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السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية
الدياسات والقػاعج واالجخاءات

تخحب السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالجتساعية البحػث العمسية السكتػبة كفقا
لمسعاييخ العمسية في اؼ مغ الحقػؿ الجراسات التاريخية اك العمػـ السداعجة ذات العالقة كيذسل ذلظ
كل العمػـ نط اخ لصبيعة التاريخ كعمع يتشاكؿ الشذاشات االندانية كافة مع مخاعاة عجـ تعارض االعساؿ
العمسية السقجمة لمشذخ مع العقائج الدساكية ،كاال تتخح ايو صفة سياسية كاال تتعارض مع االعخاؼ
كاالخالؽ الحسيجة ،كاف تتدع بالججة كاألصالة كالسػضػعية كتكتب بمغو سميسو كاسمػب كاضح.
سياسات الشذخ
تدعى السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالجتساعية الى استيعاب ركافج كل االفكار
كالثقافات ذات البعج التاريخي كيدعجىا اف تدتقبل مداىسات االفاضل ضسغ اقداـ الجكرية البحػث
كالجراسات عخكض الكتب عخكض االشاريح الجامعية كتقاريخ المقاءات العمسية.
ىيئو التحخيخ
تعصي ىيئة التحخيخ األكلػية في الشذخ كالعخكض كالتقاريخ حدب األسبكية الدمشية الػاردة لمسجمة،
ككفقا العتبارات عمسية ك فشية تخاىا ىيئو التحخيخ.
كتقػـ ىيئو التحخيخ بالقخاءة األكلية لمبحػث العمسية السقجمة لمشذخ بالسجمة لمتأكج مغ تػافخ مقػمات
البحث العمسي كتخزع البحػث كالجراسات كالسقاالت بعج ذلظ لمتحكيع العمسي كالسخاجعة المغػية.
يحق لييئة التحخيخ اجخاء التعجيالت الذكمية عمى السادة السقجمة لمشذخ لتكغ كفق السعيار تشديق
الشز في عسػديغ مع مخاعاة تػافق حجع كنػع الخط مع ندخو السقاؿ السعيارؼ.
ىيئو التحكيع

يعتسج قخار قبػؿ البحػث السقجمة لمشذخ عمى تػصيو ىيئو التحخيخ كالسحكسيغ ،اذ تجخؼ عسمية التحكيع
الدخؼ لالبحاث السقجمة كفقا الستسارة خاصة بحلظ.

يدتشج السحكسػف في ق اخراتيع في تحكيع البحث الى السجػ ارتباط البحث بحقل السعخفة كالكيسة العمسية
لشتائجو كمجػ اصالو افكار البحث كمػضػعيو كدقو االدبيات السختبصة بسػضػع البحث كشسػليا،
فزال عغ سالمو السشيج العمسي السدتخجـ في الجراسة كمجػ مالءمة البيانات كالشتائج الشيائية
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لفخضيات البحث كسالمو تشطيع اسمػب العخض مغ حيث صياغة االفكار كلغة البحث كجػده الججاكؿ
كاالشكاؿ كالرػر ككضػحيا.

البحػث كالجراسات التي يقتخح السحكسػف اجخاء تعجيالت جحريو عمييا تعادؿ الى اصحابيا ألجخائيا في
مػعج اقراه اسبػعيغ مغ تاريخ ارساؿ التعجيالت السقتخحة الى السؤلف اما اذا كشت التعجيالت شفيفة

فتقػـ ىيئو التحخيخ بإجخائيا.
تبحؿ ىيئو التحخيخ الجيج الالزـ إلتساـ عسميو التحكيع مغ متابعو اجخاءات التعجيل كالتحقق مغ استيفاء
الترػيبات كالتعجيالت السصمػبة حتى التػصل الى قخار بذأف كل بحث مقجـ مغ قبل الشذخ بحيث يتع
اخترار الػقت االزـ لحلظ الى أدني مسكغ.
في حالو عجـ مشاسبو البحث لمشذخ تقػـ الجكرية بأخصار الباحث بحلظ ،اما بالشدبة لمبحػث السقبػلة
كالتي اجتازت التحكيع كفق الزػابط العمسية الستعارؼ عمييا كاستػفت قػاعج كشخكط الشذخ بالسجمة
فيسشح كل باحث افاده بقبػؿ بحثو لمشذخ.
البحػث والجراسات العمسية

تقبل االعساؿ العمسية السكتػبة بالمغتيغ العخبية كاإلنجميدية التي لع يدبق نذخىا كتقجيسيا لمشذخ في

مجمو الكتخكنيو اك مصبػعة اخخػ.
يجب اف يتدع البحث العمسي بالجػدة كاألصالة في مػضػعو كمشيجو كعخضو متػافقا مع عشػانو.

التداـ الكتاب باألمانة العمسية في نقل السعمػمات كاقتباس االفكار كعدكىا ألصحابيا كتػثيقيا بالصخؽ

العمسية الستعارؼ عمييا.
اعتساد االصػؿ العمسية في اعجاد ككتابو البحث مغ تػثيق كىػامر كمرادر كمخاجع مع االلتداـ
بعالقات التخقيع الستشػعة.
اعصاء مداحة كاسعة لمتحميل كاالستشباط كالقخاءات الفكخية كالتػقعات السدتقبمية بالشدبة لمسػضػعات
التي تأخح بعجا تاريخيا سياسيا.
ارشادات السؤلفيغ (االشتخاشات الذكمية والسشيجية)

يشبغي اال يديج حجع البحث عمى ثالثيغ  30صفحو كال يقل عغ  12صفحة حجع ، A4مع االلتداـ

بالقػاعج الستعارؼ عمييا عالسيا بذكل البحػث بحيث يكػف السحتػػ حدب التدمدل ممخز مقجمو
مػضػع البحث خاتسو مالحق االشكاؿ الججاكؿ اليػامر السخاجع .
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عشػان البحث

يجب اف ال يتجاكز عشػاف البحث عذخيغ  20كمسو كاف يتشاسب مع مزسػف البحث كيجؿ عميو اك

يتزسغ االستشداخ الخئيدي.
نبحه عغ السؤلف والسؤلفيغ
يقجـ مع البحث نبحه عغ كل مؤلف في حجكد  50كمسو تبيغ اخخ درجة عمسية حرل عمييا كاسع
الجامعة كالكمية كالقدع التي حرل مشيا عمى الجرجة العمسية كالدشة كالػضيفة الحالية كالسؤسدة اك
الجية اك الجامعة التي يعسل لجييا كالسجاالت الخئيدية الىتساماتو البحثية مع تػضيح عشػاف السخاسمة

العشػاف البخيجؼ كارقاـ التميفػف السػبايل الجػاؿ كالفاكذ.
صػر شخرية
تخسل صػره كاضحة لذخز الكاتب لشذخىا مع .
ممخز البحث

يجب تقجيع ممخز بالمغة االنكميدية لمبحػث كالجراسات بالمغة العخبية في حجكد  100الى  150كمسة،
اما البحػث كالجراسات بالمغة اإلنجميدية يخفق معيا ممخز بالمغة العخبية في حجكد  150الى 200

كمسة.
الكمسات السفتاحية

الكمسات التي تدتخجـ لمفيخسة ال تتجاكز عذخه كمسات يختاره الباحث بسا يتػاكب مع مزسػف البحث
كفي حالو عجـ ذكخىا تقػـ ىيئو التحخيخ باختيارىا عشج فيخسة السقاؿ كادراجو في قػاعج البيانات بغخض
ضيػر البحث اثشاء عسمية البحث كاالستخجاع عمى شبكو االنتخنيت.

مجال البحث
اإلشارة الى مجاؿ تخرز البحث السخسل العاـ كالجقيق.
السقجمة
تزسغ السقجمة بػضػح دكاعي اجخاء البحث كاليجؼ كتداؤالت كفخضيات البحث مع ذكخ الجراسات
الدابقة ذات العالقة.
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مػضػع البحث

يخاعي اف تتع كتابة البحث بمغة سميسو كاضحو مخكدة ،كبأسمػب عمسي حيادؼ كيشبغي اف تكػف الصخؽ
البحثية كالسشيجية السدتخجمة كاضحو كمالئسو لتحقيق اليجؼ كتتػفخ فييا الجقة العمسية مع مخاعاه
السشاقذة كالتحميل السػضػعي اليادؼ في ضػء السعمػمات الستػفخة بعيجا عغ الحذػ تكخار الدخد.
الججاول واالشكال
يشبغي تخقيع كل ججكؿ

شكل مع ذكخ عشػاف يجؿ عمى فحػاه كاإلشارة اليو في متغ البحث عمى اف

يجرج في السالحق كيسكغ كضع الججاكؿ في متغ البحث اذا دعت الزخكرة الى ذلظ.
خاتسة البحث

تحتػؼ عمى عخض مػضػعي لمشتائج كالتػصيات الشاتجة عغ محتػػ البحث عمى اف تكػف مػجده
بذكل كاضح كال تأتي مكخره لسا سبق اف تشاكلو الباحث في اجداء سابقو مغ مػضػع البحث .
اليػامر

يجب ادراج اليػامر بصخيقة الكتخكنية في اسفل كل صفحة في شكل ارقاـ متدمدمو لكل صفحة ،ككفقا

لجليل شيكاغػ.
حجع ونػع الحخوف
تعتسج السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية حخؼ  Simplified Arabicحجع  16غامس لمعشػاف
الخئيدي كحجع 18غامس لمعشػاف الفخعي كحجع  16غامس لمستغ كحجع  14عادؼ لميػامر.
عخوض الكتب
 تشذخ السجمة السخاجعات التقييسية لمكتب العخبية كاألجشبية حجيثو الشذخ.
 يجب اف يعالج الكتاب احجػ القزايا اك السجاالت التاريخية الستعجة كيذتسل عمى اضافو
عمسيو ججيجه.


يعخض الكتاب ممخرا كافيا لسحتػيات الكتاب مع بياف اىع اكجو التسيد كاكجو القرػر كابخاز
بيانات الكاتب كاممو في اكؿ عخض اسع السؤلف
الشذخ سشو الشذخ الدمدمة عجد الرفحات .

 اال تديج عجد الرفحات العخض عغ  8صفحات.
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عخوض االشاريح الجامعية
 تشذخ الجكرية عخكض االشاريح الجامعية رسائل الجكتػراه كالساجدتيخ التي تع اجازتيا بالفعل
كيخاعي في السػضػعات السعخكضة اف تكػف حجيثو كتسثل اضافة عمسية ججيجة في احجػ
حقػؿ الجراسات التاريخية كالعمػـ ذات العالقة .كخاصة التي تعالج مػضػعات فكخية تاريخية

تديع في كضع اشار نطخؼ لسجرسة تاريخية ججيجة.

 ابخاز البيشات كسا كردت في اكؿ العخض اسع الباحث اسع السذخؼ الكمية الجامعة الجكلة سشو
اإلجازة.
 ا ف يذسل العخض عمى مقجمة لبياف اىسية مػضػع البحث مع ممخز لسذكمة مػضػع البحث
ككيفية تحجيجىا.
 ممخز لسشيج البحث كفخكضو كعيشتو كادكاتو كخاتسة الىع ما تػصل اليو الباحث مغ نتائج.
 كال تديج عجد صفحات عخض االشخكحة اك الخسالة عغ  8صفحات.
تقاريخ المقاءات التعميسية
 تخحب السجمة بشذخ التقاريخ العمسية عغ الشجكات كالسؤتسخات كالحمقات الشقاشية سيشسار الحجيثة
االنعقاد كالتي تترل مػضػعاتيا بالجراسات التاريخية كاالجتساعية كاالندانية.


يذتخط اف يغصي التقخيخ فعاليات المقاء نػه مؤتسخ كرشو عسل سيشسار مخك اد عمى االبحاث
العمسية كاكراؽ العسل السقجمة كنتائجيا كاىع التػصيات التي يتػصل الييا المقاء.

 ال تديج عج صفحات التقخيخ عغ  6صفحات.
قػاعج عامة

تخسل كافو االعساؿ السصمػبة لمشذخ بريغو ككرد ,كال يمتفت الى اؼ صيغ اخخػ .

السداىسػف لمسخة االكلى مغ اعزاء ىيئو التجريذ بالجامعات يخسمػف اعساليع مرحػبة بديخىع العمسية
كفقا أحجث نسػذج مع صػرة شخرية كاضحة.
تختيب االبحاث عشج نذخىا في السجمة كفق اعتبارات فشية ال عالقة ليا بسكانة الباحث اك قيسة البحث.

حقػق السؤلف

 السؤلف مدئػؿ مدئػلي و كاممو عسا يقجمو لمشذخ بالسجمة كعغ تػفخ األمانة العمسية بو سػاء
لسػضػعو اك لسحتػاه كلكل ما يخد بشرو كفي االشارة الى السخاجع كمرادر السعمػمات.
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 جسيع اآلراء كاالفكار كالسعمػمات الػاردة بالبحث تعبخ عغ راؼ أحج غيخه كليذ لمسجمة اك ىيئة
التحخيخ ايو مدئػليو في ذلظ.
 تخسل السجمة لكل صاحب بحث مشذػر ندخة الكتخكنية متكاممة لمعجد الرادر.

 يحق لمكاتب اعاده نذخ البحث برػره كرقيو اك الكتخكنيو بعج نذخه في السجمة دكف الخجػع
لييئة التحخيخ كيحق لمسجمة اعاده نذخ السقاالت كالبحػث برػره كرقية لغايات غيخ ربحية دكف
الخجػع لمكاتب.
 يحق لمسجمة اعاده نذخ البحث السقبػؿ مشفرال اك ضسغ مجسػعو مغ السداىسات العمسية
االخخػ بمغتيا األصمية اك متخجسة الى ايو لغة اخخػ كذلظ برػره الكتخكنيو اك كرقية لغايات

غيخ ربحيو.
 ال تجفع السجمة ايو مكافئات ماليو عسا تقبمو لمشذخ فييا كيعج ما يشذخ فييا اسياما معشػيا مغ
الكتاب في اثخاء السحتػػ الخقسي العخبي.

االصجارات والتػزيع

 ترجر السجمة الجكلية لمجراسات التاريخية بذكل دكرؼ فرمي ،كمغ السسكغ اف ترجر شيخيا
كفقا لالبحاث السقجمة كالسمفات العمسية.
 السجمة متاحة لمقخاءة كالتحسيل عبخ مػقعيا االلكتخكني عمى شبكو االنتخنيت.


تخسل االعجاد الججيجة الى كتاب السجمة عمى بخيجىع االلكتخكني الخاص.

 يتع االعالف عغ صجكر الجكرية عبخ السػاقع الستخررة كالسجسػعات البخيجية كالذبكات
االجتساعية.
رسػم الشذخ 100 :دوالر
السخاسالت
تخسل االعساؿ السصمػبة لمشذخ الى رئيذ التحخيخ
historical.magazine2015@gmail.com
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السعامالت السالية في القخنيغ التاسع والعاشخ اليجخييغ

أنسػذجا)
مغ خالل كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالم التاجػري (البيػع
ً
االستاذ السذارك الجكتػرة زكية بالشاصخ القعػد
السمخز
تحجث ىحا البحث عغ السعامالت السالية في القخنييغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ مغ خالؿ
أنسػذجا ،كضيخت أىسية
كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ،كتع اختيار البيػع
ً
البحث في كػنو يعخفشا بالبيػع ،كأىسية الشػازؿ االقترادية ،كأساليب البيػع مغ خالؿ كتاب
التحييل  ،كأثخ فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد كالسجتسع ،كىجفت الجراسة إلى
بياف أساليب البيػع ،كانفخادات اإلماـ مالظ ،كبعس صػر البيػع السحخمة ،كأثخ فقو السعامالت
عمى السجتسع ،كل ذلظ مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ،كتخجع أسباب
اختيار السػضػع إلى الحاجة كالخغبة في الكتابة في فقو السعامالت السالية في القخنيغ التاسع
كالعاشخ اليجخييغ كأساليب البيػع فييا كبعس صػر البيػع السحخمة ،كاعتسجت عمى مشيجي
االستقخاء كالتحميل الػصفي .كقدست الجراسة إلى ثالثة مباحث :خرز السبحث األكؿ لمتعخيف

بالذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ككتابو التحييل ،كالتعخيف بالبيػع كأىسية فقو الشػازؿ االقترادية ،بيشسا
تشاكؿ السبحث الثاني أساليب البيػع كانفخادات اإلماـ مالظ كبعس صػر البيػع السحخمة مغ خالؿ
كتاب التحييل لمتاجػرؼ ،أما السبحث الثالث فتشاكؿ أثخ السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى
الفخد كالسجتسع ،كبعس نساذج السعامالت السالية في كتاب تحييل السعيار .كختع البحث بحكخ أىع
الشتائج كالتػصيات كفيخس السرادر كالسخاجع.
مقجمة:

الحسج هلل رب العالسيغ الكبيخ الستعاؿ الستفزل باإلنعاـ كاإلكخاـ ،كالرالة كالدالـ عمى سيج

األناـ ،كعمى آلو كصحبو الكخاـ.
أما بعج :فإف فقو السعامالت السالية مغ العمػـ السيسة التي تمسذ حاجة الشاس كمعاشيع،
فالبيػع ىي الدبيل األبخز لتبادؿ األرزاؽ كاألقػات كفيسو كعمسو البج مشو لسغ يترجر لمتجارة
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كالبيػع كالذخاء حتى يكػف عمى بيشة مغ السعامالت السباحة كالسحخمة ،كقج حخص العمساء كالفقياء
عمى بياف ذلظ مغ خالؿ ما يدسى بفقو السعامالت ،كلتججد الحياة كتغيخ الدماف ضيخت مدائل

الشػازؿ فاحتاج الفقياء لبيانيا كالتأليف فييا تحت مدسى الفتاكػ أك األحكاـ أك السدائل أك الشػازؿ

أك السدتججات أك القزايا السعاصخة كغيخىا مغ السدسيات ،كيعج كتاب (تحييل السعيار) لمذيخ عبج

الدالـ التاجػرؼ مغ الكتب التي ألفت في ىحا الرجد.

كيأتي ىحا البحث في بياف السعامالت السالية في القخف التاسع كالعاشخ اليجخؼ مغ خالؿ

أنسػذجا لمجراسة.
كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ،كاختخت البيػع
ً
أىسية البحث :تتجمى أىسية السػضػع في اآلتي:

 .1يعخفشا عمى أساليب البيػع كالسعامالت السالية ،كسا يعخفشا ببعس انفخادات اإلماـ مالظ بغ
أنذ؛ مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ.
 .2يػضح لشا أىسية فقو الشػازؿ االقترادية ،كالبيػع السحخمة التي تشاكليا الذيخ عبج الدالـ
التاجػرؼ في تحييل السعيار ،ضسغ مدائل الشػازؿ في فقو السعامالت.

 .3يبيغ لشا أثخ فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد كالسجتسع ،مع ذكخ بعس
التصبيقات العمسية مغ السدائل الشازلة في القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ كإجابة فقياء الدادة
السالكية عشيا.
أىجاف البحث :كتخجع أىجاؼ البحث إلى ما يأتي:

 .1بياف أساليب البيػع في القخف التاسع كالعاشخ مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبجالدالـ
التاجػرؼ.
 .2ييجؼ البحث إلى بياف انفخادات اإلماـ مالظ التي كردت في كتاب التحييل في أبػاب البيػع،
كبياف البيػع السحخمة التي تشاكليا التاجػرؼ ضسغ السدائل الشازلة.

 .3الػقػؼ عمى أىع اآلثار الستختبة عمى فقو السعامالت السالية عشج السالكية عمى الفخد كالسجتسع،
معدز ذلظ بحكخ بعس نساذج السعامالت السالية مغ خالؿ كتاب التحييل لمتاجػرؼ.
ًا
أسباب اختيار السػضػع :تطيخ أسباب اختيار السػضػع في اآلتي:
 .1الخغبة في الكتابة في فقو السعامالت في القخنيغ التاسع كالعاشخ ،كما فييسا مغ أساليب البيػع
كالسدائل الشازلة التي يسكغ االستفادة مشيا في عرخنا الحاضخ.
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 .2الحاجة لمتجكيغ في مدائل البيػع الشازلة مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار الحؼ حػػ الكثيخ مغ
السدتججات في عرخه كبياف أحكاميا ،كإثخاء السكتبات اإلسالمية بسثل ىحه البحػث التي تسذ
حاجة الشاس.
مذكمة البحث وأسئمتو :ألفت العجيج مغ الكتب في فقو السعامالت السالية عشج السالكية ،كيعج

ػز عطيسة في
كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ أحج أىع ىحه الكتب ،فقج حػػ كش ًا
السدائل الشازلة كأجػبتيا كفًقا لمسحىب السالكي ،ككانت البيػع إحجػ مجاالت ىحا الكتاب ،كىحا
تيبا لبعس جػانب التعامالت السالية.
البحث يعصي إضافة ججيجة كتخ ً
وسيدمط ىحا البحث الزػء لإلجابة عغ األسئمة اآلتية:
 -ما السقرػد بالبيػع؟ كما أىسية فقو الشػازؿ االقترادية؟

 ما ىي األساليب التي كانت عمييا البيػع في القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ؟ كما انفخد بواإلماـ مالظ مغ البيػع مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار؟

 ما ىي آثار فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد كالسجتسع؟حجود البحث :كيسكغ حرخ حجكد البحث في اآلتي:

 حجوده السػضػعية :مجاؿ البيػع مغ فقو السعامالت في كتاب تحييل السعيار لمذيخ التاجػرؼ. -حجوده الدمشية :القخناف التاسع كالعاشخ اليجخياف.

مشيج البحث :اعتسجت الباحثة في دراستيا عمى مشيجيغ:

 .1االستقخاء :كذلظ بتتبع أساليب البيػع كانفخاد اإلماـ مالظ كصػر البيػع السحخمة السحكػرة في
كتاب التحييل.
 .2التحميل الػصفي :كذلظ بتحميل ما تع استقخاؤه ،كالػقػؼ عمى أىسية فقو الشػازؿ االقترادية،
كأثخ فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد كالسجتسع.
الجراسات الدابقة :لع أقف -حدب اشالعي -عسغ تحجث عغ البيػع مغ السعامالت السالية
في القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ مغ خالؿ كتاب (تحييل السعيار) لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ،
عسػما أك فقو الشػازؿ إال أنيا ال
مع أف ىشالظ بعس الكتابات كالسؤلفات في فقو السعامالت
ً
تتحجث عغ مػضػعشا ،كمشيا:
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أنسػذجا ،لعبج هللا دمحم يدمع السقخؼ،
 فقو السعامالت السالية في السحىب السالكي – البيػعً
إشخاؼ :د .عمي دمحم القجاؿ ،رسالة مقجمة لشيل دجة الساجدتيخ في الفقو السالكي ،جامعة
الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا.
 الفقو السالكي كأدلتو ،لمحبيب بغ شاىخ ،شبعتو مؤسدة السعارؼ لمصباعة كالشذخػ بيخكت،لبشاف.2009 ،

 الشػازؿ الفقيية السالية مغ خالؿ كتاب السعيار السعخب لإلماـ الػنذخيدي ت914ىػ -رحسوهللا ، -لسحسج بغ مصمق الخميح ،كىي رسالة مقجمة لشيل درجة الساجدتيخ في الفقو ،إشخاؼ :د.
ستخ بغ ثػاب الجعيج ،جامعة أـ القخػ ،السسمكة العخبية الدعػدية.
خصة البحث:

قدع البحث إلى مقجمة كثالثة مباحث كخاتسة كفيارس السرادر كالسخاجع ،كذلظ عمى الشحػ

اآلتي:
السبحث األول :تخجسة السؤلف والتعخيف بكتابو ،والسقرػد بالبيػع ،وفيو:
 تخجسة الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ،كالتعخيف بكتابو. -السقرػد بالبيػع ،كأىسية فقو الشػازؿ االقترادية.

السبحث الثاني :السعامالت السالية مغ خالل كتاب تحييل السعيار ،وفيو:
 -األساليب التي كانت عمييا البيػع مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار.

 -ما انفخد بو اإلماـ مالظ في فقو البيػع مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار.

 -بعس صػر السعامالت السالية السحخمة مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار.

السبحث الثالث :السعامالت السالية وأثخىا مغ خالل كتاب التحييل ،وفيو:
 أثخ فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد كالسجتسع. -نساذج مغ السعامالت السالية مغ خالؿ كتاب تحييل السعيار.

.1تخجسة الذيخ عبج الدالم التاجػري ،والتعخيف بكتابو والسقرػد بالبيػع:
 .1.1تخجسة الذيخ عبج الدالم التاجػري والتعخيف بكتابو:

.1.1.1

تخجسة الذيخ عبج الدالم التاجػري:

اسسو وشيختو  :عبج الدالـ بغ عثساف بغ عد الجيغ بغ عبج الػىاب بغ عبج الدالـ األسسخ،

الذييخ بالذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ (الداكؼ2004 ،ـ ،ص.)227
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والدتو ونذأتو :كلج الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ سشة 1058ىػ السػافق 1648ـ ،في بمجة

تاجػراء ،1كربتو ججتو فصيسة بشت بخكات في السكتب مع أخػالو ،كقج انتقل إلى مجيشة شخابمذ بعج
االضصخابات التي حجثت في تاجػراء ضج الػالي العثساني آنحاؾ عثساف باشا الداقدلي بدبب الطمع

كاإلج اخءات القاسية عمى الخعية إلى أف عدؿ ،كعاصخ الػالة مغ بعجه ،كبمغ عجدىع ثالثة كعذخكف
اليا (الشائب ،د.ت ،مج ،1ص.) 339
كً
احجا مغ أنبل األعالـ الحيغ أنجبتيع
شمبو لمعمع وشيػخو :يعج الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ك ً
كخمًقا ،فقج تمقى العمػـ بصخابمذ عغ األستاذ دمحم بغ مقيل ،كىػ مغ كبار العمساء
أدبا ُ
عمسا ك ً
ليبياً ،
كأشيخ مغ تػلى اإلفتاء في القصخ ،كغيخه مغ عمساء شخابمذ ،كلع يحكخ لو رحمة لصمب العمع

(الشائب ،د.ت ،مج ،1ص .)17كيحكخ محقق تحييل السعيار لمتاجػرؼ ( ،2007مج ،1ص)23
نقالً عغ السؤلف قػلو في شيخو دمحم بغ مقيل" :كمشيع شيخشا العالمة الجراكة الفيامة ،ذك القجر

كفيسا ،صاحب
عمسا ً
الجميل ،...سيجؼ دمحم بغ دمحم بغ مقيل ،...عالمة مرخه ،كفائق أىل عرخه ً
العمػـ الدشية كاألفياـ الدكية ،أخح عغ الذيخ سيجؼ أحسج السكشى ،كالفقو كالشحػ كالرخؼ

كالحداب كالفخائس كالعخكض كغيخىا ،كأجازه في كل العمػـ ،ثع فاقو في أكثخىا".
عالسا،
عالسا ،كمغ الصارئيغ السدتػششيغ ثالثة عذخ
كبمغ عجد شيػخو مغ بمجه أحج عذخ
ً
ً
عالسا ،كمغ عمساء تػنذ ستة عمساء ،كمغ
كمغ عمساء السغخب الحيغ درس عمييع ثالثة عذخ
ً
عالسا ،كمغ عمساء الحخميغ ثالثة عمساء ،كعالع كاحج مغ الجدائخ ،ككانت
عمساء مرخ أحج عذخ ً
لو لقاءات مع عمساء معاصخيغ مغ مرخ كالسغخب بمغ عجدىع سبعة عمساء (التاجػرؼ،2007 ،

مج ،1ص.)19
كقج عاصخ الكثيخ مغ العمساء الكبار ،كمشيع :أمثاؿ الذيخ أحسج بغ عيدى اليخبػعي ،كالذيخ
أبػ سالع العياشي ،كالذيخ دمحم بغ أحسج بغ مداىل ،كالذيخ دمحم بغ اإلماـ ،كالذيخ دمحم بغ سعيج
اليبخؼ ،كأحسج البيمػؿ ،كالذيخ أبػ الحدغ عمي بغ عبج الرادؽ (الشائب ،د.ت ،مج ،1ص.)17

1

ىي :بمجة مغ شخابمذ القجيسة ،كتقع إلى الجشػب الذخقي مغ مجيشة شخابمذ بالقخب مشيا ،كقاؿ ليا :تاجػره
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أيزا -ابغ غمبػف صاحب التحكار ،إال أف ابغ غمبػف انتقجه في ميمو إلى نرخة
كعاصخ ً -
الصائفة الستفقخة السبتجعة 1كاحتجاجو لبجعيع ،كانتقجه في حيمو في السعامالت ،كفي جسعو الػاسع

في كتابو التحييل الحؼ ادعى أنو جسع فيو الغث كالدسيغ (ابغ غميػف ،2004 ،ص.)269-268

كتبو ومؤلفاتو :ألف الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ العجيج مغ السؤلفات الكيسة كالسيسة ،كمغ تمظ

السؤلفات ما يأتي (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،1ص:)28 -26
" -تحييل السعي ار" :كىػ مصبػع بتحقيق الجكتػر جسعة الدريقي ،كقامت بشذخه جسعية الجعػة

اإلسالمية العالسية في خسدة مجمجات ،كىػ كتاب يزع فتاكػ عجيجة لعمساء ليبيا كغيخىع مغ
عمساء السالكية مغ مرخ كالجدائخ كتػنذ كالسغخب في عرخ السؤلف.

شا ،كتػجج مشو عجة ندخ في
 "فتح العميع في مشاقب الذيخ عبج الدالـ بغ سميع" :كال يداؿ مخصػ ًمكتبة األكقاؼ كدار الكتب الػششية بتػنذ.

مؤخخ مغ قبل مكتبة الشجاح
ًا
 "اإلشارات لبعس ما في شخابمذ الغخب مغ الس ادرات" :تع شبعوبصخابمذ في كتيب صغيخ ،ثع تشاكلو األستاذ عمي مرصفى السرخاتي بالشقج كالتحميل كالذخح
في كتابو "مؤرخػف مغ ليبيا" (السرخاتي ،2002 ،ص.)237

 "شخح عمى السخترخ أك كتابو عمى السخترخ" :كالسخترخ ىػ مخترخ الذيخ خميل في الفقوالسالكي ،كما قاـ بو السؤلف ىػ اخترار لذخح الذيخ عبجالباقي عمى مخترخ خميل.

 "أجػبة عمى الفاسي" :كىػ مغ الكتب السفقػدة تقخ ًيبا ،كالسؤلف لو عالقة بأكثخ مغ شيخ يحسللقب الفاسي ،كال يجرػ أؼ مشيع كانت األجػبة عميو.
 "الػصية الكبخػ" :كىحا الكتاب مغ الكتب التي ندبت لمتاجػرؼ في أكثخ مغ مرجر ،كلكغمحقق تحييل السعيار جدـ بعجـ صحة ندبتيا إلى التاجػرؼ ،مع اإلشارة إلى أف أحج أقخباء
التاجػرؼ أكج لو كجػد كتاب الػصية السحكػر ،كلع يأتو بسا يؤكج ذلظ.

وفاتو :تػفي الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ليمة الثالثاء مغ شػاؿ سشة 1139ىػ السػافق 1726ـ

(ابغ غمبػف ،2004 ،ص.)269

 .2.1.1التعخيف بكتاب تحييل السعيار:
( )1ىع :شائفة مغ الرػفية يطيخكف الفقخ كيتكمفػنو ،كيشذجكف العدلة أك الدياحة اليائسة دكف قرج ،كيخكف أف
العمع بالطاىخ ال يشفع صاحبو ،كأف العمع بالباشغ ىػ األنفع كاألصح ،كأكثخىع مغ ضعاؼ العقػؿ ،كلبعس

العامة الجاىميغ فييع اعتقادات (ابغ تيسية ،1995 ،مج  ،20ص .)73
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 .1.2.1.1اسع الكتاب ودوافع التدسية:

ألف الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ كتابو تحت مدسى" :تحييل السعيار" ،في إشارة إلى أنو ذيل

لكتاب "السعيار السعخب كالجامع السغخب عغ أىل أفخيكية كاألنجلذ كالسغخب ،ألبي العباس أحسج
بغ يحيى الػنذخيدي ،كىػ أحج سادات السالكية تػفي في فاس سشة 914ىػ ،ككتابو السعيار في
معتسجا في ذلظ عمى قػاعج كأصػؿ السحىب السالكي.
الشػازؿ في جسيع أبػاب الفقو،
ً
كقج أرجع السحقق دكافع ىحه التدسية بػ"تحييل السعيار" إلى ما يأتي (التاجػرؼ ،2007 ،مج،1
:)32-31

 -كجػد عجد مغ العمساء السالكية صجرت ليع فتاكػ حجيثة ،تعالج كقائع ججيجة لع تقع في خالؿ

عيج الػنذخيدي كما سبقو مس ا يدتجعي تأليف كتاب يجسع ىحه االجتيادات كيزسيا في سفخ
يعيغ القزاة كدكر اإلفتاء كشمبة العمع في أحكاميع كبحػثيع.

 -عجـ ضيػر تأليف بعج عرخ الػنذخيدي يغصي االجتيادات في مجاؿ الفتػػ صجرت عغ

عمساء السجرسة السالكية في شساؿ إفخيكية مغ السغخب إلى مرخ ،تتشاكؿ السدائل السدتججة في

ىحه السشصقة كأراء الفقياء فييا بعج قخنيغ مغ كفاة الػنذخيدي.

 -شعػره بػجػد نقز فيسا ألف مغ كتب في الفتػػ ،حيث جاءت خالية مغ الفتاكػ التي صجرت

عغ عمساء مغ ىحا القصخ الحؼ يعير فيو خاصة مع كجػد اتراؿ كثيق بيشيع كبيغ عمساء

السالكية في مرخ كالسغخب كتػنذ كالجدائخ؛ مسا يدتجعي معو تأليف كتاب يزع ىحه الفتاكػ
جسيعا.
ً

 .2.2.1.1ما تزسشو كتاب تحييل السعيار:

تزسغ كتاب التحييل مجسػعة مغ الفتاكػ لعمساء السالكية في عرخ الذيخ عبج الدالـ

التاجػرؼ ،كخاصة مدائل الفقو السعاصخة كالسدائل السدتججة في الحياة ،كقج بجأه السؤلف بحكخ
السدائل الستعمقة باألخالؽ كالترػؼ كالعقيجة ،ثع الرالة ،كالدكاة ،كالرياـ ،كالحج ،كاألشعسة
كاألشخبة ،كاألضحية كالعكيقة ،كاأليساف كالشحكر ،كالجياد ،كالخرائز كالسدابقة ،كالشكاح،
كالسفقػد كالغائب كالسعدخ بالشفقة ،كالشفقات ،كالخضاع ،كالحزانة ،ككحلظ البيػع كأنػاع السعامالت
السالية كغيخ ذلظ ،كفي آخخ الكتاب مجسػعة مغ السدائل الستفخقة مغ أبػاب مختمفة .كلع يحكخ
السؤلف في كتابو ىحا عشاكيغ لألبػاب كال لمسدائل ،كقج أجاد السحقق جسعة الدريقي في ذلظ أيسا
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إجادة ،فراغ عشاكيغ الكتب كاألبػاب كالسدائل كالفرػؿ ،ككضع جسيع العشاكيغ التي صاغيا بيغ
قػسيغ كبيخيغ ىكحا ] [.
 .3.2.1.1السشيج الستبع في تحييل السعيار:

كثيخ مغ السعمػمات حػؿ
لع يقف السحققػف عمى مقجمة تحييل السعيار ،كبفقجانيا أفقجتشا ًا
صا مغ السعارؼ التي تحتػييا عادة
مشيجو في التحييل ،كسا ىي عادة السؤلفيغ ،كأحخمشا ذلظ قد ً
خصب الكتب ،كباستقخاء كتابو التحيل نجرؾ أنو قج سمظ شخيقة األكائل في التأليف كالتريف ،حيث
بجأه بالحجيث عغ السدائل الستعمقة باألخالؽ كالترػؼ كالعقيجة ثع أبػاب الفقو مختبة حدب الستبع
عشج الفقياء ثع ذيمو بحكخ مدائل عامة كمتفخقة.
كيقػؿ الدريقي في مقجمتو عمى تحييل السعيار (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،1ص )41في بياف
مشيجو" :سار السؤلف في الكتاب عمى نيج الذيخ الػنذخيدي في غالب أبػاب الكتاب ،إال أنو
أفخد بعس األبػاب التي لع تخد في السعيار ،مشيا الكتاب األكؿ الحؼ خررو لسدائل متعجدة في

العقيجة كاألخالؽ كالترػؼ ،ككحلظ أفخد مدائل خاصة باستكباؿ القبمة ،كتشاكؿ فتاكػ بعس
السعاصخيغ ،...كختع ذلظ بكتاب جامع نقل فيو رسائل عمسية كمباحث مفيجة".
 .2.1السقرػد بالبيػع ،وأىسية فقو الشػازل االقترادية:
اصصالحا:
 .1.2.1السقرػد بالبيػع لغة و
ً
 .2.2.1البيػع في المغة العخبية:

البيػع جسع بيع ،تقػؿ العخب :بعت ما ممكتو مغ غيخؼ فداؿ ممكي عشو ،كتقػؿ :بعت الذيء

بسعشى اشتخيتو (األزىخؼ ،د.ت ،ص .)130كيقػؿ الفخاىيجؼ (د.ت ،مج ،2ص:)265
"كالبياعات :األشياء التي يتبايع بيا لمتجارة .كاالبتياع :االشتخاء .كالبيعة :الرفقة عمى إيجاب البيع
كعمى السبايعة كالصاعة ،...كالبيع اسع يقع عمى السبيع ،كالجسيع البيػع .كالبيعاف :البائع
كالسذتخؼ" .كعميو فالبيع في الحكيقة مبادلة؛ فيػ أخح شيء مقابل شيء ،أك إعصاء شيء كأخح
شيء مقابمو.
 .3.2.1البيػع في اصصالح الفقياء:

كإذا كاف لفع البيػع جسع فالتعخيف سيكػف لمفع (البيع) ،كقج عخفو الفقياء بتعاريف كثيخة،

مشيا:
كتسمكا".
تسميكا
أ .يقػؿ الجخجاني ( ،1983ص" :)48مبادلة الساؿ الستقػـ بالساؿ الستقػـ،
ً
ً
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ب.

يقػؿ ابغ عخفة (1350ىػ ،ص" :)232عقج معاكضة عمى غيخ مشافع كال متعة لحة".
وأما أركان العقج فيي  :العاقجاف كالريغة كمحل العقج ،كيشعقج البيع باإليجاب كالقبػؿ،

كيدتثشى مغ ذلظ ما يدسى اليػـ (البيع بالتعاشي) ،كمشو السشاكلة كأف يصمب السذتخؼ سمعة
فيشاكلو إياىا البائع ،كيجفع السذتخؼ ثسشيا السكتػب عمييا أك عمى لػحة األسعار ،أك يدأؿ البائع

عغ ثسشيا فيخبخه فيجفعو لو ،أك يخسل الشاس أكالدىع الرغار مسيديغ أك غيخ مسيديغ (الدباتيغ،
 ،2002ص .) 71كتكمع العمساء عغ شخكط البيع سػاء الستعمقة بالعاقج أك الستعمقة بالسعقػد عميو،
كمغ أراد السديج مغ التفاصيل السحكػرة فعميو بكتب الفقو.
 .2.2.1أىسية فقو الشػازل االقترادية:
 .1.2.2.1معشى الشػازل:
الشػازل في المغة :جسع نازلة ،كأصميا مغ الفعل "ندؿ" بسعشى :لبط ككقع ،كالشازلة :السريبة

الذجيجة مغ شجائج الجىخ تشدؿ بالشاس ،يقاؿ :ندلت بفالف نازلة سػءَّ ،
كىغ نػازؿ الجىخ (األزدؼ،
 ،1987مج ،2ص.)827
الشػازل في االصصالح :كردت فييا تعخيفات مختمفة ،مشيا ما يأتي:

أ .قيل :ىي "السدائل كالػقائع التي تحتاج إلى الشطخ كاالجتياد؛ الستشباط حكسيا ،سػاء كانت
متكخرة ،أك نادرة الحجكث ،كسػاء كانت قجيسة أك ججيجة" (الزػيحي1427 ،ىػ ،ص .)8
ب .كقيل :ىي "الػقائع كالسدائل السدتججة كالحادثة السذيػرة بمداف العرخ ،باسع الشطخيات
كالطػاىخ" (أبػ زيج1423 ،ىػ ،مج ،1ص.)9
ج.كقيل :ىي "الحادثة التي تحتاج لحكع شخعي" (قمعو جي كقشيبي ،1985 ،ص .)471
 .2.2.2.1أىسية الشػازل االقترادية:
ال يخمػ زماف مغ األزمشة مغ السدتججات في الحياة ،فالحػادث غيخ متشالية ،بيشسا تتشاىى
الشرػص الذخعية ،كىحا يعشي ضيػر مدائل كمدتججات ال نز فييا ،مسا يتصمب البحث عغ

حكع في الذخع اإلسالمي باستخجاـ شخؽ االستشباط كاالستجالؿ ،كقج بيغ العمساء ما كاجييع مغ
ىحه السدائل كبيشػا أحكاميا ،كتصػر األمخ فكتب كثيخ مغ العمساء فييا تحت مدسيات مختمفة،
مشيا :الػقائع ،كالسدائل ،كالفتاكػ ،كالحػادث ،كاألحكاـ ،كاألجػبة أك الجػابات ،كفي عرخنا
الحاضخ تعخؼ بسدسيات مختمفة ،مشيا :الشػازؿ ،كالسدتججات ،كالسدائل السعاصخة ،كالقزايا
السعاصخة ،كفقو الػاقع ،كفقو العرخ ،كغيخ ذلظ.
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كأؼ كاف السدسى فالعمع لو أىسيتو في كل العرػر ،كتخجع أىسيتو كثسختو إلى األمػر اآلتية:
 )1تججيج األدلة كتشػيعيا دليل عمى إعجاز الذخيعة :مع تشاىي األدلة كتعاقب الشػازؿ ،كتججد
الحػادث؛ فإف الذخيعة التي تفخض االجتياد ،كإف مغ إعجاز ىحه الذخيعة نبعيا مغ صالحيتيا

لكل زماف كمكاف كإنداف ،كلكل شؤكف الحياة كمدتججاتيا(إبخاليع ،2013 ،مج ،1ص-62
ضيػرا ،كعرخنا الحاضخ شاىج عمى
 ،)69كمدتججات االقتراد كالسعامالت السالية مغ أكثخىا
ً
حجع ىحه السدتججات كالشػازؿ.
ِ
محجث الجيار السرخية الذيخ شاكخ
 )2قصع شخيق االعتساد عمى القػانيغ الػضعية :يقػؿ
ّ
( ،2005مج ،1ص" :)697إف األمخ في ىحه القػانيغ الػضعية كاضح كضػح الذسذ ،ىي
كائشا مغ كاف -في
كفخ بػاح ال خفاء فيو كال مجاكرة ،كال عحر ألحج مسغ يشتدب لإلسالـ ً -
العسل بيا أك الخزػع ليا أك إقخارىا ،فميححر امخؤ لشفدو ،ككل امخغ حديب نفدو".
 )3تقػية األمة كتعسيق اإليساف :كىحه مغ ثسخاتو التي يشعكذ أثخىا عمى السجتسع اإلسالمي ،كذلظ
أف مجتسعاتشا تعاني اليػـ مغ حالة اليديسة الشفدية ،كتتعخض لكثيخ مغ حسالت التذكيظ
السشطسة ،بغخض ىد كيانيع الفكخؼ كالثقافيِ ،عالكة عمى االنبيار بالحزارة السادية الدائفة،
كالتبعية ألمع األرض في أغمب نػاحي الحياة ،حتى بات الكثيخ مغ أبشاء األمة يتحخج في نفدو
مغ تصبيق تعاليع ديشو أك إضيار شعائخ عبادتو (إبخاليع ،2013 ،مج ،1ص.)69-62
 )4سج حاجة السدمسيغ لسعخفة حكع هللا في الشػازؿ :فالسدمع الرادؽ ىػ الحؼ يبحث عغ حكع هللا
تعالى في كل نازلة كمدألة ،كمغ ال يجج ذلظ بشفدو فإنو يخجع إلى العمساء السجتيجيغ ،مرجا ًقا
إلحاحا عمى
َى َل ال ِّح ْك ِخ ِإ ْف ُك ْشتُ ْع َال تَ ْعَم ُسػ َف) (الشحل ،)43 ،كيدداد األمخ
اسأَُلػا أ ْ
ً
لقػلو تعالىَ ( :ف ْ
األمة لمجػء إلى الستخرريغ في الشػازؿ كسا تغيخت أنطسة العالع الدياسية كاالقترادية.
كيزيف الجكتػر العمسي ( )2020مغ الثسار كاألىسيات لفقو الشػازؿ ما يأتي:
ج.إن قاذ األمة مغ اإلثع :كذلظ ألف السعخفة كالبياف ألحكاـ الشػازؿ فخض كفائي إذا قاـ بو مغ
جسعا .كذلظ أف الشاس قج
يكفي أسقط اإلثع عغ سائخ األمة ،كإف لع يقع بو أحج أثست األمة ً
يتعاممػف بالحخاـ دكف أف يعمسػا ذلظ.
د .اإلحاشة بسعطع قػاعج الذخيعة اإلسالمية :كذلظ أف البحث عغ أحكاـ السدائل السدتججة
اغا ألؼ مغ عمػـ الذخيعة الستعمقة بحياة البذخ كشؤكنيع الدياسية
كالسعاصخة ،ال يجع فخ ً
كاالجتساعية كاالقترادية ،كىػ دليل عمى كساؿ الذخيعة كإحاشتيا بكل شيء ،يقػؿ تعالى
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ِ
ِ ِ
ِ
يت َل ُكع ِْ
اإل ْس َال َـ ِد ًيشا)
مؤكجا ذلظ( :اْلَي ْػَـ أ ْ
ً
َك َسْم ُت َل ُك ْع د َيش ُك ْع َكأ َْت َس ْس ُت َعَم ْي ُك ْع ن ْع َستي َكَرض ُ ُ
(السائجة.)3 ،
كبيحا تطيخ أىسية فقو الشػازؿ في كل عمع كمجاؿ ،كالسعامالت السالية كاالقترادية إحجػ
مجاالت الشػازؿ ،كتتعمق بو الكثيخ مغ السدتججات السعاصخة ،فالساؿ اليػـ أضحى معبػد كثيخ مغ
ديشا كال ُخمًُقا إال الساؿ ،كضيخت الفمدفات االقترادية
األمع كالذعػب الكافخة ،ال تعخؼ رًبا كال ً
كنطخ لتأثخ العالع السادؼ بالساؿ
ًا
كاألفكار السالية ،كتعجدت الػسائل كالصخؽ في جسع الساؿ كنفقاتو،

فقج أثخ ذلظ عمى السجتسعات السدمسة ،كنتج عشو ضيػر تمظ الفمدفات كاألفكار في مجتسعاتشا،

كاستججت مغ السدائل السعاصخة في الداحة اإلسالمية ما ال يحرى ،فكاف فقو الشػازؿ ضخكرًيا ال
بج مشو؛ لتبريخ األمة في السعامالت السالية كاالقترادية كغيخىا؛ لكيال تجخفيا تيارات األفكار
الػضعية عغ ىجػ الحق كالخشاد.
 .3.2.2.1ضػابط فقو الشػازل:

إذا كانت الشػازؿ تتغيخ كتدتجج بتغيخ الدمغ ،كتختبط بقزايا الشاس السعاصخة ،ككاقعيع

كمعاشيع ،فميذ الخػض فيو باليديخ ،كال الحجيث فيو باألمخ الييغ ،بل ال بج مغ مخاعاة ضػابط
الشػازؿ الفقيية السعاصخة ،كمشيا ما يأتي (الزػيحي1427 ،ىػ ،ص:)42-38

 )1الفقو بػاقع الشازلة :كالسقرػد بيحا الزابط أف يكػف العالع عمى معخفة دقيقة بالػاقعة أك القزية
التي يخيج أف يدتشبط حكسيا.

 )2مخاعاة الطخكؼ الدمانية كالسكانية كالعػائج كاألعخاؼ كاألحػاؿ :كىحا الزابط بالغ األىسية ،لكػف
غالبا
الشػازؿ في الغالب تشذأ تمبية لحاجات معيشة لألفخاد أك لمسجتسعات ،كيداىع في ضيػرىا ً

معيشا عمى الػصػؿ إلى
الطخكؼ الدمانية أك السكانية السحيصة ،فكاف مخاعاة ىحه الطخكؼ
ً
الحكع الرحيح.

قائسا عمى السذػرة كالتحاكخ كالتجارس مغ خالؿ مؤسدات تشذأ ليحا
 )3أف يكػف االجتياد
ً
جساعيا ً
الغخض ،كالسجامع الفقيية ،كنحػىا ،كىحا الزابط ال يعشي أف العالع السجتيج ال يجرؾ أحكاـ
الشػازؿ بسفخده ،كإنسا يعشي زيادة الزبط كالتجقيق ،خاصة في السدائل الذائكة.
 )4السعخفة بالػسائل كالتقشيات الحجيثة التي تعيغ عمى استكساؿ البحث كالشطخ :كذلظ أف عرخنا
الحاضخ تسيد بطيػر األجيدة الحجيثة كالػسائط اإللكتخكنية التي تيدخ دركب البحث كالشطخ،
كأجيدة الحاسب اآللي ،كبخامجيا الستقجمة كبخنامج حداب السػاريث كنحػه ،كاألقخاص
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الحاسػبية التي تحػؼ آالؼ الكتب كالسرادر ،كشبكة اإلنتخنت ،كغيخىا ،فاإللساـ بيا كبغيخىا
مغ الػسائل أمخ ال بج مشو ،فم غ يدتصيع اإلنداف أف يجسع الكتب اليائمة بيشسا يدتصيع جسعيا
في آلة الحداب كبخامج البحث اآللي.

 )5أف يكػف
مصمعا عمى الشطع السالية العالسية ،كاألفكار كالفمدفات التي تقػـ عمييا تمظ الشطع،
ً
كمعخفة األساليب كالصخؽ التي يتع بيا التبادؿ كالدمع ،كالتعامالت البشكية كالسالية ،كما يتعمق
بالساؿ في األسػاؽ الحجيثة ،كىحا أمخ ضخكرؼ فالصبيب ال يرف الجكاء إال بعج التذخيز

مزاعفا لمسخض ،ككحا حاؿ السذتغميغ في الشػازؿ االقترادية،
الجقيق لمسخض ،كإال كاف كصفو
ً
ال يسكغ ليع القػؿ فيو إال بعج معخفة ما يتعمق بالساؿ كاألسػاؽ كالتجارة كالبشػؾ ،خاصة في
عالع اليػـ الحؼ يبحث عغ السادة كيقجسيا ،كيتباىى باقترادياتو ،كاغتخ بيا بعس السدمسيغ
كفتشػا بيا.
كىحه الزػابط تزاؼ إلى ضػابط االجتياد العامة كشخكشو ،فميدت بسعدؿ عشيا ،كال يسكغ
الفتيا في السدائل الشازلة لسغ ليذ بسجتيج أك ال تتػفخ فيو شخكط االجتياد كضػابصو ،مغ معخفة

األحكاـ كأدلتيا ،كقػاعج األصػؿ ،كشخؽ االستشباط كاالستجالؿ ،كمقاصج الذخيعة ،كمعخفة األدلة
الرحيحة كالرخيحة ،كداللتيا القصعية كالطشية ،كال اجتياد في القصعيات ،كال فيسا يخالف أصػؿ
الجيغ.
.2السعامالت السالية مغ خالل كتاب تحييل السعيار:
 .1.2األساليب التي كانت عمييا البيػع مغ خالل كتاب تحييل السعيار:
تختمف األساليب في السعامالت السالية مغ عرخ إلى آخخ ،كمع تقجـ الشطع السالية تتغيخ بال
قجيسا كحجيثًا فكتبػا فييا كبيشػا
شظ األساليب كالسعامالت السالية ،كقج أدرؾ ذلظ عمساؤنا األجالء ً
مدتججات السدائل الشازلة ،كيعج كتاب السعيار لمػنذخيدي مغ الكتب العطيسة في ىحا الباب ،ثع

يأتي بعجه تحييل السعيار لمتاجػرؼ التي ضع إليو مجسػعة مغ السدائل كالشقاشات ال تقجر بثسغ.

متتبعا إياىا مغ خالؿ كتاب التحييل،
كسشقف عمى بعس األساليب التي كانت عمييا البيػع
ً
كمشيا:

 )1السبادالت السالية :كمشيا مبادلة الرجاؽ بالعقار ،فقج ذكخه التاجػرؼ عشج مدألة صجاؽ السخأة
عقار مقابل ذلظ دكف عخض األمخ عمى القاضي ،فالسدألة
الستػفى عشيا زكجيا إذا أعصيت ًا
كإف ذىبػا إلى مشع السبادلة فييا ،فإف السشع يخجع إلى عجـ ثبػت الجيغ ،ال أف ىحا األسمػب مغ
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أيزا -الرخؼ ،كفيو
السبادلة غيخ جائد (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،3ص .)20كمغ ذلظ ً -
مدائل كثيخة مشيا ما أكرده التاجػرؼ ( ،2007مج  ،3ص )102-101نقالً عغ اإلماـ مالظ
عجدا فال
في السجكنة ( ،1994مج ،ص" :)32كأصل قػؿ مالظ في ىحا أنو إذا استقخض دراىع ً
بأس أف يقزيو مثل كزنيا في عجدىا فإف قزاه أقل مغ كزنيا في مثل عجدىا فال بأس بحلظ
في قػؿ مالظ قاؿ :نعع ،قمت :فإف قزاه مثل عجدىا أفزل مغ كزنيا فال بأس بحلظ في قػؿ
مالظ ،قاؿ :نعع ،قمت :فإف قزاه أقل مغ عجدىا في أكثخ مغ كزنيا قاؿ :ال خيخ فيو ،قمت:
فإف قزاه أكثخ مغ عجدىا في أقل مغ كزنيا؟ قاؿ :ال خيخ فيو إال أف يقزيو في مثل عجدىا
أكثخ مغ كزنيا أك أقل مغ كزنيا فال بأس بحلظ" .كمغ ذلظ مبادلة األرض باألرض ،كاألرض
بالجراىع كغيخىا ،كاستثشى الذخع بعس السبادالت السذتسمة عمى زيادة فحخميا كالمحع بالمحع،
كالحىب بالحىب ،كالفزة بالفزة ،كالتسخ بالتسخ ،كالذعيخ بالذعيخ  ،كالسمح بالسمح ،كغيخىا مغ

السعامالت الخبػية مسا يدسى في الفقو بخبا الفزيمة إال أف يكػف ذلظ ًيجا بيج كمثالً بسثل ،فسغ
زاد أك استداد فقج أربا (األصبحي ،2004 ،مج ،4ص.)935

 )2الػكاالت :لإلنداف أف يبيع أمالكو بشفدو ،أك أف يػكل غيخه لمكياـ بحلظ ،كالفقياء يفخدكف ليا

بابا خاصة لمحجيث عغ مفيػميا كشخكشيا كضػابصيا ،كفييا ذكخ التاجػرؼ (2007ـ ،مج،3
ً
ص ) 295جسمة مغ الشػازؿ ،كمغ ذلظ قػلو في الشائب عغ غيخه إذا باع بسا ال يتغابغ بو
الشاس" :قاؿ ابغ مغيث :إف كاف الحؼ عقجىا ككيل ،فممسػكل أف يقػـ بالغبغ إذا ضيخ ،كفي ابغ
عخفة قاؿ أبػ عسخ :اتفق أىل العمع أف الشائب عغ غيخه في بيع أك شخاء مغ ككيل أك كصي إذا
باع بسا ال يتغابغ بو الشاس أنو مخدكد كالغبغ في ترخؼ الػكيل غيخ مقبػؿ ،انتيى ،وهللا أعمع
كالدالـ" .كيفيع مغ ىحا أف الػكالة كانت إحجػ األساليب التي يتع مغ خالليا البيع كالذخاء في
القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ ،كتتعمق بيا الكثيخ مغ الشػازؿ ،كال زالت إلى عرخنا ،خاصة
مع ضيػر الذخكات العالسية ،كال يسكغ ألصحاب الذخكات إدارة كل أعساليع كمبيعاتيع بأنفديع،
فال بج مغ الػكالء كالسداعجيغ.

 )3الذفعة :كالسخاد بيا كسا يقػؿ ابغ عخفة ( ،2014مج ،7ص" :)326استحقاؽ شخيظ أخح مبيع
شخيكو بثسشو" ،كالذفعة تعج مغ األساليب التي تشقل بيا ممكية الساؿ إلى الذخيظ بالثسغ
السدتحق ،كليا في كتب الفقو شخكط كضػابط دقيقة ،كدليميا حجيث جابخ بغ عبج هللا  قاؿ:

"قزى رسػؿ هللا  بالذفعة في كل ما لع يقدع فإذا كقعت الحجكد كصخفت الصخؽ فال شفعة"
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(البخارؼ ،1987 ،مج ،2ص .)787كلمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ تجكيغ لعجد مغ السدائل
الشازلة في باب الذفعة (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،4ص ،)64 -57كىػ دليل اعتبارىا في كل
القخكف كالعرػر؛ إذ مذخكعيتيا عمى الجكاـ فال تتػقف بعرخ.

 )4الدالمة مغ العيػب في البيع :كلمفقياء في العيػب كالـ شػيل في أكصافيا كمجاليا ،فيشاؾ
عيػب الحيػاف كعيػب الخقيق ،كغيخ ذلظ ،كالحجيث يذسل العيػب السػجبة لمخد كالسبصمة لمبيع

عغ غيخىا ،كشيادة البياشخة كاألشباء ،كقج تكمع الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ ( ،2007مج،3

ص )48 -40عغ ذلظ ،كأكرد كالـ بعس العمساء السعاصخيغ كالذيخ عبج القادر الفاسي
قجيسا
كالقجماء كاإلماـ مالظ ،كتعج الدالمة مغ العيػب كاشتخاشيا إحجػ أساليب البيع السعخكفة ً
كحجيثا كتشجرج في باب الخيار السعخكؼ في كتب الفقو.

 )5الدمع في البيػع :كيدسى ببيع الدمع أك بيع الدمف ،كمفيػميا أف يقػـ السذتخؼ بتدميع الثسغ
لمبائع في مجمذ العقج قبل تدميسو الدمعة ،فيػ إ ًذا بيع معجكد حاؿ العقج أك بيع سمعة مػصػفة

حاؿ العقج (ابغ نرخ البغجادؼ ،1999 ،مج .)567 ،2كليا صػر كثيخة ،كمغ الشػازؿ فييا

قػؿ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص" :)25كسئل الذيخ دمحم بغ ناصخ الجرعي عسغ أعصى
الحىب لمتجارة ىل يجػز لو أف يأخح الدمع في رأس مالو أـ ال؟ فأجاب بشعع يجػز" .كإنسا جػز
الذخع ذلظ استثشاء مغ السشع العاـ الحؼ يػجب حرػؿ الدمعة كالثسغ في الحاؿ؛ لمحاجة،
فالشاس تختمف أحػاليع كحػائجيع فقج يحتاج ىحا الساؿ في الحاؿ ،كذلظ ال يحتاج الدمعة حاالً،

فجػز الذخع ىحا القخض السسدكج بالبيع ،فيػ قخض كبيع.

