألاعى التي ٧ان ٌِٗل ٞحها هاالء ألاهالي
الٗابضًً لها) 2 .جٓهغ ؤلالهت بٞغٍُ٣ا ""dea africa
في جمازُلها و نىعها بخهُٟٟت قٗغ زانت بها،
٦ما جٓهغ ،و حؿمى باآللهت طاث ٢غها الُٟل )3 .و
٢ض ط٦غ الباخض "لىَـ لىش ي" ًٖ ٖباصة هظه
آلالهت في املجم٘ الضًني ،مً َغ ٝؾ٩ان مضًىت
جُم٣اص ،و هظا مً زال ٫الىهىم الالجُيُت،
التي جىضر ٖباصتها ،و ج٣ضًم ال٣غابحن
)4
والدك٨غاث لىُل الغيا و الخبر ٥بها.

 اإلاٗبض الكغ ي:
 ٘٣ً في الجهت الكغُ٢ت للمٗبض اإلاغ٦ؼي،
وي ٠هظا اإلاٗبض في ؤلاوكاء البحزهُي ؤال وهى
ال٨ىِؿت٣ٞ ،ض هيئ هظا اإلاٗبض إلوكاء مهلى
ال٣لٗت ،بال ؤن ٢اٖضة ٖباصجه ماػالذ جدخٟٔ
بك٩ل مسُُها ألانلي جبل ٜم٣اؾاجه 7.20م
َىالٖ 5,10 ،غيا) 1 ،و ٢ض اجل ٠الغوا ١الٟانل
بحن اإلاٗبض اإلاغ٦ؼ و الكغ ي.
 اإلاٗبض الٛغبي:
و هى ٖلى ق٩ل ٢اٖت قبه مغبٗت جغاوخذ
ؤبٗاصها الُى7.20 ٫م ،الٗغى5.20م ،جمحز هظا
اإلاٗبض بىظىص عوا ١مٗمض به ؤعبٗت ؤٖمضة طاث
ظظوٕ م٣ىىت بك٩ل خلؼووي ل ً٨مٗٓمها اهضزغ
و ب٣ي ظظٕ واخض  ِ٣ٞؤمام اإلاٗبض ،و جىظض
ؤعبٗت ٢ىاٖض ؤجُُ٨ت ،اؾخسضمذ بالدجغ
ال٩لس ي ،و مً البهى ههل بلى ال٣اٖت ألاولى و هي
البروهاووؽ " "PRONAISوهي ٢اٖت مغبٗت
الك٩ل الُى ٫في الٗغى 5.20م ،بلُذ ؤعيُتها
ببالَاث مً الدجغ ال٩لس ي.
 -IVآلالهت التي ٦غؽ لها هضا اإلاٗبض:

الهىعة ع٢م :)05
الالهت بٞغٍُ٣ا مخد ٠الجؼاثغ) ًٖ
2

Legly (M), satyrne africain, Op . Cit ,
pp251_252 .
3
Legly(M),Op. Cit . 252 .
4
Leschi (L), découverte, Op. Cit, pp 96_97.

1

Lassus (J) Op .Cit, P52.
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.Laporte (J.-P.), Le temple de Dea Africa,
 ؤلاله ؾحرابـ ":"SERAPISهى بله بٚغٍ٣ي ،اصزل بلى مهغ جدذ
خ٨م البُاإلات  ptoméesخُض ٌٗىص ؤنله بلى
ؾىىب٣ٞ .ض وظض ؾحرابِـ في ٧امل قما٫
بٞغٍُ٣ا في ٢ :غَاط ،و لُبدـ ما٢ىا ،و ٦ظا إلاباػ
وجُم٣اص في املجم٘ الضًني) في و٢ذ مب٨غ ٢بل
م يء آلالهت الكغُ٢ت ألازغي ،و بن ص ٫هظا ٖلى
ش يء ٞةهه ًضٖ ٫لى الخإزحر اإلاهغي الكغ ي الىاجج
ًٖ الاخخ٩ا ٥في مجا ٫ال ،ًٟوالٗماعة ،و
الضًً ) 1 .اهٓغ الهىعة ع٢م. )06

الهىعة :)06
بمخد ٠جُم٣اص ًٖ/الُالبت

الاله

ؾحرابِـ

ؤلاله بؾ٩الىب Esculape" :
هى اله بٚغٍ٣ي ألانل ،و هى بله الُب و
الكٟاء ،و ؤلاله اإلاى٣ظ و املسلو ومس٠ٟ
ألامغاى ٖلى الىاؽ و ًدمحهم مً قضتها ،حٗىص
ؤنل حؿمُت هظا ؤلاله بلى ؤلاٚغٍُ٣ت ،و التي حٗني
ؤلاله الظي ًإحي باإلاؿاٖضة و الىجضةٞ ،له
الخجغبت و الخ٨مت و الٗلم٧ ،اهذ مٗابض هظا
ؤلاله ٖباعة ًٖ مغا٦ؼ َبُت هامت ،و هظ٦غ طل٪
)2
اإلاغ٦ب الهحي الظي وظض في مضًىت إلاباػ.

1

Legly (M), les rigion de l’afrique romains au
2
siecles .ap ,c, d’apresapuléeel les
inscriptions ,in africa romana , acles du 1 ere
congrée, des etudes , sassari 16 -17 des 1983.PP
47- 61 .
eme

2

Janon (M), recherche de lembèse dans
l’antiquité africains, paris 1973, p 27 .
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هخاثج الضعاؾت :
٦ ما ؾب ٤الظ٦غ وإلاا جىنلىا الُه
مً زال ٫جدلُلىا للمُُٗاث
وألابدار ومداولت جُبُ٣ها ٖلى
اإلاُُٗاث ألازغٍت باإلاى ٘٢ان
ؤلاوؿان اإلاٛاعبي ال٣ضًم بهٟت
ٖامت وؤلاوؿان الاوعاس ي ال٣ضًم
بهٟت زانت اهه ٧ان ً٣ضؽ
اإلآاهغ الُبُُٗت حٗبحرا مىه ًٖ
مساوٞه وج٣ضٌؿه لها ومً بحن
هظه اإلآاهغ هى ٖباصة وج٣ضٌـ
اإلاُاه ،خُض ؤوكإ لها مٗابض
48

زانت وٞغٍضة مً خُض مسُِ
بىائها ًٖ اإلاٗابض ألازغي.
 زهذ ٖباصة اإلاُاه بُ٣ىؽ
حٗبضًت جسخل ًٖ ٠با ي الُ٣ىؽ
الىزيُت ألازغي ٦خمغَ ٜالىظىه في
الُحن ،والاؾخدمام اإلا٣ضؽ
باإلاُاه َلبا للُٛض٦ ،ما زهو
لهظه اإلاُاه آلهت خامُت وخاعؾت
لهظه اإلاُاه مشل اإلاٗبىصة اٞغٍُ٣ا
مما ظٗلها ا٦ثر ٢ضؾُت  ،والهت
ازغي
بالكٟاء
زانت
والاؾخُباب مشل ؤلاله اإلاهغي
ؾحرابِـ  ،وؤلاله اؾ٩ىالب
الاٚغٍ٣ي-الغوماوي ،و٧إهه ٌكحر ؤن
اإلااء له صوع الٗالط والكٟاء.
ٞاإلاٗابض الغوماهُت طاث الىمِ ؤلاٞغٍ٣ي ،لها
ممحزاث جخمحز بها ًٖ با ي اإلاٗابض ألازغي
٧الغوماهُت و ؤلاٚغٍُ٣تٞ ،مً بحن اإلامحزاث التي
اهٟغصث بها هى وظىص ؾاخت واؾٗت مداَت
بإعو٢ت مٗمضة مً ظهاتها الشالزت 1،حكغٖ ٝلى
هظه الؿاخت زالر ٢اٖاث مىٟهلت ًٖ بًٗها
البٌٗ و م٣امت ٖلت مىهت ٧ PODIUMل
واخضة مجها بمشابت مٗبض مسهو إلله مٗحن.
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الساجمت:
جبحن لىا مً زال ٫صعاؾدىا إلاٗبض مً اإلاٗابض
الغوماهُت طاث الىمِ ؤلاٞغٍ٣ي ،ؤال وهى املجم٘
الضًني للمُاه الؿُبخُمُت ،ؤن اإلاٗبض هى ؤخض
ؤهم ألاما ً٦وؤ٦ثرها ٢ضاؾت ٖىض املجخمٗاث
ال٣ضًمت بهٟت ٖامت ،واملجخم٘ الغوماوي بهٟت
زانت٣ٞ .ض اؾخُٗىا الخٗغٖ ٝلى بٌٗ
السهاثو واإلامحزاث السانت بهظا اإلاٗلم،
باإلياٞت بلى ما جىنلىا بلُه مً زال ٫جاعٍش
ألابدار اإلاخٗل٣ت باإلاٗلم مما ؾمذ لىا بالخىزُ ٤و
الاَالٕ ٖلى ؤولى الخٟغٍاث ،التي ؤظغٍذ به
بًٟل الباخض ماعؾُل لى٢لي ،( Leglay
والباخض لىَـ لىؾ٩ي  ،)Leschiوالخٗغٖ ٝلى
ظىاهبه٦ .ما ؾمدذ لىا صعاؾدىا في مٗغٞت هىٕ
مً ؤهىإ الضًاهت الىزيُت للمضًىت ألازغٍت ،والتي
مىعؾذ في هظا املجم٘.

49
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اإلاٟاؾض في املجخم٘ ألاهضلس ي ٖلى ٖهض الضولت
ألامىٍت؟ و ٠ُ٦ج٣اٖل مٗها خ٩ام ألاهضلـ
آهظا٥؟
ؾىداو ٫مً زال ٫هظا الٗغى اإلاىظؼ جدب٘
الؿلى٧اث الجيؿُت املخغمت التي ُوظضث في
املجخم٘ ألاهضلس ي زال ٫الٟترة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله،
و٢ض خهغهاها في ؤعبٗت ؾلى٧اث هي :الخٛؼ٫
بالٛلمان باٖخباعه مدغم وٍاصي بضوعه بلى
الؿلى ٥املخغم الشاوي وهى اللىاٍ ،زم الؼها
والبٛاء ،وؤزحرا بجُان البهاثم.
وهضٞىا مً وعاء هظا الٗمل هى اإلاؿاهمت في
صعاؾت ظاهب مً الجىاهب السُٟت واإلاؿ٩ىث
ٖجها في جاعٍش املجخم٘ ألاهضلس ي ،والتي ججاوػها
ٖضص ٦بحر مً اإلاالٟحن ال٣ضامى ،وبسانت
ألاهضلؿُحن ،وختى بٌٗ اإلااعزحن املخضزحن،
بزغاء مىا للضعاؾاث الخاعٍسُت الىؾُُُت،
وجغحؿم لضي الباخض نىعة واضخت اإلاٗالم ًٖ
املجخم٘ ألاهضلس ي في ٖهض الضولت ألامىٍت ،ألهىا لم
وٗثر في اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي ونلذ ؤًضًىا بلحها
ٖلى خضًض نغٍذ ومباقغ ًٖ هظه الؿلى٧اث
التي ؾى ٝهخُغ ١بلحها ،اللهم بال هخٟا مبٗثرة هىا
وهىا ٥في زىاًا اإلاهاصع ألاصبُت وفي ٦خب
الخؿبت.
الٗغى:
قهضث ألاهضلـ ٖلى ٖهض الضولت ألامىٍت
اؾخ٣غاعا ؾُاؾُا في ؤٚلب الٟتراث ،هخج ٖىه ع ي
خًاعي وجدؿً اإلاؿخىي اإلاِٗص ي وهظا ما ؤصي
بلى اهدكاع ٖضص مً الؿلى٧اث اإلاظمىمت ،1بال ؤهىا

هماطج مً الؿلى٧اث الجيؿُت
املخغمت في ألاهضلـ ألامىٍت
(422 -138هـ1031 -755 /م)
ص.محي الضًً ن ٠الضًً
ظامٗت مهُٟى اؾُمبىلي مٗؿ٨غ
م٣ضمت:
مشلذ ألاهضلـ ٖلى مضي ٖ٣ىص مً جاعٍسها
ؤلاؾالمي الىمىطط الىاجر للضولت واملجخم٘
ؤلاؾالمُحن ،وبسانت في ٖهض الضولت ألامىٍت
422 -138هـ1031 -755 /م) ،لظل ٪جٟاوى ٖضص
مً اإلااعزحن ال٣ضامى واملخضزحن ،ألاهضلؿُحن
وٚحر ألاهضلؿُحن ،في ببغاػ مداؾً ومٟاجً
ألاهضلـ ،مجهم ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ ابً
خؼم ؤبى ٖلي بً ؾُٗض اإلاخىفى ؾىت 456هـ/
1063م) مً زال ٫عؾالخه "ًٞل ألاهضلـ وط٦غ
عظالها" وابً ؾُٗض ؤبى الخؿً ٖلى بً مىس ى
اإلاخىفى ؾىت 685هـ1286 /م) مً زال٦ ٫خابه
"اإلاٛغب في خلى اإلاٛغب" واإلا٣غي ؤبى الٗباؽ
اإلاخىفى ؾىت 1041هـ1631 /م)
ؤخمض بً
مً زال٦ ٫خابه "هٟذ الُُب" وألامحر قُ٨ب
ؤعؾالن اإلاخىفى ؾىت 1366هـ1946 /م) مً
زال٦ ٫خابه " الخلل الؿىضؾُت في ألازباع وآلازاع
ألاهضلؿُت " وٚحرهم مً اإلااعزحن ،بال ؤن ؤٚلب
هاالء ًٌٛىن الُغ ًٖ ٝبٌٗ اإلاٟاؾض التي
لم ٌؿلم مجها ؤي مجخم٘ بما في طل ٪املجخم٘
ألاهضلس ي ،مً بُجها اللىاٍ والؼها ،وٚحرهما مً
الؿلى٧اث الجيؿُت املخغمت قغٖا ،والتي
جسخل ٠مً مجخم٘ بلى آزغ مً خُض صعظت
ؤلاهدكاع .جغي بلى ؤي مضي اهدكغث وقاٖذ هظه

ابً زلضون ،م٣ضمت ابً زلضون ،جد ٤ُ٣زلُل
شخاصة ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،
1
1421هـ2001 /م) ،م .468 -467
51
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ؾجر٦ؼ في مضازلخىا هظه ٖلى زالر مجها جخمشل في
ؤلاٞغاٍ في الخٛؼ ٫بالٛلمان ،والظي ٦شحرا ما ٧ان
ًاصي بلى اللىاٍ ،باإلياٞت بلى الؼها ،وؤزحرا
بجُان الظ٧ىع للبهاثم ،وطل ٪لخدغٍم الكغَٗت
ؤلاؾالمُت مً ٢غآن وؾىت هبىٍت) لها وطمها،
والضٖىة بلى مٗا٢بت مغج٨بحها ؤقض الٗ٣اب مً
ظهت ،وطم ٚالبُت ؤٞغاص املجخم٘ ألاهضلس ي لها.
ؤوال -الخٛؼ ٫بالٛلمان:
ُ
ازخ ِل ٠في جدضًض ؾً الٛالمٞ ،بًٗهم ًغي
ؤهه الُٟل الظي ًىبذ قٗغ قاعبه ،1والبٌٗ
آلازغ ًغي ؤهه ؤلابً الهٛحر ،2ومجهم مً ًغي ؤن
الٛالم هى الكاب صون ؾً اإلاغاه٣ت ،3و٢ا٫
آزغون بإن لٚ ٟٔالم ًُلٖ ٤لى الظ٦غ مً خحن
ؤن ًىلض بلى ؤن ٌكِب ،4مً طلً ٪دبحن ؤن
اللٛىٍحن لم ًخ٣ٟىا ٖلى جدضًض ؾً ًمٖ ً٨ىضه
اٖخباع الظ٦غ ٚالما ؤو عظال.

ؤما انُالخاٞ ،ل ٟٔالٛالم ًُلٖ ٤لى
َ
الساصم ؤو الىنُ ،٠ط٦غا ٧ان ؤو ظاعٍت ،5بال ؤن
ألاهضلؿُحن ٧اهىا ًُل٣ىهه ٖمىما ٖلى السضم مً
الظ٧ىع ،الظًً ٧ان مجهم ُّ
الى ُض ُ ٫في الخاهاث ،وهم
الظًً ٌؿ٣ىن الؼباثً ،ومجهم مً ُ
اؾخسضم في
بُىث اإلاِؿىعًٍ و٢هىع الخ٩ام ،ومجهم مً زضم
ألاصباء والكٗغاء في بُىتهم ،وبسانت ؤزىاء
مجالؿهم وؾهغاتهم التي جضاع ٞحها السمىع.6
و٧ان هاالء الٛلمان ٌكتر٧ىن في خؿً
الهىعة ،وظما ٫الؼي ،ولحن ألازال ١وع٢ت
ُ
اإلالمـ ،وجىؾِ ال٣ض ،لظلٞ ٪تن بهم بٌٗ
ألاهضلؿُحن ،و٧ان ًاحى ببًٗهم مً مىاَ٤
بُٗضة ًٖ ألاهضلـ ،مشل بالص السؼع مىُ٣ت
ال٣ى٢اػ) ،وبالص الغوم الضولت البحزهُُت) ،ومً
بالص اله٣البت.7
و٢ض طهب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى جدغٍم مجغص
الىٓغ بلى ألامغص خؿً الىظه ،بكهىة ؤو بضوجها،
مً ٚحر يغوعة بلى طل ،8٪بل اٖخبر البٌٗ

بً ٖبض ّ
الغػا ،١جاط الٗغوؽ مً
 -1الؼبُضي،
ظىاهغ ال٣امىؽ ،جد ٤ُ٣ببغاهُم الترػي 40 ،ظؼء،
ٍ  ،1ال٩ىٍذ ،بنضاع املجلـ الىَني للش٣اٞت والٟىىن
وآلاصاب1421 ،هـ2000 /م) ،ط 33م .176
 -2ؤبى الٗباؽ الُٟىمي ،ؤخمض بً  ،اإلاهباح اإلاىحر في
ٚغٍب الكغح ال٨بحر ،ظؼآن ،بحروث ،اإلا٨خبت الٗلمُت،
ص .ث) ،ط  2م .452
 -3ببغاهُم مهُٟى وآزغون جدذ بقغا ٝمجم٘ اللٛت
ظؼآن،
الٗغبُت بال٣اهغة ،اإلاعجم الىؾُِ،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الضٖىة ،ص.ث ) ،ط  2م .1037
 -4ابً مىٓىع بً م٨غم ؤبى الًٟل ؤلاٞغٍ٣ي ،لؿان
الٗغب 15 ،ظؼء ،3 ٍ ،بحروث ،صاع ناصع1414 ،هـ/
1993م) ،ط  12م .440

 -5ببغاهُم مهُٟى وآزغون ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ط  2م
.1037
 -6ظىصة مضلج ،الخب في ألاهضلـ ،بحروث ،صاع لؿان
الٗغب ،) 1985 ،م .201
 -7ابً بؿام الكىترًني ،الظزحرة في مداؾً ؤهل
الجؼٍغة ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ 4 ،ؤظؼاء،1ٍ ،
بحروث ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،) 2000 ،املجلض  1م
 // 217ابً خؼم ٖلي بً ؾُٗض ،عؾاثل ابً خؼم،
جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،ظؼآن ،2ٍ ،بحروث ،اإلااؾؿت
الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،) 2007 ،ط  1م .156
الخلمؿاوي،
 -8الىوكغَس ي ،ؤخمض بً ًديى بً
اإلاُٗاع اإلاٗغب والجام٘ اإلاٛغب ًٖ ٞخاوي ٖلماء بٞغٍُ٣ت
وألاهضلـ واإلاٛغب ،قغخه ظماٖت مً ال٣ٟهاء بةقغاٝ
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مىه ٞخُان الىهاعي ،7وظغٍغة هاالء ٧لهم ؤجهم
اجهٟىا باألونا ٝالتي ؾب ٤ط٦غها.
واٖخبر الٛلمان ،مً ؤهٟـ الهضاًا التي ٧ان
ألاهضلؿُىن ًُتهاصوجها ،مً طل ٪ؤن السلُٟت ٖبض
الغخمً الىانغ 350 -300هـ961 -912 /م) عؤي
ٚالما ظمُل الهىعة ٖىض ؤبي ٖامغ بً قهُض،
ُ
ٞإ ْفجب بهٞ ،إهضاه بًاه ابً قهُض م٨غها،
و٦خب بلُه بهظًً البِخحن:
ْ ُ
َؤ َم ْى َال َي هظا َ
الب ْض ُع ؾاع ألْ ٨٣ِ ٞم
َول ْ ُؤل ْْ ٤ُ ٞؤولى بال ُ
ع
ى
ألا
مً
ضو
ـب
ع
ِ
ِ
َ َ ٌ
يـُ٨م َّ
ُؤ َع ّ
َولـمْ
ــ وهي هِٟؿت
ٟ
بالى
ِ
ِ
َ ْ
8
َ
ُ
ُ
غض ي
ؤع ٢ـبـلي مً ِبمهج ِخه ً ِ
ولم ً ً٨ؤبى ب٨غ املسؼومي ألاٖمى 9لًُٖ ٠٨
هجى هؼهىن ال٣الُٖت ،10التي ؾب٣خه بهجائها له،
في مجلـ ؤبي ب٨غ بً ؾُٗض ،لى لم ٌؿتريه هظا
ألازحر بإن ؤهضاه ٚالما ،لحن ال٣ض ع ٤ُ٢اإلالمـ،
٧ان ٢ض ؤعؾله بلُه لُ٣ىصه مً مجزله بلى
املجلـ.11

آلازغ الىٓغ بلى ألامغص ،هىٖا مً ؤهىإ اللىاٍ،1
٣ٞض ٢ا ٫ؾُٟان الشىعي عخمه " :لى ؤن عظال
ٖبض بٛالم بحن ؤناب٘ عظلُه ًغٍض الكهىة ل٩ان
لىاَا'' ،2وخغم بٌٗ ال٣ٟهاء الخلظط بهىث
ألامغص.3
مما ؾبً ٤دبحن مضي حكضص ال٣ٟهاء في مؿإلت
مجالؿت الٛلمان والخلظط بالىٓغ بلحهم
وباالؾخمإ بلى ؤنىاتهم ،وطل ٪مداولت مً
هاالء ال٣ٟهاء ؾض الظعاج٘ ؤمام الٗابشحن
واإلاؿتهترًً.
وعٚم طل ،٪لم ٌؿلم بٌٗ الٟخُان اإلاؿلمحن
مً الخدغف بهم  -بن ظاػ لىا حؿمُخه ٦ظل- ٪
ؾىاء ٧اهىا مً ؤبىاء الخ٩ام ،4ؤو مً ؤبىاء ألاؾغ
اإلاِؿىعة ،5ؤو مً ؤبىاء الٗامت٦ ،6ما لم ٌؿلم

خ ي 13 ،ظؼء ،بحروث ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي،
1401هـ1981/م ) ،ط  12م .372
 -1ابً الخاط ،ؤبى ٖبض الٗبضعي ،اإلاضزل ،صاع
الترار ،ال٣اهغة ،صث ،ط  2م .8
 -2اإلاهضع هٟؿه ،ط  3م .115 -114
 -3الٗضويٖ ،لي بً ؤخمض بً م٨غم ،ؤبى الخؿً،
خاقُت الٗضوي ٖلى قغح ٟ٦اًت الُالب الغباوي،
جدً ٤ُ٣ىؾ ٠الكُش الب٣اري ،ظؼآن ،بحروث ،صاع
ال٨ٟغ1414 ،هـ1994/م ) ،ط  2م .433
 -4ابً ؾُٗض ؤبى الخؿً ٖلى اإلاٛغبي ألاهضلس ي ،اإلاٛغب
في خلى اإلاٛغب ،جد ٤ُ٣قى ي يُ ،٠ظؼآن،3 ٍ ،
ال٣اهغة ،صاع اإلاٗاع ،) 1955 ،ٝط  1م .122
 -5ابً خؼم ،الغؾاثل ،ط  1م .151
 -6اإلا٣غي قهاب الضًً ؤخمض بً الخلمؿاوي ،هٟذ
الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب ،وط٦غ وػٍغها لؿان
الضًً بً السُُب ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ 8 ،ؤظؼاء،
ٍ  ،1بحروث ،صاع ناصع )،1997 ،ح  4م .40

 -7اإلاهضع هٟؿه ،ح  4م .37
 -8اإلاهضع هٟؿه ،ط  1م .361
 -9ؤبى ب٨غ املسؼومي ألاٖمى ،مً ٞدى ٫قٗغاء
ألاهضلـٖ ،غ ٝبهجاثه الالطٕ ،ؤنله مً خهً اإلاضوع،
٢ضم ٚغهاَت واؾخ٣غ بها .جىفي بٗض ؾىت 540هـ/
1145م .اهٓغ :لؿان الضًً بً السُُب ،ؤلاخاَت في
ؤزباع ٚغهاَت ،قغخه ويبُه و٢ضم له ًىؾٖ ٠لي
َىٍل 4 ،ؤظؼاء ،1 ٍ ،بحروث ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
1424هــ2003 /م) ،ط  1م .235 -231
 -10هؼهىن الٛغهاَُت بيذ ال٣الري ،قاٖغة ؤصًبت،
ؾغَٗت البضحهت ،خايغة الجىاب ،ناخبت ٩ٞاهت
وصٖابت ،و٧اهذ ماظىت جىُٞذ هدى  550هـ1155/م.
اهٓغ :اإلاهضع هٟؿه ،ط  3م .263 -262
 -11اإلاهضع هٟؿه ،ط  1م .235
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ُ
٣غثىن ألاَٟا ،٫مجهم اإلااصب ابً الؿُض
٧اهىا ً ِ
البُلُىس ي ،4الظي ول٘ بإبىاء ؤخض ؤُٖان
ٚغهاَت ،ختى ٢اٞ ٫حهم:
ْ
َ
َ ْ َ
ؤزـُ ُْ ٟذ َؾـِ ٣مي َخ ّـتى َ ٦ـاص ًُـسُٟني
ْ ُ ُ ّ ُّ َ
ون ُّ ٗٞـؼووي
ِ
وهـمذ في خ ِب ٖؼ ٍ
ٞةن ْم ْئذْ
خمىوي َبغ ْخمىن ْ
ُز َّم ا ْع ُ
ٍ
ِ
َ
َْ
خؿىن َ
ٞد ُّؿىوي.5
هـٟس ي بلى عٍ ِـٍ ُّ ٤
وفي هظا الؿُاً ١ىضعط اإلاشل الٗامي ألاهضلس ي
ال٣اثل '' :ؤعبٗت ال جسلى ًٖ ؤعبٗتُ ،خ َّ
ًاع ًٖ
ُ
ؤمغص ،6''...وٍ٣هض ب٩لمت خًاع الَّ ٨خاب الظي
ً٣هضه ألاَٟا ٫الهٛاع للخٗلم ،بِىما ً٣هض
باألمغص ،الُٟل املسىض.
٦ما قهضث السجىن هي ألازغي اهدكاع هظه
الٗاصة ،بط حٛؼ ٫الكاٖغ الغماصي 7بٛالم ظمُل
مً ؤبىاء الٗبُض ٧ان مسجىها مٗهٞ ،إوكض:

وقهضث هظه الٓاهغة اهدكاعا في ٖضة ؤوؾاٍ
ؤهضلؿُت ،بال ؤن اإلاهاصع لم حسجل لىا بال ما
حٗل ٤باألصباء والكٗغاء وعظا ٫الٗلم ،هٓغا
للؿمٗت التي ٧اهىا ًخمخٗىن بها في املجخم٘،
وألجهم ٖبروا بكٗغ ؤو هثر ٖما ٧اهىا ًدؿىن به
ججاه الٛلمانُ ،
ٞس ِ ّجل طلٖ ٪جهم ،بِىما حؿ٨ذ
اإلاهاصع ٖما بضع مً الٗامت ،ؤو مً الخ٩ام بال
في بقاعاث ٖابغة جىحي بإن بٌٗ هاالء ألازحرًً
٧اهىا قٛىٞحن بالٛلمان ،مً طل ٪ون٠
السلُٟت ٖبض الغخمً الىانغ لٛالم ؤبي ٖامغ بً
قهُض بال٣مغ.1
ؤما باليؿبت للكٗغاء وألاصباءٞ ،ازخلٟذ
ٖىضهم صعظت اإلاُل بلى الٛلمانٞ ،مجهم مً ؤٞغٍ
في خب الٛلمان ،وونل به ألامغ بلى خض
ٖك٣هم ،ومً هاالء م٣ضم بً ألانٟغ الظي
بً
ٖكٞ ٤تى ن٣لبُا للىػٍغ ؤخمض بً
خضًغ٩ٞ ،2ان ابً ألانٟغ هظا ًخجكم مٗاهاة
الخى٣ل مؿاٞت َىٍلت ،لُال وجهاعا ،لُهلي في
اإلاسجض الظي ًغجاصه هظا الٟتى ،و٧ان ٌُ َؿ ُّغ
بًغب الٟتى له يغبا مىظٗا.3
واظخاخذ ٖاصة خب الٛلمان اإلااؾؿاث
الخٗلُمُت ،بط ُ
ابخ َلي بها بٌٗ اإلااصبحن ،الظًً

َ َْ
البُل َُ ْى ِس يٖ ،بض بً  ،ؤبى
 -4ابً الؿُض
 521-444هـ1127 -1052/م) مً ٖلماء الىدى وألاصب
ولض ووكإ في بُلُىؽ واهخ٣ل بلى بليؿُت وجىفي بها .اهٓغ:
ابً بك٩ىا ،٫الهلت في جاعٍش ٖلماء ألاهضلـ ،جد٤ُ٣
نالح الضًً الهىاعي ،1ٍ ،بحروث،اإلا٨خبت الٗهغٍت،
1423هـ2003 /م ) ،م  ،243ع٢م .645
 -5اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط 3م .459
 -6الؼظالي ال٣غَبي ،ؤبى ًديى ٖبُض بً ؤخمض ،ؤمشا٫
ؤمشا ٫الٗىام في ألاهضلـ مؿخسغظت مً ٦خاب عي ألاوام
ومغرى الؿىام في ه٨ذ السىام والٗىام ،جد٤ُ٣
بً قغٍٟت ،ظؼآنٞ ،اؽ ،ميكىعاث وػاعة الضولت اإلا٩لٟت
بالكاون الش٣اُٞت والخٗلُم ألانلي1395 ،هـ1975 /م
) ،ط 2م  ،119اإلاشل ع٢م .531
 -7الغماصيً ،ىؾ ٠بً هاعون ال٨ىضي ،ؤنله مً عماصة
عماصة مً ٢غي قلب) ،مً ٞدى ٫قٗغاء ألاهضلـ،
ًٚب ٖلُه السلُٟت اإلاؿدىهغ ٞسجىه ،و٧ان مً

 -1اإلاهضع هٟؿه ،هٟـ الجؼء وهٟـ الهٟدت.
 -2ؤخمض بً بً ؾُٗض بً مىس ى بً خضًغ ً٨نى ؤبا
ٖمغ 327 -255هـ938 -868/م ) جىلى زُت الىػاعة
وؤخ٩ام اإلآالم للسلُٟت ٖبض الغخمً الىانغ .اهٓغ:
ابً الٟغض ي ،ؤبى الىلُضٖبض بً ألاػصي ،جاعٍش
ٖلماء ألاهضلـ ،جد ٤ُ٣نالح الضًً الهىاعي ،ظؼآن،
ٍ  ،1بحروث ،اإلا٨خبت الٗهغٍت1427 ،هـ2006/م) ،ط 1
م  48ع٢م .117
 -3ابً خؼم ـ اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .156
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ْ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ
ُٖي ُْ ِه ٞس َـام َغوي الـ ُّؿُ ٨غ
جـإملذ
هي ْ
وال َق َّ ٪في َّؤن الُٗى َن َ
السم ُغ
ُؤهاَ ُُ ٣ه َْ ٦ـُ َما ًَ ـ ُـ٣ــى َُّ ،٫
وإه َـمــا
ِ
ُ
ً
ُ
ُ
ُّ
َ
ؤهـاَــ٣ــه ٖـ ْـمـضا ل َـُـىـخـ ِش َـغ الــض ُّع
ٖب ُض ُه َو ُهى اإلاَ ُ
ؤها ْ
لُ٦ ٪ما ُ
اؾم ُه
ْ
َ
ْ ُ1
ِ ٞلي مىه قُ ٌـغ ٧ام ٌـل ولـه قُــغ
بً مؿٗىص الٛؿاوي،2
وحٛؼ ٫الكاٖغ
زال ٫مضة سجىه ،بإخض ؤخٟاص ٖبض الغخمً
الىانغ لضًً ٌٗ ،غ ٝبالكغٍ ٠الُلُ،3٤
الظي ُسجً مٗه ،و٧ان آهظاٚ ٥الما وؾُما ،لم
ًخجاوػ بٗض الؿاصؾت ٖكغ مً ٖمغهٞ ،ىٓم
ُٞه ألابُاث الخالُت:
ً
ُ
ْ
ََ ٚض ْو ُث في َ
الخ ْبـ زضها ْ
الب ًِ ٌَ ْٗ٣ىب
ِ ِ
ِ
َّ َ
َ ْ َ ُ َ َ
َ
ًب
و٦ـىذ ؤخؿب هظا ِفي الخِ ٩اط ِ
َ
َ
َ ْ
امذ ِٖ َضا ِحي ح ْٗ ِـظًـبي َو َما ق َـٗـ َـغ ْث
ع
َ
َ َ ُ ُ َّ َْ
َّ
ؤن ال ِـظي ٞـٗـلـىه ِيـض حـٗ ِـظًبي

َ َ
َ َ
َ
ل ْم ًَ ـ ْـٗل ُـمىا ؤ َّن ِس ْج ِىـي  -ال ؤ َبا ل ُه ْم –
َْ َ َ َ ْ
ُ
4
٧ان َ ٚاًت َمإ ُم ِىلي َو َم ْغِ ٚىبي
٢ض
ومً ٞغٍ ٖك٣هم للٛلمان ،لم ٌؿخُ٘ بًٗهم
٦خمان طل ،٪بل نغح به ٖالهُت ،مجهم الكاٖغ
ابً هاوئ ألاهضلس ي ،5الظي ؤوكض ؤبُاجا ؤوضر
ٞحها ؤؾباب جًُٟله بجُان الظ٧ىع ٖلى ؤلاهار،
٣ٞا:٫
َْ
ًَا َٖ ِاط ِلـي ال جـل َخـ ِىـي َّؤهـ ِىـي
َ
َ ُ
ل ْـم ج ِـه ْبني ِه ْـى ٌض َوال َػٍْي ُب
َ
ْ َ َ
ؤن ُـب ــى ِبلى قـ ِـاص ٍن
ل ِّ ٨ى ِىـي
َ ٌ ٌ ُ َ
اَ ٫ظ َّـمت ج ْغُ ٚـب
ِٞـُ ِـه ِزـه
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ
َ
ال ًغهب الُمض وال ٌكخ ِ٩ي
َ ًَ َ ْ َ
ُ ْ َ ُ6
اْ ٍغ ًذجب
خ ْمال وال ًٖ ه ِ
ًدبحن مما ؾب ٤ؤن الخٛؼ ٫بالٛلمان لم
ً٣خهغ ٖلى ٞئت مُٗىت مً املجخم٘ ألاهضلس ي،
٦ما ؤهه لم ًىدهغ في ؤما ً٦مدضوصة ،و٦شحرا ما
٧ان ًاصي بلى ٖاصة ؤزغي ؤقى٘ وؤقض زُغا ٖلى
املجخم٘ ،واإلاخمشلت في اللىاٍ.

مضاح اإلاىهىع بً ؤبي ٖامغ ،جىفي 403هـ1012/م .اهٓغ:
اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  4م .40 -35
 -1اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  4م .40
بً مؿٗىص ؤبى ٖبض  ،البجاوي الٛؿاوي
-2
ً
ً
ال٣غَبي ،و٧ان قاٖغا مكهىعا٦ ،شحر الكٗغ ،ملُذ
الٛؼَُ ،٫ب ال٣ى٧ ،٫ان في خضوص 400هـ ،1010 /اتهم
بالؼهض٢تٞ ،سجىه اإلاىهىع بً ؤبي ٖامغ .اهٓغ :ابً
بؿام ،اإلاهضع الؿاب ،٤املجلض  ،1م .438 -434
 -3مغوان بً ٖبض الغخمً بً مغوان بً ٖبض الغخمً
الىانغ ،ؤبى ٖبض اإلالٌٗ ،٪غ ٝبالُلُ ،٤سجً ؤًام
اإلاىهىع بً ؤبي ٖامغ٧ ،ان ؤصًبا قاٖغا ،جىفي هدى 400
هـ1010/م .اهٓغ :الًبي ،ؤخمض بً ًديى بً ٖمحرة،
بُٛت اإلالخمـ في جاعٍش عظا ٫ؤهل ألاهضلـ ،جد٤ُ٣
ببغاهُم ألابُاعي ،ظؼآن ،1ٍ ،ال٣اهغة ،بحروث ،صاع
ال٨خاب اإلاهغي ،صاع ال٨خاب اللبىاوي1410 ،هـ/
1989م) ،ط  2م  213ع٢م .1347

 -4ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م .192 -191
 -5ؤبى ال٣اؾم بً هاوئ بً بً ؾٗضون ألاػصي
ألاهضلس ي 362 -326هـ973 -938/م) ،ؤقٗغ اإلاٛاعبت
ّ
بةقبُلُت ،زم اجهل باإلاٗؼ لضًً
ٖلى ؤلاَال ،١ولض
ُ
الٟاَمي وؤ٢ام ٖىضه في بٞغٍُ٣ت٢ ،خل في بغ٢ت بٗض عخُل
اإلاٗؼ بلى مهغ .اهٓغ :ابً الٗماص الخىبلي ،قظعاث
الظهب في ؤزباع مً طهب ،جد ٤ُ٣مدمىص ألاعهائوٍ،
 11ظؼء ،بحروث ،1 ٍ ،صاع ابً ٦شحر ،صمك1406 ،٤
هـ1986 /م) ،ط  4م .333 -329
 -6ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م .98
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م٩لٟحن ٞةجهما ًاصبان  ،8''ِ٣ٞل٣ىله نلى
ٖلُه وؾلم'' :الظي ٌٗمل ٖمل ٢ىم لىٍ
ٞاعظمىا ألاٖلى وألاؾٟل ،اعظمىهما ظمُٗا''،9
وٍ٣ى'' :٫مً وظضجمىه ٌٗمل ٖمل ٢ىم لىٍ،
ٞا٢خلىا الٟاٖل واإلاٟٗى ٫به''.10
وعٚم طلٞ ،٪ةن ألاهضلـ ٖغٞذ هظه الٗاصة
الكيُٗت ،التي اهدكغث في ٖضص مً مضجها٦ ،ما
حكحر بلى طلٖ ٪باعة ابً ؾُٗض" :ولِـ باألهضلـ
بلض ٢ض قهغ ب٨ثرة الُ٣ماء مشل ٢غَبت وزانت
مىه صعب ابً ػٍضون ٣ُٞىلىن في الخٗغٌٍ هى
مً صعب ابً ػٍضون ٦ما ً٣ىلىن عَب الظعإ"،11
ٞمضًىت ٢غَبت ،خؿب ابً ؾُٗض ،اقتهغث ؤ٦ثر
مً ٚحرها مً مضن ألاهضلـ ب٨ثرة املسىشحن.
واإلاٗغو ٝؤن اللىاٍ ''ٞاخكت ابخلي بها ٚالب
اإلالى ٥وألامغاء والخجاع والٗىام وال٨خاب
وال٣ٟهاء والً٣اة وهدىهم ،بال مً ٖهم

زاهُا -اللــىاٍ:
اللىاٍ هى قظوط ظيس ّي بحن عظلحن ،1ؤي
َ
َ
الغظل في صبغه ،وؾمي بظل ٪ألن ؤو٫
الغظل
بجُان
ِ
مً ٖمله ٢ىم هبي لىٍ ـ ٖلُه الؿالم.
و٧ان ألاهضلؿُىن ًُل٣ىن ٖلى ٧ل متهم
َ
بالٟٗل السبِض ،ؤي اإلالىٍ ،اؾم''املس َّىض'' ،2بال
ؤن املسىض هى الظي ًى٨ؿغ وٍتراخى في مكِخه،
مدكبها باليؿاء٦ ،3ما ؾمىه ''الُُ٣م'' وظمٗه
َ َ
''الُ٣ماء'' ،4والُ ُ٣م مٗىاه قهىة اللخم
َ
والى٩اح ،والُ ُِ ٣م والُُ٣م هى الغظل الظي ''
َ َ
اهخاط وؤعاص الًغاب'' ؤي ؤعاص ؤن ًُل َّى ٍ.5
وؤَل٣ذ الٗامت ٖلى هٟـ هظا الصسو اؾم
َ َ
''ٖك َِّ ْذ خاوي ما ً٩لها بال مً
''خاوي''٣ٞ ،الىا:
َ
ٖكاء املسىض بال مً ًبِذ
ًبِذ'' ،6ؤي ال ًإ٧ل
ٖىضه ،و٧اهىا ٌؿمىهه حٗغًٍا ''عَب الظعإ ''.7
ؤما خض اللىاٍٞ ،الغظم مُل٣ا بلى خض اإلاىث
ُ
َّ َ
باليؿبت للم٩لْ ٟح ِن'' ،ؤخهىا ؤم لم ًُدهىا،
ُخ َّغًٍ ٧اها ؤو مملى٦حن ،مؿلمحن ؤو ٧اٞغًٍ ،ولى
٧ان اإلاٟٗى ٫به مملى٧ا للٟاٖل ،وؤما لى ٧اها ٚحر

 -8قهاب الضًً اإلاال٩ي ،الٟىا٦ه الضواوي ٖلى عؾالت ابً
ابً ؤبي ػٍض ال٣حرواوي ،ص ،ٍ .بحروث ،صاع ال٨ٟغ،
1415هـ1995 /م) ،ط  2م .209
 -9ؤبى ٌٗلى ،ؤخمض بً ٖلي اإلاىنلي ،مؿىض ؤبي ٌٗلى،
جد ٤ُ٣خؿحن ؾلُم ؤؾض 13 ،ظؼء ،1ٍ ،صمك ،٤صاع
اإلاإمىن للترار1404 ،هـ1984 /م) ،مؿىض ؤبي هغٍغة،
قهغ بً خىقب ،ط  12م  42ع٢م .6687
 -10ؤبى صاوص ؾلُمان بً ألاقٗض السجؿخاوي ،ؾجن ؤبي
َ
َ
٧امل ٢غه بللي،
صاوص ،جد ٤ُ٣قُٗب ألاعهاوٍ ومد َّمض ِ
 4ؤظؼاء ،1 ٍ ،بحروث ،صاع الغؾالت الٗاإلاُت،
1430هـ2009/م)٦ ،خاب الخضوص ،باب ُٞمً ٖمل ٖمل
٢ىم لىٍ ،ط  6م .510
 -11ابً ؾُٗض اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .177

 -1ؤخمض مسخاع ٖبض الخمُض ٖمغ ،معجم اللٛت الٗغبُت
اإلاٗانغة 4 ،1 ٍ ،ؤظؼاء ،بحروثٖ ،الم ال٨خب1429 ،
هـ 2008 /م) ،ط  3م .2048
 -2الؼبُضي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .239
 -3ابً مىٓىع ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م .145
 -4ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م  //177الؼظالي،
الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  88و.117
 -5ابً مىٓىع ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  12م .488
 -6الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  380ع٢م .1668
 -7ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .177
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مجهم''ٞ ،1اإلقاعاث اإلابشىزت في اإلاهاصع التي
اَلٗىا ٖلحها ،جشبذ ،عٚم ٢لتها ،مماعؾت هظا
الٟٗل في ألاهضلـ مً َغ ٝبٌٗ ؤٞغاص ألاؾغ
اإلاِؿىعة ،ولظل٢ ٪الذ الٗامت'' :ؤعبٗت ال جسلى
مً ؤعبٗت ،مً بُجها صاع ؤقغا  ٝمً ُُ٢م''،2
ومً ألامشلت ما ٢اله هكام بً ألامحر ٖبض الغخمً
ألاوؾِ 238 -206هـ852 -822 /م) في زاصم
ؤؾىص٧ ،ان ًمل٨ه ٌؿمى عٍدان:
ً
ُؤخ ُّـب ًَ ٪ا ٍْ ُ
دان ما ٖكذ صاثمـا
ع
ِ
َ
َ
ؤلاوـ والجانُ
ولى ال َمـني في ُخ ّـبَ٪
ُ
ِ
َْ َ َ َْ َ ّ
وؾ َ
هضهُ
ـالم ُ
الٓ َ
ولـىال ٥لـم ؤهـى
ُ
َ ُّ َ ْ
الضاع ْ ٚغَب ُ
َّ
ان
وال خـ ِبـبذ ِلي في ط َعا ِ ِ
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َّ ّ
دان بال أله ُـه
ومـا ؤٖــكـ ٤الـغٍ
ُ
ـغٍ ٪َ ٨في اؾـم ُٞـه َْ ٢ـلـبي َه ْـُ َم ُ
ان
ق
ٍ
َ
َّ
َ
ْ
ٖلى َؤ ّه ُه لم ًُ٨مل الٓ ْغْ ٝ
مج ِل ٌ
ـ
ِ
ُ3
َ ْ ُ ْ
ـُه م َـ٘ َّ
الغ ِاح عٍْدـان
بطا لـم ًـ٨ـً ِ ٞ
مً زال ٫هظه ألابُاثً ،خطر ؤن هكاما
هظا٧ ،ان ٌُ ْؿ َخ ْض َب ُغ مً َغ ٝزاصمه الؼه ي ،و٧ان
حهُم به ؤقض الهُام ،ختى ؤهه لم ٌؿخُ٘ ؤن ً٨خم
طل ًٖ ٪الىاؽ.
273 -238هـ-852 /
وٍبضو ؤن ؤزاه
886م) ،الظي جىلى السالٞت بٗض ؤبُه ٖبض
الغخمً٧ ،ان مبخلى بهظا اإلاغى ،طل ٪ما ًمً٨
ؤن وؿخسلهه مً ال٣هت التي ًغوحها ٖىه ؤخض
وػعاء ؤبُه ،الظي باث مٗه ؤزىاء ُٚاب السلُٟت
بً ٖبض
في بخضي الٛؼواثٗٞ ،ىضما هم

الغخمً ؤن ً ٘٣في الٟاخكت م٘ ٚالم ن٣لبي
نٛحر الؿً وظمُل الىظه٢ ،ا ٫هظا الىػٍغ:
بً ٖبض الغخمً
''بوي ؤزص ى اللُلت ٖلى
الهال ٥بمىاٗ٢ت اإلاٗهُت وجؼٍحن ببلِـ
وؤجباٖه'' ،4بال ؤن ا جماؾ ٪وؤبٗض الٛالم ٖىه،
ٖىه ،وؤٚل ٤الباب ٖلى هٟؿه.
مً زال ٫هظه ال٣هتً ،م ً٨ال٣ى ٫بإن
ألامحر بً ٖبض الغخمً ٧ان مً مماعس ي هظا
الٟٗل ،و٧إن الىػٍغ ناخب ال٣هت ٧ان ٌٗلم
مؿب٣ا بإن بً ٖبض الغخمً قاط ظيؿُا.
و٧ان اجساط الؿاصة لسضام ٖبُض ،لُماعؾىا مٗهم
هظا الٟٗل ال٣بُذ ،مً ألامىع اإلاٗخاصة ،لظل٪
٢الذ الٗامت'' :الحٗمل زهلت بال م٘ ؤؾىص'' ،5ؤي
ؤي ال جماعؽ الٟٗل الس يء بال م٘ ؤؾىص ،وفي هظا
اإلاٗنى ؤوكض ابً الُاؾمحنٖ ،6ىضما ٖظله بٌٗ
ؤنض٢اثه في اجساطه زاصما ؤؾىص:
ً
ٌَُٗبى َن ُخ ّبي َّ
ـىاص ظه ــالت
للؿ ِ
ِ
َ
ومـا َٖلمىا ما ُٞه لي مً مـأع ِب
ُ ََْ
ُ ُ َ ْ
زاص ٌم
ؤ ِهـحن ِل٣هضي َعَّبه وهى ِ
َ
ْ
َ َ َ َ َْ
ظا٢ ٝاع ِب
بطا ما ٖـال ٞى ِ ي ِب ِـمج ِ
َ ٌ ٌ َ
اَ ٫ظمـت ْ ٚح َر َه ِـظ ِه
ـُه زه
و ِِ ٞ

 -4ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .299
 -5الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .461
ٖ -6بض بً بً حجاط ،وَٗغ ٝبابً الُاؾمحن
ً٨نى ؤبا ٖ ،الم بالخؿاب والٗضص والجبر ،ولض
بةقبُلُت وحٗلم بها ،زم عخل بلى مغا٦لُ ،وظض مظبىخا
في بِخه ؾىت 601هـ1204/م .اهٓغ :ابً ؾُٗض ،الٛهىن
الُاوٗت في مداؾً قٗغاء اإلااثت الؿابٗت ،جد٤ُ٣
ببغاهُم ألابُاعي ،ظؼء واخض ،ص ،ٍ .مهغ ،صاع
اإلاٗاع ،)ٝم .49 -42

 -1ابً ٦شحر ،ؤبى الٟضاء بؾماُٖل بً ٖمغ ال٣غش ي،
البضاًت والجهاًت ،ص ،ٍ .بحروث ،صاع ال٨ٟغ1407 ،هـ
1987/م) ،ط  9م .162
 -2الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  119ع٢م .531
 -3اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .579
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َ
ُ ً
َؤ َخ َُّ ٤
الى َعي َ ـ ّـغا ِب ِـس ْض َم ِت ٧ا ِج ِب
و٧ان الخاظب ٖبض الغخمً قىجى ٫بً اإلاىهىع
بً ؤبي ٖامغ مً اإلاىلٗحن بمماعؾت اللىاٍ ،2ؤما
هكام بً ٖبض الجباع٩ٞ 3ان ًخٗكٚ ٤الما
ن٣لبُا ،وال ًبِذ اللُل بال م٘ مسىض ؤو
مسىشحن ،وقإ ٖىه طل ،٪ختى ٢اُٞ ٫ه ؤخض
الكٗغاء:
ُ
ُ
ْ
َ
َ ُ َّ
اؽ ُسسىت ّ ِ ٧ل َٖ ْح ٍن
ؤ ِمحر الى ِ
َ َ
َ ُ َّ
ـِذ الل ـ ْـُ َل َبـ ْـح َن ُمـس َّـىص ُْ ِـً
ً ِب
ْ
ُ َ
ُ
َ
ًَ ْجـك ُـم طا َوٍـلـش ُم ز َّـض َهـظا
َ ُ
ْ َ
َوَ ْـؿُ ٨ـغ َّ ٦ـل ًَ ْـى ٍم ُؾَ ٨ـغج ْـُ ِـً
ً
َ َ َّ
ََ
لْ ٣ض َول ْىا ِزالَ ٞـت ُه ْم َؾـِٟـحهـا
َ َ
َ ْ ً َْ َ َْ 4
َُ ٠
الٗ ِْ ٣ل قِىا ٚحر ػٍ ًِ
ي ِٗ
ولم ٌؿلم مً هظه الٗاصة بٌٗ ال٣ٟهاء ،بط
٧ان ؤخضهم ،في بقبُلُتً ،ماعؾها م٘ ٚالم،5
1

٦ما ًدضزىا ابً خؼم ًٖ عظل مً السانت
ٌؿمى ٖبُض بً ًديى ألاػصي ،وَٗغ ٝبابً
الجؼٍغيٖ ،ل ٤بٟتى ،وؾعى بلى الخهىٖ ٫لى
بُٛخه مىه ،وؤهمل ألظل طل ٪ؤؾغجه ،بل ؤهه
ٖغى بىاجه وػوظخه ٖلى الغظا.6٫
ولم ج٣خهغ هظه الٗاصة ٖلى الُب٣ت
السانت ،بل اهدكغث ؤًًا بحن ؤٞغاص الٗامت ،بط
اقتهغ صعب ابً ػٍضون في ٢غَبت ب٨ثرة الُ٣ماء،
وُٞه ٧ان ؤخضهم ًتر ٥باب صاعه مٟخىخا باللُل
ختى ٌؿخضعط اللهىمٞ ،ةطا ما صزل لو،
ؤٚلٖ ٤لُه الباب ،وؤظبره ٖلى ؤن ٌٗلىهٞ ،ةن ؤبى
هضصه بالًُٟدت .7وفي هظا الؿُا٣ً ١ى ٫ألاٖمى
ألاٖمى املسؼومي:
ْ َ
َ
ِ ٢ـُـُ ٌـم ٌُـِ ٛل ُـ ٤ؤ ْب َـى َاب ُـه
َ َ
ََْ ُ
غح ب َ
الب ِْ ِذ َم ْه َما زال
َ وٍِ ٟ
ً
َ
ًُ ْـِ ٟـغ ُط ؤ ْوال َص ُه َٖ ِـامــضا
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ8
وٍبـ ِٗضهم ؤبضا مـىـ ـ ِـؼال
وحٗضصث ؤما ً٦مماعؾت هظا الٟٗل ال٣بُذ في
ألاهضلـٞ ،ةلى ظاهب اإلاىاػ٧ ،٫اهذ السجىن مً
ألاما ً٦التي جىٞغث ٞحها ٧ل الٓغو ٝاإلاىاجُت
الهدكاعه ،ومً بُجها ججم٘ ٖضص ٦بحر مً الظ٧ىع
في م٩ان واخض ،ومبُتهم ظىبا بلى ظىب ،وَى٫
م٩ىر بٌٗ السجىاء ُٞه ،م٘ ابخٗاصهم ًٖ
ػوظاتهم َىا ٫مضة سججهم ،لظلَ ٪مإن -
الهُضوعة  -ؤنض٢اءه ،الظًً جدؿغوا ٖلُه بٗض
صزىله السجً ،بإهه في زحر ووُٗم ،وؤهه ًدهل
ٖلى ما ًغٍض.9

 -1اإلاهضع هٟؿه ،م .45
 -2ابً ٖظاعي اإلاغا٦ص ي ،البُان اإلاٛغب في ؤزباع
ألاهضلـ واإلاٛغب ،جد ٤ُ٣ط .ؽ٧ .ىالن وإ .لُٟي
بغوٞيؿا 5 ،٫ؤظؼاء ،3ٍ ،بحروث ،صاع الش٣اٞت،
 ،)1983ط  3م .49
بً هكام بً ٖبض الجباع بً ٖبض الغخمً
-3
الىانغ ،ؤبى الىلُض ،اهتزٕ الخ٨م مً ؤًضي ٖبض الغخمً
بً ؤبي ٖامغ ،ؾىت 399هـ1008/م ،وباٌٗه
بً
ّ َّ
الىاؽ ٞخل٣ب باإلاهضي باَّلل ومل٢ ٪غَبت وخبـ هكام
اإلااٍض بً الخ٨م في ال٣هغ ،و٧اهذ زالٞخه بضاًت للٟخىت
ُ
البربغٍت٢ ،خل ؾىت 400هـ1010/م .اهٓغ :الًبي،
اإلاهضع الؿاب ،٤ط 1م .23 -22
 -4ابً ٖظاعي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .80
 -5الخُٟاش ي قهاب الضًً ؤخمض ،هؼهت ألالباب ُٞما ال
ًىظض في ٦خاب ،جد ٤ُ٣ظما ٫ظمٗه ،ظؼء واخضٍ ،
٢ ،1برم – لىضن ،عٍاى الؼًٍ لل٨خب واليكغً ،ىهُى
 ،)1992م .177

 -6ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .279
 -7ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .177 -176
 -8اإلاهضع هٟؿه ،ط  1م .230
 -9هٟؿه ،ط  1م .177
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ولم حؿلم بُىث الٗباصة مً هظه آلاٞت٣ٞ ،ض
٢الذ الٗامتَ '' :
ؤوؾ٘ َمً ْق َ٩اعة َخ ْب َل ْ
و الظي
َّ َ
ُ
ٞحهااإلا ْغص ِلل ُّ
ه ْم َ٘'' ،1وهظا اإلاشل ًًُغب
٧ان ًُْل ْ٘
في عظل ٧ان ًإزظ املسىشحن بلى مأطن اإلاؿاظض
ُ
إلاماعؾت الٟاخكت٦ ،ما ًد٩ى ؤن عظال ؤزظ م٘
نبي في نىمٗت ،وؾغاوٍلهما في ألاعىُ٣ٞ،ل له:
ما هظا؟ ٢ا'' :٫ؤعٍض ؤن ؤبض ٫مٗه ؾغاوٍلي
بؿغاوٍلهٞ ،إهٓغ و ؤحهما ؤظىص لئال ٌٛكني''.2
ؤما ال٨ىاجـ ألاهضلؿُت ٩ٞان بًٗها ؤو٧اعا
إلاماعؾلت الغطًلت ،مً ػها ولىاٍ ،لظل ٪خظع
َ
ال٣ٟهاء اإلاؿلمىن
اليؿاء مً الازخالء بغظا٫
الضًً ٞحها ،ألن ؤٚلبهم ٧اهىا ػهاة لىَت.3
ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ،ؤن بٌٗ ألاهضلؿُحن
٧اهىا ًجاهغون بهظه اإلاٗهُت ،وهي زهلت ُظبل
ٖلحها ٦شحر مً الىاؽ ،4واؾخٛل ٖضص مً
ألاهضلؿُحن ٞترة الٟخىت ،التي قهضتها ٢غَبت،
للمجاهغة بهاٚ 5حر آبهحن بما ً٣اٖ ٫جهم ،مً
هاالء الكاٖغ الؼظا ٫ابً ٢ؼمان ،الظي ً٣ى ٫في
ؤخض ؤقٗاعه:
َوإ ْن ََ ٧
ان في َ
الى َعي َم ًْ ُِِ ٞه
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
ْ
ؤخض السهلخح ِن :لىاٍ ؤو ػا ِوي