 )6الخىغ :كىػ عشج السميكة ماؿ قبس تػثًقا بو في ديغ (السكشاسي ،2008 ،مج ،2ص ،)718
قجيسا كحجيثًا ،كلو شخكشو ،كمسا ذكخه
كيعج الخىغ مغ األساليب السالية التي جخػ التعامل بو ً
التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )134قاعجة تتعمق بالخىغ" :فتتخمز أف ما ال يباع بػجو مغ

الػجػه ال يجػز رىشو ،كأف ما يباع مصمًقا أك في حاؿ دكف حاؿ يجػز ،كأف رقبة الحبذ
كمشفعتو شيئاف ليسا حكساف ال شيء كاحج ،فخقبتو ال يجػز رىشيا أصالً؛ إذ ال تباع في الجيغ

بػجو مغ الػجػه ،كمشفعتو يجػز رىشيا إذا كانت عمى الخاىغ عمى اختالؼ في رىغ الغخر" .كلو
مدائل كثيخة في الخىغ كفي مشافعو ،كليذ السقرػد تتبع كل مدائل الخىغ؛ إذ السقرػد إثبات

مدألة الخىغ كإحجػ األساليب السالية التي ذكخىا التاجػرؼ في التحييل ،كقج أضحى الخىغ في
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الػقت الحاضخ إحجػ السدائل السعاصخة الستعمقة بالبيع كالذخاء ،بعج أف تعاممت بو البشػؾ؛
لتػثيق ما تقخضو لمسدتثسخيغ كغيخىع ،كنتج عشو مغ السدائل الشازلة الكثيخ.
 )7الذخاكة أك الذخكة :كىي أىع أنػاع التجارة ،كأبخز مطاىخ االقتراد العالسي في عرخنا
الحاضخ ،كىي باب كاسع فقج يذتخكػف في الريج كفي العسل كفي السدارعة كفي البيع كالذخاء،
كغيخ ذلظ ،كالسقرػد ىشا الذخكة في التجارة ،أؼ البيع كالذخاء ،كقج ذكخىا عبج الدالـ

التاجػرؼ في التحييل ( ،2007مج  ،3ص ،)227كذكخ جسمة مغ السدائل الشازلة فييا ،كمغ
ذلظ قػلو" :لمذيخ عبج القادر الفاسي -رحسو هللا :-كأما الدرع السذتخؾ أك الصعاـ أك غيخ ذلظ،
فاألصل أف ال يتبخع أحج كال يترخؼ إال بإذف الذخيظ ،لكغ ما ال يتذاح الشاس في مثمو فال
بأس بو ،كمخجع ذ لظ إلى العخؼ ،كسا قيل في عامل القخاض ،كسا في سساع ابغ القاسع :ال
بأس عمى العامل في إعصاء الكدخة لمدائل ،ككحا الذخاب كالساء ،ابغ رشج :ألنو مغ اليديخ
الحؼ ال يتذاح بسثمو ،انتيى ،انتيى" .فالذخكة ليا أنػاع كثيخة ،كفييا كالـ كشخح شػيل في كتب
الفقو ،كما ذكخناه إنسا ىػ لمجاللة عمى أف الذخاكة إحجػ األساليب في البيع كالذخاء عشج

التاجػرؼ كغيخه ،كفي عرخنا الحاضخ ضيخت الذخكات العالسية الكبخػ كخافج مغ أعطع ركافج
االقتراد.

اضا أك البيع مزاربة :فالتدسية األكلى عشج السالكية كالذافعية ،كأما التدسية الثانية فعشج
 )8البيع قخ ً
غالبا بيغ شخريغ ،األكؿ صاحب الساؿ ،كيدسى (رب الساؿ)،
الحشفية كالحشابمة ،كىي تشذأ ً
كالثاني العامل ،كيدسى (السزارب) ،كالخبح بيشيسا حدب االتفاؽ ،فإف لع يكغ ربح فالساؿ

لراحبو (ابغ عبج البخ ،1980 ،مج ،2ص  .)771كىحا األسمػب مغ البيع تحجث عشو

اضا
التاجػرؼ في أكثخ مغ مػضع في مدائل متفخقة ،كمغ ذلظ مدألة مغ أعصى ماالً لخجل قخ ً

كعشجما شمبو مغ العامل ادعى أنو ضاع في الدفيشة ،كفييا أنو ال ضساف عمى العامل؛ ألنو

مرجؽ ما لع يطيخ خالؼ كالمو (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،4ص.)73

 )9الخد بالعيب :كىػ أسمػب مغ أساليب البيع ،فالسبيع إف ضيخ فيو عيب ،كاف لمسذتخؼ الخيار
في الخد أك إمزاء البيع ،إال أنو ال قياـ لمسبتاع بعيب يججه بعج شيخ في األنعاـ مغ تاريخ

البيع حدبسا حكع بو غيخ كاحج مغ فقياء عرخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص.)40
)10

اإلجارة :كىي مغ أساليب البيػع؛ ألنيا بيع مشافع ،كلمفقياء فييا كالـ شػيل في الذخكط

كاألنػاع ،يقػؿ الكذشاكؼ (د.ت ،مج ،1ص )321في تعخيفيا" :عقج يفيج تسميظ مشافع شيء
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مباح مجة معمػمة بعػض غيخ ناشئ عغ السشفعة" ،كقج تحجث عشيا الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ
(التاجػرؼ ،2007 ،مج ،4ص )87مغ خالؿ جسمة مغ مدائل الشػازؿ ،كإجارة الحيػانات،
كأجخة السعمع ،كأجخة الحخاسة كغيخىا ،كما ييسشا ىػ أف اإلجارة إحجػ كسائل بيػع السشافع
السعسػؿ بيا ،كتتعمق بيا جسمة مغ الشػازؿ القجيسة كالسعاصخة ،فالعسل كأجػر العساؿ في كقتشا
الحاضخ إحجػ مطاىخ الحزارة ككسائل الكدب كالسعيذة ،فالعساؿ في كل نػاحي الحياة مغ
التجارة كالدراعة كالرشاعة كالتعميع كاإلعالـ ،كما الػضائف الحالية في البمجاف كالسجتسعات إال
صػرة مغ صػر اإلجارة.
 .2.2ما انفخد بو اإلمام في فقو البيػع مغ خالل كتاب تحييل السعيار:

يعج السحىب السالكي الدائج في بالد السغخب العخبي ،كلمدادة السالكية في ىحه الجيار مؤلفات

جميمة القجر ،كلسا كاف الذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ مغ معتشقي ىحا السحىب فقج أشار إلى جسمة
مغ انفخادات اإلماـ مالظ في كتاب التحييل ،كمغ ذلظ ما يأتي:

 )1مدألة الخد في الجرىع الختالؼ الػزف :أشار إلييا التاجػرؼ ( ،2007مج ،ص )77-76بقػلو:
مالكا يقػؿ :بكخاىة الخد في الجرىع عمى األصل ثع خففو لزخكرة الشاس
"ىحا بعج أف قاؿ :كاف ً
إليو ،كلسا رجع إليو مالظ ،قاؿ ابغ القاسع :ىػ السذيػر مغ السحىب ،انتيى .لكغ قاؿ السػاؽ:
قاؿ مالظ :كشا نسشعو ،أؼ الخد في الجرىع ،كيخالفشا أىل العخاؽ ،ثع أجدناه لزخكرة الشاس؛ ألنيع

ال يقرجكف بو صخًفا ،فكاف س يجؼ ابغ الدخاج يقػؿ :رجع مالظ في الخد في الجرىع؛ لقػؿ غيخه
مغ أجل الزخكرة ،فتمظ الذخكط التي شخشيا الستأخخكف مغ غيخ أف يذتخشيا اإلماـ كال

يخالف قج يقع في بعزيا نطخ ،مغ ذلظ اتحاد السخدكد عميو ،قاؿ أكؿ مغ شخشو ابغ أبي

زمشيغ ،كمغ ذلظ شخط الػزف إذا كاف العخؼ تخكو ،كاف يحكي عغ بعس شيػخو الجػاز،
انتيى" .كلع يػرد التاجػرؼ أؼ تعميق عمى السدألة كاكتفى بشقل األقػاؿ ،كيفيع مغ ذلظ أف

أحكاـ السعامالت قج تتغيخ لتغيخ التعامالت السالية كفًقا لزخكرة السجتسع ،كلحا فبعس السالكية
خالفػا إماميع في كثيخ مغ السدائل.

 )2بيع العجيغ بالعجيغ أك العجيغ بالخبخ متفاضالً :ركػ عغ اإلماـ أف ذلظ يجػز ،كفي السجكنة

بأسا
(األصبحي1994 ،ـ ،مج ،3ص" :)152قمت لسالظ :فالعجيغ بالخبد؟ قاؿ :ال أرػ بو ً

متفاضالً كأراه مثل الجقيق" ،يقػؿ ابغ رشج ( ،2004مج ،3ص  )157في بياف عمة الحكع عشج
اإلماـ مالظ" :فإف مالكا يخػ في كثيخ مشيا أف الرشعة تشقمو مغ الجشذ -أعشي :مغ أف يكػف
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احجا -فيجيد فييا التفاضل ،كفي بعزيا ليذ يخػ ذلظ" ،ىحا في العجيغ بالعجيغ ،كأما
جشدا ك ً
ً
العجيغ بالخبخ فيػ أكلى في الخخكج الجتساع الرشعة في االثشيغ .كىحه السدألة أشار إلييا
التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )69في جػاب الذيخ عبجالقادر الفاسي عغ السدألة.

عجا دكف كزف :قاؿ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )81عغ الحصاب:
 )3اقتزاء الجراىع مغ الخياؿ ً
"كعمع مغ كالـ السجكنة أنو ال يرح أف يقتزيو عغ السائة درىع مائتيغ درىع أنرا ًفا ،كال عغ
ىسا عغ نرفيغ ،كىػ ضاىخ ،وهللا
ىسا ،كال عغ درىع نرفيغ كال در ً
السائة نرف خسديغ در ً
أعمع ،انتيى" ،كالعمة في ذلظ كسا في السجكنة (األصبحي ،1994 ،مج ،3ص :)31قمت :كلع

عجدا ،قمت :كىحا
كالتدعػف أكثخ مغ السائة الجرىع األنراؼ؟ قاؿ :ألف ىحا بيع إذا كاف الدمف ً
بيعا؟ قاؿ :ألف الخجل إذا أسمف الخجل عذخة
قػؿ مالظ؟ قاؿ :نعع قمت :كمغ أيغ جعمو مالظ ً
بعا مغ كل ديشار ثع أعصاه عذخة دنانيخ قائسة
بعا ر ً
سجسا مغ كل ديشار أك ر ً
سجسا ً
دنانيخ تشقز ً
كاف إنسا تخؾ لو الحؼ قزاه فزل كزنيا ،فيحا ال بأس بو إذا لع يكغ في ذلظ كأؼ كال مػعج كال

سشة جخيا عمييا إذا استػػ العجد ،كإف أعصاه تدعة ككانت أكثخ مغ كزنيا فيػ بيع الحىب

عجدا
بيعا ،كال يرمح إذا كانت ً
بالحىب متفاضالً فال خيخ فيو؛ ألنو لسا اختمف العجد صار ً
بغيخ كيل إال أف يدتػؼ العجداف فيكػف الفزل في أحجىسا فال بأس بحلظ".

 )4أكخية الجكر إذا لع يرفيا :أشار إلييا الذيخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )100كنقل نز
السجكنة ،كىي مغ مدائل الخالؼ بيغ مالظ كالذافعي ،فسحىب اإلماـ مالظ يخػ الجػاز إذا

اكتخاىا بالجنانيخ كلػ اختمف الشقج ،كمشع ذلظ الذافعي ،قاؿ ابغ رشج ( ،2002مج ،4ص :)12
"ككحلظ اختمف مالظ كالذافعي إذا لع يحجد السجة ،كحجد القجر الحؼ يجب ألقل السجة ،مثل أف

معمػما ،فقاؿ الذافعي :ال
أمجا
يقػؿ :أكتخؼ مشظ ىحه الجار الذيخ بكحا ،كال يزخباف لحلظ ً
ً
يجػز .كقاؿ مالظ كأصحابو :يجػز عمى قياس :أبيعظ مغ ىحه الربخة بحداب القفيد بجرىع،
كىحا ال يجػز غيخه ،كسبب الخالؼ :اعتبار الجيل الػاقع في ىحه األشياء :ىل ىػ مغ الغخر
مانعا ،بيشسا اعتبخه مالظ مغ
السعفػ عشو أك السشيي عشو؟" ،فالذافعي اعتبخ الجيل كالغخر ً
السعفػ عشو.
 )5رىغ مغ أحاط الجيغ بسالو :أجازه اإلماـ مالظ ،ففي تيحيب السجكنة (البخاذعي ،2002 ،مج،3

ص" :)626كرىغ مغ أحاط الجيغ بسالو جائد ما لع يفمذ ،كيكػف السختيغ أحق بالخىغ مغ
الغخماء" ،كسبب الخالؼ بيغ الذافعي كمالظ كسا يقػؿ ابغ رشج ( ،2004مج ،4ص:)55
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اىشا صح أف يكػف
"كالخالؼ آيل إلى ىل السفمذ محجػر عميو أـ ال؟ ككل مغ صح أف يكػف ر ً
تيشا".
مخ ً

مالكا يقػؿ بالجػاز ،كنز
 )6اجتساع بيع كإجارة :ذكخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،4ص )95أف ً
كالمو في السجكنة (األصبحي ،1994 ،مج ،3ص " :)414قاؿ :ألف مالكا يجيد البيع كاإلجارة
أف يجتسعا في صفقة كاحجة" ،كيقػؿ ابغ رشج ( ،2004مج ،3ص" :)182كاختمف العمساء مغ

معا في عقج كاحج ،فأجازه مالظ ،كأصحابو ،كلع يجده الكػفيػف كال
ىحا الباب في بيع كإجارة ً
الذافعي؛ ألف الثسغ يخكف أنو يكػف حيشئح مجيػالً ،كمالظ يقػؿ :إذا كانت اإلجارة معمػمة لع

يكغ الثسغ مجيػالً ،كربسا رآه الحيغ مشعػه مغ باب بيعتيغ في بيعة" ،كفي تجػيد مالظ الجتساع

البيع كاإلجارة تدييل كتخفيف عمى الشاس؛ إذ الحياة تتصمب كثيخ مغ البيػع كاجتساعيا ،كلكغ

ذلظ مذخكط بكػف اإلجارة معمػمة ،حتى ال يكػف ىشالظ مجخل لمخالؼ كالذقاؽ بيغ الشاس.

 )7األكصياء ال يخخجػف مغ الػالية إال بإشالؽ كصيو :كعميو ال يشفح بيعيع كال ترخفاتيع ،كىحا

ىػ السذيػر مغ محىب اإلماـ مالظ ،كعشجه أف ىؤالء ال يخخجػف الػالية إال بإشالؽ كصيو لو

مقجما ،مغ قبل األب بال خالؼ ،أك بإذف
مغ الحجخ ،أؼ :يقػؿ فيو إنو رشيج ،إف كاف
ً
مقجما مغ غيخ األب عمى اختالؼ في ذلظ (ابغ رشج،2004 ،
القاضي مع الػصي إف كاف
ً
مج ،4ص ،)64كىحه السدألة ذكخىا التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )172في جػاب أبي القاسع
محجػر كأصبح يترخؼ كالعقالء كالخشجاء فيكػف مدؤكالً عغ
ًا
عطػـ عغ مدألة مغ كاف
أعسالو.

 )8الزامغ كالسزسػف ككالىسا مػسخ( :ابغ رشج ،2004 ،مج ،4ص" :)80كاختمفػا إذا حزخ

الزامغ كالسزسػف ككالىسا مػسخ :فقاؿ الذافعي كأبػ حشيفة كأصحابيسا كالثػرؼ كاألكزاعي

كأحسج كإسحاؽ :لمص الب أف يؤاخح مغ شاء مغ الكفيل ،أك السكفػؿ .كقاؿ مالظ في أحج قػليو:
ليذ لو أف يأخح الكفيل مع كجػد الستكفل عشو ،كلو قػؿ آخخ مثل قػؿ الجسيػر" ،كالذاىج ىشا

ىػ انفخاده في كػنو ال يأخح الكفيل مع كجػد الستكفل عشو ،كىحا ما ذكخه التاجػرؼ عغ الذيخ
أحسج السكشى ما نرو" :كصح عمى كجيو بالسعخكؼ أف الزامغ ال يصالب مع حزػر

السزسػف
مػسخا ،ليذ بكثيخ المجد كالسصل" ،كىحه السدألة ليا نػازؿ كثيخة في عرخنا تتعمق
ً
بالزساف كالكفالة سػاء في البيػع أك الغخامات أك الخرػمات ،كما ذىب إليو الجسيػر أقخب

لحفع حقػؽ الشاس مغ الزياع ،إال أف يقاؿ :إف القزاء ىػ الحؼ يمدـ الستكفل عميو إذا كاف
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مػسخا ،فقػؿ مالظ في ىحا الػجو قػؼ؛ ألف الستكفل عشو ىػ السدؤكؿ األكؿ عغ إرجاع الحق
ً
مػسخا.
لراحبو ،كيمدـ بحلظ ما داـ
ً

 )9غمة السغرػب :كاألمػاؿ السغرػبة مغ عقار كتجارة كحيػاف كغيخىا إف نتج مشيا غمة فإف
حكسيسا حكع الذيء السغرػب ،فطاىخ قػؿ اإلماـ مالظ التفخيق بيغ االستعساؿ كاالستغالؿ،
عبجا فاستخجمو
يقػؿ ابغ الجالب ( ،2004مج ،2ص" :)299كمغ غرب حيػ ًانا كاستعسمو أك ً
دار فدكشيا فال أجخة عميو في سكشاىا،
فال شيء عميو في استعسالو كاستخجامو ،كمغ غرب ًا

دار أك حيػ ًانا أك غيخ ذلظ فاستغمو رد غمتو عمى ربو".
كمغ غرب ًا
 .3.2بعس صػر السعامالت السالية السحخمة مغ خالل كتاب تحييل السعيار:

أمخ اإلسالـ اإلنداف بالدعي في األرض كاألكل مغ خياراتيا ،كأباح لو التعامالت السالية،
كاستثشى فقط بعس التعامالت ،قاؿ تعالى( :ىػ َّال ِحؼ جعل َل ُكع ا ْألَرض َذُلػًال َفام ُذػا ِفي مش ِ
اكِب َيا
ََ
ََ َ ُ ْ َ
ْ
َُ
َك ُكمُػا ِم ْغ ِرْزِق ِو َكإَِل ْي ِو ُّ
َح َّل
(كأ َ
الش ُذ ُ
ػر) (السمظ ،)15 ،كقاؿ تعالى في بياف إباحة البيع كحخمة الخباَ :
َّللاُ اْلَب ْي َع َك َح َّخـ ِّ
الخَبا) (البقخة.)275 ،
َّ
َ
كفي كتاب التحيل لمذيخ التاجػرؼ الكثيخ مغ الرػر السحخمة في باب البيػع كالسعامالت
السالية ،كمشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ما يأتي:

 )1بيع المحع كشخائو ج ادًفا بجكف حخز :فال يرح البيع أك الذخاء ج ادًفا دكف تقجيخ كخخص؛ لسا فيو
مغ الغخر كالجيالة ،فإف عخؼ البيع كالسذتخؼ قجره بالخخص كالتقجيخ جاز (التاجػرؼ،2007 ،
مج ،3ص.)9
 )2بيع السجبػر كالسكخه  :كإنسا حخـ السكخه ألنو ضمع ،كال إرادة لمبائع في البيع ،كالخضا شخط
لرحة البيع ،ككحا السجبػر إال أف صحة البيع متػقفة عمى مػافقتو كإال فال ،كمثمو بيع ممظ

الغيخ دكف رضاه (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،3ص.)21 -18

دار عمى غائب كزعع أف بيا
 )3بيع الفزػلي :كىػ بيع ممظ الغيخ بجكف إذنو أك عمسو ،كسغ "باع ًا
ككمو عمى بيعيا كال يعخؼ ذلظ إال بقػلو ،فاشتخاىا مشو مغ يعمع أنيا لمغائب ،ثع قجـ الغائب
فأنكخ التػكيل ،فقاؿ :سحشػف :إف كاف ىحا الػكيل يقػـ عمى الجار كيشطخ فييا حتى تثبت لو
شبية الػكالة فالغمة لمسبتاع ،كإف كاف ليذ لو شبية فالسذتخؼ مشو كالغاصب كالذبية

لمسدتحق" (التاجػرؼ ،2007،مج ،3ص.)21
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 )4بيع الػكيل لشفدو :كىي أشبو بالقػاعج الفقيية التي تشجرج تحتيا صػر السدائل كالفخكع ،كقج أكرد
شائعا في مػضع
سيسا
ً
الذيخ التاجػرؼ مغ ذلظ مدألة امخأة ككمت رجالً يشػب عشيا في بيع ً
شجخ زيتػف فباع الػكيل لشفدو .فشقل الجػاب عغ ذلظ في ىحه الشازلة أنو بيع غيخ جائد؛ ألف
الػكيل عمى البيع معدكؿ عمى البيع لشفدو ،كالسخأة السحكػرة مخيخة في الفدخ حاؿ كجػده أك
أعمى الكيسة حاؿ تغيخه في األسػاؽ (التاجػرؼ ،2007 ،مج ،3ص.)56-55
 )5الخبا :كىػ مغ السعامالت السحخمة شخًعا ،كال خالؼ بيغ الفقياء في حخمتو؛ لػركد الشرػص
القخآنية كالشبػية ،كألف التعامالت الخبػية فييا زيادة بغيخ حق أك مفاضمة في أجشاس معمػمة،
كيجخل فييا كل الرػر الخبػية التي تذسل تمظ الديادة الشاتجة عغ ربا ،كالخبا نػعاف :ربا

الفزل ،كربا الشديئة .كقج ذكخ التاجػرؼ مدائل متفخقة ككاف جػابيا الحخمة؛ لعمة الخبا ،كمغ

ذلظ قػلو -رحسو هللا ،2007( -مج" :)90-89 ،3كسئل مغ ىحا السعشى عغ السعاممة الخبػية
إذا فاتت ما الحؼ يمدـ اإلنداف إذ ذاؾ ىل يكفي التػبة في ذلظ أك ال بج مغ الترجؽ بكل ذلظ
أك بعزو؟ فأجاب :كأما السعاممة الخبػية فقاؿ في السػشأ في باب القخاض :كمغ البيػع ما يجػز

1
أبجا ،ال يجػز فيو
الخُّد ً
في غيخه إذا تفاكت أمخه كتفاحر رده ،فأما الخبا ،فإنو ال يكػف فيو ِإالّ ّ
قميل ،كال كثيخ ،مسا يجػز في غيخه ،كذلظ أف هللا تبارؾ كتعالى قاؿ( :يا أَي َّ ِ
آم ُشػا اتَُّقػا
ُّيا الح َ
َ َ
يغ َ
َّللاَ َكَذ ُركا ما َب ِقي ِم َغ ِّ
طَم ُسػ َف) (البقخة ،)279-278 ،كفي نػازؿ البخزلي
َّ
(كَال تُ ْ
الخَبا) إلى قػلوَ :
َ َ
عغ ابغ السػاز :إف قارض الشرخاني فخبح فدخ القخاض كرد إلى السدمع رأس مالو ،كىحا عشجؼ

إذا قارضو عمى عمع مشو أنو يعسل بالخبا ،كأما إذا قارضو كىػ يخػ أف ال يعسل بالخبا ثع خذي

كجػبا ،انتيى .وهللا
أف يكػف قج عسل بو ،ترجؽ بالخبح استحد ًانا ،كإف تحقق ذلظ ترجؽ بو
ً
أعمع" .كالكالـ في ىحا يصػؿ ،فكتب الفقو كالتفاسيخ كغيخىا مميئة بالحجيث عغ الخبا كمفيػمو

كأنػاعو كأض اخره ،كمسا ال شظ فيو أف ضخره عمى السجتسع ضاىخ كفاحر ،كما ذكخ التاجػرؼ
كغيخه مغ الشػازؿ يؤكج أف التداىل في بعس صػره قج يقع فييا بعس الشاس ،كعرخنا

الحاضخ أكثخ ابتالء في التعامالت الخبػية خاصة مع ضيػر البشػؾ كازدياد حاجات الشاس مغ
متصمبات الحياة السجنية ،فشدأؿ هللا الدالمة كالعافية.

 1نرو في السػشأ" :ك ِمغ اْلُبُيػِع ما يج ُ ِ
أم ُخهُ" (األصبحي ،2016 ،مج ،3ص.)36
ُ
ػز إذا تفاكت ْ

26

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

 )6الغر كالخجاع كالتجليذ كالتغخيخ :كىػ مغ البيػع السحخمة ،كىي مغ الدمػكيات الحقيخة التي
يخفزيا اإلسالـ ،كقج ذكخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،4ص )44مدألة مغ باع جخة مكدػرة،
كىي في السعيار عشج الػنذخيدي ( ،1990مج ،1ص )57بمفع" :كسئل دمحم بغ عبج السمظ
الخػالني عسغ باع جخة كىي مكدػرة كىػ عالع فرب فييا السذتخؼ زيتًا فيمظ .فأجاب :ال
ضساف عميو؛ ألنو غخر بالقػؿ ،بخالؼ الكخاء؛ ألنو في الكخاء غخ مغ نفدو .انتيى .كلع يدد

شيئا" ،ككالـ التاجػرؼ ىحا يؤكج أف ىحه الرفات السحخمة كاف بعس الشاس يتعاممػف
عمى ىحا ً

بيا في تمظ القخكف ،بل كال زاؿ كثيخ مغ الشاس يتعاممػف بيا في عرخنا الحاضخ رغع عمسيع
بحخمتيا ،كمع انتذار التجارة كاتداع التعامالت السالية اليػـ في األسػاؽ التقميجية كاإللكتخكنية
كغيخىا ضيخت الكثيخ مغ صػر الغر كالخجاع في البيػع ،كىي بحاجة إلى تتبعيا كالتشبيو عمييا
كتححيخ الشاس مشيا ،كتعميع كيفية التعامل معيا ،كتخميز السجتسع مشيا.
.3السعامالت السالية وأثخىا مغ خالل كتاب التحييل:

 .1.3أثخ فقو السعامالت السالية في الفقو السالكي عمى الفخد والسجتسع:
أفخدا كمجتسعات مػجيات كإرشادات في التعامالت السالية كغيخىا ،ككضع
قجـ اإلسالـ لألمة ً
أسدا ميسة لالقتراد ،كيعج الفقو اإلسالمي مغ العمػـ التي عالجت قزايا السجتسعات السالية،
ً

بارز في تعميع الشاس أمػر ديشيع كدنياىع ،كلسا كانت السعامالت السالية
دكر ًا
ككاف لمدادة السالكية ًا
مغ أكثخ القزايا مالمدة لحياة الشاس العسمية كالسعيذية ضيخ أثخ فقو السعامالت السالية في الفقو
السالكي عمى الفخد كالسجتسع ،كمغ ذلظ ما يأتي:
 )1األخح بالشاس عمى ىجػ اإلسالـ :كيطيخ ذلظ مغ خالؿ بياف السعامالت السالية السباحة
كالسحخمة ،فمغ تجج في الفقو اإلسالمي مغ يقػؿ باإلباحة السصمقة كسا تجعيو األنطسة الميبخالية،
اما بحلظ ،فقج أخحكا الشاس بكتاب هللا كسشة نبيو  ،كعميو
كالفقياء السالكية مغ أجل العمساء التد ً
فيشبغي أف االقتجاء بيؤالء العمساء في أخح األحكاـ مغ أدلتيا الرحيحة ،كأف ال يتأثخ أحج
باألفكار الفمدفية الحجيثة التي كضعيا البذخ بيجؼ جسع أكبخ قجر مغ الساؿ دكف مخاعاة

جػانب األخالؽ كالكيع.
شخكحا
 )2السداىسة في حل مذاكل السجتسع العامة :قجـ فقياء السالكية مغ خالؿ فقو السعامالت
ً

عسػما ،كمشيا فقو السعامالت؛ كانت ىي الحل لكثيخ مغ مذكالت
كقػاعج في عمع الفقو
ً
كتداؤالت الشاس حػؿ السعامالت السالية كالبيع كالذخاء كالذخاكة كالقخاض كالدمع كالدمف
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كالػكالة كالذفعة كغيخىا ،ككضحػا لمشاس السعامالت السحخمة كالسباحة؛ ليكػنػا عمى بريخة مغ
اف اْل ُس ْؤ ِم ُشػ َف لَِي ْش ِف ُخكا َك َّاف ًة
(ك َما َك َ
أمخىع ،كىحا الجكر ىػ الحؼ حس هللا تعالى عميو بقػلو تعالىَ :
ِ
َفَمػَال نَفخ ِمغ ُك ِل ِفخَق ٍة ِمشيع َ ِ
الج ِ
يغ َكلِ ُي ْش ِح ُركا َق ْػ َم ُي ْع ِإ َذا َر َج ُعػا ِإَل ْي ِي ْع َل َعَّم ُي ْع
شائَفةٌ لَِيتََفَّق ُيػا ِفي ّ
ْ ََ ْ ّ ْ
ُْْ
َي ْح َح ُرك َف) (التػبة.)122 ،

 )3اإلجابة عغ نػازؿ الشاس :تتدع الحياة بالتغيخ كالتبجؿ ،يقػؿ هللا تعالىِ :
َّاـ ُن َج ِاكلُ َيا َب ْي َغ
َ
(كتْم َظ ْاألَي ُ
الش ِ
َّ
اس) (آؿ عسخاف ،)140 ،كمع ىحا التجاكؿ بيغ الشاس تطيخ كثيخ مغ الشػازؿ كالسدتججات
في كل عرخ كمرخ ،كىحه الشػازؿ بحاجة إلى بياف حكسيا كمػقف الذخع مشيا ،كقج كاف
عسػما ،فالسصالع لكتب الشػازؿ السغخبية يجج نفدو أماـ
لفقياء اإلسالـ إسيامات في فقو الشػازؿ
ً
بحخ زاخخ متالشع األمػاج ،فقج ال مدت كل ما لو صمة كعالقة بحياة الشاس ،كتشاكلت
مػضػعات شتى مغ الشػازؿ كالسدتججات (الرسجؼ ،2007 ،ص .)223فقج قجـ الدادة
كشػز جسة في فقو الشػازؿ عامة ،كمغ كتبيع في فقو الشػازؿ ما
السالكية في بالد السغخب العخبي ًا
يأتي (الخميح ،2011 ،ص:)130
أ .كتاب أحكاـ ابغ سيل ،أك نػازؿ ابغ سيل ،كمعخكؼ باسع "اإلعالـ بشػازؿ األحكاـ".

ب .السعيار السعخب كالبياف السغخب في فتاكػ أىل أفخيكية كاألنجلذ كالسغخب ،لمػنذخيدي،
كىػ الكتاب الحؼ عسل عميو التاجػرؼ التحييل.

ج .مجسػعة فتاكػ عمساء غخناشة ،ألبي القاسع دمحم بغ شخكاظ العكي األنجلدي.
د .نػازؿ البخزلي السدسى بػ"جامع مدائل األحكاـ لسا ندؿ مغ القزايا بالسفتيغ كالحكاـ" ،ألبي
القاسع أحسج البمػؼ البخزلي ،كتاب قيع مختب كدب أبػاب الفقو.

ق .األجػبة التػندية عمى األسئمة الغخناشية ،ألبي عبج هللا الخصاع التػندي.
ك .األجػبة الكبخػ ،ألبي دمحم عبج القادر بغ عمي بغ يػسف الفاسي.
ز .فتاكػ الذاشبي ،ألبي إسحاؽ إبخاليع بغ مػسى الذاشبي.

ح .محاىب الحكاـ في نػازؿ األحكاـ ،لمقاضي عياض بغ مػسى اليحربي البدتي.
ط .مػاىب ذؼ الجالؿ في نػازؿ البالد الدائبة كالجباؿ ،لسحسج بغ عبج هللا الكيكي.
ؼ .نػازؿ السدشاكؼ ،ألبي عبج هللا دمحم بغ أحسج السدشاكؼ البكخؼ الجالئي.

كليع كتب كثيخة يرعب حرخىا كتتبعيا في ىحا البحث السرغخ؛ فميذ اليجؼ ىػ
استقراء جسيع كتب الشػازؿ كإنسا اإلشارة إلى دكر فقياء السالكية في خجمة الشاس مغ خالؿ
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فقو الشػازؿ كالسدتججات ،كقج كانػا -رحسيع هللا -قخيبيغ مغ السجتسع المدػا حاجاتيع كحمػا
مذاكميع.

 )4حخص اإلسالـ عمى تشطيع العالقة بيغ البذخ :فقج دعا اإلسالـ إلى التعاكف عمى البخ كالتقػػ،
اؿ َكاْلَب ُشػ َف ِز َيش ُة اْل َحَي ِاة ُّ
الج ْنَيا) (الكيف ،)46 ،فمكي ال يغتخ
كدعا إلى التعاير ،كبيغ ليع أف (اْل َس ُ
ِ
بيا الشاس بيغ ليع ما ىػ أىع فقاؿ( :كاْلب ِاقيات َّ ِ
َم ًال)
الرال َح ُ
َ َ َ ُ
ات َخ ْيٌخ ع ْش َج َرِّب َظ ثََػ ًابا َك َخ ْيٌخ أ َ
(الكيف ،)46 ،كمع ذلظ فال يدمع الشاس مغ الخالفات في البيع كالذخاء ككع مغ عجاكة نذأت
بيغ األقارب بدبب الطمع في السدائل السالية ،كأصجؽ شاىج عمى ذلظ حرػؿ كثيخ مغ
يخ ِم َغ
(كإِ َّف َكِث ًا
السشازعات بدبب الجػر في أجػر العساؿ كالجخاء أك الجػر في القدسة كالذخاكة َ
اْلخَم َ ِ ِ
ز ُيع َعَمى َب ْع ٍ
س) (ص ،)24 ،مسا يجؿ عمى أىسية االلتداـ بأحكاـ اإلسالـ
ُ
صاء َلَي ْبغي َب ْع ُ ْ
ضا عمى تالحع أفخاد السجتسع (الجخبػع،
في تشطيع الساؿ كمعامالتو ،كضخكرة الخضا بحلظ؛ حفا ً

 ،2003ص . )24 ،كقج أدرؾ ذلظ فقياء السالكية فجكنػا كألفػا في نػازؿ السعامالت ،كالسصالع
كثيخ مغ الخالفات السالية بيغ الشاس كاف الدادة السالكية مغ
لكتب السالكية في الشػازؿ يجج ًا
قزاة كفقياء ىع السبادركف لحميا؛ كفًقا لتعاليع اإلسالـ الحشيف.
 )5الػاقعية في التعامل مع القزايا السالية :اتدع الفقو السالكي بالػاقعية في التعامالت السالية كما
يتعمق بيا مغ أحكاـ ،فشػازؿ الفقو لع يخس فييا الفقياء إال بعج االشالع الجقيق عمى السدألة
كحيثياتيا ،كذلظ ألف مشاط األحكاـ كتحكيقاتيا متعمقة بترػر السدائل ،فالحكع عمى الذيء فخع
تامة مع ما يتعمق بيا مغ األسباب
عغ ترػره ،كال تترػر السدألة إال إذا عخفت معخفة ً
كالسدببات كمخاعاة العخؼ كالسرالح العامة ،كغيخ ذلظ مغ السعصيات الطاىخة كالخفية ،فإذا
ُعخفت ىحه الستعمقات سيل الحكع عمييا (الخميح ،2011 ،ص ،)69فالصبيب ال يرف الجكاء
إال بعج التذخيز الجقيق لمسخض .كالػاقعية مغ أبخز سسات السحىب السالكي في فقو
كثيخ ما تجخميا الخالفات بيغ
السعامالت كغيخىا ،كيدداد األمخ أىسية كػنو يتعمق باألمػاؿ التي ًا
الشاس ،كلحا يتحخػ الفقياء معخفة تفاصيل السدائل ،كيزعػف احتساالت لبعزيا إذا لع تكغ
السعمػمة متػفخة ،كىحه ىي الػاقعية التي تالمذ حياة الشاس كمعيذتيع.
 )6اإلسياـ في بث ركح االجتياد كتصػيخ أدكات فقو السعامالت :فسا قجمو الدادة السالكية كغيخىع
مغ فقياء السدمسيغ ال يشبغي التػقف عشجه ،بل يجب عمى األمة االستفادة مشو كمػاصمة الديخ
في تتبع نػازؿ السعامالت السالية كبياف أحكاميا ،كالتججيج في فقو الشػازؿ ،فإذا فيست األصػؿ
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التي بشى عمييا ىؤالء العمساء األفحاذ أحكاميع في الخرائز االجتيادية كغيخىا ،فديشتج عغ
ذلظ خبخة كقخيحة عمسية يسكغ االعتساد عمييا في عرخنا؛ لبياف أحكاـ نػازؿ السعامالت السالية
كمدتججاتيا ،فسا تخكو ىؤالء مغ العمػـ كالقػاعج لو أثخىا كأىسيتو لألجياؿ الحاضخة ،كيدانجىع
لمػقػؼ في كجو الذبيات السالية السعاصخة ،كاالستسخار في بياف أحكاـ هللا في كل ما جج مغ
مدائل كنػازؿ.
 )7الحخص عمى تقري األحكاـ التي تمبي مرالح الشاس كحاجاتيع :مغ األصػؿ التي يدتشج
عمييا السالكية في األحكاـ (السرمحة السخسمة) كيدسػنو االسترالح ،يقػؿ القخافي (،1994
مج ،1ص" :)152كأما السرمحة السخسمة فغيخنا يرخح بإنكارىا ،كلكشيع عشج التفخيع تججىع
يعممػف بسصمق السرمحة ،كال يصالبػف أنفديع عشج الفػارؽ كالجػامع بإبجاء الذاىج ليا باالعتبار،
بل يعتسجكف عمى مجخد السشاسبة ،كىحا ىػ السرمحة السخسمة" ،كمغ الذػاىج عمى ذلظ جػاز
بيع البخنامج ،كىػ مغ السدائل الشازلة أياـ اإلماـ مالظ ،كالبخنامج يعشي" :الجفتخ السكتػب فيو

صفة ما في العجؿ مغ الثياب السبيعة؛ لتذتخػ عمى تمظ الرفة ،كأجيد لسا في حمو مغ الحخج
عمى البائع مغ تمػيثو كشجه ،إذا لع يعجب السذتخؼ" (ابغ خميل التتائي ،2014 ،مج،5
ص ،)51كفي السجكنة (األصبحي ،1994 ،مج" :)257 ،3قمت :أرأيت إف باع عجالً ببخنامجو
أيجػز أف يكبزو السذتخؼ كيغيب عميو قبل أف يفتحو في قػؿ مالظ؟ قاؿ :نعع .قمت أرأيت

الخجل يبيع الخجل البد عمى البخنامج فيكبزو السذتخؼ فيفتحو كقج غاب عميو فيقػؿ :لع أججه
عمى البخنامج كيقػؿ البائع قج بعتكو عمى البخنامج؟ قاؿ :القػؿ قػؿ البائع؛ ألف السذتخؼ قج
صجقو حيغ قبس الستاع عمى ما ذكخ لو مغ البخنامج ،قمت :كىحا قػؿ مالظ؟ قاؿ :نعع" ،فكل
ىحا دليل عمى أثخ الفقو السالكي في السعامالت السالية عمى السجتسع كأخحىع الشاس عمى
السرالح كتغميبيا؛ لتمبية حاجة الشاس.
 .2.3نساذج مغ السعامالت السالية مغ خالل كتاب تحييل السعيار:

يعج كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ مغ الكتب التي تحجثت عغ السدائل

الشازلة في عرخه ،كقج جسع فيو فتاكػ عمساء متقجميغ كمعاصخيغ مغ أئسة السحىب السالكي ،كألف
بعزا مشيا كشساذج تعبخ
السدائل السجكنة في كتابو التحييل كميا أك جميا مغ الشػازؿ ،فقج اختخنا ً
عغ السعامالت السالية آنحاؾ ،كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
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 )1مدألة تعامل الشداء في البيع كالذخاء :كفييا يقػؿ الذيخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص- )60
رحسو هللا" :-كسئل عغ البيع لمشداء بالدػـ الجارؼ بيغ الخجاؿ؛ ألف الغالب في بالدنا أف

يسكشػا مفاتح أمػاليع لشدائيع ىل يجػز أـ ال؟ فأجاب :أما مبايعة السخأة متدكجة كانت أك غيخىا
فال بأس بيا ما لع تكغ متيسة باجتساعيا معو عمى فداد أك تكغ محجػرة لألب أك غيخه كأمخىغ
محسػؿ عمى الخشج" .كىحه الحالة مغ السعامالت السالية التي يذخع لمشداء ما يذخع لمخجاؿ مغ
السداكمة في ا لبيع كالذخاء كإمزاء ذلظ مغ عجمو ،كأما شخط عجه اجتساعو عمى فداد فميذ
أيزا -ال يجػز اجتساعيع عمى فداد في التعامالت السالية.
خاص بالشداء ،بل كالخجاؿ – ً
 )2اجتساع الرجقة كالرخؼ في آف كاحج :قاؿ الذيخ التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص - )76-75
رحسو هللا" :-كسئل الذيخ عبج القادر الفاسي بسا نرو :رجل مخ بدائل في الدػؽ كقج نرب
ثػبا كىػ يصمب خالصو ،كالشاس يزعػف عميو ما تيدخ ليع مغ الرجقات دراىع كفمػس،
ً
1
فأخخج ىحا الخجل مغ كيدو مػزكنة كنػػ أنو يترجؽ عميو بشرفيا مثالً ،فصخحيا عمى الثػب

فمػسا مغ الفمػس السصخكحة عمى الثػب؛ ىل يجػز ىحا؟ فقج زعع بعس
السحكػر ،كأخح نرفيا ً
الشاس أف ذلظ مستشع كلع نفيع عمتو .فأجاب :أنو ال مانع مغ ذلظ ،كغايتو اجتساع صخؼ
كصجقة ،كليذ ذلظ مغ العقػد التي ال يجػز اجتساعيا ،فال كجو لسشعو وهللا أعمع" .كإنسا كرد
االستفدار خػًفا مغ الػقػع في محطػرات الخبا أك محطػرات الرخؼ ،فبيغ أف الحالة ىشا
ليدت مغ حاالت الرخؼ السحس ،كإنسا الحالة في صجقة عخض ليا حاجة الرخؼ الحؼ ال
تتحقق الرجقة إال بو ،فبيغ جػازه عمى تمظ الحالة.

 )3البيع الرػرؼ بقرج حخماف الػارث :أشار إليو في مدألة نازلة في امخأة ،يقػؿ التاجػرؼ
( ،2007مج ،3ص" :)108-107كسئل الذيخ أبػ القاسع عطػـ -رحسو هللا -عغ ما
حاصمو :مدألة امخأة ميت ليا أخ ألب ال كراث ليا غيخه ،تبغزو كتقػؿ :ألحخمشو مغ تخكتي،
بيعا في نرف دار ليا مذتخكة معو فييا في الخبع بعج عقج في
كليا ابغ أخت تحبو عقجت معو ً
الخبع اآلخخ ،كاعتخفت في قبس ثسشو فييسا دكف شيػد الكبس ،كاستسخت ساكشة في الجار
السحكػرة ،كسا كانت معسخة ليا بأثاثيا إلى أف سافخت لمحج كماتت مع ابغ أختيا السحكػر ،فيل
يرح البيع أـ ال" .ثع ساؽ جػاب الذيخ أبي القاسع الحؼ أكرد بعس أقػاؿ أىل العمع في أف
1

مػزكنة :قاؿ محقق التحييل لمتاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص :)76قصعة مغ العسمة معخكفة الػزف ،أك نػع مغ
العسمة.
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البائع الداكغ يقرج اليبة ،كالبائعة في ىحا الشازلة كإف خخجت لدفخ الحج فخخكجيا ال يخفع

بصالف البيع لػجييغ (التاجػرؼ  ،2007مج ،3ص:)108

أ .األكؿ :أنيا أبقت أسبابيا في الجار إلى مػتيا باعتخاؼ الحفيج السذتخؼ ،كبقاء شػاغل الػاىب
كالسعصي باإلشالؽ إلى مػتو يبصل العصية.
ب .الثاني :أف خخكج سفخىا لمحج أعع في قرجىا ،كذلظ أف قرجىا الحج ىشا ىػ أحج أمخيغ:
مجخد الحج أك ألجل ترحيح بيعيا لمسصمػب الذخعي مغ حيث بيعيا لو ىػ القرج الثاني
ال القرج األكؿ؛ ألف القرج الثاني ىػ الحؼ يشتفي بو قادح التػليج ،أؼ :الرخؼ الرػرؼ،
كعمى كل كاحج مغ ىحيغ الػجييغ عمى االنفخاد يتقخر حكع الرخؼ الرػرؼ ،كعميو فالبيع
باشل.
 )4بيع العسمة قبل إبصاؿ تجاكليا :كىي مغ مدائل الشػازؿ ،كليا في عرخنا كجػد ،كفييا يقػؿ
التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص" :)121كسئل الذيخ أحسج السكشذ -رحسو هللا -عغ ثالثة

فمػسا ،كالفمػس كقع فييا الكالـ ،كلع
تذاركػا في بيع صػؼ أثالثًا بيشيع ،فكبزػا جل ثسشو ً
يبصل التعامل بيا ،فقاؿ أحجىع لراحبو الحؼ بيجه الفمػس :اشتخؼ مشي نايبي 1مشيا الحؼ ىػ
كحا ككحا –عجد معمػـ ،-فاشتخاه بثسغ معمػـ مغ الفزة فبعج ثالثة أياـ بصل التعامل بالفمػس،
فيل يرح البيع بيشيسا كال كالـ ألحجىسا أـ ال؟ فأجاب بعج الرجر بسا نرو :إذا صح بيشيسا
قبل بصالف التعامل بيا فال رجػع لسذتخييا بعج ذلظ ،وهللا أعمع" .كإنسا كانت الفيتا بسزي
البيع؛ ألنو ال ألحجىسا دخل في بصالف الفمػس ،كألف البيع تع بكامل أركانو كشخكشو فيػ
صحيح ،كما ندؿ بعج ذلظ مغ الشػازؿ فيػ مغ تغيخ األحػاؿ التي تحرل كسا لػ كانت الفمػس
عشج البائع قبل البيع.
 )5إصالح الجار السسمػكة عمى الذيػع عمى الجسيع إذا دعي إلصالحو كإال بيع عميو :كقج ذكخ
ليا التاجػرؼ مغ مدائل الشػازؿ مدألة سئل عشيا الذيخ أبػ القاسع عطػـ خالصتيا :رجل

اشتخػ
شصخ عمى الذياع في دار بعج سقػط الذفعة ،كبعج مجة حرل فييا خخًابا ،فصمب
ًا
السذتخؼ مغ شخيكو أف يتحسل معو فخفس فتخافعا في ذلظ ،فكاف رده كسا ذكخه التاجػرؼ
( ،2007مج ،3ص ) 244-243كاآلتي" :فأجاب :إذا كاف األمخ كسا ذكخ ،فممذخيظ الصالب
 1أؼ :ما يشػبشي مغ الساؿ ،ىكحا فدخىا محقق التحييل.
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لإلصالح عمى شخيكو اآلخخ أف يداعجه عمى اإلصالح في الجار السذاعة بيشيسا ،إف لع تقبل
القدسة ،فإف امتشع جبخه الحاكع عمى أف يرمح أك يبيع مسغ يرمح مع الذخيظ ،وهللا أعمع ،كبو
التػفيق" .قمت :كىحه السدألة ليا في عرخنا صػر كثيخة ،خاصة مع ضيػر شخكات العقارات
التي تبشي مجسعات سكشية ككحجات بسئات كآالؼ الذقق ،يذتخؾ الشاس في السجاخل كالسخارج،
كالكيخباء كالساء كالغاز ،كغيخىا مغ الخجمات العامة ،فتحتاج في بعس األحياف إلى الشطافة

كاإلصالح كغيخ ذلظ ،فالبج فييا مغ اإللداـ أثشاء الذخاء في التعاكف ،كالبج مغ سغ القػانيغ
التي تزبط العالقات بيغ الذخكاء ،كتمدـ شخكات العقارات مغ كضع الخجمات السشاسبة التي
تقمل مغ حجكث الخالفات بيغ السذتخيغ.
 )6بيع الػكيل :تقجـ معشا أف الػكالة تعج إحجػ أساليب البيػع ،كبو تتع كثيخ مغ التعامالت السالية،
كىي أمخ تفخضو ضخكرات الحياة ،كمسا ذكخه التاجػرؼ ( ،2007مج ،3ص )297مغ الشػازؿ
شائعا في مػضع شجخ زيتػف
فييا قػلو" :سئل الذيخ أبػ القاسع عطػـ عغ امخأة تسمظ سيسيا ً
تاما مفػضاً ،فحكخ ليا أنو باع عشيا ذلظ بخسدة
أككمت رجالً يشػب عشيا في بيع ذلظ تػكيالً ً

ديشارا؛ فيل يفدخ
ديشارا ،ثع بعج ذلظ ضيخ أنو اشتخػ ذلظ لشفدو كأعصاىا في ذلظ ثالثيغ ً
عذخ ً
بيعو عغ مػكمتو ،كألجل الغبغ الحؼ عمييا في الذخاء الحؼ اشتخػ بو لشفدو كتصالبو باالستغالؿ
في تمظ السجة ،أك بيعو صحيح؟ .فأجاب :إذا كاف األمخ كسا ذكخ فبيع الػكيل السحكػر في ىحه
الشازلة غيخ جائد؛ ألف الػكيل عمى البيع معدكؿ عغ البيع لشفدو ،فالسخأة السحكػرة مخيخة فيو،
فإف اختارت فدخو فدخ ،كرجع إلييا سيسيا السبيع ،إال أف يتغيخ الديع في ذاتو أك في سػقو،

أيزا في بيعو عشيا ،فميا
فيكػف ليا عمى ككيميا السذتخؼ لشفدو األكثخ مشيسا ليا ،كالغبغ قادح ً
الفدخ بو ،كلػ كاف أقل مغ ثمث الثسغ كصػبو الذيخ ابغ عخفة -رحسو هللا تعالى -قائالً :كىػ

مقتزى الخكايات في السجكنة كغيخىا ،وهللا تعالى أعمع ،كبو التػفيق" .قمت :كبيع الػكيل لشفدو
في ىحه السدألة إنسا فدج لمغبغ الحاصل ،كألف الػكيل معدكؿ عغ البيع لشفدو ،لكغ تطيخ
نػازؿ معاصخة اليػـ ،كالػكالء في الذخكات الكبيخة ،إذا اشتخكا ألنفديع مغ الدمع السعخكضة
لمبيع ،فال يقاؿ فيو بأنو بيع فاسج؛ ألف الثسغ محجد معخكؼ ،كال غبغ فيو ،كال تشصبق عميو

ثسشا بعيشو.
السدألة؛ ألنيا في الػكالة التفػيزية التي ال يحكخ السػكل ً
 )7حكع بيع حق االنتفاع أك التشازؿ عشو :كفي ىحا السدألة يشقل التاجػرؼ ( ،2007مج،4
ص ) 124كالـ البخزلي فيقػؿ" :ىحا كنحػه يجؿ عمى أف ما يفعل اليػـ في البالد السذخقية مغ
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بيع كضيفة في حبذ أك نحػه مغ مختبات األجشاد بأنو يخفع يجه عشو خاصة ،كقج كاف يسزي
لشا عغ أشياخشا أف ىحا ال يجػز لػجييغ :أحجىسا :أنو ال يسمظ إال االنتفاع ال السشفعة ،فال
يجػز لو فييا بيع كال لبة كال عارية ،كالػجو الثاني :عمى جػاز تدميع بيعو ،فيػ مجيػؿ ال

يجرؼ بقاؤه فيو ،كال قجر ما يدتحقو ،كقج تقجـ في الجعائل في كتاب الجياد ،كأنو ليذ

بسعاكضة حكيقة ،كمغ شخشو أف يكػف مغ أىل ُحبدو كديػانو".
خاتسة:

بعج الحجيث عغ السعامالت السالية في القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ مغ خالؿ كتاب تحييل

السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ في أبػاب البيػع بقي ذكخ أىع الشتائج كالتػصيات ،كىي عمى
الشحػ اآلتي:

أوالً :أىع الشتائج:
 .1أف كتاب تحييل السعيار لمذيخ عبج الدالـ التاجػرؼ جاء تحييالً كمكسالً لكتاب السعيار السعخب

مزيفا إليو فتاكػ بعس عمساء عرخه.
لمػنذخيدي ،كىػ في فقو الشػازؿ عمى محىب السالكية،
ً
 .2أف فقو نػازؿ البيػع كالسعامالت السالية مغ العمػـ السيسة التي تمبي حاجة الشاس الباحثيغ عغ
حكع الذخيعة لسا استجج مغ مدائل كقزايا معاصخة لع تكغ مػجػدة في العرػر الدالفة.
 .3أف فقو الشػازؿ لو ضػابط البج مغ مخاعاتيا ،فالفكيو إلى جانب كػنو عارؼ بأدلة الذخع كلو قجرة

ممسا بالسدتججات كجدئياتيا قبل صجكر
عمى االجتياد كاالستشباط البج اف يكػف عارًفا بعرخه ً
األحكاـ.

كثيخ عسا قبميا مغ القخكف إال
 .4أف أساليب البيػع في القخنيغ التاسع كالعاشخ اليجخييغ ال تختمف ًا
حيث اختالؼ الدماف كالعرخ الحؼ تختمف فييا الشػازؿ ،فالػكالة كالذفعة كالدمع كالخىغ
كالذخاكة كالقخاض كاإلجارة كالدالمة مغ العيػب كالخد بالعيب ىي مغ أبخز أساليب البيػع التي

أشار إلييا التاجػرؼ في تحييل السعيار.

 .5أف أصػؿ البيػع السحخمة محرػرة في الذخع ،كقج أشار إلى جسمة مشيا الذيخ عبج الدالـ
التاجػرؼ كالخبا كبيع السجبػر كالسكخه كالفزػلي كبيع الػكيل لشفدو كالغر كالخجاع كالتجليذ

كالتغخيخ كغيخىا.
 .6أف فقو السعامالت السالية في السحىب السالكي لو أثخه البارز عمى الفخد كالسجتسع ،فقج ساىع في
حل مذاكل السجتسع في األسػاؽ كالتجارة كسائخ التعامالت السالية ،كأجاب عغ نػازؿ الشاس
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أيزا -في بث ركح االجتياد كتصػيخ أدكات فقو
فييا ،كنطع العالقات السالية بيشيع ،كساىع ً -
السعامالت.
ثانيا :التػصيات:
ً
 .1تػصي الباحثة شالب الجراسات العميا كالباحثيغ إلى بحؿ مديج مغ الجيج في بحػث مدتججات
فقو السعامالت السعاصخة كاالستفادة مغ فقو نػازؿ القخكف الساضية.

 .2تػصي الباحثة الجامعات كدكر الشذخ إلى تقجيع مديج مغ التحفيد كالتذجيع لمصالب كالباحثيغ
لجراسة مثل ىحه األبحاث التي تخجـ أمتشا ،كتعخؼ األجياؿ كاألبشاء بتاريخيع.
أىع السرادر والسخاجع:
 .1القخآن الكخيع.

وتصبيقا» ،أصل الكتاب
ال
ً
 .2إبخاليع ،دمحم يدخؼ ( :)2013فقو الشػازل لألقميات السدمسة «تأصي ً
رسالة دكتػراه في الفقو اإلسالمي مغ كمية َّ
الذخيعة كالقانػف بجامعة األزىخ ،دار اليدخ ،القاىخة
 مرخ  ،ط.1الج َّالب ،عبيج هللا بغ الحديغ بغ الحدغ أبػ القاسع ( :)2007التفخيع في فقو اإلمام مالظ
 .3ابغ َ
بغ أنذ  -رحسو هللا  ،-السحقق :سيج كدخكؼ حدغ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف،
ط. 1

 .4ابغ تيسية ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع ( :)1995مجسػع الفتاوى ،السحقق:

عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع ،مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف ،السجيشة الشبػية-

الدعػدية.
َّللا شسذ الجيغ دمحم بغ إبخاليع ( :)2014جػاىخ الجرر في حل ألفاظ
 .5ابغ خميل التتائي ،عبج َّ

السخترخ ،حققو كخخج أحاديثو :د .أبػ الحدغ ،نػرؼ حدغ حامج السدالتي ،دار ابغ حدـ،

بيخكت – لبشاف ،ط.1
 .6ابغ رشج ،أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ دمحم ( :)2004بجاية السجتيج ونياية السقترج ،دار
الحجيث ،القاىخة.

 .7ابغ عبج البخ ،أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا الشسخؼ ( :)1980الكافي في فقو أىل السجيشة،

السحقق :دمحم دمحم أحيج كلج ماديظ السػريتاف ،مكتبة الخياض الحجيثة ،الخياض ،السسمكة العخبية

الدعػدية ط.2
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 .8ابغ غمبػف ،دمحم بغ خميل بغ أحسج بغ عبج الخحسغ ( :)2004التحكار فيسغ ممظ شخابمذ وما
كان بيا مغ األخيار ،عشى بترحيحو كالتعميق عميو :أ .الصاىخ أحسج الداكؼ ،دار السجار
اإلسالمي ،بيخكت – لبشاف ،ط.1
 .9أبػ زيج ،بكخ بغ عبج هللا (1423ق) :فقو الشػازل ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،ط.1

.10

األزدؼ ،أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ ( :)1987جسيخة المغة ،السحقق :رمدؼ مشيخ بعمبكي،

دار العمع لمسالييغ ،بيخكت ،ط.1
.11

األزىخؼ ،أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج بغ اليخكؼ (د.ت) :الداىخ في غخيب ألفاظ ،السحقق:

مدعج عبج الحسيج الدعجني ،دار الصالئع.
.12

األصبحي ،مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ ( :)1994السجونة ،دار الكتب العمسية ،ط.1

.13

األصبحي ،مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ ( :)2016السػشأ بخواية أبي مرعب

.14

البخارؼ ،أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل ( :)1987الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ

الدىخي ،السحقق :مخكد البحػث بجار التأصيل ،دار التأصيل.

أمػر رسػل هللا  ،تحقيق :د .مرصفى ديب البغا ،دار ابغ كثيخ ،اليسامة – بيخكت ،ط.3

.15

البخاذعي ،أبػ سعيج خمف بغ أبي القاسع دمحم ( :)2002التيحيب في اخترار السجونة،

دراسة كتحقيق :د .دمحم األميغ كلج دمحم سالع بغ الذيخ ،دار البحػث لمجراسات اإلسالمية كإحياء
التخاث ،دبي ط.1
.16

البغجادؼ ،القاضي أبػ دمحم عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ ( :)1999اإلشخاف عمى نكت

مدائل الخالف ،السحقق :الحبيب بغ شاىخ ،دار ابغ حدـ ،ط.1

.17

التاجػرؼ ،عبج الدالـ بغ عثساف بغ عد الجيغ ( :)2007تحييل السعيار ،تقجيع كتحقيق:

جسعة محسػد الدريقي ،مشذػرات جسعية الجعػة اإلسالمية العالسية ،ط ،1شخابمذ ليبيا.
.18

الجخبػع ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ ( :)2003أثخ اإليسان في تحريغ األمة اإلسالمية ضج

األفكار اليجامة  ،عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية ،السجيشة السشػرة ،السسمكة العخبية

الدعػدية ،ط.1
.19

الجخجاني ،عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف ( :)1983كتاب التعخيفات ،السحقق:

ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء ،دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف ،ط.1
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.20

الخصاع ،أبػ عبج هللا دمحم بغ قاسع (1350ق) :اليجاية الكافية الذافية لبيان حقائق

اإلمام ابغ عخفة الػافية (شخح حجود ابغ عخفة لمخصاع) ،السكتبة العمسية ،ط.1
.21
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لإلمام الػنذخيدي ت414ىـ -رحسو هللا ،-رسالة مقجمة لشيل درجة الساجدتيخ في الفقو،
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.22
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ط. 1
.23

الداكؼ ،الصاىخ أحسج ( :)2004أعالم ليبيا ،دار السجار اإلسالمي ،ط ،3بيخكت– لبشاف.