َََ َ َ َْ َ
هل َخ ْح ْن ه ْج َم٘
ٞإها طا الس
بً ظٟٗغ
ولم ٌؿخحي الكاٖغ ٖبُض
ؤلاقبُلي ًٖ ،7الخٗبحر ًٖ قضة خبه واهخباله
بةجُان الظ٧ىع ،بط ً٣ى:٫
َ
ََ َْ ُ َْ َ َ
ــ ح ْٗ ُـض ُوه ألا َما ِهـي
وؤُٚض لِ
ََ ْ َ َ َ ْ ََْ ْ َ
اٍ
ولى خـ٨مذ ٖلُ ِه ِباق ِخـُ ِ
ََْ َ ّ ُ َ َ َْ َ
ٍ ٤ل ْم ؤْْ ٟغ ِبص ْي ٍء
الغ
ولىال ِ
ََ َ َ ْ َ َ ْ َ
اَي
ٖلى ٖض ِم اه ِخب ِالي واخ ِخُ ِ
َ
َ َ َ َ
ٞال حـ ْؿـس ْغ ِب ِـغ ٍٍَ ٤ب ْٗ َـض َهـظا
8
َ َّ
َ َْ ُ
ـاح ّ َ
اٍ
اللى ِ
ِ ٞـةن ال ّ ِـغٍـِ ٤مـٟخ ِ
وونل اهخبا ٫ؤخضهم بهظا الٗمل بلى خض
الٟ٨غ ،بط ٢ا ،٫مساَبا مً ٧ان حهىاه:
َؤ ْؾ َل ُم ًَا َع َ
اخ َت َ
الٗ ِـل ـُـ ِـل
الهاثم َّ
ْ ً ََ َ
الى ِدُ ِـل
ِع َ٣ٞا ٖلى ِ ِ
َ ُْ ْ َ َُ
نل َ ٪ؤق َهى ِبلى ٞا ِاصي
و
َ
9
السالَ ٤
ْ ْ
الج ِل ُِل
ِمً َعخ ِ
مت ِ ِ
وما ججب ؤلاقاعة بلُه ،ؤهىا لم وٗثر ،في اإلاهاصع
التي جهٟدىاهاٖ ،لى ما ًىحي بإن خ٩ام ألاهضلـ
بظلىا ؤصوى ظهض ملخاعبت هظه الٗاصة ،عٚم ؤن
ال٩ل ٧ان ٌٗلم بىظىص مسىشحن في املجخم٘،
وبسانت في اإلاضن ،وبإن هاالء ٧اهىا ًماعؾىن
هظا الٟٗل ال٣بُذ ،وا٢خهغث ٖ٣ىبت مً ُوظض

 -1الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  117ع٢م .519
 -2هٟؿه ،م .117
 -3ابً ٖبضون الخجُبي ،عؾالت في الخؿبت ،يمً زالر
عؾاثل في آصاب الخؿبت واملخدؿب ،يمً زالر عؾاثل
ؤهضلؿُت في آصاب الخؿبت واملخدؿب ،وكغها لُٟي
بغوٞيؿا ،٫ظؼء واخض ،ص ،ٍ .ال٣اهغة ،مُبٗت اإلاٗهض
الٗلمي الٟغوس ي لآلزاع الكغُ٢ت ،)1955 ،م.48
 -4ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .386
 -5ابً ٖظاعي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .106

 -6ابً ٢ؼمان ال٣غَبي ،بنابت ألاٚغاى في ط٦غ
ألاٖغاى ؤو صًىان ابً ٢ؼمان ،جدُٞ ٤ُ٣ضًغٍ٩ى
٧ىعبىتي ،ظؼء واخض ،1 ٍ ،الغباٍ ،صاع ؤبي ع٢غا١
للُباٖت واليكغ1434 ،هـ2013 /م ) ،م .122
ً
ً
ٖ-7بُض بً َظ ْٗ َٟغ ؤلاقبُليَ ٧َ ،
ان وقاخا مُبىٖا
ً
ْغٍٟا .اهٓغ :ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م
.267
 -8اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  4م .61
 -9ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .318
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الؼها مً ال٨باثغ التي ُ
ابخ َلُذ بها ؤٚلب
املجخمٗاث ؾىاء مجها الؿاب٣ت ؤو الالخ٣ت ٖلى
خض ؾىاء ،وهى مً ألاٖما ٫التي خغمها ٖؼ
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ْ
ٱظ ِل ُضوا
وظل في مد٨م ججزًله '' :ٱلؼا ِهُت وٱلؼا ِوي ٞ
َ َۡ َ ٞ
ْ َ َ ۡ ٖۖ َ َ ۡ ُ ۡ ُ
ُ َٰ
َّ ٧ل َو ِخ ٖض ِّم ۡج ُه َما ِماثت َظل َض ٖة َوال جإزظ٦م ِب ِهما عؤٞت
ۡٓ
ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ ۡ
َّ
ٱَّلل َوٱل َُ ۡى ِم ٱأل ِز ٖۖ ِغ
ٱَّلل ِبن ٦ىخم جا ِمىىن ِب ِ
ِفي ِص ًًِ ِ
َٓ َ ٞ
َ
ۡ ۡ
ُۡۡ
َول َِك َه ۡض َٖظ َاب ُه َما َا ِثٟت ِّم ًَ ٱإلاا ِم ِى َحن  .3'' ٢ؤما
َ
املخهى ْحن ٣ٗٞىبتهما الغظم ختى
الؼاوي والؼاهُت
اإلاىث ،و٢ض وعص ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه عظم مً زبذ
اعج٩ابه ٞاخكت الؼها٣ٞ ،4ض ٢اٖ ٫مغ بً
السُاب هنع هللا يضرَ '' :ل َْ ٣ض َزك ُ
ِذ َؤ ْن ًَ ُُى َ ٫ب َّ
اؽ
الى
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َػ َم ٌ
ْ
َ
انَ ،خ َّتى ًَ ُ٣ى َ٢َ ٫ا ِث ٌ
َّ
اب
خ
٦
ي
ف
م
ظ
الغ
ض
ج
ه
ال
:
ل
ِ
َِ
َِ
ِ
َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َّللا ،ؤال َو ِإ َّن
َّللاًِ ُٞ ،لىا ِبتر ِِ ٞ ٥غًٍ ٍت ؤهؼلها
ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َ
الغظم خٖ ٤لى مً ػوى و٢ض ؤخ ِهًِ ،بطا ٢ام ِذ
ََّ ُ َْ َ َ َ َ
ْ ُ َ َ َ
الاٖ ِت َرا ،ٝؤال َوْ ٢ض « َع َظ َم
الخ َب ُل ؤ ِو
الب ِِىت ،ؤو ٧ان
ُ ُ َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص َو َع َظ ْم َىا َب ْٗ َض ُه» '' .5
َعؾىِ ٫
وعٚم جدغٍمه والدكضًض في مٗا٢بت مغج٨بُه،
بال ؤن الؼها ٧ان ًماعؽ في ألاهضلـٖ ،لى مغؤي
ومؿم٘ مً الخ٩ام ألامىٍحن ،بل بغٖاًت وحصجُ٘
مً بًٗهم ؤخُاها٣ٞ .ض ُوظضث هىا ،٥زال٫
الٗهض ألامىي ،صوع للبٛاء ،جًم وؿىة ٌٗغيً

َ
ُ
الٟاٖل اإلاٟٗٗى َُٞ ٫ه ،وفي
دمل
مخلبؿا به ،ؤن ً ِ
طل٣ً ٪ى ٫ؤخض الكٗغاءٖ ،ىض عئٍخه لٛالم ًدمل
َّ
مخلبؿ ْحن بمماعؾت اللىاٍ:
ٞى٢ه ؤخضباُ ،وظضا
ً
َ َعؤ ًْ ُـذ َ
الُ ْى َم َم ْد ُمىال
َ
َ
َوؤ ْف َج ُب ِم ْى ُه َم ًْ َخ َمل ْه
َ ُ َّ َ ُ
اؽ ج ْد ِمل ُه ْم
ِظما ٫الى ِ
َ
َ
ٌ َ َ ْ1
َو َهـظا َخ ِامـل ظـمـل ــه
ؤما ال٣ٟهاء واملخدؿبىن ٞلم ًضٖىا بلى
مٗا٢بت مغج٨بي هظه الغطًلت ،وا٦خٟىا بالضٖىة
بلى اجساط بظغاءاث و٢اثُت إلاىاظهتها ،مشل ٖضم
اجساط ماصبحن ؤو مٗلمحن لىَت ،وإ٢امت ال٨خاجِب
في ؤماٖ ً٦امغة ،ومى٘ املسىشحن مً خًىع
َ َّ
الىالثم واإلاأجم ،وؤال ًُ٩لٟىا بتربُت ألاَٟا.2٫
بال ؤن مشل هظه ؤلاظغاءاث لِؿذ ُٟ٦لت
بدماًت املجخم٘ مً هظه آلاٞت السُحرة ،التي لها
آزاع وزُمت ٖلى املجخم٘ ،ؤبغػها اهُ٣إ اليؿل
البكغي ،لظل٧ ٪اهذ الٗ٣ىبت التي ؾلُها
ٖلى ٢ىم لىٍ ـ ٖلُه الؿالم ـ ؤقض وؤه٩ى مً
ّ َ
الٗ٣ىباث التي ُؾ ِلُذ ٖلى با ي ألا٢ىام الؿاب٣ت
لٓهىع ؤلاؾالم.
زالثا -الؼه ــا:

 -3ؾىعة الىىع ،آلاًت .2
 -4مؿلم بً الدجاط ال٣كحري ،اإلاؿىض الصخُذ
ٞااص ٖبض
املسخهغ صخُذ مؿلم) ،جد٤ُ٣
البا ي 5 ،ؤظؼاء ،ص ،ٍ .بحروث ،صاع بخُاء الترار الٗغبي
ص .ث)٦ ،خاب الخضوص ،باب مً اٖترٖ ٝلى هٟؿه
بالؼوى ،ط  3م  ،1323ع٢م الخضًض .1695
 -5البساعي ،بً بؾماُٖل ،الجام٘ اإلاؿىض الصخُذ
ػهحر بً هانغ
صخُذ البساعي) ،جد٤ُ٣
الىانغ 9 ،ؤظؼاء ،1ٍ ،بحروث ،صاع َى ١الىجاة،
1422هـ2001/م)٦ ،خاب الخضوص ،باب ؤلاٖترا ٝبالؼها،
ط  8م  ،168ع٢م .6829

 -1اإلا٣غي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  4م .18

 -2الىباهي اإلاال٣ي ،ؤبى الخؿً ٖلي ،جاعٍش ً٢اة
ألاهضلـ اإلاغ٢بت الٗلُا ُٞمً ٌؿخد ٤الً٣اء والٟخُا)،
جد ٤ُ٣لجىت بخُاء الترار الٗغبي في صاع آلاٞا١
الجضًضة ،ظؼء واخض ،5 ٍ ،بحروث ،صاع آلاٞا١
الجضًضة1403 ،هـ 1983/م) ،م  //68ابً ٖبض
الغئو ،ٝعؾالت في آصاب الخؿبت واملخدؿب ،يمً
زالر عؾاثل ؤهضلؿُت في آصاب الخؿبت واملخدؿب،
وكغها لُٟي بغوٞيؿا ،٫ص ،ٍ .ال٣اهغة ،مُبٗت اإلاٗهض
الٗلمي الٟغوس ي لآلزاع الكغُ٢ت ،)1955 ،م .114
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وؤٚلب اإلاترصصًً ٖلى صوع السغاط لً٣اء
بعبتهم مً وؿائها٧ ،اهىا مً ؾ٩ان الغٍ،٠
والخجاع الىاٞضًً ٖلى اإلاضًىت مً مىاَ٤
بُٗضة ،5مما ٌٗني بإن صوع السغاط لم ً ً٨لها
وظىص في ؤعٍا ٝألاهضلـ ،لظل٧ ٪ان الغٍُٟىن
ٌٛخىمىن جى٣لهم بلى اإلاضًىت لً٣اء بٌٗ
خىاثجهم٣ُٞ ،ىم بًٗهم بؼٍاعة هظه الضوع.
والجضًغ بالظ٦غ ؤن اليؿاء اللىاحي ماعؾً
البٛاء ،ؾىاء في صوع السغاط ؤو في الكىاعٕ ،لم
7
ً ً٨مؿلماث ،6بل بًٗهً  ً٦حهىصًاث
وؤٚلبهً مؿُدُاث ،ولِـ ؤصٖ ٫لى طل ٪مما
ظاء في عؾالت ؤبي ٖبض اإلاىٗم ال٣غوي ،8التي عص
َ
بها ٖلى عؾالت ؤبي ٖامغ ؤخمض بً ْ ٚغؾُت
الكٗىبي'' :9ومً آلاًاث ط٦غ نىاخب الغاًاث،

ؤظؿاصهً ل٩ل عاٚب في طل ،٪وجخمخًٗ بدماًت
وعٖاًت الؿلُت الخا٦مت ،م٣ابل صٗٞهً زغاظا
بلى بِذ اإلاا ،٫لظل ٪ؾمُذ بـ''وؿاء صوع
السغاط''.1
وٍبضو ؤن البٛاء في ألاهضلـ ٧ان م٣ىىا ،وؤن
البٛاًا ٧ان لهً هُ٣بت ،مخ٣ضمت في الؿً ،جمشلهً
لضي الؿلُت الخا٦متٟٞ ،ي ٖهض ٖبض الغخمً
الىانغ٧ ،ان اؾم هظه الىُ٣بت ''عؾِـ'' ،و٧اهذ
جدٓى بم٩اهت عُٗٞت مهُبت لضي هظا السلُٟت،
ختى ؤهه ٧ان ٌؿمذ لها بالؿحر مٗه في مىا٦به
الغؾمُت ،2مما ًىضر هٓغة بٌٗ خ٩ام
ألاهضلـ بلى البٛاء.
ومما ًبرػ مضي الخغٍت التي ٧اهذ جخمخ٘ بها
هاالء اليؿىة ،وٖضم اخترامهً ألٖغا ٝاملجخم٘
ؤلاؾالمي ألاهضلس ي ،ؤجهً ً ً٦سغظً بلى الكاعٕ
خاؾغاث الغئوؽ ومتزًىاث ،بط ً ً٦هبًٛ
قٟاههً ب٣كىع ؤنل الجىػ بٗض مًٛها،3
لظلَ ٪الب املخدؿبىن مً طوي ألامغ مىٗهً
َّ
ًتزًً
مً طل ،4٪ومً ٚحر اإلاؿدبٗض ؤجهً ً٦
وٍ٨ك ًٟقٗىعهً ،وعبما ؤظؼاء ؤزغي مً
ؤظؿاصهً إلٚغاء ػباثجهً اإلاخىاظضًً في الكاعٕ.

ٖ -5بض الىهاب زال٢ ،ٝغَبت ؤلاؾالمُت في ال٣غن
الخاصي ٖكغ اإلاُالصي /السامـ الهجغي ،الخُاة
ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت ،ص ،ٍ .جىوـ ،الضاع
الخىوؿُت لليكغ ،ؤٞغٍل 1984م) ،م Levy //319
Provencal, Histoire de l’Espagne Musulmane,
(1ère édition, Paris, édition Maisonneuve et
Larose, 1999), t 3 p 446
6ـ Duffourcq, Charles Emmanuel, La Vie
Quotidienne dans l'Europe Médiévale Sous
Domination Arabe, (1ere édition, Paris,
Hachette, 1978), p117 //Levy Provençal – op.
cit – T3p 289.
 -7ابً السُُب ،ؤلاخاَت ،ط  4م .231
ٖ -8بض اإلاىٗم بً مً الهىاعي ال٣حرواوي٨ً ،نى ؤبا
الُُب٧ ،ان ؤصًبا قاٖغا ،جىفي ؾىت 493هـ1099/م.
اهٓغ :ابً بك٩ىا ،٫اإلاهضع الؿاب ،٤م 315ع٢م .841
 -9ؤبى ٖامغ ؤخمض بً ٚغؾُت ،ؤصًب مً ؤبىاء
البك٨يـ ،مً مىالي ب٢با ٫الضولت بً مجاهض الٗامغي
مل ٪صاهُت والجؼع ،اقتهغ بغؾالخه

 -1ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م  //76ابً
ٖبضون ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .50
 -2ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م  //76ابً خُان،
اإلا٣خبـ ،وكغه قاإلاُخا ،ظؼء واخض ،مضعٍض ،اإلاٗهض
ؤلاؾباوي الٗغبي للش٣اٞت٧ ،لُت آلاصاب بالغباٍ،)1979 ،
م .37
 -3ابً بؿام الكىترًني ،اإلاهضع الؿاب ،٤املجلض  1م
190
 -4ابً ٖبضون ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .50
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َّ
واإلابايٗت ٖىض٦م ٧اإلاغايٗت ،ما في الك٨غ
ٖىض٦م ُه٨غ ،جبُدىن ولىط الٗلىط ٖلى بضوع
الخضوط ،الؼها ٖىض٦م ؾىا ،والٟجاع بِى٨م
ٞساع ،ج٣خاصوجهً وحؿخإصوجهً''.1
و٧ان اإلاؿُدُىن ؤ٦ثر ب٢باال ٖلى مماعؾت
الؼها مً اإلاؿلمحن والحهىص ،بط ٧ان بًٗهم ٌٛغي
اإلاؿلمت ٖلى السغوط مٗه مً بُتها بلى ؤماً٦
ؤزغي لُىٗ٢ها في الٟاخكت ،2ولم ً٣خهغ ألامغ
ٖلى ٖامتهم ،بل حٗضاه بلى عظا ٫الضًً مً
ؤؾاٟ٢ت و٢ؿاوؾت وٚحرهم ،ختى ؤنبذ مً باب
الٗؿحر الٗشىع ٖلى عظل صًً ٖ ،3٠ُٟبدُض
٧ان ل٩ل واخض مجهم زلُلت ؤو ؤ٦ثر ًبِذ مٗها،
لظل ٪خظع بٌٗ ال٣ٟهاء اليؿاء ،ؾىاء
اإلاؿلماث ؤو الىهغاهُاث ،مً صزى ٫ال٨ىاجـ
والازخالء بغظا ٫الضًً ،ألجهم ػهاة لىَت.4
هظا ال ٌٗني ؤهىا هبرت بٌٗ مؿلمي ألاهضلـ
مً الؼها ،بل بن هىاٖ ٥ضصا مً ؤلاقاعاث جىحي
باهدكاعه في ؤوؾاَهم ،وفي ٖضص مً اإلاضن

5

ألاهضلؿُت .ومً طل ٪ؤن ؾُٗض بً ظىصي
الظي ،وعٚم ٧ىهه ػُٖما وشجاٖاٌٗ ،اب ٖلُه
''اؾتهخاعه باليؿاء وجهمه ٞحهً واهدُاَه في
ُ
َلبهً '' ،6ختى ٢خل في بِذ ٚاهُت حهىصًت في
ٚغهاَت ٧ان ًترصص ٖلحهاًً ،7ا ٝبلى طل ٪بقاعة
٦خب الىىاػ ٫بلى بٌٗ ألاخضار التي جىضعط في
هظا الؿُا ،١مجها ؤن امغؤة مؿلمت اتهمذ عظال
مؿلما بإهه اٞخًها ،8وؤن الكاٖغ الؿىاٍ٢ 9خل
هٟؿه ُٓٚا ،ألهه وظض امغؤجه م٘ عظل٦ ،10ما
اقتهغ هكام بً ٖبض الجباع باعج٩ابه لٗضة
مدغماث ،مً بُجها الؼها.11

 -5ؾُٗض بً ؾلُمان بً ظىصي بً ؤؾباٍ بً بصعَـ
َ
اٖ ًغ شجإ ،عؤؽ الٗغب
الؿٗضي هى مً هىاػن ،ق ِ
بٛغهاَت ؤًام ٞخىت ٖمغ بً خٟهىن٢ ،خل ؾىت
284هـ897/م .اهٓغ :ابً خُان ال٣غَبي٦ ،خاب اإلا٣خبـ
في جاعٍش عظا ٫ألاهضلـ ،اٖخنى بيكغه ألاب ملكىع .م
ؤهُىهُت وبىلـ ٦خجر ال٨خبي ،باعَـ ،)1937 ،م -123
.126
 -6ابً خُان ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .30
 -7ابً السُُب ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط 4م .231
 -8ابً ؾهل ،ؤبى ألانبِٖ ٜس ى ،صًىان ألاخ٩ام ال٨بري
ؤو ؤلاٖالم بىىاػ ٫ألاخ٩ام وُ٢غ مً ؾحر الخ٩ام،
جدً ٤ُ٣ديى مغاص ،ظؼآن ،ص ،ٍ .ال٣اهغة ،صاع
الخضًض1428 ،هـ2007 /م) ،ط  2م .852
 -9هى الخؿً بً خؿان الؿىاٍ ،قاٖغ ٢غَبي ،اقتهغ
بمضح السلُٟت ٖبض الغخمً الىانغ .اهٓغ :ابً ؾُٗض،
اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م .37
 -10اإلاهضع هٟؿه ،هٟـ الجؼء والهٟدت.
 -11ابً ٖظاعي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .79

في الكٗىبُت ،التي ًٟخسغ ٞحها بالعجم ٖلى الٗغب،
وٖاعيها ٖضص مً ألاصباء الٗغب .اهٓغ :ابً ؾُٗض،
اإلاهضع الؿاب ،٤ط 2م .406وؤوعص ابً بؿام عؾالخه
وبٌٗ الغصوص ٖلحها في ٦خابه الظزحرة – املجلض  3م
.567-531
 -1ابً بؿام ،اإلاهضع الؿاب ،٤املجلض  3م .546
 -2البرػلي ،ؤبى ال٣اؾم بً ؤخمض البلىي ،ظام٘ مؿاثل
ألاخ٩ام إلاا هؼ ٫مً الً٣اًا باإلاٟخحن والخ٩ام ٞخاوي
البرػلي) ،جد ٤ُ٣الخبِب الهُلت ،1 ٍ ،بحروث ،صاع
الٛغب ؤلاؾالمي ،)2000 ،ط  6م //169الىوكغَس ي،
اإلاُٗاع اإلاٗغب ،ط 2م .346
 -3ابً خؼم ،الٟهل في ألاهىاء واإلالل والىدل،1ٍ ،
بحروث ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،)1996 ،ط 1م .174
 -4ابً ٖبضون ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .48
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وَٗتر ٝالكاٖغ ٌٗلى بً ؤخمض 1بإهه ٧ان
ًغج٨ب هظه الٟاخكت ،وَٗلً في هٟـ الى٢ذ
جىبخه ٖجها:
ّ َ َ ُ َ
اث َظ ً
مُٗـا
ِب ِوي هـجـ ْـغث الٛـا ِه َـُ ِ
َو َه َؼ ْٖ ُذ َٖ ًْ ََ ٧لٟي به ًَّ ُه ُؼ َ
وٖـا
ِ ِِ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
ُ َ
اص ٍر
وعًٞذ لظا ِحي ِ ٞه ْغث ِلى ِ
َب ْٗ َـض ِؤلا َب َاً ِـت َؾ ِـامـ ًـٗـا َو ُم ِـُُ َـٗا
َ َ
اخ ْـؿ َغ ًة َؾ َ
ًَ َ
ـاٖ ُـات َها َمـا ج ْىِ ٣ـط ي
َ َ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ 2
ْ ٦ـُ ٠الـىجاة و٢ض ؤؾإث ن ِيُٗا
اهدكغ الؼها في ٖضص ٚحر ٢لُل مً مضن
ألاهضلـ ،بط ٧اهذ جىظض في ٧ل مجها صاع للبٛاء،
حؿمى ال٣هُٟتٞ ،3ةقبُلُت ٧ان ًًغب بإهلها
اإلاشل في السالٖت ،لظل٢ ٪الذ ٖامت ألاهضلـ" :
بقبُلُت جٟخ ،٪وَغٍاهت جاصي الجٗل" ،4ولم

حؿلم م٣ابغ هظه اإلاضًىت مً اجساطها ؤماً٦
ْ َ ْ
5
اث ق ْغق َغ،
ٞاظغ
للٟؿ٦ . ٤ما ٢الذ الٗامتِ " :
ُْ
ْ
ُ
اَل ْب َو ْخ َضة ج َج ْض َٖك َغ" ،6واإلاشاً ٫ضٖ ٫لى ٦ثرة
الٟاظغاث في هظه اإلاضًىت اإلاؿماة قغقغ .ؤما
مضًىت ؤبضة ٞ 7)Ubedaاقتهغث ب٨ثرة مالهحها،
وعا٢هاتها اللىاحي ِ ًُ ً٦ج ْضن الغ٢و بالؿُىٝ
والض ،8٥وؤٚلب الغا٢هاث واإلاٛىُاث ،وبسانت
في ألاٖغاؽٖ ً٦ ،ىاهغ ،9لظل٢ ٪الذ الٗامت'' :
ٖاهغة مىدىؽ ال حٛني وال جغ٢و''.10
ولم ً ً٨بٌٗ ألاهضلؿُحن ًدؿترون بٗض
اعج٩ابهم للؼها ،بل ٧اهىا ًٟسغون بٟٗلهم،
ّ
وٍدضزىن الىاؽ به٦ ،11ما ٧ان آزغون ٌٛخىمىن
ِ
خٟالث الؼٞا ٝالعج٩اب املخغماث ،وبسانت
قغب السمىع ،وازخالٍ اليؿاء بالغظا،٫
واعج٩اب الؼهاٖ ،لى مغؤي ومؿم٘ وٖلم الجمُ٘،
وؤنبدذ هظه ألاٗٞاٖ ٫غٞا بل واظباَ ًُ ،
جبر
الؼوط ٖلى جىٞحر الجى لها ،واإلاؿاهمت في
بخضاثها ،ؤمام فجؼ ؤولي ألامغ وال٣ٟهاء ٖلى

َ
ٌٗ -1لى بً ؤ ْخمض بً ٌٗلى ،مً قٗغاء ألاهضلـ٧ ،ان
ؤبىه ٢اثضا في صولت اإلاىهىع بً ؤبي ٖامغ ،جىفي ؾىت
393هـ1003 /م .اهٓغ :ابً ألاباع الً٣اري ،الخلت
الؿحراء ،جد ٤ُ٣خؿحن ماوـ ،ظؼآن ،2ٍ ،ال٣اهغة،
صاع اإلاٗاع ،)1985 ،ٝط  1م .284
 -2اإلاهضع هٟؿه ،ط  1م.285 -284
 -3جىعَـ بالباؽ ،اإلاضن ؤلاؾباهُت ؤلاؾالمُت ،جغظمت
بلُى صوعو صي البُيُا ،ظؼء واخض ،1ٍ ،الغٍاى ،مغ٦ؼ
اإلالُٞ ٪هل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت،
1423هـ2003/م)  ،م  ،282وال٣هُٟت هي بِذ
الضٖاعة .اهٓغُ :ص ِوػي عٍجهاعث ،ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت،
ه٣له بلى الٗغبُت وٖلٖ ٤لُهَّ :
مدمض َؾلُم الىُٗمي11 ،
ظؼء ،1ٍ ،الٗغا ،١وػاعة الش٣اٞت وؤلاٖالم ،مً - 1979
 2000م) ،ط 8م.297
 -4الخمحري ابً ٖبض اإلاىٗم ،الغوى اإلاُٗاع في زبر
ألاُ٢اع ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،ظؼء واخض،2ٍ ،
بحروث ،ماؾؿت هانغ للش٣اٞت ،)1980 ،م .393
وٍىعص الؼظالي اإلاشا ٫بهُٛت مسالٟت '' َغٍاهت جٟخ٪
وإقبُلت حٛغم الجٗل '' ،بال ؤن مد٦ ٤٣خاب ؤمشا٫

الٗىام ٌٗخبر نُٛت اإلاشاٖ ٫ىض الخمحري ؤصر.
اهٓغ:الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .242
 -5ابً ٖبضون ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .27 -26
 -6الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  419ع٢م .1824
 -7ؤبضة مضًىت نٛحرة باألهضلـ٢ ،غٍبت مً بُاؾت
 ،)Baezaلها مؼاعٕ وٚالث ٦شحرة .اهٓغ :الخمحري،
اإلاهضع الؿاب ،٤م .6
 -8اإلا٣غي اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .217
 -9ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .384
 -10الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  412ع٢م .1796
 -11ابً خؼم ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .381
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الً٣اء ٖلحها ،1ختى ؤنبذ الؼها ،زال ٫الٟخىت
البربغٍت ،مباخا ٚحر مؿخىع.2
ولم ج٣خهغ هظه الٟاخكت ٖلى اليؿاء
اإلاتزوظاث ؤو الشِباث ،بل حٗضتها بلى ألاب٩اع ،بط
٧ان بًٗهً ٌؿمدً لٗكا٢هً بلمؿهً
وج٣بُلهً ومضاٖبتهً ،م٘ خٟاْهً ٖلى َب٩اعاتهً
مً ؤلاٞخًاى ،و٢ض ٖبر ألاهضلؿُىن ٖلى طل٪
َ
وز ّل ْمى َ
ُ ْ ُْ ْ
ًٍ ْ٘
باإلاشل ال٣اثل '' :بـ وا٢غمِ ِ ،
ْ
الٗ ُغ ْ
وؽ'' ،3بِىما ٧اهذ ؤزغٍاث ٌؿدؿلمً
ألزضاجهً ؤو ًسخضًٖ ُٞخم اٞخًايهً ،4وعبما
ؤنبدذ الب٨غ بٗض طلُ ٪خبلى ،لظل٢ ٪الذ
الٗامتٖ'':ؼبت ٢غٍبت الٗهض بالىٟاؽ''.5
مً طلً ،٪م٨ىىا ال٣ى ٫بإن البٛاء في
ألاهضلـ٧ ،ان مؿمىخا به وم٣ىىا ،بط ؤن
الؿلُت الخا٦مت هىا ٥ؤلؼمذ هٟؿها بخىٞحر
ؤما ً٦آمىت ومدمُت للبٛاًا ؤو السغاظُاث،
ٖغٞذ بضوع السغاط ،بال ؤن طل ٪لم ًمى٘ مً
اهدكاع الؼها في ؤوؾاٍ اإلاؿُدُحن زانت،
والحهىص و٦ظل ٪اإلاؿلمحن .ولم ً٣خهغ طلٖ ٪لى
اليؿاء اإلاتزوظاث والشِباث ،بل حٗضاه بلى ألاب٩اع،
وؤنبذ الؼها ،لضي البٌٗ ،مً ألاٖما ٫التي
ًُجهغ بها بل ُوٍٟخسغ بها ،وبسانت في ؤوازغ
الضولت ألامىٍت ،وإبان الٟخىت البربغٍت ،وبٗضها،
ؤي في ٞترة ملى ٥الُىاث.٠
عابٗا -بجُان البهائم:

مً آلازام اإلاغج٨بت في ألاهضلـ ،زال ٫الٟترة
مدل الضعاؾت ،مىاٗ٢ت بٌٗ الظ٧ىع للبهاثم.
ٞغٚم ؤن ؤٚلب اإلاهاصع ،التي اَلٗىا ٖلحها ،جلتزم
الؿ٩ىث ًٖ هظا الٟٗل ،بال ؤهىا ٖثرها في زىاًا
بًٗها ٖلى ما ًُٟض بإن هظه الٗاصة ُوظضث في
ألاهضلـ ،ولى ؤجها لم حٗغ ٝاهدكاعا واؾٗا مشل
قغب السمغ والؼها واللىاٍ وٚحرها مً الٗاصاث
الٟاؾضة ألازغي.
ٟٞي بضاًت خ٨م ٖبض الغخمً الىانغ ،ؤي م٘
بضاًت ال٣غن الغاب٘ الهجغي 10م ) ،جيء بلى
الُبِب ًديى بً بسخ 6٤بغظل بضويً ،خلىي
ؤإلاا مً وعم ؤنابه في ط٦غهٞ ،لما ٦كٖ ٠لُه
َّ
الُبِب وٖالجهٖ ،غٞه بٗض طلٖ ٪لى ؾبب
ٖلخه ،و٢ا ٫له'' :واٗ٢ذ بهُمت في صبغها،
ٞهاصٞذ قٗحرة مً ٖلٟها ،لدجذ في ٖحن
ؤلاخلُلٞ ،ىعم مجها و٢ض زغظذ في الهضًض ''،7
ٞاٖتر ٝالبضوي بظل ،٪وؤ٢غ بٟٗله ،هظا ٌٗني
بإن بجُان البهاثم ٧ان مٗغوٞا في ؤوؾاٍ البضو،
ؤي في ألاعٍا ،ٝؤًً ًغجٖ ٟ٘ضص البهاثم وجخٗضص
ؤهىاٖها.
وفي خضًشه ًٖ بالصة وخم ٤السلُٟت هكام
اإلااٍض 406 -366هـ1009 -976 /م)ٌ ،ؿى ١ابً
ً -6ديى بً بسخَ ٤بِب٧ ،ان ههغاهُا زم ؤؾلم ،ول٣ي
خٓىة لضي السلُٟت ٖبض الغخمً الىانغ .اهٓغ :ابً
ؤبي ؤنِبٗتُٖ ،ىن ألاهباء في َب٣اث ألاَباء ،جد٤ُ٣
هؼاع عيا ،ظؼء واخض ،ص ،ٍ .بحروث ،صاع م٨خبت الخُاة،
 ،)1965م .488
 -7ابً ظلجل ،ؤبى صاوص ؾلُمان بً خؿانَ ،ب٣اث
ألاَباء والخ٨ماء ،جدٞ ٤ُ٣ااص ؾُض ،ظؼء واخضٍ ،
 ،2بحروث ،ماؾؿت الغؾالت1405 ،هـ1985 /م) ،م
.101 -100

 -1الىوكغَس ي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .251
 -2ابً ٖظاعي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  3م .106
 -3الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  132ع٢م .582
 -4ابً ؾهل ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  2م .852
 -5الؼظالي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م  389ع٢م .1705
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ؾُٗض اإلاٛغبي ،هاصعة مً الىىاصع اإلاخٗل٣ت بهظا
السلُٟت ،الظي هٓغ ًىما بلى بٛلت مً ؤلاؾُبالث
َّ َ
اإلالُ٨تٞ ،غؤي ٖلى ٞغظها ؤزغاؾاٞ ،ؿإ ٫اإلا٩ل٠
بُ٣اصتها ًٖ ؾبب وي٘ هظه ألازغاؽٞ ،إٖلمه
الساصم بإن طل ٪زىٞا مً حٗضي الؿىاؽ
ٖلحها.1
مً الٗباعة ًم ً٨ؤن وؿخيخج بإن ألاهضلؿُحن
اٖخاصوا وي٘ ؤزغاؽ ٖلى ٞغوط ؤلاهار مً
البٛا ،٫زىٞا مً الخٗضي ٖلحها مً ٢بل بٌٗ
آلاصمُحن ،بط ٌؿخٗمل ابً ؾُٗض ٖباعة" ما ظغث
به الٗاصة " مما ًىحي بإن ْاهغة حٗضي الؿىاؽ
ٖلى ؤلاهار مً البٛا٧ ٫اهذ مؿخٟدلت ،هظا مً
ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞةن ْاهغة وي٘ ألازغاؽ
ٖلى ٞغوط ؤلاهار مً البهاثم وبسانت بهار
البٛا٧ ٫اهذ مٗغوٞت ومإلىٞت في ألاهضلـ ،مما
ًض ٘ٞبلى ال٣ى ٫بإن ْاهغة اٖخضاء آلاصمُحن
ظيؿُا ٖلى هظه البهاثم ٧اهذ مٗغوٞت ،وعبما
ً٩ىن طل ٪ؾببا في بقاعة بٌٗ ٣ٞهاء ألاهضلـ
في ٞخاوحهم بلى هظه اإلاؿإلت.2

الخاجمت:
مً زال ٫ما ؾب ٤جىنلىا بلى مجمىٖت مً
الىخاثج وؿخٗغيها في الى٣اٍ الخالُت:
ـ بن ْهىع مشل هظه الؿلى٧اث واهدكاعها في
املجخم٘ ألاهضلس ي صلُل ٖلى اعجٟإ اإلاؿخىي
اإلاِٗص ي لؿ٩اهه وع٢حهم الخًاعي ،وهظا ما
ًا٦ضه ٖبض الغخمً بً زلضون في م٣ضمخه.
ـ ظل هظه الؿلى٧اث املخغمت قغٖا ٧اهذ
مىدكغة في اإلاضن ال٨بري مشل ٢غَبت وَلُُلت
وإقبُلُت وٚحرها ،العجٟإ ٖضص ؾا٦ىتها،
ووظىصبم٩اهُاث ؤلازخالٍ ووٞغة ؤما ً٦اعج٩اب
هظه املخغماث.
ـ بن ْهىع مشل هظه الؿلى٧اث في املجخم٘
ألاهضلس ي زال ٫الٟترة اإلاٗىُت بالضعاؾت ،ال ٌٗني
البخت ؤهه ٧ان مجخمٗا مىدال زلُ٣ا ،بل ؤهه ٧ان
ٖلى الى ٌُ٣مً طل ،٪بط ؤن ؤلاقاعاث في
اإلاهاصع املسخلٟت جا٦ض بإهه ٧ان ًؼزغ بالٗلماء
وال٣ٟهاء واملخضزحن واإلاٟؿغًٍ وٖلماء ال٣غاءاث
الظًً َب٣ذ قهغتهم آلاٞا٦ ،١ما ؤن ٚالبُت
الٗامت ألاهضلؿُت آهظا٧ ٥اهذ ججل الٗلماء
وجى٢غهم ،ػٍاصة ٖلى ؤن خ٩ام الضولت ألامىٍت
٧اهىا ٌصجٗىن الٗلم وؤهله.
ـ لم ٌؿلم مً هظه الؿلى٧اث ؤي مجخم٘ مً
مجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٢ضًمها وخضًثها ،بما في

 -1ابً ؾُٗض ،اإلاهضع الؿاب ،٤ط  1م .195
 -2ابً عقض ؤبى الىلُضٞ ،خاوي ابً عقض ،ج٣ضًم وجد ٤ُ٣املسخاع بً
الُاهغ الخلُلي ،ظؼآن ،1ٍ ،بحروث ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي1407 ،هـ/
1987م) ،ط ،1م .744

طل ٪املجخم٘ ؤلاؾالمي في ٖهض الىبي  والسلٟاء
الغاقضًً عيىان ٖلحهم٦ ،ما صلذ ٖلى طل٪
ؤلاقاعاث اإلاىظىصة في ؤخاصًض الىبي  والؿحرة
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الىبىٍت ،بال ؤجها ا٢خهغث ٖلى بً٘ خاالث
مدضوصة.
عٚم طلً ٪ب٣ى املجخم٘ ألاهضلس ي ،زال٫
الٟترة ُ٢ض الضعاؾت ،همىطظا مً هماطط
املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ،إلاا ٢ضمه ألاهضلؿُىن مً
زضماث لئلؾالم واإلاؿلمحن ًٖ َغٍ ٤مؿاهمتهم
في جُىٍغ الٗلىم الى٣لُت والٗ٣لُت ،وإلاا امخاػوا به
مً ع ي خًاعي وؤزال ١ؾامُت.
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halim.merdji@yahoo.fr
.002130671092277
ملخو بالٗغبُت:
ٌٗخبـر الكـُش مذخمــض البكـحر الابغاهُمـي ٢اثــض
ظمُٗ ـ ــت الٗلم ـ ــاء اإلاؿ ـ ــلمحن الجؼاث ـ ــغٍحن م ـ ــً ب ـ ــحن
ال٣ــاصة والىســب اإلاٛاعبُــت التــي ٧اهــذ لهــا جهــىعاث
وؤ٩ٞــاع مــً اظــل حؿــُضها  ،بهــض ٝجىخُــض الهــ٠
اإلا ٛــاعبي وج ُٟٗــل وخ ــضة الىً ــا ٫والٗم ــل اإلا ٛــاعبي
اإلاكـتر ٥بـحن قــٗىب هـظه اإلاىُ٣ـت التــي حكـتر ٥فــي
ٖــضة ٖىامــل وم٣ىمــاث حؿــاٖضها فــي جدُ٣ــ ٤هــظا
اإلاكـ ـ ـ ـ ــغوٕ الـ ـ ـ ـ ــظي بـ ـ ـ ـ ــغػث مالمدـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــ٘ مُلـ ـ ـ ـ ــ٘
السمؿـ ـ ــُيُاث بخإؾـ ـ ــِـ ظـ ـ ــِل جدغٍـ ـ ــغ اإلاٛـ ـ ــغب
الٗغب ــي ،م ــً اظ ــل مٛغب ــت الخــغب ي ــض الاؾــخٗماع
وجدغٍ ــغ اإلاىُ ٣ــت اإلاٛاعبُ ــت م ــً الاؾ ــخٗماع ال ٛــاػي
وجد ٤ُ٣الخغٍت والاؾخ٣ال. ٫
ل ٨ـ ـ ــً ه ـ ـ ــظه املخ ـ ـ ــاوالث الىخضوٍ ـ ـ ــت الت ـ ـ ــي ْ ـ ـ ــل
ؤلابغاهُم ــي ًىاي ــل م ــً اظ ــل ججؿ ــُضها ع ٚــم ؤجه ــا
جغاظٗ ــذ بٗ ــض اؾ ــخ٣ال ٧ ٫ــل م ــً ج ــىوـ واإلا ٛــغب
ٖــام 1956م ،وْــل َمــىح ػٖمــاء وبٗــٌ الىســب
ه ــظه ال ــضوً ٫خج ــه ال ــى الُ٣غٍ ــت ٞ ،ــغٚم مد ــاوالث
م ـ ــاجمغ َىج ـ ــت ٖ ـ ــام 1958م اله ٣ـ ــاّ م ـ ــا ًم ٨ـ ــً
اه٣ايــه  ،بال ؤن هــظه املخــاوالث جغاظٗــذ زانــت
بٗ ــض اؾ ــخ٣ال ٫الجؼاث ــغ ٖ ــام 1962م  ،ول ــم ً ٨ــً
جهـ ــىع وا٢عـ ــي ومؿـ ــخ٣بلي للىخـ ــضة اإلاٛاعبُـ ــت مـ ــً
َغ ٝالخغ٧اث الخدغعٍت اإلاٛاعبُت.
ملخو باللٛت ألاحىبُت:
Al Bachir Al Ibrahimi who is the leader
of TheAlgerian Muslim Sientists
Assiciation is considered as one of the
main Maghrebian personalities who had
many ideas and efforts to be realized in

الىخضة اإلاٛاعبُت في ؤصبُاث ٢اصة
حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمين
الجؼائغٍين
"دمحم البكيرؤلابغاهُمي ؤهمىطحا"

مغحــي ٖبض الخلُم
حامٗت البىٍغة – الجؼائغ-
هبظة ًٖ الؿيرة الظاجُت:
ألاؾـ ـ ـ ـ ــخاط مغجـ ـ ـ ـ ــي ٖبـ ـ ـ ـ ــض الخلـ ـ ـ ـ ــُم مـ ـ ـ ـ ــً مىالُـ ـ ـ ـ ــض
1985/04/20م بىالًـ ـ ــت بـ ـ ــغط بـ ـ ــىٖغعٍج بـ ـ ــالجؼاثغ
،مسجل ؾـىت عابٗـت ص٦خـىعة ٖلـىم جسهـو جـاعٍش
خضًض ومٗانغ بجامٗـت ظُاللـي الُـابـ  -ؾـُضي
بلٗب ــاؽ ، -وخلُ ــا ٌك ــٛل مىه ــب ؤؾ ــخاط مؿ ــاٖض
ن ـ ــى– ٠ؤ -ب ـ ـ ــ٢ :ؿ ـ ــم الخ ـ ــاعٍش ب٩لُ ـ ــت الٗل ـ ــىم
ؤلاوؿ ـ ــاهُت والاظخماُٖ ـ ــت بجامٗ ـ ــت الب ـ ــىٍغة ٦ ،م ـ ــا
ٌكٛل فـي هٟــ ال٩لُـت هاثـب عثـِـ ال٣ؿـم الٗلـىم
ؤلاؾــالمُت اإلا٩لــ ٠بالبدــض الٗلمــي ،وؤًًــا ًٖــى
مىخســب باللجىــت الٗلمُــت ل٣ؿــم الخــاعٍش ،وًٖــى
مىخس ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي املجل ـ ـ ـــ الٗلم ـ ـ ــي لل٩لُ ـ ـ ــت  ،وؤًً ـ ـ ــا
مك ـ ـ ــاع ٥ف ـ ـ ــي الٗضً ـ ـ ــض م ـ ـ ــً اإلالخ ُ٣ـ ـ ــاث الىَىُ ـ ـ ــت
والضولُـ ـ ــت ومؿـ ـ ــاهمت فـ ـ ــي الٗضًـ ـ ــض مـ ـ ــً اإلاالٟـ ـ ــاث
الجماُٖــت وٖــضة ميكــىعاث وبٗــٌ اإلاالٟــاث ُ٢ــض
الُب٘.
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وفـي ْــل هــظه الٓــغو ٝال٣اؾــُت التــي ـ٧ـان
ًم ــغ به ــا اإلا ٛــغب الٗغب ــي ،والٓ ــغو ٝالٗاإلاُ ــت مـ ــً
ظهـت ؤزـغي زانـت مـ٘ ْهـىع ٖـضة هسـب بنـالخُت
وؾُاؾــُت ف ــي اإلا ٛــغب الٗغب ــي مخٗ ــضصة الاججاه ــاث
واإلاك ـ ــاعب الؿُاؾ ـ ــُت وال٨ٟغٍ ـ ــت ق ـ ــ٩لذ جُ ـ ــاعاث
وؤخ ـ ـؼاب وَىُ ـ ــت  ،للخه ـ ــضي لالؾ ـ ــخٗماع بجمُ ـ ــ٘
ؤق٩اله وؤلىاهه ،مـً زـال ٫مٛغبـت الخـغب بخُٟٗـل
الىً ــا ٫اإلا ٛــاعبي اإلاك ــتر ٥وجىخُ ــض اله ــ ، ٠م ــً
ؤظـ ــل جدغٍـ ــغ الـ ــبالص والٗبـ ــاص ،واإلاىُ٣ـ ــت اإلاٛاعبُـ ــت
 ٩٦ـ ــل م ـ ــً الاؾ ـ ــخٗماع ال ٛـ ــاػي وجد ُ٣ـ ــ ٤الخغٍ ـ ــت
والاؾخ٣ال.٫
وَٗخب ـ ــر م ـ ــً ب ـ ــحن الىس ـ ــب والصسه ـ ــُاث
الؿُاؾ ــُت اإلاٛاعبُ ــت الٟاٖل ــت الت ــي اعج ــبِ هً ــالها
بمكــغوٕ وخــضة اإلاٛــغب الٗغبــي ،و ـ ٧ـان لــه صوع مهــم
فــي جُٟٗــل هــظا اإلاكــغوٕ وإزغاثــه ،وطلــ ٪بالخهــضي
لالؾ ـ ــخٗماع ال ٛـ ــاػي وؾُاؾ ـ ــخه بجمُ ـ ــ٘ ؤقـ ـ ـ٩الها
وؤلىاجه ــا ف ــي اإلا ٛــغب الٗغبـ ــي  ٩٦ــل ،والجؼاث ــغ ٖلـ ــى
وظــه السهــىم ٢ــض ججؿــضث فــي شسهــُت عثــِـ
ظمُٗــت الٗلمــاء اإلاؿــلمحن البكــحر ؤلابغاهُمــي،
م ــً ز ــال ٫جل ــ ٪الجه ــىص واإلاؿ ــاهماث اإلابظول ــت ف ــي
ههــغة الً٣ــاًا الخدغعٍــت اإلاٛاعبُــت وجُٟٗــل الٗمــل
اإلاٛـاعبي اإلاكـتر ٥يـض الاؾـخٗماع وؤٖىاهـه ،لـظل٪
اعجــبِ هًــا ٫ؤلابغاهُمــي بمكــغوٕ وخــضة اإلاٛــغب
الٗغبــي  ،ولــظل ٪هُــغح الدؿ ــائالث التــي جدبــاصع ف ــي
ؤطهاهى ـ ــا :م ـ ــا م ـ ــضي مؿ ـ ــاهمخه ف ـ ــي جد ُ٣ـ ــ ٤وبل ـ ــىعة
الٗمل الىخضوي بحن ؤُ٢اع اإلاٛـغب الٗغبي؟وُٞمـا
ججؿض طالٖ ٪ملُا .
-1هبظة جاعٍسُت ًٖ دمحم البكيرؤلابغاهُمي:
ه ـ ـ ــى م ـ ـ ــً مىالُ ـ ـ ــض  13ظ ـ ـ ــىان 1889م ب٣غٍ ـ ـ ــت
"عاؽ ال ــىاص" بجى ــىب مضًى ــت ؾ ــُُ ٠م ــً الك ــغ١

order to unify the Maghrebian people
who share many factures that help in
realizing this project which appeared in
the begining of the the 50's by
establishing the Maghrebian liberation
army to unify the Magerib Arab against
the colony and invaders and get liberty
and independence.
But these attempts of Maghreb
unification were reduced after the
independence of Tunisia and Moroco in
1956 in addition to the temptation of the
Despite of the attepmts of Tanja
conference in 1958 to save the project of
Al Ibrahimi especialy afer the
independence of Algeria in 1962 and
there was no image to the future of
Maghreib unification from the
Maghrebian lebiration movements .
م٣ضمت:
مى ـ ــظ و ٢ـ ــىٕ البل ـ ــضان اإلاٛاعبُ ـ ــت جد ـ ــذ ٢بً ـ ــت
الاؾ ــخٗماع الٟغوسـ ـ ي ٖمل ــذ الؿُاؾ ــت الٟغوؿ ــُت
ٖل ــى بل ٛــاء الخ ٣ــى ١الىَىُ ــت ل ٩ــل  ُ٢ــغ م ــً ه ــظه
ألاُ٢ــاع اإلاٛاعبُــت عٚــم جبــاًً الىٓــام الاؾــخٗماعي
اإلاُب ـ ـ ــٞ ٤حهـ ـ ـ ــا ،خُ ـ ـ ــض ماعؾـ ـ ـ ــذ ٖ ـ ـ ــضاوها ٢ىمُـ ـ ـ ــا
وخً ـ ـ ــاعٍا وا٢خه ـ ـ ــاصًا واظخماُٖ ـ ـ ــا ،مبيُ ـ ـ ــا ٖل ـ ـ ــى
الٓلـ ـ ـ ـ ــم والخٗؿـ ـ ـ ـ ــ ٠والايـ ـ ـ ـ ــُهاص الاؾـ ـ ـ ـ ــخٗماعي
اؾتهض ٝالبالص والٗباص بهض ٝالً٣اء ٖلى مٗـالم
الصسهــُت الىَىُــت وُ٦ىىهــت ؤلاوؿــان فــي اإلاٛــغب
الٗغبي وجمؼٍ ٤وخضجه في جهاًت اإلاُا.ٝ
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الدج ٖام  ،51913وبٗض طلً ٪خم جغخُله ع٣ٞت
والضه م٘ بُ٣ت ؾ٩ان اإلاضًىت اإلاىىعة في ؤوازغ
ؾىت 1916م ،بلى صمك ٤بؿبب اؾخٟدا ٫زىعة
الكغٍ ٠خؿحن ،6و ٢ض جؼوط مً بيذ جىوؿُت
ًغظ٘ وؿبها بلى ألاجغا٦ ،7٥ما قٛل بٌٗ
الىْاث٧ ٠ةل٣اء صعوؽ الىٖٔ وؤلاعقاص بالجام٘
ألامىي و الخضعَـ باإلاضعؾت الؿلُاهُت ،الا ؤهه
عَ ٌٞلب ألامحر ُٞهل بً الخؿحن جىلُت
8
قاون بصاعة اإلاٗاع ٝباإلاضًىت اإلاىىعة.
وفي ؤواثل ؾىت ٖ 1920اص بلى ؤعى الىًَ
ًدمل مٗه قٗلت الٗلم و ؤلانالح ملخاعبت
الاؾخٗماع خُض ٖمل م٘ ػمُله ابً باصٌـ
وظماٖت مً ؤ٢غاهه الٗلماء بةوكاء ظمُٗت
الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغٍحن بخاعٍش  5ماي
1931م ،9و٢ض ٖحن ؤلابغاهُمي هاثبا للكُش ابً
باصٌـ ،زم ٖحن ؤلابغاهُمي ٖام ٖ 1933لى
اإلا٣اَٗت الٛغبُت بمضًىت جلمؿان إلنالح ما
ؤٞؿضه الاؾخٗماع وؤطهابه ،خُض ؤوكإ هىا٥

الجؼاثــغي ،1وكــإ ف ــي بِئــت اظخماُٖ ــت عٍُٟــت و بِ ــذ
ٖغٍ ــ ٤ب ــالٗلم ,خُ ــض ؤز ــظ حٗلُم ــه ألاول ــي ٖل ــى ً ــض
وال ــضه ز ــم ٖم ــه اإلا ٩ــي ؤلابغاهُم ــي ،وخ ٟــٔ ال ٣ـغآن
ال٨ــغٍم وال٨شحــر مــً الٗلــىم وهــى فــي ؾــً الؿــابٗت
مً ٖمغه .2
وإلاا بل ٜالؿً الىاخضة و الٗكغًٍ ؾىت مً
ٖمغه قض الغخا ٫بلى بالص الدجاػ إلاىانلت
مكىاعه الضعاس ي والالخدا ١بىالضه الظي ٞغ مً
بُل الاؾخٗماع ؾىت  ،31908وزال ٫عخلخه
الٗلمُت بلى اإلاكغ ١ؤزظ ٖلما ٦شحرا مً ؤصبائها
وٖلمائها مما ػاص في ٢ىة هبىٚه وجدهُله الٗلمي،
وهظا بكهاصة ٖلماثه وقُىزه الظًً جخلمظ ٖلى
ًضهم  ،4مما ؤزغ ٖلى همى شسهِخه وج٩ىٍىه
الٗلمي و ال٨ٟغي.
وٖىضما ٧ان باإلاضًىت اإلاىىعة الخ٣ى
بالكُش ابً باصٌـ ) ,(1940-1889ؤزىاء مىؾم

البكحر ؤلابغاهُمي :ؤها،
 -1للمؼٍض ًىٓغ :الكُش
"الكُش البكيرؤلابغاهُمي بإ٢الم مٗانيره" ،صاع ألامت،
الجؼاثغ ،2012 ،م11؛ وؤلابغاهُمي ،آزاع ؤلامام دمحم
البكير ؤلابغاهُمي 1940-1929م ،ظم٘ وج٣ضًم هجله
ؤخمض َالب ؤلابغاهُمي ،ط ،1ٍ ،1صاع الٛغب
ؤلاؾالمي ،جىوـ ،2011 ،م.9
البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،ظم٘
-2
وجهضًغ ؤبى ال٣اؾم ؾٗض  ،1ٍ ،صاع ألامت،
الجؼاثغ ،2007 ،م96؛ ومىس ى ألاخمضي هىٍىاث :آزاع
ألاصب مىس ى ألاخمضي هىٍىاث ،ظم٘ وج٣ضًم هجُب بً
زحرة ،1ٍ ،صاع البهاثغ ،الجؼاثغ ،2009 ،م
م.122-121
البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،اإلاهضع
-3
الؿاب ،٤م.98
 -4البكحر ؤلابغاهُمي :اإلاهضعهٟؿه ،م .224

 -5البكحر ؤلابغاهُمي ،آزاع،ج ،5اإلاهضع الؿاب،٤
م10؛ و ٖباؽ :البكير ؤلابغاهُمي ،ؤصًبا،1ٍ ،
البهاثغ ،الجؼاثغ ،ص.ث ،م.35
البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،اإلاهضع
-6
الؿاب ،٤م.98
 -7مهضاوي :البكير ؤلابغاهُمي هًاله وؤصبه،1ٍ ،
صاع ال٨ٟغ ،صمك ،٤ؾىعٍا 1988،م ،م.42
 -8البكحر ؤلابغاهُمي ،آزاع،ج ،5اإلاهضع الؿاب،٤
م.277
البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،اإلاهضع
-9
الؿاب ،٤م.230
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ٖلمُت بلى هظه ألاُ٢اع٦ ،ما قٛل هىاًٖ ٥ى
مغاؾال للمجم٘ اللٛىي بال٣اهغة وبٛضاص زم
4
صمكٖ ٤ام 1945م.
وٖىضما اهضالٕ الشىعة الخدغٍغٍت ؤًضها
ووظه هضاء بخاعٍش  15هىٞمبر 1954م بلى الكٗب
الجؼاثغي ًدشه ُٞه لاللخٟا ٝخى ٫الشىعة
الخدغٍغٍت والهبر ختى الىهغ لىُل خغٍخه
واؾخ٣الله وجُهحر البالص مً الىظىص
5
الاؾخٗماعي.
وبٗض الاؾخ٣ال ٫ؤوازغ ٖام  1962م ٖاص بلى
ؤعى الىًَ وؤ٢ام ؤو ٫نالة وزُب بجام٘
٦دكاوة٦ ،6ما ؤنضع بُان  1964/ 04 /16م
بالٗىصة بلى اإلابضؤ ؤلاؾالمي ،7وْل الكُش
ؤلابغاهُمي في بِخه ختى واٞخه اإلاىُت ًىم 05/19
1965/م وص ًٞبم٣برة ؾُضي ؤ بالٗانمت
ًىم 1965/ 05/ 20م ًٖ ٖمغ ًىاهؼ  76ؾىت
8
وؾِ خًىع ظماهحر ٦شُ ٠عخمه .

مضعؾت صاع الخضًض ؾىت  1937م وبٌٗ
1
الىىاصي الش٣اُٞت والكبابُت.
وهدُجت ليكاَه ال٨بحر الظي ؤػفج به ؤلاصاعة
الاؾخٗماعٍت واإلاىالحن لها جم اٖخ٣اله و هُٟه بلى
آٞلى ؾىت  1940بلى ٚاًت 1943م ،وٖىضما جىفي
ابً باصٌـ ًىم  16ؤٞغٍل  1940جم اهخساب
الكُش ؤلابغاهُمي عثِؿا للجمُٗت وهى في مٗخ٣له
ختى ؤٞغط ٖىه٦ ،ما ٖاص مغة ؤزغي بلى اإلاٗخ٣ل
الٗؿ٨غي بتهمت الشىعة بٗض خضور مجاػع 08
ماي  1945زم ؤَل ٤ؾغاخه ،وٖاص إلاؼاولت
وكاَه ،2و٢ام بةوكاء مٗهض ابً باصٌـ
ب٣ؿىُُىت ،زم ٢ام بةنضاع ظغٍضة البهاثغ في
مغخلتها الشاهُت ؾىت 1947م ،التي خاو ٫مً
زاللها ؤن ًد ٟٔالظاجُت الجؼاثغٍت .
زم ٖاص مغة زاهُت بلى اإلاكغ ١بخاعٍش  7ماي
 1952م بخ٩لُ ٠مً ظمُٗت الٗلماء بٗضما ػاع
ٞغوؿا في خضوص قهغ ظاهٟي ٖام  1952م
بمىاؾبت ٖ٣ض مىٓمت ألامم اإلاخدضة اظخماٖا
بباعَـ وهىا ٥اجهل بالىٞىص الٗغبُت اإلاكاع٦ت
و قغح لهم الًُ٣ت الجؼاثغٍت ٞضٖىا ؤلابغاهُمي
بلى ػٍاعة بلضاجهم ،3لظل ٪ػاع ؤلابغاهُمي ٖضة صو٫
صوٖ ٫غبُت وإؾالمُت ٦با٦ؿخان والٗغا،١
الؿٗىصًت ،مهغ،ال٩ىٍذٖ ،مانٞ ،لؿُحن،
وؾىعٍا مً ؤظل الخٗغٍ ٠بالًُ٣ت الجؼاثغٍت،
والخهىٖ ٫لى مؿاٖضة مالُت وإعؾا ٫بٗشاث

البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،اإلاهضع
-4
الؿاب ،٤م.103
 -5البكحر ؤلابغاهُمي ،آزاع،ج ،1اإلاهضع الؿاب،٤
م م.13-12
ً -6ىٓغ :زحر الضًً:مظ٦غاث،ج،1ص ،ٍ،اإلااؾؿت
الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ ،ص،ث،م.129
 -7البكحر ؤلابغاهُمي ،آزاع،ج ،5اإلاهضع الؿاب،٤
م.263
زحر الضًً :اإلاهضع الؿاب ،٤م 126؛ و
-8
الُاهغ ًٞالء ،ؤلامام الغائض الكُش دمحم البكير
ؤلابغاهُمي ،في ط٦غاه ألاولى ،ص ،ٍ.مُبٗت البٗض،
٢ؿىُُىت ،الجؼاثغ ،1967 ،م.26

 -1ببغاهُم مهُضًض :الضوع ؤلانالحي واليكاٍ
الؿُاس ي للكُش دمحم البكير ؤلابغاهُمي،1ٍ،صاع
٢غَبت ،الجؼاثغ،2011،م م.139-137
البكحر ؤلابغاهُمي :في ٢لب اإلاٗغ٦ت ،اإلاهضع
-2
الؿاب ،٤م م.103-102
 -3مهضاوي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م.59-58
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وال ــضًً والخ ــاعٍش اإلاك ــتر ٥و ٢ــض صمج ــذ لٗ ٣ــىص ف ــي
بَ ــاع ألام ــت ؤلاؾ ــالمُت 2بخإؾ ــِـ صول ــت اإلاىخ ــضًً
1269-1121م) بؼٖام ــت بـ ــً ج ــىمغث ،3وبٗـ ــض
اجهُاعه ــا ب ــغػث ُ٦اه ــاث ؾُاؾ ــُت مؿ ــخ٣لت جسً ــ٘
4
لىٟىط ألاؾغة الخا٦مت.
وٖىـ ـ ــضما صزـ ـ ــل الٗشمـ ـ ــاهُىن بلـ ـ ــى قـ ـ ــما٫
بٞغٍ ُ٣ـ ــا  ٞـ ــاجدحن وخ ـ ــضوا بل ـ ــضان ق ـ ــما ٫بٞغٍ ُ٣ـ ــا
بًم الجؼاثغ وجـىوـ وَـغابلـ للضولـت الٗشماهُـت
باؾخصىاء اإلاٛغب ألا٢ص ى ،ول ً٨فـي ال٣ـغن الخاؾـ٘
ٖكغ زًـٗذ البلـضان اإلاٛاعبُـت الشالر الجؼاثـغ،
ج ـ ــىوـ ،اإلا ٛـ ــغب ألا٢صـ ـ ـ ى) لؿ ـ ــُُغة الاؾ ـ ــخٗماع
الٟغوس ي واهٟهلذ َغابلـ لٟترة مً الى٢ذ ٖـً
بُ٣ــت اإلاٛــغب الٗغبــي بسًــىٖها لالخــخال ٫ؤلاًُــالي
ؾـ ـ ـ ــىت 1912م ،و٧ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــً اإلام٨ـ ـ ـ ــً ؤن ًدـ ـ ـ ــضر
الاؾخٗماع الىاخض الاؾخٗماع الٟغوس ي) هىٖا مـً
الت ـ ـرابِ ب ـ ــحن ألا ُ٢ـ ــاع الشالز ـ ــت ألاز ـ ــغي الؿ ـ ــالٟت
ال ــظ٦غٚ ،ح ــر ؤه ــه مح ــز م ــً خُ ــض الىي ــ٘ ال ٣ــاهىوي
ب ـ ـ ـ ـ ــحن الجؼاث ـ ـ ـ ـ ــغ باٖخباعه ـ ـ ـ ـ ــا ظ ـ ـ ـ ـ ــؼءا م ـ ـ ـ ـ ــً ألاعى

 -2مٟهىم اإلاٛغب الٗغبي :
بن البد ـ ــض ف ـ ــي مىي ـ ــىٕ اإلا ٛـ ــغب الٗغب ـ ــي
ؤلاؾـ ـ ــالمي 1اعج ـ ــبِ بجـ ـ ــض ٫مجه ـ ــي خ ـ ــى ٫مٟهـ ـ ــىم
ُ٦اه ــه ،وب ــالٗىصة بل ــى الخ ــاعٍش ًم ٨ــً ٞه ــم ن ــحروعة
ج٩ـ ـ ـ ــىن هـ ـ ـ ــظا الُ٨ـ ـ ـ ــان ٖبـ ـ ـ ــر مسخلـ ـ ـ ــ ٠اإلاغاخـ ـ ـ ــل،
ٞاإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت جمشـل امخـضاصا ظٛغاُٞـا مىخـضا
ؤو ُ٦اهــا ٌك ــتر ٥ؾ ــ٩اهه ف ــي وخ ــضة الج ــيـ والل ٛــت
 -1اإلاٛغب الٗغبي :هى ٖباعة ًٖ ٦خلت ظٛغاُٞت واخضة
جمخاػ بىٟـ السهاثو ،وبضؤث هظه ال٨خلت في ج٩ىٍجها
الخاعٍدي اإلاىخض مىظ بضاًت الخاعٍش وٚضث مىظ الٟخذ
ؤلاؾالمي لبالص اإلاٛغب الٗغبي وخضة خًاعٍت ،لظل٪
هجض هظه اإلاىُ٣ت التي حكملها الضعاؾت حٗغ ٝبٗضة
حؿمُاث مجها :بالص اإلاٛغب التي ؤَل٣ها الٗغب اإلاؿلمىن
ٖلى البالص وحٗني ٚغوب الكمـ باليؿبت للدجاػ،
وخضصها ٖبض الغخمً بً زلضون بإجها جمخض مً اإلاٛغب
ألا٢ص ى بلى مهغ خالُا ،ؤما بكغٍا ٞؿ٩اجها
البربغ،حكمل بالص اإلاٛغب زالزت ؤ٢الُم ،اإلاٛغب ألاصوى
بٞغٍُ٣ت) اإلاٛغب ألاوؾِ واإلاٛغب ألا٢ص ىً ،ىٓغ-
بل٣اؾم  :وخضة اإلاٛغب الٗغبي ٨ٞغة وو اٗ٢ا 1954
–  ،1975عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاه في الخاعٍش
الخضًض واإلاٗانغ ،بقغا :ٝقاوف خباس ي،
 ،2009/2008ظامٗت الجؼاثغ 09؛ وٖبض الغخمً ابً
زلضون٦ :خاب الٗبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في ؤًام
الٗغب والعجم والبربغ ومً ٖانغهم مً طوي
الؿلُان ألا٦بر ،ط ،12مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ ،1995
م ،م205 ،191 ،؛ ٦ما ًغي اإلااعر الٟغوس ي قاع٫
ؤهضعي ظىلُان " بإن جىوـ والجؼاثغ واإلاٛغب مجخمٗت
جال ٠وخضة ظٛغاُٞت مؿخ٣لت ًٖ بُ٣ت ؤظؼاء ال٣اعة
ختى ؤجها ٖغٞذ باؾم "بٞغٍُ٣ا الهٛغي" جمُحزا لها ًٖ
بُ٣ت ؤظؼاء ال٣اعة ٦ما ؤَلٖ ٤لحها اؾم "بالص ألاَلـ"
وهي حؿمُت ظٛغاُٞت لؿُدها الجبلي والعجباَها مىظ
ؤ٢ضم الٗهىع ،قاع ٫ؤهضعي ظىلُان :جاعٍش بٞغٍُ٣ا
الكمالُت ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.10 ،

ٖ -2بض م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغٍت اإلاٛاعبت ،ط،1
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م09 ،؛ وم٣الحي:صوع بلضان
اإلاٛغب الٗغبي في صٖم الثىعة الخدغٍغٍت -1945
1962م ،ط ،1ص ،)ٍ.صاع بىؾٗاصة لليكغ والخىػَ٘،
الجؼاثغ2012 ،م ،م.25 ،
 -3ظماٖ ٫بض الىانغ ماو٘ :اجداص اإلاٛغب الٗغبي –
صعاؾت ٢اهىهُت ؾُاؾُت ،ص ،)ٍ.صاع الٗلىم لليكغ
والخىػَ٘ ،الجؼاثغ2004 ،م ،م.13 ،
ٖ -4بض م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغٍت اإلاٛاعبت ،ط،1
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م10-09 ،؛ للمؼٍض ًىٓغ:
نالر الٗ٣اص :الؿُاؾت واملجخم٘ في اإلاٛغب الٗغبي،
ص ،)ٍ.مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت ،ال٣اهغة،
مهغ1971 ،م ،م.195 ،
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اإلادك ـ ــٗبت بالش٣ا ٞـ ــت الٟغاهٟ٨ىهُ ـ ــت٦ ،م ـ ــا ْه ـ ــغث
مهـ ــُلخاث ؤزـ ــغي يـ ــمً الش٣اٞـ ــت الاؾـ ــخٗماعٍت
املخ ــضصة إلاٟه ــىم الك ــما ٫ؤلاٞغٍ ٣ــي ،ومجه ــا ؤؾاؾ ــا
مهُلر اإلاٛغب  Maghrabالـظي قـإ اؾـخٗماله
خ ــضًشا ،وَك ــمل ؤ ُ٢ــاع اإلا ٛــغب ال ــشالر الغثِؿ ــُت
7
ؤو السمؿت اإلا٩ىهت لالجداص اإلاٛغب الٗغبي.
وه٨ـ ـ ـ ــظا ْـ ـ ـ ــل اإلاٛـ ـ ـ ــغب الٗغبـ ـ ـ ــي مغجبُـ ـ ـ ــا
باإلاكــغ ١الٗغبــي ولــم ًُ٣ــ٘ نــالجه بــضاع ؤلاؾــالم،
وْــل الخىانــل ال ــضًني والغوحــي ٢اثم ــا جإُ٦ــض ٖل ــى
واظ ــب الاهخم ــاء لؤلم ــت ؤلاؾ ــالمُت وللسال ٞــت٦ ،م ــا
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــضٖمذ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــغوابِ الش٣ا ُٞـ ـ ـ ـ ـ ــت والاظخماُٖ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
والؿُاؾ ـ ــُت ،زان ـ ــت ب ًٟـ ــل الخه ـ ــى ٝوالؼواً ـ ــا
والخًـ ــامً الؿُاس ـ ـ ي ؤخُاهـ ــا ،8وإن ٧ـ ــان اإلاٛـ ــغب
ًا٦ـ ــض اهدؿـ ــابه للمكـ ــغ ١الٗغبـ ــي ،بال ؤن الـ ــبٌٗ
ًـ ــغي ؤن للمٛـ ــغب الٗغبـ ــي زهىنـ ــُاث ظٛغاُٞـ ــت
وخًـ ــاعٍت قـ ــ٩لذ لـ ــه بَـ ــاع مخمح ـ ـزا ٖـ ــً اإلاكـ ــغ١
9
الٗغبي.
وًٞال ًٖ زهىنُاث الهىٍت والاهخماء
هىاظه في صعاؾدىا للمٛغب الٗغبـي نـٗىبت جدضًـض
ؤلاَ ـ ــاع الجٛغاف ـ ــي ،وم ـ ــا جغج ـ ــب ٖجه ـ ــا م ـ ــً از ـ ــخالٝ
اإلاه ــُلخاث والدؿ ــمُاث ،10وبالخ ــالي بهى ــا وٗ ــغٝ

الٟغوؿ ـ ــُت ،وج ـ ــىوـ واإلا ٛـ ــغب ألا٢ص ـ ـ ى ؤزً ـ ــٗخا
1
لىٓام الخماًت.
وفـ ـ ــي الٗهـ ـ ــض الاؾـ ـ ــخٗماعي هجـ ـ ــضه ًُلـ ـ ــ٤
مهُلر قما ٫بٞغٍُ٣ا ٖلى ؤُ٢اع اإلاٛغب الٗغبـي
الغثِؿــُت ،2التــي ًغاهــا ال٩اجــب الٟغوس ـ ي املســخو
فــي الكــاون اإلاٛاعبُــت بــى ٫بالُــا  )BaltaPaulؤن
اإلا ٛــغب الٗغب ــي ال٨بح ــر 3ؤزى ــاء الٟت ــرة اإلامخ ــضة ب ــحن
1964-1910م) ،ـ ٧ــان ٌٗ ــغ ٝبشالز ــت ؤ ُ٢ــاع وه ــي
ج ــىوـ والجؼاث ــغ واإلا ٛــغب ،4ل ٨ــً الباخ ــض ؾ ــمحر
ؤم ــحن ٌٗخب ــر ؤن ٧لم ــت اإلا ٛــغب ه ــي مجم ــل اإلاى ــاَ٤
التي جٚ ٘٣غب جهغ الىُل٣ً ،هض بها لُبُـا ،جـىوـ،
الجؼاثــغ واإلاٛــغب ومىعٍخاهُــا ،5لــظل ٪هجــض الٗضًــض
مـ ــً ال٨خـ ــاب والؿُاؾ ـ ـُحن الٗـ ــغب ًا٦ـ ــضون هـ ــظا
6
الُغح ومً بُجهم ؾٗض ػٚلى.٫
والج ـ ـ ــضًغ بال ـ ـ ــظ٦غ ؤن مه ـ ـ ــُلر ق ـ ـ ــما٫
بٞغٍ ُ٣ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــظي ـ ٧ـ ـ ـ ــان مخ ـ ـ ـ ــضاوال ز ـ ـ ـ ــال ٫الٗه ـ ـ ـ ــض
الاؾـ ـ ـ ـ ــخٗماعٍت ٢ـ ـ ـ ـ ــض باع٦خـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــضواثغ الٗلمُـ ـ ـ ـ ــت
والاؾدك ـ ـ ـ ـغاُ٢ت واخخً ـ ـ ـ ــيخه الىس ـ ـ ـ ــب اإلاٛاعبُ ـ ـ ـ ــت
 -1نالر الٗ٣اص :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.175 ،
م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغ اإلاٛاعبُت،ط1
ٖ -2بض
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.12 ،
 -3هظا اإلاهُلر ًُلٖ ٤لى الجؼء الكمالي مً ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت والظي ٦ثر اؾخٗماله في ألاصبُاث الؿُاؾُت
وألا٧اصًمُت ٌٗبر ًٖ جغ٦ت اؾخٗماعٍت ال جؼاٞ ٫غوؿا
جىْٟها في زُاباتها الؿُاؾُت الغؾمُت ٖلى اٖخباع ؤن
اإلاٛغب ال٨بحر ًًم مؿخٗمغاتهاً :ىٓغ هاملٖ :بض
الىهاب بً زلُ:٠اجداص اإلاٛغب الٗغبي بين خؿاباث
الؿاؾت وَمىخاث الكاعٕ ،1ٍ ،ميكىعاث صاع
َلُُلت ،الجؼاثغ2010 ،م  ،م.11 ،
ٖ - 4بض الىهاب بً زلُ :٠اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.11 ،
 -5ؾمحر ؤمحن :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.07 ،
ٖ -6بض الىهاب بً زلُ :٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 ،

م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغٍت اإلاٛاعبُت،
ٖ -7بض
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.12 ،
ً -8ىٓغ :ؤ مال٩ي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م82-81 ،؛
وٖبض م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغٍت اإلاٛاعبُت ،ط،1
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.10 ،
 -9الهغماس ي الهالر :م٣اعبت في بق٩الُت الهىٍت،
اإلاٛغب الٗغبي اإلاٗانغ ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤
2001م ،م.35 ،
 -10للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :مىمً الٗمغي :قٗاع
الىخضة ومًامُىه في اإلاٛغب الٗغبي ؤزىاء ٞترة
الٟ٨اح الىَني ،عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاه،
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ومكـ ـ ـ ــاٖغهم وختـ ـ ـ ــى َغٍ٣ـ ـ ـ ــت ج٨ٟحـ ـ ـ ــرهم ،وهمـ ـ ـ ــِ
خُ ـ ــاتهم٦ ،م ـ ــا ًجم ـ ــ٘ ب ـ ــحن مه ـ ــالخهم وٚاً ـ ــاتهم،
خؿــب مــا ًا٦ــضه الٗالمــت ابــً زلــضون ب٣ىلــه" :ؤن
وخــضة البِئــت جــاصي فــي الجهاًــت بلــى وخــضة ألازــال،١
3
والٗاصاث".
وه ٨ـ ــظا هج ـ ــض اإلا ٨ٟـ ــغ الٟغوسـ ـ ـ ي ؤعوؿ ـ ــذ
عٍىـ ــان ًا٦ـ ــض هـ ــظا الُـ ــغح ب٣ىلـ ــه" :بن ألامـ ــت ججـ ــض
ؤؾاؾ ــها ٢ب ــل  ٧ــل شـ ـ يء ف ــي وخ ــضة ألاعى" ،4وهى ــا
ًخط ـ ــر ب ـ ــإن َبُٗ ـ ــت الك ـ ــٗب جسخل ـ ــ ٠ب ـ ــازخالٝ
َبُٗــت ؤلا٢لــُم ،وهــظا ال ـغؤي ًىُبــٖ ٤لــى مىُ٣ــت
اإلاٛـ ـ ــغب الٗغبـ ـ ــي بط ؤن الىخـ ـ ــضة الجٛغاُٞـ ـ ــت بـ ـ ــحن
ؤُ٢ــاع اإلاٛــغب الٗغبــي ٧لهــا ج٣ــ٘ فــي ظــؼء واخــض فــي
 ٢ـ ـ ــاعة واخ ـ ـ ــضة ٖل ـ ـ ــى بد ـ ـ ــغ واخ ـ ـ ــض بمشاب ـ ـ ــت ه ُ٣ـ ـ ــت
ججــاوـ ،5و ٢ــض ؾ ــاًغ البك ــحر ؤلابغاهُم ــي ه ــظا
الُـغح بخإُ٦ـضه بـإن اإلاٛــغب الٗغبـي بجمُـ٘ ؤظؼاثــه
الُبُُٗ ــت مخه ــلت ببًٗ ــها ال ــبٌٗ 6ل ــظلٞ ٪ه ــى
ٌٗخب ــر اإلاٛـ ــغب الٗغب ــي بإهـ ــه وخ ــضة ال جخجـ ـؼؤ ،7ألن
الٗام ــل الجٛغاف ــي الىخ ــضة الجٛغا ُٞــت) ـ ٧ــان له ــى
صوع ٦بحر في ج٩ىًٍ ؤمت واخضة.
لئلق ــاعة ؤن اإلا ٛــغب الٗغب ــي ٌ ُٛــي ج٣غٍب ــا
مؿـ ـ ــاخت ج٣ـ ـ ــضع ب ـ ـ ــ٧ 4.670.000:لـ ـ ــمٞ ،2ـ ـ ــالجؼاثغ

الُ ـ ـ ــىم ب ـ ـ ــإن ق ـ ـ ــٗىب اإلاىُ ٣ـ ـ ــت الت ـ ـ ــي اؾ ـ ـ ــخٗاصث
ؾُاؾتها ق٩لذ زمؿـت بلـضان مؿـخ٣لت هـي لُبُـا،
جـ ـ ــىوـ ،الجؼاث ـ ـ ــغ ،اإلا ٛـ ـ ــغب ألا٢ص ـ ـ ـ ى ،مىعٍخاهُ ـ ـ ــا
باإليـ ـ ــاٞت بلـ ـ ــى الصـ ـ ــخغاء الٛغبُـ ـ ــت التـ ـ ــي ال ً ـ ـ ـؼا٫
الس ــال٢ ٝاثم ــا خىله ــا ،1ه ــظه البل ــضان مخىان ــلت
الج ـ ـ ــىاع مخم ـ ـ ــاًؼة ف ـ ـ ــي ألاهٓم ـ ـ ــت الضؾ ـ ـ ــخىعٍت وف ـ ـ ــي
الخىظهــاث الؿُاؾــُت والا٢خهــاصًت ،ومخٟاوجــت فــي
مىاعصهـ ـ ــا الُبُُٗـ ـ ــت ،2ومـ ـ ــً زمـ ـ ــت هدـ ـ ــاو ٫عنـ ـ ــض
الٗىامـل اإلاكـتر٦ت لخدُ٣ــ ٤الىخـضة اإلاٛاعبُـت ٖىــض
٢اثض ظمُٗت الٗلمـاء اإلاؿـلمحن الكـُش البكـحر
ؤلابغاهُمي ؟.
ٖ -3ىام ـ ــل حك ـ ــ٩ل الىخ ـ ــضة اإلاٛاعبُ ـ ــت ٖى ـ ــض دمحم
البكير ؤلابغاهُمي:
مً زال ٫ألاَاعٍذ الؿاب٣ت ًٖ مٟهـىم وخـضة
اإلا ٛـ ــغب الٗغب ـ ــي ،والدؿ ـ ــائ ٫ال ـ ــظي َغخى ـ ــاه ٖ ـ ــً
ٖىام ـ ـ ــل حك ـ ـ ــ٩ل ه ـ ـ ــظه الىخ ـ ـ ــضة اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت ٖى ـ ـ ــض
ؤلابغاهُم ــي  ،هد ــاو ٫ف ــي ه ــظا اإلا ٣ــا ٫الخٗ ــغٖ ٝل ــى
الٗىامـ ــل اإلاكـ ــتر٦ت بـ ــحن بلـ ــضان وقـ ــٗىب اإلاٛـ ــغب
الٗغبي في ما ًلي:
-1الٗامل الُبُعي:
ٌٗخبـ ـ ــر ؤلا٢ل ـ ـ ــُم ؤو ال ـ ـ ــىًَ ٖىه ـ ـ ــغ م ـ ـ ــً
ٖىان ــغ وخ ــضة ؤي ق ــٗب م ــً ق ــٗىب اإلاٗم ــىعة،
ٌِٗل ٖلى عٗ٢ـت ظٛغاُٞـت مخجاوؿـت ،ألهـه ٌكـ٩ل
الىٖ ـ ــاء الجٛغاف ـ ــي ؤو الُبُع ـ ــي ال ـ ــظي ًجم ـ ــ٘ ب ـ ــحن
ؤ ٞـغاص مجخم ــ٘ ،ؤو ق ــٗب ،ؤو ؤم ــت واخ ــضة وه ــى م ــا
ًىخ ـ ــض ب ـ ــحن ؤ ٞـ ـغاص ه ـ ــظا الك ـ ــٗب ف ـ ــي ؤخاؾِؿ ـ ــهم

 - 3عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت الىَىُت،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م42 ،؛ ومىمً الٗمغي :اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م.38 ،
 -4عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت الىَىُت،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.42 ،
 - 5ؤهىع الجىضي:اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.104 ،
البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ ،اإلاهضع
-6
الؿاب ،٤م477 ،؛ وؤلابغاهُمي:آزاع ،ط ،2اإلاهضع
الؿاب ،٤م .467
البكحر ؤلابغاهُمي :اإلاهضع هٟؿه ،ط ،4م،
-7
.301

ظامٗت مىخىعي٢ ،ؿىُُىت ،الجؼاثغ2010-2009 ،م،
م م.33-25 ،
ٖ -1بض م٣الحي :الٗال٢اث الجؼائغٍت اإلاٛاعبُت،ط،1
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 ،
ٖ -2بض الىهاب بً زلُ :٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 ،
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جدخل ؤػٍض مً ههٟه ؤي٧2.381.741لم 2اإلاغجبـت
ع ٢ـ ـ ــم  01بٞغٍ ُ٣ـ ـ ــا و ٖ 10اإلاُ ـ ـ ــا) ،ز ـ ـ ــم جلحه ـ ـ ــا لُبُ ـ ـ ــا
٧1.759.540لــم ،2ؤمــا اإلاٛــغب ًمخــض ٖلــى مؿــاخت
٧445.050لـ ـ ــم ،2وؤزح ـ ـ ـرا جـ ـ ــىوـ التـ ـ ــي ال جخٗـ ـ ــضي
مؿ ـ ـ ــاختها ٧164.150ل ـ ـ ــم ،2بن مؿ ـ ـ ــاخت اإلا ٛـ ـ ــغب
ؤلاظمالُـ ــت ال حُٛـ ــي ختـ ــى  6/1مـ ــً مؿـ ــاخت ٢ـ ــاعة
ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمذ
بٞغٍُ٣ا  30ملُىن ٧لم، 1 2
للمىُ ٣ــت اإلاٛاعبُ ــت ب ــان جخمح ــز بمى ٢ــ٘ اؾ ــتراجُ ي
ه ــام2بةق ــغٞها ٖل ــى ٖغًٍ ــت بدغٍ ــت ٦بح ــرة ه ُ٣ــت
ججـ ــاوـ) ،وؤًً ـ ــا ال٣ـ ــغب م ـ ــً اإلاًـ ــاً ٤البدغٍ ـ ــت
"مًــُ٢ ٤ىــاة الؿــىَـ وظبــل َــاع، "١ممــا ظٗلهــا
ملخ٣ـ ـ ـ ـ ــى الُـ ـ ـ ـ ــغ ١الخجاعٍـ ـ ـ ـ ــت الٗاإلاُـ ـ ـ ـ ــت ،بيـ ـ ـ ـ ــاٞت
بلىكؿ ـ ـ ــاٖت اإلاؿ ـ ـ ــاخت ؤصي بلـ ـ ـ ــى جىـ ـ ـ ــىٕ ألا٢ـ ـ ـ ــالُم
اإلاىازُــت ،بيــاٞت بلــى وخــضة الخًــاعَـ ،و٧ــل هــظا
ً ــاصي بل ــى ٦ث ــرة الخ ــضوص مم ــا ؾ ــِىٗ٨ـ باإلًج ــاب
ٖل ـ ــى اإلاب ـ ــاصالث الخجاعٍ ـ ــت م ـ ــ٘ صو ٫الج ـ ــىاع ،مم ـ ــا
ؾــُيخج ٖىــه فــي جهاًــت اإلاُــاٖ ٝال٢ــاث صبلىماؾــُت
وبالخ ــالي ه ــظا اإلاى ٢ــ٘ الاؾ ــتراجُ ي للم ٛــغب الٗغب ــي
ؾ ـ ـ ــمذ ل ـ ـ ــه ؤن ً ٣ـ ـ ــىم ب ـ ـ ــضوع ظُ ـ ـ ــى ؾُاس ـ ـ ـ ي ٖل ـ ـ ــى
الهـ ــُٗض ؤلا٢لُمـ ــي والـ ــضولي فـ ــي مجـ ــا ٫الٗال٢ـ ــاث
الضولُت.
ومى ـ ـ ــه هسل ـ ـ ــو ب ـ ـ ــإن الٗام ـ ـ ــل الُبُع ـ ـ ــي
الجٛغافي) في اإلاٛـغب الٗغبـي لـه صوع ٦بحـر وخاؾـم
فـ ـ ــي ج ٩ـ ـ ــىًٍ الىخ ـ ـ ــضة اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت وج ـ ـ ــىٞحر ألاعي ـ ـ ــُت
الهالخت لبىاء مجخم٘ مٛاعبي مىخض ومخماؾ.٪
-2الٗامل اللٛىي:
حٗخب ــر الل ٛــت ف ــي هٓ ــغ الب ــاخشحن وال٨خ ــاب
٦م ٣ــىم ؤؾاس ـ ي م ــً م٣ىم ــاث الصسه ــُت وهىٍ ــت

ؤً ــت ؤم ــت ؤو ق ــٗب م ــً الك ــٗىب ال ًسخل ــٖ ٠لحه ــا
ازىــان ،3ألجهــا حٗخبــر عمــؼ لؤلنــالت وٖغا٢ــت واهخمــاء
الكٗىب وحٗبحرا ًٖ ؤمجاصها وجاعٍسهـا ٦مـا ًـظ٦غ
ؤخ ــض ال٨خ ــاب  ٢ــاثال« :بن الخ ــاعٍش ٌٗلمى ــا ؤه ــه ٧لم ــا
وظـضث ؤمـت مـً ألامــم بال و٧اهـذ لهــا لٛتهـا السانــت
وؤن  ٣ٞــضاجها له ــظه الل ٛــت ً ــاصي به ــا ال مدال ــت بل ــى
ّ
 ٣ٞـ ـ ــضان وٖحه ـ ـ ــا وآهُته ـ ـ ــا وطاجُته ـ ـ ــا ...بال ؤن اللٛـ ـ ـ ــت
اإلا٨خىب ـ ــت ه ـ ــي ؤلاؾ ـ ــمىذ ال ـ ــظي ًً ـ ــمً جماؾـ ـ ــ٪
الىخ ــضة الىَىُ ــت وه ــي الٗ ــغوة ال ــىز٣ى الت ــي ج ــغبِ
بـ ــحن ألاخُـ ــاء وجهـ ــل بـ ــاألمىاث وٍ٨خـ ــب بهـ ــا سـ ــجل
4
ألامم.»...
وف ـ ــي ه ٟـ ـــ اإلاً ـ ــماع ًا ٦ـ ــض الُٟلؿ ـ ــىٝ
ألاإلااوي ُٞسخـه  )Fichteنـاخب ٞلؿـٟت آلاهُـت ؤو
الظاجُــت ب٣ىلــه بــإن" :اللٛــت هــي ألاؾــاؽ فــي ج٩ــىًٍ
ألامـ ــت ،واللٛـ ــت هـ ــي ظهـ ــاػ الاظخمـ ــإ فـ ــي ؤلاوؿـ ــان،
والل ٛــت وألام ــت ؤم ـغان مخالػم ــان ومخٗ ــاصالن" ،5ؤم ــا
مهـ ــُٟى نـ ــاص ١الغاٞعـ ــي ً٣ـ ــى ٫هـ ــى ألازـ ــغ بـ ــان
الل ٛــت ه ــي " :ن ــىعة وظ ــىص ألام ــت بإ٩ٞاعه ــا ومٗاهحه ــا
وخ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ٤هٟىؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــها وظ ـ ـ ـ ـ ـ ــىصا مخمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزا ٢اثم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بسهاثه ـ ــه" ،6واًً ـ ــا الُٟلؿ ـ ــى ٝألاإلا ـ ــاوي آز ـ ــغ
ًـ ــضرى هـ ــغصع"1803-1744 "Van-J Herderم)
ُٞا٦ـ ــض بـ ــإن« :اللٛـ ــت ال٣ىمُـ ــت هـ ــي بمجزلـ ــت الىٖـ ــاء
الــظي جدكــ٩ل بــه ،وجدٟــٔ ُٞــه ،وجيخ٣ــل بىاؾــُت

ً - 3ىٓغ :عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت
الىَىُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .25-24
 -4مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.49 ،
ً -5ىٓغ :عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت
الىَىُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .27
 - 6مهُٟى ناص ١الغاٞعي :اإلاهضع الؿاب ،٤م.28 ،

 -1مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.39 ،
 - 2للمؼٍض ًىٓغ :مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م
.44-41
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ؤ ٩ٞـ ــاع الك ـ ــٗب» ،1ألن الل ٛـ ــت ه ـ ــي الىٖ ـ ــاء ال ـ ــظي
ًدك٩ل مىه ال٨ٟغ.
ومــً هــظه اإلاىُل٣ــاث ًخطــر لىــا بــان هــظا
ًىُب ـ ــ ٤ؤًً ـ ــا ٖل ـ ــى صوع الل ٛـ ــت الٗغبُ ـ ــت وؤهمُته ـ ــا
ٗ٦ىه ــغ جىخُ ــض ب ــحن ؤبى ــاء اإلا ٛــغب الٗغب ــي ٞ ،2ــةن
الضو ٫التي حٗا٢بذ ٖلى هظا الكـما٧ ٫اهـذ ج٨خـب
بلٛتهـ ـ ــا بـ ـ ــضاء مـ ـ ــً الُٟيُُ٣ـ ـ ــحن بلـ ـ ــى البحـ ـ ــزهُُحن،
وخُىمــا ظــاء ؤلاؾــالم اإلابــاع ٥وظــض فــي هــظه الغٗ٢ــت
الل ٛـ ـ ــت الالجُيُ ـ ـ ــت ،الت ـ ـ ــي اهته ـ ـ ــذ باهته ـ ـ ــاء الغوم ـ ـ ــان
البحـ ـ ــزهُُحن وخلـ ـ ــذ مدلهـ ـ ــا اللٛـ ـ ــت الٗغبُـ ـ ــت لٛـ ـ ــت
ال٣ـ ـ ـغآن ال ٨ـ ــغٍم ٞإ٢ب ـ ــل ٖلحه ـ ــا الؿ ـ ــ٩ان َىاُٖ ـ ــت
ٞإج٣ىىه ـ ـ ـ ــا واؾ ـ ـ ـ ــخٗملىها ف ـ ـ ـ ــي ؤلاصاعة وؤن ـ ـ ـ ــبدىا
ٌؿـ ـ ـ ــحرون به ـ ـ ـ ــا صوالُـ ـ ـ ــب الخ ٨ـ ـ ـ ــم وٍالٟـ ـ ـ ــىن به ـ ـ ـ ــا
وٍخس ــاَبىن به ــا م ــ٘ اؾ ــخمغاع اللهج ــت الىىمُضً ــت
مٗه ـ ــا ب ـ ــضون جى ـ ــاٞغ وال حك ـ ــا٦ـ ،وال ن ـ ـغإ ،وال
زهــام ،وال ٖه ــبُت ،ألن ؤلاؾ ــالم ع ٞــ٘ مؿ ــخىاهم
ال٨ٟـ ـ ــغي وظٗله ـ ـ ــم ٌِٗك ـ ـ ــىن لٗب ـ ـ ــاصة وخ ـ ـ ــضه
وللىخــضة الىَىُــت ٦مــا ً٣ــا ٫الُــىم 3ؤي اؾــخٗغبىا
اؾ ـ ــخٗغابا جام ـ ــا ،4واعجً ـ ــىا بالل ٛـ ــت الٗغبُ ـ ــت ل ٛـ ــت
له ــم ،5وٍغظ ــ٘ طل ــ ٪البك ــحر ؤلابغاهُم ــي ل ٣ــىة

ج ــإزحر ال ٟــاجدحن وجمح ــزهم بالٗ ــض ٫وؤلاخؿ ــان ٖ ــً
6
ؾاب٣حهم.
وه ٨ـ ـ ــظا ْل ـ ـ ــذ اللٛـ ـ ـ ــت الٗغبُ ـ ـ ــت بمشابـ ـ ـ ــت
الىخ ــضة اللٛىٍ ــت لك ــٗىب اإلا ٛــغب الٗغب ــي خؿ ــب
مإ ٦ـ ــضه ؤلابغاهُم ـ ــي ب٣ىل ـ ــه ب ـ ــإن« :اإلاٛـ ــغب الٗغب ـ ــي
وخـ ـ ــضة ال جخج ـ ـ ـؼؤ ...ظمٗتهـ ـ ــا الٗغوبـ ـ ــت ٖلـ ـ ــى بُاجهـ ـ ــا
وآصابه ـ ــا وظمٗه ـ ــا الك ـ ــغٖ ١ل ـ ــى الى ـ ــىع ...بٗش ـ ــه م ـ ــ٘
٦خاث ـ ــب ال ٟـ ــخذ ألاو ٫وم ـ ــ٘ الل ٛـ ــت الت ـ ــي وظهه ـ ــا م ـ ــ٘
٢ىا ٞـ ـ ــل بن ـ ـ ــي ه ـ ـ ــال ،7»٫وًٍ ـ ـ ــُ ٠ؤًً ـ ـ ــا ب٣ىل ـ ـ ــه:
« ً٢ـ ـ ــذ الٗغوب ـ ـ ــت ب٣ىته ـ ـ ــا وعوخاهُته ـ ـ ــا ،وآصابه ـ ـ ــا،
وؾــمى زهاثهــها ،وامخــضاص ٖغو٢هــا فــي ألا٦ــغمحن
ألاوٖ ...٫ل ــى بغبغٍ ــت ٧اه ــذ مىدك ــغة به ــظا الك ــما،٫
وب٣اً ـ ــا آعٍ ـ ــت ٧اه ـ ــذ مىدك ـ ــغة  ُٞـ ــه ،و ٗٞـ ــل ال ـ ــؼمً
الُىٍـ ــل ٗٞلهـ ــا ختـ ــى وس ـ ـ ى الىـ ــاؽ ووس ـ ـ ى الخـ ــاعٍش
الخــضًض ؤن هىــا ظيؿــا ٚحــر ٖغبــي ،وهــظه الٗغوبــت
ألانــلُت الٗغٍ٣ــت فــي هــظا الــىًَ ،هــي التــي نــحرجه
وَىـ ــا واخـ ــضا ،ال جٟغ٢ـ ــه بال الؿُاؾـ ــت»٦ 8ؿاؾـ ــت
السال ٝفي الٗهىع الىؾُى وؾُاؾـت الاؾـخٗماع
الٟغوس ي الٛاػي.
وم ــً زم ــت ن ــاعث الل ٛــت الٗغبُ ــت ٧ىخ ــضة
لٛىٍ ــت ؾ ــاثضة ف ــي  ٧ــل اجد ــاص اإلا ٛــغب الٗغب ــي خت ــى
الٗىه ــغ البرب ــغي 9وه ــظا بخإ ُ٦ــض اإلا ــاعر الٟغوسـ ـ ي

ً - 1ىٓغ :عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت
الىَىُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .27
 - 2ؤهىع الجىضي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.104 ،
الُاهغ ٖؼويٖ :ىامل وخضة اإلاٛغب
ً -3ىٓغ:
الٗغبي ،مجلت الترار ،الٗضص ،08ؾبخمبر 1995م ،م،
.199
 - 4الًُٟل الىعزالوي :الجؼائغ الثائغة.ٍ ،ط) ،صاع
الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَٖ٘ ،حن ملُلت ،الجؼاثغ،
2009م ،م.68 ،
ٖ -5ال الٟاس ي :الخغ٧اث الاؾخ٣اللُت في اإلاٛغب
الٗغبي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م ،ن.

ٖ -6بض الغخمً قِبان :ؤلامام دمحم البكير ؤلابغاهُمي
واللٛت الٗغبُت ،اإلاهغ الؿاب ،٤م.81 ،
 -7البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع الؿاب،٤
م.301 ،
البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ،
ً -8ىٓغ:
اإلاهضع الؿاب ،٤م م.478-477 ،
 ٠ُ٦ :صزلذ
 -9للمؼٍض ًىٓغٖ :بض الٗؼٍؼ ٖبض
الٗغبُت اإلاٛغب الٗغبي؟ ،مجلت ألامت ،صون ٖضص ،طو
الدجت 1403هـ ،م ،م.16 ،12 ،
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"عوج ـ ــي لىجىعه ـ ــى"  ٖ )Rogerletournauـ ــً هـ ـ ــظه
الىخضة اللٛىٍت التي ججم٘ ؾ٩ان اإلاٛـغب الٗغبـي،
ول٨ى ـ ــه ال ًا ٦ـ ــض ب ـ ــإن الل ٛـ ــت الٗغبُ ـ ــت ه ـ ــي ألا٦ث ـ ــر
اؾـ ـ ــخٗماال وؤلاوؿـ ـ ــان اإلاٛـ ـ ــاعبي مٗـ ـ ــغو ٝبخ٩لمـ ـ ــه
اللٛــت الٗغبُــت ،1ول٨ــً مــً عؤي ٖ٨ـــ طلــ ٪حهــضٝ
بلى يغب الىخضة اللٛىٍت بةخضار اه٣ؿـام لٛـىي
هدُجـ ــت بصعا٦هـ ــم لـ ــضوع اللٛـ ــت ٦غابُـ ــت بـ ــحن ؤ ٞـ ـغاص
املجخمـ٘ الىاخــض مشلمــا طهــب فـي هــظا الُــغح قــاع٫
ؤه ـ ـ ـ ــضعي ظىلُ ـ ـ ـ ــان بإه ـ ـ ـ ــه جىظ ـ ـ ـ ــض ز ـ ـ ـ ــالر ٖغبُ ـ ـ ـ ــاث
الخ٣لُضً ـ ـ ــت ،الٗه ـ ـ ــغٍت ،والٗامُ ـ ـ ــت) م ـ ـ ــ٘ وظ ـ ـ ــىص
لهجــاث مدلُــت طاث ؤنــى ٫بغبغٍــت وبٗــٌ اللٛــاث
ألازـ ــغي الؿـ ــاثضة ،2ول٨ـ ــً هـ ــظا الُـ ــغح ًبـ ــضو لىـ ــا
يـ ــُٟٗا ألن وؿـ ــبت اإلاخ٩لمـ ــحن باللهجـ ــت ألاماػَُٛـ ــت
جسخل ـ ــ ٠م ـ ــً بل ـ ــض آلز ـ ــغ اإلا ٛـ ــغب ألا٢صـ ـ ـ ى %36
3
والجؼاثغ  ،%25وجىوـ ال جخجاوػ .)%1
ون ـ ـ ــٟىة ال ٣ـ ـ ــى ٫حٗخب ـ ـ ــر الل ٛـ ـ ــت الٗغبُ ـ ـ ــت
الٗام ــل الل ٛــىي) عم ــؼ وخ ــضة الك ــٗىب اإلاٛاعبُ ــت
الظًً حٗلمىها وا٦دؿـبذ اإلاىُ٣ـت حؿـمُت اإلاٛـغب
الٗغب ـ ــي ،وخت ـ ــى هُئ ـ ــتهم الت ـ ــي جىخ ـ ــضوا ٞحه ـ ــا ي ـ ــض
الاؾـ ــخٗماع خملـ ــذ اؾـ ــم "م٨خـ ــب جدغٍـ ــغ اإلاٛـ ــغب
الٗغبــي /لجىــت جدغٍــغ اإلاٛــغب الٗغبــي" وٚحرهــا مــً
الدؿمُاث.
-3الٗامل الضًني:
ٌٗخب ـ ـ ــر الٗام ـ ـ ــل ال ـ ـ ــضًني واإلا ـ ـ ــظهبي ل ـ ـ ــضي
الك ــٗىب ٖام ــل ه ــام باٖخب ــاعه ،الٗىه ــغ الغوح ــي
ال ــظي ٌُٗ ــي لؤلم ــت ٢ىته ــا وجماؾ ــ٨ها الاظخم ــاري،

وبىاء وخضتها ال٣ىمُت ٖلى ؤؾـ ٢ىٍت ألهه ٌكـ٩ل
الامخـضاص الغوحـي بـحن ألاٞـغاص والجماٖـاث ،4وه٨ـظا
وه٨ــظا هجــض عابــذ جغ ـ ٧ـي ًا٦ــض طلــ ٪ب٣ىلــهٞ« :لــِـ
زم ــت ق ــ ٪ف ــي ؤن ؾ ــُاصة صً ــً واخ ــض ،ف ــي ظماٖـ ــت
مُٗىت ً٩ىن مً ٖىامل جماؾـ٨ها و٢ىتهـا٦ ،مـا هـى
ق ــإن ال ــضًً ؤلاؾ ــالمي ف ــي ؤ ُ٢ــاع اإلا ٛــغب الٗغب ــي
5
مشال».
وججـضع ؤلاقــاعة ؤهــه ٢بــل م ــيء ؤلاؾــالم فــي
ال ٣ـ ــغن الؿ ـ ــاب٘ ٖك ـ ــغ اإلا ـ ــُالصي ٧اه ـ ــذ ف ـ ــي ق ـ ــما٫
بٞغٍُ٣ـ ــا صًاهـ ــاث ٧الحهىصًـ ــت واإلاؿـ ــُدُت والىزيُـ ــت،
وبمج ـ ــغص ؤن ٖ ـ ــم ؤلاؾ ـ ـالم اإلا ٛـ ــغب الٗغب ـ ــي ؤن ـ ــبذ
الـضًً مىخـضا لهـظه اإلاىُ٣ـت ممـا ظٗلهـا جسـغط مـً
الاز ــخال ٝال ــضًني وجغج ٟــ٘ بل ــى صً ــً واخ ــض وم ــظهب
واخــض ال ٞــغُٞ ١ــه بــحن صزُــل ؤو ؤنــُل بــحن ٖغبــي
ؤوهىمُ ـ ـ ـ ــضي و٧له ـ ـ ـ ــم ؾىاؾ ـ ـ ـ ــُت ؤمام ـ ـ ـ ــه ٧إؾ ـ ـ ـ ــىان
اإلاكـ ـ ـ ـ ــِ ،6وؤن ـ ـ ـ ــبذ ال ـ ـ ـ ــضًً ؤلاؾ ـ ـ ـ ــالمي بمشابـ ـ ـ ـ ــت
السغؾ ـ ــاهت ؤلاؾ ـ ــمىدُت اإلاؿ ـ ــلخت ف ـ ــي جىخُ ـ ــض ه ـ ــظه
الك ـ ـ ــٗىب اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت ،وبه ـ ـ ــظا اله ـ ـ ــضص ً ٣ـ ـ ــى٫
البك ــحر ؤلابغاهُم ــي ب ــإن« :اإلا ٛــغب الٗغب ــي ظمٗخ ــه
ًــض وعبُخــه بغبــاٍ واخــض هــى ؤلاؾــالم والٗغوبــت
ومــ٘ ؤلاؾــالم ال٣ــىة مــ٘ الٗغوبــت ؤلابــاء والكــم ٞــال
جٟغ ٢ـ ــه ً ـ ــض الك ـ ــُُان» ،7ألن خؿ ـ ــبه ؤن الٗغوب ـ ــت
8
خٟٓذ ؤنى ٫الضًً في اإلاٛغب الٗغبي.
 -4عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت الىَىُت،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.32 ،
 -5عابذ جغ٧ي :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.34 ،
 -6الُاهغ ٖؼوي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.198 ،
 -7البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع الؿاب،٤
م.301 ،
البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ ،اإلاهضع
-8
الؿاب ،٤م.477 ،

ً -1ىٓغ :مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م-49 ،
.50
 -2للمؼٍض ًىٓغ :قاع ٫ؤهضعي ظىلُان :بٞغٍُ٣ا
الكمالُت حؿير ،اإلاهضع الؿاب ،٤م م.31-30 ،
ً -3ىٓغ :مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.50 ،
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ال٣ىمُـ ــت ،3وفـ ــي املخآٞـ ــت ٖلـ ــى وخـ ــضة الكـ ــٗىب
اإلاٛاعبُـ ـ ــت يـ ـ ــض ٖىامـ ـ ــل الهـ ـ ــضم والخسغٍـ ـ ــب التـ ـ ــي
جخٗغى لهما مً َغ ٝالاؾخٗماع وؤطهابه.
-4الٗامل الخاعٍخي:
بن الخ ــاعٍش اإلاك ــتر ٥للك ــٗىب بل ــى ظاه ــب
اللٛت اإلاكتر٦ت مً ؤهم ٖىامل ُ٢ام وخضة ٢ىمُـت
للك ـ ــٗىب الجماٖ ـ ــت) ،ألن الل ٛـ ــت ه ـ ــي عوح ألام ـ ــت
والخـ ــاعٍش هـ ــى يـ ــمحرها ،4ؤمـ ــا الُٟلؿـ ــى ٝألاإلاـ ــاوي
قـ ـ ــىبجهاوع فـ ـ ــي هٟـ ـ ـــ الؿـ ـ ــُا٣ً ١ـ ـ ــى ٫ؤًًـ ـ ــا" :بن
الخ ــاعٍش لؤلم ــم بمشاب ــت الٗ ٣ــل لؤل ٞـغاص" ،ل ٨ــً ؤخ ــض
اإلا ـ ــاعزحن ٌٗخب ـ ــر ب ـ ــإن« :املجخمٗ ـ ــاث ؤلاوؿ ـ ــاهُت ال
جدُا ِ٣ٞ ،في الخايغ وإهما حؿخمض وظىصهـا مـً
اإلااض ـ ـ ي بط حهمه ـ ــا  ُ٦ـ ــ ٠ج٩ىه ـ ــذ وجُ ـ ــىعث وطل ـ ــ٪
لدؿــخُُ٘ ؤن جدبــحن وظهــت هٓغهــا فــي اإلاؿــخ٣بل»،5
ممـ ـ ــا ًـ ـ ــضٖ ٫لـ ـ ــى ؤهمُـ ـ ــت الٗامـ ـ ــل الخـ ـ ــاعٍدي لـ ـ ــضي
الكـ ــٗىب فـ ــي اإلااض ـ ـ ي والخايـ ــغ واإلاؿـ ــخ٣بل ،ألن
الخ ـ ـ ــاعٍش ه ـ ـ ــى صعاؾ ـ ـ ــت اإلااض ـ ـ ـ ي إلاٗغ ٞـ ـ ــت الخاي ـ ـ ــغ
إلؾدكـ ـ ـغا ١اإلاؿ ـ ــخ٣بل ل ـ ــظلٞ ٪ه ـ ــى ٌُٗ ـ ــض هٟؿ ـ ــه
صاثما.
وم ـ ــً زم ـ ــت ٌٗخب ـ ــر الخ ـ ــاعٍش بمشاب ـ ــت طا ٦ـ ــغة
الكـ ــٗىب ويـ ــمحرها ٞهـ ــى هخـ ــاط ٖىامـ ــل ؾُاؾـ ــُت
وا٢خهـ ــاصًت واظخماُٖ ـ ــت و٨ٞغٍـ ــت وؾ ـ ــُ٩ىلىظُت،
اهبش ـ ـ ـ ــٖ ٤ب ـ ـ ـ ــر  ٢ـ ـ ـ ــغون ج ـ ـ ـ ــضعٍجُا واجس ـ ـ ـ ــظ ؾ ـ ـ ـ ــماث
مك ـ ـ ــتر٦ت ،6خُ ـ ـ ــض جل ـ ـ ــ ٪ألاخ ـ ـ ــضار الت ـ ـ ــي ٖغٞته ـ ـ ــا
اإلاىُ ٣ـ ــت اإلاٛاعبُ ـ ــت هدُج ـ ــت حٗغي ـ ــها للٗضً ـ ــض م ـ ــً

وه٨ـ ــظا ًغظ ـ ــ٘ الكـ ــُش ؤلابغاهُم ـ ــي ؾ ـ ــبب
اعجًاء الكـٗىب اإلاٛاعبُـت للـضًً ؤلاؾـالمي ٖ٨ــ
ال ـ ــضًاهاث ألاز ـ ــغي ب٣ىل ـ ــه« :ل ـ ــم ً ـ ــازغ ال ٟـ ــاجدىن
اإلاخٗ ـ ـ ــا٢بىن ٖل ـ ـ ــى الك ـ ـ ــما ٫ؤلاٞغٍ ٣ـ ـ ــي ،وال ؤز ـ ـ ــغث
ألاصً ــان الغاخل ــت ٖلُ ــه ،ظ ــؼء مى ــا ؤز ــغ ؤلاؾ ــالم ،...
طل ــ ٪ألن ال ٟــاجدحن لهـ ــظا ال ــىًَ٢ ،ب ــل ؤلاؾـ ــالم،
بهم ــا ظ ــائوا ب ــضًً ال ٣ــىة ،ؤم ــا ؤلاؾ ــالم  ٣ٞــض ظ ــاء
بالٗ ــض ٫وؤلاخؿـ ــان ،وظـ ــاء وا ُٞــا بمُالـ ــب الـ ــغوح
ومُالــب الجؿــم ،وظــاء إل ٢ـغاع ؤلاوؿــاهُت بمٗىــاه
الص ـ ـ ــخُذ ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــظه ألاعى ،ل ـ ـ ــظل ٧ ٪ـ ـ ــان ؾ ـ ـ ــغَ٘
اإلاــضازل بلــى الىٟــىؽ ،لُُــ ٠الخسلــل فــي ألا٩ٞــاع،
 ٢ــىي الخ ــإزحر ٖل ــى الٗ ٣ــى ،٫ول ــظل َ ٪ــا ٫ف ــي ه ــظا
الك ـ ــما ٫ؤم ـ ــغه ،وؾ ـ ــِب٣ى ماصام ـ ــذ ال ٟـ ــىاع ١ب ـ ــحن
1
ؤلاوؿان والخُىان».
ومـً زمـت الُــىم ٧ـل ؾــ٩ان اإلاٛـغب الٗغبــي
مؿ ــلمىن 2ؾ ــيُىن ٖل ــى اإلا ــظهب اإلا ــال٩ي الىخُ ــض
اإلاُب ــ ٤مى ــظ الٗه ــض اإلاىخ ــضي 1269-1121م) ف ــي
بـ ــالص اإلاٛـ ــغب الٗغبـ ــي ،باؾـ ــخصىاء مجمىٖـ ــت ٢لُلـ ــت
ممشلــت فــي ببنــي مح ـزاب فــي الجؼاثــغ وجــىوـ ،وه٨ــظا
ْ ـ ــل ال ـ ــضًً ًلٗ ـ ــب صوعا ٦بح ـ ـرا ف ـ ــي بل ـ ــىعة اإلاك ـ ــاٖغ
ٖ -1بض الغخمً قِبان :ؤلامام الكُش دمحم البكير
ؤلابغاهُمي واللٛت الٗغبُت ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.81 ،
 -2ل٣ض ؤوعص لىا لىجىعهى " "Le Tourneauبإن وؿبت
ؾ٩ان اإلاٛغب مؿلمىن ؤ٦ثر مً  ،%90بطا اؾخصىِىا
الجالُت اإلاؿُدُت التي هاظغث بلى اإلاىُ٣ت بٗض اخخالال
مً َغ ٝالاؾخٗماع الٟغوس ي ،و٦ظلٖ ٪ضص الحهىص ً٣ضع
بـ  500.000شسو ،للمؼٍض ًىٓغ :لسًغ ٖىاعٍب:
حمُٗت َلبت قما ٫بٞغٍُ٣ا اإلاؿلمين وصوعها في
الخغ٦ت الىَىُت الجؼائغٍت 1955-1927م ،مظ٦غة
لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الخاعٍش الخضًض واإلاٗانغ،
٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ظامٗت الجؼاثغ،
الجؼاثغ2007-2006 ،م ،م.27 ،

 -3عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت الىَىُت،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.36 ،
 -4عابذ جغ٧ي :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.31 ،
 -5مىن الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.44 ،
 -6عابذ جغ٧ي :الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت الىَىُت،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.32 ،
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هـ ــظا الٗهـ ــض ٢ـ ــاثال" :ؤٞـ ــال ًدـ ــ ٤لىـ ــا ؤن هإمـ ــل آلان
الٗ ــىصة ل ــظل ٪الٗه ــض ف ــي ق ــ٩ل ًدىاؾ ــب وْ ــغوٝ
6
الٗهغ الظي وِٗل ُٞه".
ومىـه ٞالىخــضة اإلاٛاعبُـت لِؿــذ فـي خاظــت
لل ـ ــضٞإ ٖجه ـ ــا وجإ ُ٦ـ ــضهاٞ ،ه ـ ــي خ ٣ُ٣ـ ــت جاعٍسُ ـ ــت
وا ٗ٢ــت ع ٚــم جل ــ ٪الخ ــضوص اإلاه ــُىٗت الت ـي ؤ٢امه ــا
الاؾــخٗماع بــحن ؤظـؼاء اإلاٛــغب الٗغبــي مداولــت مىــه
للدكـ ٪ُ٨فـي وخـضتها ونــىال بلـى جمؼٍ٣هـا وجٟخُتهــا،
وع ٚــم طل ــ ٞ ٪ــةن الخ ــاعٍش اإلا ٛــاعبي ٖمُ ــ ٤ومس ــجل
ٖلـ ـ ــى نـ ـ ــٟداجه ؾـ ـ ــُىعا مـ ـ ــً هـ ـ ــىع ،7مـ ـ ــً زـ ـ ــال٫
الخٗايـ ــض فـ ــي ألا ٞـ ـغاح واملخـ ــً ٧الجؿـ ــض الىخـ ــض ،
وبه ــظ اله ــضص ً ٣ــى ٫ؤلابغاهُم ــي٧« :الجؿ ــض ألاخ ـض
بطا لم ًجؼؤ مً ؤظؼاثه  ...جضاٖذ له ؾـاثغ ألاظـؼاء
بالىهــغ والٗــىن»8يــاعبا الكــُش ؤلابغاهُمــي اإلاشــل
ب ـ ــاإلاٛغب ألا٢صـ ـ ـ ى ز ـ ــال ٫مدىخ ـ ــه ٖ ٣ـ ــب ن ـ ــضوع
"الٓهحـ ــر البربـ ــغي" ٖـ ــام 1930م ،ومـ ــا قـ ــهضه مـ ــً
جًــامً وجىضًــض بهــظه الؿُاؾــت البربغٍــت الهمجُــت
الاؾــخٗماعٍت مــً َــغ ٝؤقــ٣اثه فــي اإلاٛــغب الٗغبــي
9
واإلاكغ ١الٗغبي.
وه ٨ـ ــظا هج ـ ــض البل ـ ــضان اإلاٛاعبُ ـ ــت حك ـ ــتر٥
خ٣ُ٣ـ ــت فـ ــي جـ ــاعٍش الٗهـ ــىع الُىٍلـ ــت التـ ــي محزتهـ ــا

الهجماث الاؾخٗماعٍت ٖبر جاعٍسها الُىٍل ابخـضاء
مــً الُٟيُُ٣ـحن ٞالغومــان ٞالىهــضاٞ ٫ــالبحزهُُحن،
ؤي زًـ ــٗذ لىخـ ــضة اإلاؿـ ــخٗمغ ،1خُـ ــض ٞغيـ ــذ
الىخ ـ ــضة ب ـ ــاالخخال،2٫ل ـ ــظلٖ ٪مل ـ ــذ ٞغوؿ ـ ــا ٖل ـ ــى
بخُــاء وبٗــض بهــماث هــظه الــضو ٫الاؾــخٗماعٍت فــي
اللٛت والضًً والٗمغان ،وزانـت الٟتـرة الغوماهُـت
ألجهـ ــا حٗخبـ ــر هٟؿـ ــها الىعٍـ ــض الكـ ــغري للغومـ ــان فـ ــي
قـما ٫بٞغٍُ٣ـا وزانــت فـي َمـــ مالمـذ الخًــاعة
3
ؤلاؾالمُت في بالص اإلاٛغب الٗغبي.
وحٗخب ـ ــر ٞت ـ ــرة خ ٨ـ ــم اإلا ـ ـغابُحن 1147-1057م) و
م ــً بٗ ــضهم اإلاىخ ــضًً 1269-1121م) للم ٛــغب
الٗغب ــي ب ــإػهى ٖه ــىع الٗه ــض ؤلاؾ ــالمي ف ــي الاجد ــاص
والغ ـ ـ ــي ،خُ ـ ـ ــض وخ ـ ـ ــضوا اإلا ٛـ ـ ــغب الٗغب ـ ـ ــي باؾ ـ ـ ــم
الُٗ٣ـ ــضة ؤلاؾـ ــالمُت ،4خؿـ ــب مـ ــا طهـ ــب الُـ ــه
البكحر ؤلابغاهُمي ،5لظل ٪هجضه ًإمل بٗـىصة هـظا
ً -1ىٓغٖ :ال ٫الٟاس ي :الخغ٧اث الاؾخ٣اللُت في اإلاٛغب
الٗغبي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م-م ،ط-ؽ؛ وهانغ الضًً
ؾُٗضووي :م٣ا :٫وخضة اإلاٛغب الٗغبي بني الخخمُت
الخاعٍسُت والىا ٘٢اإلاٗاف ،املجلت الجؼائغٍت للٗال٢اث
الضولُت ،الٗضص ،03صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
الجؼاثغ1986 ،م ،م.56 ،
 -2هانغ الضًً ؾُٗضووي :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م56 ،؛ و
الُاهغ ٖؼوي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.198 ،
 -3للمؼٍض ًىٓغ :البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ،
اإلاهضع الؿاب ،٤م م189-186 ،؛ و الُاهغ
ٖؼوػي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.198 ،
 -4خغبي :الىَىُىن الجؼائغٍىن واإلاٛغب الٗغبي
(1954-1927م) ،وخضة اإلاٛغب الٗغبي ،1ٍ ،مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ،لبىان1987 ،م ،م،
.73
البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ ،اإلاهضع
-5
الؿاب ،٤م.478 ،