.24

الدباتيغ ،يػسف أحسج محسػد ( :)2002البيػع القجيسة والسعاصخة والبػرصات السحمية

.25

شاكخ ،أحسج دمحم ( :)2005عسجة التفديخ عغ الحافع ابغ كثيخ ،دار الػفاء ،السشرػرة،

والجولية ،دار البيارؽ ،ط.1

ط .2
ومشيجا ،مكتبة الخشج
 .26الرسجؼ ،د .مرصفى ( :)2007فقو الشػازل عشج السالكية تاري ًخا
ً
الخياض ،ط.1
.27

الزػيحي ،أحسج بغ عبج هللا بغ دمحم (1427ق) :الشػازل األصػلية ،كمية الذخيعة –

الدعػدية.
.28

العمسي ،يػسف ( :)2002فقو الشػازل مفيػمو نذأه أىسيتو وضػابط االجتياد فيو،

https://arrabiaa.ne
.29

الفخاىيجؼ ،أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج (د.ت) :كتاب العيغ ،السحقق :د .ميجؼ

.30

القخافي ،أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ إدريذ ( :)1994الحخيخة ،السحقق :دمحم حجي

السخدكمي كد .إبخاليع الدامخائي ،دار كمكتبة اليالؿ.

كسعيج أعخاب ودمحم بػ خبدة ،دار الغخب اإلسالـ ،بيخكت ،ط.1
.31

قمعو جي ،دمحم ركاس -كقشيبي ،حامج صادؽ ( ،)1985معجع لغة الفقياء ،دار الشفائذ،

األردف ،ط .1
.32

الكذشاكؼ ،أبػ بكخ بغ حدغ بغ عبج هللا (د.ت) :أسيل السجارك «شخح إرشاد الدالظ في

محىب إمام األئسة مالظ» ،دار الفكخ ،بيخكت – لبشاف ،ط.2
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.33

السرخاتي عمي مرصفى ( :)2002مؤرخػن مغ ليبيا مؤلفاتيع ومشاىجيع عخض

ودراس ،الجار الجساىيخية لمشذخ كالتػزيع كاالعالف ،ط.1
.34

السكشاسي ،أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ غازؼ ( :)2008شفاء الغميل في حل مقفل خميل،

دراسة كتحقيق :د .أحسج بغ عبج الكخيع نجيب ،مخكد نجيبػيو لمسخصػشات كخجمة التخاث،
القاىخة  -مرخ  ،ط.1
.35

الشائب أحسج بظ األنرارؼ الصخابمدي (د.ت) :السشيل العحب في تاريخ شخابمذ الغخب،

مكتبة الفخجاني ،شخابمذ الغخب –ليبيا ،ط.2
.36

الػنذخيدي ،أبػ العباس أحسج بغ يحيى ( :)1990السعيار السعخب والجامع السغخب،

السحقق :جساعة مغ الفقياء بإشخاؼ :د .دمحم حجي ،دار الغخب اإلسالمي.

38

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

نادي الحسيسة الثقافي الخياضي بسعان
1453 – 1446م
مغ خالل سجالت ووثائق الشادي
أ.م د .دمحم عصاهللا الخميفات
كمية معان الجامعية  /جامعة البمقاء التصبيكية
السمخز
جاءت ىحه الجراسة لتدمط الزػء عمى أحج الشػادؼ الثقافية التي نذأت في األردف في نياية عيج
اإلمارة كبجاية عيج السسمكة كىػ نادؼ الحسيسة الثقافي الخياضي الحؼ تأسذ في مجيشة معاف عاـ
1946ـ ،فتشاكلت نذأة الشادؼ كتصػره مغ حيث تأسيدو كأعزاؤه كىيئاتو اإلداريو كعالقاتو مع
أقخانو مغ نػادؼ األردف كفمدصيغ كنذاشاتو الثقافية كالخياضية ،كذلظ باالعتساد عمى سجالت
ككثائق الشادؼ التي كججت محفػضة ضسغ أرشيف ككثائق األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف
مؤسذ الشادؼ .كانتيت الجراسة إلى الػصػؿ لعجد مغ الشتائج أىسيا :أف الفزل في تأسيذ نادؼ
الحسيسة في معاف عاـ 1946ـ يعػد لألستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف ،كأف عزػية الشادؼ لع
تقترخ عمى أبشاء معاف بل ضع الشادؼ أعزاء مغ مختمف أرجاء األردف ،كأف الشادؼ أسيع في
تشذيط الحخكة الفكخية كالثقافية في مجيشة معاف مغ خالؿ نذاشاتو الثقافية كالخياضية الستشػعة.
الكمسات السفتاحية :نادؼ الحسيسة ،معاف ،محسػد عبج الشبي كخيذاف ،عيج اإلمارة.
Abstract

)Al Hamaima Cultural and Sports Club in Ma'an (1946 - 1953 AD
Through club records and documents
This study came to shed light on one of the cultural clubs that arose
in Jordan at the end of the era of the emirate and the beginning of the
era of the Kingdom. It is the Al-Hamaima Cultural and Sports Club,
which was established in the city of Ma’an in 1946 AD. It studies cultural
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and sports activities, based on the records and documents of the club
that were found preserved in the archives and documents of the teacher
Mahmoud Abdel Nabi Krishan, the founder of the club. The study
concluded with a number of results, the most important of them are: that
the favor for founding the Al-Hamaima Club in Ma’an in 1946 goes to
the teacher Mahmoud Abdel-Nabi Krishan, the membership of the club
was not limited to the sons of Maan, but the club included members from
all over Jordan and that the club contributed to revitalizing the intellectual
movement And cultural activities in the city of Ma'an through its various
cultural and sports activities.
Keywords: Al-Hamaima Club, Ma'an, Mahmoud Abdul-Nabi Krishan, the
era of the emirate.

السقجمة:
شيجت الدشػات األخيخة مغ عيج اإلمارة األردنية نذػء كتأسيذ العجيج مغ الشػادؼ الثقافية

كالخياضية في مختمف السجف األردنية ،ففي مجيشة عساف تأسذ الشادؼ الفيرمي كنادؼ التعاكف
الثقافي ،كفي الكخؾ تأسذ نادؼ مؤاب كالشادؼ األىمي ،كفي الصفيمة نادؼ األنرار ،أما مجيشة
معاف فذيجت باإلضافة إلى نادؼ الحسيسة الحؼ تأسذ عاـ 1946ـ ،تأسيذ نادييغ آخخيغ كىسا

نادؼ الحارث األكبخ كنادؼ الفزائل اإلسالمية( .)1كلعل مغ أبخز األىجاؼ التي أنذئت مغ أجميا
ىحه الشػادؼ ىػ نذخ الػعي كالثقافة العامة بيغ األعزاء كالسجتسع السحمي ،كالكياـ بشذاشات ذات
شابع ثقافي كرياضي مغ شأنيا مداعجة الذباب كأبشاء السجتسع السحمي عمى تشسية قجراتيع الفكخية

كإذكاء ركح التعاكف كالتزامغ كالسداعجة بيشيع ،كتػعيتيع بجكرىع في العسل التصػعي كنرخة
القزايا الػششية كالعخبية كاإلسالمية.

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.20
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كلسا كاف تأسيذ نادؼ الحسيسة قج جاء في حكبة ميسة مغ تاريخ األردف عامة ،كمعاف خاصة،
كىي تمظ الفتخة التي تسثمت في نياية عيج اإلمارة كبجاية عيج السسمكة كاستقالؿ البالد مغ االنتجاب
البخيصاني ،فإف دراسة تاريخ ىحا الشادؼ كنذاشاتو تداىع بال شظ في تدميط الزػء عمى الكثيخ
مغ الجػانب الثقافية كاالقترادية كاالجتساعية لتاريخ األردف الحجيث ،كذلظ أف كثائق كسجالت
الشادؼ لع تكتب لمتأريخ كبالتالي فيي تترف بالجقة كالسرجاقية مسا يسكغ جعميا مرج اًر ميساً
لجراسة جػانب مغ تاريخ معاف كاألردف الحجيث.

كتأتي أىسية ىحه الجراسة في أنيا جاءت لتدمط الزػء عمى مػضػعاً لع يبحث فيو مغ قبل،
كلتحقيق أسسى درجات السعخفة كالػصػؿ إلى أصجؽ الحقائق العمسية الستعمقة بشذأة الشادؼ كإدارتو

كنذاشاتو ،اعتسجت الجراسة في مرادرىا عمى الػثائق األصمية الخاصة بالشادؼ كالتي كججت
ضسغ أرشيف ككثائق األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف مؤسذ الشادؼ كرئيدة شػاؿ عيجه.
التسييج:

 .1التعخيف بدجالت ووثائق الشادي:
بجاي ًة ال بج مغ اإلشارة أنو حتى تاريخ االشالع عمى كثائق األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف التي
كججت محفػضة مع بعس مقتشياتو الذخرية لجػ ابشو األكبخ عبجهللا في تذخيغ ثاني عاـ
 2021ـ ،لع يكغ يعخؼ عغ نادؼ الحسيسة في معاف إال الشد اليديخ كسػقع الشادؼ كبعس أسساء
أعزائو كأنو تأسذ في األربعيشات .حيث كاف مغ بيغ تمظ الػثائق مجسػعة مغ األكراؽ
كالدجالت كالجفاتخ الخاصة بالشادؼ ،كلعل األستاذ محسػد كاف يحتفع بيا كػنو مؤسذ الشادؼ
كرئيذ ىيئتو اإلدارية مشح تأسيدو عاـ  1946حتى إغالقو عاـ 1953ـ ،ىحا كقج تسثمت سجالت
ككثائق الشادؼ في اآلتي:
 -1سجل يحسل رقع  ،1/2كيتزسغ قائسة بأسساء جسيع أعزاء الشادؼ ،مبيغ فييا تاريخ اشتخاؾ
العزػ كعسخه ككضيفتو ،إضافة إلى ندخ أصمية مغ السكاتبات الخسسية الػاردة لمشادؼ مغ الشػادؼ

الثقافية األخخػ سػاء في األردف أك فمدصيغ ،ككتب الحاكع اإلدارؼ في مجيشة معاف السػجية
لمشادؼ ،ككتب استقالة بعس األعزاء ،إضافة إلى قائسة بسقتشيات الشادؼ ،ناليظ عغ بعس
القراصات الػرقية متشػعة السػضػعات.
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 -2سجل يحسل رقع  ،1/3كيحتػؼ عمى شمبات انزساـ العزػية لجسيع أعزاء الشادؼ،
كجسيعيا ندخ مكخبشة بسا يػحي أف الشدخ األصمية كانت تعصى
لمعزػ ،كيتزسغ نسػذج شمب العزػية عمى بيانات الذخز
الخاغب االنزساـ لمشادؼ مغ حيث :االسع كعشػاف اإلقامة كالػضيفة
كنػع العزػية (مػآزر أك عامل).

 .3جمج (دفاتخ) كصػالت مالية ،يبمغ عجدىا ثساف دفاتخ ،يحتػؼ كل
دفتخ مشيا عمى خسديغ كرقة ككل كرقة عمى ندختيغ إحجاىا أصمية

كاألخخػ مكخبشة ،كقج كجج ثالثة مغ ىحه الجفاتخ معبأة إما بخسػـ
اشتخؾ شيخية أك بخسػـ انتداب لمشادؼ ،كالخسدة األخخػ كججت
فارغة غيخ مدتخجمة.

 .4دفاتخ يانريب باسع الشادؼ ،كيبمغ عجدىا سبع دفاتخ ،يبجك أف أكراقيا لع تباع فبقيت ضسغ
أرشيف الشادؼ.

ىحا كقج أفادتشا ىحه الػثائق كالدجالت بسعمػمات متشػعة كفي غاية الجقة كالسرجاقية عغ شؤكف

الشادؼ مغ حيث تأسيدو ،كأعزائو ،كرسػـ االنتداب كاالشتخاؾ الذيخؼ لو ،كنذاشاتو ،كعالقاتو

بالسجتسع السحمي في مجيشة معاف .كسا تطيخ أىسيتيا في جعميا مرج اًر مسي اًد لجراسة جػانب مغ

تاريخ مجيشة معاف االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي كالخياضي ،فيي تعكذ حياة السجتسع بأكسمو،

حيث مغ أمثمة السػضػعات التي يسكغ االستفادة مشيا؛ التعخؼ عمى السدتػػ العمسي كالسعيذي
ألبشاء السجيشة ،كأنػع السيغ كالحخؼ الدائجة ،كأنػاع الشذاشات الثقافية كالخياضية مثل السدخح
كألعاب التشذ كالذصخنج ،كمطاىخ كأشكاؿ االحتفاالت كمخاسسيا كغيخىا.
 .2التعخيف باألستاذ محسػد عبج الشبي كخيذان:

كلج األستاذ محسػد كخيذاف في مجيشة معاف عاـ 1923ـ( ،)1كعاش حياة شفػلة متخفة فقج كاف
كالجه مغ أغشى تجار مجيشة معاف آنحاؾ ،كتمقى تعميسو االبتجائي في مجرسة معاف االبتجائية حتى
الرف الدابع (سجل ججكؿ عالمات مجرسة معاف الثانػية  ،)1952-1938ثع تابع تعميسو

( :)1جػاز سفخ األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف الرادر بتاريخ 1943ـ ،ص.2
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الثانػؼ حيث التحق بسجرسة الدمط الثانػية مصمع العاـ الجراسي 1940-1939ـ ،كحرل مشيا

عمى شيادة الجراسة الثانػية نياية العاـ الجراسي 1943-1942ـ( ،)1كبجأ حياتو العسمية معمساً في

ك ازرة السعارؼ

األستاذ محسػد كخيذاف

بسجرسة العكبة األكلية ،حيث عسل فييا مجرساً مشفخداً كػف السجرسة كانت تجسيعية مغ الرف

األكؿ حتى الخابع االبتجائي( ،)2ككاف قج أخح عمى عاتقو أثشاء خجمتو في العكبة عمى تذجيع
األىالي كإقشاعيع بزخكرة إلداـ أبشائيع بالجكاـ في السجرسة ،كقج القت جيػده تمظ معارضة كشكػػ
مغ األىالي ألنو حخميع مغ مداعجة أبشائيع في أعساؿ التجارة كصيج الدسظ ،إال أف حب األستاذ
محسػد لعسمو كإص اخره عمى أداء رسالتو بكل قػة كشجاعة ،نافثاً في ركح تالميحه العدـ كالخغبة في
شمب العمع كاالستسخار بو إلى الشياية ،حفدىع عمى االقتشاع بأىسية تعميع أبشائيع ،فأعجبػا بو

كتعاكنػا معو ككانت الشتيجة إخخاج جيل متعمع مغ أبشاء العكبة(.)3

ثع كمع مصمع العاـ الجراسي 1946-1945ـ انتقل األستاذ محسػد مغ العكبة إلى مجرسة معاف
االبتجائية التي رفعت إلى مجرسة ثانػية مصمع العاـ الجراسي 1949-1948ـ ،كاستسخ فييا معمساً

حتى عاـ 1953ـ( ، )4حيث اضصخ نتيجة كفاة كالجه في تمظ الدشة أف يتخؾ ميشة التعميع لكي
يتفخغ إلدارة تجارة كالجه.

كفي الحقل التجارؼ كاف لألستاذ محسػد برسات كاضحة ليذ عمى مدتػػ معاف فحدب بل عمى
مدتػػ السسمكة ،فكاف قج أسذ شخكة خاصة بو لمتجارة كالسقاكالت حيث عسل في تجارة الرادر
كالػارد مع سػريا كالعخاؽ كالدعػدية كغيخىا مغ الجكؿ ،كعسل كحلظ في قصاع اإلنذاءات ،كقج

( :)1العخمػشي ،انترار ،دمحم نداؿ العخمػشي رجل مغ األردف ،ط ،1السصبعة الػششية ،عساف 2012ـ،
ص .17-16سيذار إليو الحقاً :العخمػشي ،دمحم نداؿ العخمػشي.

( :)2ك ازرة التخبية كالتعميع األردنية ،ممف السعمع محسػد كخيذاف ،رقع (.)826

( :)3أبػ شػيمة ،صالح ،السالمح العامة لمحياة الذعبية في مجيشة معاف ،ط ،1ك ازرة الثقافة ،عساف 2011ـ،
ض .192-191سيذار إليو الحقاً :أبػ شػيمة ،السالمح العامة.

( :)4ك ازرة التخبية كالتعميع األردنية ،ممف السعمع محسػد كخيذاف ،رقع (.)826
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القت تمظ الذخكة نجاحات كبيخة بفزل جيػده كخبختو كمداعجة ابشو األكبخ الديج عبجهللا لو بعج
أف أنيى دراستو مغ جامعة بيخكت العخبية(.)1

كمسا عخؼ عغ األستاذ محسػد باإلضافة إلى عسمو بالتعميع كالتجارة ،شغفو الكبيخ بالعسل
التصػعي كالخيخؼ ،فقج كاف أحج السؤسديغ لشادؼ الفزائل اإلسالمية في معاف في بجاية
األربعيشات ،ثع كاف صاحب فكخة إنذاء كتأسيذ نادؼ الحسيسة الثقافي عاـ 1946ـ.

كبعج حياة حافمة مغ العسل في التعميع إلى االقتراد إلى العسل الخيخؼ كالتصػعي تػفي األستاذ

محسػد رحسو هللا عاـ 1981ـ كلو مغ األبشاء  12ابشاً(.)2

أوالً -تأسيذ الشادي وسبب التدسية:
تعػد فكخة إنذاء نادؼ الحسيسة إلى األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف ،الحؼ أخح عمى عاتقو فػر
إنيائو دراستو الثانػية في مجرسة الدمط عاـ 1943ـ ،الشيػض بسجيشة معاف ثقافياً كرياضياً،

اع متعمع يتدمح بالسعخفة الػاسعة كالذاممة ،ككاف األستاذ محسػد
كالعسل عمى خمق جيل كمجتسع ك ٍ

قج بجأ حياتو العسمية معمساً في مجرسة العكبة األكلية حتى عاـ 1946ـ ،ثع ما أف انتقل إلى
مجرسة معاف االبتجائية مصمع العاـ الجراسي 1946-1945ـ حتى بجأ العسل عمى إنذاء الشادؼ
كلع تكج تسس إال بزعة أشيخ حتى استصاع كبجعع مغ كالجه الذيخ عبج الشبي كخيذاف كعسو
الذيخ خميل كخيذاف مغ اإلعالف عغ تأسيذ الشادؼ كذلظ بتاريخ  4شباط 1946ـ .حيث تبخعا

لو بسقخ الشادؼ الحؼ كاف عبارة عغ مشدؿ يقع في سػؽ معاف القجيع بجانب قبخ الذيخ عبجهللا أحج

م ادرات معاف القجيسة ،ككاف البيت يحتل الصابق الثاني فػؽ محالت تجارية مسمػكة لألخػيغ عبج
الشبي كخميل كخيذاف(.)3

أما عغ سبب التدسية فقج جاء بياف ذلظ عمى لداف األستاذ محسػد كخيذاف نفدو؛ إذ يحكخ أنو
عشجما زار السمظ السؤسذ عبجهللا األكؿ بغ الحديغ مجيشة معاف عاـ 1946ـ ،كلقائو كجياء
كشيػخ معاف في بدتاف صبح أبػ العيج أحج بداتيغ معاف الذامية ،سأؿ السمظ عبجهللا األستاذ
( :)1قباعة ،رزؽ ىاركف ،معاف السجيشة كالسحافطة ماضييا كحاضخىا ،ط ،2عساف 1983ـ ،ص.342-340
سيذار إليو الحقاً :قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة.

( :)2مقابمة شخرية مع األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف ،بتاريخ 2022/1/6ـ.
( :)3مقابمة شخرية مع األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف ،بتاريخ 2022/1/6ـ.
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محسػد ككاف أحج الحزػر عغ سبب تدسية الشادؼ بيحا االسع ،فأجاب "أف مقخ انصالؽ الجعػة
العباسية كاف مغ مشصقة الحسيسة التي تتبع معاف (آنحاؾ) ،كأنو تيسشاً بيحه الجعػة كبآؿ بيت رسػؿ
هللا صمى هللا عميو كسمع اختيخ ىحا االسع لمشادؼ ليكػف تخميجاً لمجعػة العباسية كتيسشاً بآؿ بيت

رسػؿ هللا"(.)1

كلعل مسا يؤكج ذلظ ما جاء في البخقية التي رفعيا نادؼ الحسيسة إلى السمظ عبجهللا األكؿ بسشاسبة
إعالف استقالؿ البالد بتاريخ  25أيار  1946ـ ،حيث جاء فييا "أعزاء نادؼ الحسيسة الحؼ أسذ

تيسشاً بآؿ البيت يفخخكف كييشئػف سسػكع باالستقالؿ سائميغ السػلى أف يحقق اآلماؿ كيعيج الحق
إلى نرابو  ...جشجكع األميغ نادؼ الحسيسة"(.)2

ثاني ًا -عزػية الشادي:

نز الشطاـ األساسي لمشادؼ عمى أف عزػية الشادؼ متاحة لجسيع أبشاء معاف كاألردنييغ جسيعاً

ميسا كانت الجرجة العمسية كالسيشة كمكاف اإلقامة لمذخز الخاغب باالنتداب إليو ،حيث نجج مغ

قائسة األعزاء مغ ىع مغ سكاف عساف كالسفخؽ كالعكبة كالكخؾ كالغػر الرافي كغيخ ذلظ .كلكي
يدجل الذخز عزػيتو في الشادؼ كاف يجب عميو تقجيع شمب انزساـ لمشادؼ كفق نسػذج أعج

ليحه الغاية كيجب عميو كحلظ تحجيج نػع العزػية مؤازر أك عامل.

( :)1مقابمة شخرية مع األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف ،بتاريخ 2022/1/6ـ.

( :)2البخيت ،دمحم عجناف كآخخكف ،الػثائق الياشسية :أكراؽ عبجهللا بغ الحديغ ،االستقالؿ 1365ىػ1946/ـ،
السجمج األكؿ ،جامعة آؿ البيت ،شخكة الجار العخبية األردنية لمرحافة كالصباعة كالشذخ ،عساف 1993ـ،

ص .112سيذار إليو الحقاً :البخيت ،الػثائق الياشسية.
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()1

نسػذج شمب انزساـ لعزػية الشادؼ

ككاف رسع االنتداب لمشادؼ  500مل( ،)2تجفع لسخة كاحجة عغ كل عزػ ،أما قيسة االشتخاؾ

الذيخؼ فتبمغ  150مل .ككاف يدسح لمعزػ أف يجفع قيسة االشتخاؾ الذيخؼ كل شيخ بذيخه ،أك
أف يجفع ألكثخ مغ شيخ مخة كاحجة كأف يجفع لذيخيغ أك ثالثة أك أربعة أك حتى لمدشة كاممة ،كيتع
الجفع ألميغ الرشجكؽ في الشادؼ كفق كصػالت رسسية.

كصل
انتداب

()3

لمشادؼ
كصل

اشتخاؾ

()4

شيخؼ

كتسثمت قائسة أعزاء الشادؼ عمى الشحػ الحؼ يبيشو الججكؿ رقع ( )1اآلتي:
ججول رقع ()1

()1

قائسة أعزاء نادي الحسيسة الثقافي الخياضي
( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/3ص.1

( :)2كانت العسمة السدتخجمة في األردف كفمدصيغ خالؿ االنتجاب البخيصاني كتحجيجاً لمفتخة 1948-1927ـ،
ىي الجشيو الفمدصيشي ،ككاف الجشيو يتكػف مغ  1000مل ،كنرف الجشيو  500مل ،ككانت العسالت السعجنية
تتكػف مغ 1 :مل 2 ،مل 5 ،مل 10 ،مل 20 ،مل 50 ،مل 100 ،مل ،كجسيعيا مغ الشحاس كالشيكل .انطخ:

التل ،صفػاف ،تصػر السدكػكات في األردف عبخ التاريخ ،مشذػرات البشظ السخكدؼ األردني ،عساف 1983ـ،

ص .108سيذار إليو الحقاً :التل ،تصػر السدكػكات.
( :)3أخح مغ جمج (دفتخ) كصػالت الشادؼ.

( :)4أخح مغ جمج (دفتخ) كصػالت الشادؼ.
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الخقع
1

العس

اسع العزػ

ر

محسػد عبج الشبي

العشػان

السيشة

معاف

معمع

23

تاريخ

االنتداب
شباط 1946

كخيذاف
2

عصاهللا خميل كخيذاف

-

⸗

تاجخ

شباط 1946

3

صالح مخمز

مذيػر مخزكؽ

-

⸗

-

شباط 1946

-

⸗

-

شباط 1946

5

عبج القادر عداؼ

-

⸗

-

شباط 1946

6

شعيب قاسع سعيج

-

⸗

-

شباط 1946

7

خميل عبج القادر

-

⸗

-

شباط 1946

4

صالح
8

خميل خمف السرخؼ

-

⸗

-

شباط 1946

9

أنػر صبخؼ جساؿ

25

⸗

تاجخ

شباط 1946

 10أحسج خمف السرخؼ

-

⸗

-

شباط 1946

 11تػفيق عبج الخؤكؼ

-

⸗

-

شباط 1946

 12محسػد دمحم أبػ حيانو

-

⸗

-

شباط 1946

 13أحسج السحتدب باهلل

-

⸗

-

شباط 1946

 14دمحم غشاـ الحسيجؼ

-

⸗

-

شباط 1946

 15تػفيق الدادات

-

⸗

-

شباط 1946

 16غيطاف ىػيسل السعاني

22

عساف

مػضف

شباط 1946

-

معاف

-

شباط 1946

 17قاسع محسػد كخيذاف

()2

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.7-4

( :)2مغ كجياء معاف البارزيغ ،كلج في مجيشة معاف ،كعسل في مقتبل حياتو بالتجارة ،كفي عاـ 1972ـ فاز في
انتخابات عزػية االتحاد الػششي العخبي األردني ،كتدمع خالؿ الفتخة 1978-1975ـ رئاسة غخفة تجارة معاف.
انطخ :قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة ،ص.244
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 18دمحم الحجازؼ

-

⸗

-

شباط 1946

 19صالح حسيج

-

⸗

تاجخ

شباط 1946

الكباريتي

()1

 20حدغ عمي شسػط

20

⸗

تمسيح

شباط 1946

 21راتب حديغ العقايمة

22

⸗

تاجخ

شباط 1946

 22فخخؼ مػسى السعاني

29

 23بيجت سميساف مصخ

28

عساف
⸗

كاتب رسائل

شباط 1946

مأمػر جػازات

شباط 1946

 24ىاشع فخج

-

⸗

مػضف نقميات

شباط 1946

 25رجا حدغ الكباريتي

37

⸗

تاجخ

شباط 1946

 26ذيب خميل عداؼ

-

⸗

تاجخ

شباط 1946

 27عبيج صالح الكباريتي

40

 28دمحم محسػد عمياف

28

معاف
⸗

تاجخ

آذار 1946

تاجخ

آذار 1946

 29عصا نجيت

-

⸗

بحار

آذار 1946

 30حدغ الشدعة

40

عساف

مػضف

آذار 1946

 31خميل عػدة هللا

-

العكبة

مػضف صحة

نيداف 1946

الخصيب
 32جػيجاف الجسل

37

⸗

مػضف

نيداف 2016

 33شو ياسيغ

45

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 34شاىخ الذشكيصي

27

⸗

مػضف

نيداف 1946

 35صالح أبػ الػفا أبػ

25

⸗

تاجخ

نيداف 1946

()2

العد

( :)1كجيو مغ كجياء محافطة العكبة كمغ شيػخ عذيخة الكباريتي فييا ،عيغ رئيداً لسجمذ بمجية العكبة ألكثخ
مغ مخة .انطخ :قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة ،ص.481

( :) 2شيخ مغ شيػخ عذيخة العدايدة في العكبة ،كلج كعاش في مجيشة العكبة ،كاشتيخ بالتجارة ،ككاف قج تدمع
رئاسة مجمذ بمجية العكبة في ثالث دكرات متتالية خالؿ الفتخة 1972-1961ـ .انطخ :قباعة ،معاف السجيشة

كالسحافطة ،ص.479
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 36عبج سميساف أبػ العد

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 37عبج العاشي حدغ أبػ

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

العد
 38دمحم عمي عيج

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 39جسعة خميل الكباريتي

30

 40عمي أبػ بكخ ماضي

25

معاف
⸗

تاجخ

نيداف 1946

تاجخ

نيداف 1946

 41صبخؼ تػفيق ماضي

-

 42أحسج دمحم إسساعيل

32

العكبة
⸗

تاجخ

نيداف 1946

تاجخ

نيداف 1946

ياسيغ
 43جسيل ماضي

37

⸗

مػضف

نيداف 1946

 44خميل عمي الخصيب

-

⸗

مػضف

نيداف 1946

 45عادؿ أحسج شسػط

-

 46مػسى يػسف أبػ

29

معاف
⸗

تاجخ

نيداف 1946

سائق

نيداف 1946

صالح
 47بجيع عبج الجايع

-

⸗

كاتب محكسة

نيداف 1946

 48جبخيل عبج ربو البجكر

-

 49سالع مصمق اليبالبة

-

الذػبظ
⸗

تاجخ

نيداف 1946

تاجخ

نيداف 1946

 50جبخيل خمف الغشسييغ

-

⸗

شيخ

نيداف 1946

 51محسػد سميساف مصخ

38

جخش

مجيخ شخكة

نيداف 1946

باصات
 52عبجهللا خميل عبج الجايع

32

معاف

ككيل شخكة شل

نيداف 1946

 53دركير حدغ صالح

-

الغػر

مػضف شخكة

نيداف 1946

 54ساشع مفمح عػجاف

-

الرافي
⸗

البػتاس

49

مػضف شخكة

نيداف 1946
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البػتاس
 55أجػد التميػني

-

⸗

 56ىالؿ القػابعة

-

⸗

 57أحسج رشيج

-

⸗

مػضف شخكة

نيداف 1946

البػتاس
مػضف شخكة

نيداف 1946

البػتاس
مػضف شخكة

نيداف 1946

البػتاس
 58زكخيا جػيحاف

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 59عبج القادر عبجهللا

-

⸗

سائق

نيداف 1946

 60صباح إبخاليع كخيذاف

-

⸗

مػضف شخكة

نيداف 1946

 61مدمع دمحم عداؼ

-

⸗

 62عصية دمحم كخاجغمي

23

⸗

 63أحسج اسساعيل أبػ

35

⸗

السرخؼ

البػتاس
مػضف شخكة

نيداف 1946

البػتاس
مػضف شخكة

نيداف 1946

البػتاس
مػضف شخكة

حياني

نيداف 1946

البػتاس
تاجخ

نيداف 1946

 64محسػد حدغ الذاكير

-

 65مرصفى سعيج كخيذاف

-

معاف
⸗

تاجخ

نيداف 1946
نيداف 1946

 66سميساف خميل أبػ ىاللو

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 67صالح عبج العديد

-

⸗

تاجخ

عػجاف
 68عصاهلل عمي صالح

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 69خميل دمحم كخيذاف

-

⸗

محافع خصػط

نيداف 1946
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-

 70سالع عبج الكخيع

تاجخ

⸗

نيداف 1946

السعاني
-

 71عبج المصيف خميل

تاجخ

⸗

نيداف 1946

شسػط
 72أحسج أبػ عػده

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 73محسػد حدغ أبػ

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

الفيالت
 74حديغ خميل الذخارؼ

34

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 75عبج الحسيج أحسج

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

كخيذاف
30

 76مػسى عبجهللا أخػ

مأمػر صحة

⸗

نيداف 1946

عسيخة
 77عػض دمحم أبػ ىاللو

-

⸗

محافع خصػط

نيداف 1946

 78عبجهللا عصاهللا أبػ

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

ىاللو
 79دمحم يػسف أبػ صالح

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 80عبج ربو دمحم أبػ ىاللو

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 81عصاهللا عمي صالح

()1

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

39

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 83حديغ حسيج الكباريتي

31

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 84مػسى دمحم الحسيجؼ

-

عساف

-

نيداف 1946

 85محسػد عمي حدغ

-

معاف

-

نيداف 1946

 82يػنذ دمحم أبػ ىاللو

( :)1كلج في مجيشة معاف عاـ 1907ـ ،ككاف شيخ عذيخة اليالالت كمغ كجياء محافطة معاف ،حيث صجرت
اإلرادة الدامية بتعييشو قاضياً عذائخياً لسجيشة معاف عاـ 1943ـ .انطخ :قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة،

ص.417
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معتػؽ
 86مجج خميل الكباريتي

-

⸗

تاجخ

نيداف 1946

 87عبج الكخيع حدغ قباعة

-

⸗

تاجخ

أيار 1946

 88سالع حامج العصار

-

الكخؾ
⸗

معمع

أيار 1946

معمع

أيار 1946

 90فارس أبػ ذكابة

32

صخفشج/

ضابط في

أيار 1946

فمدصيغ

الجير

 91عػاد أحسج كخيذاف

-

 92دمحم سميساف العقايمة

38

معاف
⸗

تاجخ

أيار 1946

تاجخ

أيار 1946

 93ىاشع حيسػر

30

⸗

سائق في الجير

أيار 1946

 94عجناف الحايظ

28

⸗

سائق في الجير

أيار 1946

 95العبج محسػد عمياف

-

⸗

تاجخ

أيار 1946

 96عمي دمحم أبػ صالح

-

⸗

تاجخ

أيار 1946

 97إبخاليع عمي فخيج

-

 98عصا محسػد الشدعة

40

عساف
⸗

مشاضخ محصة

أيار 1946

مشاضخ محصة

أيار 1946

معمع بسجرسة

أيار 1946

()1

 89داكد خميل السجالي

()2

 99دمحم إسساعيل عميجؼ

()3

-

25

الجفخ

كدرس في مجرسة السدار الجشػبي األكلية لمفتخة -1935
( :)1عيغ معمساً في مجيخية السعارؼ عاـ 1934ـّ ،
كدرس فييا لعاـ دراسي كاحج 1940-1939ـ ،ثع أعيج مغ ججيج
1939ـ ،ثع نقل إلى مجرسة معاف االبتجائية ّ
لسجرسة السدار الجشػبي .انطخ :ك ازرة التخبية كالتعميع ،ممف السعمع سالع العصار ،رقع (.)462

( :)2عسل معمساً في مجرسة معاف االبتجائية لسادة العمػـ الجيشية لمفتخة مغ 1942ـ حتى عاـ 1945ـ ،ثع نقل
بعج ذلظ إلى مجرسة الياشسية األكلية في عساف ،ثع إلى مجرسة السدار الجشػبي في الكخؾ كبعج خجمة شػيمة في

مجاؿ التعميع بمغت  39سشة أحيل عمى التقاعج ،كتػفي رحسو هللا عاـ 2009ـ .انطخ :ك ازرة التخبية كالتعميع،

ممف السعمع داكد السجالي ،رقع (.)654

( :)3ىػ دمحم إسساعيل عميجؼ الذسخؼ ،كلج في مجيشة معاف عاـ 1924ـ ،كتمقى تعميسو االبتجائي بسجرسة معاف
االبتجائية حتى الرف الدادس االبتجائي ،ثع التحق لمخجمة بقػات البادية األردنية عاـ 1940ـ كسجرس في
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الجفخ
 10عبج الشبي التميػني

43

معاف

تاجخ

أيار 1946

0
 10عايج دمحم شعيذ

35

نجار

⸗

أيار 1946

1
 10إبخاليع خصاب عميجؼ

26

تاجخ

⸗

أيار 1946

2
 10فارس أحسج كخيذاف

40

مػضف

⸗

أيار 1946

3
 10حامج التميػني

32

مػضف

⸗

أيار 1946

4
 10سميساف يػسف داكد

25

عساف

مػضف

أيار 1946

5
 10عسخ عمي فخيج

28

معاف

تاجخ

أيار 1946

6
 10سالع دمحم صقخ
7

السعاني

()1

 10ىػيسل عباس كخيذاف

35

الكخؾ
معاف

معمع
تاجخ

أيار 1946
حديخاف 1946

8
 10دمحم حدغ كخيذاف

-

تاجخ

⸗

9

حديخاف
1946

مجرسة الجفخ ،كتػفي عاـ 1968ـ .انطخ :مقابمة شخرية مع األستاذ دمحم عصاهللا السعاني ،بتاريخ

2021/7/6ـ.

( :)1كلج في مجيشة الصفيمة عاـ 1919ـ ،كحرل عمى شيادة الثانػية العامة مغ مجرسة الدمط عاـ 1940ـ،
كعسل معمساً في العجيج مغ السجارس في عساف كإربج كالعكبة كمعاف ،كعيغ مجي اًخ لسجرسة معاف الثانػية لمفتخة

1956-1954ـ ،كتػفي رحسو هللا عاـ 1976ـ .انطخ :قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة ،ص.320-318
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 11ذياب العبج أبػ ذكابة

21

تاجخ

⸗

حديخاف 1946

0
 11عػده إبخاليع أبػ عػده
1
 11إبخاليع عمي كخيذاف

()1

26
32

صخفشج/
فمدصيغ
⸗

كاتب في الجير حديخاف 1946
قائج الدخية 15

حديخاف 1946

2
 11ياسيغ دمحم صالح

26

معاف

تاجخ

حديخاف 1946

3
 11يحيى عمي أبػ شو

-

تاجخ

⸗

حديخاف 1946

4
 11أحسج خميل عبج الجايع

20

تاجخ

⸗

تسػز 1946

5
كمغ خالؿ الججكؿ أعاله يالحع أف جسيع أعزاء الشادؼ كانػا مغ فئة الذباب حيث تخاكحت
أعسارىع بيغ ( )40-20سشة ،في حيغ تشػعت ميشيع كنذاشاتيع كأعساليع فكاف مشيع التجار،
كالسػضفيغ في القصاعيغ العاـ كالخاص ،كالسعمسيغ ،كالجشػد كالزباط في الجير العخبي ،كشكمت
فئة التجار غالبية أعزاء الشادؼ حيث شكمػا ما ندبتو  %45تقخيباً .كسا يالحع أف جسيع أعزاء
الشادؼ تع انتدابيع لمشادؼ خالؿ الخسدة شيػر األكلى مغ تأسيدو ،كلع تقترخ العزػية عمى
أبشاء معاف كإنسا كانت مفتػحة لجسيع أبشاء الجكلة األردنية فكاف ىشاؾ أعزاء مغ عساف كجخش
كالكخؾ كالغػر الرافي كالذػبظ كالعكبة ،كإف شكمت الغالبية العطسى مغ األعزاء مغ مجيشة
معاف.

( :)1كلج في مجيشة معاف عاـ 1918ـ ،كدرس في مجرستيا ،ثع درس دراسات متعجدة بالقػانيغ كالحقػؽ
الجدائية ،كتقمج مشاصب عدكخية عجة مشيا قائجاً لدخايا مذاة خالؿ عاـ 1948-1945ـ ،كقائج لسشصقة القجس،

كقائج لسشصقة البمقاء ،كقائج لسشصقة الخيل كنابمذ ،كفاز في انتخابات عزػية مجمذ الشػاب عغ محافطة معاف

في دكرتيغ 1967 ،1963ـ ،كفي عاـ 1972ـ عيشا عزػاً في مجمذ األعياف ،كتػفي عاـ 1982ـ .انطخ:
قباعة ،معاف السجيشة كالسحافطة ،ص.182-181
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كيتبيغ مغ خالؿ سجالت الشادؼ أف ىشاؾ بعس األعزاء تع إنياء اشتخاكيع في الشادؼ بعج عجة
أشيخ مغ االنتداب أك أكثخ ،أما عغ أسباب إنياء اشتخاؾ العزػية فيسكغ إرجاعو إلى أحج أمخيغ
كىسا:
 .1االستقالة :كفييا يتقجـ العزػ بسحس إرادتو بصمب خصي إلى رئيذ الشادؼ شالباً االستقالة
مغ عزػية الشادؼ ،مثاؿ ذلظ استقاؿ الديج محسػد عمي حدغ معتػؽ بتاريخ 1947/3/21ـ،
كاستقالة الديج شعيب قاسع سعيج كالديج خميل عبج القادر صالح في شيخ آب 1947ـ (سجل
نادؼ الحسيسة رقع  ،)10 :1953-1946 1/2كلع تفرح لشا كتب االستقالة عغ األسباب التي
دفعت بأصحابيا لتقجيع استقاالتيع ،فقج جاء في استقالة الديج محسػد معتػؽ ما نرو ":رئيذ

نعخؼ لعصػفتكع أنشي بتاريخ ىحا اليػـ
نادؼ الحسيسة الديج محسػد عبج الشبي كخيذاف السحتخـ ّ ..
1
أعمغ لدعادتكع أنشي أكد االستقالة كلكع الذكخ سيجؼ"
 .2الفرل :كىػ أف تتخح الييئة اإلدارية ق اخ اًر بفرل عزػ ما ،مثاؿ ذلظ قخرت الييئة اإلدارية
في قخارىا رقع  12لدشة 1947ـ ،فرل كل مغ العزػيغ الديج دمحم محسػد عمياف كالديج راتب
حديغ العقايمة ،كيتبيغ مغ خالؿ سجل اشتخاكات الشادؼ الذيخية ،أف الديج دمحم عمياف لع يدجد

قيسة االشتخاؾ الذيخؼ لو مشح اشتخاكو ،أما الديج راتب العقايمة فيطيخ أنو دفع قيسة االشتخاؾ
الذيخؼ لسجة ثالثة أشيخ ثع انقصع عغ الجفع ،كلعل عجـ االلتداـ بجفع قيسة االشتخاؾ الذيخؼ ىي

سبب فرل ىحيغ العزػيغ(.)2
ثالث ًا -إدارة الشادي:
أ -الييئة العامة:

تكػنت الييئة العامة لمشادؼ مغ جسيع األعزاء السدجميغ في قػائع الشادؼ كالسدجديغ لكيسة
االنتداب ،كقج بمغ عجدىع قخابة  115عزػ.
ب -الييئة اإلدارية:

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص .12

( :)2سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.7-4
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تألفت الييئة اإلدارية لمشادؼ مغ رئيذ كنائب الخئيذ كأميغ الرشجكؽ كسكختيخ كأربعة أعزاء،
ككاف يتع انتخاب الييئة اإلدارية مغ قبل الييئة العامة التي تجتسع في مقخ الشادؼ ،كيجب أف
تحرل الييئة اإلدارية الججيجة السشتخبة عمى ثقة غالبية األعزاء ،كقج تألفت الييئة اإلدارية

السشتخبة بتاريخ  5كانػف أكؿ 1947ـ كالتي حرمت عمى ثقة غالبية األعزاء مغ الدادة التالية
أسساؤىع:1

 .1الديج محسػد عبج الشبي كخيذاف :رئيداً
 .2الديج عبج الشبي التميػني:
 .3الديج دمحم حدغ كخيذاف:

نائباً لمخئيذ
أميشاً لمرشجكؽ

 .4األستاذ داكد السجالي:

سكختي اًخ

 .6الديج محسػد الخكاد:

عزػاً

 .5الديج أحسج خميفة:
 .7الديج عبج المصيف شسػط:
 .8الديج أحسج خميل عبج الجايع:

عزػاً

عزػًا

عزػًا

ككاف األستاذ محسػد كخيذاف قج تػلى رئاسة الشادؼ شػاؿ عيجه مغ 1953-1946ـ بتدكية
كإجساع مغ جسيع أعزاء الييئتيغ العامة كاإلدارية.
رابعاً -إيخادات الشادي:

تكػنت إيخادات الشادؼ مغ األكجو اآلتية:

 .1رسػـ انتداب األعزاء كالبالغة  500مل تجفع مخة كاحجة عغ كل عزػ.
 .2رسػـ االشتخاؾ الذيخؼ كالبالغة  150مل شيخياً عغ كل عزػ.
 .3إيخادات اليانريب الخيخؼ الخاص بالشادؼ.

 .4إيخادات السدخح كالعخكض السدخحية التي كاف يقجميا الشادؼ لمسجتسع السحمي في مجيشة معاف.

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.13
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 .5التبخعات كالسشح كاليجايا ،فقج تبخع الديج خميل عمي الخصيب عشج انتدابو لمشادؼ في شيخ آذار
1946ـ بسبمغ  25قخش ،كتقجـ الديج مػسى دمحم الحسيجؼ في شيخ نيداف 1947ـ بيجية لمشادؼ
كصفت بالعطيسة كالكيسة كلع تفرح لشا سجالت الشادؼ عغ ماىيتيا.
خامد ًا -مقتشيات الشادي:

كانت مقتش يات كأثاث الشادؼ الثابتة في عيجة مأمػر المػازـ الديج خميل عبج القادر صالح( ،)1كقج

تكػنت مسا يمي(:)2

الخقع

الرشف

العجد

1

راديػ فميبذ

1

2

شاكلة تشذ

1

3

كخاسي قر

28

4

شاكلة خذب صغيخة

3

5

لكذ بتخكمكذ تعميق

1

6

ضػء بمػرؼ نسخة 4

1

7

إبخيق شاؼ كبيخ

1

8

مديتة لكذ

1

9

كاسات شاؼ كبيخة كصغيخة

17

10

صشية شاؼ معجف

1

11

تشكة كاز

1

12

شمسبة تشظ

1

13

دلػ كاكتذػؾ لمساء مع حبل

1

14

كاسة كبيخة لمساء

1

15

صػرة جاللة السمظ عبجهللا بغ الحديغ

1

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.18
( :)2سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.19
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16

صػرة السمظ السعطع كالػصي عمى عخش العخاؽ

1

17

تاج عمى اسبدت

1

18

شصخنج

1

19

رقعة شصخنج

1

20

شاكلة زىخ

1

21

خخيصة العخاؽ

1

22

خخيصة آسيا الدياسية

1

23

خخيصة االمبخاشػرية العثسانية بالتخكي

1

24

خخيصة فمدصيغ

1

25

خخيصة معاف بالتخكي

1

26

مرباح

2

سادساً -عالقات الشادي بأقخانو مغ نػادي األردن وفمدصيغ:

ارتبط نادؼ الحسيسة بعالقات كثيقة كحسيسة مع العجيج مغ األنجية الثقافية كالخياضية في األردف
كفمدصيغ ،كمغ ذلظ نادؼ الفيرمي الحؼ كاتبو نادؼ الحسيسة بتاريخ  14شباط 1946ـ شالباً مشو
تدكيجه بالشطاـ األساسي كالشطاـ الجاخمي لمشادؼ لالستخشاد بيا في كضع نطامو الخاص ،كقج

استجاب الشادؼ الفيرمي لحلظ الصمب كأرسل إليو الشطاـ األساسي فيسا اعتحر عغ تدكيجه بالشطاـ
الجاخمي بجاعي أنو ال يػجج لمشادؼ الفيرمي حتى ذلظ الػقت نطاـ داخمي لعجـ امتالؾ الشادؼ مق اًخ

خاصاً بو ،كاعجاً رئيذ الشادؼ الفيرمي إدارة نادؼ الحسيسة بتدكيجىع بالشطاـ الجاخمي قخيباً فػر
انتقاؿ الشادؼ لسقخه الججيج الجائع الحؼ سيكػف بجبل عساف(.)1
كسا كاف لشادؼ الحسيسة عالقات كد كتعاكف مع نادؼ مؤاب الثقافي في الكخؾ ،حيث لع يتػاف
نادؼ مؤاب في تدكيج نادؼ الحسيسة بالشطاـ الجاخمي لو عشجما شمب مشو ذلظ ،كتع تأميغ ندخة
مغ ذلظ الشطاـ بتاريخ  10أيار 1946ـ مع األستاذ سالع صقخ السعاني الحؼ كاف يعسل معمساً في
مجرسة الكخؾ الثانػية .كفي مجاؿ التعاكف السذتخؾ لسا فيو مرمحة الشادييغ اتفقت رئاسة الشادييغ
( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.15
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بتاريخ  20حديخاف  1946ـ كبسبادرة مغ رئيذ نادؼ مؤاب عمى مخاشبة معالي كزيخ السػاصالت
لمصمب مشو بتشطيع البخيج إلى المػاء الجشػبي مختيغ في األسبػع بجالً مغ مخة كاحجة لسا في ذلظ مغ
خجمة عامة تتديل بيا مرالح الشادييغ ،كغيخىا مغ نػادؼ الجشػب مثل نادؼ الحارث األكبخ

كنادؼ الفزائل اإلسالمية في معاف ،كنادؼ األنرار في الصفيمة كالشادؼ األىمي في الكخؾ،

إضافة لتدييل السرالح التجارية كالحكػمية(.)1

أما في فمدصيغ فقج كاف لشادؼ الحسيسة عالقات كثيقة كصالت شيبة مع الشادؼ الخياضي
اإلسالمي كالشادؼ الخياضي الدعػدؼ ككالىسا كانا بقمقيمية ،كقج حفطت لشا سجالت الشادؼ كتابيغ
مغ ىحيغ الشادييغ إلى نادؼ الحسيسة ،فقج تزسغ كتاب الشادؼ الخياضي الدعػدؼ السؤرخ في 30
أيمػؿ  1946ـ شكخ كتقجيخ كامتشاف الشادؼ لخئيذ نادؼ الحسيسة كأعزاء ىيئتو اإلدارية عمى
رسالتيع التي سبق كأف بعثػا بيا لمشادؼ يباركػف لو فييا تأسيدو ،كسا تزسغ تأكيج رئيذ الشادؼ
الخياضي اإلسالمي عمى أف رسالة الشػادؼ ىي رسالة عالية نبيمة بعيجة عغ عشعشات البيئة
االجتساعية كمثالبيا الػضعية ،كأف مغ يقػـ بإدارة الشػادؼ يجب أف يكػنػا مغ حسمة مذاعل

الشيزة الثقافية كاألدبية كاألخالقية كالػششية كمغ دعاة الخيخ كالتعاكف كالدالـ(.)2

أما كتاب الشادؼ الخياضي إلسالمي السؤرخ في  25أيمػؿ 1946ـ فقج حسل أصجؽ عبارات الػد
كاإلخالص كالذكخ لخئيذ كأعزاء نادؼ الحسيسة كخز مشيع الديج عصاهللا خميل كخيذاف كعبج
الشبي كخيذاف كاألستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف كمحسػد باشا كخيذاف كالجكتػر عبج الخحسغ
كخيذاف كيػنذ أبػ ىاللو كالذيخ فارس كخيذاف كغيخىع ،كذلظ عمى الحفاكة الكبيخة كالكخـ العسيع
كحدغ الزيافة التي أحاشػا بيا رئيذ كمسثمي الشادؼ الخياضي لجػ زيارتيع معاف كاصصحابيع

إلى زيارة البتخاء ،مؤكجيغ أف تمظ الحفاكة أثخت في نفػسيع كجعمتيع يشطخكف إلى أىل معاف نطخة

تكبيخ كإعجاب(.)3

كسا كاف لشادؼ الحسيسة عالقات تعاكف مع الشجكة األدبية في عساف ،كىي نادؼ ثقافي يعشى
بالذؤكف األدبية ،كيبجك أف عالقة الرجاقة التي كانت تجسع ما بيغ األستاذ محسػد عبج الشبي

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.20
( :)2سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.21
( :)3سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.22
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كخيذاف رئيذ نادؼ الحسيسة مع نائب رئيذ الشجكة األدبية األستاذ دمحم نداؿ العخمػشي إذ كانا

زمالء دراسة في مجرسة الدمط الثانػية ،ىي ما سيل ككثق عالقة التعاكف بيغ الصخفيغ.

مغ مخاسالت الشجكة األدبية مع نادؼ الحسيسة

()1

سابعاً -نذاشات الشادي:
 .1اليانريب الخيخي:

كاف الشادؼ يجخؼ سحب خيخؼ تحت اسع "يانريب نادؼ الحسيسة الخياضي" ،كيبجك مغ خالؿ
أجشجات الشادؼ الخاصة باليانريب أنو تع إجخاء الدحب عمى دكرتيغ فقط؛ في الجكرة األكلى بمغت

قيسة التحكخة الػاحجة ( 100مل) كقج أجخؼ الدحب بعج االنتياء مغ بيع التحاكخ تحت رعاية
عصػفة مترخؼ لػاء معاف آنحاؾ القائج حابذ بظ السجالي ،أما عغ الجػائد فكانت عمى الشحػ
التالي:
 الجائدة األكلى :شقع دالؿ قيػة عخبية. الجائدة الثانية :إبخيق شاؼ. الجائدة الثالثة :دزيشة كاسات شاؼ. الجائدة الخابعة :قمع حبخ بكيسة جشيو فمدصيشي كاحج.( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.23

60

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

كرقة يانريب باسع نادؼ الحسيسة /الجكرة األكلى
كفي الجكرة الثانية بمغت قيسة التحكخة ( 200مل) ،كحجدت الجائدة لفائد كاحج كىي بداط عخبي

مرشػع يجكياً ،كأجخؼ الدحب بعج االنتياء مغ بيع التحاكخ أيزاً تحت رعاية عصػفة مترخؼ
لػاء معاف آنحاؾ القائج حابذ بظ السجالي ،ككاف عمى الفائد بالجائدة أف يجفع جشيو فمدصيشي كاحج

عشج استالمو لمجائدة .كخرز الشادؼ ريع اليانريب بشدبة  %50لرالح السدجج الياشسي في

معاف( ،)1ك %50لرالح السذاريع الخيخية في السجيشة.

كرقة يانريب باسع نادؼ الحسيسة /الجكرة الثانية

( :)1يقع السدجج الياشسي بالقخب مغ القمعة العثسانية ،كىػ مغ أقجـ مداجج مجيشة معاف .انطخ :السعاني ،دمحم
عصاهللا ،الجحكر التاريخية لسجيشة معاف 3900ؽ.ـ2008 -ـ ،ط ،1عساف 2008ـ ،ص .61سيذار إليو

الحقاً :السعاني ،الجحكر التاريخية.
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 .2العخوض السدخحية(:)1
نذط نادؼ الحسيسة مشح الذيػر األكلى مغ تأسيدو في إدخاؿ شكل ججيج مغ أشكاؿ الفغ كالثقافة
إلى مجيشة معاف ،كمشيا الفغ السدخحي اليادؼ الحؼ ال يقترخ فقط عمى اإلمتاع ،بل شسل أىجافاً
فكخية كتثكيفية لمسذاىجيغ كالحزػر في شميعتيا نذخ الػعي الدياسي كمحاربة اآلفات االجتساعية

التي حاكؿ االستعسار اإلنجميدؼ نذخىا في محاكلة مشو لصسذ اليػية العخبية اإلسالمية كتجخيج
فمدصيغ مغ عخكبتيا ،حيث أنذأ الشادؼ فخقة تسثيل مدخحي خاصة بو بيجؼ تشسية الحخكة
السدخحية في السجيشة كتصػيخ اإلبجاعات في ىحا السجاؿ ،ككانت تقجـ عخكضيا عمى مدخحيغ
ىسا :مدخح مجرسة بشات معاف االبتجائية في كسط السجيشة كذلظ في مداء يػمي كل خسيذ

كسبت ،كمدخح معدكخ الكتيبة الثانية في السشصقة العدكخية الػاقعة جشػب شخؽ مجيشة معاف
بالقخب مغ محصة سكة حجيج معاف ،ككانت عخكضيا تقجـ عمى ىحا السدخح عادة يػـ الجسعة.

ىحا كقج كاف نادؼ الحسيسة رائجاً عمى مدتػػ السسمكة في إدخاؿ الفغ السدخحي لألردف الحؼ
يعتد بتاريخ العخب كماضييع ،حيث سبقت مجيشة معاف العاصسة عساف في ىحا الذأف ،فقج كانت

أكؿ مدخحية تعخض في عساف عاـ 1948ـ كىي مدخحية "عبج الخحسغ الشاصخ" التي كتبيا

عباس عالـ( ،)2في حيغ عخض نادؼ الحسيسة أكؿ مدخحية في مجيشة معاف عاـ 1946ـ .كمغ
أشيخ السدخحيات التي عخضيا نادؼ الحسيسة في مجيشة معاف خالؿ مديخة حياتو القريخة:
 .1مدخحية غفخان األميخ :كىي مأساة نثخية تتألف مغ أربعة فرػؿ يتخمميا شعخ قجيع ،تطيخ
حشكة العخب كسياستيع ،كىي مغ تأليف القذ حشا رحساني .كتعج ىحه السدخحية أكؿ عسل
مدخحي يعخض في مجيشة معاف ككاف ذلظ خالؿ الفتخة مغ  7-5أيمػؿ 1946ـ.

( :)1السدخحية :ىي قرة فشية أك ركاية تكتب لتسثل عمى خذبة السدخح أماـ جسيػر عغ شخيق مسثميغ لكل
مشيع دكره الخاص بو .انطخ :البكخؼ ،كليج ،أعالـ السدخح كالسرصمحات السدخحية ،دار السديخة لمشذخ كالتػزيع،

عساف 2003ـ ،ص .49سيذار إليو الحقاً :البكخؼ ،أعالـ السدخح.

( :)2حػامجة ،مفيج ،السدخح في األردف ،مشذػرات لجشة تاريخ األردف ،عساف 1993ـ ،ص .23سيذار إليو
الحقاً :حػامجة ،السدخح في األردف.
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()1

إعالف عغ مػعج كمكاف عخض مدخحية غفخاف األميخ في معاف

 .2مدخحية صالح الجيغ األيػبي :كىي مغ أعساؿ نجيب حجاد ،كقج عخضيا نادؼ الحسيسة في
مجيشة معاف عاـ  1948ـ ،في أعقاب نكبة فمدصيغ كإعالف قياـ الكياف الرييػني .كتجكر أحجاث
ىحه السدخحية حػؿ عجد مغ السذاىج التي تبيغ مجػ بدالة كقػة الجيػش اإلسالمية في مػاجية
االحتالؿ الرميبي لبيت السقجس ،كمجػ فصشة كذكاء القائج السدمع صالح الجيغ األيػبي ،كمجػ

التدامح الحؼ أضيخه السدمسػف تجاه السديحييغ عقب تحخيخ بيت السقجس عاـ 583ق1187 /ـ.

كيطيخ مغ خالؿ نرػص السدخحية التي زاؿ بعزيا محفػظ لميػـ مع بعس أكراؽ الشادؼ ،أف
السدخحية كانت حساسية عاشفية جاءت لمتخفيف مغ شجة كشأة الرجمة في نفػس األردنييغ
كالعخب أجسعيغ جخاء سقػط فمدصيغ في قبزة الريايشة ،كذلظ في محاكلة مغ الشادؼ كأعزاء
التسثيل فيو إعادة الثقة في نفػس أىل معاف كاألردنييغ جسيعاً أف فمدصيغ سػؼ تعػد.