ٖ -6ال ٫الٟاس ي :صٞاٖا ًٖ وخضة البالص ،اإلاهضع
الؿاب ،٤الٗضص الؿاب ،٤م225 ،؛ والٟاس ي :اجداص
اإلاٛغب الٗغبي مُمذ الكٗىب اإلاٛاعبُت ،اإلاهضع
الؿاب ،٤م.293 ،
 -7ؤهىع الجىضي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.100 ،
البكحر ؤلابغاهُميُٖ :ىن البهائغ ،اإلاهضع
-8
الؿاب ،٤م م.479-478 ،
 -9للمؼٍض ًىٓغ :البكحر ؤلابغاهُمي :اإلاهضع هٟؿه،
م م480-479 ،؛ وٖال ٫الٟاس ي :الخغ٧اث
الاؾخ٣اللُت في اإلاٛغب الٗغبي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م
م.169-167 ،
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ؤخ ـ ــضار ٦ب ـ ــري جمح ـ ــزث ب ـ ــالخُىع والغ ـ ــي والغ ٧ـ ــىص
والاهد ــضاع والاهخه ــاع والاه٨ؿ ــاع ،مم ــا ًا٦ـ ــض لى ــا
جج ـ ــظع ٖ ـ ــغو ١وؤن ـ ــالت وخً ـ ــاعة بل ـ ــضان اإلا ٛـ ــغب
الٗغبي مجخمٗت.
-5ؤلاخؿاؽ باإلاهيراإلاكتر:٥
الص ـ يء اإلاالخ ــٔ ٖل ــى الك ــٗىب اإلاٛاعبُ ــت
ؤن ؤٚلــبهم ًخمحــزون بةخؿــاؽ مكــتر ٥بسهــىم
الخاظــت بلــى الخىخــضٞ ،هــم ًخدغ٧ــىن ب٣ــىة للــضٞإ
ٖـ ــً ُٖ٣ـ ــضتهم ولٛـ ــتهم وٖـ ــاصاتهم وج٣الُـ ــضهم ٢ـ ــض
جهل بلى خض الٗى ٠والشـىعة خؿـب مـا طهـب بلُـه
لىجىعه ــى ،مم ــا ػاص ف ــي حج ــم الخىاظ ــض ألاوعوب ــي ف ــي
اإلاىُ ٣ــت بخؿاؾ ــا به ــظا الك ــٗىع ،وزان ــت بٗه ــض
ا٢خىإ الؿاؾت واإلاشٟ٣ىن بإن الىخضة هي ؤؾـاؽ
1
للى٢ى ٝفي وظه الاخخال ٫ألاظىبي.
و ٢ــض ؤ ٦ــض ه ــظا اإلاؿ ــعى الؿ ــاري للىخ ــضة
يــض اؾــخٗماع واخــض لخدُ٣ــ ٤الخغٍــت والاؾــخ٣ال٫
مـ ـ ــً الىحـ ـ ــر الاؾـ ـ ــخٗماعي البكـ ـ ــحر ؤلابغاهُمـ ـ ــي
ب٣ىله«:بن ٖ ّ
ـضوها واخـض ٞـال هل٣ـاه فـي مُـضان واخـض
ب ـ ـغؤي واخـ ــض ونـ ــ ٠واخـ ــض ولـ ــى ٗٞلىـ ــا وؤزلهـ ــىا
لؿ ــٗذ بلُى ــا الخغٍ ــت ع ً٦ــا» و «ؤه ٨ــم بن ٗٞل ــخم
 ًٞـ ــمخم اإلاٗغ ٦ـ ــت بِ ـ ــى٨م وب ـ ــحن ٖ ـ ــضو٦م بً ـ ــغبت
و٦ى ـ ـ ــخم اإلاىخه ـ ـ ــغًٍ» ،2ألن ؤلاجد ـ ـ ــاص ه ـ ـ ــى ن ـ ـ ــمام
ألام ـ ــان و ٢ـ ــىة الك ـ ــٗىب وال ـ ــضو ٫م ـ ــً  ٧ـ ــل زُ ـ ــغ
زاعجي صاهم.
و وبىـ ـ ــاء ٖل ـ ـ ــى مـ ـ ــا ج ٣ـ ـ ــضم مـ ـ ــً الٗىام ـ ـ ــل
الؿ ــاب٣ت ال ـظ٦غ ،هى ــاٖ ٥ىام ــل ؤز ــغي ٧الٗ ــاصاث
والخ٣الُ ـ ــض اإلاك ـ ــتر٦ت 3والؿ ـ ــاللت الىاخ ـ ــضة ٖ ـ ــغب

ببربـ ـ ــغ) والٗىامـ ـ ــل التـ ـ ــي ًـ ـ ــظ٦غها ٖـ ـ ــال ٫الٟاس ـ ـ ـ ي
مجخمٗ ــت ب٣ىل ــه" :م ــً ؤ٦ب ــر اإلآ ــاهغ لغٚب ــت ؤبى ــاء
اإلا ٛــغب الٗغب ــي ف ــي الخٗ ــاون ٖل ــى جدغٍ ــغ ؤوَ ــاجهم
الشالز ــت الت ــي جىخ ــض بُ ــجهم الل ٛــت وال ــضًً والج ــيـ
والخــاعٍش والجٛغاُٞــا ووخــضة اإلاؿــخٗمغ وآلامــا ٫فــي
الخد ـ ــغع مى ـ ــه" ،4و٧ـ ـ ــل ه ـ ــظه الٗىام ـ ــل املجخمٗـ ـ ــت
5
ن ــحرث اإلا ٛــغب الٗغب ــي لخد ُ٣ــ ٤وخ ــضة ال جخجـ ـؼؤ
ججابـ ــه بهـ ــا الاؾـ ــخٗماع للخدـ ــغع مـ ــً هحـ ــره وٖؿـ ــٟه
وظبروجه ،وجد ٤ُ٣الخغٍت والاؾـخ٣ال ،٫وهـظا ممـا
ًجٗلى ـ ـ ــا ؤن هُ ـ ـ ــغح الدؿ ـ ـ ــائ ٫ال ـ ـ ــظي ًدب ـ ـ ــاصع ف ـ ـ ــي
ؤطهاهى ــا ،م ــا ه ــي ظه ــىص جد ُ٣ــ ٤الىخ ــضة اإلاٛاعبُ ــت
ٖى ــض ٢اث ــض ظمُٗ ــت الٗلم ــاء اإلاؿ ــلمحن البك ــحر
ؤلابغاهُمي ٨ٞغا ومماعؾت؟
 -4حه ـ ــىص جد ُ٣ـ ــ ٤الىخ ـ ــضة اإلاٛاعبُ ـ ــت ٖى ـ ــض دمحم
البكير ؤلابغاهُمي:
ٌٗخبـ ــر البكـ ــحر ؤلابغاهُمـ ــي مـ ــً صٖـ ــاة
الىخـ ــضة ؾـ ــىاء ٖلـ ــى الهـ ــُٗض اإلاٛـ ــاعبي اوالٗغبـ ــي
وؤلاؾالمي ٩٦ل ،ختى ل٣ب بالىخـضوي ،خُـض ٧ـان
الك ـ ـ ــُش ؤلابغاهُم ـ ـ ــي ٌؿ ـ ـ ــعى بل ـ ـ ــى جىخُ ـ ـ ــض الجبه ـ ـ ــت
الضازلُ ـ ـ ــت الجؼاثغٍـ ـ ـ ــت ٖلـ ـ ـ ــى الهـ ـ ـ ــُٗض الـ ـ ـ ــىَني،
والجبه ـ ــت اإلاٛاعبُ ـ ــت بل ـ ــضان اإلا ٛـ ــغب الٗغب ـ ــي) ٖل ـ ــى
الهـ ــُٗض ؤلا٢لُمـ ــي ونـ ــىال بلـ ــى جدُ٣ـ ــ ٤الىخـ ــضة
الٗغبُــت وؤلاؾــالمُت بــحن اإلاكــغ ١واإلاٛــغب الٗــغبُحن
ٖ -4ال ٫الٟاس ي :الخغ٧اث الاؾخ٣اللُت في اإلاٛغب
الٗغبي ،اإلاهضع الؿاب ،٤م407 ،؛ وٍىٓغ ؤًًاٖ :ال٫
الٟاس ي :السُاب الخاعٍدي لٗال ٫الٟاس ي –عؾالت
ؾُاؾُت لخىخُض اإلاٛغب الٗغبيٖ ،-ال ٫الٟاس ي في
الظا٦غة ،اإلاهضع الؿاب ،٤م.299 ،
 -5البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع الؿاب،٤
م.301 ،

 -1لسًغ ٖىاعٍب :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.29 ،
 -2البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4الهضع الؿاب،٤
م م.303-302 ،
ً -3ىٓغ :لسًغ ٖىاعٍب :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.28 ،
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ؤلاؾ ــالمُحن الىخ ــضة الك ــاملت) ل ــظل ٪هُ ــغح ه ــظا
الدؿائ ٫الـظي ًخمدـىع خـى ٫مـضي مؿـاهمت ٢اثـض
ظمُٗ ــت الٗلم ــاء اإلاؿ ــلمحن الك ــُش ؤلابغاهُم ــي ف ــي
جد ٤ُ٣والىخضة اإلاٛاعبُت ٢اَبت؟
بن ٨ٞـ ـ ـ ــغ البكـ ـ ـ ــحر ؤلابغاهُمـ ـ ـ ــي مىـ ـ ـ ــظ
الشالزُيُ ـ ــاث م ـ ــً ال ٣ـ ــغن الٗك ـ ــغًٍ  ٧ـ ــان ًخمد ـ ــىع
خ ـ ــى ٫صٖىج ـ ــه لؤلخـ ـ ـؼاب الؿُاؾ ـ ــُت والجمُٗ ـ ــاث
الش٣اُٞـت والضًيُـت فـي الجؼاثــغ بلـى جىخُـض نــٟىٞها
ومباصئهــا وإ٢امــت ظؿــىع الخًــامً والاجدــاص ُٞمــا
بُــجهم ،والاجدــاص مــ٘ ألاخ ـؼاب الىَىُــت اإلاٛاعبُــت فــي
٧ـل مــً جــىوـ واإلاٛــغب ألا٢صـ ى ،خُــض ـ٧ـان صاثمــا
ًضٖى بلى بٖاصة عبِ الهـالث الىزُ٣ـت بُجهمـا وبـحن
الجؼاثـغ ،ؤو بــحن هـظه والبلــضان الٗغبُـت فــي اإلاكــغ١
بهـ ـ ــض ٝججؿ ـ ـ ــُض الىخـ ـ ــضة الٗغبُ ـ ـ ــت بـ ـ ــحن اإلا ٛـ ـ ــغب
1
واإلاكغ.١
وحٗخب ـ ـ ــر صٖ ـ ـ ــىة الك ـ ـ ــُش ؤلابغاهُم ـ ـ ــي بل ـ ـ ــى
الىخ ـ ـ ــضة ب ـ ـ ــحن ألا ُ٢ـ ـ ــاع اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــاب جىخُ ـ ـ ــض
الهــٟى ٝلخ٣ىٍــت الجهــىص يــض الاؾــخٗماع ،بهـضٝ
جسل ـ ــُو ال ـ ــبالص والٗب ـ ــاص مى ـ ــه وجد ُ٣ـ ــ ٤الخغٍ ـ ــت
والاؾ ـ ـ ــخ٣ال ٫للك ـ ـ ــٗىب اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت ٢اَب ـ ـ ــت وبه ـ ـ ــظا
ُ
الهــضص ً٣ــى ٫ؤلابغاهُمــي« :ؤمــا و لــً هٟلــذ مــً
ُ
مسالــب الاؾــخٗماع  ٞـغاصي ،وال هٟلــذ مىــه بال ًــىم
هه ــبذ ؤم ــت واخ ــضة و٢ل ــب واخ ــض  ٞــةن ل ــم ه ٟٗــل،
ول ــم ه ٟ٨ــغ به ــظه ال ٟــىاع ١الت ــي وي ــٗها الك ــُُان
بُيى ـ ــا ٣ً-ه ـ ــض الاؾ ـ ــخٗماع ٞ -ـ ــال هل ـ ــم الاؾ ـ ــخٗماع
ولـ ـ ـ ــىلم ؤهٟؿـ ـ ـ ــىا» ،2ألن ؤلابغاهُمـ ـ ـ ــي ـ ٧ـ ـ ــان ٌٗخبـ ـ ـ ــر

الىخـ ــضة اإلاٛاعبُـ ــت قـ ــغٍ واخـ ــض وبمشابـ ــت الؿـ ــالح
اإلاىظــه يــض الاؾــخٗماع ٖلــى خــض ٢ىلــه« :الىاظــب
٧لـ ـ ــه م٣هـ ـ ــىع ٖلـ ـ ــى ؤبىـ ـ ــاء اإلاٛـ ـ ــغب الٗغبـ ـ ــي ٞهـ ـ ــم
مُـ ــالبىن بـ ــه مُالبـ ــت ال ًمىٗهـ ــا بال الُ٣ـ ــام بهـ ــظا
الىاظب ٟٞي ؤًضحهم الؿالح الظي ٌؿخُُٗىن بـه
ال ــخسلو م ــً الاؾ ــخٗماع ل ــى ؤخؿ ــىىا اؾ ــخٗماله
ٟٞي بم٩اجهم ؤن ًخدضوا ٞلماطا لم ُ
3
ًخدض؟».
وه٨ــظا ْــل ؤلابغاهُمــي ًــضٖى ألاقــ٣اء فــي
اإلاٛغب الٗغبي بٗضم جًُِ٘ الى٢ذ وٖضم السىـىٕ
ف ـ ــي ػاوٍ ـ ــت التراق ـ ــ ٤البُن ـ ــي  ٞـ ــاع ٙاملخخ ـ ــىي خُ ـ ــض
ًــضٖىهم ٢ــاثال« :نــُدتي بل ـى ؤبىــاء اإلاٛــغب الٗغبــي
ؤن ال ًًـ ـ ـ ــُٗىا الى٢ـ ـ ـ ــذ ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــخالئم وال ـ ـ ـ ــخٗالث
الٟاع ٚــت ٞ ،ــةن ال ــؼمً ؾ ــاثغ وإن الٟل ــ ٪صاث ــغ وإن
الى٢ـ ـ ــذ ؤيـ ـ ــُ ٤مـ ـ ــً ؤن جً٣ـ ـ ــُه فـ ـ ــي مشـ ـ ــل هـ ـ ــظه
الخىاٞـ ــه» ،4ألن جه ـ ــىعه ؾ ـ ــحزًض الاؾ ـ ــخٗماع  ٢ـ ــىة،
ٖ ٨ـ ـــ ؤبى ـ ــاء اإلا ٛـ ــغب الٗغب ـ ــي ال ـ ــظًً ؾ ـ ــحزصاصون
يـ ـ ــٟٗا واه٣ؿـ ـ ــاما ؤمـ ـ ــام هـ ـ ــظا ألاو ،٫ممـ ـ ــا ظٗـ ـ ــل
ظمُٗ ــت الٗلم ــاء اإلاؿ ــلمحن الجؼاث ــغٍحن ب ُ٣ــاصة
البكحر ؤلابغاهُمي صاثما جىظـه صٖىاتهـا بلـى ؤخـؼاب
اإلاٛــغب الٗغبــي لالجدــاص ٞهــى ً٣ــىَ« :٫اإلاــا وظهــذ
ظمُٗـت الٗلمــاء اإلاؿـلمحن الــضٖىة بلـى اجدــاص ٖامــت
ؤخـؼاب الكــما ٫ؤلاٞغٍ٣ــي وزانــت لخؼبــي الجؼاثــغ
ال ٣ــىمُحن ،وماػال ــذ صاثب ــت ٖل ــى طل ــ ،٪حٗ ــضه م ــً
ال ٟــغو ١الت ــي ال ًخبـ ـرؤ طمته ــا بال بخد٣ُ٣حه ــا» ،5مم ــا
ًـ ــضٖ ٫لـ ــى مـ ــضي بن ـ ـغاع الكـ ــُش ؤلابغاهُمـ ــي ٖلـ ــى

ٖ - 1بض ال٨غٍم بىنٟها ٝوآزغون :الُ٣م ال٨ٟغٍت
وؤلاوؿاهُت في الشىعة الخدغٍغٍت الجؼاثغٍت -1954
1978م) ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.64 ،
 - 2البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع الؿاب،٤
م.105 ،

 - 3البكحر ؤلابغاهُمي :اإلاهضع هٟؿه ،م.301 ،
 - 4البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع الؿاب،٤
م.302 ،
البكحر ؤلابغاهُمي :اإلاهضع هٟؿه ،م م،
-5
.401-400
80

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

ووخـ ـ ــضة اإلاٛـ ـ ــغب الٗغب ـ ـ ــي فـ ـ ــي اإلااض ـ ـ ـ ي والخاي ـ ـ ــغ
واإلاؿخ٣بل وٚحرها مً الً٣ـاًا٧ ،7ـان ًهـبىا بلحهـا
بلحهـ ــا اإلاـ ــاجمغ بةخُ ـ ــاء الىخ ـ ـضة اإلاٛاعبُـ ــت ومٗاإلاه ـ ــا
الخًاعٍت الٗغبُـت ؤلاؾـالمُت ،8ممـا ػاص فـي خمـاؽ
خم ــاؽ واؾخبك ــاع اإلا ــاجمغون بمؿ ــخ٣بل اإلا ٛــغب
9
الٗغبي.
وبٗ ـ ــض طل ـ ــ ٪اهبش ٣ـ ــذ ٖ ـ ــً اإلا ـ ــاجمغ ٖ ـ ــضة
جىن ــُاث مهم ــت بسه ــىم اإلا ٛــغب الٗغب ــي  ٩٦ــل،
خُ ــض ؤوبـ ـ ى بخىخُ ــض التربُ ــت والخٗل ــُم والش٣ا ٞــت
وَالــب بخــضعَـ جــاعٍش اإلاٛــغب الٗغبــي فــي اإلاــضاعؽ
الخ٩ىمُــت ،وٖلــى الجمُٗــاث الٗلمُــت وألاصبُــت ؤن
جىخ ــض ظهىصه ــا ليك ــغ الخ ــاعٍش ؤلاؾ ــالمي والٗغب ــي
والك ــما ٫ؤلاٞغٍ ٣ــي والٗم ــل ٖل ــى جىخُ ــض ؤؾ ــالُب
الخٗلُم و٦خبه وبض الىٖٔ وؤلاعقاص وحٗلـُم اإلاـغؤة
حٗلُمـ ـ ــا ٢ىمُـ ـ ــا ًم٨جهـ ـ ــا مـ ـ ــً جغبُـ ـ ــت ؤبىائهـ ـ ــا جغبُـ ـ ــت
٢ىمُ ـ ـ ـ ــت؛ ٦م ـ ـ ـ ــا هاق ـ ـ ـ ــض اإلا ـ ـ ـ ــاجمغ  ٧ـ ـ ـ ــل اإلاـ ـ ـ ـ ـضاعؽ
والجمُٗ ــاث الش٣ا ُٞــت ب ــاإلاٛغب الٗغب ــي ف ــي الٗم ــل
ٖلى ع ٘ٞألامُـت ٖـً ؤهـل اإلاٛـغب الٗغبـي ،بمـا لـضحها
مً وؾـاثل ،و٢ـضم اإلاـاجمغ ا٢تراخـاث بلـى الخ٩ىمـت
الٟغوؿ ـ ـ ــُت إلوك ـ ـ ــاء اإلا ـ ـ ــضاعؽ ف ـ ـ ــي ظمُ ـ ـ ــ٘ اإلا ـ ـ ــضن
وال ٣ـ ــغي ،وج٩لُ ـ ــ ٠مٗلم ـ ــي الل ٛـ ــت الٗغبُ ـ ــت بةل ٣ـ ــاء
صعوؽ لُلُ ـ ــت ،وَال ـ ــب بخ ٩ـ ــىًٍ ظمُٗ ـ ــت إلا٣اومـ ـ ـت
10
ألامت باإلاٛغب الٗغبي.

جد ُ٣ــ ٤الىخ ــضة اإلاٛاعبُ ــت ،به ــض ٝج ُٟٗــل الٗم ــل
اإلاٛاعبي اإلاكتر ٥بحن ؤُ٢اع بلضان اإلاٛغب الٗغبي.
ولخد ُ٣ـ ـ ـ ـ ــ ٤ه ـ ـ ـ ـ ــظه ألاعي ـ ـ ـ ـ ــُت اإلاٛاعبُ ـ ـ ـ ـ ــت
اإلاكـ ـ ـ ــتر٦ت ٖلـ ـ ـ ــى ؤعى الىا٢ـ ـ ـ ــ٘ ٢ـ ـ ـ ــام ؤلابغاهُمـ ـ ـ ــي
باخخًــان اإلاــاجمغ الســامـ لجمُٗــت َلبــت قــما٫
بٞغٍ ُ٣ـ ــا اإلاؿ ـ ــلمحن  1)AENAMبمضًى ـ ــت جلمؿ ـ ــان
بـالجؼاثغ بخــاعٍش 1935/09/06م٣ٞ ،2ـض ٖ٣ــض هــظا
اإلا ــاجمغ جد ــذ ق ــٗاع "وخ ــضة اإلا ٛــغب" 3وبةقـ ـغاٝ
الكــُش ؤلابغاهُمــي ٖلــى ٗٞالُــاث اإلاــاجمغ ،4وجـغؤؽ
الخىوس ـ ي الخبِ ــب ز ــامغ عث ــِـ ط .ٍ .ف.ؤ.مال ــظي
ؤل٣ــى ٧لمــت الاٞخخــاح التــي جًــمىذ الثدــت مُالــب
اإلااجمغ و٧اهذ باللٛت الٗغبُت 5وؤًًـا ؤل٣ـى الكـُش
الك ـ ـ ــُش ؤلابغاهُم ـ ـ ــي زُاب ـ ـ ــا عاجٗ ـ ـ ــا ،6ؤبه ـ ـ ــغ  ُٞـ ـ ــه
الخاي ـ ــغًٍ بط جد ـ ــضر  ُٞـ ــه ٖ ـ ــً ج ـ ــاعٍش جلمؿ ـ ــان
 - 1لالَالٕ ٖلى ْغو ٝجإؾِـ ظمُٗت َلبت قما٫
بٞغٍُ٣ا اإلاؿلمحن وماجمغاتها ووكاَاتها املسخلٟت ًىٓغ:
بل٣اؾم :الاجداص الىخضوي في اإلاٛغب الٗغبي
1373-1328هـ1954-1910/م) ،ط ،1عؾالت لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر في الخاعٍش الخضًض واإلاٗانغ ،مٗهض
الخاعٍش ،ظامٗت الجؼاثغ ،الجؼاثغ1994-1993 ،م ،م-
م ،210-191 ،و  ،309-305و 363-354؛ ولسًغ
ٖىاعٍب :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م ،44-40 ،و 128-75؛
ومىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م.155-137 ،
البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع
ً -2ىٓغ:
الؿاب ،٤م32 ،؛ وماػن نالح خامض مُب٣اوي :اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م.154 ،
 - 3مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.152 ،
 -4ؤبى ال٣اؾم ؾٗض  :الكُش البكحر ؤلابغاهُمي في
جلمؿان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.85 ،
ً -5ىٓغ :مىمً الٗمغي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.153 ،
البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،1اإلاهضع
ً - 6ىٓغ:
الؿاب ،٤م.52 ،

 - 7للمؼٍض ًىٓغ :لسًغ ٖىاعٍب :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م،
.107
 - 8بل٣اؾم :الاججاه الىخضوي في اإلاٛغب الٗغبي،
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.204 ،
 - 9ؤبى ال٣اؾم ؾٗض  :الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت،
ط ،3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.111 ،
 - 10بل٣اؾم :الاججاه الىخضوي في اإلاٛغب الٗغبي،
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م.206-205 ،
81

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

"لجىـت الاجدـاص والٗمـل للكـما ٫ؤلاٞغٍ٣ـي" 5بخـاعٍش
بخـ ـ ـ ـ ــاعٍش 1952/02/02م ونـ ـ ـ ـ ــضع ٖجهـ ـ ـ ـ ــا مُشـ ـ ـ ـ ــا١
اجدـ ــاص ،6حٗهـ ــضث هـ ــظه ألاخ ـ ـؼاب بدىُٟـ ــظ بىـ ــىصه،7
والتـ ـ ــي جلسه ـ ـ ــذ ف ـ ـ ــي مخابٗـ ـ ــت ال ٟ٨ـ ـ ــاح الخد ـ ـ ــغعي
ومً ـ ـ ــاٖٟخه ف ـ ـ ــي ؾ ـ ـ ــبُل جدغٍ ـ ـ ــغ بل ـ ـ ــضان اإلا ٛـ ـ ــغب
الٗغب ــي ،وجيؿ ــُ ٤الجه ــىص ب ــحن ألاخـ ـؼاب اإلاٛاعبُ ــت
لخد ُ٣ـ ــ ٤ألاه ـ ــضا ،ٝوالبد ـ ــض ال ـ ــضوعي ف ـ ــي خال ـ ــت
قـ ـ ــما ٫بٞغٍُ٣ـ ـ ــا فـ ـ ــي يـ ـ ــىء الخـ ـ ــىاصر الضازلُـ ـ ــت
8
وجُىعاث الؿُاؾت الضولُت الٗاإلاُت.
و ٢ـ ــض ؤ ٦ـ ــضث ه ـ ــظه اللجى ـ ــت ٖل ـ ــى الىخ ـ ــضة
الغوخُ ـ ـ ـ ــت والخاعٍسُ ـ ـ ـ ــت والجٛغا ُٞـ ـ ـ ــت والش٣ا ُٞـ ـ ـ ــت
لبل ــضان اإلا ٛــغب الٗغب ــي ،والت ــي ؾ ــب ٤وؤن جُغ٢ى ــا
بلحها في بدشىا هظا ،وؤًًا ؤ٦ض ٖلى اإلاهالر الٗلُـا
اإلاك ـ ـ ـ ـ ــتر٦ت الت ـ ـ ـ ـ ــي ججمٗه ـ ـ ـ ـ ــم باٖخب ـ ـ ـ ـ ــاع الىٓ ـ ـ ـ ـ ــام
الاؾــخٗماعي الىاخــض الــظي ًسًــٗىن لــه ،والــظي
 ٧ـ ـ ـ ـ ــان ًم ـ ـ ـ ـ ــاعؽ ي ـ ـ ـ ـ ــضهم ؾُاؾ ـ ـ ـ ـ ــت اؾ ـ ـ ـ ـ ــخٛاللُت

وَٗخب ـ ــر م ـ ــاجمغ جلمؿ ـ ــان ببرهامج ـ ــه ه ـ ــظا
اإلاىظ ــه للُلب ــت ف ــي ٚاً ــت السُ ــىعة ٖل ــى مؿ ــخ٣بل
الىٓ ـ ــام الاؾ ـ ــخٗماعي ب ـ ــاإلاٛغب الٗغب ـ ــي ،1و ًغظ ـ ــ٘
طل ـ ـ ــ ٪بل ـ ـ ــى وك ـ ـ ــاٍ وٗٞالُ ـ ـ ــت ومؿ ـ ـ ــاهمت الك ـ ـ ــُش
ؤلابغاهُم ـ ــي صاز ـ ــل اإلا ـ ــاجمغ ،2ب٨ث ـ ــرة جضزالج ـ ــه ف ـ ــي
جىظُـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــضاوالث اإلاـ ـ ـ ــاجمغًٍ ،3بهـ ـ ـ ــض ٝبهجـ ـ ـ ــاح
اإلا ــاجمغ ،والس ــغوط ب ٣ـغاعاث ٢ىٍ ــت ون ــاثبت ج ٨ــغؽ
الٗم ــل اإلا ٛــاعبي اإلاك ــتر ٥م ــً ؤظ ــل جدغٍ ــغ اإلا ٛــغب
الٗغبـ ــي والخٟـ ــاّ ٖلـ ــى هىٍخـ ــه الىَىُـ ــت الٗغبُـ ــت
ؤلاؾالمُت.
وفــي مغخلــت السمؿــُيُاث جمحــزث بيكــاٍ
٦بحــر للكــُش ؤلابغاهُمــي مــً ؤظــل جدُ٣ــ ٤الىخــضة
اإلاٛاعبُــت لبلــضان اإلاٛــغب الٗغبــي٣ٞ ،ــض ؾــاٞغ ؾـىت
1952م بلــى بــاعَـ بمىاؾــبت اوٗ٣ــاص ظمُٗــت ألامــم
اإلاخدــضة بهــا ،وهىــا ٥ؤظــغي اجهــاالث مــ٘ ألاخ ـؼاب
الؿُاؾـ ـ ـ ـ ــُت الجؼاثغٍـ ـ ـ ـ ــت والخىوؿـ ـ ـ ـ ــُت واإلاٛغبُ ـ ـ ـ ـ ــت
الخايــغة ،4وصٖــاهم بلــى ٖ٣ــض اظخمــإ ٖــام جدــذ
عثاؾخه جإلٖ ٠لى بزغ طل ٪لجىت ؤَلـٖ ٤لحهـا اؾـم

 - 5زحر الضًً  :مظ٦غاث ،ط ،2اإلاهضع الؿاب ،٤م،
م59 ،؛ و ػعمان :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.30 ،
 - 6ؾُٗض بىعهان :وكاٍ ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن
الجؼاثغٍحن في ٞغوؿا 1956-1936م) ،جهضًغ ألاؾخاط:
الهالر
ؤبى ال٣اؾم ؾٗض  ،ج٣ضًم :ألاؾخاط
الهضً :٤صاع هىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
2011م ،م.163 ،
 - 7هو اإلاُشا ١ميكىع في البهاثغ ،الٗضص 24 ،185
ماعؽ 1952م ،م02؛ ظغٍضةاإلاىاع "الجؼاثغٍت" ،الٗضص
الؿاب ،٤م03 ،؛ وزحر الضًً  :مظ٦غاث ،ط،2
اإلاهضع الؿاب ،٤م.61 ،
 - 8زحر الضًً  :مظ٦غاث ،ط ،2اإلاهضع الؿاب ،٤م،
اإلاُلي :مىا ٠٢ظؼاثغٍت،1ٍ ،
م61 ،؛ وٍىٓغ:
اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ1984 ،م ،م.70 ،

 - 1بل٣اؾم :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.206 ،
 - 2ببغاهُم مهضًض :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.76 ،
 - 3بل٣اؾم :الاججاه الىخضوي في اإلاٛغب الٗغبي،
ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.206 ،
 - 4مً الجؼاثغ خًغ :خؼب البُان ،وخؼب ؤههاع
الخغٍاث الضًم٣غاَُت ،ومً جىوـ :الخؼب الخغ
الضؾخىعي ،والخؼب الخغ الضؾخىعي ال٣ضًم ،ومً
اإلاٛغب :خؼب ؤلانالح اإلاٛغبي ،وخؼب الكىعي
والاؾخ٣ال ،٫وخؼب الىخضة اإلاٛغبُت وخؼب الاؾخ٣ال،٫
ًىٓغ :زحر الضًً  :مظ٦غاث ،ط ،2اإلاهضع الؿاب،٤
م61 ،؛ وؤًًا ظغٍضة اإلاىاع "الجؼاثغٍت" ،الٗضص،19
 28ماعؽ 1952م) ،م.03 ،
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حٗؿ ــُٟت ،به ــض ٝجدُ ــُم  ُ٦ــان ه ــظه الك ــٗىب،1
خُـ ـ ـ ــض ؤؾـ ـ ـ ــىضث عثاؾـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــظه اللجىـ ـ ـ ــت للكـ ـ ـ ــُش
ؤلابغاهُم ـ ــي وؾ ـ ــلمذ وزُ ٣ـ ــت مُشا٢ه ـ ــا بل ـ ــى الؿ ـ ــُض
2
جغُٞلي ال٩اجب الٗام لجمُٗت ألامم اإلاخدضة.
والجــضًغ بالــظ٦غ ؤن بــىاصع هــظه الىخــضة
الت ــي ٢امـ ـذ بـ ــحن ؤخـ ـؼاب بلـ ــضان اإلا ٛــغب الٗغبـ ــي ،
جغظ ــ٘ بىاصعه ــا بل ــى ج ــاعٍش 1952/01/28مٖ،ى ــضما
اظخمٗ ـ ــذ ه ـ ــظه ألاخـ ـ ـؼاب بم ٣ـ ــغ ال ـ ــؼُٖم مه ـ ــالي
الخ ـ ـ ـ ــاط وؤمً ـ ـ ـ ــذ جه ـ ـ ـ ــغٍدا مك ـ ـ ـ ــترً ،٥خٗل ـ ـ ـ ــ٤
ب ـ ـ ــالخىاصر الخىوؿ ـ ـ ــُت والت ـ ـ ــي ؤٖغب ـ ـ ــذ ٞحه ـ ـ ــا ٖ ـ ـ ــً
جًـ ــامجها مـ ــ٘ الكـ ــٗب الخىوس ـ ـ ي فـ ــي ٟ٦اخـ ــه يـ ــض
الاؾ ــخٗماع وإً ٣ــا ٝظمُ ــ٘ ن ــىى ٝالً ــٖ ِٛى ــه
والاٖتـرا ٝبؿــُاصجه واؾــخ٣الله َب٣ــا إلابــاصت ألامــم
اإلاخد ــضة ،وإَ ــال ١ؾ ـغاح ال ــؼُٖم لخبِ ــب بىعُ٢ب ــت
وظمُ ـ ـ ـ ــ٘ اإلاٗخ٣ل ـ ـ ـ ــحن الؿُاؾ ـ ـ ـ ــُحن وٚحره ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــً
3
اإلاُالب.
ومى ـ ــه ً ٩ـ ــىن البك ـ ــحر ؤلابغاهُم ـ ــي  ٢ـ ــض
زُى زُىة ٦بحرة في وي٘ ؤؾـ الٗامل اإلاٛـاعبي
اإلاكتر ٥لبلضان اإلاٛغب الٗغبي ،مً زـال ٫ظهـىصه
ه ــظه ف ــي ٖ ٣ــض ه ــظا الاجد ــاص اإلا ٣ــضؽ ب ــحن ألاخ ـؼاب
اإلاٛاعبُ ـ ــت ،به ـ ــض ٝج ٩ـ ــىًٍ ٢اٖ ـ ــضة ن ـ ــلبت للٗم ـ ــل
اإلا ٛــاعبي اإلاكـ ــتر ٥لخدغٍـ ــغ اإلاىُ٣ـ ــت اإلاٛاعبُـ ــت مـ ــً
الىحر الاؾخٗماعي.
وٖى ــضما ؾ ــاٞغ الك ــُش ؤلابغاهُم ــي ٖ ــام م
1952م بلــى اإلاكــغ ١الٗغبــي وؤلاؾــالمي ،مىٞــضا مــً

َ ــغ ٝظمُٗ ــت الٗلم ــاء اإلاؿ ــلمحن الجؼاث ــغٍحن  ٢ــض
ب ـ ــظ ٫ظه ـ ــىصا لخ ُٟٗـ ــل الٗم ـ ــل اإلا ٛـ ــاعبي اإلاك ـ ــتر٥
وال ـ ـ ــضٖىة ل ـ ـ ــه ؤًىم ـ ـ ــا خ ـ ـ ــل واعجد ـ ـ ــلٗٞ ،ى ـ ـ ــضما ػاع
با٦ؿ ــخان ٖ ــام 1952م ج ــم اؾ ــخجىابه م ــً َ ــغٝ
صــخُٟت با٦ؿــخاهُت ومــً بــحن هــظه الاؾــخجىاباث
ؾــااً ٫خٗلــ ٤بـغؤي الكــُش ؤلابغاهُمــي فــي الخغ ـ٧ـاث
الخدغعٍت في اإلاٛغب الٗغبي وؾـبل جىخُـضها ،و٧ـان
هـ ـو الؿ ــاا« :٫م ــا عؤً ٨ــم ف ــي الخغ ـ ٧ــاث الخدغعٍ ــت
ال٣اثم ــت ف ــي ج ــىوـ وم ـغا٦ل ،وه ــل م ــً ؾ ــبُل بل ــى
جىخُضها ظمُٗا»؟
و٢ض ٧ان عص البكحر ؤلابغاهُمي واُٗ٢ـا
وإًجابُ ــا خُ ــض اٖخب ــر ج ــىوـ وم ـغا٦ل بإجه ــا ظ ــؼء
م ــً ه ــظا ال ــىًَ املخب ــىب الكاؾ ــ٘ ال ــظي حؿ ــلِ
ٖلُ ــه الاؾ ــخٗماع الٟغوسـ ـ ي وؤن« :خغ٦تهم ــا الُ ــىم
خغ٦ـ ـ ــت مخدـ ـ ــضة ألاهـ ـ ــضا ٝمخٟجـ ـ ــغة مـ ـ ــً نـ ـ ــمُم
ألامـ ــت» 4و «ؤم ـ ــا جىخُ ـ ــض هـ ــظه الخغ ٧ـ ــاث  ٣ٞـ ــض م ـ ــغ
بشالز ــت ؤَ ــىاع ًـ ــىم ـ ٧ــان ؾـ ــلما ومُالب ــت بـ ــال٨الم:
الُى ٫ألاو :٫جىخُض ألاخؼاب اإلاغا٦كُت فـي َىجـت
ٖلـ ـ ــى ًـ ـ ــض البٗشـ ـ ــت الصـ ـ ــخُٟت اإلاهـ ـ ــغٍت اإلاباع٦ـ ـ ــت،
والشاوي الجبهت الجؼاثغٍت ٖلـى ًـض ظمُٗـت الٗلمـاء،
والشال ـ ـ ــض مُشـ ـ ـ ــا ١ألاخـ ـ ـ ـؼاب الؿُاؾـ ـ ـ ــُت لكـ ـ ـ ــما٫
بٞغٍُ٣ا الظي جم فـي بـاعٍؼ -بـاعَـٖ -لـى ًـض ظمُٗـت
5
الٗلماء في قهغ صٌؿمبر 1951م».
ؤمـ ــا فـ ــي ال٣ـ ــاهغة ٧ـ ــان الكـ ــُش ؤلابغاهُمـ ــي
ًت ـ ـ ـ ـ ـرؤؽ م٨خ ـ ـ ـ ـ ــب ظمُٗ ـ ـ ـ ـ ــت الٗلم ـ ـ ـ ـ ــاء اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــلمحن
الجؼاثغٍحن والًُٟل الىعزالوي هاثبا له ،جهُٖ ٪ـً

 -1زحر الضًً  :اإلاهضع هٟؿه ،م-م61-59 ،؛
و ػعمان :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.31 ،
 -2زحر الضًً  :مظ٦غاث ،ط ،2اإلاهضع الؿاب ،٤م-
م64-63 ،؛ وؾُٗض بىعهان :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.65 ،
 -3ظغٍضة اإلاىاع :مً بىاصع الىخضة اإلاٛغبُت ،الٗضص ،15
ُٟٞ 01غي 1952م ،م.02 ،

البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،4اإلاهضع
ً - 4ىٓغ:
الؿاب ،٤م.89 ،
ً - 5بضو مً زال ٫جهغٍذ ؤلابغاهُمي ؤهه ؤزلِ بحن
الغخلت ألاولى والشاهُت بباعَـ ألن مُشا ١ألاخؼاب
الؿُاؾُت لكما ٫بٞغٍُ٣ا ٧ان بخاعٍش 1952/02/02م.
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جل ـ ــ ٪اإلا ٣ـ ــاالث الخماؾ ـ ــُت بٗى ـ ــىان "خ ـ ــى ٫زـ ـ ــىعة
جدغٍ ـ ـ ــغ الجؼاث ـ ـ ــغ واإلا ٛـ ـ ــغب الٗغب ـ ـ ــي" وآز ـ ـ ــغ "بل ـ ـ ــى
الشـ ـ ــاثغًٍ ألابُـ ـ ــا ٫مـ ـ ــً ؤبىـ ـ ــاء الجؼاثـ ـ ــغ واإلاٛـ ـ ــغب
الٗغبي" ،4خُض ٧ان ًضٖى ٞحها الكٗىب اإلاٛاعبُـت
الش ـ ــاثغة ي ـ ــض الاؾ ـ ــخٗماع الٟغوسـ ـ ـ ي باالؾخبؿ ـ ــا٫
والاجداص والصـجاٖت والهـبر واإلاشـابغة ألجهـا مؿـإلت
خُ ــاة ؤو م ــىث ب٣اءٞ/ى ــاء) ،ألن الخغٍ ــت جإز ــظ وال
حُٗى وج٩ىن ٖبر ظؿغ مً الطخاًا.
وَٗب ـ ــر ه ـ ــظا ٖل ـ ــى م ـ ــضي خى ٨ـ ــت وبه ـ ــحرة
الكـ ـ ـ ــُش ؤلابغاهُمـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــظي ًـ ـ ـ ــغي بـ ـ ـ ــإن الٟ٨ـ ـ ـ ــاح
الخد ـ ــغعي ي ـ ــض املخخ ـ ــل ألاظىب ـ ــي ًيبغ ـ ــي ؤن ً ٩ـ ــىن
مىخــضا بــحن ـ٧ـا ألاُ٢ــاع اإلاٛاعبُــت :ؤلاًمــان بىظــىب
جىخُــض الٟ٨ــاح بــحن ؤُ٢ــاع اإلاٛــغب الٗغبــي الشالزــت:
"جـ ـ ـ ـ ــىوـ ،الجؼاثـ ـ ـ ـ ــغ ،م ـ ـ ـ ـ ـغا٦ل" ،5ولـ ـ ـ ـ ــظا ٦شـ ـ ـ ـ ــ٠
اجهــاالجه مــ٘ ممشلــي مىــضوبي الخغ٧ــاث الؿُاؾــُت
الجؼاثغٍــت التــي حٗمــل يــمً لجىــت جدغٍــغ اإلاٛــغب
الٗغب ــي ف ــي مه ــغ ،خؿ ــب م ــا ط ٦ــغه ٖ ــال ٫الٟاس ـ ي
ب٣ىلهً« :ىظض اجهـا ٫مؿـخمغ وحٗـاون بـحن الكـُش
ؤلابغاهُمـ ـ ــي وبـ ـ ــحن مىـ ـ ــضوبي الخغ ـ ٧ـ ــاث الؿُاؾـ ـ ــُت
الجؼاثغٍــت التــي حٗمــل يــمً لجىــت جدغٍــغ اإلاٛــغب
6
الٗغبي في مهغ».
ه ـ ــظا الٗم ـ ــل صلُ ـ ــل آز ـ ــغ ًب ـ ــرػ لى ـ ــا م ـ ــضي
جمؿ ـ ــ ٪البك ـ ــحر ؤلابغاهُم ـ ــي بالٗم ـ ــل اإلاٛغب ـ ــي
اإلاك ـ ــتر ٥ب ـ ــحن البل ـ ــضان اإلاٛاعبُ ـ ــت ومؿ ـ ــاهمخه ف ـ ــي

صوع ٦بح ـرا ال ــظي  ٧ــان ل ــه ف ــي جإؾ ــِـ ظبه ــت جدغٍ ــغ
الجؼاثــغ 1بال٣ــاهغة بٗــض اهــضالٕ الشــىعة الخدغٍغٍ ــت،
به ــض ٝجىخُ ــض الجه ــىص ي ــض الاؾ ــخٗماع الٟغوسـ ـ ي
وجدغٍ ــغ مُشا ٢ــه بخ ــاعٍش ٞ 17براً ــغ 1955م ،ال ــظي
ظاء في بخضي بىـىصه ،2بـإن الجؼاثـغ ظـؼء ال ًخجـؼؤ
م ــً اإلا ٛــغب الٗغب ــي ،وؤن "ظبه ــت جدغٍ ــغ الجؼاث ــغ"
مؿ ـ ـ ــخٗضة لاله ـ ـ ــضماط ف ـ ـ ــي هُئـ ـ ـ ـت ؤظم ـ ـ ــ٘ وؤق ـ ـ ــمل
لؤلُ٢ـ ـ ـ ـ ــاع اإلاٛاعبُـ ـ ـ ـ ــت الشالزـ ـ ـ ـ ــت بىٓـ ـ ـ ـ ــام ًىيـ ـ ـ ـ ــ٘،
ومؿـ ـ ـ ــاولُاث جد ـ ـ ـ ــضص ،وتهُـ ـ ـ ــب بال ٣ـ ـ ـ ــاثمحن ٖل ـ ـ ـ ــى
الخغ٧اث الخدغٍغٍـت فـي ٧ـل مـً جـىوـ ومـغا٦ل ؤن
ًً ــٗىا ؤً ــضحهم ف ــي ً ــضها ،وؤن ٌٗمل ــىا مٗه ــا ٖل ــى
جإؾـ ــِـ هُئـ ــت جىٓـ ــُم الجمُـ ــ٘ ،3ممـ ــا ًـ ــضٖ ٫لـ ــى
مــضي بنـغاع الؼٖمــاء "ظبهــت جدغٍــغ الجؼاثــغ" ومــً
بُ ـ ــجهم الك ـ ــُش ؤلابغاهُم ـ ــي ٖل ـ ــى الٗم ـ ــل اإلا ٛـ ــاعبي
اإلاكــتر ٥بهــض ٝمٛغبــت الخــغب الــضاثغة فــي اإلاٛــغب
الٗغبـ ـ ــي ٩٦ـ ـ ــل والجؼاثـ ـ ــغ ٖلـ ـ ــى وظـ ـ ــه السهـ ـ ــىم
لدك ــخِذ قـ ــمل الاؾ ــخٗماع فـ ــي اإلاىُ ٣ــت اإلاٛاعبُـ ــت
لدؿهُل ٖملُت جدغٍغها مً بغازِىه.
وزـ ـ ــال ٫جىاظـ ـ ــضه باإلاكـ ـ ــغ ١الٗغبـ ـ ــي ْـ ـ ــل
ً ـ ـ ــضٖى بل ـ ـ ــى الىخ ـ ـ ــضة اإلاٛاعبُ ـ ـ ــت ووخ ـ ـ ـضة ال ٟ٨ـ ـ ــاح
الخدـ ــغعي يـ ــض الاؾـ ــخٗماع الٟغوس ـ ـ ي ،مـ ــً زـ ــال٫
 -1بٗض اجٟا ١الجماٖت ٖلى حؿمُتها ؤؾىضوا عثاؾتها
للمجاهض ألامحر بً ٖبض ال٨غٍم السُابي ،لًٟله
ٖلى خغ٧اث الخدغع في اإلاٛغب الٗغبي في مداعبت
الاؾخٗماع ،وهى ؤو ٫مً ؤمط ى الىزُ٣ت ظبهت جدغٍغ
الجؼاثغ ،وباع٦ها ،للمؼٍض ًىٓغ :الًُٟل الىعزالوي:
اإلاهضع الؿاب ،٤م.217 ،
البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،5اإلاهضع
ً - 2ىٓغ:
الؿاب ،٤م م54-53 ،؛ وٞخحي الضًب :اإلاهضع
الؿاب ،٤م م.645-644 ،
 -3البكحر ؤلابغاهُمي :آزاع ،ط ،5اإلاهضع الؿاب،٤
م.54 ،

ً - 4ىٓغ:

البكحر ؤلابغاهُمي :في قلب املعركة ،املصدر

السابق ،ص ص40-37 ،؛ واإلبراهيمي :آاثر ،ج ،5املصدر
السابق ،ص ص.42-45 ،
5

 -عبد الكرمي بوصفصاف وآخرون :القيم الفكرية واإلنسانية يف

الثورة التحريرية اجلزائرية ،املرجع السابق ،ص.70 ،

 -6عالل الفاسي :املغرب العريب منذ احلرب العاملية األوىل،
املصدر السابق ،ص.22 ،
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ً ً٨جهىع وا٢عي مؿخ٣بلي للمٛغب الٗغبي
اإلاىخض .

طلــ ،٪به ــض ٝجدغٍ ــغ مىُ٣ــت اإلاٛــغب الٗغب ــي  ٩٦ــل
والجؼاث ـ ـ ـ ــغ ٖل ـ ـ ـ ــى وظ ـ ـ ـ ــه السه ـ ـ ـ ــىم م ـ ـ ـ ــً الىح ـ ـ ـ ــر
الاؾــخٗماعي وجدُ٣ــ ٤الخغٍــت والاؾــخ٣ال ٫التــي هــي
مُمذ ٧ل الكٗىب التي حٗاوي وٍالث الاؾخٗماع.
زاجمــت:
بىــاء ٖلــى مــا ج٣ــضم ًخطــر لىــا بــإن الكــُش
البك ــحر ؤلابغاهُم ــي ٧اه ــذ ل ــه جه ــىعاث وظه ــىص ف ــي
جىٓــُم الهــ ٠اإلاٛــاعبي مــً اظــل جدُ٣ــ ٤وجُٟٗــل
وخـ ــضة الىًـ ــا ٫اإلاٛـ ــاعبي اإلاكـ ــتر ٥بـ ــحن الكـ ــٗىب
اإلاٛاعبُ ـ ــت ٢اَب ـ ــت الت ـ ــي حك ـ ــتر ٥خؿ ـ ــبه ف ـ ــي ه ٟـ ـــ
اإلا٣ىم ـ ـ ــاث اإلاص ـ ـ ــجٗت ٖل ـ ـ ــى طل ـ ـ ــٖ ،٪ب ـ ـ ــر هُئ ـ ـ ــاث
وجىُٓماث ٢ض بغػث لبىتها ألاولى ٌك٩ل واضر مـ٘
مُل٘ السمؿـِىاث بخإؾـِـ ظـِل جدغٍـغ اإلاٛـغب
الٗغب ـ ــي ٣٦ـ ـ ــىة مٛاعبُـ ـ ــت ،به ـ ــض ٝمٛغبـ ـ ــت الخـ ـ ــغب
لخدغٍ ـ ــغ اإلاىُ٣ـ ـ ــت اإلاٛاعبُ ـ ــت مـ ـ ــً هح ـ ــر الاؾـ ـ ــخٗماع
وجدُ٣ـ ــ ٤الخغٍـ ــت والاؾـ ــخ٣ال ٫الـ ــظي ـ ٧ــان مُمـ ــذ
هظه الكٗىب اإلاٛاعبُت.
و٢ض ْل البكحر ؤلابغاهُمي مخمؿ٪
بالٗمل اإلاٛغبي اإلاكتر ، ٥عٚم ظىىح بٌٗ صو٫
الجىاع وبٌٗ هسبها وخغ٧اتها الخدغعٍت بلى
الُ٣غٍت زانت بٗض اؾخ٣ال ٫جىوـ واإلاٛغب
ألا٢ص ى ٖام 1956م بؿبب ٢ىة الشىعة
الخدغٍغٍت ،وعٚم مداوالجه في ماجمغ َىجت ؾىت
1958م والظي ؾخض٢ ًٞغاعاجه في ماجمغ مهضًت
بخىوـ ،مما ًدبحن لىا بان هظه الخهىعاث للىسب
اإلاٛاعبُت و٧ل الخغ٧اث الىَىُت في اإلاٛغب الٗغبي
للىخضة اإلاٛاعبُت ٧اهذ ٨ٟ٦غة  ،ِ٣ٞفي بَاع
الىًا ٫الخدغعي مً ؤظل الخدغع مً الاؾخٗماع
 ،والتي جغاظٗذ بلى ؤصهاه ٚضاة اؾخ٣ال ٫الجؼاثغ
ؾىت 1962م ٢،ض ػالذ بؼوا ٫الاؾخٗماع ،ولم
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ال٣غن 16م -بؿبب ٖملُاث ألاؾغ التي ً٦
ًخٗغيً لها مً َغ ٝالبرحٛالُحن وخلٟائهم مً
ألاٖغاب بُ٣اصة ًديى ؤوحٟٗىٞذ ث1518م)،
ْ
خُض ْ ًُ ً٦غ َؾل ًَ بماء بلى البرحٛا ،٫زانت مً
الخؿىىاث .1واؾخمغث مٗاهاتهً زال ٫الهغإ
الؿٗضي البرحٛالي ،2بلى ؤن اؾخ٣غث ؤوياٖهً
م٘ اؾخ٣غاع الىي٘ الؿُاس ي ٖ٣ب الؿُُغة
الؿٗضًت ٖلى خ٨م اإلاٛغب بضٖم مً اليؿاء
الالحي ؾاهمً في ؾُُغتهم ٖلى مضًىت ٞاؽ ًٖ
َغٍ ٤مهاظمت ظىىص ؤبي خؿىن
الىَاس ي ث961هـ1554/م) مً ؤؾُذ اإلاىاػ٫
للسالم مً الجىٕ اإلاترجب ًٖ خهاع الؿلُان
الكُش الؿٗضي 1557-1540م)٦ ،3ما
اؾخجاب بًٗهً لضٖىة الؿٗضًحن ،باإلاكاع٦ت
في الٗملُاث الٗؿ٨غٍت يض اإلاؿُدُحن بما ٞحهً
الٗىاظؼ اإلاخجاوػاث الشماهحن ؤو اإلااثت ؾىت مً
الٗمغ ،مؿاهمت مجهً في ع ٘ٞالخُ ٠والاؾخٛال٫
الظي ً ً٦غػخً جدخه في ْل اٖخضاءاث هاالء.4
و٢ض لٗبذ اإلاغؤة صوعا ٞاٖال في املجخم٘
الؿٗضي ؾىاء في الباصًت ؤو اإلاضًىت .خُض
ق٩لذ ٖمىص الخُاة ال٣غوٍت مً زالُ٢ ٫امها
بإقٛا ٫اإلاجز٦ ٫ؿ٣ي اإلااء وفجحن السبز وَهي
الُٗام وٚؿل اإلاالبـ ونى٘ ألاظبان

اإلاغؤة اإلاٛغبُت بين الٟاٖلُت
والتهمِل زال ٫الٟترة الؿٗضًت


ص .ػًٍ الٗابضًً ػعٍىح

عٚم الضوع الٟاٖل واإلاازغ الظي ايُلٗذ
به اإلاغؤة اإلاٛغبُت في مجمىٖت مً اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والضًيُت
زال ٫الىه ٠ألاو ٫مً الٗهغ الخضًض،
والؾُما ببان الخ٨م الؿٗضي مىظ وكإة الضٖىة
بلى جهاًت الضولت ما بحن 1659-1510مٞ ،ةجها
٧اهذ ٖغيت لٗضص مً ؤق٩ا ٫التهمِل وؤلا٢هاء
مً لضن مسخل ٠اإلااؾؿاث والٗىانغ الؿاثضة
ؤو الىاػهت ٖلى الؿاخت آهظا ،٥وفي م٣ضمتها
اإلااؾؿت املسؼهُت والىسب الضًيُت والٗلمُت
اإلاهُمىت .باإلياٞت بلى جإزحراث اإلاىازحن
الا٢خهاصي والاظخماري التي ؾاهمذ في ج٨غَـ
هظا الىي٘.
بطن ؤًً ججلذ ؤبغػ مدُاث الخإزحر
ألاهشىي زال ٫هظه الٟترة ٖلى مسخل ٠ألانٗضة؟
وما هي ؤهم ؤوظه التهمِل وؤلا٢هاء التي
حٗغيذ لها اإلاغؤة مً مخٗضص ٞئاث وَب٣اث
املجخم٘ الؿٗضي؟ و٧ ٠ُ٦اهذ عصوص ٗٞل بٌٗ
اليؿاء بػاءها؟
مغث ٞئت اليؿاء بٟترة ٖهِبت زال٫
الاخخال ٫البرحٛالي -جؼامىا م٘ اهُال ١الضٖىة
الؿٗضًت مً الجىىب الكغ ي اإلاٛغبي بضاًت

 -1ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،ج  ،2جغظمت :خ ي
و ػهُبر و ألازهغ ،الجمُٗت اإلاٛغبُت للخإلُ٠
والترظمت واليكغ ،الغباٍ،1984 ،م.16 .
-2هٟؿه ،م.23 .
خ ي
 -3ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،ج  ،1جغظمت
و ػهُبر و ألازًغ ،الجمُٗت اإلاٛغبُت للخإلُ٠
والترظمت واليكغ ،الغباٍ ،1984 ،م.477 .
 -4ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.169 .

 باخض مخسهو في الخاعٍش الخضًض وجاعٍش
اإلاهمكحن ،خانل ٖلى قهاصة الض٦خىعاه في الخاعٍش مً
ظامٗت ابً َُٟل باإلاٛغب.
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بٞغٍُ٣ا جىخكا بلى ظاهب ؤػواظهً ،8وً ً٦مكحن
ًمكحن بضون وٗا ،٫وبإعظلهً ظغاء طل ٪ق٣ى١
جهل ختى الٗٓم ،9بل وَؿغن قبه ٖاعٍاث في
بٌٗ اإلاىاَ ٤مً قضة ال٣ٟغ ،10واجسظن خلُا
مً الخضًض ؤو الىداؽٞ .11ةن وؿاء الخىايغ
مً ألا٢لُت -الؾُما بمغا٦ل وٞاؽٖ -كً ٖلى
الٗمىم خُاة عُٚضة ،بط " ً٦ؤهُ٣اث ًمكين
وهً متزًىاث بٗضص مً ألاؾاوع اإلاضولبت
واإلاىبؿُت مً الظهب والًٟت وب٨مُت مً
الضعع والجىاهغ في الٗى ٤والغؤؽ وألاطهين،
ولباؾهً مً الخغٍغ ؤو ال٣ماف الغٖ ،12"ُ٘ٞلى
ق٩ل ٞؿاجحن َىٍلت ػٍاصة ٖلى السالزل .13و٢ض
خٓحن ؤًًا بىهُبهً مً ؤقٛا ٫اإلاجز ،٫بياٞت
بلى مؼاولت السُاَت والُغػ وٚؼ ٫الهى ٝوٖالط
الخغٍغ ،14ونىاٖت الؼعابي الترُ٦ت٦ .15ما
جىاظضث باإلاضن وؤعبايها وؿاء ٣ٞحراث ،مشل
ٞاؽ التي ايُغ ال٣ٟغ ٞحها بٌٗ اليؿاء

وألاقغبت ،1وَدً الض ٤ُ٢في ؤعخاء الدجغ .2ؤو
الُ٣ام بإٖما ٫الخ٣ل مً خهاص وه٣ل للٛلل
وال ٠ُ٣وحؿمُض ألاعى وه٣كها وؾ٣حها ،3ختى
ؤن اليؿاء في بٌٗ الخاالث ج٩ل ًٟباليكاٍ
الؼعاري في ظمُ٘ مغاخله بض ٫الغظا ٫بؿبب
الهغاٖاث ال٣بلُت ،4و٦ظا بغري اإلااقُت بؿبب
٦ؿل الغظا ٫وٖغبضتهم .5بياٞت بلى مماعؾت
بٌٗ الهىاٖاث ٦هىاٖت ألاواوي الٟساعٍت
وخلج الهى ٝوٚؼله.6باؾخصىاء بٌٗ اليؿاء
اللىاحي ٖكً ويٗا اظخماُٖا مغٍدا وإن
بضعظاث مخٟاوجت ،و٢ضمً زضماث اظخماُٖت
ظلُلت ،وؾاهمً ب٣ؿِ واٞغ في جدؿحن
ألاويإ اإلااصًت لٗاثالتهً ًٖ َغٍ ٤جىُْ٠
ؤمىالهً في بٌٗ ألاوكُت ٧الخجاعة.7
وٖلى ٖ٨ـ اليؿاء ال٣غوٍاث الالحي ق٩لً
ألاٚلبُت وٖاهحن مً ال٣ٟغ وْغوِٖ ٝل نٗبت
و٢اؾُت ،زانت في الجبا ٫التي ٧اهذ وؿائها
٢بُداث اإلاىٓغ ٢ظعاث مىدىاث مً ؤ٦ثر ؾ٩ان
ٖ-1بض ال٣اصع الٗاُٞت ،الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت
وال٨ٟغٍت بكٟكاون وؤخىاػها زال ٫ال٣غن الٗاقغ
الهجغي-الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي ،ميكىعاث وػاعة
ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت ،1982 ،م220 .
 -2ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.8 .
ٖ-3بض ال٣اصع الٗاُٞت ،الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت
وال٨ٟغٍت بكٟكاون ،م.ؽ ،م220 .
 -4ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.114 .
 -5هٟؿه ،م.247 .
ٖ -6بض ال٣اصع الٗاُٞت ،الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت
والاحخماُٖت وال٨ٟغٍت بكٟكاون ،م.ؽ ،م.220 .
بىػٍان بىٗليٞ ،جُج في ٖهض الؿٗضًين
-7
الؿُاؾت والث٣اٞت واملجخم٘ ،ؾلؿلت جغار ٞجُج ،4
مُبٗت الجؿىع ،وظضة ،2005 ،م.34 .

 -8ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.123 .
 -9هٟؿه ،م.17 .
 -10هٟؿه ،م.40 – 39 .
 -11الخؿً الىػان ،ون ٠بٞغٍُ٣ا ،ج  ،1جغظمت
خ ي و ألازًغ ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،
 ،1983م.110 .
 -12ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.57 .
 -13صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،جغظمت خ ي
و ألازًغ ،الجمُٗت اإلاٛغبُت للخإلُ ٠والترظمت
واليكغ ،الضاع البًُاء ،1988 ،م.60 .
ٖ-14بض ال٣اصع الٗاُٞت ،الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت
وال٨ٟغٍت بكٟكاون ،م.ؽ ،م.221 .
 -15صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.61 .
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إلاماعؾت الضٖاعة ،1ؤو ختى السخا ١والكٗىطة
مً ؤظل ٦ؿب ال٣ىث الُىمي .2وهىا ٥مً اهخ٣ل
اهخ٣ل خالها مً الٛنى بلى الٗىػ ٧ابىت ٖبض
الىاخض الخمُضي ث1003هـ1595/م) ٢اض ي
الجماٖت بٟاؽ ؤًام اإلاىهىع الظهبي -1578
1603م) ،التي ؤنبدذ بٗض وٞاجه "جُلب مً
ٌؿخإحغها لُدين ؤو ٚيره" ،بٗضما ٧اهذ في
خُاة ؤبحها جلبـ "زالزل مً الظهب ،ال جدملها
بال بؿلؿلت في خؼامها ،ولها ونائً ٠دبٗجها
ًدملً ما ًخجغحغ مً خللها" ،صون ؤن ًًمً
لها املسؼن الظي زضمه ؤبىها الِٗل ال٨غٍم.3في
خحن ٖاقذ ؤزغٍاث ٖلى الهض٢اث ،زانت مً
ألاعامل .4خُض وظضث اإلا٣بالث ٖلى الؼواط مً
ال٣ٟحراث ٦ظل ٪نٗىبت وخغظا في ججهحز
ؤهٟؿهً 5بؿبب ٧لٟخه الٗالُت .6وٚلب ٖلى
مٗٓمهً الجهل٩ٞ ،7ان ؤ٦ثر ما ٌكض الاهدباه

بلحهً ؤو ًغارى ٞحهً هى الجما ٫والجؿض ختى مً
َغ٦ ٝخاب اإلاهاصع.8
بياٞت بلى الٗضًض ال٨بحر مً ؤلاماء اللىاحي
امخؤلث بهً بُىث اإلاٛاعبت الؾُما مً الىسبت،
وسسغث للسضمت واإلاخٗت ،9ختى قبهً بالكُاه.10
بالكُاه.10
لٖ ً٨لى الٗمىمٞ ،ةن اليؿاء ً٦
ممىىٖاث مً السغوط مً مىاػلهً بال للُ٣ام
بؼٍاعة ،ؤو للظهاب بلى اإلاسجض ؤو الخمام وهً
مذجباث ،11ؤو ع٣ٞت ٖبُض مً السص يً٣ً ،ىن
ؤًًا خاظاتهً زاعط اإلاىاػ ،٫ؤو ً٣ىم بظل٪
عظالهً بن لم ً ً٨لهً ٖبُض ،12بط ٧ان الغظا٫
ظض ُٚىعًٍ .13وإن  ً٦في بٌٗ اإلاىاًَ ٤سغظً
مخجمالث بالسًاب ؾاٞغاث الىظىه مشل
"ججزًذ" بهؿ٩ىعة ،14ؤو اختر ًٞالٛىاء في
ألاٖغاؽ٦ .15ما ٧اهذ اليؿاء في ٞاؽ ًسغظً
لؤلؾىا ،١خُض ًؼصخمً في ؾاخت اإلاالبـ
ٖ -8شمان اإلاىهىعي ،جاعٍش اإلاغؤة اإلاٛغبُت في الٗهغ
الخضًث م٣اعبت ؤولى ،يمً :مجلت ؤمل ،الٗضص -13
 ،14الؿىت السامؿت ،1998 ،م.157.
 -9صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.
.157،233
 -10الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،عؾاثل
وؤَغوخاث ع٢م  ،5ميكغوعاث ٧لُت الكغَٗت ،ؤ٧اصًغ،
 ،1999م .م.160 .
 -11ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.57.
 -12صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م60 .
– .61
 -13ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.57 .
هٟؿه ،م.114 .
 -15صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.
.156

 -1ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.
.148،160
 -2ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م.144 .
 -3الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ مً ؤزباع
نلخاء ال٣غن الخاصي ٖكغ ،ج٣ضًم وجدٖ ٤ُ٣بض
املجُض زُالي ،مغ٦ؼ الترار الش٣افي اإلاٛغبي ،الضاع
البًُاء ،2004 ،م.183 .
 -4هٟؿه ،م.44 .
-5هٟؿه ،م.62 .
 -6ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.252 .
 -7بىػٍان بىٗليٞ ،جُج في ٖهض الؿٗضًين ،م.ؽ،
م.33 .
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ومماعؾتهً لبٌٗ الٗاصاث ٧الىقم 8والسخغ
وحٗلُ ٤السُىٍ وألاحجاع وألاٖىاص وٚحرها مً
البضٕ ،و٢غاءتهً لل٣غآن باأللخان في بَاع ما
ٌؿمى بالخدؼٍب زال ٫اخخٟاالث زخم الُلبت
ال٣غآن .9م٘ ؤجهم صاٗٞىا ٖجهً في بٌٗ الً٣اًا
٧الٟخىي ببُالن ػواط ؤلا٦غاه ،10وٖضم ؾ٣ىٍ
خ٣ى٢هً وخ٣ى ١وعزتهً في اإلاحرار ،11وَالبىا
ألاػواط بخٗلُمهً ؤمىع الضًً .12وزًًٗ ؤًًا
لخُبُ ٤الخضوص الكغُٖت ٦دض الؼها بالغظم
باليؿبت للمتزوظاث.13
٦ما حٗغيً للتهمِل ووظهذ لهً هٓغة
صوهُت مً َغ ٝاإلاخهىٞت ،خُض ؤن الٗضًض
مجهم اٖتز ٫الؼواط ،14ؤو ٢ام بخُلُ ٤ػوظخه ؤو
ػوظاجه صٗٞت واخضة صون مبرع قغري للخٟغٙ

الضازلُت وٍماعؾً البُ٘ والكغاء ُٞه ،عٚم ما
حٗغ ٝهظه ألاؾىا ١مً نغاٖاث بُجهً .1وونل
الخدغع بيؿاء بٌٗ اإلاىاَ ٤بلى خض السالٖت
واوٗضام الٟٗت ختى نغن مًغبا لؤلمشا ٫في طل٪
٦يؿاء ظبل بني مىهىع بالغٍ.2٠
واهخ٣و ال٣ٟهاء ٦شحرا مً ٢ضع اليؿاء،
خُض اٖخبروا ؤن صوع وؿاء الباصًت ال ًدُض ًٖ
الٗمل املجاوي لضي ألاػواط ،3وبال ٜبًٗهم في
ونٟهً بالؿٟحهاث الجاهالث اللىاحي ال ٌٗغًٞ
بال ؾُاؾت البهاثم وجغبُت ألاَٟا ٫ونىاٖت
الُٗام ،4بِىما زهىا وؿاء الخايغة مجهً
بالٟغاف .5وحٗغيىا لهً باهخ٣اصاث قضًضة،
٧اتهامهً بالٟؿ ٤والٟؿاص والاهدغا ٝهدُجت
ازخالَهً بالغظا ٫ألاظاهب وجبرظهً في مسخل٠
اإلاىاؾباث٧ ،األٖغاؽ ؤو زال ٫الٗمل في
الخ٣ى ،6٫وٖضم الدؿتر في الخمام ،7ومماعؾتهً

مجلت ؤبدار مجلت الٗلىم ؤلاظخماُٖت) ،الٗضص -15
 ،16الؿىت السامؿت ،1987 ،م.82 .
 -8لخؿً الُىبي ،الٟخاوي ال٣ٟهُت ،م.ؽ ،م-270 .
.271
 -9بصعَـ ٦غم ،ز٣اٞت الٗامت ،م.ؽ ،م.85-84 .
 -10الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
م.185 .
 -11هٟؿه ،م.175.
ٖ -12بض الغخمان الخمىاعحي ،الٟىائض الجمت في بؾىاص
ٖلىم ألامت ،جد ٤ُ٣الحزًض الغاض ي وج٣ضًم اإلاىىوي،
صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،2007 ،م.ؽ ،م.549 .
ٖ -13شمان اإلاىهىعي ،جاعٍش اإلاغؤة اإلاٛغبُت في الٗهغ
الخضًث ،م.ؽ ،م.161 .
 -14الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ،
م /91 .بً ٖؿ٨غ :صوخت الىاقغ ملخاؾً مً ٧ان
باإلاٛغب مً مكاًش ال٣غآن ال٣غن الٗاقغ ،جد٤ُ٣
خ ي ،ؾلؿلت التراظم  ،1مُبىٖاث صاع اإلاٛغب
للخإلُ ٠والترظمت واليكغ ،الغباٍ ،1977 ،م.139 .

 -1ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.152 .
 -2هٟؿه ،م.247 .
 -3الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
.175،180
 -4هٟؿه ،م.174 .
 -5هٟؿه ،م.180 .
 -6ؤبى ال٣اؾم بً زجى ،قغح ؤعحىػة ٖبض هللا
الهبُي٢ ،غاءة وحٗلُٖ ٤بض بىُاهغ ،يمً :مجلت
اإلاظهب اإلاال٩ي ،الٗضص ٧ ،6لُت الكغَٗت ،ؤ٧اصًغ،
 ،2008م/30 .لخؿً الُىبي ،الٟخاوي ال٣ٟهُت في
ؤهم الً٣اًا مً ٖهض الؿٗضًين بلى ما ٢بل الخماًت،
ميكىعاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت ،الغباٍ،
 ،1998م.263-262 .
 -7بصعَـ ٦غم ،ز٣اٞت الٗامت في ٦خاباث الخانت
باإلاٛغب همىطج ال٣ٟهاء في ال٣غهين  10و 11هـ ،يمً:
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لالعج٣اء الهىفي ،1ؤو ٞاع٢ها صون ؤصاء واظباتها
الكغُٖت .2الص يء الظي زل ٤لليؿاء اإلاُل٣اث
ؤواإلاهجىعاث ٖضة مكا٧ل مغجبُت باإلٖالت وٞخذ
الباب ؤمامهً وؤمام ؤَٟالهً للدكغص
والاهدغا٩ٞ ،ٝاهذ اإلاغؤة هدُجت الُال ١ؤو مىث
الؼوط وجدذ َاثلت الٗىػ وال٣ٟغ مًُغة بلى ؤن
جلٗب صوع الغظل في الؿعي ٖلى ؤوالصها ًٖ
َغٍ ٤وسج اإلاالبـ في الٛالب ،ؤو الٗمل في
بؿاجحن الٟالخت وبُىث اإلاىؾغًٍ ؤو الؼواًا .3بل
مً اإلاخهىٞت مً صٖا ٖلى ػوظخه باإلاىث ،4ؤو
٣ٞض بهغه بؿبب هٓغه المغؤة٦ .5ما عٌٞ
مٗٓمهم جخلمظ اليؿاء ٖلى ؤًضحهم في الخهى،ٝ
وحٗغيً للٗ٣اب الٛلُٔ في هظا الكإن ،مشل
اإلاغؤة التي ٦غعث َلبها للكُش ؤبي
الك٩اوي ث1004هـ1595/م) بالخخلمظ ٖلى ًضًه
ٞامخى٘ وؤقإ حٗغيها للٗ٣اب وللٗظاب بٗض
اإلاىث هدُجت بنغاعها ٖلى طل ،٪عٚم ج٣ضًمها
زىعا لؼاوٍخه وإ٦غام اليؿاء ٖمىما له وإلاغٍضًه،6
خُض اقتهغث اليؿاء بخ٣ضًم الهض٢اث
للؼواًا ،7وٖملً ٞحها إلٖضاص َٗام اإلاغٍضًً
والُلبت وؤبىاء الؿبُل ،مشلما هى خا ٫امغؤة

ً٢ذ ػهغة ٖمغها في زضمت الكُش
الؿماحي ث1025هـ1616/م) ختى ناعث ٖىضه
فجىػا مً العجاثؼ .8م٘ ؤن بٌٗ الهىُٞت
ججاوػوا ًٖ اليؿاء و٢بلىا جىبتهً ،ختى الؼاهُاث
مجهً ،9ومجهم مً ٧ان ٌٗالجهً ،10وٍغؤ ٝبهً،11
بهً ،11وَُٗي الهض٢اث لؤلعامل٦ .12ما ؤن
بًٗهم ؤزظ َغٍ ٤الخهى ًٖ ٝامغؤة ،وهى ما
ٌكُٞ ٪٨ه ابً ٖؿ٨غ هٟؿه م٘ ؤن ؤمه اهدؿبذ
للخهى.13ٝ
وٖلى الغٚم مً خماًت الً٣اء الؿٗضي
للخ٣ى ١الكغُٖت لليؿاء ،وجمخٗهً بمجمىٖت
مً الخ٣ى٧ ١الخمل ٪والخهغ ،14ٝوالاهخهاب
للكهاصة ،والخٗلم ،وختى خ ٤ازخُاع الؼوط في
بٌٗ اإلاىاَٟٞ .15٤ي ْل ُٚاب خماًت الجاه
واإلاا ٫الظي خُٓذ به بٌٗ اليؿاء مً الىسبت،
خغمذ ٚحرهً في الٗضًض مً اإلاىاَ ٤مً ؤلاعر
وٚلت اإلاحرار لٟاثضة الظ٧ىع ،16و٦ظا مً مؿخٛل

 -8بىػٍان بىٗليٞ :جُج في ٖهض الؿٗضًً ،م.ؽ،
م.34 .
 -9الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
.111
 -10بً ٖؿ٨غ ،صوخت الىاقغ،م.ؽ ،م.106 .
 -11هٟؿه ،م.114 .
 -12الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
.44
 -13بً ٖؿ٨غ ،صوخت الىاقغ ،م.ؽ ،م.84 .
 -14بىػٍان بىٗليٞ،جُج في ٖهض الؿٗضًين ،م.ؽ،
م.34 .
 -15هٟؿه ،م.40-39 .
 -16الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
م.175 .

 -1الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
م.72،118 .
 -2هٟؿه ،م.108 .
 -3بىػٍان بىٗليٞ :جُج في ٖهض الؿٗضًً ،م.ؽ،
م.34-33 .
 -4الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
.70
 -5هٟؿه ،م.82 .
 -6هٟؿه ،م.104 – 103 .
 -7هٟؿه ،م.59 .
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ؤٖما ٫اإلاجز ،10٫ؤو مً ؤظل بظباعهً ٖلى الخىاػ٫
ًٖ الهضا ١بُٛت ج٨غاع الؼٍجاث ،بلى ظاهب
اجساط الٗضًض مً ؤلاماء للمخٗت ،11باؾخصىاء
بٌٗ اإلاىاَ ٤الىاثُت في ألاَلـ التي ا٦خٟى
عظالها بؼوظت واخضة .12وونلذ هظه ال٣ؿىة في
بٌٗ ألاخُان بلى خض ٢خل الؼوظت صون
ال٣هام مً الؼوط ال٣اجل .13و٧ان مً ألاػواط
٦ظل ٪مً ٌٗمل ٖلى الاؾخدىاط ٖلى الهضا ١ؤو
التهغب مً ؤصاثه ؤو ما جب٣ى مىه لٟاثضة
ػوظاتهً ،14ؤو ًى٨غ الؼواط باإلاُل ٤بطا َالبخه
ػوظخه بالهضا ١بٗض الضزى ،15٫بال مً ٧ان
ألهلها ؾُىة ،16بط ًُ ً٦ل ً٣ألجٟه ألاؾباب في
خاالث الًٛب ؤو اللجاط ؤو الؿ٨غ٩ٞ .17اهذ
هظه اإلاٗامالث الؿِئت جضٗٞهً للٟغاع في بٌٗ
ألاخُان واجساط ؤػواط ظضص بك٩ل ٚحر قغري،
٩ُٞىن جضزل الً٣اة هىا لغؤب الهضٕ بحن

الكغا٦ت والٗمل م٘ ؤػواظهً ،1ؤو جم بُ٘
ههُبهً مً ؤلاعر في خاالث ؤزغي ،2ؤو الاخخُا٫
ٖلحهً مً ؤظل الاؾخدىاط ٖلى ؤمىالهً
وممخل٩اتهً٦ ،3ما ٧ان بٌٗ ألا٢اعب ؤو ٚحرهم
مً الغظا ٫مً ٌؿخٛل خُاءهً لالؾدُالء ٖلى
ؤمىالهً .4وٖ ً٦غيت ؤًًا للؿبي والاؾتر٢ا١
والبُ٘ ٧اإلماء ،5ولالٚخهاب ولالزخُا ،ٝزم
ؤلا٦غاه ٖلى الؼواط مً َغ ٝالساَ ،6٠مشلما
٧ان ًخم ب٦غاههً ٖلى الؼواط مً ٢بل ؤ٢اعبهً،7
ومجهً الُدُماث واللىاحي لم جى٣ط ي ٖضتهً.8
وٖىملً ب٣ؿىة وٓٞاْت مً َغ ٝبٌٗ
ألاػواط ،ختى ؤنبدذ ؤلاؾاءة لهً ٖاصة في
مىاَ ٤مُٗىت ،9الؾُما بالًغب لخٟغٍُهً في
 -1هٟؿه ،م.175،179،180 .
 -2هٟؿه ،م.182 .
 -3هٟؿه ،م.174 .
 -4هٟؿه ،م.170،174 .
5
-Daniel RIVET, Histoire du Maroc, Editions
Fayard, Paris, 2012, p. 213.
 -6ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م/494 .
خ ي ،الخغ٦ت ال٨ٟغٍت باإلاٛغب في ٖهض الؿٗضًين،
ؾلؿلت الخاعٍش  ،2ميكىعاث صاع اإلاٛغب للخإلُ٠
والترظمت ،الغباٍ ،1977 ،ط  ،1م.308 .
 -7الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ ،م.
م.185 .
ٖ -8مغاوي ،الكغ ٝواملجخم٘ والؿلُت الؿُاؾت:
الكما ٫الٛغبي اإلاٛغبي همىطحا مً ال٣غن  10بلى 13هـ
19-16 /م ،ؤَغوخت لىُل ص٦خىعاة الضولت في آلاصاب،
قٗبت الخاعٍش٧ ،لُت آلاصاب ،الغباٍ ،الؿىت الجامُٗت
 ،2001 -2000مغ٢ىهت) ،م.209 .
ٖ -9شمان اإلاىهىعي ،جاعٍش اإلاغؤة اإلاٛغبُت في الٗهغ
الخضًث ،م.ؽ ،م.160 .

 -10ؤبى ال٣اؾم بً زجى ،قغح ؤعحىػة ٖبض هللا
الهبُي ،م.ؽ ،م.29 .
 -11صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.
.157-156
-9هٟؿه ،م.164 .
ٖ -13بض الغخمان الخمىاعحي ،الٟىائض ،م.ؽ ،م.113 .
 -14الهٛحر ؤلاٞغاوي ،الهٟىة ،م.ؽ ،م.108 .
 -15الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
م.203 .
الٗغبي الٟاس ي ،اإلاغآة ،م.ؽ ،م/142 .
-16
الهٛحر ؤلاٞغاوي ،الهٟىة ،م.ؽ ،م.108 .
 -17الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
م.164 .
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الؼوط ال٣ضًم والجضًض بم٣ابل ماصي ،1مما ٧ان
ًسل ٤بق٩الُت خى ٫وؿب ألاوالص .2بدُض ٧اهذ
مجمىٖت مً اإلاماعؾاث اإلاُب٣ت ٖلى اليؿاء،
جدُل بلى صوهُتهً في املجخم٘ في م٣ابل الغظل.3
وهظا ما ٌكحر بلُه "صي نالضاهُا" ،بإن اليؿاء
ٖلى الٗمىم ٌٗ ً٦املً ب٣لت مً الاٖخباع في
اإلاٛغب ،زانت مً لضن ٞئت املسؼن ،خُض ؤهه
مً "ٖاصة اإلاٛاعبت حٗل وؿاءهم بماء بؿبب
الٗضص ال٨بير الظي ًدخٟٓىن به مجهً صازل
مؿا٦جهم".4
وإن جدؿيذ ْغوٞهً في ْل الضولت
الؿٗضًت م٣اعهت بٟترة الٟغا ٙوالخُاخً
الؿُاؾُحن ،خُض بغػث ٖضص مً الٗاإلااث
الهالخاث اللىاحي ؾُ٘ هجمهً مشلٖ :اجكت
بيذ ؤخمض ؤلاصعَؿُت ث969هـ1562/م) ؤم
بً ٖؿ٨غ ناخب صوخت الىاقغ ،التي ؤزظث
ًٖ مجمىٖت مً اإلاكاًش ٗ٦بض
الٛؼواوي ث935هـ1528/م) وٚحرهماٞ" ،هضي
هللا ٖلى ًضها زل٣ا ٦ثيرا ،و٧ان الىاؽ

ًخدامىن خماها وال ً٣ضع ؤخض عص قٟاٖتها"،
و٧اهذ حٗخني بُٗض اإلاىلض الىبىي وجُٗم ُٞه
الُٗام ،5واقتهغث ٦غامتها .6و٦ظا ػهغة بيذ
الكُش ٖبض ال٩ىف ث1020هـ1611/م) التي
ؤزظث ًٖ ؤبحها ،و٧اهذ مً ؤهل ال٣ضم الغاسخ في
الٗغٞان ومً ؤهل الىالًت الٓاهغة و٦غؾذ
خُاتها لظل ،7٪و٧اهذ لها ػاوٍت ٖلى ٢ضع مً
ألاهمُت في مجا ٫الخهى ٝبمغا٦ل خُض ػاعها
بً ٖلي بً عَؿىن ث1018هـ1609/م)،8
وؤنبذ يغٍدها مكهىعا بٗض وٞاتها بدىمت
ال٨خبُحن .9م٘ ؤن ٖضصا مً اإلاىاَ ٤زلذ مً ؤًت
امغؤة ونٟذ بال٣ٟه ؤو الٗلم ؤو ألاصب.10
بياٞت بلى وؿاء ؾاهمً في جُىعاث
ولخٓاث خاؾمت في مؿاع الضولت الؿٗضًت ،مشل
الٗغٍٟت بيذ زجى التي ٢امذ بضوع عثِس ي في
جىُٓم ٖىاثض اإلالى ٥الضازلُت بال٣هغ بى٣ل
الكُش اإلاهضي وؤؾغجه مً البضاوة بلى خُاة
اإلالى ،٥ومغٍم ؤزذ ٖبض اإلال ٪اإلاٗخهم -1578
1578م) التي نمضث َىٍال في ٢هبت مغا٦ل
م٘ زالزت آال ٝمً الغماة اإلاىالحن ،وخالذ صون
اإلاخى٧ل 1576-1574م) ٖلحها .زم
اؾدُالء

-1ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.
/252الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ،
م.132 .
 -2الخؿً الٗباصي٣ٞ ،ه الىىاػ ٫في ؾىؽ ،م.ؽ ،م.
م.132 .
 -3مً ٢بُل حٗمض الٗغَـ وي٘ ٢ضمه ٖلى ٢ضم
الٗغوؽ لُلت الضزلت ٦غمؼ للٛلبت والٗلى ،بلى ظاهب
يغوعة بزباث ٖظعٍتها ؤمام ؤهله واإلاضٖىٍحن في هظه
اللُلت ،بصعَـ ٦غم ،ز٣اٞت الٗامت ،م.ؽ ،م٦ .82 .ما
وي٘ مُ٣اؽ مجخمعي للمغؤة ،في ؤن ج٩ىن خؿىاء جخىٞغ
ٞحها مجمىٖت مً الكغوٍ ،هٟؿه ،م.85 .
 -4ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،ؤزباعؤخمض اإلاىهىع ،م.ؽ،
م.ؽ ،م.188 .

-5
.24
-6هٟؿه ،م .27-24
 -7الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
م.282 .
ٖ-8بض ال٣اصع الٗاُٞت ،الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت
وال٨ٟغٍت بكٟكاون ،م.ؽ ،م.234 .
 -9الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ ،م.
م.282 .
 -10بىػٍان بىٗليٞ :جُج في ٖهض الؿٗضًين ،م.ؽ،
م.33 .
بً ٖؿ٨غ ،صوخت الىاقغ ،م.ؽ ،م.24 – 23 .
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الكُش اإلاهضي الظي ٧ان مً
ًدًغ ط٦غ
ٖاصجه الؼواط ٧ل ؾىت م٘ بضاًت خ٨مه بةخضي
الخؿىاواث .7هاالء الالحي ٧ان ٖضص مجهً
ٌٛهبن ٖلى الؼواط بالؿلُان ،مشلما ٗٞل
اإلاىهىع الظهبي م٘ ابىت "اإلاًٟل" ؤخض ؤٚىُاء
جُىان مً ألاهضلؿُحن وؤخض عظاله الظًً ٧ان
ٌؿخسضمهم في اٞخضاء ألاؾغي ،والظي ؾب ٤وؤن
ؤٖلمه بمسُِ الىانغ بً الٛالب للشىعة ٖلُه،
ٚحر ؤن هظا لم ٌك ٟ٘له في التراظ٘ ًٖ َلبه
الؼواط بابيخه التي اقتهغث بجمالها وٖلمها
وؤها٢تها ،لُهاب والضها بزغ طل ٪بهضمت ؤوصث
بدُاجه ،ل ً٨وٞاجه لم جثن اإلاىهىع ًٖ عٚبخه،
لخلخ ٤هي ألازغي بىالضها بٗض قهغًٍ مً طل٪
بؿبب خؿغتها ٖلُه وٖلى هٟؿها .8وإلى ظاهب
الؼوظاث الكغُٖاث اجسظ اإلالى ٥الؿٗضًىن
ٖضصا ٚحر مدضص مً ؤلاماء البٌُ والؿىص،9
ؾىاء ممً ًخم قغائهً ؤو ؤؾغهً بإٖضاص
٦بحرة ،زانت في الؿىصان التي ظلب مجها آلاالٝ
مً الجىاعي ٖلى صٗٞاث في ٖهض اإلاىهىع ،بط
يمذ بخضاها "ازني ٖكغ مملى٧ا بين الجىاعي
والٛلمان" ،10وؤزغي "ٖكغة آال ٝحاعٍت ٧لهً
في ؾً البلى٦ ،"ٙما خض اإلاىهىع ٢اثضه هىا٥
ٖلى ؤن ًجلب له مً بهار ألاؾغة الخا٦مت في

مؿٗىصة الىػُ٦دُت ث1000هـ1591/م) ؤم ؤخمض
اإلاىهىع التي ٢امذ بٗضة ؤٖما ٫في مجالي
الٗمغان وؤلاخؿان٦ ،بىاء اإلاؿاظض واإلاضاعؽ
وصًاع مبِذ ال٣ىاٞل في الُغ ،١وحكُِض وجغمُم
ٖضص مً ال٣ىاَغ واإلاباوي الٗمىمُت .1و٦ظا
سخابت الغخماهُت ؤم ٖبضاإلال ٪اإلاٗخهم التي
لٗبذ صوعا في خهى ٫هظا ألازحر ٖلى الضٖم
الٗشماوي يض ابً ؤزُه اإلاخى٧ل.2
وعٚم طل٣ٞ ،٪ض اٖخبرث ٖىانغ املسؼن
الؿٗضي اإلاغؤة ؾىي وؾُلت للسضمت والغاخت ؤو
اإلاخٗت .وهى ما صلذ ٖلُه ٖضة ٢غاثً ،بط ؤعؾل
1517-1510م) هاثبه لكغاء
ال٣اثم بإمغ
ٖضص مً ؤلاماء الؿىص ً٣مً بسضمخه ؾىت
919هـ1513/م٦ ،3ما ؤن ٖبض الٛالب -1557
الٛالب 1574-1557م) سسغ بماء ػهجُاث ؤو
ؾمغ ومؿُدُاث لسضمخه في ٚغٞخه .4خُض
اخخىث ٢هىع الؿالَحن الؿٗضًحن ٖلى الٗضًض
مً اليؿاءٖ ،لى ٚغاع هظا ألازحر الظي يم
٢هغه ؤػٍض مً  200امغؤة مً الكغُٖاث
والؿغاًا ،5و٧اهذ الؼوظاث الكغُٖاث
بًُاوٍاث مً بىاث ٦باع ألامغاء وألاُٖان ،6وهىا
-1ببغاهُم خغ٧اث ،اإلاٛغب ٖبر الخاعٍش ،وكغ وجىػَ٘ صاع
الغقاص الخضًشت ،الضاع البًُاء ،الُبٗت  ،1978 ،2ج
.422-421 ،2
ٖ -2بض ٦ىىنٖ ،بض اإلال ٪اإلاٗخهم بُل مٗغ٦ت
واصي املخاػن ،يمً :مجلت اإلاىاهل ،الٗضص  ،13الؿىت
السامؿت ،صظىبر  ،1978م.12-11 .
 -3الخؿً الىػان ،ون ٠بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م.
.120
-4ماعمىل٨غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.172 .
-5صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.233 .
-6ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.172 .

-7ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م.490 .
-8ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،ؤزباع ؤخمض اإلاىهىع ،م.ؽ،
م.ؽ ،م.188 .
-9صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.157 .
 -10ماعر مجهى ،٫جاعٍش الضولت الؿٗضًت الخ٨مضاعجُت،
ج٣ضًم وجدٖ ٤ُ٣بض الغخُم بىداصة ،صاع جِىمل
للُباٖت واليكغ ،مغا٦ل ،1994 ،م.68 .
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بًٗها ًٖ بٌٗ .7خُض زًًٗ لخغاؾت
قضًضة مً زهُان ؾىص ؤو ؾمغ ،ولم ًً٨
مؿمىخا لٛحرهم بضزى ٫م٣انحر اليؿاء
باؾخصىاء الٗبُض اإلاؿُدُحن و٦ظا الحهىص ،لً٨
هظا الً ِٛعبما ص ٘ٞبٌٗ وؿاء ال٣هغ
للضزى ٫في مٛامغاث م٘ الٗبُض اإلاؿُدُحن الظًً
امخض اإلاى٘ لُُالهم زالٞ ٫ترة ٖبض الٛالب.8
واقتر ٥في هظا ألامغ ٦ظل ٪عظا ٫املسؼن
مً ٦باع الُ٣اص اإلاًٟلحن ،الظًً ٧اهذ تهضي لهم
ال٨شحر مً ؤلاماء والخٓاًا مً ؤظل اإلاخٗت ،وٍخم
بؾ٩اجهً في صاع واخضة وٖلى ه٣ٟت الؿلُان،
خُض ٧اهذ جيكب بُجهً ؤًًا مكاظغاث
وايُغاباث ٖضًضة بؿبب ٦ثرتهً.9
وجُىعث هظه اإلاماعؾاث بك٩ل زاعط ًٖ
اإلاإلى ٝزالٖ ٫هض اإلاىهىع واػصاصث خضة بٗض
وٞاجه .خُض هم ابىه ػٍضان بالؼواط بالهالخت
ال٩ىف عٚم ٖؼوٞها ًٖ
ػهغاء بيذ ٖبض
الؼواط ،بلى ؤن ْهغ له مً بغ٦تها ما نغٞه
ٖجها٦ ،10ما ٧ا
الكُش اإلاامىن "مؿغٖا بلى الٟؿاص
في الُ٣ىاث".11
وونل ألامغ بابً هظا ألازحر ٖبض بلى
ؤن "ًؼوي بيؿاء ٖمه وحىاعي حضه" ،بٗضما

الؿىصان -ؤؾغة ؤؾُ٨ت -ما ًلُ ٤بم٣امه .1وٍخم
الاؾخمخإ بهً ؤو الؼواط بهً ٖىىة مً ٚحر
عياهً جدذ الً ِٛوالتهضًض٦ ،ما هى ألامغ
باليؿبت البىه خا٦م "عؤؽ ؤ٦حر" البرحٛالي م٘
الكُش اإلاهضي ،2وهظا ما ٧ان ًجٗل وؿاء ألاٖضاء
ألاٖضاء واإلاٗاعيحن ًطخحن بإهٟؿهم بض ٫ؤن
ً ًٗ٣في ألاؾغ وٍال٢حن هظا اإلاهحر ،مشل الٟخاة
الجمُلت لجبل صعن التي اؾدىٟغث ٚحرة ؤبىاء
ٖكحرتها للضٞإ ًٖ قغٞها وًٖ مىُ٣تهم ختى
ال٢ذ خخٟها في مىاظهت ظِل الكُش ،3الص ي
الص ي الظي ج٨غع م٘ ٞخاة ؤزغي في زىعة الخ٣ت
بىٟـ اإلاىُ٣ت ًٞلذ الاهخداع ٖلى ؤن ٌؿبحها
ؤخض ٢ىاص هظا الؿلُانُٞ ،4ما ٧ان بًٗهً
ً٣مً بةزهاء الجىىص ألاؾغي اهخ٣اما إلاا
ُ
حٗغيذ له ازغٍاث مً اؾخٛال ٫ظيس ي ٖلى ًض
عظا ٫املسؼن .5وهٓغا للٗضص ال٨بحر مً الؼوظاث
وؤلاماء اللىاحي ٧ان ًدٓى بهً الؿالَحن
الؿٗضًحن في ٢هىعهمٞ ،لُاإلاا وكبذ بُجهً
نغاٖاث وصبغث في ؤوؾاَهً الٗضًض مً اإلا٩اثض
التي ؤصث ؤخُاها ببًٗهً للمىث ،6عٚم ؤجهً
ؤ٢مً في مؿا ً٦عاجٗت يمً م٣انحر مٗؼولت

ٖ -1بض ال٨غٍم ٦غٍم ،اإلاٛغب في ٖهض الضولت الؿٗضًت،
الؿٗضًت ،قغ٦ت الُب٘ واليكغ ،الضاع البًُاء،
الُبٗت الشاهُت ،1977 ،م.272 – 271 .
-2ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.37 .
 -3هٟؿه ،م.64 .
 -4صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.179 .
.179
 -5ماعمىل٨غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،2م.121 .
 -6هٟؿه ،م.37 .

 -7هٟؿه ،م.53 .
-8هٟؿه ،م.172 .
 -9صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.157 .
.157
 -10الهٛحر ؤلاٞغاوي ،نٟىة مً اهدكغ ،م.ؽ،
م.282 .
 -11ماعر مجهى ،٫جاعٍش الضولت الؿٗضًت ،م.ؽ ،م.
.69
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اإلاهضي ابىدُه للخ٣اعب والخهالر م٘ ؤزُه ؤخمض
ألاٖغط 1540-1517م) في زًم ألاػمت بُجهما
ًٖ َغٍ ٤جؼوٍجهما بابني هظا ألازحر ،5وظىضث
بخضاهما بٗض طل ٪وهي مغٍم للىؾاَت بحن
ألازىًٍ٦ .6ما ٧اهذ اليؿاء ضخُت للهغاٖاث
الؿُاؾُت ،خُض حٗغيً لل٣خل ٖلى ٚغاع بىاث
ؤخمض ألاٖغط اللىاحي ٢خلً في السجً بلى ظاهب
والضهً وإزىاجهً ،7وبٌٗ وؿاء ٢هغ مغا٦ل
ٖ٣ب ؾُُغة ٖبض اإلال ٪بً ػٍضان ٖلى الخ٨م
مً ؤًضي بزىجه .8و٦ظا ملسخل ٠ؤهىإ اإلاٗاهاة،
مشلما حٗغيذ له وؿاء ؤبي ٞاعؽ بً اإلاىهىع
ٖلى ًض اإلاخمغصًً مً ألاٖغاب الظًً ٢امىا
بخجغٍضهً وؾلبهً ٧ل ش يء ؤزىاء ٞغاعه مً
مغا٦ل ٖ٣ب هؼٍمخه ؤمام ابً ؤزُه ٖبض بً
الكُش ؾىت 1606م .9وق٩لً ٦ظلٖ ٪ىهغ
جٟاهماث ون٣ٟاث ؤو يٛىٍ بحن ألاَغاٝ
اإلاخهاعٖت ،بط باص ٫الكُش اإلاهضي بىاث ؤبي
خؿىن الىَاس ي اللىاحي ٚغبهً بلى جاعوصاهذ
ببىاجه اإلاإؾىعاث في ٞاؽ بٗض اؾخٗاصتها مً

صزل مغا٦ل بزغ هؼٍمت ٖمه ؤبي
ٞاعؽ ث1018هـ1609/م) ؤمامه .1وبل" ٜمً ٢لت
٢لت صًاهت" ٖبض اإلال ٪بً ػٍضان بً
اإلاىهىع 1631-1627م) زال ٫اخخٟاله بإخض
مىالُضه ْؤن "بٗث ليؿاء ؤُٖان مغا٦ل
وزضامه ؤن ًدًغن وَل٘...إلاىاعة في صاعه ٞىٓغ
لليؿاء وهً مخبرحاث ٢ض ويًٗ زُابهً،
ٞإًتهً ؤعجبخه بٗث لها" .2بل وجم ٦ظل ٪بَال١
بَالً ١ض عظا ٫املسؼن والجىىص زال ٫خ٨م
الكُش اإلاامىن 1613-1606م) وابىه ٖبض
1623-1613م)ممل٨ت ٞاؽ بالٟؿ ٤في وؿاء
ؤهل الباصًت ،3وللٟؿاص في وؿاء اإلاضن ختى
اإلاتزوظاث وألامهاث مجهً ،خُض ًظ٦غ ؤلاٞغاوي
٢هت اإلاغؤة الٟاؾُت التي ؤل٣ذ بىٟؿها مً ؤٖلى
مجزلها بٗضما ا٢خدمه ٖلحها ؤخض الجىىص مً
"قغا٦ت" و٢ام بغمي عيُٗها في بهاء الُبش بزغ
ٖضم اؾخجابتها لجزواجه ،هظه الخاصزت التي ؤزاعث
ًٚبا قضًضا لضي ٖامت الىاؽ وصٗٞتهم للشىعة
ٖلى ٖبض بً الكُش اإلاامىن.4
واؾخٗملذ اإلاغؤة ؤًًا مً َغ ٝاملسؼن
الؿٗضي لخ٣ىٍت اؾخ٣غاعه ػمً ألاػماث مً ؤظل
الكُش
ٖ٣ض الخدالٟاث ،خُض اؾخسضم

 -5ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م.478 .
 -6هٟؿه ،م.465 .
 -7الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي ،م.ؽ ،م.60 .
8
- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
de l’Histoire du Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèque de
France,Tome ΙIΙ, Ernest Leroux, Paris, 1911, p.
378-379.
9
- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
de l’Histoire du Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèque des
Pays-Bas,Tome I, Ernest Leroux, Paris, 1906, p.
210-211.

 -1هٟؿه ،م.70 .
الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي بإزباع ملى٥
-2
ال٣غن الخاصي ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم ٖبض اللُُ ٠الكاطلي،
مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء ،1998 ،م.
.353
-3ماعر مجهى ،٫جاعٍش الضولت الؿٗضًت ،م.ؽ ،م.
.69
الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي ،م.ؽ ،م.
-4
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مغا٦ل .6وً ً٦ازظن ؤًًا ٦غهُىت بلى ظاهب
ؤَٟالهً ٧ىؾُلت إلزًإ ال٣باثل الىاقؼة
والغاًٞت ألصاء الًغاثب ،7وٍخٗغيً ؤًًا
لل٣خل زال ٫الٗ٣اب الجماري الظي ًإحي ٖلى
الشىاع اإلاىاهًحن للمسؼن وٖىاثلهم .8بياٞت بلى
الجهب وؤلاطالٖ ،٫لى ٚغاع ما حٗغيذ له وؿىة
ٞاؽ خحن ؤمغ ػٍضان بً اإلاىهىع بؿلب ؾ٩ان
اإلاضًىت "عظاال ووؿاء وب٣ي بًٗهم ًىٓغ بلى
ٖىعة بٌٗ ،و٧ان ٖضص الؿلب هدى ٖكغة آالٝ
٦ؿىة"٦ ،9ما  ً٦في ٖهض ٖبض اإلال ٪بً الكُش
اإلاامىن 1627-1623م) ٌٗبرن ألاػ٢ت في ٞاؽ
م٣ابل اإلاا .10٫بلى ظاهب الخًُِ ٤والايُهاص
والٓلم الظي ماعؾه املسؼن ٖلى الٗضًض مً
اليؿاء ،مشل الهالخت ٖاجكت الاصعَؿُت ؤم ابً
ٖؿ٨غ التي هالتها ٖضة مًاً٣اث مً ال٣اثض
بً عاقض ػمً ٖبض الٛالب لضٗٞها للغخُل

َغ ٝؤبي خؿىن اإلاظ٧ىع ،هظه الخاصزت التي
وٗ٢ذ ٞحها ٖضص مً وؿاء ٢هغ اإلاهضي ؤزىاء
ٞغاعهً مً اإلاضًىت في ؤًضي ؤهالي الًىاحي،
باؾخصىاء بىاجه الالحي عظًٗ خُجها لل٣هغ وْللً
جدذ خغاؾت ٖبُض مؿُدُحن بلى خحن ٢ضوم
الكُش
ألامحر الىَاس ي .1م٘ الٗلم ؤن
"صزل...بةخضي بىاث اإلال ٪الؿاب٤
]الىَاس ي[و ؤ٢ام خٟالث ٞازغة باإلاىاؾبت"،
وطل ٪بزغ صزىله ألاو ٫لٟاؽ ياعبا بٗغى
الخاثِ ٧ل اؾخُٗاٞاث ؤم الؿلُان
الىَاس ي ،2وهى ما ٗٞله ؤًًا الشاثغ بً ؤبي
مدلي ث1022هـ1613/م) بإم ػٍضان بً اإلاىهىع
بٗض ؾُُغجه ٖلى مغا٦ل.3
و٧اهذ اليؿاء ٦ظل ٪ضخُت اإلاماعؾاث
املسؼهُت في مسخل ٠الٟتراث٧ ،الؿبي والسُ،٠
مشلما ٢ام به ظىىص ؤبي ٞاعؽ و الكُش في
ٞاؽ اهخ٣اما مً ؤهلها وظِل ػٍضان بً
اإلاىهىع ،4وهى ما ٗٞله ؤًًا ظىىص ٢اثض هظا
ألازحر مهُٟى في َغٍ٣هم مً مغا٦ل هدى
ٞاؽ ،5وما ٧ان ً٣ىم به ٖلىظه ختى صازل

ٖ -6بض الغخمان الخمىاعحي ،الٟىائض الجمت ،م.ؽ ،م.
م.296 .
7
- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
de l’Histoire du Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèque des
Pays-Bas,Tome III,Ernest Leroux, Paris, 1912, p.
524.
ٖ -8بض الٗؼٍؼ الٟكخالي ،مىاهل الهٟا في مأزغ مىالُىا
الكغٞا ،صعاؾت وجدٖ ٤ُ٣بض ال٨غٍم ٦غٍم،
مُبىٖاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت
والش٣اٞت ،الغباٍ .1972 ،م.96 .
ٖ -9بض الغخمان الخمىاعحي ،الٟىائض الجمت ،م.ؽ ،م.
م.347 .
 -10ماعر مجهى ،٫جاعٍش الضولت الؿٗضًت ،م.ؽ ،م.
.100

 -1ماعمى٦ ٫غبسا ،٫بٞغٍُ٣ا ،م.ؽ ،ط  ،1م– 486 .
.487
 -2هٟؿه ،م.478 .
الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي ،م.ؽ ،م.
-3
.304
 -4الٗغبي الٟاس ي ،مغآة املخاؾً مً ؤزباع الكُش
ؤبي املخاؾً ،جد ٤ُ٣خمؼة ال٨خاوي ،صاع ببً
خؼم ،بحروث ،2008 ،م.143 .
الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي ،م.ؽ ،م.
-5
.287
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بلى ظاهب ال٣ىاص .5وهى ما ٧ان ًض ٘ٞبًٗهً
ؤخُاها إلبضاء عصة الٟٗل والاهخ٣ام ،مشل مغٍم
ؤزذ ٖبض الٛالب التي صبغث مُ٨ضة لئلً٣إ
ب٣اثضه ٖلي بً ؤبي ب٨غ الظي ٢ام ب٣خل ؤبىائها
بٗض جىلي ؤزحها الخ٨م صون وظىص تهضًض خ٣ُ٣ي
مجهم ججاه الجالـ ٖلى الٗغف ،وهى ما اهخهى
باؾخدىاط الؿلُان ٖلى ممخل٩اجه وؤمغه بُ٘٣
عؤؾه م٘ ؤهه ٧ان مً ؤًٞل وؤزلو عظاله.6

ًٖ قٟكاونٞ ،ما ٧ان بُضها بال الضٖاء ٖلُه.1
واإلاغؤة التي ؤزظها الُل 2٤وهي في ٦غب املساى،
املساى ،و٢ض عآها ٣ٞهاء ٞاؽ وؤُٖاجها في
َغٍ٣هم إلاغا٦ل ٢هض الخُُٗض م٘ اإلاىهىع ،وهي
م٨بلت يمً ؾلؿلت جًم ٖضصا مً الغظا٫
واليؿاء مً ؤهل الٛغب ،هظا اإلاىٓغ الظي ؤخؼن
َ
وه َّم ٧ل مً قاهضه ،في خحن ؤن اإلاىهىع لم حهخم
بك٩اًت ال٣اض ي ٖبض الىاخض الخمُضي خى٫
طل ٪وًٚب لها ،مبرعا ٗٞلت ظىىصه بضٖىي
يمان ألامً ،3بدُض لم حؿخثن اليؿاء مً
الٗ٣اب الجماري للمسؼن .ػٍاصة ٖلى اإلاغؤة
الض٧الُت الظي ؤزظ لها ؤخض ٖما ٫اإلاىهىع ماال،
٣ٞضمذ ٖلُه مغا٦ل لدك٩ى له خُٖ ٠امله
ٚحر ؤهه لم ًىهٟها ،لخىهغً ٝاجؿت هي وؤوالصها
صون جد ٤ُ٣مغاصها.4
ومىه ٣ٞض لُ٣ذ ٞئت اليؿاء في ظمُ٘
اإلاؿخىٍاث الاظخماُٖت مٗاملت ؾِئت زال ٫الٗهض
الؿٗضي ،ختى اللىاحي ٖكً في ٦ى ٠الؿالَحن
وعظالهم ؤو ممً اهخمحن لؤلؾغة الخا٦مت ،بط لم
حؿلمً مً الٗ٣اب في خا ٫مسالٟت ال٣ىاهحن،
والظي ًم ً٨ؤن ًهل بلى خض ال٣خل ،خُض ٧ان
للمىهىع ٚغٞت صازل ٢هغه ً٣خل ٞحها اليؿاء

 -1بً ٖؿ٨غ ،صوخت الىاقغ ،م.ؽ ،م.26 .
َّ ْ
 -2الُل :٤وظ٘ الىالصة ،ظماٖت مً اإلاالٟحن ،اإلاعجم
الىؾُِ ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،ال٣اهغة،الُبٗت ،2
 ،1972م.590 .
 -3الهٛحر ؤلاٞغاوي ،هؼهت الخاصي ،م.ؽ ،م242 .
.243 – 242
 -4هٟؿه ،م.244 – 243 .

 -5صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.
/229ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،ؤزباع ؤخمض اإلاىهىع،
م.ؽ ،م.94 .
 -6صًُ٩ى صي َىعَـ ،جاعٍش الكغٞاء ،م.ؽ ،م.229 .
.229
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٦ما وٟ٢ذ الضعاؾت ٖلى ألاؾباب التي ؤصث
بلى جل ٪الخاصزت ومجغٍاث ألاخضار التي جغجبذ
َّ
ٖلحها ،بلى ظاهب الىخاثج وآلازاع التي زلٟتها  ،وإلاا
ً
٧ان هٓام ؤلامامت مغجبُا بإهل الخل والٗ٣ض مً
الٗلماء٣ٞ ،ض جُغ٢ذ الضعاؾت بلى مى٠٢
الٗلماء مً هظه الخاصزت ٣ٞض اه٣ؿمىا بلى
ٞغٍ٣حن؛ ألاو ٫مخمؿ ٪بةمامت بلٗغب بً
ؾلُان ،والشاوي اإلااٍض ألزُه ؾُ ٠وبالخالي
باٌٗه باإلمامت .

زغوج ؾُ ٠بً ؾلُان ٖلى ؤزُه
ؤلامام بلٗغب
(1105 - 1104هـ1693 - 1692/م)
ص .ببغاهُم بً ًديى البىؾُٗضي
ص.مىس ى بً ؾالم بً خمض البراقضي

Abstract
This study discusses an important political
event which had an impact on the course
of the historical events in Oman in the 12
AH/ 18 AD century. This event occured
when Saif bin Sultan bin Saif Al- Ya’arubi
rebelled against his brother the Imam
Balarab to force him to step down. To
achieve this aim, Saif sieged Balarab in
Yabrin Fort till he passed away in
1105AH/1693AD.
This study also sheds light on the reasons
that led to this conflict, the sequence
incidents and results which emerged
later. Since the backbone of Imamate
political system is the Constitutional Body
(Ahl alhal Wa Alaqd), the study talked
about the stand taken by this body against
what happened. The constitutional body
was divided into two groups, one was the
Imam and the other one was with Saif.

اإلالخو :
جدىاو ٫هظه الضعاؾت خاصزت ؾُاؾُت مهمت
٧ان لها اوٗ٩اؽ ٖلى ؾحر ألاخضار الخاعٍسُت في
ٖمان زال ٫ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغي /الشامً
ٖكغ اإلاُالصي ،وجخمشل جل ٪الخاصزت في زغوط
ؾُ ٠بً ؾلُان بً ؾُ ٠الُٗغبي ٖلى ؤزُه
ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ٖام 1104هـ1692/م
ً
مُالبا بًاه بالخىحي ًٖ الخ٨م ،ألامغ الظي صٗٞه
بلى خهاعه في خهً ًبرًً 1ختى وٞاجه ٖام
1105هـ1693/م .