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.26
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()1

مغ نرػص مدخحية صالح الجيغ األيػبي

 .3مدخحية واقعة القادسية :كىي مغ السدخحيات التي تتجو إلى الساضي معتدة بالجكر التاريخي
لمعخب كالسدمسيغ كتفػقيع عمى غيخىع مغ األمع ،كىي مغ تأليف األستاذ عبج الغشي عبج الخحسغ

الخيساكؼ ،كقج عخضت عمى مدخح مجرسة بشات معاف االبتجائية عاـ 1948ـ(.)2

ىحا كقج بمغ ثسغ التحكخة الػاحجة لحزػر أؼ مغ ىحه السدخحيات ( 100مل) ،ككاف الشادؼ يخصج
 %8مغ إيخادات ىحه السدخحيات إلى مذخكع بشاء مدجج معاف الكبيخ

فيو عاـ 1946ـ(.)4

()3

الحؼ بجأت أعساؿ البشاء

( :)1سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.27
( :)2حػامجة ،السدخح في األردف ،ص.23

( :) 3يقع مدجج معاف الكبيخ في قمب مجيشة معاف في مكاف يتػسط محمتي معاف الذامية كمعاف الحجازية ،كقج
بجأ العسل فيو عاـ 1946ـ كبشي مغ حجخ معاف .انطخ :السعاني ،الجحكر التاريخية ،ص.62

( :)4سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.30
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 .3االحتفال باألعياد الخسسية:
شارؾ نادؼ الحسيسة أبشاء الػشغ كأبشاء مجيشة معاف في االحتفاؿ باألعياد الخسسية كالجيشية التي

كانت تعصل دكائخ الجكلة أعساليا فييا ،ككاف مشيا عيج السػلج الشبػؼ الذخيف كعيج الذجخة ،ففي

عيج السػلج الشبػؼ الذخيف كالحؼ عخؼ عشج أىالي معاف بيػـ "السػلج" ،كاف أىالي السجيشة كبػجػد
الحاكع اإلدارؼ فييا يجتسعػف في عرخ ذلظ اليػـ في الجامع الكبيخ الحؼ كاف عادة مػقع

االحتفاؿ كيشربػف كخسياً لمذيخ قارغ السػلج الحؼ ىػ إماـ السدجج الكبيخ أك أحج شيػخ السجيشة

أمثاؿ الذيخ فيسي عمي مخعي كخيذاف كالذيخ كحيج سالع صالح ،كقج يذتخؾ أكثخ مغ شيخ في

إحياء ىحه السشاسبة ،حيث يبجأ االحتفاؿ بقخاءة القخآف الكخيع ثع استحكار بعس مغ سيخة كخراؿ
الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ،ثع يقجـ السذايخ السػاعع كاألذكار كالقرز الجيشية كقرائج السجيح

الشبػؼ . 1كتقػـ بمجية معاف بتكميف مغ مترخؼ السجيشة بتػفيخ ما يمدـ مغ الحمػيات لتػزع عمى
الحزػر ،ككاف نادؼ الحسيسة يذارؾ في ىحا االحتفاؿ سػاء مغ خالؿ الحزػر أك مغ خالؿ
السذاركة في تشطيع فعالياتو كتػزيع الحمػػ.

كتاب مغ مترخؼ لػاء معاف لخئيذ نادؼ الحسيسة يحكخه بسػعج السػلج الشبػؼ كعيج الذجخة
كفعاليات ىحيغ اليػميغ

()2

كفي عيج الذجخة الحؼ كاف أيزاً مغ األعياد الخسسية التي تعصل دكائخ الجكلة أعساليا فيو ،كاف
( :)1أبػ شػيمة ،السالمح العامة ،ص.199-198
( :)2سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2ص.34
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نادؼ الحسيسة يذارؾ الييئات الخسسية كالذعبية في السجيشة باالحتفاؿ في ىحا اليػـ مغ خالؿ
السذاركة في غخس كتػزيع األشجار .ككاف الشادؼ يتمقى في ىاتيغ السشاسبتيغ بصاقات معايجة مغ

الحاكع اإلدارؼ في السجيشة كالتي يتسشى فييا لخئيذ كأعزاء الشادؼ عيجاً سعيجاً.
بصاقة معايجة مقجمة مغ مترخؼ لػاء معاف لشادؼ الحسيسة

بسشاسبة السػلج الشبػؼ الذخيف عاـ 1949ـ.
 .4األنذصة الخياضية:

استغل أعزاء الشادؼ كقت فخاغيع في مسارسة بعس األنذصة كاأللعاب الخياضية ،فقج احتػػ
الشادؼ عمى شاكلة زىخ كرقعة شصخنج كشاكلة تشذ ،ككانت تقاـ مدابقات بيغ الحيغ كاألخخ بيغ
أعزاء الشادؼ في ىحه األلعاب ،كقج عخؼ عغ رئيذ الشادؼ األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف

بخاعتو كميارتو في لعبة تشذ الصاكلة ،كىحا ما جعمو يعسل متصػعاً لتجريب أعزاء الشادؼ كشالب
مجرسة معاف الثانػية عمى ىحه المعبة.
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األستاذ محسػد كخيذاف يسارس لعبة التشذ مع بعس أعزاء الشادؼ كشالب
كأساتحة مجرسة معاف االبتجائية عاـ 1946ـ

()1

إغالق الشادي:
استسخ نادؼ الحسيسة عامالً حتى عاـ 1953ـ ،حيث في ىحه الدشة تػفي كالج األستاذ محسػد
كخيذاف ،كىػ الذيخ عبج الشبي كخيذاف ،األمخ الحؼ اضصخ األستاذ محسػد إلى تخؾ الشادؼ كذلظ
لمتفخغ إلدارة أعساؿ كتجارة كالجه ،كلسا كاف األستاذ محسػد ىػ رئيذ الشادؼ كالقائع بكافة شؤكنو
أدػ تخكو الشادؼ إلى اندحاب معطع األعزاء مشو األمخ الحؼ انتيى بإغالقو.
الخاتسة:

 .1يعػد الفزل في تأسيذ نادؼ الحسيسة في مجيشة معاف عاـ 1946ـ لألستاذ محسػد عبج الشبي
كخيذاف ،الحؼ يعج بحق أحج ركاد الحخكة العمسية كالثقافية في السجيشة في فتخة نياية عيج اإلمارة
كبجاية عيج السسمكة األردنية .إذ نججه قج أخح عمى عاتقو فػر إنيائو دراستو الثانػية في مجرسة
اع
الدمط عاـ 1943ـ ،الشيػض بسجيشة معاف ثقافياً كرياضياً ،كالعسل عمى خمق جيل كمجتسع ك ٍ

متعمع يتدمح بالسعخفة الػاسعة كالذاممة.

 .2كانت عزػية نادؼ الحسيسة متاحة ألبشاء معاف كجسيع األردنييغ ،ميسا كانت الجرجة العمسية
كالسيشة كمكاف اإلقامة لمذخز الخاغب باالنتداب إليو ،حيث نجج مغ قائسة األعزاء مغ ىع مغ

( :)1الرػرة مغ أرشيف األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف.

67

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

سكاف عساف كالسفخؽ كالعكبة كالكخؾ كالغػر الرافي كغيخ ذلظ ،أما عغ قيسة االنتداب لمشادؼ فقج
بمغت عغ كل شخز  500مل تجفع لسخة كاحجة.
 .3شارؾ نادؼ الحسيسة أبشاء الػشغ عامة كأبشاء مجيشة معاف خاصة ،في االحتفاؿ باألعياد
الخسسية كالجيشية التي كانت تعصل دكائخ الجكلة أعساليا فييا ،مثل عيج األضحى السبارؾ كعيج

الفصخ كعيج السػلج الشبػؼ الذخيف كعيج الذجخة كعيج االستقالؿ.

 .4كاف مغ بيغ أىع الشذاشات الثقافية التي قجميا نادؼ الحسيسة في مجيشة معاف ،العخكض
السدخحية اليادفة مثل مدخحية غفخاف األميخ كمدخحية صالح الجيغ األيػبي كمدخحية كاقعة
القادسية التي ال تقترخ فقط عمى اإلمتاع ،بل تعجت ذلظ لتحقيق أىجاؼ فكخية كتثكيفية
لمسذاىجيغ كالحزػر ،في شميعتيا نذخ الػعي الدياسي ،كمحاربة اآلفات االجتساعية التي حاكؿ

االستعسار اإلنجميدؼ نذخىا في محاكلة مشو لصسذ اليػية العخبية اإلسالمية كتجخيج فمدصيغ مغ
عخكبتيا.

السرادر والسخاجع

البخيت ،دمحم عجناف كآخخكف ،الػثائق الياشسية :أكراؽ عبجهللا بغ الحديغ ،االستقالؿ
1365ىػ1946/ـ ،السجمج األكؿ ،جامعة آؿ البيت ،شخكة الجار العخبية األردنية لمرحافة
كالصباعة كالشذخ ،عساف 1993ـ.
البكخؼ ،كليج ،أعالـ السدخح كالسرصمحات السدخحية ،دار السديخة لمشذخ كالتػزيع ،عساف
2003ـ.

التل ،صفػاف ،تصػر السدكػكات في األردف عبخ التاريخ ،مشذػرات البشظ السخكدؼ األردني ،عساف

1983ـ.
جمج (دفاتخ) كصػالت نادؼ الحسيسة ،محفػضة لجػ األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف.
جػاز سفخ األستاذ محسػد عبج الشبي كخيذاف الرادر بتاريخ 1943ـ.
حػامجة ،مفيج ،السدخح في األردف ،مشذػرات لجشة تاريخ األردف ،عساف 1993ـ.
سجل نادؼ الحسيسة ،رقع  ،1/2محفػظ لجػ األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف.
سجل نادؼ الحسيسة رقع  ،1/3محفػظ لجػ األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف.
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أبػ شػيمة ،صالح ،السالمح العامة لمحياة الذعبية في مجيشة معاف ،ط ،1ك ازرة الثقافة ،عساف
2011ـ.
العخمػشي ،انترار ،دمحم نداؿ العخمػشي رجل مغ األردف ،ط ،1السصبعة الػششية ،عساف
2012ـ.

قباعة ،رزؽ ىاركف ،معاف السجيشة كالسحافطة ماضييا كحاضخىا ،ط ،2عساف 1983ـ.
مجرسة معاف الثانػية لمبشيغ ،سجل ججكؿ العالمات السجرسية (1952-1938ـ).
مقابمة شخرية مع األستاذ عبجهللا محسػد كخيذاف ،بتاريخ 2022/1/6ـ.
مقابمة شخرية مع األستاذ دمحم عصاهللا السعاني ،بتاريخ 2021 /7/6ـ.
السعاني ،دمحم عصاهللا ،الجحكر التاريخية لسجيشة معاف 3900ؽ.ـ2008 -ـ ،ط ،1عساف 2008ـ.
ك ازرة التخبية كالتعميع األردنية ،ممف السعمع داكد السجالي ،رقع (.)654
ك ازرة التخبية كالتعميع األردنية ،ممف السعمع سالع العصار ،رقع (.)462

ك ازرة التخبية كالتعميع األردنية ،ممف السعمع محسػد كخيذاف رقع (.)826
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الفصحية ،اختبار لمذيعة في اإلمامة
ّ
الكاتب األول :عمي رضا روحي
اإلسالمية
الخضػية لمعمػـ
اإلسالمية كحزارتيا في الجامعة
أستاذ مداعج بقدع تاريخ الذعػب
ّ
ّ
ّ
– إيخاف
الكاتب الثاني :حسيج عباس زاده
اإلسالمية – إيخاف
الخضػية لمعمػـ
عزػ الييئة العمسية بالجامعة
ّ
ّ

السمخز:
أئسة الذيعة كمخاقبتيع،
تسخزت الدياسات
لقج ّ
ّ
العباسية الستسّثمة في مسارسة الزغػط عمى ّ
عغ انعجاـ سشػح فخصة لإلماـ جعفخ الرادؽ(ع) لتعييغ خمفو تعييشاً مباش اًخ صخيحاً .كاف عبجهللا
ىػػ في
األفصح الشجل األكبخ لإلماـ(ع) عشج استذياده .كلسا ّادعى اإلمامة ،صادؼ ادعاؤه ىحاً ،

فمبػا دعػتو .كلع تسكث ىحه الجعػة قائسة؛ إذ لع ُيكتب ليا أكثخ مغ سبعيغ
قمػب رىط مغ الذيعةّ ،
صمِقيا ألسباب شتى ،كماؿ جّميع إلى اإلماـ مػسى الكاضع (ع)
يػماً،
فانفس الذيعة مغ حػؿ ُم ْ
ّ
عقب مػت عبجهللا .ككاف السؤمشػف بإمامة عبجهللا يكيسػف أدّلة خاصة عمى إمامتو .كصسج
قرجىع حذج مغ كبار صحابة اإلماـ جعفخ الرادؽ(ع) لفتخة غيخ شػيمة.
صسجىع ،كقرج ْ
ْ
الفصحيػف.
الفصحية،
األساسية :اإلماـ جعفخ الرادؽ(ع) ،عبجهللا األفصح،
السفخدات
ّ
ّ
ّ

Fathiyya, the Shi'a Test on the Imamate (Divinely Appointed
)Leadership

The Abbasids' policies to control and put pressure on Shi'a Aimmah
(Imams; the divinely appointed leaders) made Imam Jafir al- Sadiq
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(peace be upon Him) not be able to identify His successor directly and
clearly. At the time of the martyrdom of Imam Jafir al- Sadiq(peace be
upon Him), Abdullah al- Aftah was the eldest son of Imam Jafir alSadiq(peace be upon Him). He claimed to be the Imam and got some of
Shi'a Muslims to attract. Although this assertion took 70 days and
gradually approximately Shi'a Muslims separated from him. After the
death of Abdullah, all Shi'a Muslims accepted (believed in) the Imamate
of Imam Musa Kazim- Kadhim- (peace be upon Him). Those who
believed in the Imamate of Abdullah presented different evidences for the
Imamate of Abdullah. Some of the great companions of Imam Jafir alSadiq (peace be upon Him) believed the Imamate of Abdullah for a short
time.
Key words: Abdullah al- Aftah, Fathiyya( Fathieh), Fathian( Fathites)

:مقجمة
ّ
انتقالية
أىسيا ّأنيا فتخة
تتسيد فتخة إمامة اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ بدسات
ّ
ّ ،خاصة
ّ
- العباسييغ
 ثاني الحكاـ-  لقج عاصخ اإلماـ السشرػر.العباس
ّ
ّ أمية إلى بشي
ّ لمدمصة مغ بشي
 بحيث، كقج مارس السشرػر تزييقات صارمة عمى اإلماـ عميو الدالـ.سشة مغ إمامتو12
.1كل مخة إال ّأنو كاف يعدؼ عسا نػاه
ّ استجعى اإلماـ عجة
ّ مخات كقج عقج العدـ عمى قتل اإلماـ في
 يذيخ الصبخؼ.ًالسذجدة حالت دكف ارتباط الذيعة باإلماـ عميو الدالـ ارتباشاً كامال
ىحه الخقابة
ّ

العمػييغ التي عّمق بيانات أصحابيا عمى آذانيا كال
بيحا الرجد إلى خدانة لمسشرػر ممؤىا رؤكس
ًّ
ّ
.364 ص،3 ج، مشاقب آؿ أبي شالب،ابغ شيخآشػب
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1
أف تدسية اإلماـ عميو الدالـ لخمفو
عمى حجة .كإذا أخحنا بشطخ االعتبار ىحا السػقف ،فشجرؾ ّ
ألف السشرػر كاف حيشئح يعسج إلى قتل كصي اإلماـ
متيدخة؛ ّ
بسخأػ كمدسع مغ اآلخخيغ لع تكغ ّ
ّ
عميو الدالـ دكف أدنى شظ .كسا أمخ السشرػر فعالً بحلظ عشج استذياد اإلماـ عميو الدالـ ،ككاف

األكؿ :أبػجعفخ السشرػر الخميفة العباسي ،ثع عبجهللا
اإلماـ عميو الدالـ قج أكصى بخسدةّ :
ّ
كمػسى ابشا اإلماـ ،كمغ بعجىسا دمحم بغ سميساف كالي السشرػر عمى السجيشة ،كأخي اًخ زكجتو
2
سخّية التعييغ عائج إلى
حسيجة .ككاف قّمة قميمة مغ الذيعة يعخفػف خمف اإلماـ كالدبب في ّ
احتساؿ قتل الخمف كغمطة الخقابة التي كانت الحكػمة العباسية تفخضيا .كتاه كثيخ مغ الذيعة في

كأنيع كانػا يجػبػف شػارع السجيشة كأزّقتيا كتبتل نحػرىع بالجمػع ،بحثاً عغ كصي
حيخة حتى ّ
ّ
ىع الفخؽ التي التحق بيا شػائف مغ الذيعة ىي
اإلماـ ،ككانػا يسيمػف إلى أفخاد مختمفيغ .إحجػ أ ّ
الفصحية التي كانت تححك ححك عبجهللا األفصح.

الجيشية كمعتقجاتيا كبػاعث ضيػرىا كأسباب أفػليا،
الفصحية كمشصمقاتيا
يدّمط البحث الزػء عمى
ّ
ّ
الفصحية الحيغ كاف ليع دكر ال يدتياف بو في
أىع أتباع
كسا ّ
ّ
يقجـ البحث إلى القارغ الكخيع ّ
كيصل القارغ مغ خالؿ ىحا البحث عمى مػاقف كبار عمساء الذيعة مغ ىحه
الشرػص الخكائية.
ّ
الجساعة كأسباب ىحه السػاقف.

وجو تدسية الفصحية:

لسا استُذ ِي َج اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ ،كاف نجمو األكبخ ىػ عبجهللا األفصح ،الحؼ ُس ِّػسي
َ
حية .كسا اصصمح عمييع أيزاً بػ"العسارّية" ندب ًة إلى زعيسيع "عسار" 3.كذكخىع
الف َ
أتباعو َ
ص ّ
ػ"األفصحية" 4.كحلظ ّثبت ابغ األثيخ "الفصحي" 5.كقج ُلِّقب عبجهللا باألفصح لسا في
الذيخستاني ب
ّ
1
2

 -الصبخؼ ،تاريخ الصبخؼ ،ج ،8ص. 105-104

 -الکميشي ،األصػؿ مغ الکافي ،ج ،1ص310؛ الصبخسي ،إعالـ الػرؽ بأعالـ اليجؽ ،ج ،2ص13؛ ابغ

شيخ آشػب ،مشاقب آؿ أبي شالب ،ج ،3ص. 435
3

-البغجادؼ ،الفخؽ بيغ الفخؽ،ص34؛ األشعخؼ،مقاالت اإلسالمييغ ،ص28؛ اإلسفخايشي ،التبريخ في

الجيغ،ص.41
4
5

 -الذيخستاني ،السمل ك الشحل ،ص . 181

 -ابغ األثيخ ،المباب في تيحيب األنداب ،ج ،2ص. 435
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1
كسسى اإلسفخايشي في مػشغ آخخ ،القائميغ بإمامة عبجهللا بغ
رجميو أك رأسو مغ فصح أؼ عخض ّ .
2
جعفخ
بالفصحية .ك في ركاية اعتبخ الكذي"عبجهللا بغ فصيح" كىػ مغ أىالي الكػفة ،زعيساً
ّ
3
أف
أف السرادر كّميا تجسع عمى تدسية عبجهللا بغ جعفخ بإمامة
الفصحية ،كلسا ّ
لمفصحية .بسا ّ
ّ
ّ

الفصحية إلى "عبجهللا بغ فصيح" تعػزه
أف انتداب
الكذي مغ جيتو أكرد الخكاية مجيػلة؛ يبجك ّ
ّ
عج الدسعاني ىحه الفخقة مغ غالة الذيعة الحيغ يشتطخكف خخكج عبجهللا
الرحة ك
السرجاقية .كقج ّ
ّ

بغ جعفخ َّ
السمقب باألفصح.

4

دالئل عمى إمامة عبجهللا األفصح:
أىسيا ّأنو أكبخ أكالد اإلماـ جعفخ
لقج أقاـ أتباع
الفصحية أدّلة ّ
ّ
عجة عمى إمامة عبجهللا .ككاف ّ
الرادؽ عميو الدالـ عشج استذياده5،مغ جية أخخػ يخككف ركاي ًة تفيج بتعيُّغ اإلمامة في أكبخ

6
كيخكد عمييا 7.أشار الذيخ السفيج في معخض نقجه
يؤكج ىحه الخكاية ّ
نفدو ّ
األكالد ،ككاف عبجهللا ُ
أف أحجاً لع ِ
يخك ىحا الحجيث إال مذخكشاً بذخط؛ أال كىػ ضخكرة نداىة خمف
لمخكاية ىحه ،إلى ّ

8
رد
كخمػه عغ كل عيب كعاىة ،لكغ عبجهللا كاف يحىب إلى محىب السخجئة ،كال يقترخ ّ
اإلماـ ّ
رد
إف ىشاؾ أدّل ًة أخخػ عمى ّ
ىحا الحجيث كرفزو بصبيعة الحاؿ عمى ما اشتخشو الذيخ السفيج إذ ّ

1

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص  524؛ الرجكؽ ،مغ اليحزخه الفكيو ،ج ،4ص 542؛

البغجادؼ ،الفخؽ بيغ الفخؽ ،ص. 34
2
3

 -اإلسفخايشي ،التبريخ في الجيغ ،ص . 42

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص524؛ الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص84؛ القسي ،السقاالت كالفخؽ،

ص87؛ األميغ ،معجع الفخؽ اإلسالمية ،ص. 41
4

 -الدسعاني ،األنداب ،ج ،4ص392؛ ابغ األثيخ ،المباب في تيحيب األنداب ،ج ،2ص. 435

5

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص  87؛ السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص 210؛ الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث،

6

 -الرجكؽ ،مغ اليحزخه الفكيو ،ج ،4ص 542؛ عمع اليجػ ،الفرػؿ السختارة ،ص306-307؛

ج ،11ص. 156

صابخؼ ،تاريخ فخؽ إسالمي ،ج ،2ص. 305
7
8

 مذكػر ،فخىشگ فخؽ إسالمي ،ص. 65 -السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص 210؛ عمع اليجػ ،الفرػؿ السختارة ،ص 312؛ السجمدي ،بحار األنػار،

ج ،37ص 14-15؛ مذكػر ،فخىشگ فخؽ إسالمي ،ص. 65
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يختز بذأف الخجل
ىحا الحجيث؛ مشيا ّأنيع ال يخكف الكبخ مقرػ اًر عمى العسخ ،بل الكبخ
ّ
1
كمكانتو.
الفصحية ،فكتب يقػؿ« :يعتقج الفصحية
ك في ركاية أخخػ ،ذكخ الذيخستاني دليالً آخخ أقامو
ّ
أف :اإلماـ ال يغدمو ،كال يرّمي عميو ،كال يأخح خاتسو ،كال يػاريو إال اإلماـ؛ كعبجهللا ىػ الحؼ
ّ

تػّلى ذلظ كّمو ،كحلظ كدفع الرادؽ كديع ًة إلى بعس أصحابو ،كأمخه أف يجفعيا إلى مغ يصمبيا
مشو ،كأف يتّخحه إماماً ،كما شمبيا مشو أحج إال عبجهللا» 2.لع ِ
الذيعية،
تخْد ىحه الخكاية في السرادر
ّ
كتفخد الذيخستاني بشقميا.
ّ
الذيعيةّ ،
ّ
مغ جية أخخػ ،تزافخ عامالف كىسا :حيخة الذيعة بعج استذياد اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو

الدالـ  ،3كادعاء عبجهللا الػراثة كالػصية مغ جانب كالجه اإلماـ ،4فجعل ىحاف العامالف أمخ
اإلمامة يتذابو 5عمى عسػـ مذايخ الذيعة كفقيائيع ،كبالتالي مالػا إلى عبجهللا.
مكانة عبجهللا في عرخ اإلمام الرادق عميو الدالم:

تشز عمى تزعيفو.
ّ
إف الخكايات الستعّمقة بذأف عبجهللا خالؿ حياة اإلماـ الرادؽ عميو الدالـّ ،
إف الذيخ السفيج نفى في ركاية
السيسا السخجئة .ك ّ
ىشاؾ إشارات إلى ندكع عبجهللا نحػ الفخؽ الزاّلة ك ّ

ألف عبجهللا
أرفع مغ سائخ أكالد اإلماـ ،كرماه بسخالفة كالجه
اعتقادياً؛ ّ
ّ
تبػأ مكان ًة َ
أف يكػف عبجهللا قج ّ
مخجئي
الحذػية ،كماؿ إلى السخجئة 6.كفي ركاية أخخػ ،اعتبخه اإلماـ الرادؽ عميو الدالـ
خالط
َّ
ّ
7
يحجث أصحابو،
ثالثة
اية
ك
ر
تفيج
السحىب.
أف عبجهللا دخل عمى اإلماـ عميو الدالـ يػماً ،كىػ ّ
ّ

1

 -الدرارؼ ،تاريخ آؿ ز اررة ،ص. 85

2

 -الذيخستاني ،السمل كالشحل ،ص  181؛ األميغ ،معجع الفخؽ اإلسالمية ،ص  /41مذكػر ،فخىشگ فخؽ

3

 -راجع :الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث ،ج ،11ص . 155-156

5

 -القسي ،السقاالت ك الفخؽ ،ص. 87

فخؽ إسالمي ،ص. 65
4

6

 -الرجكؽ ،کساؿ الجيغ ،ص. 101

 -السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص 210؛ الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص84؛ األربمي ،کذف الغسة في معخفة األئسة،

األئسة ،ج ،2ص 395؛ التفخشي ،نقج الخجاؿ ،ج ،3ص 80؛ الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث ،ج ،11ص. 156
7

 -عمع اليجؽ ،الفرػؿ السختارة ،ص.312
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فمسا رآه اإلماـ عميو الدالـ سكت ،حتى خخج عبجهللا ،فدئل عغ ذلظ .فقاؿ :أ ََك ما عمستع ّأنو مغ
ّ
2
1
أف اإلماـ الرادؽ عميو الدالـ أنحى بالالئسة عمى عبجهللا .كأذا
السخجئة  .كتشبئ ركايات أخخػ ّ
تكػنت لجيو صػرة كاضحة عغ مكانة عبجهللا عشج
أخح الباحث في الحدباف مجسػع ىحه الخكياتّ ،
اإلماـ الرادؽ عميو الدالـ.

تزعيف إمامة عبجهللا:
ما لبث أف آلت إمامة عبجهللا إلى الزعف ،كفقجت ركنقيا كبخيقيا .كذلظ يعػد إلى أسباب مشيا:
أف جساعة مغ الذيعة اختبخكه في مدائل الحالؿ كالحخاـ ،كل ّػسا لع يججكا لجيو جػاباً شافياً ،ك أركا
ّ
3
فيو أشياء ال يشبغي صجكرىا عغ اإلماـ ،رجعػا عغ إمامتو.
لقج أكرد الذيخ السفيج قزية عغ ضعف عبجهللا في مدألة مقجار الدكاة .كىحا ما جعل الشاس في

4
فمسا لقػا اإلماـ مػسى الكاضع عميو
،
السجيشة السشػرة يعخضػف عشو حيارػ ىائسيغ في أمخىع
ّ
الدالـ ،قاؿ عميو الدالـ :أىجيكع إلى الرخاط السدتكيع ،فمحق الشاس باإلماـ عميو الدالـ أفػاجاً،

إال شائفة مشيع عسار كأصحابو ،كعبجهللا بغ جعفخ مع شخذمة قميميغ ،كبقي عبجهللا ال يجخل عميو

5
ِ
قرة مػاجية اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ مع عبجهللا؛ حيث
ت
ي
ك
ر
ك
إال القميل مغ الشاس.
ْ
ُ َ
ّ
ِ
الشار ،ككاف َحَف َخ حفيخًة،
إف َ
قاؿ عميو الدالـ ألخيوْ :
فيمع َيجؾ ،فأدخْميا َ
كشت صاحب ىحا األمخ ّ
كألقى فييا حصباً ،كأ ضخـ الشار فييا ،فمع يفعل عبج هللا ،كأدخل اإلماـ عميو الدالـ يجه في تمظ

الحفيخة ،كلع يخخجيا مغ الشار إال بعج احتخاؽ الحصب كىػ يسدحيا.

6

1

 -مذكػر ،تعميقات السقاالت كالفخؽ ،ص328؛ الشسازؼ الذاىخكدؼ ،مدتجرؾ عمی رجاؿ الحجيث ،ج،8

2

 -الذاكخؼ ،مػسػعة السرصفی كالعتخة ،ج ،9ص.41

ص . 236-237
3

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص525؛ الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص  85؛ القسی ،السقاالت

4

 -السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص 221؛ الكميشي ،األصػؿ مغ الکافي ،ج ،1ص 351؛ السجمدي ،بحار

كالفخؽ ،ص 87؛ السجمدي ،بحار األنػار ،ج ،47ص. 261
األنػار ،ج،48ص. 50
5
6

 -السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص. 223

 -السجمدي ،بحار األنػار ،ج،48ص. 65-66
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كتب الذيخ الصػسي في بصالف إمامة عبجهللا يقػؿ :يجب أف يكػف اإلماـ معرػماً ،كعبجهللا
ّ
1
ِ
ليذ معرػماً ،كما ضيخ مشو مغ أفعاؿ يشافي العرسة .ك ُندَبت إليو أعساؿ ششيعة في بعس
2
يعػلػا في ذلظ
كفشج الصبخسي مداعع
الخكايات.
الفصحية في إمامة عبجهللا كأبصميا تساماًّ ،
ّ
ّ
بأنيع لع ّ
ّ
3
نز عميو مغ أبيو باإلمامة.
عمى ّ
أثخ بالغ في رجػع أتباعو عشو.
ضعفت مػقف عبجهللاٌ ،
كاف ليحه الخكايات كالقزايا التي ّ
أف اإلمامة ال تجتسع في أخػيغ بعج
فتأزمت األكضاع في معدكخ
ّ
الفصحية ،فاستشج أتباعو إلى ّ
ّ
كعجكا القػؿ بإمامتو خصأ ال أساس لو مغ
اإلماـ الحدغ عميو الدالـ كاإلماـ الحديغ عميو الدالـ؛ ّ
الرحة ،فسالػا إلى اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ.

4

الفصحية:
فخوع
ّ

"الفصحية" كىي تدعع حرػؿ البجاء
لقج أتى القسي في تعجاد فخؽ الذيعة ،عمى ذكخ شائفة تجعى
ّ
في أمخ إسساعيل بغ جعفخ لسا نقل عشو اإلمامة إلى أخػيو عبجهللا كمػسى عميو الدالـ 5.إلى

6
أف ىحه الذخاذـ قميمة
عمى
ذلظ يشبئ الذيخستاني عغ شائفة كانت قائمة بخجعة عبجهللا بعج مػتو.
ّ
ال ِع ّجة إلى درجة ّأنو ال يسكغ اعتبارىا فخقة.

مػجية إلى نجمو اإلماـ مػسى الكاضع عميو
كقج ُرِكؼ عغ اإلماـ الرادؽ عميو الدالـ كمسة ّ
كيجعي اإلمامة بعجؼ ،فال تشازعو بكمسة،
إف أخاؾ سيجمذ مجمديّ ،
الدالـ ،قاؿ فييا :يا بشي! ّ
7
فإنو ّأكؿ أىمي لحػقاً بي.
ّ
1

 -الصػسي ،الغيبة ،ص 84؛ السجمدي ،بحار األنػار ،ج ،51ص. 213

3

 -الصبخسي ،إعالـ الػرؽ بأعالـ اليجؽ ،ج،2ص. 7

2

 -العمػؼ ،السججؼ في أنداب الصالبييغ ،ص. 95

4

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص 525؛ القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص111؛ الصػسي ،الغيبة،

ص 84-85؛ السجمدي ،بحار األنػار ،ج ،51ص .213
5

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص. 110

7

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ،ج ،2ص525؛ الرجكؽ ،مغ اليحزخه الفكيو ،ج ،4ص 542؛ السجمدي،

6

 -الذيخستاني ،السمل كالشحل ،ج ،1ص 29؛ الدسعاني ،األنداب ،ج ،4ص. 392

السجمدي ،بحار األنػار ،ج ،47ص. 261-262
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ميسا يكغ مغ أمخ؛ فقج مات عبجهللا في محخـ عاـ 149ىػ بعج استذياد اإلماـ الرادؽ عميو

الدالـ بدبعيغ يػماً ،دكف أف يخمفو كلج 1.كقج ّأدػ مػتو إلى رجػع عجد آخخ مغ أتباعو عغ
إمامتو 2ككفقاً لسرادر في السمل كالشحل انبثقت عشيع فخكع .فقج ذكخ القسي شائفة قالػا بعج مػت

عبجهللا بانقصاع اإلمامة ،كأنو ال إماـ مغ بعجه 3.كحلظ يذيخ الشػبختي إلى جساعة مغ أتباع

عبجهللا ،ذىبػا إلى إمامة اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ ،معتب اًخ ّإياه اإلماـ الثامغ.

4

الفصحية ،ك ّادعػا ّأنو كاف
كتحجث القسي كالذيخ الرجكؽ عغ شائفة مغ الفصحييغ ،انذّقػا عغ
ّ
ّ
ّ
كلج مغ جارية .أرسل عبجهللا كلجه السدسى بػ"دمحم" إلى اليسغ ،فتخعخع ىشاؾ كنسا.
لعبجهللا بغ جعفخٌ ،

خزؽ كإماماً
حياً ُي َ
محسج بعج كفاة أبيو عبجهللا إلى خخاساف ،فأقاـ بيا ك ّإنو مغ بعج أبيو مازاؿ ّ
ىاجخ ّ
السخكية عغ الخسػؿ األعطع صّمى
كعػؿ ىؤالء عمى األحاديث
ّ
إلى اليػـ ،ك ّأنو ىػ السيجؼ القائعّ .

هللا عميو كآلو كسّمع ،بذأف اإلماـ السيجؼ ،كيخكنيا مشصبقة عمى ابغ عبجهللا .عمى حدب السرادر
القجيسة ،بقي قميل مغ ىحه الفخقة ،يدكشػف في العخاؽ كاليسغ كاألغمب في خخاساف.

الفصحية أيزاً.
بغالة
ّ

6

5

كس ُّسػا بغالة
ُ

الفصحية مسغ بقػا إلى عيج اإلماـ الحدغ
ضبابية إلى بعس أتباع
كفي السرادر إشارات
ّ
ّ
الفصحية الفقياء ،يقػلػف
عخفػف
بالفصحية الخّمز أك
ّ
ّ
العدكخ ّؼ عميو الدالـ .كاف ىؤالء الحيغ ُي َ
ألخػيغ ليذ ألكبخىسا كلج 7.كيقػلػف برحة رك ٍ
ِ
اية لإلماـ الرادؽ عميو الدالـ
بجػاز اإلمامة
ّ
1

 -الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص 85؛ الذبدتخؼ ،الفائق في ركاة كأصحاب اإلماـ الرادؽ ،ج ،2ص.263

2

 -الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص100؛ القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص110؛ الصػسي ،الغيبة ،ص.225

4

 -الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص.85

يشدب قبخ إلی عبجهللا بغ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ
أشار الديج الذبدتخؼ إلى ّ
أف مخقج عبجهللا في بدصاـ .كاليػـ َ
في مقبخة الباب الرغيخ في ضاحية دمذق.
3

5

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص.88

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص88؛ الرجكؽ ،کساؿ الجيغ ،ص286؛ ابغ بابػيو ،اإلمامة كالتبرخة،

ص.153
6
7

 -مذكػر ،فخىشگ فخؽ إسالمي ،ص.66

 -الشػبختي ،فخؽ الذيعة ،ص 109؛ مذكػر ،فخىشگ فخؽ إسالمي ،ص 66؛ األميغ ،معجع الفخؽ

اإلسالمية  ،ص.187
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تقزي بانتفاء اجتساع اإلمامة في أخػيغ بعج اإلماـ الحدغ كاإلماـ الحديغ عمييسا الدالـ .كىحا
ثابت فيسا ال عقب مغ بعجه ،فال تخخج مشو اإلمامة  -ال محالة  -إلى إخيو ،كلكغ إذا ارتحل إماـ

إلى جػار رّبو ،كلع يكغ لو عقب ،فال ّبج مغ انتقاؿ اإلمامة إلى كلجه 1.بعج استذياد اإلماـ الحدغ
2
العدكخؼ عميو الدالـ ،ىحه الصائفة قالػا بإمامة أخيو جعفخ بغ عمي السعخكؼ بجعفخ الك ّحاب.
أف الفصحية كانت تُصَمق عمى ىؤالء في عرخ الذيخ الصػسي 3.ميسا يكغ مغ أمخ؛ فإف
يبجك ّ
4
كتبجدكا ،كلع يبق مشيع أثخ.
أتباع ىحه الفخقة لع يمبث أف بادكا ّ
أف األشعخؼ يحكخ جساعة
كرغع ترخيح السرادر كّميا بأف عبجهللا مات كلع يعقب كلجاً إال ّ
5
أف الشدابيغ لع يحكخكا لعبج هللا عكباً ،كقيل كاف
ككْلجه .كأكرد صاحب البحار ّ
يقػلػف بإمامة عبجهللا ُ
6
كاف لو ابغ اسسو حسدة ،كلسا مات عبج هللا لع يكغ لو إال بشت كاحجة.
أف عبجهللا كاف لو ابغ اسسو حسدة  ،مات عغ ابشة فقط 7.ىحا كقج أخصأ ابغ
كحلظ ذكخ ابغ حدـ ّ
يسيد عبجهللا األفصح كلج اإلماـ الرادؽ عميو الدالـ ،مغ عبجهللا األفصح كلج
ابغ حدـ ،إذ لع ّ

اإلماـ الباقخ عميو الدالـ .كقج عّقب عمى ذلظ باإلشارة إلى بشي عبيج (الفاشسييغ) كالة مرخ
أف عبجهللا ىحا،
صح عشجىع ّ
فمسا ّ
آنحاؾ ،الحيغ دعػا في ّأكؿ أمخىع إلى عبجهللا بغ جعفخ بغ دمحم؛ ّ
لع يعقب إال ابشة كاحجة ،تخكػه كانتسػا إلى إسساعيل بغ جعفخ بغ دمحم 8.كمػقف ابغ حدـ ىحا
الطغ باليقيغ في
يداكره ارتباؾ كاضصخاب غيخ معيػد فيسا سػاه مغ السرادر .األمخ الحؼ يقصع ّ
أف مػاقفو مغ عبجهللا كابشو كالفاشسييغ ،خاشئة تساماً.
ّ

6

1

 -مذكػر ،فخىشگ فخؽ إسالمي ،ص.353

3

 -الصػسي ،الغيبة ،ص.82

5

 -األشعخؼ ،مقاالت اإلسالمييغ كاختالؼ السرّميغ ،ص27؛ القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص. 88

7

 -ابغ حدـ ،جسيخة أنداب العخب ،ص. 59

2

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص.110

4

 -الصبخسي ،إعالـ الػرؽ بأعالـ اليجؽ ،ج ،2ص. 7

 -السجمدي ،بحار األنػار ،ج48ص 67ك.68

8

 -السرجر نفدو ،الرفحة نفديا.
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حكخ مغ عبجهللا بغ جعفخ ،مسا
كحلظ تخمػ مرادر الحجيث كالفقو عغ ركاية خاصة ،أك نقل ُي َ
إف تخجستو لع تخد برػرة مدتقّمة في
دتج ّؿ بو عمى ابتعاده عغ األكساط كالقزايا
العمسية .حتى ّ
ُي َ
ّ

أؼ مغ األئسة األشيار عمييع الدالـ ،كاألدىى مغ
السرادر
ّ
الخجالية ،كلع يجرج في عجاد أصحاب ٍّ
أف بعس الكتّاب اعتبخكه مغ السحجثيغ الزعفاء 1.لع تخد في السرادر الخجالية ّأية معمػمات
ذلظ ّ
عغ عبجهللا ،كاقترخت ىحه الكتب عمى ذكخ أتباع ىحه الفخقة.

الفصحية:
مجى وثاقة أتباع
ّ

الذعبية
تتزارب السرادر األصيمة بذأف مجػ القاعجة
ّ

كتحجثشا عغ
لعبجهللا بػصفو إماماً،
ّ
في تعميق عمى ىحه القزية يقػؿ:

العالمة العدكخ ّؼ
ذلظ بذئ مغ الغسػض كاإلبياـ ،فقج كتب ّ
سجمػا ترخفات شخذمة باسع فخقة مغ الذيعة 2.كمع
ىحه الفخقة مسا خمقو أصحاب التخاجع حيث ّ

الفصحية 3.فقج كتب القسي في تعميق لو يقػؿ :ماؿ
ذلظ في ثشايا السرادر إشارات إلى كثخة أتباع
ّ
ماؿ إلى عبجهللا الحؼ يدعع اإلمامة ،حذج غفيخ مغ كبار صحابة اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو

الفصحية
الحق ،4كمغ بيشيع نيس أبخز عمساء الذيعة .5كقػبمت
الدالـ إال القميل مسغ عخؼ
ّ
ّ
أف
بالقبػؿ في األكساط العمسائية الذيعية؛ ذلظ ّأنيا أقخب السحاىب الباشمة إلى محىب اإلمامية ،ك ّ
أتباعيا ال يعادكف
الحق كال يشكخكنو ،كال يفارقػف الذيعة في السبادغ كاألصػؿ كالفخكع إال في
ّ
السخكية عغ
سبعيغ يػماً مغ حياة عبجهللا ،كال يشكخكف سائخ األئسة 6كنخػ كثخة كاثخة مغ الخكايات
ّ

الفصحية في مرادر الحجيث كالفقو؛ كالدبب يعػد إلى ّأنيع ما لبثػا أف قالػا بإمامة اإلماـ
أتباع
ّ
يفخقػف بيغ
إف أكابخ ّ
مػسى الكاضع عميو الدالـ .كيسكششا القػؿ ّ
محجثي الذيعة كفقيائيع ،لع يكػنػا ّ

1

 -الذبدتخؼ ،الفائق في ركاة كأصحاب اإلماـ الرادؽ ،ج ،2ص. 263-264

2

 -راجع :العدكخؼ ،نقر أئسو در إحياء ديغ ،ج ،10ص. 76

4

 -القسي ،السقاالت كالفخؽ ،ص. 87

3

5
6

 راجع :األشعخؼ ،مقاالت اإلسالمييغ ،ص28؛ مذكػر ،تعميقات السقاالت كالفخؽ ،163 ،ص.327 -مجرسي شباشبائی ،مکتب در فخآيشج تکامل ،ص. 82-83

 -راجع :الشػرؼ ،خاتسة مدتجرؾ الػسائل ،ج ،5ص 12-13؛ الذاكخؼ ،الشحمة الػاقفية ،ص. 10
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الفصحية إال في االعتخاؼ بإمامة عبجهللا في الفتخة الدبعيشية؛ األمخ الحؼ حرل
اإلمامية ك
الذيعة
ّ
ّ
1
جخاء التباس ضمع الذبيات عمى الشاس ،ال عغ ٍ
عشاد أك ٍ
الحق.
إنكار لسحىب
ّ
ّ
الفصحية
محجثي الذيعة كفقيائيع مغ القخف الثالث لميجخة فراعجاً يػثّقػف ركاة
ككاد جسيع ّ
ّ
تبيغ أف ابغ إدريذ الحّمي
التقريات التي ُكِّفق ليا الباحثاف،
التحخيات ك
كيأتسشػنيع 2،كحدب
ّ
ّ
ّ
ّ
الفصحييغ،
السحجثيغ كالخاكة مغ
( 598-543ىػ) ،يشفخد دكف غيخه مغ العمساء ،بحجبو الثقة عغ
ّ
ّ
3
ضعفيع
الو
ػ
مش
كعمى
بأنيع غيخ ثقاة؛
كقج كّفخىع في أرجاء كتابو السعشػف بػ "الدخائخ" ككصفيع ّ
ّ

السج الفصحي الستسّثل في ضيػر كبار العمساء كالخكاة
استسخ
السحّقق الحّمي في أكثخ مغ مػشغ 4.ك
ّ
ّ
ّ
ّ
في الػسط العمسي ،إلى حػالي مشترف القخف الخابع لميجخة؛ حيث لع تقع ليع قائسة بعج .ككتب
ّ
5
القاضي نعساف بيحا الذأف« :كانقخض الحيغ كانػا يقػلػف بإمامتو ،فميذ أحج يقػؿ بحلظ».

الفصحية:
أىع أتباع
ّ
ّ
6
بالفصحية؛ كذكخ ابغ داكد ستة عذخ مشيع .كسا أكرد
إف ىشاؾ لفيفاً مغ ركاة الذيعة ُكصفػا
ّ
ّ
7
متفخقة مغ كتابو.
الكذي أسساء كبار
ّ
الفصحية كعمسائيا في مػاشغ ّ
ّ
الفصحييغ كأعخفيع ،بشي فزاؿ ،كعمى رأسيع حدغ بغ عمي بغ فزاؿ بغ عسخ،
إف أشيخ
ّ
ّ
ّ
متدشساً مكانة مخمػقة في
كأكالده الثالثة .كحطي حدغ بغ عمي بتػثيق الكثيخيغ مغ عمساء الخجاؿ،
ّ
8
فصحياً ،بل ّنػه بحكخه ،كأجدؿ
كػنو
إلى
كتابو
كال
في
الصػسي
الذيخ
يذخ
كلع
الخجالية.
السرادر
ّ
ّ
1

 -راجع :الشػرؼ ،خاتسة مدتجرؾ الػسائل ،ج ،5ص. 13

3

 -راجع :ابغ إدريذ ،الدخائخ ،ج ،1ص 312ك . 495

2

 -راجع :األردبيمي ،ال تا ،ج ،11ص.543

4

 السحقق الحّمي ،السعتبخ ،ج،1ص 59-60ك  326كما بعجىا؛ الحّمي ،مشتيی السصمب ،ج  ،1ص. 28ّ
ّ
 -القاضي نعساف ،شخح األخبار ،ج ،3ص. 310

5
6

 -ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص. 289

 - 7راجع :الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص 635؛ الحّمي ،خالصة األقػاؿ ،ص. 195
ّ
 -8الصػسي ،الفيخست ،ص 255؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،1ص131؛ الرجكؽ ،مغ اليحزخه الفكيو،
الفكيو ،ج،4ص562؛ ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء ،ص33؛ العاممي ،كسائل الذيعة ،ج،30ص345؛

التفخشي ،نقج الخجاؿ ،ج ،2ص47؛ األميغ ،أعياف الذيعة ،ج ،23ص. 430
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عجة فصحي
كعجه مغ أصحاب اإلماـ الخضا عميو الدالـ 1.كاعتبختو مرادر
ّ
كأجدؿ لو الثشاءّ ،
ّ
الحق قبل كفاتو 2.كنط اًخ إلى غ ادرة
اليػػ؛ إال ّأنيا استجركت مذيخًة إلى رجػعو إلى محىب
ّ
األحاديث السخكية عشو في مرادر الحجيث؛ لحلظ استفدخ البعس اإلماـ الحدغ العدكخ ّؼ عميو
الدالـ عغ السػقف الحؼ يشبغي اتخاذه مغ ركاياتيع ،فقاؿ اإلماـ عميو الدالـ":خحكا ما كرد كدعػا

4
3
ضعف ىحه الخكاية .كلع تزخب السرادر مػعجاً
ما أركا" .كرغع ّ
أف آية الخػئي كثّقو إال ّأنو ّ
كتبشيو إمامة اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ ،كاإلشكالية
محجداً لدمغ رجػعو عغ عقيجتوّ ،

الخجاليػف
لمفصحية .مع ذلظ كثّقو
الخئيدة في ىحه الخكايات كّمياّ ،أنيا صادرة عشو في فتخة اتّباعو
ّ
ّ
السحجثػف الذيعة إال ابغ إدريذ الحّمي الحؼ كّفخه ىػ كأسختو 5.كتذيخ السرادر إلى أسساء كتب
ك ّ
ّ
6
كعجه الذيخستاني في عجاد القائميغ بإمامة جعفخ الك ّحاب 7.كإذا أخحنا بشطخ
ميسة خّمفيا.
ّ
ّ
ّ
أف كفاة الحدغ بغ عمي بغ فزاؿ كانت  -دكنسا ريب – في عاـ  224ىػ ،مسا يدبق
االعتبار ّ
فإف الكحب يذيغ رأؼ الذيخستاني .كأغمب ركاياتو عغ اإلماـ الخضا عميو
مػلج جعفخ الك ّحاب ،لحا ّ

جسة في الثشاء عمى
خاصة أصحابو ،كتصالعشا في السرادر مصالب ّ
الدالـ؛ إذ كاف الخجل مغ ّ
الفصحية كأسساؤىع عمي ،كأحسج ودمحم.
فزائمو 8.كثالثة مغ ُكْلج الحدغ مغ كبار
ّ

 -1الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص. 354

 -2راجع:الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص837؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،1ص129؛ ابغ داكد،

الخجاؿ ،ص441؛ األردبيمي ،ال تا ،ج ،1ص. 214

 -3الرجكؽ ،مغ اليحزخه الفكيو ،ج ،4ص. 543
 -4الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث ،ج ،6ص. 50

 -5ابغ إدريذ ،الدخائخ ،ج ،1ص495؛ الشػرؼ ،خاتسة مدتجرؾ الػسائل ،ج ،4ص 475-476؛ األميغ،
أعياف الذيعة ،ج ،5ص. 208

 -6راجع :ابغ نجيع ،الفيخست ،ص278؛ الصػسي ،الفيخست ،ص 124؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج،1

ص131-132؛ ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء ،ص. 33
 -7الذيخستاني ،السمل كالشحل ،ص.131

 -8ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص 114؛ البخقي ،الخجاؿ ،ص. 54
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عجه الذيخ الصػسي في زمخة أصحاب اإلماـ اليادؼ كاإلماـ الحدغ العدكخؼ
أما
عمي ،فقج ّ
ّ
عمييسا الدالـ 1كرآه مغ الفصحية ،ثقة ،كػفي ًا ،غديخ العمع ،كاسع األخبار كذا َّ
مؤلفات حدشةِ ،سْمساً
ّ
ّ

إف اعتبخه فصحي السحىب إال ّأنو كصفو
كمقخباً إلى أصحاب اإلمامية كثي اًخ 2.كالكذي ك
غيخ معانج َّ
ْ
ّ
اإلمامية 3.لقج خّمف عمي لشا
الفصحية إلى
بأفَقو الشاس في العخاؽ كخخاساف ،كأخبخنا بانحيازه عغ
ّ
ّ
ّ
كساً ىائالً مغ التأليفات؛ بحيث استحدغ الذيخ الصػسي َّ
مؤلفاتو في الفقو ،كذكخ مغ كتبو
ّ
4
ٍ
افتو السشية سشة  290لميجخة.
الثالثيغ ،أسساء ستة كعذخيغ مشيا .ك ْ
كأحس ج بغ الحدغ بغ عمي فزاؿ ىػ اآلخخ مغ أفخاد ىحه األسخة كاف مغ أصحاب اإلماميغ

اليادؼ كالحدغ العدكخ ّؼ عمييسا الدالـ 5.كالكذي اعتبخه ىػ كأخيو فصحي السحىب 6.ك تػثّقو
ّ
ّ
الخجالية رغع كػنو فصحي السدمظ 7.كذكخه ابغ شيخ آشػب مغ مػالي عكخمةَّ ،
كعج اثشيغ
السرادر
ّ
ّ
اثشيغ مغ َّ
مؤلفاتو 8.تػّفي أحسج بغ حدغ سشة  260ىػ.
عجه ابغ مدعػد في زمخة أجّمة الفقياء ،في
كثالث أبشاء الحدغ ىػ دمحم بغ الحدغ بغ فزاؿّ .
9
متفخقة إلى
ات
ر
إشا
الحجيث
مرادر
في
كىشاؾ
الخجالية عمى كثاقتو.
تشز السرادر
ّ
ّ
حيغ لع ّ
10
ركاياتو.

 -1الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص 400ك. 389

 -2الصػسي ،الفيخست ،ص272-273؛ ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص 483؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج،2
ص.83

 -3الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص. 812
4

 -شػسي ،الفيخست ،ص 273؛ ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء  ،ص 65؛ نجاشي ،رجاؿ الشجاشی،

ج ،2ص. 83-84
5

 -الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص 397ك . 384

6

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص. 812

8

 -ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء  ،ص. 13

7

 -راجع :ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص 419؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،1ص. 212-213

9

 -الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث ،ج ،16ص. 244-245

10

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ  ،ج ،2ص 635؛ الحمي ،خالصة األقػاؿ ،ص. 195
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الفصحييغ .يكشى بػ" أبي يقطاف الداباشي" .كاف
ُي َع ّج عسار بغ مػسى الداباشي ىػ اآلخخ مغ
ّ
ّ
ّ
مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ كاإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ ،ككاف كػفػي
ّ
2
الشذأة ،مجائشي الدكشى 1.تفيج السرادر الخجالية ّأنو فصحي ،كتدتحدغ َّ
كعجه
مؤلفاتو كتػثّقيا.
ّ
ّ
ّ
ّ
4
3
تؤيجه كتثشي عميو .كقج كثّق الذيخ الصػسي
الشجاشي مغ ثقات الخكاة .كركػ الكذي ركاي ًة ّ
ّ
فصحيتو شػاؿ حياتو 6كلسا قصع الشاس كّميع عمى اإلماـ مػسى
ركاياتو 5،رغع كػنو مسغ بقى عمى
ّ
مػسى الكاضع عميو الدالـ باإلمامة ،دخمػا عميو أفػاجاً كقصعػا إال شائفة عسار كأصحابو .كبقي
7
أف كبار الذيعة يجسعػف عمى
عبجهللا (أؼ األفصح) اليجخل عميو إال قميل مغ الشاس .كيبجك ّ
العسل بخكايات عسار كاألخح عشو.

8

الفصحية .اعتبخ الذيخ
عسار ىسا اآلخخاف ،كانا مغ أتباع
ّ
عسار ،كإسساعيل بغ ّ
كإسحاؽ بغ ّ
10
9
لكشو لع
الصػسي إسحاؽ
فصحياً ثق ًة كذكخه في عجاد أصحاب اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـّ ،
ّ
ّ
أف ابغ شيخ آشػب يخػ إسساعيل مغ صحابة اإلماـ جعفخ
يحكخ شيئاً عغ إسساعيل .في حيغ ّ
11
ػ
عسار ،كأكرد مغ كمييسا ركاية كاحجة
كلجا
يسا
أن
الكذي
كيخ
كفصحياً ثق ًة.
الرادؽ عميو الدالـ،
ّ
ّ
ّ
12
الخجالية إلى مذيج لخالفات حا ّدة مفادىا :أكاف
السجكنة
لت
تحػ
الحاؿ
بصبيعة
في مػشغ كاحج.
ّ
ّ
ّ
1

 -البخقي ،الخجاؿ ،ص 36ك  48؛ الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص 251ك340؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي،

2

 -الصػسي ،الفيخست ،ص 333؛ ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص487؛ الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج،2

الشجاشي ،ج ،2ص. 138
ص 524ك. 635
3

 -الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،2ص. 138

5

 -البيبياني ،الفػائج الخجالية ،ج ،3ص. 169

4

 -الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص 793ك . 707

6

 -الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث  ،ج ،13ص. 280

8

 -البيبياني ،الفػائج الخجالية ،ج ،3ص. 167

7

 -األبصحي ،تيحيب السقاؿ ،ج ،3ص. 25

 -9الصػسي ،الفيخست ،ص. 39

 -10الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص. 331
11

 -ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء  ،ص. 10

 -12الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ  ،ج ،2ص. 709-710
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1
جل ما في األمخ كعمى حدب
عسار
إسحاؽ بغ عسار الديخفي ،ىػ
َ
الداباشي ،أـ ال؟ ّ
إسحاؽ بغ ّ
ّ
ّ
باسسيغ
الذػاىج ىشاؾ تبايغ كثشائية بيغ الخجميغ؛ إذ ذكخىسا الذيخ
الصػسي في مػاشغ متفخقة ْ
ّ
ٍ
حجما بيشيسا.
فخقت السرادر
الخجالية إلى ّ
ّ
اثشيغ مغ جية ،كمغ جية أخخػ ّ

عسارُ .ذ ِك َػخ في
كمغ
ّ
الفصحييغ اآلخخيغ الحيغ يمفتػف األنطار ،معاكية بغ حكيع بغ معاكية بغ ّ
2
كعجه الشجاشي مغ أصحاب
زمخة أصحاب اإلماـ الجػاد عميو الدالـ ،كاإلماـ اليادؼ عميو الدالـ.
ّ
ّ
أصحاب اإلماـ الخضا عميو الدالـ ،قائالً « :ركػ معاكية بغ حكيع أربعة كعذخيغ أصالً لع يخك

3
فصحياً عغ الذيخ الصػسي في ٍّ
لكغ ابغ
كػنو
إلى
ة
ر
إشا
أدنى
يرجر
كلع
غيخىا».
أؼ مغ كتابيوّ ،
ّ
ّ
كفصحياً4.كتب آية هللا الخػئي معّمقاً :إف معاكية بغ حكيع لع
داكد كالكذي اعتبخاه ثق ًة ،كجميل القجر
ّ

مجعاة لتزعيفو،
لع يجرؾ زماف عبجهللا األفصح جدماً5.كال يخػ الذييج الثاني كػف معاكية
فصحياً
ً
ّ
بل يخػ ّأنو قاؿ بإمامة اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ كمغ بعجه اتّبع اإلماـ الخضا عميو
الدالـ ،األمخ الحؼ ال يتشاقس ك كثاقتو.

6

كلعل ز اررة بغ أعيغ أشيخ مغ كصمتشا أخبار متزاربة عغ اتّباعو لعبجهللا األفصح؛ بحيث ال
فصحي ًا .فقج ُرِك َؼ ّأنو دخل السجيشة بعج استذياد اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو
نكاد نجدـ بكػنو
ّ
فقيية ،فػججه جاىالً بيا؛ األمخ الحؼ حجا بو إلى
الدالـ ،كلقي عبجهللا كقابمو ،كسألو عغ مدائل ّ
الخجػع عغ إمامتو كالتقى ز اررة في شخيق العػدة إلى الكػفة ،بعس األصحاب الحيغ سألػه عغ

خمف اإلماـ ،حيشئح أشار ز اررة إلى السرحف الحؼ بيجه قائالً ليع :ىحا ىػ إمامي كليذ لي إماـ
الفصحية كمغ أنرار عبجهللا بغ جعفخ،
سػاه7.يخػ البغجادؼ ّأنو كاف في أكؿ أمخه عمى محىب
ّ
 -1راجع :األميغ ،أعياف الذيعة ،ج ،3ص 276؛ األبصحي ،تيحيب السقاؿ ،ج ،3ص 25-27؛ الشسازؼ
الذاىخكدؼ ،مدتجرؾ عمی رجاؿ الحجيث  ،ج ،1ص. 572-574
 -2الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص 392ك . 378

 -3الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،2ص 348؛ التفخشي ،نقج الخجاؿ ،ج ،4ص. 386

 -4ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص 517ك  349؛ الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ  ،ج ،2ص. 835
 -5الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث  ،ج ،19ص. 224
 -6العاممي ،مدالظ األفياـ  ،ج ،7ص. 60

 -7ابغ حدـ ،جسيخةأنداب العخب ،ص 59؛ الدرارؼ ،تاريخ آؿ ز اررة  ،ج ،1ص. 75
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لكشو رجع عغ عشو بعج فتخة كاتبع اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ بعج حيغ .كرآه البعس اآلخخ

فصحي اليػػ في أكؿ أمخه لكشو لع يمبث أف رجع إلى اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ.
ّ

1

كرد في بعس مرادر السمل كالشحل ذكخ شائفة تجعى الد اررّية التي رجعت عغ إمامة عبجهللا بغ
2
الخجالية إلى كػف ز اررة
السرادر
تذخ
لع
جعفخ ،كقالت بإمامة اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ.
ّ

فصحي ًا .كاعتبختو لعس ىحه السرادر مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ كاإلماـ
ّ
عجه في زمخة أصحاب اإلماـ دمحم الباقخ عميو
لكغ الذيخ
مػسى الكاضع عميو الدالـ،3
الصػسي ّ
ّ
ّ
4
الدالـ إضافة إلى صحبة ىحيغ اإلماميغ عمييسا الدالـ .ىحا كيمفت انتباه الباحث ما لكيو ز اررة
الخجالية.
مغ إشادة كإشخاء في السرادر
ّ

5

الفصحييغ كأشيخىع عبجهللا بغ بكيخ بغ أعيغ ،الحؼ ُع َّج مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ
كمغ أبخز
ّ
6
فصحييغ كمغ أجّمة الفقياء كالعمساء
آخخ،
كعجد
ىػ
اعتبخكه
ة
الخجالي
الكتب
باب
ر
أ
ك
عميو الدالـ.
ّ
ّ

كمغ أصحاب اإلجساع7.كحلظ كصفو الذيخ الذيخ الصػسي مغ الفصحييغ كالثقاة8.كبشاء عمى

تػثيقو ركػ الذيخ عشو ركايات عجة9.كبعج فتخة ماؿ عبجهللا بغ بكيخ إلى محىب اإلمامية10.كذكخ
الشجاشي أسساء ركاتو.

11

 -1البغجادؼ ،الفخؽ بيغ الفخؽ ،ص. 39

 -2األشعخؼ ،مقاالت اإلسالمييغ ،ص 28؛ اإلسفخايشي ،التبريخ في الجيغ ،ص. 42
3

 -البخقي ،الخجاؿ ،ص 16ك . 47

 -4الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص . 136

 -5راجع :ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص  155-157؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ص. 397
 -6الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص230؛ البخقي ،الخجاؿ ،ص22

 -7الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ،ج ،2ص635؛ ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص199؛ الحّمي ،مختمف الذيعة ،ج،3
ّ
ص71؛ األبصحي ،تيحيب السقاؿ ،ج ،3ص 276؛ الحّمي ،خالصة األقػاؿ ،ص. 195
ّ
 -8الصػسي ،الفيخست ،ص 304؛ ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء  ،ص. 77
 -9الصػسي ،االستبرار،ج ،3ص. 276

 -10الكميشي ،األصػؿ مغ الکافي،ج ،2ص101؛ الصػسي ،التيحيب،ج ،8ص 36؛ الصػسي،
االستبرار،ج ،3ص. 277

 -11الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي،ج ،2ص. 23
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كمغ الفصحييغ الحيغ تججر اإلشارة إلييع ،يػنذ بغ يعقػبُ .ع َّج يػنذ مغ أصحاب اإلماـ جعفخ
1
عجه مغ
الرادؽ ،كاإلماـ مػسى الكاضع ،كاإلماـ الخضا عمييع الدالـ ،لكغ ابغ شيخ آشػب ّ

أصحاب اإلماـ مػسى الكاضع عميو الدالـ دكف غيخه مغ األئسة عمييع الدالـ2.كاف يػنذ مغ

السشػرة إلى الخفيق األعمى في عيج اإلماـ
األئسة عمييع الدالـ ،كارتحل بالسجيشة ّ
خاصة أصحاب ّ
ّ
3
الخضا عميو آالؼ التحية كالثشاء؛ حيث قاـ اإلماـ عميو الدالـ بتجييده كدفشو .كحطي يػنذ

فصحياً .كاعتبخه الكذي
بتػثيق السرادر الخجالية4.كلع يػرد الذيخ الصػسي كالبخقي ما يفيج كػنو
ّ
5
كؼ
األئسة
عشج
مكانتو
كسسػ
عقيجتو
سالمة
عمى
بو
ؿ
ج
دت
ي
ما
عشو
كر
كابغ داكد ثق ًة
َ
َ
ّ
ُ ّ
كفصحياًَ ُ .
ّ
ّ
6
عمييع الدالـ ،كالػثػؽ
حج اعتباره مغ فصاحل
سسػ مكانتو
كعمػ مختبتو إلى ّ
ّ
ّ
بسخكياتو .ككاف ّ
ٍ
تعميق لو،
يؤخح الحالؿ كالحخاـ كاألحكاـ .7ناقر آية هللا الخػئي في
الرحابة الفقياء الحيغ عشيع َ
لكشو رجع
إف بجأ
فصحيياً ،كخمز إلى ّأنو
كثاقة يػنذ مع كػنو
اقفياًّ ،
إمامي ثقة ،ك ْ
فصحياً أك ك ّ
ّ
ّ
ّ
8
الحق.
إلى محىب
ّ

الخجالية بأسساء شخريات أخخػ ُعخفػا بسحىبيع الفصحي ،كأبخزىع مرجؽ بغ
تحفل السرادر
ّ
ّ
عسار ،ودمحم بغ سالع بغ
صجقة ،ودمحم بغ كليج بجمي خخاز ،كعمي بغ أسباط ،كمعاكية بغ ّ
الخجالية.
عبجالحسيج .كلمسديج مغ السعمػمات حػليع يسكغ مخاجعة السرادر
ّ

 -1الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص 273ك  313ك 345ك . 368
2

 -ابغ شيخ آشػب ،معالع العمساء ،ص. 132

 -3الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص 684؛ الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،2ص 420؛ التدتخؼ،

قامػس الخجاؿ ،ج ،11ص191

 -4الشجاشي ،رجاؿ الشجاشي ،ج ،2ص 421؛ الصػسي ،رجاؿ الصػسي ،ص. 368

 -5الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ ،ج ،2ص 682ك  635؛ ابغ داكد ،الخجاؿ ،ص. 382

 -6الكذي ،اختيار معخفة الخجاؿ  ،ج ،2ص 682-684؛ الحّمي ،کتاب الخجاؿ ،ص. 185
ّ
 -7السفيج ،اإلرشاد ،ج ،2ص. 194
 -8الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيث  ،ج ،21ص. 242-243
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نتائج البحث:
إف الفصحية انصمقت قائسة عمى ّادعاء عبجهللا بغ جعفخ إمامة الذيعة ،كاستقصبت جساعة مغ
ّ
تخبصػا قائميغ بإمامة عبجهللا .كلع ُتجـ ىحه
أتباع اإلماـ جعفخ الرادؽ عميو الدالـ كتالمحتو ،حيث ّ

الجعػة أكثخ مغ سبعيغ يػماً ،لعػامل متعجدة تزافخت ،لتؤكؿ إمامة عبجهللا إلى الزعف ،كلسا

الفصحية عغ القػؿ بإمامتو ،فقالػا بإمامة اإلماـ مػسى الکاضع عميو
مات عبجهللا رجع كثيخ مغ
ّ
الفصحييػف برساتيع عمى نرػص الخكايات كمرادر الحجيث كاضح ًة ،كىشاؾ دالئل
الدالـ .تخؾ
ّ

الفصحييغ في الكتب األربعة كغيخىا مغ مرادر الحجيث .كنط اًخ إلى
جسة كأمارات كثيخة لخكايات
ّ
ّ
فإف ىحه الخكايات قػبمت بتأييج جسيػر العمساء
التػثيق الحؼ حطي بو بعس الخكاة
الفصحييغّ ،
ّ
الذيعة.

مرادر البحث:
مرادر عخبية
محسج عمي ،تيحيب السقال في تشكيح كتاب رجال الشجاشي ،ط2؛ قع1417 ،ىػ.
األبصحيّ ،
سيج ّ
ّ
عدالجيغ ،المباب في تيحيب األنداب ،بيخكت :دارصادر ،ال تا.
ابغ األثيخّ ،
محسج بغ مشرػر بغ أحسج ،الدخائخ ،تح :لجشة التحقيق ،ط ،2قع :مؤسدة
ابغ إدريذ الحّم ّيّ ،
السجرسيغ1410 ،ىػ.
الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة
ّ
ابغ بابػيو ،أبػالحدغ عمي بغ الحديغ ،اإلمامة والتبرخة ،قع :مجرسة اإلماـ السيجؼ1404 ،ىػ/

1363ش.

ابغ حدـ ،أبودمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج ،جسيخة أنداب العخب ،تح :لجشة مغ العمساء ،بيخكت:

العمسية 1403 ،ىػ1983 /ـ.
دارالكتب
ّ
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ابغ داكد ،تقي الجيغ حدغ بغ عمي ،الخجال ،تز :سيج كاضع السػسػؼ السيامػؼ ،شيخاف:

دانذگاه شيخاف (جامعة شيخاف)1342 ،ش.

ابغ شيخ آشػب ،دمحم بغ عمي ،معالع العمساء ،الشجف :مشذػرات السصبعة الحيجرية 1380 ،ىػ/

1961ـ.

ػ ػ ػ ػػ ،مشاقب آل أبي شالب ،تح :لجشة مغ أساتحة الشجف ،الشجف:السصبعة الحيجرية1376 ،ىػ/

1956ـ.

ابغ نجيع ،دمحم بغ إسحاؽ ،الفيخست ،تح :رضا ُّ
تججد ،شيخاف :دانذگاه شيخاف (جامعة شيخاف)،

ال تا.

األربمي ،عمي بغ عيدي بغ أبي الفتح ،كذف الغسّة في معخفة األئسّة ،ط ،2بيخكت:
ّ
داراألضػاء1405 ،ىػ1985 /ـ.
األردبيمي ،دمحم عمي ،جامع الخواة ،ال مظ ،مكتبة السحسجؼ ،ال تا.
األردبيمي ،محّقق ،مجسع الفائجة ،تح :مجتبي العخاقي كآخخكف ،قع :جساعة السجرسيغ في
الحػزة العمسيو ،ال تا.
اإلسفخايشي ،أبػالسطفخ ،التبريخ في الجيغ وتسييد الفخقة الشاجية عغ الفخق اليالكيغ ،تز:

دمحم زاىج بغ الحدغ الكػثخؼ ،مرخ :مكتبو الخانجي1955 ،ـ.

األشعخؼ ،أبػالحدغ عمي بغ إسساعيل ،مقاالت اإلسالميّيغ واختالف السرمّيغ ،تز :ىمسػت

ريتخ ،ط ،2ليدبادف :دار الشذخ فخاندششايخ 1400 ،ىػ1880/ـ.

األميغ ،شخيف يحيى ،معجع الفخق اإلسالمية ،بيخكت :دار األضػاء 1406 ،ىػ1986/ـ.
األميغ ،محدغ ،أعيان الذيعة ،بيخكت :دارالتعارؼ لمسصبػعات ،ال تا.
محسج بغ خالج ،الخجال ،تز:سيج كاضع السػسػؼ السيامػؼ ،شيخاف:دانذگاه
البخقي ،أحسج بغ ّ
شيخاف (جامعة شيخاف) 1343 ،ش.
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البيبياني ،كحيج ،الفػائج الخجالية ،ال مظ ،ال تا.
التفخشي ،مرصفى بغ الحديغ الحديشي ،نقج الخجال ،تح :مؤسدة آؿ البيت عمييع الدالـ
ّ
إلحياء التخاث ،قع :مؤسدة آؿ البيت 1418 ،ىػ.
التدتخؼ ،دمحم تقي ،قامػس الخجال ،تح :مؤسدة الشذخ اإلسالمي ،قع:مؤسدة الشذخ اإلسالمي،

 1419ىػ.

الحّمي ،تقي الجيغ حدغ بغ عمي بغ داكد ،كتاب الخجال ،تز:سيج كاضع السػسػؼ
ّ
السيامػؼ،شيخاف:دانذگاه شيخاف (جامعة شيخاف)1342 ،ش.
السصيخ ،مختمف الذيعة ،تح:مؤسدة الشذخ اإلسالمي ،قع:مؤسدة
الحّمي ،حدغ بغ يػسف بغ
ّ
ّ
الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة السجرسيغ1413 ،ىػ.
ػ ػ ػ ػػ ،مشتيى السصمب في تحقيق السحىب ،تح :قدع الفقو في مجسع البحػث اإلسالمية ،مذيج،

مؤسدة الصبع كالشذخ في اآلستانة الخضػية السقجسة1412 ،ىػ.

القيػمي ،ال مظ ،مؤسدة نذخ الفقاىة1417 ،
ػ ػ ػ ػػ ،خالصة األقػال في معخفو الخجال ،تح :جػاد
ّ ّ
ىػ.
الخػئي ،أبػالقاسع السػسػؼ ،معجع رجال الحجيث ،ال مظ ،ال مغ1413 ،ىػ1992 /ـ.
الدرارؼ ،أبػغالب ،تاريخ آل زرارة ،ال مظ ،مصبعة رباني 1399 ،ىػ.
الدسعاني ،أبػسعج عبجالكخيع بغ دمحم بغ مشرػر ،األنداب ،تح :عبجهللا عسخالباركدؼ ،بيخكت:

دار الجشاف لمصباعة كالشذخكالتػزيع 1408 ،ىػ1988/ـ.

الذاكخؼ ،حديغ ،الشحمة الػاقفية ،قع ،الشاشخ :حديغ الذاكخؼ1418 ،ىػ1997/ـ.
ػ ػ ػ ػػ ،مػسػعة السرصفى والعتخة  ،قع :اليادؼ1417 ،ىػ.
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الذبدتخؼ ،عبجالحديغ ،الفائق في رواة وأصحاب اإلمام الرادق ،قع :مؤسدة الشذخ اإلسالمي،

 1418ىػ.

الرجكؽ ،أبػجعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ بابػيو القسي ،كسال الجيغ وتسام الشعسة ،تز

كتع :عمي أكبخ غفارؼ ،قع :مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة السجرسيغ1363 ،ش.

ػ ػػ ،مغ اليحزخه الفكيو ،ترػتع :عمي أكبخ غفارؼ ،قع:مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة

السجرسيغ ،ال تا.

الصبخسي ،أبػعمي فزل بغ حدغ ،إعالم الػرى بأعالم اليجى ،تح :مؤسدة آؿ البيت (ع) ،قع:

مؤسدة آؿ البيت (ع) 1417 ،ىػ.

الصبخؼ ،أبػجعفخدمحم بغ جخيخ ،تاريخ الصبخي  ،تح :دمحم أبػالفزل إبخاليع ،بيخكت :دارسػيجاف،

ال تا.

الصػسي ،أبػجعفخ دمحم بغ الحدغ ،الغيبة ،تح :عبادهللا الصيخاني كعمي أحسج ناصح ،قع:

مؤسدة السعارؼ اإلسالمية 1411 ،ىػ.

القيػمي األصفياني ،قع :مؤسدة
الصػسي ،أبػجعفخ دمحم بغ الحدغ ،رجال الصػسي ،تح :جػاد
ّ ّ
الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة السجرسيغ1415 ،ىػ.
القيػمي ،ال مظ ،مؤسدة نذخ الفقاىة1417 ،ىػ.
ػػ ،الفيخست ،تح:جػاد
ّ ّ
ػ ػ ػ ،االستبرار فيسا اختمف مغ األخبار ،تح :الديج حدغ السػسػؼ الخخساف ،ط ،4شيخاف :دار

الكتب اإلسالمية1363 ،ش.

ػ ػ،تيحيب األحكام ،تح :الديج حدغ السػسػؼ الخخساف ،شيخاف ،دارالكتب اإلسالمية1363 ،ش.
العاممي ،زيغ الجيغ عمي ،مدالظ األفيام إلى تشكيح شخائع اإلسالم ،تح :مؤسدة السعارؼ

اإلسالمية ،قع :مؤسدة السعارؼ اإلسالمية1413 ،ىػ.
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العاممي ،شيخ دمحم بغ الحدغ ،وسائل الذيعةإلى تحريل مدائل الذخيعة ،تح :مؤسدة آؿ

البيتعمييع الدالـ إلحياء التخاث ،قع :مؤسدة آؿ البيت عمييع الدالـ إلحياء التخاث،
1414ىػ 1372/ش.
عمع اليجػ ،الذخيف السختزى ،الفرػل السختارة ،تح :الديج نػرالجيغ جعفخياف األصبياني

كآخخكف ،بيخكت :دار السفيج لمصباعة كالشذخ كالتػزيع1414 ،ىػ1993/ـ.

العمػؼ ،عمي بغ دمحم بغ عمي بغ دمحم العسخؼ ،السججي في أنداب الصالبييغ ،تح :الجكتػر أحسج

السيجكؼ الجامغاني ،قع :مكتبة آية هللا العطسى السخعذي الشجفي العامة1409 ،ىػ.

القاضي نعساف ،أبػ حشيفة الشعساف بغ دمحم التسيسي السغخبي ،شخح األخبار في فزائل األئسة

األشيار  ،تح :الديج دمحمرضا الحديشي الجاللي ،قع :مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة
السجرسيغ 1414 ،ىػ.

القسي ،سعج بغ عبجهللا أبي خمف األشعخؼ ،السقاالت والفخق  ،تح :دمحم جػاد مذكػر ،شيخاف:

مصبعة الحيجرؼ1963 ،ـ.

الكميشي ،أبػجعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ ،األصػل مغ الكافي ،تز كتع :عمي أكبخ غفارؼ،

ط ،5شيخاف :دار الكتب اإلسالمية1363 ،ش.

الكذي ،أبػعسخك دمحم بغ عسخ عبجالعديد ،اختيار معخفة الخجال السعخوف بخجال الكذي،

التيحيب لمذيخ الصػسي ،تز كتع :ميخداماد األستخآبادؼ ،تح:الديج ميجؼ الخجائي ،قع :مؤسدة

آؿ البيت عمييع الدالـ إلحياء التخاث 1404 ،ىػ.

السجمدي ،دمحمباقخ ،بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار ،بيخكت :مؤسدة الػفاء،

1403ىػ1983 /ـ.

السحّقق الحّمي ،نجع الجيغ أبػالقاسع جعفخ بغ الحدغ ،السعتبخ في شخح السخترخ ،تح كتز:
ّ
سيجالذيجاء 1364،ش.
ّ
عجة مغ األفاضل ،قع :مؤسدة ّ
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السفيج ،أبػ عبجهللا دمحم بغ دمحم بغ نعساف العكبخؼ البغجادؼ ،اإلرشاد في معخفو حجج هللا عمى

العباد ،تح :مؤسدة آؿ البيت عمييع الدالـ لتحقيق التخاث ،ط ،2بيخكت :دارالسفيجلمصباعة كالشذخ

كالتػزيع1414 ،ىػ1993/ـ.

الشجاشي ،أبػالعباس أحسج بغ عمي الكػفي األسجؼ ،رجال الشجاشي ،تح :دمحم جػاد الشائيشي،

بيخكت :داراألضػاء1408 ،ىػ1988/ـ.

الشسازؼ الذاىخكدؼ ،الذيخ عمي ،مدتجرك عمع رجال الحجيث ،شيخاف :شفق1412 ،ىػ.
الشػبختي ،حدغ بغ مػسى ،فخق الذيعة ،تح كتز كتع :عبجالسشعع الحشفي ،القاىخة :دارالخشاد،

 1412ىػ1992 /ـ.

الشػرؼ ،السيخ از شيخ حديغ الشػرؼ الصبخسي ،خاتسة مدتجرك الػسائل ،تح :مؤسدةأىل البيت

عمييع الدالـ إلحياء التخاث  ،قع :مؤسدة آؿ البيت عمييع الدالـ إلحياء التخاث1415 ،ىػ.
مرادر فارسية:

محسج جػاد
البغجادؼ ،أبػمشرػر عبجالقاىخ ،الفخق بيغ الفخق در تاريخ محاىب اسالم ،تخّ :
مذكػر ،ط ،3شيخاف ،مشذػرات إشخاقي 1358 ،ش.
الذيخستاني ،أبػالفتح دمحم بغ عبجالكخيع ،السمل والشحل ،تخ:أفزل الجيغ تخكو ،تز :دمحمرضا

جاللي الشائيشي ،شيخاف:مشذػرات إقباؿ1350 ،ش.

صابخؼ ،حديغ ،تاريخ فخق إسالمي ،شيخاف :سست 1383 ،ش.
عدكخؼ ،سيج مختزى ،نقر أئسو در إحياء ديغ ،ال مظ ،مجسع عمسي إسالمي1371 ،ش.
مجرسي شباشبائي ،حديغ ،مكتب در فخآيشج تكامل ،تخ :ىاشع إيددپشاده ،شيخاف :كػيخ،

1383ش.

مذكػر ،دمحم جػاد ككاضع مجيخ شانو چي ،فخىشگ فخق إسالمي ،مذيج :بشياد پژكىذياؼ آستاف

قجس رضػؼ 1372 ،ش.
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مػقف مرخ مغ مصالب استقالل الدػدان فى الفتخة مغ 1456-1442
أ.د.أحسج عبجالجايع دمحم حديغ

أستاذ التاريخ الحجيث والسعاصخ ورئيذ قدع التاريخ
كمية الجراسات األفخيكية العميا جامعة القاىخة
ضل الدػداف تابعا لسرخ مشح قياـ دمحم عمى بزسو ليا عاـ  ،1821تارة بذكل كامل كتارة أخخػ

فى اشار الحكع الثشائى السرخػ البخيصانى حتى استقل عاـ  .1956لكغ الزاؿ مػقف مرخ مغ
مصالب استقالؿ الدػداف ،كقبػؿ ىحا االستقالؿ مغ قبل الخئيذ جساؿ عبجالشاصخ فى االكؿ مغ
يشايخ  ، 1956يمقى بطاللو عمى شبيعة االتيامات التى تػجو لمخجل كالسجسػعة التى أمدكت
بالسمف حتى اآلف .باعتبارىع قج فخشػا فى الدػداف كتدببػا فى ضياعو لألبج .خاصة كأف بخيصانيا
قج كضعت عكبة الدػداف فى كل السفاكضات التى جخت بيشيا كبيغ مرخ ،كلع تفخط فى الدػداف

قيج انسمة .حيث كصمت األمػر بقبػؿ مرخ بحق تقخيخ السريخ ،كاالختيار ما بيغ االستقالؿ أك
االتحاد مع مرخ .كفى ىحا الدياؽ بحلت اإلدارة السرخية كل ما فى استصاعتيا لزساف قبػؿ
الدػدانييغ باالتحاد مع مرخ مشح شخح مؤتسخ الخخيجيغ الدػدانى لفكخة تقخيخ السريخ فى ابخيل
 .1942معػلة عمى الخكابط التاريخية كالجيشية كالثقافية كاالجتساعية كالدياسية بيغ البمجيغ مغ
ناحية ،كحفاضا عمى رغبة قصاع كبيخ مغ الدػدانييغ فى االتحاد مع مرخ مغ الشاحية األخخػ.
غيخ أف اختيار الدػدانييغ لالستقالؿ لع يجعل اإلدارة السرخية تتشكب لتمظ الخكابط أك تتشرل
مشيا ،كانسا بادرت كقبمت باالستقالؿ عمى الفػر فى يشايخ  ،1956كاعمشتو لمجسيع ،بل كقجمت
التيانى لمذعب الدػدانى .كىى تجرؾ بأف احتخاميا لتمظ الخغبة سيجعل الدػداف يقجر ىحا

السػقف ،كيكػف سشجا قػيا لسرخ كالعخكبة كعػنا ليا ،كىػ ما حجث بالفعل .لحا جاءت دراستشا
"مػقف مرخ مغ مصالب استقالؿ الدػداف فى الفتخة مغ  "1956-1942لتذتبظ مع تمظ الفتخة،

كتبحث فى السػقف السرخػ مغ رغبة الدػدانييغ فى االستقالؿ ،كىل اختمف مػقف قيادات ثػرة

 23يػليػ عغ مػقف قيادات الفتخة السمكية فى تمظ السدألة؟ أـ اف قيادات يػليػ لع يكػنػا مشذغميغ
بسمف الدػداف مغ االساس ،كعجكه حسال ثكيال يزيف اعباء ججيجة عمى كػاىميع؟
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كالجراسة تعتسج بذكل رئيدى عمى كثائق االرشيف السرخػ كالبخيصاني فى رصج ىحا السػقف

كتصػراتو .مدتيجفة أمخيغ  :اكليسا ،الشطخ فى محجدات السػقف السرخػ مغ الدػداف .ثانييسا،

رصج متغيخات السػقف السرخػ مغ الدػداف كنصػراتو .كفى ىحا فى اإلشار قست بتقديع الجراسة
إلى خسدة محاكر رئيدية:

االكؿ -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالؿ فى الفتخة مغ .1452-1442

الثانى -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالؿ بعج قياـ ثػرة يػليػ  1952كحتى بجاية الفتخة

االنتقالية.
الثالث -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالؿ خالؿ الفتخة االنتقالية .1955-1953
الخابع -مػقف مرخ مغ استقالؿ الدػداف يشايخ .1956

الخامذ -اثخ القبػؿ السرخػ باستقالؿ الدػداف عمى عالقات مرخ كالدػداف بعج عاـ .1956

األول -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالل فى الفتخة مغ -:1452-1442
تعج الخكابط السرخية الدػدانية شيمة فتخات التاريخ السختمفة ،ركابط مغ نػعية خاصة .لكغ فى
فتخة التاريخ الحجيث كالسعاصخ استصاع دمحم عمى أف يمحق الدػداف بسرخ مشح عاـ ،1821
كتػسعت أسختو فى ضع عجة اقاليع اليو ،حتى صار الدػداف بالسفيػـ الدياسى السعخكؼ لمجسيع

فى عيج الخجيػ اسساعيل .كبخخكج الجير السرخػ مغ الدػداف اثخ قياـ الثػرة السيجية سشة
 1885ثع قياـ مرخ بسذاركة بخيصانيا باستعادتو سشة  ،1898كانذاء ما يدسى بالحكع الثشائى
السرخػ البخيصانى فى الدػداف سشة  ،1899ضمت االدارة السرخية قائسة ىشاؾ حتى سشة

 ،1924تمظ الدشة التى خخج فييا الجير السرخػ لمسخة الثانية مغ الدػداف ،كضمت كحلظ حتى
عادت اليو كفقا لسعاىج عاـ  .1936لكغ ربسا يكػف عاـ  1942ىػ عاـ فارؽ فى تاريخ عالقات
مرخ بالدػداف ،حيث تعالت صيحات االستقالؿ فى الدػداف بكياـ مؤتسخ الخخيجيغ بخفع رغبة

الدػدانييغ فى تقخيخ السريخ الى دكلتى الحكع الثشائى .كالسجقق فى االرشيف السرخػ يخصج

تغي اخ فى لغة الخصاب الدياسى السرخػ بخرػص الدػداف مشح تمظ الدشة ،لكغ الدؤاؿ الحػ
يصخح نفدو ىل يسكغ القػؿ بأف مرخ ثػرة يػليػ  1952قج فخشت فى الدػداف فيسا بعج؟ اـ انيا
تدمست ممفا ممدمة بتشفيحه بعج نجاح الثػرة؟ كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ نجج انفدشا مزصخيغ لمعػدة
لبجاية عػدة مرخ لمدػداف بعج معاىجة  1936كانيا كانت تعسل شيمة ىحه الفتخة عمى فكخة
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االتحاد بيغ مرخ كالدػداف تحت التاج السرخػ .كأف بػاعث كثيخة ليحا االىتساـ مشيا معخكة

مشرب قاضى القزاة السرخػ كنجت بخيصانيا فى التخمز مغ اخخ قاضى قزاة مرخػ سشة
 ، 1947كايزا معخكة محاربة اساليب السبذخيغ كفزحيع ،ككحلظ مصالب الدػدانييغ باىتساـ

مرخ بالذئػف الجيشية  ،كفى ىحا االشار كضفت كل اكراقيا لجعع الفكخة االتحادية ،كراحت

تحافع عمى المغة العخبية ،كاىتست بالتعميع السرخػ فى الدػداف ،كفتحت مداحات عخيزة مغ
التػافقات مع الدػدانييغ(.)1

صحيح اف مفيػـ الديادة السرخية عمى الدػداف قج ضل سائجا بيغ االحداب السرخية الحاكسة،
سػاء كانت اغمبية اك اقمية ،كالػفج كاالحخار الجستػرييغ كالدعجييغ ،كبيغ احداب السعارضة

كاإلخػاف السدمسيغ كمرخ الفتاة ،إال أف الحدب الذيػعى السرخػ كالحخكة اليدارية السرخية
كانػا ىع الػحيجيغ الستساىيغ مع حق تقخيخ السريخ الحػ شخحو مؤتسخ الخخيجييغ الدػدانى مشح

بجاية أربعيشيات القخف العذخيغ .مسا جعل بخيصانيا تخفس ىحا الصخح كتعسل عمى خمق تشافخ داخل
ىحا السؤتسخ ،فانقدع الى تياريغ رئيدييغ :ىسا تيار االتحادييغ كعمى رأسيع حدب االشقاء كالحدب
االتحادػ ،كيعسل عمى االتحاد مع مرخ ،كتيار االستقاللييغ كعمى رأسو حدب االمة كيعسل
عمى االستقالؿ بالتشديق مع بخيصانيا .كىػ ما جعل مػقف االتحادييغ معاديا لمجسعية التذخيعية

التى أتاحتيا بخيصانيا مشح سشة  1948باعتبارىا اداة استعسارية تؤدػ لالحتقاف الدياسى ( .)2كفى
حيغ ارتبصت االحداب االتحادية بالصائفة السيخغشية بكيادة عمى السيخغشى ،راحت االحداب
االستقاللية تختبط بصائفة االنرار بكيادة عبجالخحسغ السيجػ ،كالحدب الػششى بدعامة الذخيف

اليشجػ ،كالحدب الجسيػرػ بخئاسة محسػد دمحم شو ،كالحدب الجسيػرػ االشتخاكى بخئاسة ابخاليع

بذخػ ،كتكػنت الجبية االستقاللية تحت سيصخة حدب االمة(.)3
1

أحسج عبجالجايع دمحم حديغ -:مرخ كاالسالـ فى الدػداف ..دراسة كثائكية لمفتخة مغ  1936إلى ،1956

اعساؿ السؤتسخ الجكلى االسالـ فى افخيكيا  27-26نػفسبخ  ،2006جامعة افخيكيا العالسية بالتعاكف مع جسعية
الجعػة االسالمية العالسية كك ازرة االرشاد كاالكقاؼ الدػدانية ،اكتاب الدابع ،الخخشػـ  ،2006متفخقات..

()2

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل -:العالقات السرخية الدػدانية  ،1969-1953رسالة دكتػراه بكمية

()3

مرصفى كساؿ عبجالعديد دمحم -:االحداب الدػدانية كمػقفيا مغ قزية الدػداف مغ  1945الى ،1956

البشات جامعة عيغ شسذ ،ص ص . 14-8

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة بكمية الجراسات االفخيكية العميا ،جامعة القاىخة ،1993 ،ص . 34
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كمثمت زيارة رئيذ الػزراء السرخػ عمى ماىخ لمدػداف ركيدة اساسية فى التعخؼ عمى

السذكالت التى تعػؽ االتحاد ،لكغ اعقبيا الصمب الحػ قجمتو المجشة التشفيحية لسؤتسخ الخخيجيغ
فى ابخيل  1942بزخكرة قياـ دكلتى الحكع الثشائى باصجار ترخيح يسشح الدػداف حق تقخيخ

السرخػ( . )1كراحت االدارة السرخية تػاجو تمظ السصالب عبخ محكخة ك ازرة السعارؼ فى  24يػنية
 ،1942حيث ركدت عمى اف السؤسدات التعميسية تذكل مجاال ميسا مغ مجاالت نذخ الثقافة
السرخية كفى التخكيج لألفكار االتحادية  ،كاداة مغ ادكات التػاصل الثقافى( .)2مقابل الجكر الحػ

لعبتو كمية غخدكف التحكارية لتربح عمى شاكمة جامعة ماكخيخػ بأكغشجا ( .)3فتع التػسع فى
البعثات الدػدانية الى انجمت اخ ( .)4كتبخز اىسية انذاء السجرسة السرخية فى ىحا الذكل فى تخكيد

تمظ االصالحات عمى التعميع العالى كتخكيدىا عمى السشاشق التى شيجت مشافدة السرخييغ  ،دكف
اف تذيج السشاشق االخخػ – السيسا الجشػبية  -تصػي اخ مساثال  ،فمقج تخؾ الجشػب بخمتو لمبعثات

التبذيخية ( .)5ككاف انقداـ جساعة الستعمسيغ عمى اثخ تأسيذ السجمذ االستذارػ لذساؿ الدػداف

سشة  1944الى فخيقيغ ،قج أتاح الفخصة لفخيق االتحادييغ الكتداب مديج مغ الثقة ،كبالتالى مديج

مغ التخحيب بالتعميع السرخػ ( .)6ككانت مرخ قج رفزت ىحا السجمذ االستذارػ لذساؿ
()4

حشاف الذيخ دمحم عمى -:العالقات الدػدانية  -السرخية ٥٨١١- ٥٨٩١ :دراسة تاريخية ،رسالة ماجدتيخ،

كمية الجراسات العميا ،جامعة الخخشػـ ،2006 ،ص . 24

( )5ك ازرة السعارؼ العسػمية  ،مدائل متشػعة عغ الدػداف تحزيخ الجكتػر حامج سمصاف  ،دكسية  ، 2ج ثاف
ابحاث كتقاريخ مقجمة مغ ىيئة السدتذاريغ عغ الدػداف  ،رياسة مجمذ الػزراء  ،محفطة  / 3ىػ  ،ارشيف

مجمذ الػزراء ما بعج . 1923

(Corbyn E.N. :- The Administration of The Sudan in 1937 , Journal of the Royal )6
African Society, Vol.38,No.151, ( Apr.1939) PP. 287 .

( )7مجمذ الدػداف االستذارػ  :الدػدانيػف فى كضائف حكػمتيع  ،ممف  / 3 / 2شئػف العساؿ  ،ك ازرة
الحخبية كالبحخية  ،محفطة  309سخػ قجيع  ،ارشيف الخارجية .

(Burton , John W. :- Christians ,Colonists , and Conversion : A view from the )8
Nilotic Sudan , Journal of Modern African Studies ,Vol.23,No.2,June. 1985
,PP.361,362.

( )9دمحم عسخ بذيخ  -:تصػر التعميع في الدػداف  ، ٥٩٨٩-٥٨١١ :تخجسة ىشخؼ رياض كآخخكف ،دار

الثقافة ،بيخكت 1970 ،ص ص . 305 ، 301
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الدػداف كشالبت بحقػقيا فى الدػداف كاعتباره مرخ كالدػداف قص اخ كاحجا(.)1كحجث مديج مغ

الجعع السرخػ لسصالب فخيق االتحادييغ حتى سشة  .)2( 1952أما فخيق االستقاللييغ بدعامة

حدب االمة ( تذكل سشة  ) 1945فقج راحػا يذػىػف أىجاؼ التعميع السرخػ مغ خالؿ محاصخة
فكخة االتحاد  ،ليحا شيجت الفتخة مشح سشة  1946بخك از ليحا التيار حتى أنيع اعتبخكا اف االستقالؿ

عغ مرخ يعج جيادا( .)3كراحت االدارة البخيصانية تدتقصب ىحا التيار الخافس لمتعميع السرخػ
بػسائل عجة مشيا ؛ تيديخ التعميع ألبشاء االسخ السػالية لبخيصانيا كتعديخه عمى ابشاء االسخ التى
تعادييع ،كتزيق الخشاؽ عمى االفخاد كالجسعيات اذا ما رغبػا فى انذاء مجارس حخة ،كحخضت

صحف االستقاللييغ لمتخكيج بأف التعميع السرخػ بالدػداف ال يقرج بو سػػ الجعاية لػحجة الػادػ

(.)4كلعبت الرحافة الحدبية الدػدانية دك ار ميسا فى بمػرة مدألة الخغبة أك الخفس لمتعميع السرخػ
السرخػ فى الدػداف الحػ يخسخ لألفكار االتحادية ،فاالتجاه االستقاللى الحػ تسثمو جخيجة حزارة
الدػداف كالشيل كالدػداف الججيج كاف يخفس ىحا التعميع كال يخفس الجعع التعميسى ،فى حيغ كاف

االتجاه الػحجكػ الحػ تسثمو جخيجة صػت الدػداف يجعع الخغبة فى تأسيذ ىحا التعميع .ليحا كاف

عمى دكلتى الحكع الثشائى أف تكػف ليسا كسيمة لجعع االتجاىات السػالية ليسا ،فخاحت مرخ عبخ

مجارسيا تحخض عمى الػحجة كتخغب فى التعميع السرخػ  ،فى حيغ راحت قػػ االحتالؿ
البخيصانى _ عبخ ك ازرة السعارؼ الدػدانية – تؤازر دعاكػ االستقالؿ.

كعسمت االدارة السرخية عمى تحقيق كحجة كادػ الشيل تحت الحكع السرخػ فى مػاجية االفكار

االستقاللية الشاشئة فى بجاية اربعيشيات القخف العذخيغ؛ فتقاريخ عبج القػػ احسج بظ ( باشا )
()10

حشاف الذيخ دمحم عمى -:السخجع الدابق ،ص .27

( )11فى مارس1952عمى سبيل السثاؿ تست مشاقذة زيادة أعجاد الدػدانييغ الحيغ يصمبػف العمع فى االزىخ ،
انطخ  ،شيخ االزىخ يجعػ احداب الدػداف الى االتحاد كندياف السرالح الذخرية

 ،االىخاـ / 3 / 31 ،

. 1952

(Warburg Gabriel R. :- The Condominium Revisited :The Anglo- Egyptian )12
Sudan 1934 -1956 : A Review Article , Bulletin of the School of Oriental and
African Studies , University of London , Vol.56 ,No.1,1993.PP.3, 4.

( )13محاضخة محسػد محسػد السخاقب العاـ لمتعميع السرخػ بالدػداف القيت بالشادػ السرخػ باـ درماف -:
السخجع الدابق ص ص . 10 ، 3

 جخيج يػمية سػدانية كىى لداف حاؿ االستقاللييغ  ،ككاف يخأس تحخيخىا احسج يػسف ىاشع .
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الخبيخ االقترادػ لسرخ فى الدػداف ،تذيخ بػضػح الى أف فكخة االتحاد قج حاكلت تشفيحىا عبخ

أداتيغ تعميسيتيغ  ،التعميع السرخػ العاـ كالتعميع الجيشى  ،فتحت عشػاف الثقافة نرح الخبيخ
االقترادػ بزخكرة أف تبحؿ مرخ كل جيج الفتتاح مجارس مرخية فى الدػداف لخجمة الفكخة

االتحادية(.)1كمغ ثع فإف قزية الػحجة كانت فى صمب الدياسة التعميسية كجدءا ميسا فى السقخر

الجراسى ،كأف صياغة قزية الػحجة بيحا الػضػح ربسا يذيخ الى تقجيخ مرخػ لمسػقف فى ضل

انذغاؿ بخيصانيا بشتائج كتصػرات الحخب الثانية ،ىحا باإلضافة الى ما لعبتو مجرسة فاركؽ الثانػية

كالسخاقبة العامة لمتعميع السرخػ – نذأت فى الخخشػـ سشة  - 1946فى الجعاية السرخية
لقزية االتحاد ،كفى جحب السديج مغ االنرار لتمظ القزية  ،مغ خالؿ الجكر الحػ انيط بيسا فى

لجشة االنتقاء التى شكمت سشة .)2( 1947

كمع ارتباط التيارات الػششية بسرخ كلجػء بخيصانيا الى زرع الفتغ بيغ السصالبيغ بالػحجة
كاالستقالليغ ،كاف البج اف يمقى ىحا رد فعل مغ الحكػمة السرخية  ،فعسمت عمى زيادة أعجاد
ال سشح لمجراسة فى االزىخ مشح بجاية االربعيشيات ليحا تأثخ الصالب بتيار الرحػة االسالمية السسثل
فى حخكة االخػاف السدمسيغ ،ناليظ عغ تاثيخ الذيػعييغ الكبيخ بيشيع  ،كبالتالى كاف البج
لمحكػمة السرخية مغ اعادة تختيب اكراقيا ( .)3فبعج عػدة الرخاع الدياسى عمى اشجة بعج انتياء

الحخب العالسية الثانية ،راحت بخيصانيا مغ جانبيا تجعػ الى عقج السؤتسخ االدارػ فى سشة

 ،1946كالحػ قزى بزخكرة اشخاؾ الدػدانييغ بذكل يؤدػ الى انذاء جسعية تذخيعية تذتخاؾ
( )14تقخيخ الخبيخاالقترادػ لسرخفى الدػداف يػليػ  -: 1943التقخيخ الدابق  ،ص ص 36 ، 33 ، 32 ،
. 37 ،

( )15تتكػف مغ مخاقب التعميع السرخػ رئيدا كناضخ مجرسة فاركؽ الثانػية كعزػا مغ مؤتسخ الخخيجيغ ،
كانت كضيفتيا االعالف عغ شخكط البعثات كعجدىا كنػعيا كتمقى الصمبات كفحريا ثع ارساؿ مقتخحاتيا الى

لجشة االنتقاء بالقاىخة لتشطخ فييا  ،ثع تقجـ اختيارىا الشيائى الى لجشة الذئػف الثقافية  ،لمسديج انطخ  ،لجشة

العالقات الثقافية بيغ مرخكالدػداف  18يشايخ  ، 1947الجمدة الخابعة  ،ممف الق اخرالػزارػ بإنذاء مكتب دائع
لمجشة العالقات الثقافية بيغ مرخ كالدػداف  ،محفطة  / 3د  ،محفػضات مجمذ الػزراء ما بعج ، 1923،

ص.2
()16

Nuri El-Amin Mohammed:-The Role of Egyptian Communists in Introducing

The Sudanese to Communism in The 1940s , International Journal of Middle East

.Studies , Vol.19,No.4,1987.PP.433,438,440
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مع مجمذ تشفيحػ يحل محل مجمذ الحاكع العاـ( .)1كبالشدبة لسرخ فقج كاف الدشيػرػ باشا (
كزيخ السعارؼ فى حكػمة اسساعيل صجقى ) قج عاد مغ رحمتو لمدػداف فى يشايخ  1946كانتيى

الى تأليف لجشة الذئػف الثقافية لمدػداف ،كاسذ مكتب دائع ليحه المجشة بػ ازرة السعارؼ (.)2
كاصجرت حكػمة الشقخاشى فى اكتػبخ  1947مخسػـ بتعييغ ككالة الػ ازرة لذئػف الدػداف كبجأت

عسميا فى  20نػفسبخ سشة  ، 1947كلكغ اقترخ عمى تعييغ ككيل ك ازرة لذئػف الدػداف دكف
انذاء ككالة فعمية( .)3كشاء هللا أف يكػف ىحا الحخاؾ الدياسى كاالستجابة السرخية لو  ،مقجمة
لالىتساـ بالتعميع االسالمى كنذخ االسالـ كالمغة العخبية فى شتى ارجاء الدػداف كعمى رأسيا

الجشػب ،عبخ ككالة شئػف الدػداف التى اصبحت فيسا بعج تشدق بيغ كل الجيات التى تيتع

بذئػف االسالـ كالسدمسيغ .

كضيخ بػضػح تحت عشػاف استخجاـ السدائل الجيشية لخجمة الفكخة االتحادية نذاشات كثيخة
قامت بيا االدارة السرخية لخجمة ىحا االفكار .كيسكغ القػؿ بأف الخبيخ االقترادػ لسرخ فى

الدػداف ىػ اكؿ مغ ركج ليحه الفكخة ،فشخاه مثال فى مدألة اصالح السعيج الجيشى سشة  1943يخػ
اف حكػمة مرخ تدتصيع اف تكدب كدبا ججيجا عغ شخيق نذخ الثقافة االسالمية .فيسا راح تقخيخ

الذيخ دمحم نػر الحدغ يذيخ الى انو حيشسا كاف الصمبة الدػدانيػف يذتخكػف فى جسيع الحخكات
الػششية فى االربعيشيات اغمقت حكػمة الدػداف دكر التعميع فى كجػىيع فانصمقػا يياجخكف الى

م رخ كجميع فى االزىخ ،كيذيخ الى اف بعس رجاالت االحداب االتحادية سابقا حاكلػ أف يخبصػا

الصالب بعجمتيع جخيا كراء الكدب الحدبى  ،فقج كانػا يجسعػف ما شاءكا مغ جساىيخ كيدسػنيا

بعثة مقخكنة باسسائيع مثل بعثة نػرالجيغ اك بعثة باسساء ىيئاتيع كبعثة السؤتسخ ثع يمقػف بيا فى

االزىخ ،ثع ال شئ بعج ذلظ  .ليحا دخل االزىخ الكثيخ مغ عابخػ الصخؽ كارباب السيغ الحيغ ال

تتػافخ فييع صالحية العمع كالجراسة.
()17

محكخة عغ الػضع االدارػ فى الدػداف " مؤتسخ الدػدنة "  ،شو الديج نرخ  ،دكسية خاص  ،محفطة 3

 /ك  ،محفػضات مجمذ الػزراء ما بعج ..1923
()18
()19

دمحم سميساف  - :دكر االزىخ فى الدػداف  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب  ، 1985 ،ص .114

خصاب مغ الجكتػر عبجالعديد عبجالسجيج لحزخة صاحب الجكلة محسػد فيسى الشقخاشى باشا 10 ،

مارس ، 1947ممف القخار الػزارػ بانذاء مكتب دائع لمجشة العالقات الثقافية بيغ مرخ كالدػداف  ،محفطة 3
 /د  ،محفػضات مجمذ الػزراء ما بعج ...1923
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كيسكغ القػؿ بأنو خالؿ الفتخة مغ  1946- 1930قج صاغت بخيصانيا سياسة ادارية لعدؿ

التأثيخ العخبى عغ الجشػب كشجعت االفخيكية مقابل الثقافة العخبية االسالمية( .)1كبالسقابل كاف

لسرخ دكر كبيخ فى الحفاظ عمى المغة العخبية عبخ مجرسييا الحيغ انتذخكا بعج معاىجة 1936
فى مجارس الدػداف  ،كاعتخافا بجكر السعمسيغ السرخييغ كاثخىع كتبت اشعار تخمج ذكخىع كتدجل
فزميع فى الحفاظ عمى المغة العخبية  .كجاءت ا لػثائق البخيصانية لتؤكج عمى اف بخيصانيا كاف ليا
الجكر األكبخ فى تػجيو فكخة االستقالؿ كحائط صج لسػاجية فكخة االتحاد .كرسالة كامبل الى الديج

بيفغ فى  15مارس  1947بخرػص إصجار قانػف لتعخيف الجشدية الدػدانية ،تؤكج عمى حق
الحاكع العاـ فى التذخيع دكف استذارة مدبقة ،األمخ الحػ جعل حكػمة الشقخاشي باشا تثيخ
السدألة مع الحاكع العاـ كتعتخض عمييا .كأف تعخيف الدػدانييغ السػاششة قج يعيق الحكػمة
السرخية في أؼ نداع تخغب في شخحو داخل األمع الستحجة بذكل مشطع بيغ السرخييغ كالدػدانييغ
بعيجا عغ مفاليع االنفراؿ ،كبخؤية مػحجة تخزع لػ "تاج مرخ السذتخؾ" ،كأف ما صجر عغ

الحاكع العاـ دكف مػافقتيع السدبقة يعج خخقا .لكغ نط اخ لعجـ كفاءة البيخكقخاشية السرخية  ،كعجـ
قجرة الحكػمة السرخية فى الشطخ في أؼ مدألة تتعمق بالدػداف( ،)2لع يتصػر األمخ أكثخ مغ ىحا

االحتجاج .،كمع ذلظ فإف رسالة كامبل لبيفغ فى  17أبخيل  1947تذيخ بأف الحكػمة السرخية
قج حاكلت االستفادة مغ الفخصة التي أتاحيا حكع قزائى سابق مشح عاـ  1937يقزى بزخكرة
التذاكر السدبق بيغ الصخفيغ ،كأف مغ حق مرخ نقس التذخيعات ،خرػصا تمظ التى ترجر

دكف التعبيخ عغ كجيات نطخىا لحكػمة الدػداف( .)3كقاد التذجد فى ضخكرة حسل الجشدية
(Sanderson , Passmor ,Lilian :- Education in the Southern Sudan : The Impact .)20
the

Upon

, African

Relationships

Sudanese

–Missionary-Southern

Government

of

Development of Education during the Condominium Period ,1898-1956

.Affairs , ,Vol.79,No.315,April 1980 ,PP.166,167

(F.o.407-226:- FURTHER CORRESPONDENCE RESPECTING EGYPT AND )21
THE SUDAN ,PART 3 January to December 1949, No.12 Sir R. Campbell , 15

.March 1947.p.45

F.o.407-226:- FURTHER CORRESPONDENCE RESPECTING EGYPT AND THE
Sir R. Campbell ,17 APRIL

.1947.p.94

SUDAN ,PART 3 January to December 1949,
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الدػدانية لمحيغ يخغبػف فى التعميع فى مرخ مشح سشة  ،)1(1952الى نتيجتيغ متشاقزتيغ :اكليسا
تراعج مػقف االستقاللييغ  ،ثانييسا ارتفاع معجؿ االقباؿ عمى السجارس السرخية فى الدػداف بعج

صجكر قانػف الجشدية سشة  ، 1950فإغالؽ باب التعميع فى مرخ أدػ الى زيادة االقباؿ عميو
فى الدػداف ،كىحا يفدخ حدغ قخاءة الحكػمة السرخية لمسػقف حيشسا اصخت عمى زيادة مجارسيا
ىشاؾ بعجما كثخ الحجيث عغ الدػدنة كالجشدية .
كلعل مفاكضات كزيخ الخارجية دمحم صالح الجيغ مع ارندت بيفغ كزيخ خارجية بخيصانيا كالتى

تحصست فى اكتػبخ  1950عمى صخخة الدػداف ،ىى التى دفعت رئيذ الػزراء السرخػ

مرصفى الشحاس ألف يخفع الى الحاكع العاـ فى  13ديدسبخ  1950بأف مرخ الحخيرة عمى
تستع الدػدانييغ بالحكع الحاتى فى نصاؽ كحجة مع مرخ تحت التاج السرخػ ،تخفس مشاقذة
الحكع الحاتى فى كقت تجخػ فيو مفاكضات بيحا الذأف فى لشجف .كتراعج األمخ أكثخ حيشسا

ار بذأف الحكع الحاتى فى 20
أجازت الجسعية التذخيعية عغ شخيق رئيديا دمحم صالح الذشكيصى قخًا
ديدسبخ  1950قجمتو الى الحاكع العاـ البخيصانى ركبخت ىاك ،ليخفعو الى دكلتى الحكع الثشائى.
مسا جعل حكػمة الػفج تقػـ بإلغاء اتفاقية  1899كمعاىجة  ،1936ثع تقػـ بتغيخ لقب السمظ

فاركؽ ليكػف ممكا لسرخ كالدػداف بسػجب القانػف رقع  176فى اكتػبخ  .1951كىػ األمخ الحػ
جعل كزيخ السعارؼ شو حديغ يػجو االتياـ لسحسج صالح الجيغ بدبب قبػلو بصخح فكخة تقخيخ
السريخ لمدػدانييغ اماـ اجتساع االمع الستحجة السشعقج فى باريذ فى نػفسبخ  .1951كعمى ىحا

استصاعت الجسعية التذخيعية الدػدانية تسخيخ ىحا القخار بايحاء مغ بخيصانيا كدكف التذاكر مع

االدارة السرخية .كبالتػازؼ رفعت االحداب الدػدانية الى االميغ العاـ لالمع الستحجة محكخة فى
يشايخ  1952تتزسغ االجخاءات العسمية التى تقتخحيا لتشفيح استفتاء حخ يكفل مرالح الدػدانييغ

فى حق تقخيخ مريخىع .كبالسقابل اعمشت بخيصانيا قبػليا بإعالف السمظ فاركؽ ممكا لسرخ
كالدػداف ،بذخط مسارسة الدػدانييغ لحقيع فى تقخيخ مريخىع كتحجيج مػقفيع مغ قبػؿ التاج

السرخػ .كىػ األمخ الحػ جعل الجانب السرخػ يتخػؼ مغ تمظ الرياغة البخيصانية ( .)2كعمى

( )23خصاب مغ االتحاد الدػدانى السرخػ لػحجة كادػ الشيل الى ككيل الػ ازرة لذئػف الدػداف / 11 / 30
 ، 1950ما ىى الجشدية الدػدانية  ،محفطة  / 3د  ،محفػضات مجمذ الػزراء ما بعج .1923

()24

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل -:السخجع الدابق ،ص ص .22-14
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ىحا فإف معخكة تقخيخ السريخ قج حدست لرالح بخيصانيا كفخيق االستقاللييغ قبل قياـ ثػرة 23
يػليػ .1952
الثانى -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالل بعج قيام ثػرة يػليػ  1452وحتى بجاية الفتخة
االنتقالية-:
كاف بجء سخياف دستػر الحكع الحاتى الدػدانى ،كالحػ قجـ لجكلتى الحكع الثشائى فى  8مايػ

 ،1952اػ قبل قياـ ثػرة يػليػ  ،1952فى 8نػفسبخ  1952دكف اقجاـ مرخ عمى الشطخ فيو

( ، )1قج أكرث قيادات الثػرة كضعا سياسيا كمعصيات غيخ مدتعجيغ لمتعامل معيا نتيجة أمخيغ:
اكليسا ،تخػؼ رجاالت الثػرة مغ السذكالت الجاخمية التى تػاجييع ،كبالتالى ىع غيخ مدتعجيغ
لفتح كافة الجبيات عمييع دفعة كاحجة .ثانييسا ،أف خبختيع الدياسية بسدألة الدػداف كانت قميمة
ججا مسا انعكذ عمى التعامل مع ممفيا .كتقجـ لشا محكخات صالح سالع صػرة بالغة األىسية عغ

مرخ كعالقتيا بالقػػ الدياسية السختمفة داخل الدػداف ككيفية التعامل معيا كاالخصاء التي
ارتكبت في ىحه التعامالت .كذكخ حديغ ذك الفقار صبخؼ أنو شعخ بعجـ أىسية الدػداف لمقادة
الججد الحيغ انرخفػا نحػ تأميغ أكضاعيع الجاخمية ،كلكغ أعاكد االتراؿ برالح سالع في
إلحاح ،كفي ذىشي أف قياـ الثػرة في مرخ يتيح لشا فخصة إعادة الشطخ في عالقتشا الدياسية

بأحداب الدػداف ،حيث أبمغ حديغ صبخؼ صالح سالع بخصػرة السػقف في الدػداف ،كأف 8
فبخايخ ىػ أخخ مػعج إلبالغ الحاكع العاـ رأؼ مرخ في دستػر الحكع الحاتي في الدػداف ،كدار

قائال:
حػار شخيف بيغ األثشيغ ،قاؿ فيو صالح سالع ال نجج كقتًا لشدتحع ،فخد عميو حديغ صبخؼ ً
دع الكيادة تتخح إجخاء فالسدألة خصيخة كضياع الدػداف يعشي ضياع ماء الشيل” ،كيبجك أف صالح
سالع أراد التخمز مغ إلحاح حديغ ذك الفقار ففػضو في االتراؿ باألحداب كالذخريات

الدػدانية(.)2

كربسا كاف تكميف عبجالفتاح حدغ بػضيفة الياكر العاـ فى الخخشػـ كاترالو برالح سالع ىػ
الحػ جعمو فى مػقف السدئػؿ عغ ممف الدػداف ،فايغ ىى خبختو فى ممف الدػداف الميع اال
()25


نفدو ،ص ص .22-17

تمظ السحكخات التى نذخىا فى جخيجة الذعب السرخية بجاية مغ  4يػنيػ .1956

()26

دمحم عبجالخحسغ عخيف :خصايا يػليػ كصالح سالع في حق الدػداف 17 ،اغدصذ . ،2020

https://www.raialyoum.com/index.
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مػلجه فى سشكات الدػداف .كليحا قيل بأف عبجالمصيف البغجادػ حيشسا اترل بو حديغ ذكالفقار

صبخػ فى مصمع نػفسبخ  1952ىػ الحػ أمخه بالتػاصل مع صالح سالع ،فى حيغ شالب
عبجالشاصخ بفرل ممف الدػداف عغ مرخ ،كامخ ببجء مفاكضات بذأف الدػداف عمى نحػ
عاجل .كمع ذلظ كاف لالتحادييغ دكر فى تمظ السدألة حيشسا أرسمػا لكيادات الثػرة باقتخاح اجخاء
استفتاء تقخيخ السريخ ،كاف تتػلى حكػمة سػدانية مؤقتة تحت اشخاؼ لجشة دكلية ادارة الفتخة

االنتقالية .كيسكغ القػؿ بأف تقخيخ حديغ ذكالفقار صبخػ ىػ الحػ قاد رجاالت الثػرة السرخية

بقبػؿ االجخاءات التى كرثػىا مشح فتخة ما قبل الثػرة .فقج ارسل صبخػ تقخيخه لسجمذ قيادة الثػرة
فى اغدصذ  1952بأف اجخاء انتخابات سيتع سشة  1953كالبج مغ مػقف تجاىيا ،كالخذية مغ
فػز فخيق االنرار بكيادة عبجالخحسغ السيجػ ،كاف يربح ممكا عمى الدػداف .كبالتالى اختارت
مرخ السدايجة عمى لشجف بالسػافقة عمى حق تقخيخ السريخ باشخاؼ ىيئة دكلية .ككاف مغ نتائج

محكخة عبجالفتاح حدغ االعتخاؼ السرخػ بحق تقخيخ السريخ ،كاالسياـ فى تعجيل الجستػر
لزساف سػدنة الػضائف كخخكج االنجميد عغ مرخ(.)1

كراح دمحم نجيب كصالح سالع كرجاالت الثػرة يعسمػف بعج ذلظ عمى تػحيج االحداب الدػدانية

االتحادية حتى تجتسع كمستيع عمى راؼ كاحج .كانتيى االمخ بتذكيل الحدب الػششى االتحادػ،
كاجتسع نجيب بقادة تمظ االحداب فى مرخ كشالبيع بترحيح االخصاء ،مشاشجا اياىع بتيجئة

االحػاؿ فى الدػداف ،كاختيخ اسساعيل االزىخػ لخئاسة ىحا الحدب الججيج( .)2كاتفاؽ الجشتمساف
الحػ كقع بيغ عبجالخحسغ السيجػ كنجيب فى اكتػبخ  1952يذيخ الى أف رأس قيادات

االستقاللييغ كانت تعشييا السجاالت الثقافية التى تذارؾ فييا مرخ كذخياف لمعخكبة( .)3كرغع اف

ككالة الػ ازرة لذئػف الدػداف اصبحت بعج ثػرة يػليػ ىى التى تشدق العسل بيغ الػزارت السختمفة