ٌ 1عسف انحصٍ انٍىو باسى جبسٌٍ ،وهرا عائد انى اختالف َطق
االسى بٍٍ انقبائم انعًاٍَة ،بحٍث تبدل انجٍى ٌاء فانقبائم انبدوٌة يثال
تُطق بعض انكهًات انتً تبدأ بحسف انجٍى ٌاء.
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َّ
وق٩لذ ٖىضثظ ؤولى ألاػماث الؿُاؾُت التي
قهضتها الؿاخت الٗماهُت في ْل خ٨م ؤؾغة
الُٗاعبت.
بىَ٘ بلٗغب بً ؾلُان باإلمامت في هؼوي
بٗض وٞاة والضه ًىم الشالزاء  16طي الٗ٣ضة
صٌؿمبر
1090هـ19/
وفي
1679م الؿالمي.الخدٟت،ط،2م،)81
ً
الخ٣ُ٣ت بإن اهخساب بلٗغب بً ؾلُان بماما
بٗض وٞاة والضه ال ٌُك٩ل ؤي زغ ١للىٓام
الؿُاس ي ؤلاباض ي 2في خض طاجه والؾُما بطا ما
اهُب٣ذ ٖلُه قغوٍ ؤلامامت ،زانت ؤهه ٧ان
ؤخض ٖلماء ٖهغه ،3وهظا في خض طاجه له هٓاثغ
4
في جاعٍش ؤلامامت ؤلابايُت لِؿذ في ٖمان
ً
ٞدؿب وإهما في بالص اإلاٛغب ؤًًا.5
ٖمل ؤلامام بلٗغب ٖلى الؿحر ٖلى ههج
والضه في مىاظهت البرحٛالُحن الخىبي.اإلا٣اومت
الٗماهُت،م )269والؾُما في بضاًت ٖهضه ،بال
ؤهه بٗض طل ٪جغاظ٘ ًٖ اإلاىاظهت الٗؿ٨غٍت عٚبت
مىه في الجهىى بالكإن الضازلي لٗمان ،ولظل٪
ّ
ع٦ؼ ٖلى الخٗلُم بٗض الىهُدت التي جل٣اها مً
الكُش ٖمغ بً ؾُٗض بً ػ٦غٍا الجغبي٩ٞ ،اهذ
الىدُجت ؤن ؤوكإ مضعؾت في ٢هغه بُبرًً ؤقغٝ
ٖلحها بىٟؿه ،بياٞت بلى حصجُٗه ٖلى بوكاء
اإلاضاعؽ في عبىٕ ٖمان البراقضي.الخُاة
الٗلمُت،م. )127
اػصهغث ٖمان في ٖهض ؤلامام بلٗغب بً
ؾلُان ،والؾُما في الجىاهب الٗلمُت
والا٢خهاصًت ألاػ٧ىي٦.ك٠
الٛمت،ط،6م ،)77بال ؤن جهاًت خ٨مه ظاءث
ً
بؿبب زغوط ؤزُه ؾُٖ ٠لُه مُالبا بًاه

اإلا٣ضمت:
ٖىضما ًدىاو ٫اإلااعزىن الٗماهُىن بمامت
بلٗغب بً ؾلُان بً ؾُ ٠الُٗغبي 1090هـ -
1105هـ1680/م1693 -م) ٞةجهم ٌُكحرون بلى ؤهه
ُ
ُبىَ٘ باإلمامت في الُىم الظي جىفي ُٞه ؤبىه ابً
عػٍ ،٤الصخُٟت ال٣دُاهُت ،ط ،5م237؛
الؿالمي .الخدٟت ،ط ،2م ،)81وهى ما ؤقاعث
ً
بلُه بٌٗ اإلاهاصع ال٣ٟهُت ؤًًا ،خُض ظاء
ٞحها "..وماث ؤلامام ؾلُان بً ؾُ ٠عخمه
ًىم ألاعبٗاء وؾذ ٖكغة لُلت زلذ مً قهغ طي
الٗ٣ضة ؾىت حؿٗحن ؾىت وؤل ٠ؾىت مً
الهجغة ،1وٖ٣ضوا ؤلامامت لئلمام بلٗغب بً
ؾلُان بً ؾُ ٠بً مال ٪الُٗغبي عخمه في
الُىم الظي ماث ُٞه ؤبىه ؾلُان" مال٠
مجهى.٫ل ِ٣آلازاع اإلاال ٠بصخاع) ،وه٨ظا لم
جغص في جل ٪اإلاهاصع ؤًت بقاعة بلى الٗلماء الظًً
باٌٗىا بلٗغب بً ؾلُان ،وال جىيُذ إلا٩ان
ً
البُٗت وٖضص الخايغًٍ ،ومما ًؼٍض ألامغ ٚمىيا
الغؤي الظي ؤوعصه اإلااعر ابً عػٍ ٤ب٣ىله .." :وُ٢ل:
بل ُٖ٣ض له بٗض مىث ؤبُه بكهغ ،و ؤٖلم
بالهىاب" الصخُٟت ، )237 :والخىٖ ٠٢ىض
هظه الٗباعة ًض ٘ٞبالباخض بلى هدُجت مٟاصها ؤن
هىا ٥اخخمالُت في ٖضم وظىص جىا ٤ٞبحن الٗلماء
ٖلى بمامخه ،وهى ألامغ الظي ؾاٖض ؤزاه ؾُ٠
ٖلى جدَ ٤ُ٣مىخه في الخ٨م ٖىضما زغط ٖلى
ؤزُه اإلاىخسب في ؾاب٣ت زُحرة ٧اهذ لها جبٗاتها
ٖلى مجغٍاث ألاخضار الؿُاؾُت ُٞما بٗض،
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بخُٛحر الىٓام الؿُاس ي ُٟ٦ما قاء ومتى قاء،
وإهما ال بض لها مً يىابِ ومٗاًحر جىٓمها.
وبالىٓغ بلى مىظباث ٖؼ ٫ؤلامام ٦ما
خضصها ال٣ٟهاء التي جخمشل في وظىص ؤؾباب
ْاهغة ٌؿخُُ٘ مً زاللها ؤهل الخل والٗ٣ض
مىاظهت ؤلامام وٖؼله مشل ألاؾباب الضًيُت ؤو
ً
ُ
ألازالُ٢ت ٧ةجُان مٗهُت مهغا ٖلحها ؤو جىظب
الخض مشل ال٣خل والؼها وٚحرها ،6ؤو ألاؾباب
َ
السلُ٣ت بؿبب ٣ٞضان خاؾت مىظبت لبُالن
ؤلامامت ،مشل الٗمى ؤو الهمم ؤو السغؽ 7ؤو
ؤؾباب ؾُاؾُت ٧إن ً ٘٣في ؤؾغ الٗضو ،8ؤو ؤن
ً٩ىن ٢ض اٖتز ٫بىٟؿهٖ ،لى الغٚم مً ؤن
الٗلماء ال ًدبظون لئلمام الاٖتزا ،٫وفي طل٪
ً٣ى ٫الك٣ص ي "لِـ لئلمام ؤن ًسل٘ هٟؿه بٛحر
ً
خضر" اإلاىهج،طٞ ،)5:161ةن ؤًا مً جل٪
ألاؾباب لم جْ ً٨اهغة لٗؼ ٫ؤلامام بلٗغب٦ ،ما
بن هظا ألازحر لم ٌٗتز ٫ؤلامامت ٖلى الغٚم مً
الغؾاثل التي وظهها بلُه ؤزىه الشاثغ ؾُ ٠لتر٥
ً
وبىاء ٖلى طلً ٪جب البدض وؾبر
ؤلامامت،
ألاٚىاع وعاء الضوا ٘ٞوالٗىامل التي ؾاٖضث
ؾُ ٠للسغوط ٖلى ؤزُه ،مً زال ٫مٗغٞت
ْغو ٝطل ٪الٗهغ ،لِـ ٖلى نُٗض الجىاهب
الؿُاؾُت للضولت في ٖال٢اتها الساعظُت ٞدؿب،
بل ٖلى اإلاؿخىي الضازلي والؾُما البدض في
ماؾؿت الٗلماء اإلاىظىصة آهظا.٥
ًخُلب البدض في ألاؾباب ٢غاءة مخإهُت في
اإلاهاصع اإلاخاخت والؾُما ٦خب ألاصب ،في ْل
ا٦خٟاء اإلاهاصع الخاعٍسُت بدىاو ٫الخضر
الخاعٍدي بك٩ل م٣خًب ٦ما جمذ ؤلاقاعة بلى
ً
طل ٪ؾاب٣ا ،وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن هىا٥
مجمىٖت مً ألاؾباب ؤصث بلى جل ٪الخاصزت ؤولها

بالخىحي ًٖ ؤلامامت ،ألامغ الظي ًُغح حؿائالث
ٖضة جخمشل في ماهُت ألاؾباب التي صٗٞذ بؿُ٠
بلى السغوط ٖلى ؤلامام اإلاىخسب ،وجدضًض مى٠٢
الٗلماء مً جل ٪الخاصزت ،بياٞت بلى الىخاثج
اإلاترجبت ٖلى طل ٪الخضر الخاعٍدي.
ً
ؤوال :ألاؾباب التي صٗٞذ بؿُ ٠بلى الشىعة ٖلى
ؤلامام بلٗغب:
جىاولذ اإلاهاصع الخاعٍسُت زىعة ؾُ٠
ً
ٖلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب بهىعة م٣خًبت ظضا،
ُ
خُض ال جىعص ألاؾباب التي ؤصث بلى طل٦ ،٪ما ال
جىظض ؤي بقاعاث بلى مأزظ َّ
ٖضها الٗلماء ٖلى
ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ،بل بن ؤٚلبها ٌُكحر بلى
ٖباعة "ٞ..لم جؼ ٫الغُٖت له قا٦غة ،ولًٟله
ً
طا٦غة ،و٧ان ظىاصؤ ٦غٍما" ألاػ٧ىي ،جاعٍش
ٖمان ،)112:ألامغ الظي ٌٗ٨ـ ؾحرجه الخؿىت
بحن الىاؽ.
ولم جًُ٢ ً٨ت السغوط ٖلى ؤلامام
ومُالبخه باالٖتزا ٫مُٛبت في ال٨ٟغ الؿُاس ي
ؤلاباض ي والؾُما بٗض حٗغى ؤلامامت لخاصزت
ؾاب٣ت في ال٣غن الشالض الهجغي الغٍامي:2015،
 ،)86ألامغ الظي ٞخذ املجا ٫لل٣ٟهاء والٗلماء
ً
ابخضاء مىظ
للمؼٍض مً الخىٓحر ال٨ٟغي بكإجها
جل ٪الخ٣بت٦ ،ما بن اإلاهاصع ال٣ٟهُت لٟترة
ً
الضعاؾت جخًمً بًٗا مً آلاعاء خى ٫هظا
ً
اإلاىيىٕ هٓغا ألهمُخه الض٣ُ٢ت ،ولظل٣ً ٪ى٫
الغِ٢ص ي" :اٖلم خ ٪ٟٓؤن ٖؼ ٫ألاثمت مً
ألاخضار التي ًجىػ ٞحها الخ ٤والباَل ،والهضي
والًال ،٫والُاٖت واإلاٗهُت" مهباح الٓالم:
الىع٢ت/34ؤ) ،وهظا ٌٗني ؤن هظه اإلاؿإلت لِؿذ
ؾهلت بدُض جتر ٥لؤل٢ىي الدؿلِ والُ٣ام
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ً
عٚبت ؾُ ٠بً ؾلُان في جىلي ؤلامامت مؿخٛال
يٗ ٠ؤهل الخل والٗ٣ض ،وٍبضو ؤن جل ٪الغٚبت
ً
٧اهذ صُٞىت في هٟؿِخه مىظ ٞترة لِؿذ
بال٣هحرة ،ؤما ؤهل الخل والٗ٣ض ٞال ج٣ضم
اإلاهاصع اإلاخىاٞغة مٗلىماث ٧اُٞت ٖجهم٦ ،ما ؤجها
ُ
ال حُٗي جٟهُال في ُُٟ٦ت اهخساب بلٗغب بً
ً
ؾلُان بماما ،وال م٩ان الاهخساب ؤو الٗلماء
ً
اإلاباٌٗحن ،واؾدىاصا بلى الغؤي الظي َغخه ابً
عػٍٞ ،٤ةن بم٩اهُت ب٣اء ٖمان بال بمام إلاضة قهغ
ماقغ ٖلى وظىص مىاٞؿحن لئلمام اإلاىخسب ،وال
ٌُؿدبٗض ؤن ً٩ىن اإلاىاٞـ هى ؤزىه ؾُ٠
ً
مؿخٛال الضٖم ال٣بلي اإلاٗاعى إلمامت ؤزُه
بلٗغب  ،)Bathurst:189وٍغي ماًلؼ .السلُج،
م )209ؤن ؾبب الازخال ٝبحن ؤلامام بلٗغب
وؤزُه ؾُ ٠هى "الٛحرة" صون ؤن ٌُُٗي جىيُدا
لظل ٪بل طهب بلى ؤبٗض مً طل ٪خحن ط٦غ بإن
الضولت اه٣ؿمذ بلى مٗؿ٨غًٍ وؤقاع بلى
مهُلر "الخغب ألاهلُت" و٢ا" :٫بضؤ ٧ل مً
اإلاٗؿ٨غًٍ ًىٗذ آلازغ بإخ٣غ ألال٣اب" ،وفي
الجهاًت جم ً٨ؾُ ٠مً الخهىٖ ٫لى الخإًُض
ال٣بلي ،وفي الخ٣ُ٣ت لم ًهل السال ٝبلى ُ٢ام
خغب ؤهلُت وإال إلاا جم ً٨ؤلامام ؾُ ٠بٗض طل٪
مً مخابٗت زُى والضه في مُاعصة البرحٛالُحن
وجُىٍغ البالص ،خُض ا٦خٟى اإلااعزىن
اإلاٗانغون لخل ٪ألاخضار ألاػ٧ىي .ال٨ك،٠
ط ،6م77؛ اإلاٗىلي .ال٣هو ،م)243
بىنٟها بمهُلر "الٟتن" ،وبًٗهم ابً عػٍ.٤
الٟخذ ،م٢ )257اٞ":٫تن ُٖٓمت" ،بِىما
م)105
ط، 2
اإلااعر الؿالمي.الخدٟت،
٢ا":٫وؾبب طل ٪ؤهه وٗ٢ذ بحن ؤلامام بلٗغب
وبحن ؤزُه ؾُ ٠بً ؾلُان يٛاثً واهدكذ

بُجهما ٞتن ؤزاعها ؾُٖ ٠لى ؤزُه واٞختن بها ٦شحر
مً الىاؽ".
ً
وبىاء ٖلى ما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بإن
ؾُ ٠بضؤ ًسُِ مىظ ٞترة لئلَاخت بةمامت
ً
بلٗغب مؿخُٟضا مً مى ٠٢بٌٗ الٗلماء الظًً
ً
لم ً٣ضمىا ؤؾبابا م٣ىٗت لٗؼ ٫هظا ألازحر مً
ؤلامامت ٦ما ج٣خط ي طل ٪الخ٣الُض ؤلامامُت
لئلبايُتٖ ،ضا ما وعص في ؾحرة الكُش ٖبض بً
ّ
بً بكحر بلى ؤلامام ؾُ ٠التي ط٦غه ٞحها
بةه٩اعه بٌٗ الخهغٞاث ٖلى ٖما ٫ؤزُه ابً
 ،ؾحرة :الىع٢ت/4ؤ) ،ولظل ٪جم ً٨مً
الاه٣الب ٖلى الكغُٖت ًٖ َغٍ ٤الخهىٖ ٫لى
البُٗت مً ٖلماء هؼوي ،في و٢ذ ما ًؼاُٞ ٫ه
ؤلامام بلٗغب ٖلى ُ٢ض الخُاة ،وطل ٪ؤزىاء
الخغوب بُجهما ابً عػٍ .٤الصخُٟت ال٣دُاهُت،
ط ،5مٓٞ ،)243هغ ألامغ ٧إهه نغإ بحن
بمامحن.
ومما ؾاٖض ٖلى جٟا٢م الىي٘ وٞاة
ال٨شحر مً الٗلماء ممً ًمشلىن هُئت الخل
والٗ٣ض في ٞترة ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ،ألامغ
الظي ٌٗني ٣ٞضان ؤلامام للضٖم ال٨بحر الظي ٧ان
ًخل٣اه مً هُئت الٗلماء ،وهى ما اؾخٛله ؤزىه
الشاثغ ٖلُه ،ومً هاالء الٗلماء الظًً عزاهم
ً
الكاٖغ الٟؼاعي ماعزا وٞاتهم الكُش الُ٣ٟه
زل ٠بً ؤخمض بً ٖبض الغِ٢ص ي ألاػ٧ىي،
خُض ؤقاع الكاٖغ الٟؼاعي بلى وٞاجه ػمً ؤلامام
بلٗغب في آزغ مغزِخه الٟؼاعي .صًىان الٟؼاعي
اإلاُبىٕ ،م٣ٞ )291ا:٫
ؾلُل ؾلُان الؼا٧ي ؤبى الٗغب
الٗض ٫الظي لم ٌكب ؤخ٩امه ظى٠
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ومً الجضًغ بالظ٦غ بإن بٌٗ الباخشحن
ٌُٗلل زغوط ؾُٖ ٠لى ؤزُه بلٗغب بٓهىع
الاه٣ؿاماث بحن الٗلماء ٖىضما ؾاهض بًٗهم
ؾُ ٠بً ؾلُان في الشىعة ٖلى ؤزُه ؤلامام
بلٗغب بذجت ؤن ؤلامام ؤعاص مهالخت
ً
البرحٛالُحن ،9وإُٖائهم م٣غا في مؿ 10ِ٣ألامغ
الظي عًٞه ؾُ ،٠واؾخٛل ألازحر ٞغنت زغوط
ؤلامام مً هؼوي ٞخم ً٨مجها ،وٖىضما عظ٘ ؤلامام
مى٘ مً صزىلها ٞاججه بلى ٢هغ ًبرًً وهىا٥
خانغه ؤزىه ختى جىفى ُٞه الخاط .الٗال٢اث
الٗماهُت -الٗغاُ٢ت ،م ،)183وٍخ ٤ٟالباخض م٘
هظا الغؤي ُٞما ًخٗل ٤بىظىص اه٣ؿام بحن
الٗلماء بكإن بمامت بلٗغب ،بال ؤن الدجت التي
ؾا٢ها هاالء الباخشىن لم ج ً٨واضخت ،وإال
لىا٢كها الٗلماء يمً مالٟاتهم ال٣ٟهُت ٧ىجها
مؿإلت وَىُت ،وال بض ؤن حٗغى ٖلى الٗلماء ٢بل
اجساط ال٣غاع بكإجها ،ومً زم لم جغص مشل هظه
الدجت ٖىض اإلاٗاعيحن لبلٗغب واإلااٍضًً ألزُه
ؾُ.٠
٦ما ٧ان ه٣ل ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان م٣غ
ً
ب٢امخه مً هؼوي بلى ًبرًًُٟ٦ 11ال بخُٛحر محزان
ال٣ىي لهالر ؤزُه ؾُ ٠الظي اؾخٛل ٞغنت
زغوظه مً هؼوي بلى الكما ،٫وهى ما اجطر في
و٢ى ٝؤهل هؼوي م٘ ؾُ ٠بً ؾلُان ومىٗهم
ُ
لئلمام مً صزى ٫اإلاضًىت ،التي حٗض الٗانمت
الخ٣لُضًت لئلمامت ؤلابايُت مىظ ُ٢ام ؤلامامت
الشاهُت في ٖمان ٖام 177هـ793/م ،وختى
الٟتراث الالخ٣ت خُض ٧ان ألاثمت ًدغنىن ٖلى
بزًاٖها الجساطها ٖانمت لهم٩ٞ ،ان طل٪
مضٖاة لخهى ٫ؾُ ٠بً ؾلُان ٖلى البُٗت،
وهى ما ؤقاع بلُه اإلااعر اإلاٗىلي.ال٣هو،

ٞــاهلل وـؿـإلــه ببـ٣ــاء صول ـخــه
ُ َّ
مـا زِ الم ٖلى ال٣غَاؽ وال٣لم
ً
ومً هاالء الٗلماء ؤًًا الكُش ؤخمض بً
بً ؤخمض الجٟٗغي ألاػ٧ىي الظي جىفي يحى
السمِـ  29نٟغ ؾىت 1091هـ 31/ماعؽ
ً
1680م ،ومجهم ؤًًا الكُش الٟهُذ ٖبض بً
ٖامغ بً ٖبض الٗ٣غي الجزوي ،وؤزىه الكُش
الُ٣ٟه خبِب بً ٖامغ بً ٖبض  ،و٦ظل٪
الكُش الؼاهض الٗالم ؤخمض بً زل ٠بً
ألاصماوي ألاػ٧ىي اإلاخىفى في  17مً طي الدجت
ؾىت 1096هـ 14/هىٞمبر 1685م ،والكُش
الُ٣ٟه ٖامغ بً ؤخمض بً زل ٠ألاصماوي اإلاخىفى
في  12طي الدجت ؾىت 1097هـ 30/ؤ٦خىبغ
1686م الٟؼاعي .صًىان الٟؼاعي اإلاُبىٕ،
م ،)291والكُش عاقض بً ؾُٗض بً عظب
الخاعسي البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م،)192
والكُش بً ؾُٗض بً ؾالم الٟؼاعي اإلاخىفى
في ؤو ٫ؤًام عبُ٘ ألاو ٫ؾىت 1100هـ 24/صٌؿمبر
1688م ،هظا باإلياٞت بلى وٞاة الؿُضة ههغي
بيذ ؤلامام هانغ وؤعملت ؤلامام ؾلُان بً ؾُ٠
في  27قىا ٫ؾىت 1103هـً12/ىلُى 1692م
الٟؼاعي .صًىان الٟؼاعي املسُىٍ ،الىع٢ت
/63ؤ).
وٍغي الباخشان ؤن مىث ٖضص مً الٗلماء
زال ٫جل ٪الخ٣بت مً خ٨م ؤلامام بلٗغب بً
ؾلُان ٧ان له ؤزغ ٖلى جغاظ٘ صوع الٗلماء في
صٖم قغُٖت ؤلامام اإلاىخسب ٖىض زغوط ؤزُه
ؾُٖ ٠لُه٩ٞ ،ان طل ٪مضٖاة بلى ؤن ٌؿخسضم
ال٨شحر مً الٗلماء الخُ٣ت في مباٌٗت ؾُ٠
ً
ً
باإلمامت خ٣ىا للضماء وخٟاْا ٖلى وخضة املجخم٘
ّ
ولم قمل الٗماهُحن.
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٧اصث ؤن ج ٌُٟالبًُاء والهٟغاء مً ؤًضي
الىاؽ".
ؤما اإلااعر الؿُابي ٞحري بإن الخهً بىاه
بلٗغب بً ؾلُان ٢بل جىلُه ؤلامامت ،خُض
٢اٞ..":٫خم بىائه ٢بل وٞاة والضه بؿيخحن ،وإهه
لُٗبر ًٖ ٚنى هاثل في ٖمان في طل ٪الى٢ذ ،بط
بىاه بمالًحن اإلاالًحن ٦ما ُ٢ل ،و َّ
زؼن ُٞه لُىاعت
الضهغ مشل ما بىاه به ،و٧ان آًت في عوٖت
الهىٗت ،بدُض ؤنبذ ًًُغب به اإلاشل" ٖمان
ٖبر الخاعٍش ،ط ،4م ،)247وٍاٍض ما ؤوعصه
الؿُابي جاعٍش بىاء هظا ال٣هغ ٦ما وعص في ؤبُاث
ُ
قٗغٍت ه٣كذ ٖلى ؤخض ظضعاهه وجاعر بىاءه بٗام
1089هـ1678/م بلضٌؿحرا٢ .هغ ظبرًً
و٦خاباجه ،م.)79
ولم جًُ٢ ً٨ت ألامىا ٫التي ُبني بها ٢هغ
ًبرًً ألاولى مً هىٖها في ْل امخال ٥ؤلامام
بلٗغب لؤلمىا ،٫وإهما ٧اهذ هىا ٥مداوالث
واضخت مً ٢بل الٗلماء لخمُحز ألامىا ٫السانت
لئلمام ًٖ ؤمىا ٫بِذ اإلاا٦ ٫ما ًخطر طل ٪مً
اإلاؿاثل التي ؤوعصها اإلاؿ٨غي.اإلاىشىع،
الىع٢ت/4ؤ) خى ٫اؾخٗما ٫اإلاغاظل التي الخبـ
ؤمغهً ،و ٢ض اجطر ؤمغها ؤجهً لبِذ ما٫
اإلاؿلمحن وللكُش الٗالم الؼاهض بلٗغب بً
ؾلُان بً ؾُ٣ٞ ٠ا":٫ولم ٌؿخ٣بٌ مىا
ؤًجىػ لىا
ٗ٢ضهً بمام اإلاؿلمحن عخمه
اؾخٗمالهً و هدٗ٢ ٟٔضهً ألجهً ؤماهت جدذ
ؤًضًىا ؤم هتر٦هً مً ٚحر اؾخٗما ٫و ٢ض ظاءجىا
بغوة مً ؾُضها بمام اإلاؿلمحن بدؿهُل مغظل مً
ً
بِذ اإلاا ٫لىالي م٣ىُاث و٢ض ؾلمىا مجهً مغظال
ٖلى الاَمىاهت ؤهه لبِذ ما ٫اإلاؿلمحن …الخ "،
و٦ظل ٪الخمغ الظي لم ًخم ً٨الٗامل مً جمُحزه

م )243ب٣ىلهٞ ..":مىٗه ؤهل هؼوي مً صزىلها،
ٞؿاع بلى ًبرًً ،واظخم٘ ؤ٦ثر ؤهل ٖمان،
وٖ٣ضوا ؤلامامت ألزُه ؾُ ٠بً ؾلُان" ،و٧ان
اهخ٣ا ٫ؤلامام بلٗغب بلى ًبرًً ٢ض ؤصي بلى جىظُه
الى٣ض بلُه مً ٢بل بًٗهمٞ ،اهبري لهم
اإلاضاٗٞىن ًٖ ؤلامام بلٗغب مً ؤمشا ٫الكاٖغ
الٟؼاعي الظي ٦خب ٢هُضةً 12غص ٞحها ٖلى مً
هجا ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ٖلى ؾ٩ىهه ًبرًً
وجغ٦ه هؼوي الٟؼاعي .صًىان الٟؼاعي اإلاُبىٕ،
م ،)219-217وهظه بقاعة واضخت بلى ما طهب
بلُه الباخض مً ؤهمُت بًغاص هظا الؿبب يمً
الٗىامل التي ؤصث بلى زغوط ؾُٖ ٠لى ؤزُه
ؤلامام.
وهىا ٥ؤؾباب حٗىص بلى مؿاثل مالُت٣ٞ ،ض
ُ
ؤزحرث حؿائالث زُحرة بٗض ُ٢ام ؤلامام بلٗغب
ببىاء ٢هغ ًبرًً ؛ واإلا٣هىص بها الدؿائ ٫الظي
ُ
ؤزحر خى ٫مهضع ألامىا ٫التي ُبني بها ال٣هغ هل
هي مً بِذ ما ٫اإلاؿلمحن؟ ؤم مً اإلاا ٫السام
لئلمام بلٗغب بً ؾلُان؟ ومً اإلاالخٔ ؤن
اإلااعزحن اإلاٗانغًٍ لٟترة الُٗاعبت ألاػ٧ىي.
ال٨ك ،٠ط ،6م77؛ اإلاٗىلي .ال٣هو،
م )242لم ٌُكحروا بلى مهضع جل ٪ألامىا ٫بل
ً
َّ
"..وٖمغ ًبرًً ،وبنى بها خهىا
ا٦خٟىا بٗباعة
واهخ٣ل مً هؼوي بلحها" ،ؤما اإلااعزىن اإلاخإزغون
٣ٞض ؤ٦ضوا بإن ؤلامام بلٗغب بنى ٢هغ ًبرًً مً
ماله السام ،وفي طل٣ً ٪ىٖ ٫ىه ابً عػٍ.٤
الكٗإ ،م..":)259ؤهه ما ا٢ترى لبىاثه خهً
ً
ً
ًبرًً ٞلؿا وال صعهما" ،بِىما ًهٟه الؿالمي.
الخدٟت ،ط ،2م )97ب٣ىله" :و٧ان مً ؤٖاظُب
الؼمان ،و٢ض بىاه مً نلب ماله ٖلى ما ُ٢ل ألن
ألامىا٢ ٫ض ٦ثرث في ؤًامه ،وؤًام والضه ٢بله ختى
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ّ
ل٩ىجها وز٣ذ ٖال٢ت ٖمان ببلضان الٗالم
ؤلاؾالمي والؾُما بالص اإلاٛغب 14مً زال٫
اؾخ٣بالها لُلبت الٗلم مً ظمُ٘
اإلاظاهب الؿُابي .الٗىىان ،م.)274
ومً زال ٫ألاؾباب الؿاب٣ت التي ؤصث
ً
بهىعة مخ٩املت م٘ بًٗها بًٗا بلى وكىب
السال ٝبحن ألازىًًٍ ،م ً٨الخٟؿحر بإن طل٪
السال ٝلم ًىلض ٞجإة وإهما ٧اهذ له م٣ضماجه
التي بضؤث مىظ جىلي ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان
ؤلامامت في ٖمان ،وجبلىع بك٩ل واضر وظلي بشىعة
ً
ؤزُه ؾُٖ ٠لُه مُالبا بًاه باالٖتزا ٫والخىحي
ًٖ ؤلامامت في نىعة صٗٞذ ببٌٗ الباخشحن بلى
حكبحهها بسغوط خؿام بً ؾلُمان الىبهاوي ٖلى
ؤزُه اإلال ٪ؾلُمان ألاٚبري .البرحٛالُىن،
م ،)104م٘ ٞاع ١الخىُ٢ذ وهٓام الخ٨م بلى
ظاهب عصة الٟٗل مً الخا٦م ،ولٗل الؿبب في
طلً ٪غظ٘ بلى الٗىامل التي عجخذ ٟ٦ت ؾُ ٠بً
ؾلُان ٖلى ؤزُه بلٗغب.
ً
زاهُا :خهاع ؤلامام بلٗغب في ًبرًً :
حصر اإلاهاصع الخاعٍسُت ًٖ ج٣ضًم
جٟانُل ص٣ُ٢ت جخٗل ٤بهظه الًُ٣تٗٞ ،لى ؾبُل
ً
ً
اإلاشا ٫ال هجض بها جاعٍسا مدضصا لشىعة ؾُ ٠بً
ؾلُان ٖلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب ،وال مضة
ً
الخهاعًٞ ،ال ًٖ مٗغٞت ٖضص الجِل املخانغ
ُ
امل َ
خانغ ،وهظا
ؤو ٖضص اإلاىظىصًً صازل ال٣هغ
ٌٗني اللجىء بلى اإلاهاصع ألازغي اإلاخمشلت في ٦خب
ألاصب والؾُما جل ٪اإلاٗانغة لؤلخضار وفي
َ
م٣ضمتها صًىان الخبس ي الظي َّؤعر وٞاة ؤلامام
بخاعٍش
ؾلُان
بً
بلٗغب
1105هـ1694/م الخبس ي .الضًىان اإلاُبىٕ،
م ،)513وبظلٞ ٪هى ًُسال ٠ما طهب بلُه

هل هى لبِذ ما ٫اإلاؿلمحن ؤو للكُش بلٗغب بً
ؾلُان اإلاؿ٨غي.اإلاىشىع ،الىع٢ت/8ؤ) ،وه٨ظا
ًبضو بإن ًُ٢ت جل ٪ألامىا٧ ٫اهذ حكٛل الغؤي
ً
الٗام في طل ٪الى٢ذ ،وعبما اؾخٛلها ؾُ ٠طعَٗت
للشىعة ٖلى ؤزُه ؤلامام اإلاىخسب.
وٍظهب بٌٗ اإلااعزحن بلى ؤن ؾبب زغوط
ؾُٖ ٠لى ؤزُه ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ؾىت
1104هـ1692/م هى اهخمام ألازحر بالؿُاؾت
الضازلُت ،والؾُما ما ًخٗل ٤بالخٗلُم ؤ٦ثر مً
اهخمامه بالؿُاؾت الساعظُت في و٢ذ جدىاٞـ
ُٞه ال٣ىي الساعظُت وجخهاعٕ لبؿِ الؿُُغة
ٖلى مىاَ ٤في السلُج الٗغبي واملخُِ
الٗماهُىن
والجهاص،
الهىضي الؿضٌـ.
م ،)306وهى عؤي ًدخاط بلى اإلاؼٍض مً
ً
الخمدُو ،بط ال ًم ً٨ؤن جؼصهغ الضولت زاعظُا
ً
ما لم ًهاخب طل ٪اهخماما بالؿُاؾت الضازلُت
والؾُما الخٗلُم الظي ٌُٗض ألاؾاؽ في بًجاص
عواٞض ز٣اُٞت ججهٌ بالىًَ البراقضي .الخُاة
الٗلمُت ،م ،)49وهى ما ٢ام به ؤلامام بلٗغب
ٖىضما ؤمغ بٟخذ اإلاضاعؽ في عبىٕ ٖمان ٧اٞت بلى
ظاهب ما ج٣ضمه اإلاؿاظض ٧ىجها مغا٦ؼ هضاًت
ومىاعاث ٖلم اله٣الوي .قٗغاء ٖماهُىن،
م ،)133وهظا ًىافي ما طهب بلُه بٌٗ
الباخشحن مهُٟى .مىؾىٖت الٗالم ؤلاؾالمي،
ط ،3م)1753مً ؤن ؤلامام بلٗغب "لم ًد٤٣
13
ؾىي بىاء ٢لٗت ظبرًً" ،خُض لم جً ً٨برًً
مجغص ٢لٗت وإهما ّ
يمذ في ظىباتها مضعؾت
ً
ً
ً
ؾىاء ٧ان ٖلى اإلاؿخىي
٢ضمذ صوعا مهما
الضازلي ختى ونٟها بٌٗ ال٨خاب ب٩لُت
الضعاؾاث باصظغ .م٣ضمت ٦خاب جاعٍش ألاثمت
والؿاصة ،م ،)21ؤم ٖلى اإلاؿخىي الساعجي
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اإلااعزىن ،15ولٗل الخاعٍش الظي ؤوعصه اإلااعزىن
مغجبِ بمدانغة ؾُ ٠ل٣هغ ًبرًً الظي ٧ان
ًخدهً ُٞه ؤلامام بلٗغبُ ،وٍاٍض طل ٪الغؾالت
ُ
التي وظهها ؤلامام ؾُ ٠ألزُه املخانغ ؤلامام
بلٗغب اإلااعزت بخاعٍش الشالزاء  30مً عظب
1104هـ6/ببغٍل 1693م البُاش ي .ؤلاجدا،ٝ
ط ،3م.)406
٦ما ًىظض ه٣ل ؤزغي بىجض املساعٍم
بىالًت بهالء ٌُكحر بىيىح بلى ؤن الهغإ بحن
ألازىًٍ اؾخمغ ختى ٖام 1105هـ1694/م ،خُض
وعص به ما ههه اهٓغ اإلاالخ":)٤ؾىت زمـ ؾىحن
وماًت ؾىت وؤل ٠ؾىت و ٘٢السال ٝوالخغب بحن
بلٗغب وؾُ ٠ابني ؾلُان بً ؾُ ٠بً مال٪
٦خبه مضاص بً بً عاقض الٛاٞغي 16بُضه" ،هظا
بلى ظاهب الىزُ٣ت التي ؤقاع بلحها الكِباوي.ؤمالي
الترار ،م )265اإلاخًمىت جُُ٣ض جىاعٍش وُٞاث
ُ
ؤثمت الُٗاعبت ،وٞحها وعص ما ههه":جىفي ؾُضها
وم٣باؾىا بمام اإلاؿلمحن بلٗغب بً ؾلُان بً
ؾُ ٠بً مال ٪بً بلٗغب بً ؾلُان الُٗغبي في
٢هغ ًبرًً بىاخُت ٢غٍت املخغوؾت مً آلاٞاث
ُبهال لُلت ألازىحن و 22مً قهغ قٗبان مً قهىع
ؾىت 1105هـ ،"17وهظا ٌٗني بإن الخغب ما ػالذ
مؿخمغة في جل ٪الؿىت وهي التي جىفى ٞحها ؤلامام
بلٗغب ٦ما ط٦غ الكاٖغ الخبس ي.
وٖىضما ٌٗبر اإلااعزىن ًٖ طلٞ ٪ةجهم
ًىظؼون الخضر في ٖباعة "زم وٗ٢ذ بِىه – ؤي
ً
بلٗغب -وبحن ؤزُه ؾُٞ ٠تن ،وؤناب ٦شحرا مً
ؤهل ٖمان مً ٣ٞهائهم ومكاًسهم ؤهل وعٕ وػهض
وٖلم ٖ٣ىباث ٦شحرة ،ؤصث بلى جل ٠هٟىؾهم مً
اجبإ الؿٟهاء وا٢خٟاثه آعاءهم و٢بى٫
٧لمتهم" ألاػ٧ىي .ال٨ك ،٠ط ،6م77؛ اإلاٗىلي.

ال٣هو ،م ،)243ومً زال ٫هظه الٗباعة
ً
وؿخيخج ؤن ؤ٦ثر ٞئاث املجخم٘ جًغعا هم الٗلماء
ل٩ىجهم الغ٢باء ٖلى ماؾؿت ؤلامامت ،وفي اإلا٣ابل
ٞهي جا٦ض بىيىح ؤن صوع الٗامت ٢ض بضؤ ًىمى
ٖلى خؿاب صوع الٗلماء الظي بضؤ هى آلازغ في
التراظ٘ مً زال ٫ؤلاطٖان لغؤي ػٖماء ال٣باثل.
وه٨ظا بضؤث ؤخضار هظه الًُ٣ت
الؿُاؾُت بى٢ىٕ "الٟتن" ٦ما ط٦غ اإلااعزىن صون
السىى في جٟانُل لهظا اإلاهُلر ،وألاؾباب
ُ
اإلااصًت بلُه ،بال ؤن ألاخضار حكحر بلى مداولت
ؾُ ٠بً ؾلُان الاه٣الب ٖلى قغُٖت ؤزُه
ً
بلٗغب في ؤلامامت مؿخٛال زغوط هظا ألازحر مً
ً
هؼوي مخجها بلى الكما ،18٫وطل ٪مً زال٫
مؿاهضة ٢باثل هؼوي له ،بط ٧ان ال ًم٨ىه
الاؾدُالء ٖلحها صون صٖم مً ؤهلها والؾُما ؤن
ُ
اإلاهاصع ال حكحر بلى وظىص م٣اومت لخغ٦خه ،بل بن
ٖباعة اإلااعزحن ألاػ٧ىي .جاعٍش ٖمان ،م111؛
مال ٠مجهى .٫جاعٍش ؤهل ٖمان ،مٖ )147ىض
خضًثهم ًٖ ٖىصة بلٗغب مً الكما ٫بلى هؼوي
و٢ىلهمٞ" :مىٗه ؤهل هؼوي مً صزىلها" جا٦ض
الضوع الجزواوي في هجاح خغ٦ت ؾُ ٠يض ؤزُه
ؤلامام بلٗغب ،زانت ؤهه هجر في الخهىٖ ٫لى
البُٗت باإلمامت في و٢ذ ما ًؼا ٫ؤلامام الؿاب٤
ً
مخمؿ٩ا بةمامخه ولم ًهضع ؤي بٖالن مً ٢بل
ؤهل الخل والٗ٣ض بٗؼله مجها ٖضا ما ؤوعصه بٌٗ
الٗلماء بٗض وٞاة ؤلامام بلٗغب بإن بمامخه بمامت
صٞإ ،ومً زم ٞللمؿلمحن ٖؼله متى عؤوا طل٪
البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م.)405
بٗض فجؼ ؤلامام بلٗغب ًٖ صزى ٫هؼوي
الٗانمت اوسخب بلى ًبرًً خُض ًىظض ٢هغه
بها ،ألامغ الظي ص ٘ٞؤزاه ؾُ ٠بلى السغوط مً
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ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن حٗامل ؤلامام
ؾُ ٠م٘ اإلاىً ٠٢ضٖ ٫لى خ٨مخه ختى ال ً٣ٟض
الىجاح الظي خ٣٣ه ختى جل ٪اللخٓت ،ولظل٪
ُ
ا٦خٟى بمساَبت ؤزُه املخانغ مً زال ٫جىظُه
ً 22
عؾاثل ٖضة بلُه خملذ في َُاتها جغُٚبا
ً
وجغهُبا ،23وطل ٪بهض ٝالسغوط مً ال٣هغ
ً
والاٖترا ٝبةمامخه ،و٢ض ٧ان بةم٩اهه اٖخماصا ٖلى
٢ىجه الٗؿ٨غٍت بجهاء الخهاع بالهجىم ٖلى
ال٣هغ ومٗا٢بت مً ُٞه والؾُما ؤن ؤلامام بلٗغب
ً
لم ً٢ ً٨اصعا ٖلى اإلاىاظهت ،وهى ما اجطر في
بخضي عؾاثل ؤزُه بلُه ٖىضما زاَبه ب٣ىله:
"..ولى ٧ان ًجىػ خغبىاٞ ،إهذ ٚحر ٢اصع
ٖلُه" البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م ،)343بط لم
ًب ٤مٗه ٚحر ؤهل ًبرًً الظًً خاو ٫ؤلامام ؾُ٠
اؾخمالتهم ٦ما ًخطر مً بخضي عؾاثله التي
وظهها بلحهم ،وزاَبهم ب٣ىله.." :وإن ٦ىخم ؤحها
الغظا ٫الظًً ب٣غٍت ًبرًً ٚحر باٚحنٞ ،اجىها
بإهٟؿ٨م مُُٗحن هلل ولغؾىله ،ولىا في َاٖت
 ،وإن ٦ىخم ٦ما ٦خبىا ،و٦ما ؤعصهاه بلى ًىم
السمِـ وزاوي مً قهغ قٗبان مً ؾىدىا هظه،
ٞلُلخ ٤بُبرًً ومً ٞحها ما ًُ٣ضعه " البُاش ي.
ؤلاجدا ،ٝط ،3م ،)405ومً زال ٫طل٪
السُاب ًخطر ؤن هىا ٥مهلت ُخضصث إلجهاء ٞترة
الخهاع والهجىم ٖلى ًبرًً مضتها زمان وؤعبٗحن
ؾاٖت ،وهي مضة ُٟ٦لت بسغوط ؤهل ال٣غٍت مجها
ُ
وحؿلُم ال٣هغ وزغوط ؤلامام املخانغ ،بال بن
ُ
اإلاهاصع الخاعٍسُت ال جىعص جاعٍش الخهاع ،وٍخطر
مً زال ٫اإلاغاؾالث بإن مضة الخهاع ٧اهذ ؤَى٫
مً اإلاهلت التي خضصها ؾُ ٠ألزُه ؤلامام بلٗغب.
ؤما مى ٠٢ؤلامام بلٗغب ٣ٞض ْل هى
ً
آلازغ مخمؿ٩ا بةمامخه ٖلى الغٚم مً جسلي

هؼوي بمُٗت ال٣باثل اإلاؿاهضة له والخىظه بها بلى
مىاَٖ ٤مان ختى جم ً٨مً الؿُُغة ٖلى
خهىجها ٧اٞت  ،وبٗض طل ٪جىظه بلى ًبرًً
ملخانغة ؤلامام في ٢هغه ،وهظا ٌُك٩ل الخل٣ت
ألاهم في ًُ٢ت زىعة ؾُٖ ٠لى ؤزُه ؤلامام
بلٗغب ،خُض اؾخمغ الخهاع لٟترة َىٍلت،19
ً
ً
ؤبضي زاللها بٌٗ الٗلماء مىٟ٢ا واضخا مً
ً
جل ٪الًُ٣ت مما ق٩ل يُٛا ٖلى ؤلامام الجضًض
ٖلى الغٚم مً ج٣لُل هظا ألازحر مً ؤهمُت طل٪
اإلاى.٠٢
ومً زالٞ ٫ترة الخهاع ًالخٔ ؤن
محزان ال٣ىي ٢ض بضؤ في جغظُذ ٟ٦ت ؾُٖ ٠لى
ً
خؿاب ؤزُه الظي ؤنبذ ٖاظؼا ًٖ اإلاىاظهت
20
بؿبب ٢ىة ألاو ٫والؾُما مً الىاخُت الٗضصًت
زانت ؤن ال٣باثل الٗماهُت ٢ض اهًىث جدذ
لىاثه بٗض ؾُُغجه ٖلى اإلاىاَ٧ ٤اٞت  ،وه٨ظا
ً
ُ
امل َ
خانغ مٗخمضا ٖلى مساػن ٢هغ
ب٣ي ؤلامام
ًبرًً الظي ؤنبذ ز٨ىت ٖؿ٨غٍت بٗض ؤن ٧ان
ًًم في ظىباجه مضعؾت اخخًيذ الٗلماء
واإلاخٗلمحن٩ٞ ،ان مً الُبُعي ؤن ٌُٛاصع هاالء
ال٣هغ ٦ما ٗٞل الكاٖغ الخبس ي 21والخالت
جىُبٖ ٤لى ٚحره مً َلبت اإلاضعؾت ،وال ٌُكحر
اإلااعزىن بلى وظىص مىاظهت خُ٣ُ٣ت بحن ألازىًٍ
ٖلى مكاع٢ ٝهغ ًبرًً – ٖضا اإلاىاوقاث -وهي
هدُجت َبُُٗت جغجبذ ٖلى ا٢تراب ظِل ؾُ٠
مً ٢هغ ًبرًً ،مما اؾخلؼم مً اإلاضاٗٞحن خماًت
ال٣هغ وٖضم الؿماح للمهاظمحن الخ٣ضم
هاخُخه ،وهى ما ؤصي بلى م٣خل ٖضص مً الجىىص
الخابٗحن لؿُ ٠الؿالمي .الخدٟت ،ط،2
م.)103
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ً
الخهى ٫ؤن ًُ َّ
ىه َب بماما بال بمىا٣ٞتهم ،ومً زم
٣ٞض بىَ٘ باإلمامت في هؼوي الٗانمت ،وو ٠٢مٗه
ؤهل هؼوي ،ولظل ٪لم ٌؿمدىا ألزُه ؤلامام
بضزىلها ،وؤنبدذ ٖمان جدىاػٖها بمامخان ،وهى
ما ٌُٗض مسالٟت نغٍدت لىٓغٍت ال٨ٟغ الؿُاس ي
لِـ ٖىض ؤلابايُت ٞدؿب وإهما ٖىض ؤٚلب
ُ
اإلاظاهب ؤلاؾالمُت التي ال ججحز وظىص بمامخحن في
اإلاهغ الىاخض ما لم ًٟهل بُجهما ٖضو ؤو مؿاٞت
بُٗضة ال ٌؿخُُ٘ الىاخض مجهم بصاعتها بىٟؿه.
ومً ؤمشلت الٗلماء الظًً ؤًضوا ٖؼ٫
ؤلامام بلٗغب ومباٌٗت ؤزُه ؾُ ٠الكُش ٖلي بً
املخمىصي٦ ،26ما ًخطر مً
مؿٗىص بً
ظىابه ٖىضما ؾئل ًٖ بمامت ؤلامام ؾُ ٠بً
ؾلُان بً ؾُ ٠الُٗغبي٣ٞ ،اٞ.." :27٫الظي
ٖىضها وما هدً ٖلُه مما خٟٓىاه وٖاًىاه ممً
خًغ ٖؼ ٫الكُش بلٗغب بً ؾلُان ،وٖ٣ضهم
ؤلامامت ألزُه ؾُ ٠بً ؾلُان عخمه ) ،م٘
ً
اجٟا ١مجهم في طل ،٪والتراض ي به بماما
للمؿلمحن ،بٗض ٖؼ ٫ؤزُه مً ؤلامامت ،وألن
ً
ً
للمؿلمحن ٖؼ ٫بمام الضٞإ –َاجٗا ؤو ٧اعها -بطا
ؤعاصوا طل ،٪ولى ٧ان ٖؼله ٖلى ٚحر ٗٞل مىه ،مما
ًُسغظه مً ؤلامامت ،وظاثؼ ٖىضي ؤن ً٣بٌ
ؤلامام ؾُ ٠بً ؾلُان ػ٧اجه ،والاهُ٣اص ألمغه
ُٞما له ٖلى عُٖخه ،بطا لم ًصر ٖلُه ش يء
ًُسغظه مً ؤلامامت ٖىض اإلاؿلمحن ،و
ؤٖلم" البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م ،)405ومً
زال ٫الجىاب ًخطر عؤي الكُش املخمىصي خُض
ؤَل ٤لٟٓت "الكُش" بض" ٫ؤلامام" ٖلى بلٗغب،
٦ما بن الدجت التي ؤوعصها ٧ىن ؤلامام بلٗغب
ًُمشل بمام صٞإ 28مً وظهت هٓغه ،وهظا ًُاٍض ما
ً
طهب بلُه الباخشان ؾاب٣ا بكإن وظىص ازخالٝ

الغُٖت ًٖ مىانغجه ،واهًىائهم جدذ بمغة
ؤزُه ،و٢ض َّ
ٖبر ابً عػٍ ًٖ ٤جل ٪الخالت مً
ً
السظالن ب٣ىله.." :24و٢ا ٫مً ٧ان له مدبا :بن
بلٗغب ٢ض ناع بلى الٗغب" ابً عػٍ .٤الصخُٟت
ال٣دُاهُت ،ط ،5م ،)241وهظه بقاعة واضخت
ً
بلى ٣ٞضان ؤلامام بلٗغب للخإًُض ال٣بلي مضٖىما
بخإًُض مً بٌٗ الٗلماء ،بال ؤهه ٖلى الغٚم مً
طل ٪اإلاى ٠٢ال٣بلي وما عا٣ٞه مً عؾاثل ُو ِ ّظهذ
بلُه مً ٢بل ؤزُه ؾُٞ ٠ةهه لم ًدىاػًٖ ٫
مىٟ٢ه ،بل ب٣ي في ٢هغه ختى وٞاجه ٖام
1105هـ1693/م.25
ً
زالشا :مى ٠٢الٗلماء مً الًُ٣ت
ق٩لذ ًُ٢ت زىعة ؾُٖ ٠لى ؤزُه
ً
ً
ؤلامام بلٗغب ماقغا زُحرا ٖلى جضهىع صولت
الُٗاعبت بؿبب اهتها ٥ؾُ ٠بً ؾلُان
لهالخُاث الٗلماء في ًُ٢ت جىهِب ؤلامام
ً
وٖؼله ،وهى ما ٌُٗض زغوظا ًٖ ج٣الُض ؤلامامت
ؤلابايُت؛ خُض ؾعى بلى ؤزظ البُٗت بال٣ىة مً
الٗلماء في و٢ذ ٧ان ؤلامام بلٗغب ٖلى ُ٢ض الخُاة
وباُ٢ا في مىهب ؤلامامت لٗضم وظىص مبرعاث
لٗؼله مً ؤلامامت بضلُل جمؿ ٪بٌٗ الٗلماء
"باٙ
بةمامخه ختى وٞاجه م٘ هٓغتهم بلى ؾُ ٠بإهه ٍ
ٖلى ؤزُه" ألاػ٧ىي.ال٨ك ،٠ط ،6م78؛ ابً
عػٍ .٤الكٗإ ،م.)270
وٖلى الغٚم مً اؾخسضام ؾُ ٠ال٣ىة
للخهىٖ ٫لى البُٗتً ،
وبىاء ٖلى الُغح الؿاب،٤
ًم٨ىىا ال٣ى ٫بإن مى ٠٢الٗلماء ججاه هظه
الًُ٣ت ٢ض جباًً ما بحن ماٍض إلاى ٠٢ؾُ٠
وهاالء هم الظًً باٌٗىه باإلمامت ،بط ال ًم٨ىه
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بحن الٗلماء خى ٫بُٗت ؤلامام بلٗغب مىظ البضاًت،
بط لم ًظ٦غ اإلااعزىن ؤهه ٢ض ُبىَ٘ ٖلى الضٞإ،
٦ما بن ألاويإ في ػمً والضه ٢ض اؾخ٣غث
ً
ً
ؾُاؾُا وا٢خهاصًا وٖىضثظ لم ً ً٨هىا ٥ؤمغ
ً
ًخُلب اهخساب بمام ٖلى الضٞإ و٣ٞا إلاؿال٪
الضًً ٖىض ؤلابايُت .
ؤما ال٣ؿم الشاوي مً الٗلماء ٞهم ؤولئ٪
الظًً مشلىا ألاٚلبُت ٦ما ؤقاع بلحهم
اإلااعزىن ألاػ٧ىي .ال٨ك ،٠ط ،6م77؛ اإلاٗىلي.
ال٣هو ،م )243ب٣ىلهم " :وؤخؿب ؤن ألا٦ثر
ً
صزل في ألامغ جُ٣ت ،وؤخؿب ؤن بًٗا ٖى٢ب
ُ
بتر٦ه الضزى ٫في الٗ٣ض " ،ؤي ؤن هاالء ؤظبروا
ٖلى مباٌٗت ؤلامام ؾُ ،٠صون ؤن ًُدضص اإلااعزىن
هىُٖت الٗ٣ىبت التي حٗغى لها هاالء الٗلماء،
ُٞظ٦غ الؿالمي .الخدٟت ،ط ،2م )103طل٪
ب٣ىله.." :و٦شحر مً ؤهل ٖمان صزل في البُٗت
ً
جُ٣ت ألن ؾُٟا ٖا٢بهم ٖلى ٖضم الغيا بةمامخه"
ً
صون ؤن ٌُُٗي جٟهُال لخل ٪الٗ٣ىباث ،بال ؤجهم
٧اهىا ًغون بمامت بلٗغب صخُدت وؾُٟا باُٚا
ٖلُه البُاش ي .ؾالؾل الظهب ،ط،10
م.)446
ً
وهىا ٥مً الٗلماء مً ب٣ي مخمؿ٩ا
بةمامت بلٗغب بً ؾلُان مً ؤمشا ٫الكُش
بً ٖبض بً ظمٗت بً ٖبُضان والكُست
ٖاجكت بيذ عاقض بً زهِب الغٍامُت التي ٧ان
لها مى ٠٢مً ًُ٢ت زغوط ؾُ ٠بً ؾلُان
ٖلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب ومدانغجه له في ٢هغه
بُبرًً ٖام 1104هـ1692/م خُض ؤنضعث ٞخىي
جًمىذ مىٟ٢ها طل ٪اإلاؿ٨غي .ؤلامام
والهغإ،م ،)59وعًٞذ مباٌٗت ؾُ٠
باإلمامت واقترَذ ٖلُه السغوط مً بِذ ؤلاماعة،

وؤن ًتر ٥الخ٨م وٍم٨ض في بِخه ختى ًىٓغ في ؤمغ
بُٗخهٞ ،ما ٧ان مىه بال ؤن عضخ لُلبها ٞغظ٘ بلى
بِخه وم٨ض هىاً ٥ىمحن ٞإعؾلذ بلُهٞ ،لما
خًغ ٖىضها ها٢كخه في ؤمغ زغوظه ٖلى ؤزُه،
زم باٌٗخه ٖلى الجهاص و الٗمل الهالر البُاش ي.
ؤلاجدا ،ٝط3،343؛ الك٣هُت .الؿحرة الؼُ٦ت،
م137؛ الُاجي .صعاؾاث ًٖ السلُج،م.)334
ؤما الكُش ابً ٖبُضان ٣ٞض ٧ان مىٟ٢ه
ً
واضخا مً بمامت ؾُ ٠وجمؿ٨ه بةمامت بلٗغب،
ُوَٗض مىٟ٢ه طا ؤهمُت إلا٩اهخه الٗلمُت مً هاخُت،
ول٣غبه مً ؤلامام بلٗغب مً هاخُت ؤزغي ،خُض
٧ان ؤخض مضعس ي مضعؾت ًبرًً و٧ان ٖلى اجها٫
صاثم باإلمام البراقضي .الخُاة الٗلمُت،
م،)126ألامغ الظي ٌٗني صعاًخه الخامت به بطا
٧اهذ هىا ٥مً مىظباث لٗؼله مً ؤلامامت ،وهى
ما لم ًظ٦غه ؤخض مً الٗلماء ،و٢ض جبلىع مىٟ٢ه
في ٞخىي زُُت ٦ما ًٓهغ مً عؾالت ؤلامام ؾُ٠
بلى ؤزُه بلٗغب ؤزىاء ٞترة الخهاع ،التي ظاء ٞحها
البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م":)406بؿم
الغخمً الغخُم ،مً بمام اإلاؿلمحن ؾُ ٠بً
ؾلُان بً ؾُ ٠بلى الكُش بلٗغب بً ؾلُان –
ؾلم٦ - ٪خاب ٪ونلىا وٞهمىا مٗىاه  )...وال
ٌٛغ ٥زِ ابً ٖبُضان ،وال ٞخىي اإلاغؤة الٗمُاء،
ولى ٧ان ججىػ خغبىا ٞإهذ ٚحر ٢اصع ٖلُه ،وؤهذ
ٖلى زُغ بن لم حؿغٕ ؤلاظابت."..
ومً زال ٫الغؾالت الؿاب٣ت ًخطر
مىُ ٤ال٣ىة ٖىض ؤلامام ؾُ ٠خُض حؿمى
باإلمام وؤَلٖ ٤لى ؤزُه لٟٓت "الكُش" ،وفي
الى٢ذ طاجه ٢لل مً ؤهمُت مى ٠٢الكُش ابً
ٖبُضان والكُست ٖاجكت الغٍامُت و٦الهما ٧ان
ؤٖمى ٖلى الغٚم مً اؾخٗماله لٟٓت "زِ 29ابً
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خهى ٫بُٗت ؤزغي لئلمام ؾُ ٠بً ؾلُان،
وطل ٪بٗض بٖالهه الخىبت مً زغوظه ٖلى ؤلامام
اإلاىخسب ،وهى ما ًا٦ض مى ٠٢الكُست ٖاجكت
ً
الغٍامُت الظي جم ط٦غه ؾاب٣ا ،وهظا ٌٗني ؤن
البُٗت ألاولى ٧اهذ مى٣ىنت ٦ما ًغاها بٌٗ
ال٨خاب ،مٗللحن طل ٪بغ ٌٞالٗلماء لها مً
هاخُت ،واٖخماصها ٖلى بٌٗ ال٣باثل اإلاىداػة له
مً هاخُت ؤزغي املخغػي .الضولت واملجخم٘،
م.)26
وفي الى٢ذ الظي وُٞ ٠٢ه الكُش ابً
ً
ً
ٖبُضان والكُست ٖاجكت الغٍامُت مىٟ٢ا مٗلىا
مً َغٍ٣ت اهتزإ ؤلامامت مً ؤلامام بلٗغبٞ ،ال
ق ٪ؤن هىاٖ ٥لماء آزغًٍ ٧اهذ لهم مىاٟ٢هم
مً هظه الًُ٣ت ،بال ؤهه هدُجت لٗؼو ٝاإلااعزحن
ُ
ًٖ جىاو ٫هظه الًُ٣ت ٣ٞض ٣ٞضث جل ٪اإلاىا٠٢
وؤصخابها ،ومً زال ٫اؾخ٣غاء بٌٗ ال٨خاباث
ًم ً٨ال٣ى ٫بىظىص ٖلماء اهضمجىا مباقغة في
صولت ؤلامام ؾُ ٠إلاهلخت عؤوها في جل ٪الٟترة
ؾىاء ٢بل اؾدخابخه ؤم بٗضها ،ومً ؤمشا ٫هاالء
َّ
الكاٖغ الٗالمت بً ٖبض بً ؾالم اإلاٗىلي
الظي ٦خب ال٨شحر مً ال٣هاثض في مضح ؤثمت
الُٗاعبت ومً يمجهم ؤلامامحن بلٗغب وؾُ ،٠بال
ؤهه ٖلى الغٚم مً طل ٪ؾغٖان ما اٖتر ٝبةمامت
ؾُ ٠وطل ٪ؾىت 1104هـ1692/م ،31ومجهم
ؤولئ ٪الظًً ٖملىا ً٢اة ووالة في صولخه مً
ؤمشا ٫الكُش بً ًىؾ ٠بً َالب الٗبري،
والكُش زل ٠بً ؾىان الٛاٞغي ،و بً ٖلي
بً بكحر اإلاضاصي
البدغاوي ،وٖبض بً
البىؾُٗضي ،وٍخطر
الىاٖبي ،وؤخمض بً
طل ٪مً الخ٨م الظي ؤنضعوه بكإن ال٨خابت في
ٞلج الُٗىحن مً الٓاهغة ،اإلااعر بخاعٍش السمِـ

ٖبُضان" لغظل ال ًسِ بىٟؿه وإهما ج٨خب ٞخاواه
مً ٢بل َالبه ،ؤما الكُست ٖاجكت ٞىنٟها
بـ"اإلاغؤة الٗمُاء" للخ٣لُل مً ؤهمُت ٞخىاها ،وزخم
زُابه بخدظًغ ؤزُه مً مٛبت الخغب وتهضًضه
بالسُغ املخض ١به.
ولم ً ً٨ابً ٖبُضان والغٍامُت وخضهما
ً
ممً ْل مخمؿ٩ا بةمامت بلٗغب ،30بال ؤجهما ٧اها
واضخحن وامخل٩ا الجغؤة في بنضاع الٟخىي بكإن
الًُ٣تٞ ،هىا٧ ٥ان الكاٖغ بكحر بً ٖامغ
الٟؼاعي ٦ما ٌُكحر بلُه البُاش ي بإهه ٧ان مً
اإلاٗاعيحن إلمامت ؾُٖ ،٠لى الغٚم مً وظىص
مضاثذ له في صًىاهه ،بال ؤهه ع ّجر ؤن ج٩ىن جل٪
اإلاضاثذ ٢بل جىلُه ؤلامامت البُاش ي .ؤلاجدا،ٝ
ط ،3م.)77-76
ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن هظه الًُ٣ت
ٖلى الغٚم مً زُىعتها بال ؤن ؤبٗاصها اإلاباقغة
ا٢خهغث ٖلى ٞترة الهغإ بحن ألازىًٍ ،وبٗض
وٞاة ؤلامام بلٗغب ٖالج الٗلماء الًُ٣ت
باؾدخابخه مً زغوظه ٖلى ؤلامام الكغري وججضًض
ٖ٣ض البُٗت له البُاش ي .ؾالؾل الظهب ،ط،10
ً
م )447وهى ما ؤقاع بلُه اإلااعر الؿالمي ه٣ال
بً مؿٗىص ٢ىله الؿالمي.
ًٖ الكُش
ً
الخدٟت ،ط ،2م")105ؤن الٗلماء ظلؿىا ًىما
في مجلـ ًخظا٦غون بمامت ُ٢ض ألاعى ٣ٞامىا
ّ
ٖلى ؤهه صخُذ ؤلامامت" ،زم ٖل ٤الؿالمي ٖلى
طل ٪ب٣ىله الؿالمي .الخدٟت ،ط ،2م":)105
ولٗل طل٧ ٪ان بٗض جخىٍبه مً زغوظه وججضًض
الٗ٣ض ٖلُه بٗض مىث ؤزُه ،وإال ٞالٗ٣ض ألاو٫
ٚحر صخُذ والسغوط ٚحر ظاثؼ ،"..وهظه الخاصزت
ُ
جا٦ض اؾخمغاعٍت الٗلماء في جضاولها لٟترة َىٍلت
مً الؼمً٦ ،ما بن حٗلُ ٤اإلااعر الؿالمي ٌُكحر بلى
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ختى ؤحى ال٣ضع الجاعي ّ
ٛٞحر مـا
٧اهـىا ٖـلـُـه ُٞـا ؾـبدان طي الٗٓـم
مط ى لسمـ ؾىحن بٗضما مـاثـت
زلذ م٘ ألال ٠ما في ال٣ى ٫مً صهم
لهجغة اإلاهُٟى الهاصي ألمخــه
مـدـمـض الـ٣ـغقـي الـُـاهـغ الـك ّـُـم
نلى ٖلُه بله الٗغف ما وزضث
ٖـِــ ومـا ّ ٚـغص الـدـاصون بـالـىٛـم
وإهـمــا هــظه صه ـُـا٦ــم ٖ ـب ــغ
ل ـ ٣ـلــب ٦ــل لـبـُـب ٖــا٢ـل ٞـه ــم
ٞـال ـدـمـض هلل عب الـٗـاإلاحن ٖلى
بـ٣ـاء مـً ظـىصه ٌُـٛـىـي ٖـً الـضًـم
ؾُ ٠ؾاللت ؾلُان الظي اجطخذ
آًـاجـه ٦ـاجـًــاح الـهـبـذ لـلـٓـلــم
وٖلى الغٚم مً جىنل الٗلماء بلى
مىّ ٠٢
مىخض ججاه هظه الًُ٣ت ،مً زال٫
اؾدخابت ؤلامام ؾُ ٠وٖ٣ض البُٗت الشاهُت له بٗض
وٞاة ؤزُه ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان الهاقمي.
الضعاؾاث ،م،)266بال ؤهه ًالخٔ ؤن جل٪
ً
الخاصزت جغ٦ذ آزاعا وهخاثج بُٗضة اإلاضي ْهغ ؤزغها
ُٞما بٗض مً زال ٫ألاخضار الخاعٍسُت الالخ٣ت،
ً
٦ما ب٣ي جإزحرها ٖلى هٟؿُت بٌٗ الٗلماء واضخا
في ٦خاباتهم وؤقٗاعهم ،ومً طل ٪ألابُاث
الكٗغٍت التي ٢الها الكُش الىالي ؾالم بً بً
ؤخمض املخغو ي البهلىي ،ومجها البؿُىي.
مسخهغ ،مسُىٍ ع٢م ،444وع٢ت/1ب):
ً
َلبذ مً الـضهُا الـًٟىٖ ٫ـىـاوة
ً
وظهال وؤصوى ال٣ىث ٢ض ٧ان ًُٟ٨ني
ٌ
ُ
الخغم اإلاضي بي وبلٛـت
و٢ض بلٜ
مـً الـؼاص ج٨ـُٟني بلى ًىم ج٨ـُٟني
٦ـٟـى ٖـٓـت للـٗـاعٞـُـً وٖـبــغة