اال انيا لع تقجـ الكثيخ فى ىحا االشار .فبعج أف ذىبت بعس االحداب االستقاللية الى لشجف،
اجتسعت االحداب جسيعا فى القاىخة ،كحجث اتفاؽ نجيب السيجػ فى اكتػبخ  ،1952بخرػص

مالمح السخحمة االنتقالية .كىحا ما جعل الدشيػرػ باشا يخفس مشح الدػدانييغ الحكع الحاتى
()27

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل -:السخجع الدابق ،ص ص 31-24

()29

فخنديذ ديشق  -:صخاع الخؤػ نداع اليػيات فى الدػداف  ،تخجسة د .عػض حدغ  ،مخكد الجراسات

()28

مرصفى كساؿ عبجالعديد دمحم -:السخجع الدابق  ،ص ص . 119-113

الدػدانية  ،القاىخة  ،2001 ،ص ص .. 328 ، 44
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الفػرػ ،فاستبعج مغ كفج التفاكض .ككاف تحػيل تقخيخ السريخ لرالح الػحجة الصػعية عبارة عغ
مخاىشة تقتخب مغ حج السغامخة ،االمخ الحػ جعل االدارة السرخية تدعى لتييئة الخأؼ العاـ

السرخػ بالقبػؿ بالسػقف الججيج ،كشخح ىحا االمخ عبخ الرحافة السرخية( .)1كتع االتفاؽ فى

 10يشايخ  1953عمى كل قػاعج الفتخة االنتقالية كالحكع الحاتى ،غيخ أف عجـ كضػح الصخؽ التى
لجا ليا صالح سالع التساـ الػحجة الصػعية بيغ مرخ كالدػداف جعل ىشاؾ شكػؾ كثيخة حػليا،

لكغ السحرمة ىػ اتساـ االتفاؽ الشيائى فى فبخايخ  .)2(1953كىػ ما اسذ لذخعية ججيج بعيجة
عغ التسدظ بسدألة الديادة عمى الدػداف .كاعتبخ دمحم نجيب كصالح سالع اف نجاح الحدب
الػششى االتحادػ فى انتخابات  ،1953انسا ىػ مخاىشة عمى قزية الػحجة بيغ مرخ كالدػداف،

مع اف صالح سالع كذف بأف اسساعيل االزىخػ قج امتصى جػاد كحجة كادػ الشيل لمػصػؿ

ألىجافو الدياسية( .)3كبجت السدائل الجيشية كالثقافية تذغل اىتساـ ككالة الػ ازرة لذئػف الدػداف الى

جانب اىتساماتيا االخخػ مشح سشة  1953كغادر مرخ الى الدػداف الجرديخػ احسج اسساعيل

ككيل الػ ازرة الجائع لذئػف الدػداف ودمحم ابػنار مجيخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف الدػداف لجراسة
بعس السدائل الجيشية كالثقافية فى السجارس كالسداجج السشذأة فى جيات الدػداف السختمفة لجعع

الػحجة الصػعية( .)4لكغ دكف ججكػ .حيث بجت معخكة السخحمة االنتقالية مختمفة عغ سابقتيا،

كتالقت مرالح قػػ داخمية مع مرالح قػػ خارجية لتقػد فى الشياية الى انحياز قصاع كبيخ مغ
فاليق االتحادييغ الى االستقالؿ.
الثالث -مػقف مرخ مغ مصالب االستقالل خالل الفتخة االنتقالية .1455-1453

حيشسا فاز الحدب الػششى االتحادػ بانتخابات عاـ  1953كسيصخ عمى البخلساف الدػدانى
كالحكػمة االنتقالية ،راحت االدارة السرخية تخكد عمى السدائل االمشية كاالستخاتيجية كالثقافية فى
غياب مذخكع سياسى كاضح لػحجة كادػ الشيل .مسا جعميا تعسل عمى السخاىشة عمى الحدب
الػششى االتحادػ فقط ،كتقػـ بتسػيل دعاياتو االنتخابية كرشػة اعزائو .كراح صالح سالع يدعى
الختخاؽ الحدب االتحادػ نفدو ،كيعسل عمى اختخاؽ قػة دفاع الدػداف كتذكيل تشطيع ضباط
()30

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل -:السخجع الدابق  ،ص ص.36-33

()32

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل السخجع الدابق ،ص ص91-84

()31

()33

مرصفى كساؿ عبجالعديد دمحم -:السخجع الدابق ،ص ص.129-126

مبعػثاف الى الدػداف لجراسة مدائل اقترادية كمالية  ،االىخاـ 1953/10/12 ،
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احخار داخميا عاـ  .1954كىػ ما انعكذ أثخه عمى أكؿ حكػمة انتقالية سػدانية بكيادة اسساعيل

األزىخؼ .ككاف مغ السفتخض اف تكػف مجتيا ثالث سشػات يشحرخ ىجفيا فى تحقيق الدػدنة
كجالء القػات البخيصانية كالسرخية عغ الدػداف ،كتػفيخ السشاخ الحخ الستفتاء تقخيخ السريخ

كانتخاب لجشة تأسيدية لعسل الجستػر .غيخ أف تعارض مرالح اسساعيل االزىخػ كعمى

السيخغشى ،كرفس عجد مغ الػزراء الدػدانييغ ألف تحكع مرخ ،جعل األزىخؼ يتفاىع مع حدب

االمة ،متعاشفا مع فكخة االستقالؿ مشح مارس  .1955كربسا كانت االمػاؿ التى قجمتيا بخيصانيا

لحدب االمة ،كالتى فاقت اؿ  5مميػف جشية استخليشى قج ليأ حدب االمة لتذػية العسج كالشطار فى

جشػب الدػداف كغخبو .كلعل ما حجث لسحسج نجيب كالػفج السرخػ عشج افتتاح البخلسانى الدػدانى
فى مارس  1954مغ قتل  71شخرا كجخح اكثخ مغ  107فخدا ليذى بخغبة ىحا الفخيق فى
ايراؿ فكخة االستقالؿ بذكل كاضح لإلدارة السرخية( .)1كاعتقج اف انحياز االدارة السرخية لفخيق

االتحادييغ عمى حداب االستقاللييغ كاف بجيييا ،كال يسكغ تقجميو عمى أنو خصأ ارتكبتو االدارة
السرخية .حيث كاف مغ الصبيعى اف تقف االدارة السرخية مع الفخيق الحػ يؤيج تػجياتيا
االتحادية لسػاجية الفخيق الحػ تجعسو بخيصانيا داخل الدػداف كيخفع راية االستقالؿ.
كالدؤاؿ الحػ يصخح نفدو كيف تشامت رغبة االستقاللييغ داخل الدػداف بعج نجاح الفخيق

االتحادػ الحػ تجعسو مرخ فى انتخابات  .1953فقج كاف الصمبة الدػدانيػف فى جامعة االزىخ
عخضة لكافة التيارات الفكخية كالدياسية سػاء اشخكحات الرحػة االسالمية عبخ االخػاف
السدمسيغ ،اك الساركدية عبخ التشطيسات الذيػعية السرخية ،اك الجعاية السرخية الخسسية لػحجة
كادػ الشيل .كتذيخ التقاريخ الى انيع كانػا ىجفا لالستقاللييغ الدػدانييغ باعتبار اف ليع ميدة انيع

تعمسػا كعاشػا فى مرخ كفى االزىخ كمع ذلظ يخغبػف فى االستقالؿ ،ككاف حدب االمة مغ خالؿ
جسعية البخ كاالحداف بذارع قرخ الشيل يخكد عمى تخحيل شالب االزىخ الدػدانييغ الى الدػداف

لمجعاية االنتخابية( .)2ىحا مغ ناحية ،لكغ الشاحية األخخػ فى كيفية تشامى رغبة االستقالؿ بيغ
الدػدانييغ تذخحيا لشا الػثائق البخيصانية .حيث تذيخ رسالة آدامد لمديخ أنتػني إيجف فى  7يشايخ
 1955بأف عاـ  1954شيج أكلى الخصػات السيسة نحػ ضيػر الدػداف كجكلة مدتقمة .مخك اد
()34
()35

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل -:السخجع الدابق ،ص ص 151-142 ،97-94

تقخيخ عغ جسعية البخ كاالحداف الكائشة بذارع قرخ الشيل  ،ممف  10/7سخػ ج 4لعاـ  ، 1953تقاريخ

السخابخات الجػية  ،محفطة  ، 309سخػ قجيع  ،ارشيف الخارجية

105

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

عمى كاقعة افتتاح أكؿ بخلساف سػداني بذكل رسسي في اليػـ األكؿ مغ عاـ  ، 1954ككحا

شيخ
انتخاب اسساعيل االزىخؼ رئيدا لسجمذ الػزراء يػـ  9يشايخ  ،كأنو في سياؽ االثشي عذخ ًا
التالية غادر جسيع السدؤكليغ األجانب إدارة دفاع الدػداف القػة كالذخشة؛ كاكتسمت الخصط تقخ ًيبا

الستبجاؿ غالبية الػافجيغ في األقداـ الحكػمية األخخػ .كتست الدػدنة ،حيث أصبح رحيل
محدػسا رغع الثقة الكبيخة بيغ السدؤكليغ الدػدانييغ كالبخيصانييغ .شارحا االنتخابات
البخيصانييغ
ً
التي أجخيت في جسيع أنحاء الجكلة في نياية عاـ  ،1953كرغع انيا كضعت الدمصة فى يج
الحدب الػششي االتحادػ الستحالف مع مرخ ،خذية حكع عائمة السيجؼ كضساف إنياء الحكع
البخيصاني ،كبتأثيخ الساؿ السرخؼ ،إال أنو حالسا اتزح بأف حكػمة صاحبة الجاللة قج قبمت
بأحكاـ الدػدنة في اتفاؽ  12فبخايخ  ،1953كتع مغادرة السدؤكليغ البخيصانييغ مغ حكػمة

الدػداف ،فقجت مرخ محفدىا الخئيدي .خاصة كاف السرخييغ ،حدب الػثيقة ،يعتقجكف بأف أفزل
شخيقة لسسارسة نفػذىع ىشاؾ ىػ الحفاظ عمى كحجة العشاصخ السشاىزة لبخيصانيا .كفى ىحا

االشار قامػا بحسمة دعائية مكثفة إلضيار البخيصانييغ كسدتعسخيغ ،كانيع يتامخكف عمى تقػيس
سمصة الدػداف .لكغ بالسقابل تشتيى الػثيقة بأف السعارضة الدػدانية لشتائج االنتخابات البخلسانية قج
صسست عمى ايراؿ رسالة لسرخ بانيا اذا أرادات أف تقػؿ بانيا حامى الحسى فى الدػداف ،فإف
رغبة الذعب تتسثل فى االستقالؿ ،كاف حػادث البخلساف فى مارس  1954كانت تجكر حػؿ ىحه

الخسالة كترب فييا ( .)1كنخمز مسا سبق بأف التحخيس البخيصانى ضج مرخ كاف يجخػ عمى
قجـ كساؽ ،كأف الشجاح الحػ كدبتو مرخ فى االنتخابات البخيمسانية لعاـ  1953راح يتالشى
باضيار االدارة السرخية ككأنيا تتحكع فى مدتقبل الدػداف كتتالعب بالدػدانييغ كتجيخىع.
كبالسقابل لع تيأس االدارة السرخية مغ مػاجية الحسالت السزادة التى تتعخض ليا فى

الدػداف .كىشاؾ تقخيخ مخفػع الى ككالة الػ ازرة لذئػف الدػداف عاـ  1954يعبخ عغ الصخؽ

العسمية لتحديغ العالقات كاشاعة ركح االخاء بيغ الدػدانييغ فى الجشػب كاخػانيع السرخييغ فى
الذساؿ ،مشيا ارساؿ بعثة ديشية قػاميا ستة اشخاص مشيع ثالث مرخييغ كثالث سػدانييغ ،كايزا
()36
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فتح انجية ثقافية تدسى بالرجاقة السرخية الدػدانية فى كل ركغ مغ اركاف الجشػب ،كارساؿ
الصمبة السرخييغ لعسل دراسات فى الطاىخ ،كفى الباشغ ربط اكاصخ الرجاقة كاشاعة ركح
السحبة ،كاستبجاؿ اماـ جامع جػبا باماـ اخخ مترػؼ ،كبشاء جػامع فى كل مغ بانتيػ كمخيجػ
كبسبيػ ككاك كبخكؾ كرمبيظ كالتػنج  ،كيذتخط فى السيشجسييغ الحيغ سيػكل ليع امخ العسل فى
ممكاؿ كجػبا ككاك اف يكػنػا ديشييغ بكل ما تحسمو ىحه الكمسة( .)1كىحا يفدخ ما كرد فى تقخيخ

الذيخ دمحم نػر الحدغ الى شمب رجاؿ الحكػمة الػششية اف تكػف اعانة الحكػمة السرخية
لمسجارس كالسعاىج الجيشية كالسداجج كالسدتذفيات عغ شخيق الحكػمة الػششية الدػدانية ،كاال تقػـ
الحكػمة السرخية بعسل اية دعاية لسرخ فى فتخة االنتقاؿ ،كانيع مغ خالؿ الذيخ عمى عبج

الخحسغ كزيخ العجؿ تكمسػا فى ىحا السػضػع مغ قبل مع الجرديخػ احسج اسساعيل ككيل الػ ازرة

لذئػف الدػداف ككافق عمى ذلظ(.)2

كراح فخيق االستقاللييغ عبخ مبعػثى حدب األمة إلى لشجف يعبخكف لمحكػمة البخيصانية عغ

احتجاجاتيع حػؿ حجع التجخل السرخؼ ،شالبيغ مشيا الزغط عمشا عمييا ،كالعسل الشذط لكبح
جساح ذلظ .كفي سمدمة مغ االجتساعات في ك ازرة الخارجية البخيصانية تع إخبار السبعػثيغ بأف
حكػمة جاللة السمكة تعسل عمى الػقػؼ إلى جانب أحكاـ االتفاقية األنجمػ مرخية كتذجيعيا
عمى التخكيد عمى الػسائل الجستػرية لتعديد شسػحاتيع الخاصة عغ شخيق مياجسة خرػميع

الدياسييغ في الرحافة كالبخلساف .كليحا أرسل السرخيػف الخائج صالح سالع لمدػداف لسحاكلة
تأليف الخالفات الػ ازرية داخل الحكػمة الدػدانية .كفي السجػ القريخ كانت السيسة ناجحة

لمخجل ،لكغ البخيصانييغ كمؤيجييع قجمػىا عمى أنيا داللة فاضحة عمى التجخل السرخؼ في

الذؤكف الدياسية لمدػداف عمى نصاؽ كاسع ،األمخ الحػ قػبل باستياء عمشى .كرغع اف زيارة
صالح سالع فى ضاىخىا احباط لسؤيجػ االستقالؿ بكيادة حدب األمة ،إال أف الػاقع الدياسى ليا
يذى بأف الحدب الػششى االتحادػ ىػ الحػ خدخ فى الذارع ،حيث ضيخت حسالت الرحافة
()37
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الدػدانية ضج الفخيق السػالى لسرخ ،رافعة مغ راية االستقالؿ( .)1كتقصع احجػ الػثائق البخيصانية
بأف السعارضة الدػدانية قج انصمقت تجعػ الى االستقالؿ التاـ لمدػداف .كرغع انو تع الترػيت
عمى الحكػمة االنتقالية لتػلي الدمصة بيجؼ الػحجة مع مرخ ،إال أنو أثشاء األربعة عذخ شي اخ
مخت عمى حكسيا ،تع تػحيج الخأؼ العاـ فييا لرالح االستقالؿ .كمع ذلظ ،كانت السعارضة قادرة
عمى تعديد مكانتيا في البخلساف بسا يكفي لتذكيل حكػمة بجيمة لحكػمة االزىخػ ،كاف جػلة احج
السدؤكليغ البخيصانييغ فى مقاشعات الغخب تذى بأف تمظ الجكائخ تشحػ بقػة مؤيجة لالستقالؿ(.)2

كيتزح األمخ اكثخ فى تشامى رغبة الدػدانييغ فى االستقالؿ داخل الػثائق البخيصانية ،فتحت
عشػاف سياسة الحدب االتحادؼ الػششي راحت احجػ الػثائق البخيصانية بتاريخ  15ابخيل 1955
تقصع بتحػالت االتحادييغ نحػ االستقالؿ .حيث تذيخ بأف الحدب ضل يعانى مغ ضغػط داخمية
مشح فتخة شػيمة ،كخاصة مشح الشرف الثاني مغ عاـ  1954العالف مػقفو بذكل كاضح .ككاف
ال يسكغ لقادتو أف يتجاىمػا الخأؼ العاـ ،الحؼ يديخ بقػة لرالح االستقالؿ كالديادة الكاممة
لمدػداف .كتذخح الػثيقة بأنو كاف مغ الرعب عمييع أف يتحػلػا عغ مدانجة أصجقائيع السرخييغ

الحيغ قجمػا ليع الجعع السعشػؼ كالسالي لدشػات عجيجة قبل كصػليع إلى الدمصة ،كأنيع ما زالػا

يخكف صجاقتيع أفزل تأكيج عمى أف البخيصانييغ سػؼ يفػف بػعجىع كيدمسػف زماـ األمػر
لمحكػمة الدػدانية .لكغ عشجما تع سحب السػضفيغ البخيصانييغ ،راحت السذاعخ السؤيجة لالستقالؿ
تتشامى داخل الحدب كتتدارع كتيختيا بفعل محاكالت مرخ الذجيجة فى الديصخة عمى أمػر
الدػداف .كراح غالبيتيع يتبشى سػدانا مدتقال كذك سيادة جسيػرية ،كلو عالقات كثيقة مع مرخ.
كأف الرخخة السرخية القجيسة السصمبة بػػحجة كادؼ الشيل ،بسعشى كياف سياسي كاحج ،لع يعج ليا

أؼ صجػ داخل الحدب .كبتذجيع مغ عشاصخ الحدب السعتجلة السسثمة بسبارؾ زركؽ ،يتحػؿ
اىتسامو اآلف إلى صياغة سياسة محمية تقػـ عمى مبجأ "الجيسقخاشية االشتخاكية "كإدراج أحكاـ
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تتعمق بالتذاكر مع مرخ في بعس الشقاط السحجدة ،عمى غخار تمظ التي أكصت بيا المجشة
رسسيا بػإعالف الحدب
الخاصة السعيشة ليحا الغخض .كليحا سارعت "جبية االستقالؿ" إلى التخحيب
ً
بأنو مع االستقالؿ التاـ .كفى نفذ الدياؽ قجـ دمحم أحسج محجػب ،احج ابخز زعساء السعارضة،

احا بأف تكػف الخصػة التالية ىػ تػافق الجانبيغ في البخلساف عمى ميثاؽ كششي لزساف
اقتخ ً
االستقالؿ الكامل كالديادة الكاممة لمدػداف ،لمعسل مغ خالؿ الػسائل الجستػرية ،كمغ خالؿ

البخلساف لمقزاء عمى تقخيخ السريخ .كتػافقت ىحه الخغبة مع رغبة مبارؾ زركؽ كمع حدب

االستقالؿ الجسيػرؼ بدعامة سيج ميخغشي حسدة( .)1كعمى ىحا كانت االدارة البخيصانية تعخؼ ما لع
تجركو الكيادات السرخية السسدكة بسمف الدػداف.
كتزيف الػثيقة الدابقة بأف شعػر معاداة السرخييغ قج تراعج داخل الحدب برػرة كبيخة،
ضيخ ىحا عبخ اإلجخاء الستخح ضج جخيجة التمغخاؼ التي تخعاىا مرخ ،كعبخ التختيب لمخقابة عمى

السدخحيات كاالسكتذات السرخية .بل راحت أؼ إشارة لمسرخؼ تعشى ضخكرة انتداع الخأؼ ضجىع،
كبخز ايزا مغ خالؿ قصع السحادثات السرخية الدػدانية الجارية بالقاىخ حػؿ مياه الشيل ،كبدبب
اإلىانات التي كجيت لخئيذ الػزراء الدػدانى تتصػر السدائل أكثخ فاكثخ .حيث كانت ىشاؾ

شائعات مدتسخة بأف السرخييغ ال يدالػف يحاكلػف إشالؽ حدب ججيج مػ ٍ
اؿ لمػحجة ،كإشارات بأنيع

يحاكلػف تأجيج الخأؼ العاـ الجشػبي مغ خالؿ نذخ حكايات السؤامخات البخيصانية .كنذخ بػث

بيانا شالبػا فيو بخباط دستػرؼ مع مرخ ،يأممػف فيو بتسػيل
ديػ كجشػبيػف آخخكف مغ السعارضة ً
السرخييغ لتشسية الجشػب .لكغ أكبخ نكدة لمسرخييغ في الدػداف تسثمت فى تشحية الجشخاؿ دمحم
نجيب عغ الدمصة .فسع قبػؿ فكخة أف ىحه التشحية قج جاءت ألسباب مرخية داخمية بالكامل ،لكغ

معطع الدػدانييغ غيخكا مػقفيع تجاه الشطاـ السرخػ الحاكع .كأصبح اسساعيل األزىخؼ كغالبية
عمشا بخط مؤيج لالستقالؿ ،كأصبت ىشاؾ صعػبات
اعزاء الحدب الػششى االتحادػ ممتدمػف ً
كبيخة تػاجو السرخييغ لتغييخ ىحا السػقف(.)2
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كمع ذلظ مزت مرخ فى محاكلة الستقصاب شيػخ الصخؽ الرػفية ،كليحا نادػ بعزيع
باالتحاد الستكافئ مع مرخ لجسع الكمسة ،ككقع مشيع دمحم احسج دمحم عمى ( نائب الصخيقة العدمية
بالدػداف ) كاخخيغ كقعػا نيابة عغ الصخيقة االحسجية كالقادرية كالذاذلية كالبخىامية كالدسانية،

ككاف مكتب االتراؿ السرخػ بالخخشػـ عمى اتراؿ بيحه الصخؽ .فكاف مجيخ السخابخات
السرخية فى الدػداف عمى اتراؿ بذيخ الصخيقة الذاذلية مجحكب جالؿ الجيغ فى مارس ،1955
كبذيخ الصخيقة العدمية السرخية االستاذ اسساعيل العداـ .كضمت الحكػمة السرخية تعسل عمى

تقجيع االعانات السالية لمخالكػ كالسداجج( .)1كاقتخح اليػزباشى دمحم ابػنار مجيخ ادارة شئػف
الدػداف باإلسخاع فى انذاء مخاقبة ديشية تذخؼ عمى التػجيو كاالرشاد الجيشى كتقػـ باالتراؿ

بالسعاىج الجيشية كخمفاء كمذايخ الصخؽ كالسبادرة بارساؿ بعثة الػعع( .)2كبجا االىتساـ عمى اشجة
سشة  1955لقخب مػعج تقخيخ السريخ ،كيتزح ىحا مغ خصاب االميخالػ عبج الفتاح حدغ الى
شيخ االزىخ ،بانو جخيا عمى عادة االزىخ ارساؿ كعاظ فى شيخ رمزاف يخجػه اف يديج العجد ىحا

العاـ  ،كاف يكػف مشيع الذيخ عبجالسعد عبج الدتار كالذيخ عمى جعفخ كالذيخ دمحم االباصيخػ
كال ذيخ زكخيا الدككة كالذيخ اسساعيل حسجػ كالذيخ دمحم الشجار .كفى خصاب اخخ بتاريخ 4/ 3
 1955/شمب عذخة مغ العمساء مشيع الذيخ دمحم الغدالى كالذيخ سيج سابق كالذيخ ابخاليع دسػقى
كالذيخ رضػاف كالذيخ عبج الحسيج شو كالذيخ صادؽ ابػالفزل كالذيخ دمحم ابخاليع ىساـ كالذيخ
راضى حدغ عبج الفتاح كالذيخ احسج عيدى عاشػر كالذيخ عبج السصمب صالح عمى اف يدافخكا

فى مشترف شعباف( . )3ككاف الغخض حذج اكبخ عجد مسكغ مغ الجسيػر الدػدانى لجعع الفكخة
االتحادية داخل الدػداف ،أما فى مرخ فمقيت الجعاية االتحادية استجابة مغ الصالب الدػدانييغ
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 ،فحدب اشارة االىخاـ فى مايػ  1955ذىب اكثخ مغ الفى شالب جشػبى ليخفعػا الى الراغ
صالح سالع تيانييع بسشاسبة عيج الفصخ السبارؾ كيعمشػ تسدكيع باالتحاد مع مرخ(.)1

كيبجك اف االدارة السرخية لع تجرؾ الػاقع الدياسى الدػدانى كالتحػالت التى حجثت فى مػقف

اسساعيل االزىخػ نفدو .ففي سياؽ خصابو أماـ الجسيػر قاؿ رئيذ مجمذ الػزراء الدػدانى في

اجتساع بسشصقة رفاعة بسحافطة الشيل األزرؽ ،بأنو يعخؼ رغبة الدػدانييغ مع االستقالؿ الكامل
لمدػداف ،فتعيج بأنيع سيفعمػا كل ما في كسعيع حتى يحرل الدػداف عمى سيادتو الكاممة .كقاؿ

أنو مزى القػؿ بأف الدػداف سيخحب بعالقات الرجاقة الرادقة بيغ شعبى البمجيغ ،الدػداني

كالسرخؼ؛ كأنو سيكػف لذعب الدػداف الجسيػرية كالخئيذ كالجير كالعمع كالتسثيل الخارجي(.)2
كعمى ىحا كانت كل السؤشخات داخل الحدب االتحادػ تقزى بتغيخ رغبتو نحػ االستقالؿ ،كأف
االدارة البخيصانية تجرؾ ذلظ كتتعامل معو .كفي الثاني مغ أغدصذ عاـ  1955قامت لجشة
الدػدنة ،التي كانت أنذئت كفًقا لمسادة  8مغ االتفاقية اإلنجميدية السرخية ،بإبالغ مجمذ الػزراء
الدػداني بأف ميستيا قج اكتسمت .كىحا ما فتح الصخيق أماـ تقجيع اقتخاح إلى البخلساف في 16
أغدصذ ألف يصم ب مغ الحاكع العاـ دعػة دكلتى الحكع الثشائى إلى اتخاذ التختيبات الالزمة لسا
تبقى مغ عسميات تقخيخ السريخ ( .)3كفى  19أغدصذ  1955عبخت احجػ البخقيات البخيصانية
بأف البخلساف الدػداني قج اجتسع فى  16اغدصذ خريرا ليحا الغخض .كأنو أصجر باإلجساع
ار بالذخكط التالية :نحغ أعزاء مجمذ الشػاب السجتسعيغ ،نعخب عغ رغبتشا في كضع تختيبات
قخًا
لتقخيخ السريخ عمى الفػر ،كنصمب مغ سعادتكع إخصار حكػمات الصخفيغ الستعاقجيغ بيحا القخار
كفقا لمسادة  9مغ االتفاقية بيغ الحكػمة السرخية كالحكػمة البخيصانية بتاريخ  ٥١فبخايخ .٥٨١١

كأف ىحا الق اخر جاء بعج عػدة األزىخؼ مغ رحمة عالج فى مرخ ،كتعخض الػفج الدػداني الخسسي

لمتخىيب كالتأثيخ فى معشػياتيع .فبعج عػدة رئيذ الػزراء إلى الخخشػـ  ،تبيغ أنو معخكة دعائية
()46

ازىخييغ لمدػداف  ،ممف  5/ 1 / 3بذأف انتجاب مػضفييغ لمعسل بالحكػمة الدػدانية مغ ك ازرة االكقاؼ

()47

F.o.407-234:- No. 7 SUDAN : DISMISSAL OF MINISTERS Mr. Adams to Mr.

()48

F.o.407-234:- No. 11 THE COMPLETION OF SUDANISATION Mr. Adams to

كاالزىخ الذخيف  ،محفطة  ، 51سخػ ججيج  ،ارشيف الخارجية .
.Macmillan. Khartoum,June 24, 195,.p20,21.

.Mr Macmillan. Khartoum, August 18, 1955..p52,53.
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كجيت فييا اذاعة القاىخة إلى الدػداف ىجػميا عمى األزىخؼ كنطامو؛ كمجدت ساعات البث
الخاصة بيع إلخ ساد السحادثات مغ قبل الذخريات البارزة السؤيجة لمحكػمة الدػدانية بدبب
االستقالؿ .حيث استخجمػا صحيفة الحدب الػششى االتحادػ فى شغ ىجػـ مزاد عمى صالح
صباحا ،ككانت
سالع كأتباعو .كفي  16أغدصذ اجتسع البخلساف بسجمديو في الداعة 10
ً
السشصقة السحيصة بالسباني مميئة بالحذػد الدػدانية فخحا بالتعاكف بيغ جسيع األشخاؼ حػؿ قزية
اإلخالء كخصػة نحػ الديادة الكاممة كاالستقالؿ .فصخح رئيذ مجمذ الشػاب اقتخاحا باالستقالؿ
عزػا مغ أصل
عمى مجمذ الشػاب لمترػيت عميو بالتدكية ،كحرل عمى الترػيت بشعع بػ 91
ً
 ،97كحجث اقتخاح مرخؼ مفاجئ بإحالة مدألة المجشة الجكلية إلى بخلسانيع؛ بسا يجؿ عمى
استسخار قػة الجعاية السرخية بال ىػادة .حيث استسخ نػر الجيغ كأتباعو في االدعاء بأنيع القادة

الذخعيػف لمحدب الػششى االتحادػ الحؼ انحخؼ بو األزىخؼ كأتباعو؛ كأف معطع الدياسييغ

يشجحبػف الى االستفتاء كػسيمة لتقخيخ السريخ .ككاف البج مغ تجخل الدعيسيغ الخكحييغ لمترػيت
بشفذ السعشى ،حتى ال يدسح لمسرخييغ باختخاؽ الرفػؼ .كتشتيى الػثيقة بالقػؿ بأف الجعاية

السرخؼ ضج ازىخػ ىى التى جعمتو بصال لالستقالؿ كقائجا لذعبو ،حيث راح الخجل يختبخ قجرتو

قادر عمى التغمب عمى العكبات التي ما زالت قائسة في بمجه( .)1كرغع كل ما سبق اال
فيسا اذا كاف ًا
اف مرخ لع تفقج االمل ،حيث صجر قخار كزارػ فى اكتػبخ 1955باعادة تشطيع العسل بػكالة

الػ ازرة لذئػف الدػداف لسػاجية كافة االحتساالت فى الحاضخ كالسدتقبل ،كاف تختز السخاقبة
العامة لمذئػف الثقافية كاالجتساعية بذئػف تعميع االزىخ(.)2

كضمت االدارة السرخية تسدظ ببعس الخيػط عمى ارض الػاقع .كلعل الخسالة السؤرخة بػ 18

نػفسبخ  1955كالستعمقة باستقالة حكػمة إسساعيل األزىخؼ بعج ىديستو في مجمذ الشػاب في
القخاءة الثانية لمسػازنة تذى بحلظ كتقػؿ بو .حيث تقػؿ بأنو تع تعجيل السيدانية ،فأعيج انتخابو مغ
ججيج فى مشرب رئيذ الػزراء في  15نػفسيخ  .1955كتديج القػؿ بأنو رغع انتراره فى معخكة
 16اغدصذ إال أف ىديستو في العاشخ مغ نػفسبخ كانت غيخ متػقعة بذكل عاـ ،فكانت اعادتو
()49

F.o.407-234:- No. 12 SUDAN : SELF-DETERMINATION Sir Knox Helm to Mr.

()50

قخار كزارػ بتشطيع العسل بػكالة الػ ازرة لذئػف الدػداف اكتػبخ  ، 1955ممف / 2/ 6 / 1ج 3التشطيع

.Macmillan.Khartoum,August 19, 1955.,.p55,56.

السقتخح لػكالة الػ ازرة لذئػف الدػداف  ،محفطة  ، 16سخػ ججيج  ،ارشيف الخارجية .
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لحاجة فى نفذ يعقػب .حيث كانت جساعات السعارضة تدتعج لصمب تػجيو المػـ عمى ترخيف

الحكػمة لمذؤكف التي تشصػؼ عمى قزيتيغ رئيديتيغ :البخنامج الجستػرؼ كمعالجة االضصخابات

في الجشػب .كفيسا يتعمق بالقزية االكلى ،دعا األزىخؼ إلى اخترار شخيق تقخيخ السريخ

بتكميف البخلساف القائع بالسياـ التي كضعتيا االتفاقية األنجمػ السرخية عاـ  1953بعسل جسعية
حخصا عغ اىتساـ الحكػمة بسباشخة أعساؿ تقخيخ
تأسيدية مشتخبة .كرغع اف السعارضة ال تقل
ً
السريخ ،إال أنيا كانت متخددة في الػثػؽ ببخلساف كانػا أقمية فيو ليحه السيسة ،كغيخ راغبة في أف
يتػلى الحدب الػششي االتحادؼ بخئاسة األزىخؼ ،بأف يكتدب الفزل في اإلخالء كتقخيخ السريخ.
لحلظ جحبتيع إمكانية إسقاط حكػمة األزىخؼ قبل الخابع عذخ مغ نػفسبخ،كالحؼ كاف قج حجد
لالحتفاؿ بإخالء القػات األجشبية .ككصمت تقاريخ تفيج بأف الديج عمي ميخغشي قخر سحب دعسو

لألزىخؼ  ،ربسا ألنو شعخ أنو في األساس "عمساني"  ،كربسا ألنو كاف خائفا مغ نتيجة أؼ "شخيق

مخترخ" لتقخيخ السريخ ،أك ربسا نتيجة لمزغط السرخؼ قج أعصاىع التذجيع الحؼ يحتاجػنو.
كتذيخ الػثيقة بأنو ال أحج يذظ فى أف الحكػمة السرخية قخرت أف األزىخؼ يجب أف يدقط بأؼ

ثسغ ؛ كاشتجت الجعاية السرخية بيحا السعشى خالؿ األسابيع القميمة التي سبقت الترػيت عمى

الثقة .كاتزح لمسرخييغ بأف جساعات السعارضة غيخ متػافقو  ،كانيع يفتقخكف إلى التساسظ

بحيث يػحي لمسرخييغ بأنيع قج يكػنػف قادريغ عمى الديصخة عمييع أك عمى األقل الدساح
بانييارىع عشج رغبتيع فى ذلظ .كتجىذشا الػثيقة بتحميميا بتػافق حدب األمة كشخكاؤه مع السػاليغ

أيزا إفذاؿ ادعاء األزىخؼ بأنو البصل القػمي كالدعيع الذعبي لالستقالؿ.
لسرخ ألنيع أرادكا ً
كعمى ىحا ضيخ أعزاء مجمذ الشػاب عجا الجشػبييغ ،في أماكشيع صباح يػـ  10نػفسبخ النتخاب

رئيذ كزراء ججيج .كضيخت أسساء مخشحيغ ىسا أزىخؼ كميخغشي حسدة فى  15نػفسبخ  ،فحرل

االزىخػ عمى  49صػتاً مقابل  45صػتاً لمسيخغشي حسدة كىحا الترػيت تمقاه اسساعيل االزىخػ
كخسالة ىامة بذاف تقخيخ السريخ ،كاستخجمتيا السعارضة كػسيمة ليديستو ككزخبة خصيخة

لمسرخييغ .كبالتالى اصبح كال الجانبيغ فى البخلساف ممتدما عالنية بدياسة االستقالؿ الكامل
الدػداف(.)1
الخابع -مػقف مرخ مغ استقالل الدػدان يشايخ -:1456
()51

F.o.407-234:- No. 20 SUDAN : POLITICAL SITUATION Mr. Adams to Mr.

74Macmillan.Khartoum,November 18. 1955,.pك..75
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رغع السحاكالت التى بحلتيا االدارة السرخية فى جحب الدػدانييغ لخيار الػحجة مع مرخ ،اال
اف ما سبق ذكخه يذى بأف ىشاؾ تػافقا بيغ الشخب الدػدانية حػؿ االستقالؿ .لكغ األمخ األخصخ

ىػ كجػد دعع خارجى لالستقالؿ .ففى خصاب مكتب االتراؿ السرخػ بالخخشػـ إلى الديج مجيخ
السخابخات العامة حػؿ تعاكف األنرار مع اإلسخائيمييغ ،يذيخ إلى أنو فى مداء 1955/5/19
اجتسع بجار حدب االستقالؿ الجسيػرػ كل مغ الرجيق السيجػ كعبجهللا خميل كخمف هللا خالج

كميخغشى حسدة  ،كأربعة مغ االسخائيمييغ ىع ،أدمػف ممكة ،ميخاف داكد  ،مػسى كحمة كابخاليع
عبػد  ،كجسيعيع متجشديغ بالجشدية الدػدانية كدائسى الدفخ إلى اسخئيل ،كمعيع بعس زعساء
شباب االنرار فى االقاليع . كأشار الخصاب إلى أف الرجيق السيجػ تحجث فى السجتسعيغ "

عغ كجػب التعاكف فى نرخة الجعػة االستقاللية " كأضاؼ " بأنو اتفق مع ىؤالء الزيػؼ

األغخاب ،يقرج االسخائمييغ ،عمى مدانجة دعػة االستقالؿ كانيع سيقػمػف بتقجيع كل السعاكنة " ،
كتتزح ىحه السعاكنة فى إشارة الخصاب إلى تجريب شباب األنرار كالحرػؿ عمى الدالح (.)1

كيتزح دكرىع أكثخ فى إشارة الػثائق سشة  1955لسحاكلة سحب الدػداف بعيجاً عغ مرخ لتكػيغ

كتمة سػدانية حب ذية لتكػيغ حداـ افخيقى يخجـ اسخائيل ،حيث تدتصيع أف تحارب مرخ مغ غيخ

أف تذيخ سيفاً ،بدبب تحكع الجكلتاف ،الدػداف كاثيػبيا ،فى مياة الشيل ألنيسا سيعسالف بػحى مغ

االستعسار البخيصانى الحػ يقف االَف خمف اسخائيل( .)2ناليظ عغ أف األمػاؿ التى تشفقيا اثيػبيا
لجعع الفخيق االستقاللى فى الدػداف ،كانيا كانت ترميع عبخ التجار الييػد (.)3كيسكغ أف ندتذف
ىحا األمخ أيزا مغ التجاعيات التى حجثت لفكخة االتحاد  ،لجرجة أف تقاريخ االدارة السرخية فى


ىع الذيخ عثساف يذ ككيل الديج عبجالخحسغ فى عصبخة كالذيخ جعفخ عبجالحسيج رئيذ شباب االنرار فى اـ

درماف ككل مغ الذيخ أحسج االماـ كأحسج مزػػ حاج االميغ كالبجرػ محيى الجيغ كاسحق عسخ االميغ مغ

رؤساء شباب االنرار فى مشصقة الحالكييغ .

()52

خصاب مغ الراغ عبجالسشعع عبجالحى مجيخ مكتب االتراؿ السرخػ بالخخشػـ الى الديج مجيخ

السخابخات العامة حػؿ تعاكف االنرار مع االسخائيمييغ  ، 1955/5/21 ،محفطة  ، 15 70ممف 2/4/4ج4

 ،ارشيف سخػ ججيج خارجية .
()53
()54

محفطة  ، 1273ممف2/2/3ج 2اقتخاحات لعاـ  ، 1955ارشيف سخػ ججيج خارجية .

السمخز رقع  59عغ الدػداف لمفتخة مغ  13نػفسبخ الى  24نػفسبخ  1956فى  1956/12/4مخسل مغ

رئاسة القػات الجػية الى مجيخ ادارة الذئػف االفخيكية  ،محفطة ( 927كػد  ، ) 732ممف 3رقع  41سخػ ججا

لعاـ  1957/56ج 5ممخرات لتقاريخ السخابخات الجػية
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سبتسبخ  1955شخحت بأنو لػ أجخػ استفتاء كأسفخ عغ فػز عجد ضئيل مغ الشػاب االتحادييغ

فمغ يراب الذعب السرخػ بخيبة أمل(.)1كمغ ثع يسكششا القػؿ بأف الجكر الخفى كالسعمغ الحػ

لعبو ييػد الدػداف فى ترعيج تيار االستقالؿ قج ساعج القػػ الغخبية فى ايجاد قػػ محمية مسثمة
فى ييػد الدػداف الستغالليا فى ترعيج االتجاه االستقاللى .
كيسكغ القػؿ بأف تقاريخ السخ ابخات الرحفى عغ الرحافة الدػدانية قج كاف ليا الجكر األىع

فى متابعة أمخ االستقالؿ كارتباشيا بقزية الحداـ االفخيقى  ،حيث قجمت لشا خيػشاً أخخػ تختبط
بأصحاب السرالح فى عخض السذخكع  ،فقالت بأف بخيصانيا لع تكغ ببعيجة عشو  ،اال أف رؤيتيا

تختمف عغ الخؤية االمخيكية  ،فى كػنيا جاءت فى اشار التختيبات الجفاعية التى اتخحتيا عبخ

مدتعسخاتيا  .فقج أرادت أف تعػد لسذخكعيا القجيع فى ضع جشػب الدػداف الى كسط كشخؽ
افخيكيا .كفى ىحا االشار أشارت جخيجة االمة فى  1955/9/1بأف غخض بخيصانيا مغ استقصاب

اسساعيل االزىخػ ما ىػ اال محاكلة ال ستخجاـ نفػذىا فى حل السذاكل التى تشذأ فى الجكؿ
السجاكرة لمدػداف ( .)2كانو شبقا لسا اشارت لو جخيجة السيجاف الدػدانية فى  1955/9/8قامت
بإشعاؿ أحجاث الجشػب كتسخده حتى تخغع الحكػمة الدػدانية عمى االرتباط معيا بحمف بعج انتياء
الفتخة االنتقالية  ،كذلظ باضيارىا عاجدة عغ الديصخة عمى األحجاث دكف معػنتيا (.)3

كمع ذلظ كاف التشديق كاضحا بيغ بخيصانيا كالػاليات الستحجة فى ىحا السذخكع  .فقج أشارت
جخيجة السيجاف فى  1955/9/8بأف أحجاث الجشػب ىى التى أجبخت رئيذ كزراء الدػداف
لالستعانة بالجير البخيصانى كبالحبذة زعيسة الحمف االفخيقى السقتخح لحل أزمة االغتياالت التى
()55

محفطة  300ممف  2/1س ج 1تقاريخ الديج نائب الػزيخ ( فخع محكخات سياسية عغ الدػداف كالمجشة

()56

كىى مرخ كالحبذة كالدػداف الغخبى كاكغشجا ككيشيا كالكػنغػ البمجيكى  ،انطخ  ،تقخيخ السخابخات

الجكلية ) بعج  ، 1955/9/ 26ارشيف سخػ ججيج  ،خارجية .

الرحفى عغ الرحافة الدػدانية مغ  /9/9الى  1955/9/10مخسل فى  1955/9/13مغ ادارة السخابخات
الحخبية الدارة السخابخات العامة  ،ممف  4الرحافة الدػدانية  ،1955فيمع  7الدػداف  ،محفطة  ، 10ارشيف

البمجاف  ،خارجية  ،ص .2

()57

تقخيخ السخابخات الرحفى عغ الرحافة الدػدانية مغ  /9/4الى  1955/9/8مخسل فى 1955/9/15

مغ ادارة السخابخات الحخبية الدارة السخابخات العامة  ،ممف  4الرحافة الدػدانية  ،1955فيمع  7الدػداف ،

محفطة  ، 10ارشيف البمجاف  ،خارجية  ،ص ص.9 ، 8
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دبختي ا فى الجشػب  .كأشارت أنيا بيحا تقتخب مغ ذلظ الحمف الحػ تتدعسو بخيصانيا كتذتخؾ فيو

الحبذة كأكغشجا ككيشيا البعاد الدػداف عغ دكؿ الذخؽ االكسط السشاىزة لألحالؼ كعمى رأسيا

مرخ .كأشارت نفذ الجخيجة فى  1955/9/13الى أف السعػنة السقجمة لألحداب الدػدانية ىجفيا
السػا فقة عمى االحالؼ العدكخية  .كأف جخيجة الرخاحة أشارت فى نفذ اليػـ الى عخض اثيػبيا
ايػاء األكرشة العدكخية البخيصانية التى ستجمػ مغ الدػداف ،ناليظ عغ ايػائيا ثالث أكرط امخيكية
كقػات كبعثات عدكخية أخخػ ،معطسيا يخابس فى ارتيخيا التابعة لمحبذة ( .)1كبالتالى لعبت تمظ
التقاريخ دك ار ميسا فى االدراؾ بأف الدػداف كاف البػابة الخئيدية التى بجكنيا ال يتع تشفيح السذخكع ،
كأف السذخكع االمخيكى ىجفو اقامة حمف بيغ الحبذة كالدػداف  ،فى حيغ كاف اليجؼ البخيصانى
ىػ اقامة تحالف بيغ الدػداف ككيشيا كاكغشجا كالحبذة .

كمغ ثع فإف الػجػد السرخػ فى الدػداف قج لعب دك ار فى الترجػ لقبػؿ مذخكعات االحالؼ

برفة عامة كمذخكع الحداـ برفة خاصة  ،كبالشطخ لحسمة الرحافة الدػدانية ضج السذخكع

يتزح مجػ التأثيخ السرخػ فييا  ،بل يسكغ التسييد مغ خالليا بيغ االتجاىات الدػدانية
السعارضة لمسذخكع كتمظ التى تخكج لو  .فقج أشارت جخيجة السيجاف فى  1955/9/15الى أف

مؤامخة الجشػب أضيخت بأف اتراال جخػ بيغ مدئػؿ بخيصانى ( السدتخ لػسى مدتذار الحاكع

العاـ لمذئػف الخارجية ) كحدب االمة لالندحاب مغ الحكػمة القائسة  -ألنيا تقاكـ االحالؼ -
كتشريب حكػمة تجعػ لألحالؼ  ،كأنو بقجر ما استغمت مذكمة كذسيخ بيغ اليشج كباكدتاف لجخ

باكدتاف لمجخػؿ فى حمف عدكخػ  ،سيجخػ االف خمق مذكمة االتحاد كالسياة مع مرخ لتعطيع
الشداع لقبػؿ الدػداف فى الشياية الجخػؿ فى حمف عدكخػ " كدعت فى الشياية الى رفس دخػؿ

االحالؼ( .)2كيسكغ قخءاة التأثيخ السرخػ أيزا فيسا أشارت اليو جخيجة الرخاحة فى

 1955/10/7الى اعالف الحدب الػششى االتحادػ بأنيع ضج االحالؼ العدكخية كأنيع متقيجكف
()58

تقخيخ السخابخات الرحفى عغ الرحافة الدػدانية مغ  /9/14الى  1955/9/16مخسل فى

 1955/9/19مغ ادارة السخابخات الحخبية الدارة السخابخات العامة  ،ممف  4الرحافة الدػدانية  ،1955فيمع 7

الدػداف  ،محفطة  ، 10ارشيف البمجاف  ،خارجية .
()59

تقخيخ السخابخات الرحفى عغ الرحافة الدػدانية مغ  /9/11الى  1955/9/13مخسل فى

 1955/9/19مغ ادارة السخابخات الحخبية الدارة السخابخات العامة  ،ممف  4الرحافة الدػدانية  ،1955فيمع 7

الدػداف  ،محفطة  ، 10ارشيف البمجاف  ،خارجية .
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بسقخرات مؤتسخ الجكؿ االسيػية – االفخيكية ( بانجكنج) ( .)1كأيزا فى كقػؼ الجبية السعادية
لالستعسار ضج مذخكع الحداـ االفخيقى الحػ كاف يمقى رعاية حدب االمة كالحبذة  ،فأحج تقاريخ
السخابخات الحخبية يتحجث عغ الجكر الخصيخ الحػ تمعبو الحبذة فى ىحا السذخكع  ،كبأنيا تعتبخ

نفديا حمقة االتراؿ بيغ الدػدانييغ كالسدتعسخيغ الفخيكيا  ،كأف االدراؾ السرخػ لسيدة السػقع
الجغخافى لمدػداف الجشػبى لكل مغ الحبذة ككيشيا كأكغشجا كالكػنغػ الفخندى جعميا تخكد سياستيا
عمى انقاذ الدػداف مغ السؤامخات االستعسارية ( .)2إذاً لعبت التقاريخ الرحفية الجكر االىع فى
الكذف عغ مالمح السذخكع  ،كمغ ثع يسكغ القػؿ بأف االتجاه نحػ االستقالؿ بجأت تدداد كتيختو

مشح مؤتسخ بانجكنج  ،كأف السذخكع لعب دك اًر ميساً فى محاكلة االنترار ليحا االتجاه  .كبالتالى

فإف مدألة االستقالؿ ليذ ليا عالقة بعدؿ نجيب اك باألخصاء التى ارتكبيا صالح سالع  .ففى

تقجيخػ أف رفس االدارة السرخية لدياسة االحالؼ قج لعب دك اًر ميساً فى اصخار الػاليات الستحجة
كبخيصانيا بزخكرة سحب الدػداف عغ مرخ ،كأف قبػؿ مرخ الستقالؿ الدػداف كاف تحجيا بأف
يقػـ الدػداف السدتقل بتعديد ىحا السػقف الخافس لالحالؼ .
كعمى ىحا يسكغ القػؿ بأنو حيسا انحاز البخلساف الدػدانى فى  16اغدصذ نحػ االستقالؿ ،كدفع

اسساعيل االزىخػ نحػ اتخاذ قخار االستقالؿ مغ البخلساف فى نياية ديدسيخ  1955خذية مغ
تحػؿ الدػداف الى العشف ،اقتشع عبجالشاصخ بانو ال مفخ مغ االعتخاؼ بيحا االستقالؿ ،خاصة

كانو اقخ مشح  25اغدصذ  1955بالفذل السرخػ فى الدػداف فى احج اجتساعات مجمذ قيادة
الثػرة ،كقبل استقالة صالح سالع ( .)3حيث بجأ مجمذ قيادة الثػرة يحاصخ صالح سالع ،كانتقج
عبجالشاصخ سياسة سالع في التعامل مع الدعساء الدياسييغ الدػدانييغ بأسمػب غمبت عميو ركح
()60

تقخيخ السخابخات الرحفى عغ الرحافة الدػدانية مغ  /10/5الى  1955/10/9مخسل فى

 1955/10/17مغ ادارة السخابخات الحخبية الدارة السخابخات العامة  ،ممف  4الرحافة الدػدانية  ،1955فيمع
 7الدػداف  ،محفطة  ، 10ارشيف البمجاف  ،خارجية .

()61

ممخز عغ الفتخة مغ  1/17الى  1956/ 1/14مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد خميل

مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف

الدػداف  ،ممف 2رقع  41سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 1ممخرات تقاريخ السخاب اخت الجػية  ، ،محفطة
 ( 926كػد ارشيفى  )731سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص . 85 ، 63

()62

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج الصػيل السخجع الدابق ،ص ص الفرل الخابع متفخقات.
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السشفعة الحاتية ،كتقجـ صالح سالع باستقالتو لمسخة الثانية في سبتسبخ  ،1955كقبميا السجمذ فػ ًار.

كتػلى زكخيا محيي الجيغ مدئػلية الدػداف ،كسحبت مرخ كبخيصانيا جيػشيا مغ الدػداف(.)1

عمى العسػـ حدست مدألة تحجيج مريخ الدػداف باعالف االستقالؿ مغ داخل البخلساف فى 19
ديدسبخ  1955كبعثت الحكػمة السرخية قبػليا الخسسى بيحا القخار .حيث بعثت فى االكؿ مغ
يشايخ  1956كثيقة رسسية تعمغ اعتخافيا باستقالؿ الدػداف ،اممة فى اف تخعى حكػمة الدػداف
االتفاقيات التى عقجتيا دكلتا الحكع الثشائى .كانزست الى جامعة الجكؿ العخبية فى  19يشايخ

 .1956كسقصت حكػمة الحدب الػششى االتحادػ بكيادة اسساعيل االزىخػ فى يػنيػ مغ نفذ
العاـ ،اعقبيا تػلى حكػمة ائتالفية مغ حدب االمة كحدب الذعب الجيسقخاشى بكيادة عبجهللا

خميل( .)2ككاف لتأكيج ىحا القبػؿ السرخػ باستقالؿ الدػداف ،أف أرسل جساؿ عبجالشاصخ خصابا

فى األكؿ مغ يشايخ  1956خالؿ جمدة مجمذ الذيػخ كالشػاب ،يعمغ فيو بأف الحكػمة السرخية،
كعسال بشػاياىا التى جاىخت بيا ،كبسدعاىا الحػ جاىجت مغ أجمو لتحقيق الحخية لمذعب
الدػدانى ،تعمغ فػ ار االعتخاؼ باستقالؿ الدػداف دكلة مدتقمة ذات سيادة .اما االعالف الحػ
أصجرتو الحكػمة السرخية ،كالحػ تاله اسساعيل االزىخػ ،فقاؿ بأنو استجابة لمقخار الحػ اتخحه
البخلساف الدػدانى فى التاسع عذخ كالثانى كالعذخيغ مغ ديدسبخ  ،1955كالحػ اعمغ فيو أف
الدػداف سيربح د كلة مدتقمة كاممة الديادة ،كشمب فيو مغ دكلتى الحكع الثشائى اف تعتخفا بيحا
االستقالؿ ،فإف حكػمة مرخ تعتخؼ بأف الدػداف دكلة مدتقمة ذات سيادة اعتبا ار مغ تاريخ أكؿ

يشايخ  ،1956مصالبة بخعاية االتفاقيات الدابقة ،كاف تتعاكف حكػمة الدػداف معيا فى ترفية

االدارة الثشائية فى الدػداف .كاعقب ذلظ قجـ سيف اليدؿ فى  4يشايخ  1956اكراؽ اعتساده كأكؿ
سفيخ مرخػ فى الدػداف ،ككأكؿ سفي اخ يخجـ فى الدػداف عسػما ،كبحا اصبح عسيجا لمدمظ

الجبمػماسى ىشاؾ (.)3

()63

دمحم عبجالخحسغ عخيف :خصايا يػليػ كصالح سالع في حق الدػداف 17 ،اغدصذ . ،2020

https://www.raialyoum.com/index.
()64
()65

حشاف الذيخ دمحم عمى -:العالقات الدػدانية  -السخجع الدابق ،ص ص .37 ،34
عثساف عبجالحميع عثساف -:فرػؿ مغ العالقات الدػدانية السرخية  ،1999-1821رسالة ماجدتيخ،

كمية الجراسات االقترادية ،جامعة الخخشػـ ،2006 ،ص ص .37 ،34
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الخامذ -أثخ القبػل السرخى باستقالل الدػدان عمى عالقات مرخ والدػدان بعج عام
-:1456

يسكغ القػؿ باف القبػؿ السرخػ باستقالؿ الدػداف كفخ لسرخ مشاخا جيجا فى الجاخل الدػدانى

فى عجـ الػقػع فى شخؾ االحالؼ العدكخية .حيث أشارت التقاريخ بأف استقالؿ الدػداف قج كفخ
ألشخاؼ عجيجة فخصة االتراؿ بالدػدانييغ لتربح ىشاؾ امكانية لتشفيح مذخكع الحداـ االفخيقى
عمى أرض الػاقع  ،حيث قالت بػجػد تشديق بيغ بخيصانيا كأمخيكا ،كصخؼ خارجى ،كاثيػبيا
كصخؼ اقميسى .كإحجػ الػثائق تتحجث عغ سياسة التخىيب كالتخغيب التى استخجميا الدفيخ
االمخيكى لتححيخ شخريات سػدانية فى يػليػ  1956مغ تغمغل الذيػعية فى بالدىع عغ شخيق

مرخ ،كنرحيع ،ضساناً لتمقى السداعجات االمخيكية ،بزخكرة التعاكف مع اثيػبيا فى حمف الحداـ
االفخيقى  .ككعج بزساف كقػؼ االزىخػ بجانبيع فى مػضػع الحداـ  ،إال أنيع لع يقصعػا معو
بخأػ صخيح فى ىحه السدألة ( .)1أما الصخؼ الخارجى الثانى الحػ رصجتو تمظ التقاريخ فيػ

بخيصانيا  .فقج دعت الدػداف ،خالؿ تدميسيا كثيقة االعتخاؼ باالستقالؿ فى يشايخ  ، 1956عمى

لداف السدتخ باركخ (الػكيل البخلسانى بػ ازرة الخارجية البخيصانية) لجخػؿ حمف بغجاد كالتعاكف

صخاحة فى مذخكع الحداـ االفخيقى (.)2كرصجت الجكر الحػ لعبتو الدفارة البخيصانية فى مايػ

 1956فى تػجيو حسمة صحفية بكيادة أحسج يػسف ىاشع كبذيخ دمحم سعيج لتشفيخ الدػداف مغ
االنزساـ لسعاىجة الزساف الجساعى العخبى ( مرخ كسػريا كالدعػدية ) باضيار عبجالشاصخ
بسطيخ السحب لمديصخه  ،كتحػيل االثخ االيجابى بيغ افخاد الجير الدػدانى بيجية االسمحة

()66

كفى ىحا االشار ىجدىع بأف سياسة مرخ الخارجية ىى الدبب فى سحب الػاليات الستحجة لتسػيل الدج

العالى  ،كمغ ثع عمييع الػقػؼ ضج مذخكع الدج  ،لمسديج انطخ  ،خصاب مغ سفارة جسيػرية مرخ بالخخشػـ

الى الديج ككيل الخارجية فى  ، 1956/7/29ممف  2رقع  1سخػ لعاـ  1957/56ج 2تقاريخ سياسية لمدفارة

السرخية بالخخشػـ  ،محفطة  ( 921كػد ارشيفى  )727سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص .1

()67

التقخيخ رقع  1بتاريخ 1956/1/5

مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد خميل مداعج مجيخ

السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف الدػداف  ،فى

 ، 1956 /1/7ممف1رقع  40سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 1ممخرات تقاريخ السخابخات الجػية  ، ،محفطة
 ( 923كػد ارشيفى  )728سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 55
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السرخية الى اثخ سمبى( .)1كمغ ثع فإف الذيػر االكلى الستقالؿ الدػداف لع تذيج أقرى أساليب
االستقصاب لسذخكع الحداـ فحدب ،بل شيجت اشتجاد عسمية التشفيخ ضج مرخ كعبجالشاصخ أيزا.
كفى ىحا االشار رصجت التقاريخ دخػؿ اسخائيل  -كصخؼ ثالث  -فى السػضػع  ،كمحاكلتيا
االستفادة مغ تػضيف اثيػبيا لتقػـ بجكر فى سحب الدػداف كاستخجامو كػرقة لمزغط عمى

مرخ( .)2كقجمت تقاريخ السخابخات تفاصيل ميسة عغ أىع شخريتيغ  -الدفيخ االمخيكى
كالبخيصانى  -لعبا دك اًر ميساً فى عخض السذخكع كتشفيحه  ،فقج ربصت التقاريخ بيغ تعييغ تذابساف
انجركز سفي اخ لبخيصانيا  ،كبيغ اىتساـ امخيكا بتعييغ سفيخ ليا فى الدػداف بعج مخكر شيخ مغ

االستقالؿ ،كبيغ عسميسا عمى تػحيج الدياسة الحبذية  -الدػدانية لمتسييج فى تشفيح الحداـ (.)3

()68

السمخز  45عغ الفتخة مغ  30ابخيل الى  9مايػ  1956مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد

خميل مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة

لذئػف الدػداف  ،فى  ، 1956 /1/30ممف 1رقع  41سخػ لعاـ  1957/56ج 3ممخرات تقاريخ

السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 927كػد ارشيفى  )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص 47 ،41 ، 32

.

()69

ممخز عغ الفتخة مغ  1/15الى  1956/ 1/23مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد خميل

مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف

الدػداف  ،فى  ، 1956 /1/30ممف 2رقع  41سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 1ممخرات تقاريخ السخابخات

الجػية  ، ،محفطة  ( 926كػد ارشيفى  )731سخػ ججيج  ،خارجية . 126 ،


بحكع انو كاف مدتذا ار لالمبخاشػر خالؿ فتخة اقامتو فى الدػداف ( قزى االمبخاشػر سبعة اشيخ لالشخاؼ

عمى العػدة مخة ثانية الثيػبيا بعج ىخكبو سشو  1936الى انجمت اخ كضل ىشاؾ حتى سشة  ) 1940االمخ الحػ
مكشو مغ التعخؼ عمى مختمف الذخريات الدػدانية ناليظ عغ ادراج اسساء  200شخز لمعسل فى الدفارة

سبق ليع العسل فى الدػداف .

()70

ممخز عغ الفتخة مغ  2/3الى  1956/2/15مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد خميل مداعج

مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف الدػداف

 ،فى  16فبخايخ ، 1956ممف 2رقع  41سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 1ممخرات تقاريخ السخابخات الجػية ،

 ،محفطة  ( 926كػد ارشيفى  )731سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص .175 ، 173 ، 150
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ناليظ عغ الجكر الحػ لعبو التجار الييػد فى تسػيل االحداب الدػدانية السؤيجة لالبتعاد عغ

مرخ(.)1

أما االشخاؼ الجاخمية فقج أشارت تقاريخ السخابخات الحخبية الى أف اثيػبيا كالدػداف ىسا ركيدتا
السذخكع  ،كمغ ثع ركدت عمى دكرىسا كالذخريات التى تع تػضيفيا لتحخيظ السذخكع .فبالشدبة

الثيػبيا اعتبختيا إحجػ الػثائق بأنيا العسيل االستعسارػ الػسيط بيغ الدػداف كالسدتعسخيغ الفخيكيا
لخبط الدػداف بالحداـ االفخيقى  .كخمرت فى الشياية الى القػؿ بأف قػة اثيػبيا فى الدػداف نابعة

ألف لجييا عسالء مغ الدػدانييغ ،كليا مخكد قػػ فى الدػداف  ،كأف سياستيا قج تكػف مختكدة عمى
فرل الدػداف الجشػبى ( .)2كمغ ثع فإف اثارة مدألة الجشػب كانت مصمػبة لمزغط إلجبار

الدػداف عمى قبػؿ السذخكع  .كفى ىحا االشار أشار أحج التقاريخ  -فى يشايخ  - 1956الى
الجكر السيع الحػ لعبتو اثيػبيا فى محاكلة استقصاب الدػدانييغ – مدتقميغ أكانػا أـ اتحادييغ -

لمسػافقة عمى السذخكع ( .)3كتسجنا الػثائق السرخية بسعمػمات غاية فى األىسية عغ الذخرية
األثيػبية الخئيدية التى ارتبط اسسيا بسذخكع الحداـ  ،إال كىى شخرية ممذ عشجكـ



 .فمع يسخ

أكثخ مغ ثالثة أسابيع عمى االستقالؿ اال كنجج إحجػ التقاريخ تتحجث عغ محاكلتو التأثيخ عمى

الفخيق السؤيج لسرخ ،بتقجيسو لألمػاؿ كالخشاكػ ليذ فقط العزاء حدب االمة – كسا كاف يحجث
()71

السمخز  59عغ الفتخة مغ  11/13الى  1956/11/24مخفػع مغ ادارة السخابخات الحخبية الى مجيخ

ادارة الذئػف االفخيكية  ،ممف 3رقع 41سخػ لعاـ  1957/56ج ، 5محفطة  ( 927كػد ارشيفى ، )732
سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 165

()72

التقخيخ رقع  7بتاريخ 1956/1/4

مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد خميل مداعج مجيخ

السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة لذئػف الدػداف ،

فى ، 1956 /1/9ممف1رقع  40سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 1ممخرات تقاريخ السخابخات الجػية ، ،
محفطة  ( 923كػد ارشيفى  )728سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 55

()73


ممخز عغ الفتخة مغ  1/15الى  -: 1956/ 1/23السمخز الدابق . 126 ،

ممذ عشجكـ ىػ ضابط االتراؿ االثيػبى فى الدػداف  ،كىػ ابغ ميكائيل عشجكـ احج االسخ االثيػبية العخيقة

التى عاشت فى الدػاداف  ،كىػ اكؿ سفيخ الثيػبيا فى الدػداف (  ) 1961 -1954ثع اصبح سفي اخ بسرخ

حتى نياية حكع ليالسالسى  ، 1974لمسديج انطخ  :صالح دمحم عمى عسخ  -:الجكر الدػدانى فى تحخيخ
اثيػبيا كارجاع االمبخاشػر ليالسالسى الى عخشو  ، 1941 – 1935اصجلخة رقع  ، 53مخكد البحػث

كالجراسات االفخيكية  ،جامعة افخيكيا العالسية  ،الدػداف  ، 2005 ،ص ص . 179 ، 19
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مغ قبل – بل ألعزاء الحدب الػششى االتحادػ ( .)1بل ربصت التقاريخ بيغ تعييغ الديج ميخائيل
بخيت



سفي اخ لمدػداف فى اثيػبيا سشة  ، 1956كبيغ الجكر الحػ لعبو ممذ عشجكـ فى ىحا

التعييغ  ،بحيث تتاح لو الفخصة – عمى حج قػليا  -ألف يمعب دك اًر فى سياسة الدػداف الخارجية

كربصو بالحداـ االفخيقى كاألحالؼ العدكخية .كفى ىحا االشار كجو لػما لمدػداف إلسخاعو بجخػؿ

الجامعة العخبية  ،كبحؿ جيجاً كبي اًخ إلبعاد سياسة الدػداف عغ سياسة مرخ الخارجية الحجاث

جفاء بيغ البمجيغ (.)2كبالتالى فإف فرل الدػداف عغ اليػية الثقافية العخبية كانت أحج أىع مالمح
السذخكع  ،بل إف تدسيتو باسع " الحداـ االفخيقى" تحسل تػجيا صخيحا نحػ اليػية االفخيكية ،
كمغ ثع فإف السذخكع فى أحج أركانو كاف يعسل عمى تكخيذ الحج الفاصل بيغ افخيكيا شساؿ
الرحخاء كافخيكيا جشػب الرحخاء .
كي بجك أف االدارة السرخية قج اخحت بالشريحة بزخكرة تحجيع نذاط ممذ عشجكـ  ،كيتزح ىحا

فى تعبيخه عغ غزب اثيػبيا لسحاكلة التقارب السرخػ الدػدانى  ،فقج صخح فى اغدصذ 1956
بأف حكػمة عبجهللا خميل

()74



بترخيحاتيا التى ترب فى صالح مرخ تدتفد الحبذة  ،كأنيا يجب

كلع تقترخ تدسيتو عمى انو ضابط االتراؿ االثيػبى  ،بل اشمق عميو مدسى القائع بأعساؿ سفارة اثيػبيا

فى الخخشػـ  ،لمسديج انطخ ممخز عغ الفتخة مغ  1/15الى  -: 1956/ 1/23السمخز الدابق . 126 ،


سػدانى مغ أصل اثيػبى تجشذ بالجشدية الدػدانية كعاش بالدػداف  ،ككاف مغ السػضفيغ السخمػقيغ بقدع

التخجسة باالدارة البخيصانية بالدػداف كعسل لفتخة شػيمة بػ ازرة الجفاع ( قدع الدجالت كالسرخكفات ) كعسل

احيانا متخجسا لالمبخاشػر الجادتو المغة العخبية كاالميخية كاالنجميدية  ،كعسل بسكتب الدكختيخ االدارػ لمدػداف

فى عقج االربعيشيات  ،لمسديج انطخ  :صالح دمحم عمى عسخ  -:السخجع الدابق  ،ص ص . 179 ، 123
()75

السمخز  40لمفتخة مغ  12مارس الى  19مارس  1956/مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد

خميل مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة

لذئػف الدػداف  ،فى  ، 1956 /4/2ممف 3رقع  41سخػ ججا لعاـ  1957/56ج 2ممخرات تقاريخ

السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 926كػد ارشيفى  )731سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 95


عبج هللا خميل لج سشة  1888كخجـ بالجير السرخػ  1924 – 1910كالجير الدػدانى حتى ، 1944

كىػ احج مؤسدى حدب االمة سشة  ، 1945كعيغ رئيدا لمػ ازرة االئتالفية التى اعقبت ك ازرة االزىخػ فى نياية

سشة  ، 1956كىػ كسا تذيخ الػثائق ال يسيل الى التعاكف مع مرخ كيسيل مع الغخب  ،انطخ  ،عبجالحسيج
عبجالجميل شمبى  -:السخجع الدابق  ،ص ص . 243 ، 216
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أف تخاعى أف لمحبذة مرالح ىى األخخػ فى الدػداف كأنيا لغ تقف مكتػفة االيجػ ( .)1كيتزح

أيزا فى لجػءه لتقجيع الخشاكػ  ،حيث تخددت األنباء أنو جمب مغ الحبذة فى احجػ السخات (

فى نػفسبخ  )1956مبمغ  50الف دكالر أمخيكى صخفيا بػاسصة بعس التجار الييػد  ،حيث كاف
صخؼ الشقج االجشبى اليتع اال مغ خالليع  ،لتسػيل أحج االحداب الدياسية الدػدانية ( .)2كىحا
يجلل عمى أف االدارة السرخية كانت كاعية تساما بكل األشخاؼ كالذخريات السحخكة لمسذخكع .
كبالشدبة لمدػداف  ،فيبجكا أف تخكيد األشخاؼ الخارجية عمى حدب االمة سيل مغ ميسة االدارة
السرخية فى مت ابعة السذخكع بتحجيج اتجاىات الخأػ عشو ،ثع الكياـ بخصج الذخريات السخكجة لو
كتمظ السجافعة عشو .فأحج تقاريخ السخابخات الحخبية يذيخ الى انقداـ الرحفييغ الدػدانييغ فى

الخأػ الى فخيقيغ :فخيق يؤيج مرخ فى اتجاىيا لمػقػؼ ضج التيار االستعسارػ فى الدػداف،
كفخيق اَخخ يخذى مصامعيا فى الدػداف  .كانتيى الفخيقاف  -فى احجػ نقاشاتيع  -الى اف امخيكا
كانجمت اخ كالجكؿ السػالية ليا سيشترخكف عمى مرخ فى ربط الدػداف فى حداـ افخيقى  ،كابعادىا
عغ كتمة مرخ داخل الجامعة العخبية كسا فعمػا بالعخاؽ كاالردف (.)3

كفيسا يتعمق بالذخريات الدػدانية التى ارتبط اسسيا بالسذخكع  ،تأتى شخرية مبارؾ زركؽ (

كزيخ الخارجية ) عمى رأس ىحه الذخريات  ،حيث قامت ادارة السخابخات الحخبية بستابعة
تحخكاتو فى ىحا االتجاه .ففى أحج التقاريخ  -فى مايػ  – 1956تذيخ الى تخدده عمى الدفارة
االثيػبية  ،بل االغخب مغ ذلظ انيا رصجت تخدده اليػمى عمى ممذ عشجكـ خالؿ زيارة أحج
السػضفيغ االمخيكييغ ( السدتخ بيتذ )  ،كذكخت بأف العالقات كانت قج فتخت بيغ الخجميغ بعج

زيارة مبارؾ زركؽ ليػغدالفيا فى ابخيل  ، 1956كأضافت بأف خصة السعدكخ الغخبى قج تخكدت
عمى ضع الدػداف لحمف بغجاد كعقج تحالف مع الحبذة  ،كأنيع سخخكه لتبشى ىحه الخصة كاقشاع
()76

السمخز  51عغ الفتخة مغ  7/9الى  1956/7/29مخفػع مغ ادارة السخابخات الحخبية الى مجيخ ادارة

الذئػف االفخيكية فى  ، 1956/8/9ممف 2رقع 41سخػ لعاـ  1957/56ج ، 4محفطة  ( 927كػد ارشيفى
 ، )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص .32

()77

السمخز  59عغ الفتخة مغ  11/13الى  1956/11/24مخفػع مغ ادارة السخابخات الحخبية الى مجيخ

ادارة الذئػف االفخيكية  ،ممف 3رقع 41سخػ لعاـ  1957/56ج ، 5محفطة  ( 927كػد ارشيفى ، )732
سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 165

()78

ممخز عغ الفتخة مغ  1/15الى  -: 1956/ 1/23السمخز الدابق . 109 ،
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االزىخػ بيا ( .)1كىحا ما يفدخ ذلظ السػقف الستحبحب لعبجهللا خميل كمبارؾ زركؽ مغ حمف

بغجاد(.)2كىحا ما يفدخ تدميط األضػاء عمى ابخاز رفس مبارؾ زركؽ ليجية االسمحة التى عدمت

مرخ تقجيسيا بعج أربعة اسابيع مغ االستقالؿ ،كتخكيج االمخيكاف بأف مرخ ىجفيا الديصخة عمى

الدػداف( .)3كاجتساعاتو السدتسخة مع سفيخ الحبذة بيجؼ التختيب البعاد الدػداف عغ مرخ(.)4

غيخ أف الحزػر السرخػ فى الدػداف قج أحبط االقتخاب األثيػبى الدػدانى حػؿ السذخكع ،

كأفذل خصة األشخاؼ الخارجية فى امكانية تشفيحه .

كيتزح مسا سبق بأف السذخكع كاف فى امكانو أف يحقق نجاح ًا  ،إال أف السػقف السرخػ مشو

كاف لو القػؿ الفرل فى تعصيل ىحا الشجاح  ،كيسكغ استيزاح ىحا االمخ فى ثالثة مدائل:

السدألة االكلى  ،اعالف االدارة السرخية  -رغع ترخيح الخئيذ عبجالشاصخ إلسساعيل األزىخؼ
عشج زيارتو لسرخ فى أبخيل  1956بأف مرخ تمتدـ الحياد تجاه االحداب الدياسية الدػدانية ما

دامػا يديخكف فى شخيق االستقالؿ ،بأنيا لغ تقف مكتػفة األيجػ إذا رأت فخيقاً مغ الدػدانييغ
يعسل عمى التسكيغ لمشفػذ االجشبى  ،بل راحت مغ خالؿ البعثات الدػرية كالدعػدية تححر

()79

السمخز  46عغ الفتخة مغ 23اغدصذ الى  20سبتسبخ  1956مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ

محسػد خميل مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ

الجكلة لذئػف الدػداف  ،فى  ، 1956 /5/31ممف 2رقع  41سخػ لعاـ  1957/56ج 3ممخرات تقاريخ

السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 927كػد ارشيفى  )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص . 67 ، 59
()80
()81

عبجالحسيج عبجالجميل شمبى  -:السخجع الدابق  ،ص ص .213 ، 212

السمخز  45عغ الفتخة مغ  30ابخيل الى  9مايػ  1956مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ محسػد

خميل مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى الديج اليػزباشى دمحم ابػنار مجيبخ مكتب كزيخ الجكلة

لذئػف الدػداف  ،فى  ، 1956 /1/30ممف 1رقع  41سخػ لعاـ  1957/56ج 3ممخرات تقاريخ

السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 927كػد ارشيفى  )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 47
()82

السمخز  56عغ الفتخة مغ  21سبتسبخ الى  10اكتػبخ  ، 1956مخفػع مغ ادارة السخابخات الحخبية الى

مجيخ ادارة الذئػف االفخيكية فى  ، 1956/ 10/ 30ممف 3رقع 41سخػ لعاـ  1957/56ج ، 5محفطة
 ( 927كػد ارشيفى  ، )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 30
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الدػدانييغ بزخكرة الػقػؼ بعيجاً عغ األحالؼ كالتداـ الحياد االيجابى (.)1السدألة الثانية ،تخكيد
االستخاتيجية السرخية فى تقػية جبيو السسانعة لسذخكع الحداـ االفخيقى بأف يجخل الدػداف فى

السشطػمة الجفاعية السرخية  ،حفاضاً عمى األمغ القػمى السرخػ كخذية أستخجامو شخيقاً لعػدة

االستعسار االكركبى( .)2كفى ىحا االشار ركدت عمى التحخيس ضج سياسة األحالؼ برفة عامة
كضج مذخكع الحداـ برفة خاصة  ،كىحا ما يفدخ قياـ الحدب الػششى االتحادػ بخفس محاكلة
الحبذة بشاء مصار قخب الخكصيخص  ،بعج معخفتيع بأف ىحا السصار يأتى تشفيحاً لسذخكع الحداـ

(. )3السدألة الثالثة ،التػجو نحػ افخيكيا كتقجيع الجعع لحخكات التحخر االفخيقى فى مشصقة الحداـ ،
كيسكغ تمسذ ىحا بػضػح فى خصاب محسػد سيف اليدؿ خميفة  -سفيخ مرخ فى الخخشػـ -
بسشاسبة احتفاؿ الدفارة بعيج الجالء  ،بأف مرخ انتيت مغ جالء االنجميد كستبجأ فى زيادة
دعاي تيا كنذاشيا ضجىع فى افخيكيا  ،كبأف بخيصانيا تعسل األف عمى كدب الدػداف فى اشار
تكتيل الجيػد فى السدتعسخات البخيصانية مع السدتعسخات البمجيكية كالفخندية كااليصالية ضج ىحا

الشذاط ( .)4كعمى ىحا فإف القبػؿ السرخػ باستقالؿ الدػداف اكجج ليا قبػال فى الذارع الدػدانى

يعارض سياسة االحالؼ العدكخية ،كاكجج ليا عيػف تخاقب ىحه التحخكات كتعسل عمى احباط
السخصصات االجشبية.
كرغع الخالفات التى نذأت بيغ حكػمة عبجهللا خميل كمرخ اال انيا ايجت االدارة السرخية ايزا
فى تأميع قشاة الدػيذ ،ككقفت مع مرخ ضج العجكاف الثالثى ،كارسمت تزامشيا رسسيا مع مرخ

()83

خصاب مغ عثساف تػفيق سفيخ مرخ باديذ ابابا الى الديج الدفيخ ككيل الخارجية الجائع عغ ايفاد بعثة

صجاقة اثيػبية الى الدػداف  ،ممف 2رقع  1/7/225التقاريخ الدياسية لمدفارة السرخية باديذ ابابا عغ

اثيػبيا  ، 1956محفطة  ، 79فيمع  ، 50ارشيف البمجاف خارجية .
()84

Ismael Tareq Y:- The United Arab Republic in Africa, Canadian Journal of

()85

السمخز  49عغ الفتخة مغ  13يػنيػ الى  27يػنيػ  1956مخسل مغ قائج جشاح عراـ الجيغ

African Studies , Vol.2,No.2, (Autumn ,1968),P.176.

محسػد خميل مداعج مجيخ السخابخات الحخبية لمقػات الجػية الى مجيخ ادارة الذئؤف االفخيكية  ،فى 1956/7/9

 ،ممف 2رقع  41سخػ لعاـ  1957/56ج 4ممخرات تقاريخ السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 927كػد

ارشيفى  )732سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص . 146
()86

نفدو .
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فى  14نػفسبخ .)1( 1956مػقف اخخ حيشسا قاـ بو عبجهللا خميل بعج االستقالؿ باستئحاف جساؿ
عبجالشاصخ فى قبػؿ صالح سالع كتاجخ بساؿ سعػدػ رفس عبجالشاصخ سشة  1957قائال لو اف
صالح سالع سياسى كليذ تاجخ كانو سيدخخ كل مالو لخجمة اىجافو الدياسية كسيخدخ كيخدخنا
معو.

كيأتى خصاب السمحق العدكخػ السرخػ بالخخشػـ ليكذف ىحا التشديق الكامل بيغ تيار حدب
االمة كالجانب االثيػبى فى مذخكع الكتمة االفخيكية ،فيذيخ بأف السيجػ قبل سفخه لعخض السذخكع
عمى مرخ تمقى رسالة مغ االمبخاشػر تتزسغ بأنو مذخكع الرتباط البالد االفخيكية الستذابيو فى
السرالح كالطخكؼ  ،كبأف نجاحو يعتسج عمى شخرية الديج عبجالخحسغ  ،كانو رشح الدػداف

لدعامة ىحه الكتمة (.)2كىحا ما يفدخ التغصية التى قاـ بيا السيجػ خالؿ زيارتو لسرخ اكؿ
سبتسبخ  1956حيشسا أرسل نجمو الرجيق السيجػ الى اثيػبيا بحجة العسل عمى محػ الجفاء بيغ
مرخ كاثيػبيا  ،فى حيغ استخجـ نفذ الحجة كفى شييا عخض مذخكع الكتمة بيغ البمجاف الثالث

 ،عمى اف تشزع ليا الجكؿ االفخيكية مدتكبال ( .)3كالسػقف السرخػ كاف كاضحاً فى رفزو
لسزسػف الخسالة التى حسميا السيجػ مغ االمبخاشػر لعبجالشاصخ .فسحكخة ادارة الذئػف االفخيكية
تذيخ بػضػح الى صعػبة ترػر اشتخاؾ اثيػبيا فى الكتمة االفخيكية التى تزع الذعػب األفخيكية
الستحخرة كعمى رأسيا مرخ ؛ زعيسة العالع االسالمى كالعخبى كالعجك االكؿ لالستعسار ،كالكتمة
الغخبية التى تقع اثيػبيا تحت نفػذىا  ،كأف مرخ التى تجافع عغ حق تحخيخ شعػب الرػماؿ

كارتيخيا ال يسكغ أف تمتقى سياستيا مع اثيػبيا (.)4كلسا كاف الخفس السرخػ – كسا تطيخه الػثائق
()87
()88

حشاف الذيخ دمحم عمى -:السخجع الدابق ،ص . 24

خصاب مغ السمحق العدكخػ الراغ جساؿ شقيخ الى الديج ككيل الخارجية  ،فى  ، 1956/9/8ممف

2رقع  1سخػ لعاـ  1957/56ج 2تقاريخ سياسية لمدفارة السرخية بالخخشػـ  ،محفطة  ( 921كػد ارشيفى
 ، )727سخػ ججيج  ،خارجية .

()89

تقخيخ عاـ مغ سفارة جسيػرية مرخ بالخخشػـ الى الديج ككيل الخارجية ( ادارة الذئػف االفخيكية )  ،فى

 ، 1956/10/1ممف 2رقع  1سخػ لعاـ  1957/56ج 2تقاريخ سياسية لمدفارة السرخية بالخخشػـ  ،محفطة
 ( 921كػد ارشيفى  ، )727سخػ ججيج  ،خارجية .

()90

تقخيخ ادارة الذئػف االفخيكية سشة  1957عغ اثيػبيا " سياستيا الخارجية كعالقة مرخ بيا "  ،ممف 3

ج 1رقع  ، 30/40/46محفطة  ( 278كػد ارشيفى  ) 277سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص . 20 ،17
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– كاضحاً لسذخكع الكتمة  ،فإف االستشاد عمى ما نذختو مجمة اَخخ ساعة فى  10اكتػبخ 1956
عمى أف محػر افخيقى يتع بيغ مرخ كالدػداف كالحبذة بعج أف تع التسييج لو الذيخ الساضى فى

عػاصع الجكؿ الثالث ( .)1ال يعتج بو بل ىػ الحػ تدبب فى ىحا االلتباس  .فسحكخة االدارة
االفخيكية فى  1956/10/24تقػؿ بأف انزساـ مرخ لمكتمة االفخيكية ،مع عمسيا بسصامع اثيػبيا
فى ضع ارتيخيا كالرػماؿ  ،سػؼ يفقجىا الكثيخ مسا ليا بيغ الذعػب السكافحة مغ أجل الحخية
خاصة فى ىاتيغ الجكلتيغ  ،حتى كاف استفادت مرخ اقترادياً ككقفت اثيػبيا بجانبيا فى االمع

الستحجة فى الحاالت الجكلية  .لحا استبعجت انزساـ مرخ لمكتمة إال فى حالة اخخاج اثيػبيا مغ

دائخة الشفػذ االمخيكية األمخ الحػ يدتبعج احتسالو  .كانو اذا تع انذائيا ستعسل عمى تجعيع نفػذ
االمخيكاف فى الدػداف كستختسى االحداب الدػدانية فى أحزاف اثيػبيا مسا يداعجىا فى تحقيق

مذخكعيا التػسعى  .لحا ليذ مغ صالح مرخ الجخػؿ مع اثيػبيا فى مثل ىحا الحمف(.)2

كما ذىب اليو أحج تقاريخ السخابخات عغ قياـ بخيصانيا بتسػيل ككالة االخبار االفخيكية  -التى
ستفتتح فى  5يػنيػ  - 1957لسشافدة ككالة االنباء الدػدانية التى تسػليا مرخ ،كلسقاكمة نفػذىا
فى افخيكيا  ،كلشذخ االخبار كالتعميقات السؤيجة لمكتمة الغخبية  ،كمياجسة مرخ بجس االخبار
الكاذبة عمييا

()3

يؤكج نجاح الجعاية السرخية السزادة ضج الحداـ االفخيقى كأنيا قج أتت بثسارىا .

بل اف تفزيل االدارة السرخية لديادة التبادؿ التجارػ بيغ البمجيغ ( .)4كاف أحج الػسائل لزساف
()91

سخ سياسى  ،اخخ ساعة تحيع اكؿ تفريالت عغ محػر افخيكيا  ،مجمة اخخ ساعة  ،العجد 10 ، 1146

()92

محكخة شو فتح الجيغ مجيخ ادارة الذئػف االفخيكية الى الديج ككيل ك ازرة الخارجية السداعج لمذئػف

اكتػبخ  ، 1956ص . 11

الدياسية فى  ، 1956/10/24ممف 4رقع 1/ 7/225ج 3التقاريخ الدياسية لمدفارة السرخية باديذ ابابا
"مختمف "  ، 1956فيمع  50اديذ ابابا  ،محفطة  ، 79ارشيف البمجاف  ،خارجية  ،ص ص .2 ، 1
()93

التقخيخ رقع  1فى  ، 1957/6/6تقاريخ السجسػعة االكلى رقع ( )107الخاصة بالدػداف مخسل مغ ادارة

السخابخات الحخبية الى الديج مجيخ ادارة الذئػف االفخيكية  ،ممف 1رقع  40سخػ لعاـ  1957/56ج9
ممخرات تقاريخ السخابخات الجػية  ، ،محفطة  ( 926كػد ارشيفى  )731سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص 5

.

()94

محكخة السدتذار التجارػ بدفارة جسيػرية مرخ بالخخشػـ فى  17مارس  1957بذاف بحرة القصغ

الدػدانى السصمػب شخائيا لػ ازرة التسػيغ  ،ممف 8رقع  1/7/131مؤقت  ،محفطة  451سخػ ججيج ،

خارجية .
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عجـ استقصاب الدػداف الػ أحالؼ .فحيشسا لع يحجث تقجـ فى مدألة الحداـ االفخيقى بالفذل فى

جخ الدػداف اليو  ،كتشامى التعاكف السرخػ الدػفيتى

()1

كقياـ الدػفيت بتحخيس مرخ كالجكؿ

العخبية ضج اقامة كتمة عدكخية فى افخيكيا سشة  1957؛ بالتخكيج بأنيا ضج مرالح الجكؿ العخبية

كانيا اداة االستعسار الستغالؿ الذعػب(.)2بحيث لع يعج بسقجكر االشخاؼ الغخبية الدكػت عمية ،
مغ ثع لجأت الػاليات الستحجة الى كسيمتيغ :الػسيمة االكلى  ،البجء فى اثارة ممف الحجكد السرخية

الدػدانية ،بعخض امخيكى فى مارس  1957لمحكػمة الدػدانية بانذاء قػاعج عدكخية بسشصقة ميج

قػؿ الستعارؼ عمييا باسع حاليب ضسغ استخاتيجية امخيكية بتجشيغ عجة قػاعج عدكخية فى شخؽ
افخيكيا عمى البحخ االحسخ  ،ككجػد اتراالت بيغ عبجهللا خميل كالػاليات الستحجة كاثيػبيا الثارة

ىحا السمف (.)3

كيذيخ خصاب سفارة مرخ بالخخشػـ فى  10مارس  1958الى أف الجعػة لحمف البحخ
االحسخ ىى دعػة سػدانية  .فخغع أف الدفارة سسعت بأخبارىا ألكؿ مخة مغ الذيخ عبجالخحسغ
الحميدى سفيخ الدعػدية فى الدػداف إال أف الخصاب أشار الى أف ترخيح عبجهللا خميل لسشجكب
ركيتخ عغ أممو فى عقج معاىجة دفاعية اقترادية مع الدعػدية كاثيػبيا  ،عمى أف تشزع ليا
العخاؽ كليبيا كبالد تذاشخه كجية الشطخ فى تفزيل السعدكخ الغخبى مدتكبال  ،كاف مقجمة لتكػيغ

ىحا الحمف (.)4كتأكج ىحا فيسا بعج عشجما نذخت جخيجة الخأػ العاـ الدػدانية فى عجدىا الرادر
فى  3مايػ  1958تخجسة لسقاؿ نذختو مجمة نيػزكيظ االمخيكية فحػاه " أف ك ازرة الخارجية
البخيصانية تجرس اقتخاحاً تقجـ بو رئيذ كزراء الدػداف لعقج حمف يزع الدػداف كاثيػبيا كالدعػدية
()95

فقج بمغ التالقى بيغ مرخ كالدػفيت مشح صفقة االسمحة ( سشة  ) 1955مخك ار بحخب الدػيذ ثع بيجػـ

الخكس عمى مبجأ ايدنياكر ك تقجيع الدالح كبخامج مداعجات فشية كتقشية لكل مغ مرخ كسػريا كاليسغ ،لمسديج
انطخ ،

Smolansky M. Oles . :- Moscow-Cairo Crisis ,1959 , Slavic Review

,Vol.22,No.4, (Dec.1963)PP.713,714.

()96

خصاب مغ الدكختيخ الثالث بدفارة مرخ بسػسكػ نبيل الجسػقى الى الديج ككيل الخارجية بخرػص

تجاعيات اقامة كتمة عدكخية فى افخيكيا  ،فى  ، 1957/9/27ممف  ، 2فيمع  ، 38محفطة  ، 80سخػ ججيج

 ،خارجية .
()97
()98

امانى دمحم كساؿ الجيغ احسج -:السخجع الدابق  ،ص . 174
نفدو .
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 ،كذلظ ألف احداس ىحه الجكؿ الثالث بالتػسع الدػفيتى كالسرخػ نحػ البحخ االحسخ كالرػماؿ
قج قخب بيشيا " ( .)1كمغ ثع يعج ىحا تصػ اًر ججيجاً فى السػقف الدػدانى  ،فاذا كانت لع تدتصع فى
مدألة الحداـ أف تجيخ بيا مغ قبل  ،فإنيا فى ىحا السذخكع الججيج ىى التى نادت بو  .كرغع ما

أشار اليو السمحق العدكخػ السرخػ بالدػداف فى  29مارس  1958بأف عسمية دخػؿ الدػداف

الى الحمف االفخيقى أك حمف البحخ االحسخ قج لبصت بعج االحجاث التى جخت فى الدعػدية (.)2
إال أف الحكػمة الدػدانية استسخت فى شخحو  ،كمغ ثع راحت التقاريخ السرخية تخصج السيػؿ غيخ
العخبية لحدب االمة  ،كانو لػ اتيح ليا االمخ الندحبت مغ الجامعة العخبية كاتجيت الفخيكيا .

كقالت بأف مؤتسخ أك اخ (ابخيل  )1958لعمو فخصة شيبة ليرػؿ فييا الحدب ليؤكج اتجاىو
االفخيقى كذلظ بجعع مغ الػاليات الستحجة االمخيكية

()3

.كاستشكخت مرخ ىحا الحمف  ،كبجا ىحا

االستشكار كاضحا فيسا ذكخه عبجهللا خميل لمسمحق العدكخػ بالدفارة السرخية بالخخشػـ ،بأنو لع
يقرج بترخيحو عغ حمف البحخ االحسخ كمسة حمف  ،ألف سياستو ضج االحالؼ كلكغ ما يعشيو
ىػ الجخػؿ فى اتفاقيات كمعاىجات مو الجكؿ السجاكرة (.)4

()99

عبجالحسيج عبجالجميل شمبى  -:مرخ فى العالقات العخاقية الدػدانية  ..1958-1956دراسة كثائكية،

مرخ الحجيثة ،العجد االكؿ ،مخكد تاريخ مرخ السعاصخ ،دارالكتب كالػثائق السرخية ،القاىخة ، 2002 ،ص

. 220

()100

خصاب مكتب السمحق العدكخػ بالدػداف الى الديج الدفيخ السرخػ بالخخشػـ  ،فى  29مارس

 ، 1958محفطة  ، 15ممف  2رقع  2/81/744ج ، 6سخػ ججيج  ،خارجية.

()101

خصاب سفارة الجسيسخية العخبية الستحجة بالدػداف الى الديج الدفيخ ككيل الخارجية بذاف اتجاىات

الدياسة السرخية  ،فى  14ابخيل  ، 1958محفطة  ، 15ممف  2رقع  2/81/744ج ، 7سخػ ججيج ،
خارجية.
()102

ككحلظ فى البياف الحػ نذختو الرحف فى  4مايػ  1958يخد فيو عمى ما نذختو مجمة نيػزكيظ

االمخيكية  ،بأف الرحيفة التى تخجست الخبخ ( يقرج صحيفة الخأػ العاـ ) قج أخصأت فى كمسة حمف التى يفيع

مشيا عمى انو حمف عدكخػ مقابل  Coalitionالتى ال تعشى أكثخ مغ ائتالؼ أك تاَلف  .كأف سياسة الدػداف
تبتعج عغ االحالؼ كالسحافطة عمى الحياد  ،كأف العالقات بيغ الجكؿ الثالث ( الدعػدية كاثيػبيا كالدػداف )

تقػـ عمى اساس التفاىع الػدػ كحدغ الجػار تقتزييا مرمحة البالد  .ككحلظ فى البياف الحػ أصجره كزيخ
الخارجية الدػدانية يشفى ما جاء بالسجمة االمخيكية  ،لمسديج انطخ  ،عبجالحسيج عبجالجميل شمبى  -:السخجع

الدابق  ،ص ص . 221 ، 220
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كبالتالى فذمت عسمية احياء مذخكع الحداـ االفخيقى مغ ججيج ،حيث لعبت السعػنة االمخيكية
الجكر االساسى فى محاكلة احياءه سشة  . 1958فسا أثيخ خالؿ القخاءة الثالثة التفاقية السعػنة

االمخيكية لمدػداف فى البخلساف فى يػليػ  1958بذأف رغبة امخيكا فى انذاء مصار ذرػ فى
حاليب عمى ساحل البحخ االحسخ  ،شخح مغ ججيج مدألة الحداـ االفخيقى  ،ذلظ الحمع الحػ ساكر
رجاؿ الحخب فى الكتمة االفخيكية  .اال أنو لقى معارضة كبيخة داخل البخلساف  ،لعل أشيخىا ما أثاره
البكباشى أحسج مختار بقػلو " بأف الحداـ تع بالفعل كلع يبق مشو اال الجدء الحػ يخبط شخفيو  ،كأف

الدػداف ىػ ىحا الجدء " كذكخه " بأنو إف رضيشا النفدشا أف نكػف جدءا مغ ىحا الحداـ نكػف قج

جعمشا سػدانشا جدءا مغ أرض السعخكة السختكبة ،حيث تربح خط السؤف الحخبية الخئيدى" (.)1

كاذا كاف ىحا الخجل العدكخػ يعتخؼ صخاحة بأف السذخكع قج نفح عمى أرض الػاقع ،فإف نجاح
مرخ فى افذالو داخل الدػداف قج قزى تساما عمى امكانية تشفيحه ،كمغ ثع كاف اسقاط حكػمة

عبجهللا خميل بسثابة رصاصة الخحسة االخيخة فى جدج السذخكع  .كمع أف تذجيج مؤتسخ االمغ
القػمى فى كاششصغ – عقج فى نػفسبخ  - 1958كتأكيجه عمى ضخكرة ابعاد الدػداف عغ سيصخة
مرخ ،كدفعيا بزخكرة تػثيق عالقاتيا بالجكؿ االفخيكية كخاصة اثيػبيا ( ،)2يرب فى االصخار

االمخيكى عمى احياء مذخكع الحداـ  ،اال أف السذخكع لع تكتسل أشخافو ،كليحا راح البعس يقػؿ

بػجػد اصابع مرخية فى االنقالب العدكخػ الحػ تع فى الدػداف فى  17نػفسبخ .1958

فذكػؾ االدارة السرخية فى تػجيات حكػمة عبجهللا خميل شخح بقػة امكانية اف يكػف ليا يج فى
انقالب عبػد  ،لمقزاء نيائيا عمى احتسالية عػدة التفكيخ مغ ججيج فى مدألة الحداـ االفخيقى.

كاعتقج أف أىع ما نتج عغ القبػؿ السرخػ بخيار الدػانييغ فى االستقالؿ ىػ معاىجة مياه الشيل

سشة  .1959فالتخحيب السرخػ بانقالب عبػد كرغبة العدكخييغ الدػدانشيغ جعميع يعسمػف عمى

تقػية العالقات السرخية الدػدانية ،كيبحثػف فى مدالة السياه فى اشار مدتقل بعيجا عغ تػجييا
بخيصانيا كالػاليات الستحجة االمخيكية.حيث كقعت اتفاقية السياه بيغ الصخفيغ فى نػفسيخ ،1959

حفطت حقػؽ الجكلتيغ فى مياه الشيل بسا يػازػ  18مميار متخ مكعب كنرف لمدػداف ك55
()103

خصاب مغ سفارة جسيػرية مرخ بالخخشػـ الى الديج ككيل الخارجية عغ السعػنة االمخيكية فى

/10يػليػ  ، 1958ممف 3رقع  1سخػ لعاـ  1957/56ج 7تقاريخ سياسية لمدفارة السرخية بالخخشػـ

محفطة  ( 923كػد ارشيفى  )728سخػ ججيج  ،خارجية  ،ص ص .3 ، 2

()104

عبجالحسيج عبجالجميل شمبى  -:السخجع الدابق  ،ص ص . 241 ، 222
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مميار متخ مكعب كنرف لسرخ( .)1كىى السعاىجة التى الزالت تحفع مع غيخىا حقػؽ مرخ
التاريخية فى مياه الشيل.
خاتسة-:
خمرت الجراسة الى عجة نتائج:
* بيشت الجراسة بأف مصالب الدػدانييغ فى االستقالؿ بجأت مع شخح مؤتسخ الخخيجييغ الدػدانى
لسدالة تقخيخ السريخ فى ابخيل  .1942كاف االدارة السرخية فى الفتخة السمكية كانت متسدكة
بسدالة الديادة عمى الدػداف كتييئة مشاخ االتحاد بيغ الجكلتيغ ،كأنيا دخمت فى مفاكضات شػيمة
االمج مع بخيصانيا تحصست جسيعيا عمى صخخة الدػداف.
*قالت الجراسة بأف القبػؿ بفكخة تقخيخ السريخ مغ االدارة السرخية فى بجاية الخسديشيات جاءت
قد اخ مغ قبل االدارة البخيصانية عبخ الجستػر الحػ اقخه البخلساف الدػدانى ،كتع شخحو عمى دكلتى

الحكع الثشائى فى مايػ  ،1952اػ ما قبل قياـ ثػرة  23يػليػ  ،1952دكف أف تشتطخ رأػ االدارة

السرخية فيو أك تخػ مالحطاتيا حػلو.

*خمرت الجراسة بأف قيادات الثػرة السرخية لع تكغ مدتعجة لسمف الدػداف كسا يقتزى السػقف،
حيث اقترخ السػقف عمى تكميف احج الذخريات بالسمف ،مسا جعل خيارات الثػرة تتسثل فى

التساىى مع تقخيخ السرخػ السصخكحة عمى مرخ مشح فتخة ما قبل الثػرة ،ثع التعخؼ عمى السمف
مغ خالؿ التعامل معو عمى أرض الػاقع.
*بيشت الجراسة بأف االدارة السرخية فعمت الكثيخ مغ أجل قبػؿ الدػدانييغ بالػحجة الصػعية بيغ

مرخ كالدػداف .كأف السشاكفة البخيصانية كالقػػ السحخضة لالستقالؿ كانت أكبخ مغ اف تقاكـ أك
تخضى بإبقاء الدػداف فى فمظ الجكلة السرخية .لحا فإف مخاىشة الدياسة السرخية عمى الدػدانييغ
كاف خيا ار جيجا لكغ الطخؼ االقميسى كالجكلى كدب الخيار لالستقالؿ.

*أكضحت الجراسة بأف قبػؿ مرخ بخغبة الدػدانييغ بقخار البخلساف الدػدانى باالستقالؿ دكف
مشاكفة مكغ االدارة السرخية مغ كدب الدػداف فى معخكة االحالؼ العدكخية كدعع ليا فى
معخكة تاميغ قشاة الدػيذ كالعجكاف الثالثى كغيخىا مغ السعارؾ التى قالت بأف قبػؿ مرخ بيحا

االستقالؿ قج خجـ العالقات كثيخا ،ككاف اقػاىا فى ممف مياه الشيل كعقج اتفاؽ سشة .1959
()105

امانى الصػيل -:العالقات السرخية الدػدانية  ..جحكر السذكالت كتحجيات السرالح قخاءة كثائكية،

السخكد العخبى لألبحاث كدراسة الدياسات ،بيخكت ،2012 ،ص ص .48 ،47 ،45
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السكانة العدكخية لفخسان بالد السغخب القجيع.

د .كخيع مشاصخ ،جامعة لػنيدي عمي /العفخون-البمبجة  /2الجدائخ.
ممخز بالمغة العخبية:
دلت شػاىج أثخية كثيخة عمى قجـ الحراف في شساؿ إفخيكيا ،كتخبى مجتسع بالد السغخب القجيع عمى

ركػب الخيل ،كاستخجمت الخيػؿ لعجة أغخاض حياتية .كفي السجاؿ العدكخؼ ناؿ الفخساف الشػميجيػف
شيخة في حػض البحخ األبيس الستػسط ككاف شمب القػػ الجػارية السيسا قخشاجة كركما لسيارتيع
في الفخكسية جج كبيخ.
ممخز بالمغة اإلنجميدية:
There are many archaeological evidence indicating the horse’s foot in
North Africa. The ancient Maghreb community was raised on horseback
riding. Horses were used for a number of life purposes. In the military
field, the Numidian cavalry won fame in the Mediterranean basin, and the
request of the neighboring forces, especially Carthage and Rome, for
their skill in equestrian was very great.
الكمسات اإلفتتاحية:

 -حراف بارب  -تسثاؿ فارس كانػ از  -الفخساف الشػميجيػف  -نقر شستػ  -ماسيشيدا

 معخكة الديػؿ العميا  -حشبعل  -معخكة كاناؼ.مقجمة:
ىشاؾ عجة شيادات أيقػنية(نقػش ،كرسػـ ،كعسالت ،كنرب ،كفديفداء) تجؿ عمى كجػد الفخكسية
كالفارس الشػميجؼ .كتع إب اخز عجة تحف اكتذفت في السجاؿ الجغخافي اإلفخيقي القجيع ،كقميل مشيا خارج
إفخيكيا ،كتسثاؿ فارس( )Canusiumالسجخكح مغ أجل األمثمة األكثخ تعبيخا ،كتسثاؿ فارس()Canosa
يخمد إلى جير الفخساف الشػميجؼ السذيػر في أكج قػتو.
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كاستغل الشػميجيػف الخيػؿ في عجة مجاالت(الدراعة ،التشقل ،الريج ،الحخب ،ألعاب فخكسية ،)..،كقج
تسيدت بقجرتيا عمى التحسل كبدخعتيا .ككانت محل كاردات اإلغخيق كالخكماف أك فخضت كزخائب.
كلصالسا أشار الكتاب اإلغخيق كالخكماف إلى فخساف الشػميجيا الحيغ ركبػا خيػليع مغ غيخ سخكج،
كذكخكا كحجتيع ككصفػا شجاعتيع كأنذصتيع البصػلية ،سػاء كانػا ضسغ الجير الشػميجؼ أك مجشجيغ في
خجمة مغ تحالفػا معيع مغ الجكؿ .كقج بخز الفارس الشػميجؼ مغ رحع الذعب الشػميجؼ الحؼ تخبى عمى

الفخكسية حيث تسيد في مياديغ القتاؿ.1

كعخفت نػميجيا أفزل الفخساف في إفخيكيا كميا ،حتى في غخب البحخ األبيس الستػسط .ككاف الفخساف

الشػميجيػف

مدمحيغ خاصة بالخماح ،كبخزكا بسثابة كابػس لمخرع حيث لع يكغ مغ السسكغ عسميا محاصختيع في
استختيجيتيع الحخبية في رمي ضخبات الخمح السسيتة عمى األعجاء أثشاء تذكيل دائخة
ا
القتاؿ .كتسثمت
عمييع ،ثع التخاجع بدخعة .2كتألق ىؤالء الفخساف في الحكد عغ السسالظ السدتقمة ،كفي عجة مشاسبات

حخبية حيث شاركػا في معارؾ خاضتيا قخشاجة ضج ركما (الحخكب البػنية) أك في مػاجية حخكات
التسخد ،كفي صفػؼ الجير الخكماني متحالفيغ مشح فتخة ماسيشيدا كأثشاء االحتالؿ الخكماني لبالد السغخب
القجيع في شكل قػات مػازية.
 -1الحران السحمي"البارب" ،-Barbe -أصمو وخرائرو:
-1-1أصمو:
اعتقج لسجة شػيمة أف الحراف لع يػجج في بالد السغخب في حالة متػحذة ،كقج تع إدخالو إلى
السشصقة كتججيشو مشح 3500ؽ.ـ ،كفخضية إستيخاده ،التي بخزت عاـ 1880ـ ،ارتكدت عمى صػرة مػقع

الحاج ميسػف في األشمذ الرحخاكؼ ،كقج أيجىا ستيفاف غداؿ كبعجه فػفخؼ .3إال أف عجة اكتذافات أدت
عاـ 1980ـ أيجت أصمو السحمي ،حيث تع العثػر عامي 1983-82ـ عمى بقايا عطسية لحراف يعػد
»Camps(G), «Aux origines de la Berbérie, Massinissa ou les débuts de l’histoire

Alger, 1961, p.142.

Tite Live, Histoire romaine, 29.35.8. Traduction de Désiré Nisard, Paris, 1864.

1

2

Muzzolini(A), Les équidés des figurations rupestres sahariennes, Anthropologie (1962.), Vol. 34, No. 1/2 (1996), pp. 185-202
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تاريخيا إلى  40ألف سشة ،كأشمق عميو إسع ( ،)Equus algericusكىػ معخكؼ في مػاقع أخخػ

بالجدائخ .1..كمثل في رسػمات األشمذ الرحخاكؼ في الجمفة مثال كتاسيمي آجخ (عخبات تجخىا خيػؿ)
يعػد تاريخيا إلى  20ألف سشة.
كذكخ بعس السختريغ أنو يشحجر البارب مغ دنغػال( )Dongolaفي الدػداف حيث انتقل إلى بالد
السغخب جشػبا ،كقج قجـ مغ مكػريا( )Makurieفي الدػداف ،كمغ مرخ عمى يج

الييكدػس( ،2)Hyksosكعميو يكػف البارب انتقل إلى السغخب مغ جية الغخب .كأرجع البعس أصمو
إلى الحراف التخكساني( )Turkomanنط اخ لجمجه الشاعع.

ككثي اخ ما نجج صػرة الخيل في ت دييغ عجة لػحات فديفدائية كنقػد في فتخة التاريخ القجيع حيث نجج

مالمح حراف البارب .كمشح القخف 19ـ أشار ساندػف أنجريداندػف) (A.Sansonإلى كجػد أصميغ
مغ األحرشة ،الحراف العخبي أك الذخقي ،كحراف البارب ،يختمفاف مػرفػلػجيا بذكل كاضح.3

كأشمق الخكماف عمى حراف شساؿ إفخيكيا إسع( ،)Equus caballus babarusكسساه األكربيػف

بارب)(barbe

ندبة إلى مغ كمسة( ،4)Barbaresqueككتب الجشخاؿ الفخندي دكماس( )Daumasعغ أصمو ما
يمي":سسػه فارسي ،نػميجؼ ،بارب ،عخبي مغ سػريا ،نججؼ ،ال ييع ،فسا ىحه إال أسساء ،إال أف لكبو

العائمي فيػ :حراف الذخؽ" .5كصشفو دك القيخيشييخ( )De La Guérinièreعاـ 1733ـ أحدغ مغ
des

gisement

systématique
2

du

1890),

position

la

algericus (Lydekker,

de

critique

Etude

Hadjouis(Djillali), Megaceroides
Algérie).

(Alger,

1

Phacochères

de Megaceroides. In: Quaternaire, vol. 1, n°3-4, 1990. pp. 247-258.

الييكػس :شعب انحجر مغ سػرية عغ شخيق فمدصيغ كاستقخكا بجلتا الشيل ،حكسػا مرخ مغ  1674إلى 1558

ؽ.ـ (األسختاف  15ك .)16كىحا اإلسع صيغة إغخيكية مغ التدسية السرخية القجيسة ليقا خاسػت( heqa

 )khasutأؼ «حكاـ البالد األجشبية» ،كاستعسل الكاىغ مانيتػ ( )Manethoىحا اإلسع في القخف  3ؽ.ـ لسا كتب
تاريخ مرخ القجيسة.

Piétrement(C.-A.), Les races chevalines dans le temps et dans l'espace. In: Bulletins

3

et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, V° Série. Tome 5, 1904. p. 415.

Aureggio(E.), les chevaux du Nord de l’Afrique, Alger, 1903, p.87. ; Spruytte(J), «Le

4

cheval de race barbe», IX, Encyclopédie Berbère, 1991, p. 1348-1360.

Daumas (Gal E.)., Les chevaux du Sahara, Paris, 1853, réimpr. 1986, p.212.
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 كيعخؼ.2) إلى األصل السحميDe la Rousselière( كأرجعو دك ال ركسيمييخ.1الحراف األنجلدي

 كىشاؾ.3" كيعتبخ مغ أحدغ أكاع الخيػؿ في العالع.اليػـ محميا باسع "الغازؼ" ك"سيجؼ جابخ" ك"سفمة
 مدؤكؿ مرمحة تخبية،)E.J.Roux( كقج درس السػضػع البيصخؼ، (Métis)جشذ الحراف الخالس

 آالؼ سشة10-11  حيث أشار إلى أف أحرشة كردت مغ الذخؽ عمى يج الفيشيقييغ،األحرشة بالجدائخ

 كأخي اخ،ـ5 ثع أحرشة جخمانية عمى يج الػنجاؿ القخف،ـ. ؽ9  كأيزا عشج تأسيذ قخشاجة القخف،ـ.ؽ
) إلى ما كفختو ضخكؼSilius Italicus( كأشار الذاعخ إيتاليكػس.4ـ11-7 الحراف العخبي القخف
 كذكخ ستخابػف أف ممػؾ نػميجيا اىتسػا بتخبية الخيػؿ حيث أنو كاف يتع،5الصبيعة في تجريب الخيػؿ

.7أالؼ حراف10  ككانت السجيشة في فتخة ميكيبدا بإمكانيا تػفيخ.6 ألف ميخ100 إحراء سشػيا
كالحراف ىػ األكثخ تسثيال في الترػيخ الشػميجؼ خاصة نقػش غيخ بارزة حيث قجمت معمػمات ىامة
.في كصف الحراف الشػميجؼ كإمكانية مالحطة خرائرو
1

La Gueriniére(F.Robinchon), de Ecole de cavalerie, t. I, Paris, 1769. Id. Les petites
2

3

unités de cavalerie légère, Lavauzelle, Paris, 1940.

De La Roussilliére(H.), Mémoire sur la race chevaline de la Régence de Tunis, Foix,

1866, p.24.

Lassère (J.-M), «Barbe», in Gabriel Camps (dir.), 9|Baal -Ben Yasla, Aix-en-

Provence,
décembre

2012,

Edisud «Volumes», no 9, 1991 [En ligne], mis en ligne le 01
consulté

le

01

mai

2019.

URL

:

http://journals.openedition.org/encyclopédie berbére/1292
:شالع كتابو

4

(E.J.), Le cheval barbe, Destrier de l'antique Libye et de la Conquête musulmane. Roux
5

Sa descendance et son expansion en Amérique, son harnachement, Paris, 1987.

Silius Italicus, La Guerre Punique, I, 13. trad. Miniconi (P), et Devallet (G), 1979,

Paris.; Fantar (M.H), Carthage, approche d’une civilisation, II, Tunis, Les Éditions de la
6
7

Méditerranée, 1993, p. 107.

Strabon, Géographie,XVII, 3, 19, trad. Aujac(G), Lasserre(F), et alii, 1969, Paris.

Gsell(St.), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, I, Paris, Éd. Librairie Hachette,

1914.p. 181.
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 -2-1خرائرو:

شػلو1.55:ـ إلى 1.60ـ ،كزنو 400:إلى 500كمغ ،مدتكيع الطيخ ،لػنو رمادؼ عادة ،1أذنيو

قريختيغ كمشتربتيغ ،أكتافو قػية كمعقػفة إلى الرجر ،صجره عسيق ككاسع ،ذيمو :مشخفس ،شخيصة

ترل إلى األرض ،أرداؼ ذات عزالت متبايشة ،الفخحيغ جافة مدصحة .2كتؤكج رسػـ صخخية قجمو
بالسشصقة ،كقج استخجمو

صػرة حران ،مػقع الحاج ميسػن عيغ الرفخاء.3

عخبة يجخىا حران،مػقع تسجارت

تاسيمي ناجخ.
https://dupuyarcheo.org/2016/07/13/civilisations-africainesde-la-préhistoire-a-la-période-pré-coloniale/chars-Sahara/

1عقػف دمحم العخبي ،اإلقتراد كالسجتسع في الذساؿ اإلفخيقي القجيع ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ،2008 ،
ص.22.

Bataille(L.), « Barbe », dans Races équines de France, France Agricole Editions, 2008,

2

p.41.44.

Flamand(G.B.), Les pierres écrites (Hadjrat-Mektouba). Gravures et inscriptions
(.rupestres du Nord-Africain. Masson, Paris, 1921,رسع السؤلف)
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L. Moll & Eug. Gayot -Encyclopédie pratique de l'agriculteur, publiée par
Firmin-Didot et Cie, tome5, 1877
الغخامشت في جخ عخاباتيع ،كاستعسمو الميبيػف في الريج .كذكخ الكخكا( )Lacroixأف الشػميجييغ
احتفطػا بأسساء خاصة لخيػليع بل ككانػا يقبخكنيا.1

كتسيد بقػتو رغع ضعف بشيتو كسخعتو كبذجاعتو كيدتجيب ألكامخ سيجه 2كقج ذكخ ستخابػف تقاليج

الفخكسية
لجػ الشػميجييغ ":ركبػا خيػال صغيخة مفعسة بالحيػية ،سيمة اإلنكياد بحيث تع قيادتيا بعرا .ىشاؾ

بعزا مشيا مغ تتبع سيجىا مثل الكالب ،دكف أف يسدكيا بمجاـ" .3كأكجت نرػص أدبية عجـ استخجاـ
المجاـ ماعجا حبل يذج رقبة الحراف كتػجييو بػاسصة رجمي الفارس ،4ككتب يػليػس يقرخ مؤكجا

ذلظ )..(":حسل معو ثالثة فخؽ 800 ،رجل مغ الفخساف الشطامييغ كعجد كبيخ مغ الفخساف الشػميجييغ
الحيغ لع يدتخجمػا المجاـ(.5")..

كقج تأقمع مع الطخكؼ الصبيعية الرعبة ،6كمشاسب تساما لمحخكات الدخيعة لسدافات شػيمة .فيػ الشػع

الػحيج مغ الخيػؿ الحؼ ال ييخب ميسا كاف نػع الخصخ ،كسا أف جل خيػؿ العالع ليا عالقة كخمػزكمية
معو النتقالو إلى عجة أصقاع.
Lacroix(L/), Histoire de la Numidie et de la Maurétanie, Paris, 1864, p.60.

1

Gsell(St), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord II, Paris, Éd. Librairie Hachette, 1918,

2

p. 362-363, Bertrandy(F), A propos du cavalier de Simitthus (Chemtou). In: Antiquités

africaines, 22, 1986, pp. 60-61.

Strabon, XVII,3,7; Lassère(J.-M),«Le cheval barbe à l’époque antique», Encyclopédie

3

Berbère, IX, 1991, p. 1355-60.; Fantar(M.H), Carthage, approche d’une civilisation, II,
op.cit., p. 107.

Silius Italicus, I,215,218. ; Lucain, Guerre Civile (Pharsale), IV, 671 et 680sq, trad.
Bourgery(A), 6e et 7e tirages, Paris, 2003.

César, Guerre d’Afrique, 48, trad. Bouvet(A), Paris, 1949.

4

5

Gsell(St), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, V, Paris, Éd. Librairie Hachette,

6

1927. p. 184.; Ait Amara(O), «La logistique de l’armée numide jusqu’à la mort de Juba
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كتحجث أبيانػس عغ خيػؿ نػميجية ال تأكل الذعيخ بل تأكل فقط الحذائر .1غيخ مكمفة كثي اخ،2

كتطيخ شاعة كبيخة لديجىا نط اخ لحدغ تجريبو .3ككاف الحراف الخسسي ألباشخة ركما .كقج ذكخ

ىيخكدكتػس شعب الغخامشت ،كىع رحل بيغ ليبيا كالرحخاء ،أنيع كانػا يالحقػف أعجائيع عمى أحرشتيع:
" كاف الغخامشت يالحقػف اإلثيػبييغ سكاف الكيػؼ ،بػاسصة عخباتيع التي تجخىا أربعة أحرشة ،ألف

ىؤالء اإلثيػبييغ كانػا أسبق الشاس الحيغ نػد ذكخىع" .4كأكج بػليبيػس أف إفخيكيا كاف بيا عجد ىائل مغ

الخيػؿ كاألبقار كاألغشاـ كالسعد ،كتداءؿ إف كاف بإمكاف العثػر عمى مثيل ليا في أصقاع أخخػ.5

ككاف الحراف الشػميجؼ محل شمب القػػ الجػارية ،حيث أف مغ بيغ أىع صادرات نػميجيا الخيػؿ،
خاصة نحػ ركما بذيادة تيتػس ليفيػس .كقج كشج الخكماف مع الحراف عالقات معقجة امتدجت فييا
العاشفة كرىانات اجتساعية كديشية كعدكخية كحتى الدياسية ،ك أركا في الحراف الشػميجؼ ما يذفي
غميميع.

Ier», p. 39, et «Le cheval en Numidie: bilan des connaissances», Aquila Legionis, 17-18,
2014-5, p. 28-29..; Daumas (Gal E), Les chevaux du Sahara, Paris, 1853, réimpr.

1986, p.211.

Appien, L’Afrique, XI, 43, trad. Goukowsky (P), Les Belles Lettres, Paris 2001.; Ait

Amara(O), « Le cheval en Numidie: bilan des connaissances», Op.cit. p.28-29.

Lucain, Guerre Civile, IV, 678; Gsell(St), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, VI,

Paris, Éd. Librairie Hachette, 1927.p. 183.

Gsell(St), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, V, op.cit., p. 184.