10مً عبُ٘ ألاو1109 ٫هـ 19/ؤ٦خىبغ 1695م
البُاش ي .ؤلاً٣اّ ،م ،)156وٍب٣ى الدؿائ٫
اإلاُغوح ما مى ٠٢الٗلماء الظًً جسغظىا مً
مضعؾت ًبرًً مً ؤمشا ٫الكاٖغ عاقض بً زمِـ
الخبس ي ،والكُش هانغ بً ِٖس ى بً ٖمغ
الغخبي مً زىعة ؾُٖ ٠لى ؤزُه ؤلامام بلٗغب؟!
ً
ٟٞي الى٢ذ الظي ال هجض ُٞه ط٦غا
إلاى ٠٢الكُش هانغ بً ِٖس ى الغخبي مً زىعة
ؾُٖ ٠لى ؤلامام بلٗغبٞ ،ةن الكاٖغ الخبس ي
ٌُكحر بلى زغوظه مً ًبرًً ؤزىاء الخهاع و٢بل
وٞاة ؤلامام بلٗغب الؿىٍضي .قٗغ عاقض،
م ،)32وهى ما َّ
ٖبر ٖىه في صًىاهه ٖىضما
٢ا ٫الخبس ي .الضًىان املسُىٍ ،الىع٢ت
ً
ُ
)":ط٦غث ؤبُاجا مً ٢هُضة هٓمتها خحن
54
زغوجي مً خهً ًبرًً ؤًام مداعبت ؤلامام
بلٗغب بً ؾلُان وؤزُه ،وؤها طل ٪الُىم ابً
ؾب٘ ٖكغة ؾىت" ،وٖلى الغٚم مما طهب بلُه
بٌٗ الباخشحن مً ٖضم وظىص مُى ٫ؾُاؾُت
لضي الكاٖغ الخبس ي الكُ٨لي .البيُت
ؤلاً٣اُٖت ،م ،)29بال ؤهه َّ
ٖبر ًٖ طل ٪بإبُاث
قٗغٍت٦ ،ما بهه ؾغٖان ما لجإ بلى ؤلامام ؾُ٠
ًمضخه وٍخ٨ؿب مً وعاء طل ٪اإلاضًذ ،وهى ما
ؤهله لُ٩ىن قاٖغ صولت الُٗاعبت ،32والؾُما ؤهه
لم ٌُ ّ
ٗبر ًٖ ًُ٢ت زىعة ؾُٖ ٠لى ؤزُه ؤلامام
ِ
بلٗغب ومدانغجه لخهً ًبرًً بمى ٠٢اإلااٍض ؤو
اإلاٗاعى ،وإهما ؤعظ٘ طل ٪لؤل٢ضاع ٞغسى ؤلامام
بلٗغب ب٣هُضة زخمها بمضح ؤلامام ؾُ ٠بً
ؾلُان ،ومما ظاء ٞحها ٢ىله الخبس ي .الضًىان
اإلاُبىٕ ،م:)514-513
ً
ؤؾ ٨ـىـه خـه ـى ــا وؤً ــضه
بالىـهـغ والـٟـًـل مً آالثه الجمـم
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جىامي الضوع ال٣بلي ٖلى خؿاب صوع
-1
الٗلماء ُٞما ًخٗل ٤بًُ٣ت ؤلامامت ،وهى ما
اجطر في حٗلُ ٤اإلااعزحن وونٟهم بغٖإ الىاؽ
والؿٟهاء الؿُابيٖ .مان ٖبر الخاعٍش ،ط،3
م،)248ولظلً ٪ىعص ابً عػًٍُ٢ ٤ت اجٟا١
ؤٖىان ٦ال الُغٞحن ٖلى الخى ًٖ ٠٢ال٣خا،٫
وجغ ٥ألامغ لؤلزىًٍ للمباعػة ،وبالخالي ٞاإلمامت
إلاً ٚلب مجهما واهخهغ ابً عػٍ .٤الكٗإ،
م،)269وهظا ألامغ ًخٗاعى م٘ هٓغٍت ؤلامامت
في ال٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاباض ي ،ولظا ٣ٞض جغ٦ذ
ً
هظه الخاصزت ؤبٗاصا وهخاثج زُحرة اجطخذ
مٗاإلاها ؤوازغ خ٨م الُٗاعبت اإلاؿ٨غي .ؤلامامت
والهغإ ،م.)62
بضء جغسخ ٨ٞغة الخ٨م الىعاسي في ؤطهان
-2
الٗامت مً الىاؽ ،واؾخٛل ػٖماء ال٣باثل هظه
ال٨ٟغة لٟغى آعائهم بال٣ىة بكإن مىيىٕ
ؤلامامت ،وهظا هاب٘ مً جىامي صوعهم زالٞ ٫ترة
الهغإ بحن ألازىًٍ ،ألامغ الظي فجل بؼوا٫
خ٨م الُٗاعبت مً ظهت ،وتهمِل صوع الٗلماء مً
ظهت ؤزغي ،و٢ض ؤقاع الؿُابيٖ.مان ٖبر
الخاعٍش،ط ،3م )252بلى هظه الىدُجت ب٣ىله:
"..هظه ًُ٢ت ؾُ ٠بً ؾلُان ،وإجها إلاً
ؾِئاث الً٣اًا ،وإجها لخىظع بؼوا ٫هظا اإلال ٪مً
ؤًضحهم ًٖ ٢غٍب ،ولظل٧ ٪ان الٗهض ٚحر بُٗض
اإلاضي".
ٞخدذ هظه الًُ٣ت الباب ٖلى
-3
مهغاُٖه للهغإ بحن ؤٞغاص البِذ الُٗغبي
هٟؿه ،والخىاٞـ خى ٫الخ٨م باؾخسضام مبضؤي
ال٣ىة والضٖم ال٣بلي ،ولم ً٣خهغ الهغإ ٖلى
ألازىة  ،ِ٣ٞوإهما امخض بلى ؤبىاء الٗمىمت

بـمـا ٞـٗـلـذ ؤًـضي اللـُالـي بُبرًً
بـهـا مـل٦ ٪ـان الـؼمان ًُـغَكىــي
بـؿـُـب هـضاه بـٗـض ما ٧ان ًبرًني
ً
ٞتى مـاظ ٌـض ٦ـاهـذ جـضًـً لـبـإؾــه
ً
وحٗـىـى لـه َىٖا وظىه الؿالَحن
ً
ٞـإنبـذ بـٗـض ألامـغ والىهي زـاوٍا
ببًُ الثري جدذ الدجاعة والُحن
ٞإظابه الكُش الىالي ؾلُمان بً
اإلاغبىري بإبُاث مجها ٢ىله:
ً
زكـُــت
ؤ٢ـى ٫لـىـٟؿـي عا٢ـبـي
وصًني ٞما لـي مً ق ُٟ٘ؾىي صًني
ً
ٞـ٣ـالذ و٢ـض ؤبـضث ظـً ٟـاء وٚلٓت
ع٧ىب اإلاٗاب ي ًا ؾلُمان مً صًني
ّ
ً
ـغث جـ ٨ٟـغا
٣ٞـلـذ لـهـا هـال هـٓ ِ
بـٗـُـىـُـ ٪ؤٞـٗـا ٫الـؼمـان بـُـبـغًٍ
ً
ً
ط٦ـغث مـلـُـ٨ـا ٦ـان ٞـحها مبجال
ً
ٖـؼٍـؼا مـخـى ما ؾاص ًُىهغ بُبرًً
وألامغ ٧له
لـه الـمـل ٪بـٗـض
م٘ الىهي مً ؤصوى البالص بلى الهحن
ً
عابٗا :هخاثج زىعة ؾُٖ ٠لى ؤلامام بلٗغب
مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن ًُ٢ت زىعة ؾُ٠
ٖلى ؤلامام اإلاىخسب بلٗغب بً ؾلُان ،واؾدُالثه
ٖلى الخهىن واإلاٗا٢ل الٗماهُت ومباٌٗخه
ً
باإلمامت ٢هغا ٦ما طهب بٌٗ اإلااعزحن ألاػ٧ىي.
جاعٍش ٖمان ،م111؛ مال ٠مجهى .٫جاعٍش ؤهل
ٖمان ،م147؛ الؿُابيٖ .مان ٖبر الخاعٍش،
ط ،3م ،)249ومً زم خهاعه ل٣هغ ًبرًً
اإلاخدهً به ؤزُه ،ومً مٗه ؾىاء مً ؤصخابه
ً
ؤم مً ؤهل ال٣غٍت هٟؿها٢ ،ض جغ٦ذ آزاعا وهخاثج
بُٗضة اإلاضي اجطر ؤزغها ٖلى مجغٍاث ألاخضار
ُٞما بٗض ،ومً ؤبغػ جل ٪الىخاثج ما ًلي:
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وألازىا ،٫وهى ما اجطر بٗض طل ٪في ًُ٢ت
ؾُ ٠بً ؾلُان الهٛحر .
ؤصث الُغٍ٣ت التي اهخسب بها ؾُ٠
-4
ً
بماما بلى ججظع الاه٣ؿام بحن ػٖماء ال٣باثل
الظًً خبظوا ٨ٞغة ألاؾغة الخا٦مت و الٗلماء
ؤلابايُحن الظًً جمؿ٩ىا بمباصت الاهخساب
الكغري (Bathurst, Op Cit, P190وهى ألامغ
الظي ٌٗني ؤن ٦ال ال٨خلخحن ؾخٗمل مىظ طل٪
الى٢ذ ٖلى جشبُذ هٟىطها في مىيىٕ ؤلامامت،
ومً زم ٖلى ألاثمت ال٣اصمحن اإلاىاػهت بحن
مخُلباث ٧ل ٦خلت مجهما ،لئلب٣اء ٖلى خالت
الاؾخ٣غاع في ٖمان.
وه٨ظا مشلذ ًُ٢ت زغوط ؾُ ٠بً
ؾلُان ٖلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب ؤولى ألاػماث
الؿُاؾُت التي ٧ان ٖلى الٗلماء مىاظهتها في
ٖهغ الُٗاعبت ،والٗمل ٖلى مٗالجتها إله٣اط
ٖمان مً الضزى ٫في ه ٤ٟمً الهغاٖاث
الضازلُت مً زال ٫الخٟاّ ٖلى ُ٦ان ؤلامامت
ً
َب٣ا لل٨ٟغ الؿُاس ي ؤلاباض ي ،بال ؤهه ًالخٔ ؤن
ٖضم وظىص مى ٠٢مىخض مً ٢بل الٗلماء ججاه
هظه الًُ٣ت ؤصي بلى جغاظ٘ صوعهم الؿُاس ي،
وهى ألامغ الظي جغجب ٖلُه مىاظهت ٦شحر مً
الهٗىباث والٗ٣باث لخل ألاػماث التي ؤٖ٣بذ
هظا الخضر الخاعٍدي.
الساجمت :
جسلو الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج
ٖلى الىدى آلاحي:
ٌُٗ -1ض جىلي بلٗغب بً ؾلُان ؤلامامت
بٗض وٞاة والضه في  16مً طي الٗ٣ضة
ؾىت 1090هـ بضاًت لترؾُش هٓام
جىعٍض ؤلامامت في ٖهغ الُٗاعبت ألامغ

-2

-3

-4

-5
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الظي ّ
مهض لخٗا٢ب ٖضص ألاػماث
الؿُاؾُت ؤَاخذ بضولت الُٗاعبت
ؾىت 1162هـ1749/م .
ؤصي اه٣ؿام الٗلماء ججاه ًُ٢ت
زغوط ؾُ ٠بً ؾلُان ٖلى ؤلامام
بلٗغب بلى جغاظ٘ صوعهم الؿُاس ي
ّ
ٖما ٧ان ٖلُه ٖىض ُ٢ام صولت
الُٗاعبت ألامغ الظي ؤٞسر املجا٫
لخىامي صوع ال٣بُلت في الكإن
الؿُاس ي اإلاخٗل ٤بمباٌٗت ألاثمت
وٖؼلهم .
ؤوعص اإلااعزىن ؾىت اهتهاء خ٨م ٞترة
ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان ٖام
1104هـ  ،وبٗض صعاؾت ال٣غاثً
ألازغي جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن وٞاجه
٧اهذ في ٖام 1105هـ ،والؾُما وؤن
اإلااعزحن ؤهٟؿهم ؤقاعوا بلى َى٫
ٞترة خهاع ؾُ ٠بً ؾلُان ألزُه
ؤلامام بلٗغب في ًبرًً .
حٗضصث ألاؾباب التي صٗٞذ بؿُ٠
للسغوط ٖلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب ما
بحن ؤؾباب شسهُت وؤزغي وَىُت
جخٗل ٤بمغ٦ؼ الخ٨م ؤو الجىاهب
الا٢خهاصًت ؤو الؿُاؾُت و٢ض ٖمل
ؾُٖ ٠لى اؾدشماعها لخد٤ُ٣
الهض ٝالظي ٧ان ًخُل٘ بلُه .
لجىء مٗٓم الٗلماء بلى مىيىٕ
"الخُ٣ت" خؿب ال٨ٟغ ؤلاباض ي
إلاباٌٗت ؾُ ٠بً ؾلُان باإلمامت
٢بل وٞاة ؤلامام بلٗغب ،ألامغ الظي
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ٌُكحر بلى هٓغة بٌٗ الٗلماء بلُه
ٖلى ؤهه مً الجبابغة .
الخىاش ي والخٗلُ٣اث:

4

 ألامشلت مً ٖمان مباٌٗت خٟو بً عاقض باإلمامتبٗض وٞاة والضه ؤلامام عاقض بً ؾُٗض ٖام
445هـ1053/م ،ومباٌٗت بً زىبل بٗض وٞاة والضه
ٖام 510هـ1116/م ،و٦ظل ٪مباٌٗت بغ٧اث بً بٗض
وٞاة والضه بً بؾماُٖل ٖام 942هـ1536/م؛ اهٓغ:
ألاػ٧ىي .ال٨ك ،٠ط ،6م.26-15
 -5مً ألامشلت في بالص اإلاٛغب حٗا٢ب ألاثمت ٖلى الضولت
الغؾخمُت خُض زلٖ ٠بضالىهاب بً ٖبضالغخمً
والضه ٖبضالغخمً بً عؾخم في ؤلامامت ٖام
171هـ787/م ٖىضما ٧ان ؤخض اإلاغشخحن الؿبٗت مً
٢بل والضه ،وؤصي ازخُاعه بلى زغوط ًؼٍض بً ٞىضًً
الُٟغوي –ؤخض اإلاغشخحن الؿبٗتٖ -لُه ،وؤحى بٗض وٞاة
ؤلامام ٖبضالىهاب ٖام 190هـ508/م ابىه ؤٞلر بً ٖبض
َّ
الىهاب؛ اهٓغ :الباعووي ،ؤبى الغبُ٘ ؾلُمان .مسخهغ
جاعٍش ؤلابايُت ،ص.ث ،م.44-40
ً
٣ً -6ى ٫ال٨ىضي" :بطا ٧ان طهب ؤلامام مما ًلؼم خضا مً
خضوص مً ٢ظ ٝؤو ػوى ؤو لٗان اهسلٗذ بمامخه في
خا ٫مىاٗ٢خه له"؛ اهٓغ :اإلاهى ،٠ط 10م.217
 -7في هظا ؤلاَاع ً٣ى ٫الكُش ؤَِٟل" :وفي ألازغ ؤهه
ٌٗؼ ٫ؤلامام بن ُ
نم ؤو ٖمي ؤو زغؽ ،بال بن ٧ان ٌؿم٘
بطا هىصي ،ؤو ًدًغ له ش يء ُٞبهغه ،ؤو ٌٗغ ٝالغمؼ،
ظً وال ًٖ ٤ُٟؼ ،٫وإن ٧ان ّ
وإن ّ
ًجً وٍ ٤ُٟلم ٌٗؼ،٫
وإطا ٖؼ ٫لهظه ألاخضار ب٣ي ٖلى والًخه"؛ اهٓغ:
ؤَِٟل .قغح الىُل ،ط،14م.343
ً
 -8وهظا الؿبب ُٞه وظهان ألاو ٫ػوا ٫ؤلامامت جماما
باألؾغ ،والشاوي ػوا ٫ما٢ذ ختى ٖىصة ؤلامام؛ اهٓغ:
الؿالمي .الجىاباث ،ط ،1م.549
ُ
 -9هظه التهمت ؤله٣ذ باإلمام ؾلُان بً ؾُ٢ ٠بل
بلٗغبٞ ،ابً الىػٍغ ٌُكحر بلى طل ٪ب٣ىله.." :وُٞه ظاءث
ألازباع ؤن ناخب ٖمان نالر الٟغج٣ا٦-٫ظا -واؾتراح
مً قغهم واؾخ٣ا ،"٫وطلٖ ٪ىض خضًشه ًٖ ؤخضار
1083هـ؛ اهٓغ :الىػٍغَ .ب ٤الخلىي ،ط ،2م.294
ٌُ -10كحر بٌٗ الباخشحن بلى ٖ٣ض مٗاهضة بحن ؤهُىهُى
صي مُل وصي ٧اؾترو )António de Melo de Castro
وبحن ؤلامام بلٗغب بً ؾلُان جًمىذ هضهت إلاضة ؾخت

ً -1ا٦ض هظا الخاعٍش ما ط٦غه الكاٖغ الٟؼاعي في صًىاهه،
خُض ٢ا:٫
جهاع ألاعبٗاء ٘ٞ
ل٣ض ص ًٞؤلامام ؾلُل ؾُ٠
ال٨الما
وؤل ٠بٗضه حؿٗىن
لؿذ زم ٖكغ مً هىإ
ٖــامـا
و٧لمت هىإ حؿمُت ظاهلُت لكهغ طي الٗ٣ضة؛ اهٓغ:
الٟؼاعي ،بكحر بً ٖامغ بً ٖبض  .صًىان الٟؼاعي ،جذ
مهىا بً زلٟان بً ٖشمان السغوب ي ،1ٍ ،م٨خب
اإلاؿدكاع السام لجاللت الؿلُان للكاون الضًيُت
والخاعٍسُت ،مؿ1428 :ِ٣هـ2007/م ،م.308
ً
 -2طهب بٌٗ َّ
ال٨خاب بلى ؤن ازخُاع بلٗغب زلُٟت
لىالضه ٌُٗض ؤو ٫زغ ١صؾخىعي للىٓم التي جىاٖ ٤ٞلحها
ٖلماء ؤلابايُت ،وطل ٪ألجهم لم ًُ٣ضمىا ؤي جبرًغ م٣ى٘
ُ
لظل ٪الازخُاع ،ولم جْ ً٨غو ٝصولت ؤلامامت حُٗحهم
ً
ً
صاٗٞا مىُُ٣ا لظل ٪الازخُاع ،وطل ٪بٗ٨ـ جغقُذ
ؤلامام ؾلُان زلُٟت لئلمام هانغ بً مغقض ،خُض
٧اهذ ألاويإ جخُلب ازخُاع عظل ٖؿ٨غي ٌؿخُُ٘
اؾخ٨ماٖ ٫ملُت جدغٍغ ٖمان مً الؿُُغة البرحٛالُت؛
اهٓغ :املخغػي ،مىهىع بً هانغ .الضولت واملجخم٘ في
ٖمان مىظ الىباهىت ختى الٗهغ الخضًث (-1154
 ،1ٍ ،)2012مىخضي اإلاٗاع ،ٝبحروث ،2014 :م-25
.26
 -3وعص ونٟه في بٌٗ ال٨خب ال٣ٟهُت بالكُش الٗالم
ً
ً ُ
الؼاهض٦ ،ما ٧ان ؤصًبا قاٖغا حكحر بلى طل ٪بٌٗ ٦خب
ألاصب؛ اهٓغ :اإلاؿ٨غي .اإلاىثىع ،الىع٢ت/4ؤ؛ السهُبي،
بً عاقض بً ّ
ٖؼٍؼ .الؼمغص الٟائ ٤في ألاصب الغائ،٤
وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1408هـ1987/م ،ط ،1م.125

114

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020
ً
ً
ؤقهغ ،واقخملذ م٣ترخا بغحٛالُا مً بىىص ٖضة ،بال ؤجها
ً
لم جىي٘ مىي٘ الخىُٟظ ،وإهما ٧اهذ ؾببا إلقٗا٫
اإلاٗاعيت يض ؤلامام مً ٢بل ؤزُه ؾُ٠؛ اهٓغAl- :
busaidi, Ibrahim Yahya Zahran, Oman e
Portugal (1650-1730) Politica e Econmia,
Doutoramento em História, Universidade de
Lisboa: 2010, PP144-145.
ً -11غي بازغَؿذ بإن ه٣ل الٗانمت بلى ًبرًً ٢ض ؾاهم
في ػٍاصة الاهٟها ٫بحن ٖانمت ؤلامامت والخجاعة
الؿاخلُت اإلاؼصهغة؛ اهٓغBathurst, op.cit,p180. :

والجؼائغ ،1ٍ ،م٨خبت الًامغي لليكغ والخىػَ٘،
الؿِب1423 :هـ2003/م ،م50؛ الغِ٢ص ي .مهباح
الٓالم ،الىع٢ت /5ؤ.
ً -15خ ٤ٟاإلااعزان الؿالمي والؿُابي ٖلى ؤن وٞاة ؤلامام
بلٗغب ٧اهذ في ؾىت 1104هـ ،في خحن ًظهب ابً عػٍ٤
بلى ؤن وٞاجه ٧اهذ في ٖام 1100هـ وهى عؤي بُٗض ًٖ
الخ٣ُ٣ت بط بن الخهاع ًُاعر بؿىت 1104هـ ،وٖلُه ٞةن
الباخض ًُغجر ما ط٦غه الخبس ي الؾُما ؤهه مٗانغ
للخضر الخاعٍدي ،و٧ان قاهض ُٖان ٖلُه بط بهه زغط
مً ٢هغ ًبرًً ؤًام الخهاع؛ اهٓغ :ابً عػٍ.٤
الصخُٟت ال٣دُاهُت ،ط ،5م242؛ الؿالمي.
الخدٟت ،ط ،2م104؛ الؿُابيٖ .مان ٖبر الخاعٍش،
ط ،3م.256
 -16ؤصًب وقاٖغ وهاسخ مً مالٟاجه "ألاقٗاع الغاث٣ت
وألازباع الٟاث٣ت" و٦خاب "ؤزباع ومىأٖ"٦ ،ما بهه
وسخ مسُىٍ "مجهاط الٗض "٫ؾىت 1122هـ للكُش
ؾالم بً زمِـ بً ٖمغ الٗبري؛ اهٓغ :البهلىيٖ ،مغ
بً ؾُٗض .مجهاج الٗض ،٫م٨خبت الؿُض بً ؤخمض
البىؾُٗضي ،الؿِب :مسُىٍ ع٢م  ،686ط ،7الىع٢ت
/138ؤ؛ البراقضي .الخُاة الٗلمُت ،م.183
ًُ -17ىا 18 ٤ٞببغٍل 1694م.
٣ًُ -18هض قماٖ ٫مان وهظا ٌٗني ؤعى الؿغ
"الٓاهغة" وؤعى الجى "البرًمي وما خىلها".
ٌُ -19كحر بلى طل ٪ما وعص في بخضي الغؾاثل التي وظهها
ؤلامام ؾُ ٠بلى ؤزُه ؤلامام بلٗغب ؤزىاء الخهاع وظاء
ٞحها ٢ىله..":و٢ض َاً- ٫ا ؤخي بلٗغب -مى ٪وٖلُ ٪مً
اإلاٗالجت الُٗٓمت"؛ اهٓغ :البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط،3
م.405
 -20ون ٠ابً عػٍ ٤اإلاكهض ب٣ىله..":زم بن ؾُ ٠بً
ً
ؾلُان ظم٘ ظِكإ ُٖٓما ،وبلٗغب ًىمئظ بدهً
ً
ً
ًبرًًٞ ،دهغه خهغا قضًضا"؛ اهٓغ :ابً عػٍ .٤الٟخذ،
م.258
 -21ؤقاع الكاٖغ الخبس ي بلى طل ٪في صًىاهه ٣ٞا:٫
"..زغوجي مً خهً ًبرًً ؤًام مداعبت ؤلامام بلٗغب بً
ؾلُان وؤزُه ،وؤها طل ٪الُىم ابً ؾب٘ ٖكغة ؾىت"؛

 -12اهٓغ ال٣هُضة يمً اإلاالخ.٤
ّ ًُ -13
دبظ الباخض ط٦غها باؾمها الخ٣ُ٣ي ً
بىاء ٖلى
ِ
ً
الؿُا ١الخاعٍدي اؾدىاصا بلى ما ط٦غه ابً
ُ
عػٍ..":٤والٗامت حؿمي ًبرًً ظبرًً بالجُم ،والهىاب
ؤجها ًبرًً بالُاء والباء والغاء والُاء والىىن"؛ اهٓغ :ابً
عػٍ .٤الكٗإ ،م.259
 -14وكإ الخىانل الش٣افي بحن ٖمان وبالص اإلاٛغب مىظ
الٗهىع ؤلاؾالمُت ألاولى خُض مشلذ ٖمان مىاع
ؤلاقٗإ الش٣افي و٢بلت الٗلماء ومىًَ الٗلم الظي قبهه
الٗلماء بُاثغ " َاع مً اإلاضًىت وٞغر بالبهغة وَاع بلى
ٖمان" ،ولظل ٪ؤ٢بل اإلاٛاعبت ٖلى ٖلماء ٖمان عٚم بٗض
اإلاؿاٞت ومك٣ت الُغٍ٦ ،٤ما خغم ٖلماء اإلاٛغب ٖلى
ا٢خىاء ٦خب ٖلماء ٖمانٟٞ ،ي ٖهض الُٗاعبت ؤعؾل
الكُش ٖبضالٗؼٍؼ الشمُني اإلاحزابي الجؼاثغي -1130
1223هـ) لكغاء ال٨خب الىِٟؿت مً ٖمان وظغبت
وٚحرها ،وفي اإلا٣ابل اؾخٟاص ٖلماء ٖمان مً ٦خب
اإلاٛاعبت؛ ٌكحر بلى طل ٪اٖخماص الكُش زل ٠بً ؤخمض
الغِ٢ص ي في جإلُ٦ ٠خابه "مهباح الٓالم في قغح صٖاثم
ؤلاؾالم" ٖلى ٦خاب "قٟاء الخاًم في قغح بٌٗ
الضٖاثم" للكُش ؤبي ال٣اؾم بً ببغاهُم البراصي
الىٟىس ي؛ اهٓغ :بىحكِل ،ببغاهُم ال٣اصعي .الخىانل
الخًاعي بين ٖمان وبالص اإلاٛغب ،1ٍ ،ظامٗت
الؿلُان ٢ابىؽ ،مؿ2000:ِ٣م ،م14؛ بىحجام،
بً ٢اؾم هانغ .الخىانل الث٣افي بين ٖمان
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ً
باٖ ٙلُه"؛ اهٓغ :الؿالمي.
وٍغون ؤن ؤزاه ؾُٟا ِ
الخدٟت ،ط ،2م.104
ٌُ -31كحر بلى طل ٪في بخضي ٢هاثضه التي ًُاعر ٞحها لبىاء
جم حكُِضه ٖام 1104هـ ،خُض ٢ا:٫
مًذ ماثت وألال ٠م٘ ؤعب٘
ّ
ً
وؤ٦غم َـىٍال بالخؿاب اإلاُ٣ـض
بضولـت ؾُ ٠الُٗغبي بمـامىا
ؾاللت ؾلُان بً ؾُ ٠اإلااٍض
اهٓغ :اإلاٗىلي .صًىان اإلاٗىلي ،م.104
 -32مً مضاثده للُٗاعبت ٢ىله:
جنهى البالص بأ ٌٗ ٫ــغب ٧لهم
و٢ضومهم مً بل ــضة الغؾخا١
٢ىم بطا ما هاب زُب ؤو ٖىا
ً
جال١
ؤمغ ..بدىع هضي وؤؾض ِ
اهٓغ :الخبس ي .الضًىان اإلاُبىٕ ،م.53

اهٓغ :الخبس ي ،عاقض بً زمِـ .صًىان الخبس ي،
بً ؤخمض البىؾُٗضي ،الؿِب:
م٨خبت الؿُض
مسُىٍ ع٢م  ،94الىع٢ت .54
 -22جمشل الترُٚب في ٢ى ٫ؾُ ٠ألزُه بلٗغب.." :وإن
ؤجُدىا بجمُ٘ الغظا ٫وألاخغاع ب٣غٍت ًبرًً وهىاخحها،
ٞلٗل ًِؿغ ل ٪ؤمغا"؛ اهٓغ :البُاش ي .ؤلاجدا،ٝ
ط ،3م.405
 -2323مً يمً ٖباعاث الترهُب والتهضًض ٢ىله.." :اخظع
ًا ؤخي ٧ل الخظع ًٖ ػٍاصة ما ٌؿىث ٪ومساٞت ؤمغها ما
ؤم"ً٨؛ اهٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب .٤ط ،3م.406
 -24ابً عػٍ .٤الصخُٟت ال٣دُاهُت ،ط ،5م.241
 -25خضص البُاش ي وٞاة ؤلامام بلٗغب بخاعٍش ًىم ألاخض
 22مً قٗبان ؾىت 1104هـ 28/ببغٍل 1693م ،م٘
ألازظ في الاٖخباع بإن الخاعٍش اإلاظ٧ىع ال ًىاً ٤ٞىم
ألاخض ،وبالخالي ٞةن الىزُ٣ت التي جىنل بلحها الباخض
الكِباوي ؤ٢غب للض٢ت وهي التي جاعر الىٞاة بخاعٍش 22
قٗبان 1105هـ؛ اهٓغ :البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط،3
م163؛ الكِباوي .ؤمالي الترار ،م.265
 -26جىفي ٖام 1114هـ1702/م؛ اهٓغ :اإلاٗىلي ،بً
ٖبض بً ؾالم .صًىان اإلاٗىلي ،جذ الض٦خىع
ٖبضاإلاىٗم زٟاجي ،وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت،
مؿ1412 :ِ٣هـ1992/م ،م.136
 -27البُاش ي .ؤلاجدا ،ٝط ،3م.405
ً -28خم اهخساب بمام الضٞإ ٖىضما ًُضاهم اإلاؿلمحن
زُغ ٞخ٩ىن مهمخه ظم٘ الكمل وجىخُض الهٟىٝ
والخ٣ضم بلى ؾاخت اإلاٗغ٦ت ،وال ٌكترٍ ُٞه جىٞغ ٧ل
الكغوٍ اإلاُلىبت في ؤلامام ،ولظا ٞةهه في خالت اهخهاعه
ًُىٓغ في ؤمغ بمامخه بما ؤن ًب٣ى ؤو ًُُلب مىه الاٖتزا٫
وفي خالت الغً ٌٞىاظه بالُغص ؤو الٗؼ٫؛ اهٓغ:
الؿالمي ،؛ وهاجي ٖؿاٖ .ٝمان جاعٍشً..خ٩لم،
اإلاالٟان ،ص.م1383 :هـ1963/م ،م.128-127
ُ
٧ -29لمت "زِ" حؿخسضم ٖىض الٗماهُحن مغاصٞت ل٩لمت
"عؾالت".
ٌُ -30كحر الؿالمي بلى طل ٪ب٣ىله "٧..ان ٦شحر مً ؤهل
ٖمان اإلاكهىعًٍ بالٗلم مخمؿ٨حن بةمامت بلٗغب،

٢ائمت اإلاهاصعواإلاغاح٘

ً
ؤوال :الىزائ٤
 ؾيرة الكُش ٖبضهللا بً دمحم بً بكير بلىؤلامام ؾُ ٠بً ؾلُان بً ؾُ ٠بً مال٪
الُٗغبي ،م٨خبت الكُش هانغ بً عاقض
السغوب ي ،الٗىابي :مسُىٍ ال٨ترووي ع٢م
.28
ً
زاهُا :الكىاهض ألازغٍت:
 قاهض حجغي مىظىصة بىجض املساعٍم بىالًتبهالء بمدآٞت الضازلُت.
ً
زالثا :املخُىَاث:
 البؿُىي ،ؤبي الخؿً 4١هـ10/م) .مسخهغؤبي الخؿً البؿُىي ،م٨خبت الؿُض بً
ؤخمض البىؾُٗضي ،بضون جاعٍش اليسخ ؤو اؾم
الىاسخ ،مسُىٍ ع٢م .444
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البهلىيٖ ،مغ بً ؾُٗض ث1009:هـ1600/م).
بً ؤخمض
مجهاج الٗض ،٫م٨خبت الؿُض
البىؾُٗضي ،الؿِب :مسُىٍ ع٢م .470
بً
عاقض
الخبس ي،
صًىان
زمِـ ث1150:هـ1737/م).
بً ؤخمض
الخبس ي ،م٨خبت الؿُض
البىؾُٗضي ،الؿِب :مسىٍ ع٢م .94
الغِ٢ص ي ،زل ٠بً ؤخمض بً ٖبض ،
11١هـ17/م) .مهباح الٓالم في قغح
صٖائم ؤلاؾالم ،وػاعة الترار والش٣اٞت،
مؿ :ِ٣مسُىٍ ع٢م .1735
بً
بكحر
الٟؼاعي،
ٖامغ حي1110:هـ1698/م) .صًىان الٟؼاعي،
بً ؤخمض البىؾُٗضي،
م٨خبت الؿُض
الؿِب :مسُىٍ ع٢م .174
مال ٠مجهى .٫ل ِ٣آلازاع اإلاال ٠في
بً ؤخمض
صخاع،ط ،2م٨خبت الؿُض
البىؾُٗضي ،الؿِب:مسُىٍ ع٢م .1034
بً ؾُٗض بً
اإلاؿ٨غيٖ ،بض
ٖبض 12١هـ18/م) .اإلاىثىع في الٗلم
بً ؤخمض
اإلاإزىع ،ط ،2م٨خبت الؿُض
البىؾُٗضي ،الؿِب :مسُىٍ مهىع ع٢م
.233
مجمىٖت ٢هائض ،م٨خبت الؿُض بً ؤخمض
البىؾُٗضي ،الؿِب :مسُىٍ ع٢م .154
ً
عابٗا :ال٨خب اإلاُبىٖت:
ؤ) اإلاهاصع:
ابً عػٍ ،٤خمُض بً ث1291:هـ1874/م).
الكٗإ الكائ٘ باللمٗان في ط٦غ ؤئمت ٖمان،
جذ ٖبضاإلاىٗم ٖامغ ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،مؿ1404 :ِ٣هـ1984/م.
_____ .الصخُٟت ال٣دُاهُت ،جد٤ُ٣
مدمىص بً مباع ٥الؿلُمي وآزغون5 ،ط،
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ٍ ،1وػاعة الترار والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1430هـ2009/م.
_____ .الٟخذ اإلابين في ؾيرة الؿاصة
البىؾُٗضًين ،جدٖ ٤ُ٣بض اإلاىٗم ٖامغ،
و مغس ي ٖبض  ،5ٍ ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،مؿ1422 :ِ٣هـ2001/م.
ألاػ٧ىي ،ؾغخان بً ؾُٗض ث12١:هـ18/م).
جاعٍش ٖمان اإلا٣خبـ مً ٦خاب ٦ك ٠الٛمت
الجام٘ ألزباع ألامت ،2ٍ،جذ ٖبضاملجُض
خؿِب الِ٣س ي ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،مؿ1407 :ِ٣هـ1986/م.
_____٦ .ك ٠الٛمت الجام٘ ألزباع ألامت،
جد ٤ُ٣خبِب نالر ومدمىص بً مباع٥
الؿلُمي ،1ٍ ،وػاعة الترار والش٣اٞت،
مؿ1433 :ِ٣هـ2012/م.
الخبس ي ،عاقض بً زمِـ بً
ظمٗت 1150هـ1737/م) .صًىان الخبس ي،
وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1402هـ1982/م.
بً
ٖبض
الؿالمي،
خمُض ث1332:هـ1913/م) .جدٟت ألاُٖان
بؿيرة ؤهل ٖمان ،م٨خبت ؤلامام هىع الضًً
الؿالمي ،الؿِب2000 :م.
بً
زمِـ
الك٣ص ي،
ؾُٗض ث11١:هـ17/م) .مىهج الُالبين وبالٙ
الغاٚبين ،1ٍ ،م٨خبت مؿ ،ِ٣مؿ:ِ٣
1427هـ2006/م.
الٟؼاعي ،بكحر بً ٖامغ بً
صًىان
ٖبض حي1110:هـ1698/م).
الٟؼاعي ،جذ مهىا بً زلٟان بً ٖشمان
السغوب ي ،1ٍ ،م٨خب اإلاؿدكاع السام
لجاللت الؿلُان للكاون الضًيُت والخاعٍسُت،
مؿ1428 :ِ٣هـ2007/م.

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISSN:2707-8183
-

ال٨ىضي ،ؤبى ب٨غ ؤخمض بً
ٖبض ث557:هـ1162/م) .اإلاهى ،٠وػاعة
الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1403هـ1983/م.
مال ٠مجهى .٫جاعٍش ؤهل ٖمان ،جذ ٖبض
الٟخاح ٖاقىع ،وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت،
مؿ1400 :ِ٣هـ1980/م.
بً ٖامغ بً
اإلاٗىلي ،ؤبى ؾلُمان
عاقض ث1190:هـ1777/م)٢ .هو وؤزباع
حغث في ٖمان ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ؾُٗض بً
بً ؾُٗض الهاقمي ،1ٍ ،وػاعة الترار
والش٣اٞت ،مؿ1428 :ِ٣هـ2007/م.
(ب) اإلاغاح٘ الٗغبُت واإلاٗغبت:
باصظغ ،بحرس ي .م٣ضمت ٦خاب جاعٍش ألائمت
والؿاصة في ٖمان لؿلُل ابً عػٍ ،٤جغظمت
مدمىص ٖلي الضاوص ،ص.ث.
البراقضي،مىس ى بً ؾالم.الخُاة الٗلمُت
بٗمان في ٖهض الُٗاعبت (1034هـ1624/م-
1157هـ1744/م) ،1ٍ ،الىاصي الش٣افي،
مؿ1434 :ِ٣هـ2013/م.
البُاش ي ،ؾُ ٠بً خمىص .بجدا ٝألاُٖان في
جاعٍش بٌٗ ٖلماء ٖمان3 ،ط ،2ٍ ،م٨خبت
بً ؤخمض البىؾُٗضي،
الؿُض
الؿِب1993:م.
____ .بً٣اّ الىؾىان في قٗغ وجغحمت
الكُش زل ٠بً ؾىان ،1ٍ ،م٨خب
مؿدكاع ظاللت الؿلُان للكاون الضًيُت
والخاعٍسُت ،مؿ1415 :ِ٣هـ1995/م.
البُاش ي ،بً قامـ .ؾالؾل الظهب في
ألانى ٫والٟغوٕ وألاصب ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣ص.ث.
بلضٌؿحرا ،بًغوؽ٢ .هغ حبرًً و٦خاباجه،
ٍ ،1وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1414هـ1994/م.
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بىحكِل ،ببغاهُم ال٣اصعي .الخىانل
الخًاعي بين ٖمان وبالص اإلاٛغب،1ٍ ،
ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ،مؿ2000:ِ٣م.
الخىبي ،ؤخمض بً خمُض .اإلا٣اومت الٗماهُت
للىحىص البرحٛالي في الخلُج الٗغبي واملخُِ
الهىضي(1698-1507م) ،1ٍ ،بِذ الٛكام،
مؿ2017 :ِ٣م.
الخاطٖ ،ؼٍؼ .الٗال٢اث الٗماهُت –
الٗغ اُ٢ت ٖبر الخاعٍش ،1ٍ ،صاع الخ٨مت،
لىضن2003 :م.
؛ وهاجي ٖؿاٖ .ٝمان
الؿالمي،
جاعٍشً..خ٩لم ،اإلاالٟان ،ص.م1383 :هـ1963/م.
الؿالمي ،هىع الضًً ٖبض بً خمُض.
حىاباث ؤلامام الؿالمي ،جيؿُ ٤ومغاظٗت
ٖبض الؿخاع ؤبى ٚضة ،2ٍ ،م٨خبت ؤلامام
الؿالمي ،بضًت1419 :هـ1999/م.
الؿىٍضي ،مغٍم ن٣غ  .قٗغ عاقض بً
زمِـ الخبس ي ،1ٍ ،صاع ال٨خب الىَىُت،
املجم٘ الشافي ،ؤبى ْبي1435 :هـ2013/م.
الؿُابي ،ؾالم بً خمىصٖ .مان ٖبر الخاعٍش،
ٍ ،3وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،مؿ:ِ٣
1415هـ1994/م.
____ .الٗىىان ًٖ جاعٍش ٖمان ،2ٍ ،م٨خبت
الًامغي لليكغ والخىػَ٘ ،الؿِب:
1436هـ2015/م.
الك٣هُت ،بضعٍت بيذ خمض .الؿيرة الؼُ٦ت
ٍ،1
ؤلابايُت،
للمغؤة
مؿ1421:ِ٣هـ2000/م.
الكُ٨لي ،ببغاهُم بً ظمٗت .البيُت ؤلاً٣اُٖت
في قٗغ الخبس ي ،1ٍ ،الىاصي الش٣افي،
مؿ2013 :ِ٣م.
الكِباوي ،ؾلُان بً مباع .٥ؤمالي الترار
هٓغاث ه٣ضًت و٢غاءاث في حضًض الترار
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الٗماوي مسُىَه ومُبىٖه ،1ٍ ،طا٦غة
ٖمان ،مؿ1436 :ِ٣هـ2015/م.
 اله٣الوي ،ؾُٗض بً  .قٗغاء ٖماهُىن،ٍ ،1م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اهغة:
1416هـ1996/م.
 الُاجيٖ ،بض بً  .صعاؾاث ًٖ الخلُجالٗغبي ،1ٍ ،مؿ1983 :ِ٣م
 ماًلؼ ،ؽ.ب .الخلُج بلضاهه و٢بائله ،جغظمتؤمحن ٖبض  ،2ٍ ،وػاعة الترار ال٣ىمي
والش٣اٞت ،مؿ1406 :ِ٣هـ1986/م.
 املخغػي ،مىهىع بً هانغ .الضولت واملجخم٘في ٖمان مىظ الىباهىت ختى الٗهغ الخضًث
( ،1ٍ ،)2012-1154مىخضي اإلاٗاع،ٝ
بحروث2014 :م.
 مهُٟى ،قا٦غ .مىؾىٖت الٗالم ؤلاؾالميوعحالها ،صاثغة الٗلم للمالًحن ،بحروث:
1993م.
 الهاقمي ،ؾُٗض بً  .صعاؾاث في الخاعٍشالٗماوي ،ٍ ،الىاصي الش٣افي ،مؿ:ِ٣
2011م.
ً
زامؿا :الغؾائل الجامُٗت:
(ؤ) باللٛت الٗغبُت:
 ألاٚبري ،ببغاهُم بً ًىؾ .٠البرحٛالُىن فيً
البالص ؤلاؾالمُت (اإلاٛغب وٖمان هىطحا)،
عؾالت ص٦خىعاة ٚحر ميكىعة ،ظامٗت
السامـ ،الغباٍ2011 :م.
 الغٍاميٖ ،لي بً ؾُٗضًُ٢ .ت ٖؼ ٫ؤلامامالهلذ بً مال ٪الخغوص ي :هخائجها
الؿُاؾُت و آزاعها ال٨ٟغٍت ٖلى ٖمان ختى
ؤوازغ ال٣غن الغاب٘ الهجغي  /الٗاقغ
اإلاُالصي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت
آلاصاب والٗلىم الاظخماُٖت ،ظامٗت الؿلُان
٢ابىؽ ،مؿ2006 :ِ٣م.
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الؿضٌـٖ ،بضالغخمً بً ٖلي بً ٖبض .
الٗماهُىن والجهاص ؤلاؾالمي في قغ١
بٞغٍُ٣ت ،عؾالت ص٦خىعاة ٚحر ميكىعة ،ظامٗت
ؤم ال٣غي ،م٨ت اإلا٨غمت1413 :هـ1993/م.
اإلاؿ٨غي ،ؾُ ٠بً ٖضي .ؤلامامت والهغإ
ٖلى الؿلُت في ٖمان ؤوازغ صولت الُٗاعبت
(1131هـ1719/م1162 -هـ1749/م) ،عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت الؿلُان
٢ابىؽ ،مؿ2012 :ِ٣م.
(ب) باللٛت ألاحىبُت:
Al-busaidi, Ibrahim Yahya Zahran,
)Oman e Portugal (1650-1730
Politica e Econmia, Doutoramento em
História, Universidade de Lisboa: 2010.
Bathurst, R.D. The Ya'rubi Dynasty Of
Oman, Thesis submittet for the Degree
of Doctor of Philosophy, Linacre
College, March 1967.
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الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اهخ ًٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض خ٩ىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
ً
البرًُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوعة ان جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىا
ً
ً
ً
ؾُاؾ ـ ـ ـ ـ ــُا ومىاز ـ ـ ـ ـ ــا مالثم ـ ـ ـ ـ ــا للش ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت
وعؤث ان الخد ـ ـ ـ ـ ــال ٠م ـ ـ ـ ـ ــ٘ ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ــا ًد ٣ـ ـ ـ ـ ــ ٤له ـ ـ ـ ـ ــا
32
هظا الجى الؿُاس ي اإلاالثم.
ل ـ ـ ـ ــظل ٞ ٪ـ ـ ـ ــان اإلاه ـ ـ ـ ــالر اإلاك ـ ـ ـ ــتر٦ت ب ـ ـ ـ ــحن ٞغوؿ ـ ـ ـ ــا
واإلاؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثغة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
البرًُ ـ ـ ـ ـ ــاوي  ٧ـ ـ ـ ـ ــل مجهم ـ ـ ـ ـ ــا ً ـ ـ ـ ـ ــغي مه ـ ـ ـ ـ ــالخه م ـ ـ ـ ـ ــ٘
الازـ ـ ـ ـ ـ ــغ ٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ــالشىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ــت جً ـ ـ ـ ـ ـ ــٗ ٠م ـ ـ ـ ـ ـ ــً
م٩اه ـ ـ ـ ـ ــت بغٍُ ـ ـ ـ ـ ــاوي السه ـ ـ ـ ـ ــم الل ـ ـ ـ ـ ــضوص لٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ــي طل ـ ـ ـ ــ ٪الى ٢ـ ـ ـ ــذ ،ول٨ـ ـ ـ ــً خ ـ ـ ـ ــظع ٞغوؿ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــً
ان ج٣ـ ـ ـ ــام صول ـ ـ ـ ــت ظضً ـ ـ ـ ــضة ٦بح ـ ـ ـ ــرة حٛح ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــىاػًٍ
ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىي وجد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً م٩اهته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَ٤
هٟىطها.
اإلاى٢ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠الٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي مـ ـ ـ ـ ـ ــً الشـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ـ ٧ـ ـ ـ ـ ــان ٌؿـ ـ ـ ـ ـ ــىصه الت ـ ـ ـ ـ ــرصص والخ ـ ـ ـ ـ ــظع ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــاصيء
الام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ  ،اط ان ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٧اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ جسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى
مىاظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُى ٫البرًُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي  ،ول ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
اإلاى ٢ـ ـ ـ ـ ــ ٠الك ـ ـ ـ ـ ــٗبي الٟغوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ي اإلااٍ ـ ـ ـ ـ ــض للش ـ ـ ـ ـ ــىعة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج٘ الخ٩ىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت ٖل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الاق ـ ـ ـ ـ ـ ــترا ٥الغؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي ومؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖضة اإلاخُ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٖحن
الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُحن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظًً  ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ً ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىصهم
32
الٞاًذ.
بـ ـ ـ ـ ــل ان ٞغوؿـ ـ ـ ـ ــا صزلـ ـ ـ ـ ــذ الخـ ـ ـ ـ ــغب الـ ـ ـ ـ ــى ظاهـ ـ ـ ـ ــب
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ صا ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ الٛح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الاهخ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ـ ــً زه ـ ـ ـ ـ ـ ــمها الخ٣لُ ـ ـ ـ ـ ـ ــضي
بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٪جدىل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث م ـ ـ ـ ـ ــً ه ـ ـ ـ ـ ـؼإ صازل ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ـؼإ
ٖ ـ ـ ـ ـ ــالمي ق ـ ـ ـ ـ ــاع٦ذ  ُٞـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــضو ٫الت ـ ـ ـ ـ ــي ج ٣ـ ـ ـ ـ ــ٠
ي ـ ـ ـ ــض بغٍُاهُ ـ ـ ـ ــا  ،و٧اه ـ ـ ـ ــذ ٞغوؿ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي م٣ضم ـ ـ ـ ــت

الثىعة الٟغوؿُت  ..صعاؾت في اإلاى٠٢
ألامغٍ٩ي وجضاُٖاث الثىعة ٖلى
الٗال٢اث الضولُت 1793-1789
ألاؾخاط الض٦خىع
ببغاهُم ؾُٗض البًُاوي
ؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الٗال٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث البرًُاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت – الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامً ٖكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
السه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىمت والخى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاػٕ والخى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٞـ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى٫
مى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَ ٤الى ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىط ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امغٍ ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالُت
والج ـ ـ ـ ـ ــؼع الاؾ ـ ـ ـ ـ ــخىاثُت والهى ـ ـ ـ ـ ــض  .وحٗ ـ ـ ـ ـ ــض جهاًـ ـ ـ ـ ـ ــت
خـ ـ ـ ـ ـ ــغب الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــب٘ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت 1763
ً
ً
مىُٗ ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظضً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعٍش الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
ً
الضولُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٣ٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضزذ اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُغابا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الىٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضولي بإؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٣اٍ الاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالٝ
واه ـ ـ ـ ـ ــضخاع اإلاُ ـ ـ ـ ـ ــام٘ الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــُت از ـ ـ ـ ـ ــغ َغصه ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ــً امغٍ٩ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكـ ـ ـ ـ ـ ــمالُت وزؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاجها مٗٓـ ـ ـ ـ ـ ــم
ممخل٩اته ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الهى ـ ـ ـ ــض وه ـ ـ ـ ــظه الخُ ـ ـ ـ ــىعاث حٗ ـ ـ ـ ــض
ً ً
32
ههغا ٦بحرا للؿُاؾت البرًُاهُت.
وٖى ـ ـ ـ ــض ٖى ـ ـ ـ ــض اه ـ ـ ـ ــضالٕ الش ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ــت ٧اه ـ ـ ـ ــذ
ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ــا جغ ٚـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ـ ـ ــي ان جد ٣ـ ـ ـ ـ ـ ٤اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث
الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت اؾ ـ ـ ـ ـ ــخ٣اللها م ـ ـ ـ ـ ــً بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ــا ل٨جه ـ ـ ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـ ــم ج ٨ـ ـ ـ ــً عاٚب ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي جىؾ ـ ـ ـ ــ٘ خ ـ ـ ـ ــضوص الضول ـ ـ ـ ــت
الجضً ـ ـ ـ ـ ــضة ألن طل ـ ـ ـ ـ ــٌٗ ٪ن ـ ـ ـ ـ ــي الاؾ ـ ـ ـ ـ ــخدىاط ٖل ـ ـ ـ ـ ــى
مؼٍـ ـ ـ ـ ـ ــض مـ ـ ـ ـ ـ ــً اإلامخل٩ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،وجًٟـ ـ ـ ـ ـ ــل ان جغاهـ ـ ـ ـ ـ ــا
مؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣لت بد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضوص مُٗى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جب ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مٗخم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى صٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،
وباإلا٣اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ٧اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
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ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضو ٫الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع٦ذ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
32
اإلاؿخٗمغاث الامغٍُ٨ت.
 ٢ـ ـ ـ ـ ـغا  ٢ـ ـ ـ ـ ــاصة الش ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ــت بك ـ ـ ـ ـ ــ٩ل ظُ ـ ـ ـ ـ ــض
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازحر واوٗ ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؽ الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث البرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت ٞ ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث
الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ــت بداظ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى صٖ ـ ـ ـ ــم ٖؿ ـ ـ ـ ــ٨غي م ـ ـ ـ ــً
بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ــض اػاخ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الى ٟـ ـ ـ ـ ـ ــىط الٟغوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
مىـ ـ ـ ـ ــظ خـ ـ ـ ـ ــغب الؿ ـ ـ ـ ـ ــىىاث الؿـ ـ ـ ـ ــب٘ الـ ـ ـ ـ ــظي ٧ـ ـ ـ ـ ــان
ً
ٌُٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض تهضً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضا لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،
ً
 ًٞـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ــً ان ال ـ ـ ـ ــضٖم ال ـ ـ ـ ــظي جل٣خ ـ ـ ـ ــه الش ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُحن والاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبان
اُٖـ ـ ـ ــى الش ٣ـ ـ ـ ــت بال٣ـ ـ ـ ــضعة ٖل ـ ـ ـ ــى مىاظهـ ـ ـ ــت ال ٣ـ ـ ـ ــىة
البدغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت البرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٞ ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءث ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا٢سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغبت
وظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الٗٓم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغن الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامً ٖك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٞ 32،الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضزل
الٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي والاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباوي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
اإلاؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اصي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حُُٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
32
صوع اإلاىان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالث البدغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لبرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
مم ـ ـ ـ ــا اي ـ ـ ـ ــٗ ٠بغٍُاهُ ـ ـ ـ ــا ٖ ـ ـ ـ ــً مىاظه ـ ـ ـ ــت ز ـ ـ ـ ــىعة
اإلاؿخٗمغاث الامغٍُ٨ت .
ً
وإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٧اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظؼة مالُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ً
وٖؿـ ـ ـ ـ ــ٨غٍا  ًٞـ ـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ـ ــً اجه ـ ـ ـ ـ ــا ٧اه ـ ـ ـ ـ ــذ جسص ـ ـ ـ ـ ـ ى
ً
ً
ً
هجىم ـ ـ ـ ــا ٞغوؿ ـ ـ ـ ــُا اؾ ـ ـ ـ ــباهُا ٖل ـ ـ ـ ــى ظب ـ ـ ـ ــل َ ـ ـ ـ ــاع١
وٖل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى از ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ الاهخه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاث الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ٣٣ته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بمؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖضة خلٟائهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الاوعبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُغث بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٖ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
مٗاه ـ ـ ـ ـ ــضة م ـ ـ ـ ـ ــ٘ الىالً ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاخد ـ ـ ـ ـ ــضة ف ـ ـ ـ ـ ــي ؾ ـ ـ ـ ـ ــىت
 1783خهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بمىظبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اٖت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا٧ ٝام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل باؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣اللُتهم وخ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى٢هم

ف ـ ـ ـ ـ ــي اإلاؿِؿ ـ ـ ـ ـ ــبي وخ ـ ـ ـ ـ ــ ٤اإلاالخ ـ ـ ـ ـ ــت  ُٞـ ـ ـ ـ ــه واػال ـ ـ ـ ـ ــت
ال٣ىاٖ ـ ـ ـ ـ ــض البرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ٛـ ـ ـ ـ ــغب الامغٍ ٩ـ ـ ـ ـ ــي
 32،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٪هالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ ان الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
الضولُ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي اوعب ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــً ز ـ ـ ـ ـ ــال ٫الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ــاث
البرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت – الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت  ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اوٗ٩اؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث وهخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثج وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإزحر ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٞ ،إمغٍ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٧اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ مىُ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ً
جى ـ ـ ـ ـ ـ ــاٞـ ون ـ ـ ـ ـ ـ ـغإ بُجهم ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ًٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ان
ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضث ان
جـ ـ ـ ـ ـ ــإزحر الاخـ ـ ـ ـ ـ ــضار والخُـ ـ ـ ـ ـ ــىعاث مخبـ ـ ـ ـ ـ ــاص ٫بـ ـ ـ ـ ـ ــحن
اوعب ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٣ٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض وٟ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
ً
ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــى ظاه ـ ـ ـ ـ ــب الام ـ ـ ـ ـ ــغٍ٨حن حٗبح ـ ـ ـ ـ ـرا ٖ ـ ـ ـ ـ ــً
مىٟ٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلاٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصي واإلاى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌ٢للؿُاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
البرًُاهُـ ـ ـ ـ ـ ــت  ،و ـ ٧ـ ـ ـ ـ ــان للـ ـ ـ ـ ـ ــضٖم الٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ؤزـ ـ ـ ـ ـ ــغ
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣ال ٫اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث
البرًُاهُـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي ال٣ـ ـ ـ ـ ــاعة الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ــت الكـ ـ ـ ـ ــمالُت
.
وم ـ ـ ـ ــ٘ طل ـ ـ ـ ــ ٪ل ـ ـ ـ ــم جده ـ ـ ـ ــل ٞغوؿ ـ ـ ـ ــا ٖل ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ـ يء
م ـ ـ ـ ـ ـ ــً الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــغب ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ــضا م٩اه ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٢لُل ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ،و ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــض
اػصاصث صًىجهـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــى الخـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ــظي اصي الـ ـ ـ ـ ـ ــى
الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسم مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الُغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤للش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضزذ بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣ال ٫الىالً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
اإلاخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة 32،ومشلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اوٗ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اإلاى٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٠
الٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي اًجابُـ ـ ـ ـ ـ ــا ٖلـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خُٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضٖم الٟغوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ،الا ان
ه ـ ـ ـ ــظا ال ـ ـ ـ ــضٖم ال ٣ـ ـ ـ ــى بً ـ ـ ـ ــالله ٖل ـ ـ ـ ــى الاوي ـ ـ ـ ــإ
الا٢خهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصًت الضازلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
٧اه ـ ـ ـ ــذ حٗ ـ ـ ـ ــاوي م ـ ـ ـ ــً مك ـ ـ ـ ــ٨الث مخٗ ـ ـ ـ ــضصة ،مم ـ ـ ـ ــا
ص ٞـ ـ ـ ــ٘ ال ـ ـ ـ ــى  ُ٢ـ ـ ـ ــام الش ـ ـ ـ ــىعة الٟغوؿ ـ ـ ـ ــُت ف ـ ـ ـ ــي و ٢ـ ـ ـ ــذ
122

ISSN:2707-8183

الٗضص الغاب٘ لؿىت 2020

مى ـ ـ ـ ـ ـ ــظ جغ ٦ـ ـ ـ ـ ـ ــه الغثاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  1797ب ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال
ًخـ ـ ـ ــىعٍ فـ ـ ـ ــي اخـ ـ ـ ــال ٝمـ ـ ـ ــ٘ اوعبـ ـ ـ ــا لُمهـ ـ ـ ــض لجزٖـ ـ ـ ــت
او ؾُاؾـ ـ ـ ـ ــت اٖخمـ ـ ـ ـ ــضث الٗؼلـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي الؿُاؾـ ـ ـ ـ ــت
الساعظُ ـ ـ ـ ـ ــت الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت 32،م ـ ـ ـ ـ ــً طل ـ ـ ـ ـ ــ ٪هلم ـ ـ ـ ـ ـــ
اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبدذ ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وبغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي مى ٢ـ ـ ـ ـ ــ ٠ؾ ـ ـ ـ ـ ــلبي م ـ ـ ـ ـ ــً الش ـ ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ٞـ ـ ـ ـ ـ ــغى ٖلـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــىإ الؿُاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الىالً ـ ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاخد ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الخمؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٪بسُ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الىخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة لًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الخٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّ ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اهخه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاتهم واؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣اللهم وإلاىاظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الخد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضًاث الاوعبُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاخمشل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلاىٟ٢حن
البرًُ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي والٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ألن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــظًً اإلاـ ـ ـ ـ ـ ــىٟ٢حن
ًد ـ ـ ـ ـ ــضصان َبُٗ ـ ـ ـ ـ ــت الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ــاث الاوعبُ ـ ـ ـ ـ ــت مم ـ ـ ـ ـ ــا
 ٞـ ـ ـ ـ ـ ــغى ٖل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الامغٍ ٩ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـ ـ ــغوعة اٖخم ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
ؾُاؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الٗؼل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ألبٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص بالصهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
مك ـ ـ ـ ـ ــ٨الث ال ٣ـ ـ ـ ـ ــاعة الاوعبُ ـ ـ ـ ـ ــت واملس ـ ـ ـ ـ ــاَغ الت ـ ـ ـ ـ ــي
مً اإلام ً٨ان جىٗ٨ـ ٖلى بالصهم .
فـ ـ ـ ـ ــي ونـ ـ ـ ـ ــ ٠للٗال٢ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُـ ـ ـ ـ ــت ٢بـ ـ ـ ـ ــل ُ٢ـ ـ ـ ـ ــام
الش ـ ـ ـ ـ ــىعة الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــُتٞ ،ل ـ ـ ـ ـ ــً الش ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاُٖاتها وهخاثجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٧اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ مد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىع
للٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،وججل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٞحه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩ل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩ا ٫اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغإ والخىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٞـ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضولُان ،وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالزو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وبغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــً ظهـ ـ ـ ـ ـ ــت واؾـ ـ ـ ـ ـ ــباهُا وبغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ــً ظهـ ـ ـ ـ ــت زاهُـ ـ ـ ـ ــت ،وبالخـ ـ ـ ـ ــالي خُٓـ ـ ـ ـ ــذ الشـ ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ــت ٖل ـ ـ ـ ـ ــى صٖـ ـ ـ ـ ــم صول ـ ـ ـ ـ ــي ؾـ ـ ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ـ ـ ــي ان
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم ً٨اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخٗمغاث الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
٢ام ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالشىعة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ان جد ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣اللها
وجٓهغ صولت ظضًضة ٦بحرة.

الخـ ـ ـ ــًٞ .٤ـ ـ ـ ــال ٖـ ـ ـ ــً طلـ ـ ـ ــٞ ٪ـ ـ ـ ــان عٚبـ ـ ـ ــت ٞغوؿـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ان جب٣ـ ـ ـ ـ ـ ــى ام٩اهُـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولـ ـ ـ ـ ـ ــت الجضًـ ـ ـ ـ ـ ــضة
جب ٣ـ ـ ـ ــى مد ـ ـ ـ ــضوصة ل ـ ـ ـ ــم ًخد ٣ـ ـ ـ ــ ٣ٞ ، ٤ـ ـ ـ ــض ْه ـ ـ ـ ــغث
صول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٦بح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ظضً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظلٚ ٪ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرث
مىٟ٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ُٗ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖضاث اإلاالُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
للىالًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة بٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ان ؤزاعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الاهخه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع والخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسم والخىؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ال٨بح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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ال ـ ـ ـ ـ ــظي خه ـ ـ ـ ـ ــلذ ٖلُ ـ ـ ـ ـ ــه الش ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت،
وهـ ـ ـ ـ ــظا اإلاى٢ـ ـ ـ ـ ــ ٠الٟغوس ـ ـ ـ ـ ـ ي الجضًـ ـ ـ ـ ــض اوٗ ٨ـ ـ ـ ـ ـــ
ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى صولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الىالًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الٟخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،
٣ٞـ ـ ـ ـ ــض ْل ـ ـ ـ ـ ــذ جد٨مه ـ ـ ـ ـ ــا َُل ـ ـ ـ ـ ــت اعب ـ ـ ـ ـ ــ٘ ؾ ـ ـ ـ ـ ــىىاث
خ٩ىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُٟٗت الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلُاث وصؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخىع
ًجمـ ـ ـ ـ ــ٘ اجد ـ ـ ـ ـ ــاص م ٨ٟـ ـ ـ ـ ــ ، ٪ل ـ ـ ـ ـ ــظل٧ ٪ـ ـ ـ ـ ــان ًل ـ ـ ـ ـ ــىح
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الا ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤اخخم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٫اه٣ؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الىالً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
اإلاؿ ـ ـ ـ ــخ٣لت ٖ ـ ـ ـ ــً بًٗ ـ ـ ـ ــها ول ٨ـ ـ ـ ــً ال ـ ـ ـ ــظي صٗٞه ـ ـ ـ ــا
هدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الخمؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٪بسُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الىخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة وٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضم
الاهٟهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٫جدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضًان زاعظُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان همـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الٗ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاء الخ٣لُ ـ ـ ـ ـ ـ ــضي البرًُ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ز ـ ـ ـ ـ ـ ــم اْه ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُحن لىىاًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم وزكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُتهم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
الخىؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ الامغٍ ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٪اصع٥
الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَغ الاه٣ؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والٟغ ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
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باػاء هظه الخدضًاث.
وٍبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضو ان اإلاى٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠الاوعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجضًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
اإلاخمش ـ ـ ـ ـ ــل بالسك ـ ـ ـ ـ ــُت والؿ ـ ـ ـ ـ ــلبُت م ـ ـ ـ ـ ــً مس ـ ـ ـ ـ ــاَغ
ال ٣ـ ـ ـ ـ ـىة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ــت الجضً ـ ـ ـ ـ ــضة ص ٞـ ـ ـ ـ ــ٘ الىالً ـ ـ ـ ـ ــاث
اإلاخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مداولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اٖخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ؾُاؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص والابخٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضع الام٩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضزل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون ال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الاوعبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
واله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغإ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاثغ ٞحهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٪اوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى
الـ ـ ـ ـ ــغثِـ الامغٍ٩ـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــىعط واقـ ـ ـ ـ ــىًُ قـ ـ ـ ـ ــٗبه
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مٗها بمىظب مٗاهضة ؾىت  1778هظه اإلاٗاهضة
ناخبتها اجٟاُ٢ت ججاعٍت بحن البلضًً خضصث
الخباص ٫الخجاعي بُجهما وخغعث الىالًاث اإلاخدضة
مً الُ٣ىص ٧اٞت ٖضا ُ٢ىص ٌؿحرة ٖلى اؾخحراص
ً
الاؾما ٥الامغٍُ٨ت املجٟٟت 32،وًٞال ًٖ طل٪
٧اهذ ٞغوؿا التي ٢ضمذ الٗىن للىالًاث اإلاخدضة
في ازىاء الشىعة الامغٍُ٨ت جيخٓغ الٗىن والخإًُض
والخٗاَ ٠الامغٍ٩ي م٘ الشىعة الٟغوؿُت  ،زم ان
الٗال٢اث البرًُاهُت – الامغٍُ٨ت لم ج ً٨خؿىت
ٖىض اهضالٕ الشىعة الٟغوؿُت الخخٟاّ بغٍُاهُا
باألظؼاء الكمالُت الٛغبُت مً البالص وبٌٗ
الخهىن واإلاغا٦ؼ التي حؿخٗمل ألزاعة الهىىص
يض ألامغٍُ٨حن مداولت مجهم الؾخٗاصة بٌٗ
الاعاض ي التي ٣ٞضتها في ازىاء الشىعة وُ٢ام الؿًٟ
البرًُاهُت باٖتراى الؿ ًٟالامغٍُ٨ت  ،واخخجاػ
بٌٗ ججاعها بذجت اجهم مىاَىحن اه٩لحز هغبىا
مً السضمت الٗؿ٨غٍت ٧ 32،ل طلً ٪جٗل مً
ً
ً
اإلاٟغوى ان ج٣ضم الىالًاث اإلاخدضة مىٟ٢ا ماٍضا
ً
ومؿاهضا ٖلى هدى مُل ٤للشىعة الٟغوؿُت ،
لظل ٪ؾىداو ٫ان وؿلِ الًىء ٖلى اإلاى٠٢
الامغٍ٩ي مً الشىعة الٟغوؿُت ٖلى يىء ٖظه
اإلاُُٗاث.
اهضلٗذ الشىعة الٟغوؿُت ٖام  ، 1789بٗض
اهخساب ظىعط واقىًُ ع ً
ثِؿا للىالًاث اإلاخدضة
في  4ماعؽ  1797وخ٨م البالص ختى  30ؤبغٍل
 .1789وحٗض ابغػ واهم الاخضار الخاعٍسُت في
ٞترة خ٨مت والتي جؼامىذ م٘ جىلُه الخ٨م ،اط
٧اهذ لها اوٗ٩اؾاث ٖلى جاعٍش الىالًاث اإلاخدضة
والٗال٢اث الٟغوؿُت الامغٍُ٨ت.

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٞ ٪ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
جم٨ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشماع السال ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
واله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاٖاث الضولُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالزو
الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــُت والاؾ ـ ـ ـ ـ ــباهُت الت ـ ـ ـ ـ ــي ج ٣ـ ـ ـ ـ ــ ٠بالً ـ ـ ـ ـ ــض
مـ ـ ـ ـ ــً الؿُاؾـ ـ ـ ـ ــت البرًُاهُـ ـ ـ ـ ــت ،وباإلا٣ابـ ـ ـ ـ ــل ٞـ ـ ـ ـ ــان
هىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٥جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاُٖاث ال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاللها ٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وٖل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م٩اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وصوع
ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىي ال٨ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ًٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩ل
الٗال٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،اط ان اإلاؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖضاث
الا٢خهـ ـ ـ ـ ـ ــاصًت التـ ـ ـ ـ ـ ــي ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــضمتها ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ــا للشـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ػاص م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اػمته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الا٢خه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصًت
وصٞـ ـ ـ ـ ــ٘ الاويـ ـ ـ ـ ــإ الضازلُـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي ٞغوؿـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــى
مؼٍ ـ ـ ـ ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـ ـ ــً الخٗ ُ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــض وه ـ ـ ـ ـ ـ ــظا اصي او ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٕ
مـ ـ ـ ـ ـ ــً ُ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــام الشـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ــُت بٗـ ـ ـ ـ ـ ــض ؾـ ـ ـ ـ ـ ــذ
ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣ال ٫الىالً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
اإلاخد ـ ـ ـ ــضة ًٞ ،ـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ــً طل ـ ـ ـ ــ ٞ ٪ـ ـ ـ ــان الساعَ ـ ـ ـ ــت
الجضًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة للٗال٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ج٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٫ان
هى ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٥صول ـ ـ ـ ـ ـ ــت ظضًضةهاق ـ ـ ـ ـ ـ ــئت  ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــض ْه ـ ـ ـ ـ ـ ــغث
وؾـ ـ ـ ـ ـ ــخل٣ي بًـ ـ ـ ـ ـ ــاللها وجازحرهـ ـ ـ ـ ـ ــا ٖلـ ـ ـ ـ ـ ــى الىيـ ـ ـ ـ ـ ــ٘
الـ ـ ـ ـ ـ ــضولي .لـ ـ ـ ـ ـ ــظل ٪ا٢ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٫ان ؾـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث الشـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
الامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  1783-1776والؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىىاث
الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخت الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اٖ٣بته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اي الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىىاث
 1789-1783هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٞتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اهخ٣الُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضث الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضار
وجُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعاث ظضً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩لذ مىُٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٠
ظضً ـ ـ ـ ـ ــض ف ـ ـ ـ ـ ــي الٗال ٢ـ ـ ـ ـ ــاث الضولُ ـ ـ ـ ـ ــت جمش ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــي
ُ٢ام الشىعة الٟغوؿُت وجضاُٖاتها .
اإلاى ٠٢الامغٍ٩ي مً الشىعة الٟغوؿُت
٧اهذ ٞغوؿا ٖىض اهضالٕ الشىعة ٞحها جدخٟٔ
بٗال٢اث َُبت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ومخدالٟت
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لبرًُاهُاٞ ،اه٣ؿمذ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى
ٞئخحن  ،الاولى ًمشلها الجمهىعٍحن الخؼب
ً
الضًم٣غاَي خالُا ) ونٟىا الشىعة بإجها نغإ
يض الُُٛان والخ٨م الٟغصي وهي حٗبحر ًٖ
الخغٍت والخ٨م الضًم٣غاَي لظل ٪جدمؿىا لها
واًضوها  32 ،وؤنبذ جىماؽ ظُٟغؾىن وػٍغ
الضولت  )Thomas Jeffersonػُٖم الخؼب
32
الضًم٣غاَي الجمهىعي) مىالُا لٟغوؿا.
حٗاَ ٠جىماؽ ظُٟغؾىن والجمهىعٍىن م٘

و٧ان الخضازل بحن الشىعجحن الامغٍُ٨ت والٟغوؿُت
واضخا٣ٞ ،ض بضؤث الشىعة الٟغوؿُت في ماًى
 1789وؾغٖان ما جبٗها ا٢خدام الباؾدُل في
ًىلُى .ا٢ترح ظُمـ ماصٌؿىن قغٖت الخ٣ى١
ألامغٍُ٨ت التي جم ج٣ضًمها في ً 8ىهُى  1789في
هُىٍىع.٥وباإلا٣ابل قغٕ في ؤٚؿُـ ، 1789
"بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ" ٦سُىة ؤولى
هدى ٦خابت صؾخىع لٟغوؿا .واؾدىضث ؤ٩ٞاع
وإلهام ؤلاٖالن بلى خض ٦بحر ٖلى ُمشل الشىعة
ألامغٍُ٨ت .جم بٖضاص مؿىصاث ؤلاٖالن مً ٢بل
ماع٦حز صي الٞاًِذ  ،الظي ٖمل ٣٦اثض ٖام مهم
في الجِل ال٣اعي زال ٫الشىعة ألامغٍُ٨ت في ٖهض
ظىعط واقىًُ .وٖمل الٞاًِذ في بٌٗ ألاخُان
م٘ نضً٣ه اإلا٣غب جىماؽ ظُٟغؾىن ٖلى
"بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ" .و٧ان
ً
ً
ؤمغٍُ٨ا في ٞغوؿا في
صبلىماؾُا
ظُٟغؾىن ٌٗمل
طل ٪الى٢ذ  .جم الاهتهاء مً الىزُ٣ت بجهىص
ً
ؤؾبىٖا
 Mirabeauفي ؤٚؿُـ  ، 1789بٗض 11
مً بياٞت قغٖت الخ٣ى ١ألامغٍُ٨ت بلى الضؾخىع
الامغٍ٩ي .لظل ٪ه٣ى٧ ٫ان للشىعة ألامغٍُ٨ت جإزحر
ٖمُٖ ٤لى ٞغوؿا  ،وجبنى الٗضًض مً الٟغوؿُحن
ُمشل الخغٍت والخغٍت لؤلمغٍُ٨حن.واٖخمضث ٞغوؿا
اإلاشا ٫الجمهىعي ألامغٍ٩ي مً زال ٫بوكاء ملُ٨ت
صؾخىعٍت٢ .لهذ ؾلُت اإلال ٪واإلال٨ت الظًً
خ٨مىا ٦ملى ٥مُل٣حن بك٩ل ٦بحر وجم جُُ٣ض
ؤٗٞالهم بمىظب ال٣اهىن اإلا٨خىب للضؾخىع
32
الٟغوس ي.
الى٣اف الؿُاس ي ألامغٍ٩ي خىَ ٫بُٗت الشىعة
الٟغوؿُت اصي بلى جٟا٢م الاه٣ؿاماث الؿُاؾُت
ال٣اثمت واه٣ؿم اإلاى ٠٢بحن مىالي لٟغوؿا ومىالي

ؤههاع الشىعة الٟغوؿُت  ،التي صاٗٞذ ًٖ خ٣ى١
ألاٞغاص يض الخ٩ىمت ألاعؾخ٣غاَُت واإلالُ٨ت.
٣ٞض اخخٟل الجمهىعٍىن ألامغٍُ٨ىن املسلهىن
بُ٣اصة جىماؽ ظُٟغؾىن باإلَاخت باإلالُ٨ت
الٟغوؿُت وجإؾِـ الجمهىعٍت .و٢ض و٠٢
الجمهىعٍىن بدؼم م٘ الشىاع الٟغوؿُحن .و٧اهىا
ًبخهجىن بخل٣ي ج٣اعٍغ الاهخهاعاث الٟغوؿُت ٖبر
الٗضًض مً مىاَ ٤الىالًاث اإلاخدضة .و٢ض عصصث
اإلاشل الٟغوؿُت للخغٍت واإلاؿاواة وألازىة ٖبر
الىالًاث .ول ، ً٨بِىما ٧ان الجمهىعٍىن
ًدخٟلىن بؿ٣ىٍ اإلالُ٨ت الٟغوؿُت ٧ ،ان
الُٟضعالُىن ؤبٗض ما ً٩ىن ًٖ الغيا ًٖ
الىي٘ .حؿببذ ؤخضار الشىعة الٟغوؿُت في
خضور نضوٕ مسخل ٠في خ٩ىمت ألامت الجضًضة.
حٗاَ ٠الجمهىعٍىن م٘ ؤههاع الشىعة الٟغوؿُت
 ،التي صاٗٞذ ًٖ خ٣ى ١ألاٞغاص يض الخ٩ىمت
اإلالُ٨ت ألاعؾخ٣غاَُت.
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وصر ـ ـ ـ ـ ـ ــى بل ـ ـ ـ ـ ـ ــى حُٛح ـ ـ ـ ـ ـ ــر اظخم ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــظعي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ٞغوؿـ ـ ـ ـ ــا  ،مم ـ ـ ـ ـ ــا ول ـ ـ ـ ـ ــض السـ ـ ـ ـ ــى ٝوال٣ل ـ ـ ـ ـ ــ ٤ل ـ ـ ـ ـ ــضي
ال٨شحر مً ألامحرُ٦حن.
لظل٧ ٪ان اإلاى ٠٢الغؾمي للخ٩ىمت الامغٍُ٨ت

في خحن ٧اهذ وظهت هٓغ الخؼب الٟضعالي الخا٦م
مسخلٟت ٞ ،هم ال ًى٨غون الاٖترا ٝبجمُل ٞغوؿا
في جإًُضها وصٖمها للشىعة الامغٍُ٨ت الا اجهم
ًٞلىا ب٣اء الىالًاث اإلاخدضة بمٗؼ ًٖ ٫خغوب
اوعبا ومك٨التها والخٟغ ٙألمىع اإلاا٫
والاعؾخ٣غاَُحن الامغٍُ٨حن اإلااٍضًً للخؼب
الٟضعالي هدُجت اإلاظابذ واٖما ٫الٗى ٠والخُغٝ
الظي اْهغه الُٗا٢بت في ٞغوؿا  32،لظلٞ ٪ان
وػٍغ السؼاهت ال٨ؿىضع هاملخىن Alexander
 )Hamiltonمً الخؼب الٟضعالي ًىٓغ الى الشىعة
بٗحن الك ، ٪وؾعى للخٟاّ ٖلى الٗال٢اث
الخجاعٍت ال٣اثمت م٘ بغٍُاهُا الٗٓمى  ،وامام
هظا الاه٣ؿام بحن ا٢ىي اَغا ٝالخ٩ىمت خاو٫
الغثِـ الامغٍ٩ي ظىعط واقىًُ George
32
 )Washingtonان ًىاػن بحن الُغٞحن.
اه٣ؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلاى ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠الامغٍ ٩ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــضاٖم
للٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــُحن وب ـ ـ ـ ـ ــحن ال ـ ـ ـ ـ ــضاٖم لبرًُاهُ ـ ـ ـ ـ ــا وب ـ ـ ـ ـ ــحن
اإلاُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبحن بالخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص  ،وٖىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضما ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلذ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظه الازب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ألاول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً الخُٛح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الؿُاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاَئ
ألامغٍُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ٧ ،1789ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغؤي
الٗ ـ ـ ـ ــام ألامغٍ ٩ـ ـ ـ ــي بك ـ ـ ـ ــ٩ل ٖ ـ ـ ـ ــام مخدمؿ ـ ـ ـ ــا له ـ ـ ـ ــا
 ،ألامحرُ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإملىن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ؤلان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالخاث
الضًم٣غاَُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإجها جغؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُش
الخد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٠الٟغوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ألامحر ـ ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثم
وجدىٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى خلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠للضولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الامغٍ ُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الٟخُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الاعؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣غاَُت
واإلالُ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٞ ٪ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الخُٛحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظعي اصي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤خالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ٖ ـ ـ ـ ـ ــضم الاؾ ـ ـ ـ ـ ــخ٣غاع الؿُاس ـ ـ ـ ـ ـ ي واز ـ ـ ـ ـ ــاع الٗى ـ ـ ـ ـ ــ٠

ججىب الدكاب ٪والخضازل بمك٨الث اوعبا التي
ً
٢ض جىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الىالًاث اإلاخدضة وهي
جىاظه ا٢ىي صولخحن في اوعبا هما بغٍُاهُا وٞغوؿا
.
مى ٠٢بغٍُاهُا مً خغب الؿىىاث 1792-1791
في اوعبا
ان الخغب التي وكبذ في اوعبا بحن ٞغوؿا مً ظهت
والىمؿا وبغوؾُا مً ظهت ازغي ًخدمل
مؿالُتها الجحروهضًحن الظًً جٖ ٘٣لى ٖاج٣هم
اؾباب وكىب هظه الخغب الُىٍلت٣ٞ،ض ع٦ؼ
الجحروهضًحن ٧ل ج٨ٟحرهم بان اٖضاء الشىعة هم
اإلاهاظغون مً الاقغا ٝوعظا ٫الضًً ومٗهم
امبراَىع الىمؿا ،لظل ٪اجسظوا اظغاءاث
و٢ىاهحن ناعمت يض الاقغا ٝوعظا ٫الضًً
واٖلىىا الخغب ٖلى الىمؿا ،واهُال٢ا مً
صٖىاث ق٣ُ٣خه اإلال٨ت ماعي اهُىاهِذ بًغوعة
ٖ٣ض ماجمغ صولي اوعبي لخكض ال٣ىة الٗؿ٨غٍت
إلاٗالجت امغ ٞغوؿا ،لظل ٪انضع لُىبىلض
باالقترا ٥م٘ مل ٪بغوؾُا اٖالن بلىتز في  27اب
 1791وُٞه جلىٍذ ووٖىص بخاهِب صو ٫اوعبا
لٟغوؿا اطا لم حٗامل اإلال ٪الٟغوس ي مٗاملت
الث٣ت ،و٧ان لُىبىلض ًامل ان جازظ ٞغوؿا طل٪
بىٓغ الاٖخباع وال جخماصي في ص ٘ٞالامىع هدى
32
الخغب.
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ان ال٣اء ال٣بٌ ٖلى اإلال ٪واإلال٨ت في ٞاعن بٗض
هغوبهما هدى الخضوص م٘ الىمؿا في ً 21ىهُه
 1791اخضر مخٛحرا مهما في مؿاع الشىعة
الٟغوؿُت،وص ٘ٞالى خىاعاث واه٣ؿاماث ظضًضة
في نٟى ٝالٟغوؿُحن في جدضًض ق٩ل الىٓام
الؿُاس ي و٢بى ٫الخ٨م اإلال٩ي بٗض طل ،٪وفي
الاو ٫مً ا٦خىبغ ٖام  1791اوٗ٣ضث الجمُٗت
الدكغَُٗت و٧ان ٖلى عاؽ مهامها خماًت هخاثج
الشىعة مً ٖبض الٗابشحنًٞ ،ال ًٖ او ٫ما
اججهذ الُه اهٓاع الجمُٗت الدكغَُٗت مىاظهت
التهضًض الاوعبي الظي ًضا ًٖ ٘ٞخ ٤اإلالى٥
الالهي ،وان هظا الاصٖاء الاوعبي وهظا التهضًض ازاع
الٟغوؿُحن ا٦ثر وٖضو ٧ل مهاظغ ال ٌٗىص الى
ٞغوؿا قغٍ٩ا في هظه الخغب وزاثىا لبالصه،
ًٞال ًٖ اجهم اظبروا اإلالٖ ٪لى اٖالن الخغب
32
في  20ابغٍل هِؿان .1792
اإلاى ٠٢الامغٍ٩ي الخدال ٠الاوعبي 1791
ووٟ٢ذ الىالًاث اإلاخدضة مى ٠٢الخُاص مً
الخغب التي اهضلٗذ ٖام  1791بحن ٞغوؿا
والخدال ٠الاوعبي الظي ج٩ىن مً بغٍُاهُا
واؾباهُا والىمؿا  ،اط ٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة
جغي في هظه الخغب اجها ؾخاصي الى ٧اعزت
ا٢خهاصًت وٚؼو صولي اًًا  ،و٧اهذ الاظغاءاث
اإلاخ٣ابلت بحن ٞغوؿا وبغٍُاهُا زال ٫الخغب
الضاثغة ٢ض ال٣ذ بًاللها ٖلى اإلاهالر الامغٍُ٨ت
 ،اط ازظث الؿ ًٟالبرًُاهُت جًاً ٤الؿًٟ
32
الخجاعٍت الامغٍُ٨ت .
فجلذ الشىعة الٟغوؿُت في ُ٢ام ؾلؿلت مً
الخغوب ألاوعوبُت  ،مما ؤظبر الىالًاث اإلاخدضة
ٖلى نُاٚت ؾُاؾت خُاصًت واضخت لخجىب

الخىعٍ في هظه الهغاٖاث ألاوعوبُت .اط ؤزغث
الشىعة الٟغوؿُت ً
ؤًًا ٖلى الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ،
٣ٞض ؾٗذ الٟهاثل اإلااٍضة واإلاىاهًت للشىعة
للخإزحر ٖلى الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت الضازلُت
والساعظُت.32
ٖلى الغٚم مً ان ٖضة ٞغوؿا الٗؿ٨غٍت ال٨بري
حٗخمض ٖلى اإلاخُىٖحن ،اط ان الجِل ال٣ضًم ٢ض
خل وهاظغ ال٨شحر مً يباَه الاقغا ،ٝولً٨
في الى٢ذ الظي جى٣و الجِل الجضًض ظِل
اإلاخُىٖحن السبرة الٗؿ٨غٍت وجى٣هه الاؾلخت
والاٖخضة في مىاظهت ظُىف اوعبا اإلاخ٣ضمت ،الا
اهه ٧ان ًمخل ٪الخماؾت الشىعٍت الٗالُتًٞ ،ال
ًٖ طلٞ ٪ان ٞغوؿا اؾخٟاصث مً السلل
والىىا٢و في الجبهت اإلاٗاصًتٞ ،ان الىمؿا
وبغوؾُا لم ًخم٨ىا مً ظم٘ ا٦ثر مً زماهحن ال٠
م٣اجل ًخ٣ضمهم الاقغا ٝاإلاهاظغًٍ و٧ان
ً٣ىصهم ال٣اثض البروس ي بغوؿىٍ) Brunawick ٪
وهى قُش جى٣هه عوح اإلاٛامغة والا٢ضامًٞ ،ال
ًٖ طلٞ ٪ان اهٓاع الخلُٟحن جخجه هدى بىلىضا
ومغا٢بت ما ج٣ىم به عوؾُا مً ؾُاؾاث وزُِ
هىا ،٥ػٍاصة ٖلى اجهما ٌٗخ٣ضان اجهما ٢اصعان
ٖلى سخٞ ٤غوؿا بمهل وؾهىلت ،زم ان تهضًض
٢اثض الجُىف وجىٖضه بخضمحر باعَـ اطا حٗغيذ
الاؾغة الخا٦مت الي ؾىء اصي الى جماؾ٪
الٟغوؿُحن ووخضتهم في مىاظهت الخدال ٠الشىاجي
الىمؿاوي البروس ي ،وجخدٞ ٤ُ٣غوؿا الاهخهاع
32
في هظه الخغب.
جازحر الشىعة الٟغوؿُت ٖلى الاويإ في بغٍُاهُا
جغ٦ذ الشىعة الٟغوؿُت ازاعها ٖلى املجخم٘ في
بغٍُاهُا ،اط ان الاهضا ٝوالكٗاعاث الشىعٍت
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املجخمٗاث الغاصً٩الُت  -زانت جل ٪طاث
الًٗىٍت ٚحر املخضوصة والغابُت ٖلى الهُٗض
الىَني  -زُحرة .جٟا٢مذ مساوٞهم بؿبب الضوع
32
الٗىُ ٠الظي اجسظجه الشىعة .
وٖىـ ـ ـ ـ ـ ــض اهـ ـ ـ ـ ـ ــضالٕ الخـ ـ ـ ـ ـ ــغب بـ ـ ـ ـ ـ ــحن ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــً
ظهـ ـ ـ ــت و٧ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــً بغوؾـ ـ ـ ــُا والىمؿـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــً ظهـ ـ ـ ــت
از ـ ـ ـ ـ ـ ــغي اٖلى ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الخُ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص  ،و ـ ٧ـ ـ ـ ـ ـ ــان
صًمىعٍ ـ ـ ـ ـ ــه ٢اث ـ ـ ـ ـ ــض الجُ ـ ـ ـ ـ ــىف الٟغوؿ ـ ـ ـ ـ ــُت ًام ـ ـ ـ ـ ــل
بجـ ـ ـ ـ ـ ــظب بغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــى ظاهـ ـ ـ ـ ـ ــب ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــي
الخـ ـ ـ ـ ـ ــغب ،الا ان ْىىهـ ـ ـ ـ ـ ــت زابـ ـ ـ ـ ـ ــذ بٗـ ـ ـ ـ ـ ــض جـ ـ ـ ـ ـ ــىلي

الٟغوؿُت جغ٦ذ بهمتها ٖلى الاوؾاٍ ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت ،وفي صعاؾت عور مازغ ًٖ  ٠ُ٦عصث
ألاوؾاٍ ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت وؤلابضاُٖت في
بغٍُاهُا ٖلى الشىعة الٟغوؿُت ،ج٣ى ٫ان ؤهباء
ً
ً
الشىعة في ٞغوؿا جل٣ذ عصا مسخلُا في بغٍُاهُا في
ًىلُى " .1789في ٧ل م٣اَٗت مً هظه اإلامل٨ت
الُٗٓمت اهضلٗذ قٗلت الخغٍت"  ،خؿبما ط٦غث
صخُٟت لىضن ٦غوهُ٩ل  ،ل ً٨باإلا٣ابل هىا٥
جدظًغاث وجيبحهاث بان الشىعة في ٞغوؿا مً
اإلام ً٨ان جخدى ٫بلى ٖى ، ٠ول ً٨في ٖام 1790
اٖخبر الٗضًض مً البرًُاهُحن في جامالتهم
و٦خاباتهم ًٖ الشىعة في ٞغوؿا مشحرة لل٣ل ٤بك٩ل
ٚحر يغوعي .ختى باليؿبت للبرًُاهُحن اإلاٗخضلحن
 ،وونٟذ الشىعة في البضاًت باجها مداولت مخإزغة
مً ٢بل الٟغوؿُحن لخ٣لُض بوكاء ملُ٨ت
صؾخىعٍت في وسستهم السانت مً "الشىعة
املجُضة" في بهجلترا .وبالٗمىم ٞان البرًُاهُحن
ونٟىا الشىعة بال٣ى ٫جم وي٘ ًض الٗضالت ٖلى
ٞغوؿا" وؤزنى ٖلى الغظا ٫الظًً ظلبىا "زىعة
ُٖٓمت ومجض" ،وعؤي آزغون ألاخضار في ٞغوؿا
32
٦مهضع بلهام لهم.
واصي الجض ٫الظي ؤزاعجه الشىعة الٟغوؿُت بلى
بزاعة الى٣اف ال٨ٟغي في ألاوؾاٍ
اإلاخٗلمت،وصٗٞذ الى ُ٢ام عوابِ ونالث بحن
اصخاب ال٨ٟغ الا٢خهاصي والؿُاس ي وْهغث
صٖىاث لالنالح،وجإؾؿذ ظمُٗت لىضن
للمغاؾالث في ٖام ٧" 1792ىؾُلت إلٖالم الىاؽ
بالٗى ٠الظي اعج٨ب ٖلى خ٣ى٢هم  ،وجىخُضهم
في مداولت الؾخٗاصة جل ٪الخ٣ىٖ "١لى خض حٗبحر
ماؾؿها جىماؽ هاعصي .ل ً٨الخ٩ىمت اٖخبرث

ولـ ـ ـ ـ ـ ــُم بـ ـ ـ ـ ـ ــذ عثاؾـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــىػاعة فـ ـ ـ ـ ـ ــي بغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظي ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض اٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاء ٞغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
وا٦ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم خ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضا إلاىٟ٢هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلااٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة
32
الامغٍُ٨ت.
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظلٞ ٪ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حؿخدًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
امامهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغإ والخىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٞـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘
ٞغوؿ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــي جىٓ ـ ـ ـ ــغ ال ـ ـ ـ ــى الاوي ـ ـ ـ ــإ الجضً ـ ـ ـ ــضة
ف ـ ـ ـ ــي اوعب ـ ـ ـ ــا والخُ ـ ـ ـ ــىعاث الت ـ ـ ـ ــي جمسً ـ ـ ـ ــذ ٖجهـ ـ ـ ـ ــا
الخ ـ ـ ـ ـ ــغب ب ـ ـ ـ ـ ــحن ٞغوؿ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــً ظه ـ ـ ـ ـ ــت وبغوؾ ـ ـ ـ ـ ــُا
والىمؿ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـ ـ ـ ــً ظه ـ ـ ـ ـ ــت از ـ ـ ـ ـ ــغي ،ب ـ ـ ـ ـ ــل ان از ـ ـ ـ ـ ــاع
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــىعة الٟغوؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت اهخ٣لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اعايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحها
وزل ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــذ اه٣ؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــاما ًٞ ،ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٖ ـ ـ ـ ـ ـ ــً الا٩ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع
الان ـ ـ ـ ـ ـ ــالخُت الجضً ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الت ـ ـ ـ ـ ـ ــي جم ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩ل
الىٓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الؿُاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بغٍُاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وٖلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الٗم ـ ـ ـ ـ ـ ــىم ـ ٧ـ ـ ـ ـ ـ ــان مى٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠بغٍُاهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
الخظع وهي جغا٢ب الاخضار والخُىعاث.
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There must be several factors that
have led to the creation of religious
belief in its first ideas, including the
surprise of the incidents that come
by chance or the horrors and awe of
death or events that is beyond the
ability of the human understanding
or perception, including the hope for
the help of gods and the fulfillment
of demands and giving thanks for
the good that comes from them .

The Religious Thought in
Ancient Iraq
Assist .prof .Dr
HASAN KADHIM DAKHEEL

Religion means obedience, worship,
subjugation and piety. Religion is
for God and governance : if
someone adopts a religion or creed it
means that he/she believes or used to
or take as a conduct. This definition
of religion or religion may be,
among many other definitions that
are finally applied in this sense and
context. In sum, the word religion
refers to a relationship between two
parties who magnify and surrender
to each other.(1)

The creed of religion has been
integrated with man since its
inception. Exploration, studies and
studies have shown that human
beings, since ancient times in the
past, lived in the caves and caves of
the mountains. They lived on a
combination of plants, fruits and
maisads. After a bitter effort, some
members of the human groups went
victim to their suffering. Their fight
against wild animals Which he lived
on, we say that this man has buried
his death has built around the graves
large stones and roof and there are
other indications that he was buried
dead in a certain direction and put
beside them the tools they used in
their lives of weapons and others,
and studies have proved that The
communities that inhabited the caves
of Shanidar in northern Iraq were
buried in the caves where they lived
and scattered the flowers over the
bodies of the dead, which

Some researchers also point out that
this word means submission to
forces that cannot be perceived or
believed in spiritual beings, as James
Fraser defines it as the appeasement
and seeking appeasement from
powers more sublime than man.
There comes also a definition of one
of the researchers, namely Jung,
which is shared by many
theologians. The definition is as
follows: religious experience or
religion is subordination to higher
powers than ourselves.
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Before the age of man is long, the
majority of people die because of the
beatings of animals that attack them
or the assault of their sex on them or
their illness. Therefore, the ancient
man believed that supernatural
beings are causing him death or
disease or hunger, fear of death and
the consequences of serious
incidents and surprise of things that
he could not recognize and evoke
the gods and conceived by causing
these disasters to gain satisfaction or
to pay her or to thank her for the
benefits of good All these things
were combined in the creation of
religious belief and contributed to
the configurations. (3)

unequivocally
confirms
the
existence of some type of religious
thought, albeit primitive, that the
burial according to the ritual
indicates that humans were seeking
that good and fear evil It may be
right to say that thought This
religion was naive characterized by
fear, hope and fear of the disastrous
aspects of nature and hope of
benevolent manifestations . (2)
Among the social institutions is an
institution that is comparable to the
authority of religion in its control of
individuals and their rejection and
restrain their instincts whether
primitive or civilized: primitive
religions, despite their naivete,
divide things into two groups: one
that is deprived and the other one.
And if we study the old and current
religions in different situations and
universes, we see that religion orders
and forbidding some of them certain
actions and orders each other to do
other work and the imperative
requirement is the interest and the
good of mankind as the religion
psychological aspects encourage
people to the possibility of
calamities and steadfastness in the
calamities and help him to be
optimistic The primitive life was
fraught with dangers and disasters. It
is rare for human death in these
circumstances to be a natural death.

When man cultivated and harvested
crops, he linked the fertile soil and
the growth of plants with the gods,
which he considered the source of
fertility. He believed in it and
sculpted it (Genome) in a manner
that
represented
the
mother
goddesses. Many of these goddesses
were found, Highlight and amplify
female organs as a sign of
fertilization. The presence of
religious thought in the first
agricultural
settlements
is
emphasized by their attention to the
ways in which they were buried.
They were buried under the floors of
the houses in simple pits. The bodies
were as monotonous as the embryo
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possible to determine the level of
social awareness of these primitive
groups, and the study of some of the
human remains that he left in his
caves which reflected the presence
of certain kind of religious rituals
performed by man. Moreover, some
researchers went on to believe that
some of these caves and shrines
were dedicated to worship and the
practice of religious rituals. Our
knowledge of religious thought
increased during the historical ages,
especially after the discovery of a
large
collection
of
religious
documents after learning to write in
ancient human settlements. Most of
the Near East and other countries
have become an important source
for scholars in the history of
religion. It has been found in almost
half a million cuneiform documents,
including 10,000 full or broken clay
figurines with legends, epics,
hymns, prayers and religious
proverbs in Sumerian and Acadians,
and a few of them in Hittite,
Ugaritic,
Hoorish
and
other
languages. There are signs from
many cuneiform texts confirming
that the Sumerians had thought a lot
and pondered in detail over the
nature and origin of the universe and
how it arose. There are indications
that the Sumerians in the third
millennium BC described the
foundations of religion and that

in the mother's womb, as was found
in the village of Umm alDabbaghiya and Hassouna,. And
through the effects left by the
agricultural
civilizations
of
demography,
researchers
have
confirmed that the inhabitants have
sanctified the manifestations of
fertility and everything helps to the
abundance of production in life and
have symbolized the worship of
puppets picture of the Mother
Goddess and why the people of
these civilizations to worship
fertility is due to it was the main
factor Which controls their lives as
long as the amount of rain is
sufficient for the growth of planting,
the abundant production can be
achieved
only
through
the
availability of the fertility factor in
the ground and the fluctuation of
rainfall in the area south of the rain
line and the adoption of plants and
animals on the water has grown the
idea of fertility, Z finally to the
emergence of a new religious idea
based in the rituals on the sanctity of
nature and factors to consider water
as the basis of life. (4)
The study of some of the relics of
prehistoric times has led researchers
to understand some of the
manifestations that reflected the
religious thought and belief of the
man of those ages. It was also
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that regulate the affairs of the
universe and life on Earth and the
gods in the opinion of these thinkers
are creatures that resemble humans
in terms of physical and spiritual
qualities, but are superior to humans
because they are distinguished by
immortality. The Sumerians also
envision the universe as a kingdom
ruled by god and these gods
managed their affairs that human
beings have to obey only .(7)

these foundations later became the
basis of religious norms and laws in
the ancient Near Easte region, but
the Sumerians did not codify their
religious knowledge in the form of
rules and laws, but in their literary
works, which they left us on clay
tablets such as epics and legends . (5)
The principle of evolution that may
control all human products, whether
material or intellectual once, makes
as say that religious beliefs for the
period of historical times must be
divergent from the beliefs that
prevailed during the era of the first
agricultural villages that spread in
the northern region of Iraq during
the period between 8000 - 5000 BC.
As long as we believe that the origin
of the people who inhabited its
southern part its formation in the late
sixth millennium BC, is represented
in the areas covered by these
agricultural civilizations . (6)

As a result of the vital close
connection of humans to nature and
its manifestations and phenomena ,
the old Iraqi made his gods
representing natural phenomena and
the universe around him such as sun
, moon , stars , planets , water, land ,
air and sky in addition to other gods
such as love , war , vegetation
,spring ,thunder , lightning and
others, . So the heavens have settled
by hundreds of creatures ( semisuper humans) each has especial
activity such as walking on the sky
dominating on the air and the third
on fresh water and so on until we
reach the humble idols responsible
for plowing, bricks, granite, writing,
the arts and so on ) .

All of these ideas and religious
views were formulated by the early
thinkers in the form of legends and
poetry.
Some
scholars
have
explained the tendency of man to
mythological thought to a set of
environmental
customs
and
influences that control his thinking
in subject and form .

The same is true of ancient Egyptian
religion, in addition to the principle
of analogy in the sense that these
gods are spiritually and materially
similar to humans but differ in terms

The most important of these beliefs
is the existence of a group of gods
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greatest cultural invention emerged
in the middle of the fourth
millennium BC. (9)

of immortality and ability and this is
the principle of analogy in the sense
that , the gods in the old Iraqi
society practiced all the activities
and activities carried out by humans,
such as food, dress, marriage and
banqueting as it likes and hate and
get angry and fight among
themselves, that the community of
gods has become very similar to
human society in its combinations
And its practice.(8) The term
(uniqueness) is another trend that
distinguishes the old Iraqi religion in
some historical periods in the case of
the rise of the Shan local god, that is,
the city god becomes a public wave,
but without renouncing the worship
of other gods, this did not reach the
religion of Mesopotamia civilization
to the principle of uniqueness In all
its history, it has been proved that
the oldest public buildings that were
concentrated around the first
settlements in the sedimentary plain
were the temples that continued to
develop in size, form and number in
the following historical roles. The
temple was the center of the village
and then the city when the villages
developed into cities, The course of
her religious life and the economy
The center of urban life in the
civilization of Mesopotamia since
the emergence of the first
settlements in the sedimentary plain
in the fifth millennium BC. The

When the need arose to write the
imports of the Temples and their
properties in the final stages of the
Warka era This was not the Goddess
of Mesopotamia with equal status or
status. Some of them were relatively
insignificant. They were assigned a
chapel located in a corner of a street.
Others were limited to the cities in
which they worshiped, such as
Zebaya, the protector of Kish.
Others were of great importance. A
certain city except that it was
worshiped The goddess of the moon
mass such as the straitjacket of Nana
(age) in the city of Ur and God .
The Sun (Otto) or Shamsh in Spar
and Larsa and I or Ishtar god of war
and love in Ork and Spar . (10)
According to the legends, the
Council of God or the complex of
the old goddess of Iraq or Almatlq
(Pantheon) is a complete system of
installation and you have a specific
role to replace any That the gods in
it constitute an integrated pattern
ascending in accordance with their
importance and ability.(11)
As they are related to each other
according to the center occupied by
each of them in that ascending
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because of his work on an idolatrous
act contrary to the ethics of his rape
of the goddess Nnilil, and the myth
depicts the prosecution of gods by
punishing him and sending him to
exile in the lower world. (13)

ladder, the presence of one of the
gods or his absence and the extent of
the enjoyment of the authority and
status occupied by the said peace in
which the gods are organized.
Things depend on the extent to
which the appearance of God is
related to the life of the society. This
means that the process of theological
classification of the forces and the
invisible
events
behind
the
phenomena
took place
after
navigation and the repetition of
observation according to the
principle that describes the laws of
nature, that is the human relationship
with nature and its forces For
example, the building of the divine
complex consists of two groups: the
first group represents the great or
great gods, which are met by the
small or lesser gods . (12)

In the myth of the Sumerian
creation, it was said that the eternal
water created itself and that it was
the first substance from which all
things were created. They were
composed of two mixed elements of
water: fresh water (masculine) and
salty water (feminine). And after the
separation of heaven and earth from
each other, plants, animals, and
humans appeared on the earth, and
so life arose from the union of air,
water, earth, and the sun.
The Sumerians named the gods of
eternal water as
NAMU who
created herself and had a husband,
but his name is not known, and
Namu was born of heaven and earth.
And from the marriage of Enlil and
Nellil, the Son of the Moon was
born, and Nunal, the goddess of the
moon, and by her union, was born to
God, all of them appeared on the
earth and in another legend, man
was created from the blood of his
seed and from the dust of the earth.

And through the mythology I could
understand that the Council of Gods
was to perform the functions of the
ratification of the universe and any
gods and people to consider the
issues where the discussions are
conducted between them before the
issuance of sentences that reach the
extent of exile or death: a farmer in
the legend of Enlil and Nellil, while
reflecting the human nature of the
gods of Sumer. The noble god Enlil
is the great deity and the owner of
the countries has been punished

The god Anu stands at the head of
Sumerian gods, and this body (Ann)
or (Ano) embodied the mighty
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consideration of the depths of the
water in which the eyesight or even
to the human that the water is
characterized by the qualities of
intellectual depth and knowledge
and wisdom, so he was called the
father or master of wisdom and
knowledge. (17)

figure of heaven and his temple is
located in Uruk. This deity was
originally the highest power in the
universe and the king and the father
of all other gods and his decisions
were not discussed and were not
contradicted . (14)
Enlil comes from the earth and
heaven, comes in importance after
his father Ano, the city of Nefer, and
for some reason he was elevated to
the highest position and became the
national god of all the lands of
Sumer and has several titles
including: the Great Mountain and
the owner of the tablets of fate.

And this god occupied a great status
in the Sumerian gods .He has a
prominent role in many legends and
epics. One of the most prominent of
these legends is the myth of Anki –
Nunmakh which is the city of Ur
and as a major god, he has his
popularity and his worship spread in
other cities such as Uruk and Ur and
Larsa and many other cities. The
great Babylonian god, he Marduk
was one of his sons ).

This god had a close relationship to
agricultural life, which brings down
the rain and tells the fields and
orchards and was the god who
chooses the rulers of Sumer and puts
the crowns on their heads . (15)

In addition to the predecessors of the
gods that we spoke about, which is
based on the head of the Council of
God in ancient Iraq, there was
another group of gods associated
with the existence of a particular
dynasty or group of political power
in a particular city or a group of
cities composed of a state with its
extensions and its authority and
religious symbol since the beginning
of the second half from the third
millennium BC. We note the
transition of the leadership of the
Sumerian dynasties from the hands
of the religious authority to the

The other god who comes in third
place in terms of importance after
Anu and Enlil in the complex of the
great gods in ancient Iraq is the god
Anki, which the islanders gave him
the name (Ay), which represents the
fresh water in its various forms,
whether rivers or rain or swamps,
which reflects the role of water in
achieving growth and fertility . (16)
It is attributed to him the intelligence
and skill, as the examination and
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the cure of diseases and the pursuit
of evil spirits as well as many other
attributes, and finally it is said that
this ggod is the Son of god Anki
(34) god Assyria, the national god of
the Assyrians. The meaning of its
name is not non as well as is origin .
(19)

hands of the political authority, a
move that was welcomed by the
religious authority itself because the
conditions of those dynasties then
needed military leadership rather
than religious leadership in order to
maintain and the protect its arable
lands, a large part of which belongs
to the ownership of the temple, ie,
the property of the religious
authority. The most prominent of
these gods is the god Nankersu - the
god of the city of Karsu, which is
called the city of Karsu. This city
does not represent any manifestation
of nature and is considered the god
of Fertility and master of the
agricultural land, which is the
underestimated the air of Enlil . (18)

However, researchers have noted
that the Assyrians since the
thirteenth century BC. likened him
to the god Enlil, the air god, and
they gave him the same titles as the
great mountain, the lord of the
countries and the father of god, and
because he represents the Assyrian
political
authority,
he
was
considered the senter of the
destinies, the ruling god, the fighting
god and the god of wisdom. Finally,
Assyria was considered the husband
of the goddess Ishtar of Assyria.
(20)

Mardukh, the chief god of the city of
Babylon has his name of the
meaning the “calf of the sun god.”
This god appeared since 2600 BC.
His name has been associated with
Babylon and its ruling dynasty as its
chief god since the time of the third
dynasty of Ur (2111 - 2003 BC).
With the great status of Babel during
the time of its great king Hammurabi
and the extension of his authority
over large areas of the country,
Murdoch also occupied the highest
position among all gods and became
a symbol of Babylonian political
power in addition to being
considered the God of wisdom and

After talking about the old Iraqi
God's Council and addressing the
most prominent gods and gods
representing the symbols of political
power in the country, we can see the
need to refer, even briefly, to some
of the issues of creation, man and
the universe because these topics are
of close relationship to religious
thought in ancient Iraq so that it
reflected to us some of the human
perceptions in a vital and important
part of his life through which the
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because Enlil was the god of air and
because the latter is the one who
brings rain, so we have seen its
effects visible in the northern part of
the country . (22)

researchers can draw a clear picture
of some of the social, ideological
and intellectual systems that
characterized the ancient Iraqi
civilization and made it at the
forefront of human civilizations in
terms of its ability create and
innovate. Therefore, the subject of
creation is one of the topics that
have occupied a large space in the
thinking of human beings since time
immemorial so we can see it has
been tried hard to interpret and
recognize
the
surrounding
phenomena of natural cosmos in
order to come to know the causes
and control . (21)

The myths that confirm this trend in
relation to creation and god Enlil are
the myth of the spade or the creation
of the ax. This legend focuses on the
role of god Enlil in relation to the
universe and its organization as it
confirms that these god is
responsible for the process of
separation of the sky from the earth,
and know that the characteristics of
the air, expansion, and this extension
of the sky separated from the earth
and became the master of the earth,
which confirms that man sprang as
cannabis or planting from the earth,
which reflects a purely agricultural
concept . (22)

As for the creation of the universe
and man, the epics and legends have
produced some differences in
viewpoints, especially with regard to
the creation of man and his Creator
God. Once we see that god Enlil is
the creator of the universe and man
while at another time we see Enki or
Murdoch is the creator of the
universe and man. These differences
and contradictions in opinion may
be due to the difference in
environmental
and
climatic
conditions, especially between the
northern region of Iraq, where life is
based on the rain of a volatile nature
and sedimentary plain in the south,
where agricultural life is best on the
river water and the canals and

The myth of the cattle and the yield
and the god of Ashnan barley,
confirms that the gods did not
benefit from the creation of cattle
and yield only after the creation of
the human and a reference to the
creation of man without addressing
how it was created and other signals
confirmed that the Iraqi man has not
acquired civilization and experience
since the creation. But rather he
moved gradually until he reached to
what it has become as it is.(23)
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as Egypt, where we see differences
in the ideas and practices of these
special gods Iraqi gods are less than
the number of Egyptian and they
have fictitious fictional character in
addition to the fact that the system
of the gods of Iraq is distinguish
from the Egyptian in its being a
belief based on a real distinct god
and the Iraqi gods did not take the
names of each other and each of the
followers and places where they are
worshiped independently .(26)

The myth of the Sumerian flood
included three main themes: the
creation of man and the descent of
the kingdom from heaven and its
setting in five cities and the third
was flood. As for the subject of
human creation, the reference to it
was incidental because it is
attributed to the main god in the
council, namely, Anu, Wanilil,
Wanki and Nankar Sak.The animals
are kept in different sizes as well as
animals with four accessories for
easy .(24)

After discussing in this research the
most prominent Iraqi gods and
characteristics and origins in the
period leading up to the entry of the
element of the island (Sami) to the
country of Mesopotamia I see the
need to address some aspects of
religious thought and the prospects
of the Akkadin, those islanders who
were able thanks, to their strength
and their patience and the
intelligence of their leader Sargon
Akkadian,to establishment of the
largest empire known in ancient
history whose, borders reached to
the Mediterranean, Afghanistan,
Anatolia and other areas of the
ancient world.

We conclude from the foregoing of
these legends the difference in the
determination of the Creator of man.
So its once attributed to god Enlil
and once to Enki or a group of other
gods while remembering the legend.
The creation of the Babylonian
legend of creation mentions Marukh
as Creator of man. However, the
main reason that made the Iraqi gods
serve man and as stated in most of
the writings and legends related to
this matter is to serve god either in
agriculture or grazing livestock or
even channels and the construction
of temples and offerings and other
things.(25)

As it progresses, it is very difficult
to distinguish between the elements
of Sumerian and Islean religion
because religion in general was
characterized by multiple gods. Each

It is noted that there are similarities
and differences in religious beliefs
in the ancient world when compared
to the old Iraqi religion with some
religions of the ancient world, such
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maintained their respect for the god
and obeyed them. The old Iraqi
believed that there were rituals that
can not be performed by anyone
other than the king, so there must be
someone who expresses the will of
god. Thus the Sumerians and the
Akkadain agreed that the king is the
one who can perform this task
alone.(28)

god has his own function and natural
power as each city has its own god
and this god has become, over time,
the leaders of other gods in the
region.(27)
The islanders may have left some of
their old concepts and borrowed new
Sumerian concepts after mixing with
them, but they did not deny their old
gods, rathe rthey merged it with the
Sumerian gods so that the religious
concepts became appropriate to their
nature and beliefs. Thus, the
islanders have placed the religion in
an island form, while retaining the
ancient traditions that they inherited
from the Sumerians.

Of course, the island gods embodied
the natural phenomena in addition to
the existence of a kind of division of
labor between the gods in havens
where each has its own work and the
importance of god is related to the
importance and presence and
function within the universe, which
decides its role and influence in the
council god. (29)

It was as a result of this confusion
between the Sumerian and the Isle
god that there was a great affinity
between them and it is noted on all
the Sumerian island gods that there
was a great affinity between them
and noted that all the Sumerian and
Islean gods that they have one wife
while the Ugaric gods, for example,
were characterized by polygamy and
immortality. The Akkadian religion
also bears a deep sense of the
personality of the god, so that he has
great power and absolute control
over the human beings, the state and
the land, and the allocation of
everything to him and his
perception, as he is present
everywhere, and thus they have

The reign of the states of the cities
of Sumerian and earlier was the god
Ano at the top of the compound of
the Akkadian God and was named
the Lord who walks the people and
decides the destinies and then comes
also the God Enlil, which recalls the
legends that was the reason to
eliminate the Akkadian dynasty after
the desecration of Nram the
grandson of Sargon for his worship
at Nezar Merz God Enlil And the
Center The main religion among all
the ancient cities of Rafidah, which
was also left at the head of the
compound of the Iraqi goddess until
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center Vital to all aspects of
civilization and life in the city ,
where residents gather around the
worship of the god . (32)

it was replaced by God Murdoch
when the Babylonian dynasty
dominated the Amorite and the
creation of Babylon as the first
political center in the country and
the other God and the next in terms
of order is Anki and the gods that
were worshiped by the islanders in
Mesopotamia The goddess Ishtar is
the symbol of love and war followed
by the importance of the god of the
moon (Swain) who played a major
role in political life so that some of
their kings added his name to the
likes of Nram --- and then the god
Shamash the representative of
justice and the laws and the center of
his worship in Larsa, How many to
South-east of Warka.(30)
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