Polybe. Histoires. Éd. Paul Pedeche. Paris, les Belles Lettres, 1961, XII, 3.
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2

3

Herodote. Histoires. Éd. Philippe-Ernest Legrand. Paris : les Belles Lettres, 1960, IV,

183.

1

5
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عجد الخيػل التي صجرىا ماسيشيدا إلى روما.
الدشة

الدشة

العجد

العجد

200ؽ.ـ  1000فخس 171ؽ.ـ " " 1000
198ؽ.ـ 200

" 170ؽ.ـ " " 1200

191ؽ.ـ 500

"

السخجع :عقػف دمحم العخبي ،مخجع سابق ،ص.23.
 -2الفارس الشػميجي:
 -3أيقػنية الفخس و الفارس الشػميجييغ:
 -1-3الشقػش :مغ الشادر أف نجج تسثاؿ الحراف عمى الشرب بقدشصيشة( ،)Cirtaحيث تع
العثػر عمى أربعة صػر لمحراف بيغ السئات مغ الشرب ،1كيطيخ في كضع السذي .عمى
عكذ تػاتخ كجػدىا عمى نرب مشصقة الكبائل.

إحجى نرب معبج الحفخة بقدشصيشة تبدر الحران.1

يطيخ فيو

نرب أبيدار في مشصقة الكبائل (بخج مشايل)

Krandel-Ben Younes(A.), La présence punique en pays numide, p. 258.; Bertrandy(F),

1

Sznycer(M), Les stèles puniques de Constantine, Paris, 1987, Éd. De la Réunion des

musées nationaux, p. 70.
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)(Musée du Louvre
الحران.

الفارس أكبخ حجسا مغ رأس

Laporte (J-P), «Stèle d’Abizar», Algérie antique, 2003, p. 104.

كاكتذف نقر شستػ( )Simitthusعاـ 1980ـ بيشذيخ أبميدة (2كمع مغ شستػ) .عخض عامي -82
1983ـ في باريذ بسشاسبة معخض "قخشاج بقيخكاف" ،كع عخض عاـ 1989ـ بستحف(،)Bulla Regia
كاليػـ ىػ ضسغ سجل متحف باردك بتػنذ .2يبخز شخرا يستصي حراف يديخ نحػ اليسيغ ،كقخب
الحراف نقذت نخمة .كشعخ الفارس تع تختيبو في ضفائخ شجت بذخيط ،تع استيعابيا في تاج .كمغصى

بسعصف سساه بختخانجؼ( )F. Bertrandyبػالكالميجؼ( )Chlamydeندبة إلى السعصف العدكخؼ بتداليا
في بالد اإلغخيق قجيسا ،3كفي الػاقع ىػ معصف عدكخؼ تع مدكو بالكتف األيسغ بػاسصة شطية .انتعمت

الذخرية بقصعة مطفخة ،كىػ أمخ غيخ معتاد بالشدبة لمشػميجؼ .تذسل معجات الحراف ،إلى جانب

الدماـ ،سخجا عمى بداط ميجب .كىحا الشقر ،السؤرخ مغ قبل مكتذفيو مغ القخف األكؿ ؽ .ـ ،كدقق
بختخانجؼ تاريخو مغ قبل نياية عيج يػبا األكؿ ،حػالي  46-50ؽ.ـ ،كدعع ذلظ بسقارنة ىحا التسثيل
لفارس بخبخؼ مع األشكاؿ السعتادة التي تطيخ في العسالت السعجنية السديديمية كالسشحػتات األىمية في
عسػد اإلمبخاشػر تخايانػس)(Trajanus

4

بخكما حيث تبخز دائسا األىالي حفاة كعجـ استعساؿ سخج.

كيدتشتج أف يػبا األكؿ اختار أف يكػف فخسانو ،الحيغ دربيع لمقتاؿ مع البػمبييغ ضج قيرخ ،مسثميغ في

Camps(G.), Chaker(S), Laporte(J-P), « Deux nouvelles stèles kabyles au cavalier »,
25, Afrique du Nord, B.C.T.H, 1996-8, p. 20.

1

Catalogue De Carthage à Kairouan, Paris,1982, p.104.;Fantar(M.H), Le Bardo, un

musée, Tunis,1989, p.44.

2

تع العثػر عمى نكيذة ليبية كمخحمة ما البػنية الججيجة في ذات السػقعRIL 72 et M. Sznycer, “Le texte :

néo punique de la bilingue de Bordj Hellal”, Semitica XXVII, 1977, p. 47-57.
3

Bertrandy(F.), Op.cit., p. 57-71.
4

تخايانػس  :ثاني أباشخة األسخة األنصػنيشية الخكمانية ،بمغت اإلمبخاشػرية الخكمانية في فتختيا أكج اتداعيا.

كاعتبخ ثاني "خسدة أباشخة جيجكف" الحيغ حكسػا اإلمبخاشػرية مغ  96إلى 180ـ.
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صػرة سالح الفخساف الخكماف .كلتػضيح لساذا الذخرية لع تحسل سالحا ،أشار بختختشجؼ أف الشقر
عبارة عغ نرب تحكارؼ.

فخسان نػميج عمى عسػد تخايانػس.
أما تسثاؿ كانػزيػـ( ،)Canusiumعثخ عميو في مػقع(Barletta-" )Canosa-di-Puglia

 "Andria-Traniجشػب إيصاليا ،لفارس نػميجؼ مجخكح القخف ،ىػ مغ الصيغ السحخكؽ ،ارتفاعو

0.160ـ ،شػلو 0.230ـ .صسع في كرشات كانػزيػـ بجشػب إيصاليا .1مغ أنجر السعالع األثخية حػؿ
تاريخ الخيل كالفارس الشػميجؼ خارج إفخيكيا ،كىػ قصعة فخيجة في اإلقػنػغخافيا .2كقج عثخ عمى التسثاؿ
في جخة احتػتيا مقبخة كانػزيػـ غيخ بعيجة عغ ميجاف السعخكة في كاناؼ .3كىػ معاصخ لتسثاؿ آخخ

اكتذف في ذات السكاف كحفع سابقا بستحف ( )Museum Victoria and Albertبمشجف ،كىػ تسثاؿ

فارس كانػ از ) ،4 (canosaشػلو 16سع كعخضو 23سع ،يحسل بعس التذابو مع الفارس السجخكح ،إال

أنو غيخ متػج .5كيذيج التسثاؿ الرغيخ عمى السكانة التي تستع بيا الفخساف الشػميجيػف في الجير

القخشاجي كإلى اإلنجازات الحخبية التي شاركػا فييا .كىي تحكخ بذجاعة كنجاعة ىؤالء الفخساف ،كمكانة
Hamdoun (Chr.), Les auxilia externa africains des armées romaines IIIe siècle av. J.-

siècle ap. J.-C., Montpellier, Éd. Université Paul Valéry (collection études

militaires), 1999.

Bertrandy (F.), Op.cit., p. 64.

e

IV

1

C.-

2

Rostovteff (M), «Numidian horseman on Canosa vases», Journal of Archaeology, 50,n°2,

3

1946, pp.263-267.

Ait Amara (O.), Le cheval et le cavalier numides : la statuette de Canosa, Éditions du

Rostovtzeff (M.), Op.cit., p. 64.

5

4

Comité des travaux historiques et scientifiques, 2018.
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الفارس الشػميجؼ في ذاكخة شعػب البحخ األبيس الستػسط .كنػع حراف الفارس السجخكح بستحف المػفخ
لو شػاىج في الشقػد الشػميجية مشح حكع كل مغ صيفاقذ كإبشو

فخميشا كأيزا فتخة حكع ماسيشيا.1

كأرجع السخترػف تاريخ التسثاؿ إلى الفتخة الشػميجية ،كبالتحجيج نياية القخف3ؽ.ـ ،2بيشسا آخخكف حجدكا
تاريخو نياية

القخف 4أك بجاية القخف3ؽ.ـ ،3كعميو كجب كضعيو في إشار حخب صقمية بيغ القخشاجييغ كاإلغخيق،4

كمغ ثع فإف

نقر شستػ

تسثال فارس نػميجي

تسثال الفارس السجخوح.

5

Museum Victoria and Albert. http://users.stlcc.edu/mfuller/Chemtou.html.
Musée du Louvre Paris.
تسثاؿ الفارس السجخكح أقجـ شاىج لػجػد الفارس الشػميجؼ في إيصاليا .كتع التعخؼ عمى تسثاؿ متحف

المػفخ بعج الجراسة التي قاـ ركستػفتديف( ،1)M. Rostovtzeكشكل التسثاؿ نربا تحكاريا مغ غيخ
Chr. Hamdoune, Les auxilia externa africains des armées romaines IIIe siècle av. J.-C.cavalier

du

«À

propos

de Simitthus (Chemtou) », p. 58.

Bertrandy,

F.

; p. 76.

J.-C..,

Bertrandy(F), « À propos du cavalier de Simitthus (Chemtou) », p. 64.

ap.

siècle

e

IV

2

Hamdoune(Chr), Les auxilia externa africains des armées romaines IIIe siècle av. J.-C.-

siècle ap. J.-C, p. 74-5.

1

3

e

IV

Plutarque, Vie de Timoléon, 28, 11 ; S. Lancel, Carthage, p. 105-108

4

Rostovtzeff(M.),“Numidian horseman on Canosa vases”, Journal of Archaeology, 50, n°2,

1946, pp.263-67.
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شظ ،حيث ذكخ بسخكر حشبعل في إيصاليا كالحؼ جشج فخساف نػميجييغ الحيغ كاف ليع دكر كبيخ كحاسع

في حسالتو ،2كقج أشار تيتػس ليفيػس أف قخشاجة أرسمت أربعة آالؼ فارسا نػميجيا مباشخة بعج معخكة

كاناؼ.3

فارس نػميجي واضعا قجميو عمى جانب الفخس تابػت روماني (ممكية مػنذي - Monchy -
أيغ تبخز فيو أحرشة محمية.

ويحسل درعا إىميميجي الذكل.

http://alger-roi.fr/Alger/tipaza/pages_liees/1_tipaza30.htm
http://tipaza.typepad.fr/mon_weblog/2009/07/

فخسان مػر عمى عسػد تخايانػس بخوما .أضيخت الشقػش مدمحيغ تقخيبا مثل فارس أبيدار ما
عجا أن دروعيع أكثخ حجسا.

http://www.passion-histoire.net/

Rostovtzeff (M), Op.cit.,p. 263-67.;Hamdoune (Chr), Op.cit., p. 74-5.

1
2

Tite-Live, XXIII, 13, 7, XXIII, 41, 10, 43, 6; Bertrandy (F), op.cit, p. 64, Ait

Amara(O), Numides et Maures au combat, États et armées en Afrique du Nord jusqu’à

l’époque de Juba Ier, p. 36.

;Tite-Live, XXIII, 13, 7; XXIII, 41, 10 ; 43, 6; Rostovtzeff (M), Op.cit., p. 267.
Bertrandy(F), Op.cit, p. 64.
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 -2-3في عسالت ممػك نػميجيا:1
يطيخ في الشقػد نػع الحراف الخاكس ،مع اختالفات في التفاصيل ،ثابت لمغاية .الحراف
دكما يخكس نحػ اليدار .باستثشاء عيشة كاحجة فقط ،حيث يخكس نحػ اليسيغ ،كحجع الفخس يكاد

يكػف ثابتا ،كلكغ في ندخ نادرة ججا  ،قميل الحجع .كيطيخ إما حخا ،أك مدخخا .كبخز عمى ضيخ
عسالت قخشاجة .كأشار مػليخ ( 2)Müllerأف الحراف رمد مغ رمػز ليبيا .كدلت دراسات قاـ

بيا كل مغ دكسػ ()R. Dussaud

3

ك بايي( 4)J. Bayetكبيكار( Gilbert-Ch.

 5)Picardكتخكساؿ ( 6)Trousselكبختيي كشارليي( )Berthier et Charlierأف الحراف رمد
ألحج السعبػدات ،كحدب بيكار يحسل نفذ خرائز أريذ( )Arèsاإللو اإلغخيقي ،أك
مارس( )Marsاإليصالي ،حيث ركض كالىسا الحراف .إال أف دكسػ بيغ مغ خالؿ نز نقمو
بػليبيػس تعمق بسعاىجة كقعيا حشبعل كسفيخ فبميب السقجكني عاـ 215ؽ.ـ ،أف إسع أريذ ،إلو
الحخب ،كرائو شخرية أكثخ السحاربيغ بيغ اآلبية الفيشيكية ،يجعى حجاد ( ،)Hadadكالحؼ سسي
في أشعار رأس الذسخة بعل .فالحراف مثل اإللو الفارس السحدج لحجاد .كمثل في نقػد مقاشعة
السداؽ( )Zeugitaneتدامشا مع فتخة الجيانة البػنية التي سادت بيغ القخنيغ  11ك 8ؽ.ـ كالفتخة

الخكمانية .كأشار بايي أف الرػر الشقجية ليدت بالزخكرة مرجر إلياـ ديشي فمسا ال يكػف
الحراف مرحػبا بخمد تسشح لو شخرية كششية فقط .لحلظ فالحراف أكثخ الحيػانات األصمية

MAZARD(J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris, Arts et métiers

; graphiques, 1955.

1

Alexandropoulos(J.), Les Monnaies de l’Afrique antique

(400 av. J.-C.-40 ap. J.-C.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2007.

Müller (Carl Ludvig), Numismatique de l'ancienne Afrique. Supplément, Copenhague

: impr. de Bianco Luno, 1874.

M. René Dussaud, Les Religions des Hilliles el des Hourriles, des Phéniciens et des

2

3

Syriens, Paris, Presses Universitaires, 1949. ; Hours-Miédan, Les Représentations
figurées sur les stèles de Carthage in Cahiers de Byrsa, I, 1950, pp. 15 et ss.

M. Jean Bayet, L’Omen du cheval, in Revue des Eludes Latines, XIX, 1941, pp. 166

et ss.

M. Gilbert Charles-Picard : Les Religions de L’Afrique Antique, Paris, Pion, 1954.,
Troussel, Le Cheval, animal solaire, in Rec. Société Archéol., Constantine, 1954.
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فائجة ،تساما مثل العسالت األخخػ مدتػحاة مغ األنػاع الػششية :الفيل  ،الثػر ،الدسظ ،الدشبمة،
أكراؽ العشب ،نخمة ،إلخ.1 ..

ضيخت صػر الخيل في العسالت الشػميجية إلى جانب ممػؾ نط اخ لسكانتو السعتبخة في مجتسع
فخكسي .كقج ضخبت نقػد صيفاقذ في سيغا مغ السحتسل ما بيغ  210ك213ؽ.ـ في فتخة حخجة
عاشتيا نػميجيا عقبت الحخب البػنية الثانية ،كقج أضيخت صػرة السمظ في الػاجية كفارسا عمى

ضخىا .كمعمػـ أنو تػجج سمدمتيغ لدظ نقػد صيفاقذ.2

قصعة نقجية بخوندية لساسيشيدا (141-203ق.م) أو ميكيبدا (111-141ق.م)

ورشة قدشصيشة ( ،)Cirtaمغ غيخ كتابة .ممظ متػج وممتحي ،قفدة حران.
WM n° 8003. Ref: Mazzard 23, Müller 25.

Mazard(Jean), Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque (avec préface de Jean

1

Babelon). Paris : Arts et Métiers Graphiques (pour le Gouvernement Général de

l'Algérie), 1955.p.25-26.
1re série: CNNM, n° 169 ; MAA, n° 163, p. 393 ; 2e série : CNNM, n° 10-12 ; MAA,

2

n° 6, p. 394.

اإلختالفات الشسصية بيغ الدمدمتيغ بعثت عمى تخسيغ أنيا نقػد لعجة ممػؾ .أنطخ:

Charrier(L), Description des monnaies de la Numidie et de la Maurétanie , Mâcon, De

)Protat Frères, 1912 ; Berthier(A), La Numidie, Paris, Belin, 1980, p. 207-212
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قصعة نقجية لساسيشيدا (302-841ق.م) قصعة نقجية لريفاقذ (؟302-ق.م)

Musée National des Antiquités d'Alger antique,

 :3-3الفديفداء:

سػسة ،القخن 2و3م .فديفداء تطيخ استخجام الحران في الدراعة وسباق الخيل.
Yacoub Splendeurs des mosaïques de Tunisie, Agence nationale du
Patrimoine, Tunis, 1990.

الجع (تػنذ) ،القخن 3م ،مذيج الريج.
حران البارب.

Yacoub Splendeurs des mosaïques de Tunisie.
فديفداء مدرعة سيجيخم ()Segermes

147

وليمي ،نسػذج لخرائز

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  20مارس اذار 2022

فديفداء شخشال.

شسال شخق تػنذ

حران بارب مستمئ الجدع .عخبة يجخىا حرانيغ مغ نػع بارب.

Lassère(J-M), «Barbe», Encyclopédie berbère, 9 | 1991, 1348-1360.

 -4أسمحة الفخسان الشػميجييغ ودورىع في الحخوب:

 -1-4أسمحة الفخق اإلفخيكية السػازية لمجير الخوماني:
شكل سالح الفخساف ،قػة خفيفة مغ حيث األسمحة ،قمب القػة العدكخية الشػميجية ،تسيد باليجسات

الخاشفة.1

كصفيع تيتػس ليفيػس بسا يمي ":لمػىمة األكلى ،ال شيء أكثخ شحػبا مغ مطيخ ىؤالء الفخساف :عجد

قميل مغ الخجاؿ كخيػؿ سكيسة ،كالفارس بجكف حداـ كبجكف أسمحة باستثشاء الخماح التي يحسميا،

كالخيػؿ بجكف لثاـ ،كالذكية ،عمى نفذ الػتيخة ،مع شخيقتيع في العجك حيث يسجكف رقابيع كرؤكسيع.
لقج قامػا شػاعية بديادة االزدراء الحؼ أليسػه بفعل ندكليع مغ أحرشتيع كتعخيس أنفديع لمدخخية".2

كتسيدكا بأنيع عجائيغ مشح نعػمة شفػلتيع ،كامتصػا الحراف مغ غيخ سخج أك مقابس .كقج تأقمسػا مع
مداحة أراضييع الػاسعة القاحمة ،ككانت ليع قجرة كبيخة عمى التحسل.

Tite-Live, XXXV, 11, 7-13. Lassère(J-M), «Le cheval barbe à l’époque antique »,

1

Op.cit., p. 1357.

Tite-Live, XXXV, 11, 7-8.
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كأفاد تيتػس ليفيػس ( )Titus-Liviusأف الشػميجييغ حسمػا حرانيغ كأنيع قفدكا مغ الحراف

الستعب إلى الحراف السختاح ،في كثيخ مغ األحياف في أشج لحطة مغ اإلقتتاؿ .1لع يدتخجمػا
الدخكج أك المجاـ ككجيػا خيػليع بزغط أرجميع .كأكج ستخابػ( )Straboأنيع شجكا عشق الحراف

بحباؿ بسثابة لجاـ .2كتسثمت أسمحتيع فيسا يمي:

-الخمح :كل فارس تدمح بثالثة رماح ،كىحا ما أكجه نقر أبيدار ،كسا أشار نز لييخدكتػس إلى

استخجاـ الخمح" :سار الميبيػف مختجيغ مالبذ جمجية ،مدمحيغ بخماح خذبية صمبت في الشار ،كاف
قائجىع ماساجيذ إبغ أكاريدكس" . 3كفي القخف4ـ ضل الخمح أىع سالح لمسحاربيغ السػر حيث امتمظ

كل كاحج مشيع رمحيغ .4كسا تدمحػا بالديف خاصة عشج السذاة كقػات الشخبة كالقادة.5

 الجرع :دائخؼ صغيخ ،حسمػه عمى الطيخ بػاسصة حداـ الكتف ،كأضيخ نقر الفخساف الشػميجييغ فيعسػد تخايانػس ،كأيزا فديفداء مذيج الريج التي عثخ عمييا بالذمف)(Castellum Tingitanum

يعػد تاريخيا إلى القخف4ـ 6حيث يسدظ الجرع بسكبزيغ أحجىسا مغ الجمج لذج الحراع كاآلخخ مغ
معجف ل سدكو باليج .كذكخ ىيخكدكتػس أف قبيمة ماكاؼ عمى الداحل القػريشي كانت تمف الجرع بجمج
الشعامة ،أك بجمج الفيل كسا أشار أركيديػس ..7كقج استسخ كجػد الفيل في مقاشعات مػريصانيا

كالشعامة في أشمذ شساؿ إفخيكيا إلى غاية القخف4ـ .كأشار بخككػبيػس إلى دركعيع الرغيخة،
ضعيفة الرشع كغيخ قادرة عمى رد اليجسات ،8عكذ ما أشارت إليو مرادر أدبية أخخػ .كتع تسثيل

تسثيل الجرع الجائخؼ في نرب ببالد الكبائل ،أشيخىا نرب أبيدار الحؼ يطيخ فيو فارس حامال ثالثة
Tite-Live, XXIII, 29.
Strabon, 17,7.

Herodote, VII, 71.

Procope, Procope, Histoire de la Guerre des Vandales Liv.I, 8, 28 et Liv II, 11, 27,

1
2
3
4

trad. D. De la Malle, 1852, Paris.
Strabon, XVII, 3, 7.

De Panchtere (M.F.G.), Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, III,

5
6

Algérie (Paris1911) 108 Nr.450 Abb.

Orose, Histoires (Contre les Païens), 15,16,17. Ed. Trad. M.-P. Arnaud-Lindet, 3

7

vol., (C.U.F.) Paris, 1990-1991.

Procope, la guerre contre les Vandales, liv.II,11,26.
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 كعثخ عمى نفذ.2 كىػ مرشػع مغ الجمج كتحيط بو حافة،1رماح كدرعا دائخيا مديغ بجائخة في كسصو

 كسا نجج نساذج مشو في بعس معالع.3)Sila(نفذ ىحا الشػع في ثالثة نرب أخخػ في بخج القرخ

2كالقخف3  كتؤرخ بيغ القخف.. الخ6 كفي معبج الحفخة بقدشصيشة،5 كنربب شستػ،4ضخيح الخخكب

.7 فتخة ماسيشيدا،ـ.ؽ

 الحيغ، "حػالي خسدسائة نػميجؼ:كذكخ تيتػس ليفيػس كيف كاف الفخساف األفارقة يحسمػف دركعيع

 كيبجكف كأنيع، سيػفا مخبأة تحت صجرياتيع،حسمػا زيادة عمى أسمحتيع الجفاعية كاليجػمية السعتادة

في حالة فخار حيث كضعػا دركعيع كراء ضيػرىع كيشجفعػف نحػ عجكىع كيقفدكف فجأة مغ عمى ضيخ

أحرشتيع كيقحفػف بجركعيع كرماحيع عشج أقجاـ الخكماف كقج أصابت كسط كآخخ خصػشيع مع تمقييع
.8"أكامخ بالبقاء في الخمف

1

Bertrandy(F),

Op.cit. ;

p.

60. ;

Khanoussi(M),

Ghaki(M),

«Une

nouvelle

représentation de divinités numides sur un bas- relief de Bordj Hellal», Actes du IIIe

Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques, II, 1995, p. 171. ;

Février(P.-A), «Abizar», E.B., I, 1984, p. 79-80 ; Février(P.-A), Art de l’Algérie,
Paris, 1971; Laporte(J.-P), « Stèle d’Abizar », Op.cit., p. 4-47 ; Gsell(St), Atlas

Archéologique de l’Algérie, f. 53, n° 6. Alger, 1997, 2 vol.
2

Gsell(St), 1927, HAAN, VI, Op.cit.,p. 52. ; Julien(Ch. A), Histoire de l’Afrique du

nord, des origines à la conquête arabe, 2e éd., revue et mise à jour par Chr. Courtois,
Paris, 1966. p. 59. ; Camps(G), E.B., VI, 1989, p. 899 ; et 1991, X, p. 1586.

3
4

Gsell(St), 1997, f. 17, n° 333.

Camps, G., 1984, E.B., I, p. 85; Camps(G), Chaker(S), Laporte(J-P), Op.cit., p. 27;

Krandel-Ben Younes(A), 2002, La présence punique en pays numide, p. 256.
5
6
7

Laporte(J-P), Op.cit., p. 393 ; Camps, G., 1989, p. 899.
Lancel(S), 2003, p. 54-55.

Camps(G), Chaker, S., Laporte, J-P., Op.,cit, p. 27 ; Laporte, J.- P., 2003, p. 4-47

47 ; Camps, G., 1991, E.B., X, p. 1586 ; 2003, XXV, p. 3861.

8

Tite Live, Livre XXII, 48.
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كأشار أميانػس( )Ammien Marcellinفي القخف4ـ ،أف السػر كانػا يزخبػف بجركعيع عمى

أركابيع لتخػيف خرػميع .1كارتكدت فعالية الجشجؼ اإلفخيقي أساسا عمى سخعتو ،كىحا ما يفدخ
صغخ حجع درعو حيث يسكغ لو أف يحخكو كيفسا شاء حػلو.2

كقج كتب ستخابػ ،في كتاب الجغخافيا الدابع عذخ ،عغ الحراف الشػميجؼ/الميبي كالكبائل
السختمفة التي ركبت أك استخجمت الخيػؿ في نػميجيا /لػبيا:

" ..معطع فخسانيع يحسمػف الخمح ،كيدتخجمػف ألجاما مشجفعة ،كيستصػف سخجا؛ لكشيع أيزا

يحسمػف الخشاجخ .يسدظ السذاة أماميع جمػد األفياؿ كجركع ،كيمبدػف جمػد األسػد كالشسػر كالجببة

كيشامػف فييا .أكاد أقػؿ إف ىؤالء الشاس ،كالساسيديمييغ ،الحيغ يعيذػف بعجىع ،كالميبييغ بذكل
عاـ ،يختجكف مالبذ متذابية كمتذابية في جسيع الشػاحي األخخػ ،يدتخجمػف خيػًال صغيخة

كلكشيا سخيعة ،كمدتعجة ججا لمصاعة .تحكع بقزيب صغيخ .تختجؼ الخيػؿ أشػاؽ مرشػعة مغ
الخذب[صػؼ الذجخ ،كربسا القصغ] أك مغ الذعخ ،كالتي يتع تثبيت العشاف عمييا ،عمى الخغع مغ

أف بعزيا يتبعيا حتى دكف أف يتع قيادتيا ،مثل الكالب .ىؤالء األشخاص لجييع دركع صغيخة

مرشػعة مغ جمج خذغ كرماح صغيخة بخؤكس عخيزة ،كيختجكف أقسرة غيخ مخصصة ذات حجكد
عخيزة ،ككسا قمت ،يدتخجمػف الجمػد كعباءات كدركع .يدتخجـ الفارسػف كالشيجخيتيػف الحيغ

يعيذػف فػؽ ىؤالء الشاس بالقخب مغ األثيػبييغ الغخبييغ األقػاس ،مثل األثيػبييغ ؛ كسا أنيع

يدتخجمػف العخبات الحاممة لمسشجل .ناد ار ما يختمط الفارسيػف مع السػريدييغ عشج عبػرىع
الرحخاء ألنيع يحسمػف جمػدا مغ الساء مثبتة تحت بصػف خيػليع." ..

1

Ammien Marcellin, Livre XXIX, 5, 39.
Orose, V, 15, 17
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درع معبج شستػ ،متحف شستػ (تػنذ).

دروع معبج شستػ (يشدب إلى ميكيبدا).

http://www.openedition.org/6540
فديفداء مذيج الريج ،الذمف.
Gsell(St), Atlas, Fol.12, 174 p.3.

كيطيخ الجرع الرغيخ الجائخؼ عمى نرب ركفيشػس ،فارس مػريصانيا ،بيشسا استعسل الخكماف دركعا
كبيخة شبو دائخية .كأضيخ نربيغ جشائدييغ فخساف ركماف في مػريصانيا حامميغ دركعا صغيخة .ىحه
الشرب أبخزت أف سالح الفخساف الخكماف اعتسج تقشيات القتاؿ لمكبائل السػرية التي كاف كاجبا عمييا

مػاجيتيا .1كمغ أسمحتيع السفزمة السدراؽ إضافة إلى الخشجخ .تفػقػا في اإلستصالع كنرب الكسائغ.2

ككانػا يختجكف عادة ستخة قريخة دكف أؼ حساية لمجدع ،ككصفيع ستخابػ بأنيع نرف عخاة ،باستثشاء جمج
الشسخ الحؼ يسكشيع لفو حػؿ ذراعيع األيدخ ليكػف بسثابة درع.

 -2-4دورىع في الحخوب:
عشج ذكخ الخرائز الحخبية لدكاف السغخب القجيع نجج السرادر الخكمانية متشاقزة ،كذلظ ألسباب

إيجيػلػجية .فيي في غيخ صالحيع لسا يحاربػف ركما ،كتغازليع لسا يكػنػا حمفاء ليا .كقج اعتبخ

الشػميجيػف مغ بيغ أحدغ فخساف حػض الستػسط.3

كقج ضع الجير القخشاجي جشػدا مغ األىالي ،حيث أف أكؿ ذكخ الستخاتيجية الفخساف الشػميجييغ في

السعارؾ قجمو لشا بػليبيػس خالؿ الحخب البػنية األكلى في صقمية فأشار إلى حانػف الجشخاؿ القخشاجي
Speidel Michael P. Mauri equites. The tactics on light cavalry in Mauretania. In:

Antiquités africaines, 29,1993. pp. 121-126.

2العقيج دمحم أسج هللا صفا ،ىانيباؿ ،دار الشفائذ ،بيخكت ،لبشاف ،1987 ،ص.39.

Bertrandy(F.), Op.cit., p. 66.

3
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بسا يمي " :لسا رأػ حانػف ضعف الخكماف جخاء السجاعة كاألمخاض ،كخيع عمييع كضعا متعفشا،..
[ ،]...اصصحب معو خسديغ فيال ،ككل جيذو ،كسارع إلى الخخكج مغ ىخاقمي( 1)Héracléeفي

جشػب إيصاليا ،كأمخ فخسانو الشػميجييغ بالسزي قجما ،كاإلقتخاب قجر اإلمكاف مغ تسػقع األعجاء،

كالدعي إلى اإلثارة مغ خالؿ استف ادزاتيع لدالح الفخساف الخكماني ،ثع التخاجع حتى يشزسػا إليو" .2

ككاف الخكماف لع يتجخؤكا عمى مقابمتيع.3

كشارؾ الفخساف الشػميجيػف في جسيع السػاجيات اليامة لمحخكب البػنية حتى اليديسة الشيائية

لقخشاج ،مشح االتفاؽ بيغ ىسمكار بخقة ( )Hamilcar Barcaكنخفاس( )Naravasفي كقت حخب
السختدقة .كتع اإلعتساد عمييع بذكل كبيخ مغ قبل حشبعل ،كانترخ في معارؾ ضج الخكماف في عقخ

دارىع خاصة معخكتي بحيخة تخاسسانيا ( ،4)Trasimeneكمعخكة كاناؼ (( 5)Cannesكقعت في2
أكت  216ؽ.ـ التي خدخ فييا  70ألف جشجؼ كأسخ مشيع  10آالؼ مغ أصل  87ألف جشجؼ).

بعج أف يرصف مشيع أكثخ مغ  4000كقج اجتاز القائج القخشاجي نيخ اإليبخك في الذبو الجديخة
اإليبيخية عمى رأس قػات مغ األفارقة كاإلسباف ،6بمغ عجدىا  90ألفا مغ السذاة ،ك 12ألفا مغ الفخساف،

ك 37فيال ،كعبخ جباؿ البخانذ بػ  50ألف مغ السذاة ،ك 9آالؼ فارس ،كبمغ نيخ البػ في شساؿ

1

3

مجيشة جشػب إيصاليا ،حاليا بػليكػرك (.)Policoro

Polybe, Histoire: livre I, paragraphe 5.

2

مبارؾ دمحم السيمي ،تاريخ الجدائخ في القجيع كالحجيث،ج ،1دار الشيزة الجدائخية،الجدائخ.153. ،2004،

4جخت في 21مارس  2017ؽ.ـ ،الخكماف بكيادة فالميشيػس( ،)Flaminiusقػات حشبعل تسػقعت عمى التالؿ

كاختبأت مدتغمة الزباب كالطالـ ،ككزعت عمى أربعة فخؽ مغ الغخب إلى الذخؽ عمى شػؿ شساؿ البحيخة ،كأمخ
حشبعل بالدكػت التاـ .كلسخادعة خرسو بعث إلى التالؿ السجاكرة كحجات رفع عشاصخىا مذاعل بعيجا عغ مػقعو

ليجعل عجكه يعتقج أنو ليذ في الجػار .كما أف اجتازت قػات فالميشيػس مسخ بػرغيتػ( )Borghettoأمخ حشبعل

باليجػـ ضخبة كاحجة مغ شخؼ كل الفخؽ ،فكاف ىجػما مباغتا ،يعخؼ في التكتيظ الحخبي السعاصخ بالحخب الخاشفة

(.)Blitzkrieg

Tite-Live, XXII, 46

5

6دمحم اليادؼ حارش ،دراسات كنرػص في تاريخ الجدائخ كبمجاف السغخب في العرػر القجيسة ،دار ىػمة ،الجدائخ،

 ،2013ص.43.
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إيصاليا بػ  20ألف مغ السذاة ،ك 6آالؼ فارس ،ك 21فيال .1ككاف ابتعادىع عغ حشبعل كتحالفيع
(ماسيشيدا) مع الخكماف أثخ كبيخ في ىديسة قخشاجة كسقػشيا عاـ 146ؽ.ـ.2

 -1خيالة نػميجية خفيفة -2 .ليبي مغ حسمة الس ادريق -3 .مغ الخماح الميبييغ.
السخجع :العقيج دمحم أسج هللا صفا ،ىانيباؿ ،دار الشفائذ ،بيخكت ،لبشاف ،1987 ،ص.45.
مغ جانبو أشار أبيانػس كغيخه إلى أف ماسيشيدا كاف ال يداؿ في سغ متأخخ مغ عسخه يحارب
بحرانو" :في الفجخ نطع بشفدو قػاتو ،كرغع أنو كاف في الثامشة كالثسانيغ مغ عسخه ،كاف ال يداؿ فارسا

قػيا ،يخكب الحراف مغ غيخ سخج ،كفق التقميج الشػميجؼ ،كيزصمع بسيامو كقائج حخب ،3".كحارب في

إسبانيا في صف القخشاجييغ بفخسانو ،كلسا فقج عخشو 4التحق بدكيبيػ ( ،)Scipioالتقى في غادس عاـ

عاـ  206ؽ.ـ ،5كحسمو عمى نقل الحخب إلى إفخيكيا .6كلتحقيق أىجافو كػف جيذا قػامو عذخكف ألفا
فارسا .7كىشاؾ كتابة لفارس نػميجؼ عثخ عمييا بسكتخ) (Maktarجاء فييا ":فارس في بالد ليبيا" كقج
Polybe, III, 2,35. ; Ibid.2,65.

العقيج دمحم أسج هللا صفا ،ىانيباؿ ،دار الشفائذ ،بيخكت ،لبشاف ،1987 ،ص.40.

Appien. Histoire romaine. Éd. Paul Goukowsky, Paris : les Belles Lettres, 2001, VIII,

1
2
3

LXXI, 323. ; Appien, Afr., CVI, 500. trad. Goukowsky, P., 2001, Paris. ; Gsell, St.,

1918, HAAN, III, p. 302-303.; Kadra-Hadjadji(H.), Massinissa, le Grand Africain, Paris,
2013, p. 63-4.

Tite-Live, XXIX, 29, 6-13.; 30, 33. Gsell(St), 1918, HAAN, III, p. 208.
Lancel(S), Hannibal, Paris, 1995, p. 257.
Tite-Live, XXXIV, 29, 1-15.

Saumagne(Ch.), La Numidie et Rome, Massinissa et Jugurtha, Paris, 1966, p. 74.
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حسمت إسع"" SDR’Tعاصخ ماسيشيدا ،كأنو كاف مجشج في سالح الفخساف السمكي .1كمغ مآثخ فخساف
ماسيشيدا بخكزىع في معخكة الديػؿ العميا ( 203ؽ.ـ) ،2كمعخكة زاما ( 202ؽ.ـ) التي شارؾ فييا

ماسيشيدا عمى رأس  6000مغ السذاة ك 4000فارس.3

كأكضح سالػستيػس أف الشػميجييغ في حخب يػغخشة حاربػا الخكماف فخسانا ،كأنيع لع يعتسجكا اليجػـ

ثع اإلندحاب كسا ىػ مألػؼ في معارؾ الفخساف ،بل كانػا يجفعػف أحرشتيع دكما نحػ األماـ محجثيغ
اإلضصخاب في صفػؼ الخكماف.4

كأشاد سالػستيػس بخرائز يػغخشة القتالية" :مشح شبابو ،يػغخشة ،جسيل كخاصة صاحب ذكاء قػؼ،
لع يخكغ لحياة فاخخة كالميشة ،لكشو اتبع التقميج الشػميجؼ ،حيث ركب الحراف ،رمى الخمح ،كتدابق مع

شباب مثمو كتفػؽ عمييع ،كضل محبػبا لجػ الجسيع؛ ككاف يقزي معطع كقتو في الريج ،األكؿ أك مغ
بيغ األكائل الحيغ قتمػا األسج كحيػانات مفتخسة أخخػ ،كاف أكثخ عسال عغ اآلخخيغ ،قميل الحجيث عغ

نفدو".5

بعج الحخب البػنية الثالثة كتجميخ قخشاج ،استخجـ الخكماف ىؤالء السختدقة الساىخيغ في صفػفيع ،كال
سيسا كسداعجيغ (قػات مػازية) في سالح الفخساف .أثشاء الحكع الثالثي األكؿ( ،)Triumvirateكاف

يػليػس قيرخ ال يداؿ يدتخجـ الفخساف الشػميجييغ كسداعجيغ لسا بجأ غدك بالد الغاؿ عاـ 58ؽ.ـ.6

كاعتخؼ بػليبيػس أف الشػميجييغ ىع أقػػ شعػب إفخيكيا ،1كأضاؼ أف اإليبيخييغ كاألفارقة جشػد

أشجاء عمى السراعب كاعتادكا مثل ىحا الشػع مغ الرعػبات" .2بيشسا كصفيع ىيخكدياف ":السػر دمػيػف
Bertrandy(F.), «À propos du cavalier de Simitthus (Chemtou)», Ant. Afr., XXII, 1986, p.

1

62.

Polybe, XIV, 8, 2 ; Appien, Afr., LXVIII, 309. ; Lancel (S), Hannibal, Paris, 1995, p.

2

; 268. ; Le Bohec(Y.), 1996, Histoire militaire des guerres punique, Paris, p. 245.
Gsell, St., 1913, HAAN, I, p. 229-330.

Polybe, XIV, 8, 6.; 9, 2 ; XV, 5, 12 ; Tite-Live, XXX, 37-44. Saumagne(Ch), 1966,

3

La Numidie et Rome, Massinissa et Jugurtha, Paris, p. 96.

Salluste, La guerre de Jugurtha. Éd. Alain Ernout. Paris : les Belles Lettres, 1967, LIX.

4

LIX.

Salluste, VI.

Jules César, La Guerre civile, II, 38, 4-5. trad. Bouvet, A., 1949, Paris.
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دمػيػف إلى أقرى حج ،كيشجفعػف بديػلة نحػ األعساؿ اليائدة نط اخ لعجـ اكتخاثيع بالسػت كالخصخ

الذخري" .3كغجػ الشػميجيػف فخسانا مسيديغ ،ال يتخددكف في استخجاـ حرانيغ في غسار السعخكة

حيث يقفدكف مغ الحراف الستعب إلى الحراف غيخ متعب" .4كذكخت مرادر ركمانية درجة اإلنزباط
لجؼ الشػميجييغ حيث كتب يػليػس قيرخ" :باتباع الشػميجييغ عادة بخبخية ،تػقفػا دكف أف يتجسعػا ]…[
كقاـ الفخساف (الخكماف) باليجػـ عمى ىؤالء الحيغ غذييع الشعاس ككانػا متشاثخيغ مغ كل جانب".
كتجشيجىع بأعجاد كبيخة في الجير الخكماني دليل عمى ميارتيع العدكخية ،ككانػا مفزميغ بذكل
خاص .كيالحع تجشيجىع أكال في البخكقشرمية )مذاة ،أك فخساف أجشحة( ،كقػات مػازية أك فيالق ،ال
سيسا مغ بيغ قبائل األفخؼ كالجيتػؿ كالسدػالـ ،خاصة بعج مذاركتيع في ثػرة تاكفاريشاس الكبخػ في

بجاية القخف1ـ 5..كالشرب التحكارؼ لمجيتػلي ) (Caius Iuliusالحؼ تػفي عغ عسخ  80سشة ،الحؼ

اكتذف بػكاؼ بشي فخج) ،(Thulliumإحتػػ عمى كتابات ليبية كالتيشية .كحدب ركبػفا) René

 (Rebuffatيكػف قج جشج في بجاية القخف 1ـ كتػفي في فتخة حكع اإلمبخاشػر دكميتيانػس)81-96ـ(.

كقج حاربػا في صفػؼ الفخقة األغدصدبة الثالثة لمجفاع عغ المسذ اإلفخيقي ،حيث تذكمت الفخؽ التالية:
فػج الجيتػؿ( ،)cohors I Gaetulorusجشاح قجماء أفخؼ( ،)ala Afrorum veteranaكفػج
السدػالـ( ،) cohors I Flavia musulmaniorum equitataكزمخة الشػميج ( cohors I

 .)Numidarumكجشجت ركما في القخف 2ـ عجدا كبي اخ مغ الجشػد في مقاشعتي مػريصانيا .كأضيخت
عجة نرب جشائدية مثل نرب الجشػد لػريػس ركغاتػس) (Lurius Rogatusكركفيشػس)(Rufinus

كأكريميػس ماسفيمػس ) (Aurelius Masfelusكفارس تػجة ) (Toudjaاستسخار ىحا الشػع مغ
Appien, Libyca, X, 71
Polybe, III, 79, 5

Hérodien, Histoire romaine, depuis la mort de Marc Aurèle, III, 3, trad: Halévy, Paris,

1
2
3

1871

Tite-Live, XXIII, 29, 5.
Actes du colloque international La Numidie, Massinissa et l’histoire, Libyca, Nouvelle

4

5

série n° 02

Coordonnés par Hachi(S) et Kherbouche(F), Constantine Les 14, 15 et 16 mai 2016,
CNRPAH (Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et
Historiques), 2017.
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التدميح إلى غاية القخف3ـ .كذكخ ىيخكدياف كجػد مػر في أكساط اإلمبخاشػر كػمػدكس )180-
192ـ( " :لع يعج الحجيث إال عغ ميارتو الخائعة ،فقج تجرب عمى رمي األسيع عمى يج البارثييغ السيخة،
كعمى يج السػر ذك خبخة في رمي الخمح ،كقج تجاكز معمسيو".1

ككانػ أيزا ضسغ فخؽ الشخبة مغ الفخساف ) (equites singularesلألباشخة الخكماف ،كسا أكجت

ذلظ كتابات جشائدية في ركما.2

نرب لػريػس روغاتػس.

نرب أوريميػس ماسفيمػس.3

خاتسة:
ضيخ مغ خالؿ تتبعشا لعالقة الحراف باإلنداف في البالد السغخب القجيع مجػ حدغ استغالؿ
الجػاد في مختمف مطاىخ الحياة ال سيسا في السجاؿ العدكخؼ .كاعتخفت دكؿ حػض الستػسط
بسيارة الفارس الشػميجؼ ،الحؼ أصبح محل شمب خجماتو العدكخية في عجة حخكب .كالثػرات

الجاخمية عصمت كثي اخ اإلحتالؿ الخكماني حيث لعب الفخساف الشػميجيػف دك ار محػريا فييا .كالذػاىج
األثخية في داخل بالد السغخب كخارجو ،كاألدبية عمى اختالؼ أشخكحاتيا ،السترمة بالسػضػع،
كثيخة لتؤكج أصالة الحراف الشػميجؼ كما تسيد بو الفارس الشػميجؼ عغ غيخه في مجاؿ الفخكسية
كأسمػبو الحخبي.
Hérodien, Histoire romaine, I, 15, 2

1

Cristina(A) et Lechilli(E), « Les différentes représentations et symboliques du cheval à

2

travers l’iconographie de la région de Cirta du Ier à la fin du IIIe siècle après J.-C. », In

Situ [En ligne], 27|2015, mis en ligne le 02 novembre 2015, consulté le 30 avril 2019.

URL: http:// journals. openedition. org/insitu/12030, p.170.

CIL VIII, 21516.

3
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معاهدة التحكيم بين الواليات املتحدة وهولىدا
قضية جزيرة باملاس (مياهجاس) اهموذجا
الاشتاذ الدكتور
ابراهيم شعيد البيضاوي
كلى الغهم مً ان الضعاؾت الخاعٍسُت إلاؿالت الخدُٕم في اللالُاث الضولُت جضزل في اػاع الخسصص
والاهخمام الللمي الأاصًمي للمإلٍ في مجا٘ الخاعٍش الضبلىماس ي وجاعٍش اللالُاث الضولُت ،الا اهه
ٌلض مىلؼٌا واهخماما ازغ ٌلؼػ صعاؾاجه الؿابِت في هظا اإلاُضان ،اط اهه ًِضم الو٘ مغة صعاؾاث
جاعٍسُت في مجا٘ ازغ مً مجاالث صعاؾت جاعٍش اللالُاث الضولُت ،وهى مجا٘ الضعاؾاث الخاعٍسُت
الِاهىهُتً ،ظال كً ان البدث ٌلؼي شىاهض وامثلت مً ججاعب الخدُٕم الضولي ،وبالخالي مً جىزُّ
الصلت بحن الخاعٍش والِاهىن ًان صعاؾت جؼىع الِىاهحن وشىاهض الخدُٕم جِضم صعاؾاث جاعٍسُت
إلاؿاةل ُاهىهُت مهمت ٌؿهم في وشغ وػٍاصة الىعي بالِاهىن ،ومً حاهب ازغ ًإٓض الباخث اهمُت
مؿالت الخدُٕم في اللالُاث الضولُت واإلاؿاخت مً الاهخمام التي شولها في اػاع هظه اللالُاث ،ػٍاصة
كلى طلٗ ًان الىزُِت الخاعٍسُت الامغٍُٕت بُِذ خاطغة في هظا البدث ألهمُتها في البدث إلاا جِضمه
مً اًٖاع ومللىماث واججاهاث.
في كام  8181جىاػلذ ئؾباهُا كً الٌلبحن للىالًاث اإلاخدضة في ملاهضة باعَـ ( )8181ووُلذ باإلااؽ
طمً خضوص هظا الخىاػ٘ للىالًاث اإلاخدضة .وفي كام  8891اصكذ هىلىضا الؿُاصة كلى الجؼٍغة  ،و
اجٌّ الؼغًان كلى الخظىق للخدُٕم اإلالؼم مً ُبل مدٕمت الخدُٕم الضاةمت و في ً 32ىاًغ 8831
وُلذ الخٖىمخان اجٌاُُت بهظا اإلالنى .جم جباص٘ الخصضًِاث في واشىؼً في  8أبغٍل  .8831وجم
حسجُل الاجٌاُُت في مجمىكت ملاهضاث كصبت ألامم في  88ماًى ٔ .8831ان املخٕم في الِظُت
مآـ هىبغ  ،وهى مدام ؾىَؿغي.1
وحؿعى الدجت الغةِؿُت لخٖىمت هىلىضا ئلى ئؿهاع أن هىلىضا  ،اإلامثلت لهظا الوغض في الٌترة ألاولى
مً اؾخلماع شغٓت الهىض الشغُُت ُ ،ض امخلٕذ وماعؾذ خِىَ الؿُاصة كلى الجؼٍغة مىظ كام
1

؛ Island of Palmas Case to the United States in the Treaty of Paris (1898) after Spain's defeat in the Spanish-American
SCRIBD, Island of Palmas Case, Uploaded byJuly Senining Ursonal.
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 ، 8111أو عبما مً جاعٍش ُبل ختى كام  ، 8161ختى جاعٍش ازاعة اإلاشٖلت واخالتها للخدُٕم .ووشأث
هظه الؿُاصة مً الاجٌاُُاث اإلابرمت مم ألامغاء ألاصلُحن لجؼٍغة ؾاهجي (الجؼٍغة الغةِؿُت لجؼع
جالىحس ي (ؾاهجي))  ،مما أصي ئلى ؾُاصة هىلىضا كلى أعاض ي هإالء ألامغاء  ،بما في طلٗ باإلااؽ (أو
مُاهجاؽ) ) .وأن الخالت التي جم ئوشاؤها كلى هظا الىدى مصاصَ كليها مً زال٘ اإلالاهضاث
الضولُت.1
وباإلااؽ (مُاهجاؽ) هي حؼٍغة طاث ُُمت اُخصاصًت أو مىُم اؾتراجُجي طئُلً .بلى ػىلها مُلحن ،
وكغطها زالزت أعباق مُل  ،ؤان كضص ؾٖانها خىالي  119وؿمت في كام  ، 8823كىضما جم الٌصل في
الِظُت .جِم باإلااؽ بحن مُىضاهاو  ،الجؼء الجىىبي مً الٌلبحن  ،وحؼع هاهىػا  ،في أُص ى شما٘
2
أًظا بأن باإلااؽ ٔاهذ أع ً
ئهضوهِؿُا بسالي باإلااؽ .واصكذ الىالًاث اإلاخدضة ً
طا أمغٍُٕت.
اخخلذ الدؿىٍت الؿلمُت للجزاكاث الضولُت بالىؾاةل الِظاةُت مٖاهت باعػة في كمل مآـ هىبغ
ػىا٘ خُاجه اإلاهىُت ٔأٔاصًمي ومماعؽ ُاهىوي .للضص مً ألاؾباب الىحيهت  ،ال جؼا٘ أًظل مؿاهمت
لهىبغ في هظا املجا٘ هي خٕمه كام  8831في ُظُت حؼٍغة باإلااؽ  ،اط انها مشهىعة ٔىاخضة مً
الخاالث الغاةضة في مجا٘ الخدُٕم الضولي 3 .لظلٗ اخخلذ الدؿىٍت الؿلمُت للجزاكاث الضولُت
بالىؾاةل الِظاةُت مٖاهت باعػة في كمل  Max Huberمآـ هىبغ ػىا٘ خُاجه اإلاهىُت ٔأٔاصًمي

1

Permanent Court of Arbitration. The Island of Palmas case (Or miangas),United Of America and the Netherlands,
Arbitrator M. Huber, The Hague, 4 April 1928.
2
Island of Palmas Case to the United States in the Treaty of Paris (1898) after Spain's defeat in the Spanish-American.

 مآـ هىبغ  : Max Huberال جؼا٘ أًظل مؿاهمت لهىبغ في مجا٘ الخدُٕم وهي خٕمه كام  8831في ُظُت حؼٍغة باإلااؽ ،
مشهىعة ٔىاخضة مً الخاالث الغاةضة في مجا٘ الخدُٕم الضولي .كلى الغهم مً أنها أُل شهغة ئلى خض ما  ،ئال أن الخالت الثاهُت التي
كمل ًيها هىبغ ٓمدٕم وخُض (اإلاؼالباث البرًؼاهُت في اإلاىؼِت ؤلاؾباهُت باإلاوغب ٔ ، )8831-8832اهذ بمثابت ئخضي الؿىابّ
الغةِؿُت في كمل لجىت الِاهىن الضولي بشأن مؿإولُت الضولت .بالظهاب ئلى ما هى أبلض مً الِظاًا الخِىُت (والهامشُت) اإلالغطت
للخؼغ  .لم ًٕخٍ هىبغ بالخٌاوض والخىُُم كلى ملاهضة الخدُٕم والخىًُّ الؿىَؿغٍت ألاإلااهُت للام  ، 8838بل ُػلب مىه ً
أًظا
ُ
الجلىؽ كلى مىصت ُظُت ازخؼاي حأىب ؾالىمىن ( )8821التي أوشئذ بمىحب شغوغ جلٗ اإلالاهضة بالظاث .كلى الغهم مً
ً
ً
عةِؿُا كلى الظوؽ الظي ًمًٕ أن ًؼبِه مجغص وحىص ئحغاء
كضم ئصضاع ُغاع جدُٕم عؾمي  ،ئال أن هظه الِظُت حلض مثاال
جدُٕم ختى كلى ألاهـمت الضًٕخاجىعٍت.
)(OXFORD ACADEMIC, Eurpean Journal of International Law,Daniel-Erasmus Khan, Max Huber as Arbitrator: The
Palmas (Miangas) Case and Other Arbitrations, European Journal of International Law, Volume 18, Issue 1, February
(2007, Pages 145–170).
3
OXFORD ACADEMIC, Eurpean Journal of International Law,Daniel-Erasmus Khan, Max Huber as Arbitrator: The
Palmas (Miangas) Case and Other Arbitrations, European Journal of International Law, Volume 18, Issue 1, February
2007, Pages 145–170.
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ومماعؽ ُاهىوي .وحلض ُظُت حؼٍغة باإلااؽ واخضة مً هظه الِظاًا التي اهخم بها واصضع خٕمه ًيها
ٔىاخضة مً الخاالث الغاةضة في مجا٘ الخدُٕم الضولي.

1

الِغب او البلض
ًٌي ُظُت حؼٍغة باإلااؽ  palmasكام  8831صًلذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت بأخُِتها في الؿُاصة
ً
كلى الجؼٍغة هـغا لِغبها الجوغافي مً حؼٍغة مُىضاهاو  Mindanaoالٌلبُيُت ـ التي ٔاهذ زاطلت
ً
ً
ُ
آهظاْ للؿُاصة ألامحرُٓت ـ بمؿاًت جِضع بـ 61مُال بدغٍا ًِؽ ،بِىما جبلض كً حؼٍغة هاهىؾا Nanusa
ً
ً
التي ٔاهذ جابلـت لهىلىضا ،مؿاًـت جصل ئلى  18مُال بدـغٍا .ما ٌلني ـ في عأي الىالًاث اإلاخدضةـ أنها جِم
طمً الىؼاَ الجوغافي ألعزبُل الجؼع الٌلبُيُت ،وبالخالي اًتراض زظىكها للؿُاصة ألامحرُٓت مً
ً
زال٘ مؿخلمغاتها في الٌلبحن .ئال أن الِاض ي مآـ هىبغ  Max Huberالظي جىلى الخدُٕم مىٌغصا
في هظا الجزاق ،عًع الضًم ألامحرٔي لخأؾِـ الؿُاصة كلى هظه الجؼٍغة بِىله« :كلى الغهم مً أن
الىالًاث اإلاخدضة ُض أشاعث ئلى كضة ؿغوي جض٘ كلى أن الجؼٍغة لها كالُاث ُىٍت مم ؾىاخلها (في
مؿخلمغة الٌلبحن) بؿبب وطلها الجوغافيً ،ان مً هحر اإلامًٕ أن هجض ُاكضة في الِاهىن الضولي
ً
2
جِغع أن الجؼع الىاُلت زاعج اإلاُاه ؤلاُلُمُت ،جخللّ بالضولت ملجغص أن ئُلُمها ًمثل أعطا مترابؼت.
ً
ئال أن الِاض ي مآـ هىبغ  Max Huberالظي جىلى الخدُٕم مىٌغصا في هظا الجزاق ،عًع الضًم
ألامحرٔي لخأؾِـ الؿُاصة كلى هظه الجؼٍغة بِىله« :كلى الغهم مً أن الىالًاث اإلاخدضة ُض أشاعث
ئلى كضة ؿغوي جض٘ كلى أن الجؼٍغة لها كالُاث ُىٍت مم ؾىاخلها (في مؿخلمغة الٌلبحن) بؿبب
وطلها الجوغافيً ،ان مً هحر اإلامًٕ أن هجض ُاكضة في الِاهىن الضولي جِغع أن الجؼع الىاُلت زاعج
ً
3
اإلاُاه ؤلاُلُمُت ،جخللّ بالضولت ملجغص أن ئُلُمها ًمثل أعطا مترابؼت.
الخغٍؼت

1

2
3

OXFORD ACADEMIC, Eurpean Journal of International Law,Daniel-Erasmus Khan, Max Huber as Arbitrator: The
Palmas (Miangas) Case and Other Arbitrations, European Journal of International Law, Volume 18, Issue 1, February
2007, Pages 145–170.
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ومً الِىاكض واإلالاًحر التي اكخمضها مآـ هىبغ الخغٍؼت ،اط ًغي انها مً اللىامل الاؾاؾُت التي
جٖىن مدل اكخباع كىض بدث الُِمت الِاهىهُت للخغٍؼت واوشائها ٓمؿدىض ُاهىوي هى في صُتها الٌىُت
ومً زال٘ اإلاللىماث والبُاهاث التي جخظمنها ومُِاؽ الغؾم الظي اكضث بهٓ ،ما ٌلض مصضع
الخغٍؼت ووُذ اصضاعها والوغض الظي اصضعث مً احله مً اللىامل التي جإزغ كلى ُُمتها
الِاهىهُتٓ .ما آض املخٕم مآـ هىبغ في ُظُت حؼٍغة باإلااؽ  ،اط ان الشغغ الاو٘ الظي ًجب ان
جىاًغه في الخغٍؼت لٖي ًمًٕ ُبىلها ٓضلُل ازباث في اإلاؿاةل الخضوصًت هى صُتها الجوغاًُت .وٍغي
مً الظغوعي للمدٕم الىـغ في الدجج اإلاخللِت بخِضًم ألاصلت في ؤلاحغاءاث الِاهىهُت واإلاؿألت
املخضصة للخغاةؽ .اكخمض املخٕم ً
ههجا لُبر ً
الُا ججاه ئهخاج ألاصلت  ،لٕىه أشاع ئلى طغوعة جىخي الخظع
كىض جُُِم ُُمت الخغاةؽ.

1

هظه الِظُت ازظث مؿاخت واؾلت واهمُت في اإلاغاؾالث الضبلىماؾُت الامغٍُٕت ،اط كِضث في
واشىؼً ملاهضة بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت وهىلىضا  ،اإلاىُلت في واشىؼً ً 32 ،ىاًغ ،8831
آضث عهبت الؼغًحن في ئنهاء الازخالًاث التي وشأث والتي ما ػالذ ُاةمت ًُما بُنها ًُما ًخللّ
ً
بالؿُاصة كلى حؼٍغة باإلااؽ (أو مُاهجاؽ) الىاُلت كلى بلض خىالي زمؿحن مُال حىىب شغَ ُٓب
ؾان أوهؿؼحن ً ،
وًِا إلاباصب الِاهىن الضولي .وآضث اإلالاهضة أن هظه الخالًاث جيخمي ئلى جلٗ
الخالًاث التي أبغمها الؼغًان الؿامُان اإلاخلاُضان بمىحب اإلااصة ألاولى مً اجٌاُُت الخدُٕم في 3
ماًى  8891وجم ججضًضها باجٌاُُاث مإعزت في  8ماًى  8886و  1ماعؽ  8888و ً 82براًغ ، 8836
وجظمىذ اإلااصة ألاولى مً اإلالاهضة ئخالت ُغاع الخالًاث بشان حؼٍغة باإلااؽ ئلى مدٕمت الخدُٕم
الضاةمت في الهاي .أن جخٖىن هُئت الخدُٕم مً مدٕم واخض .وٍجب أن ًٖىن واحب املخٕم الىخُض
هى جدضًض ما ئطا ٔاهذ حؼٍغة باإلااؽ (أو مُاهجاؽ) بأٓملها حشٖل ً
حؼءا مً ألاعاض ي الخابلت للىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُٕت أو أعاض ي هىلىض ،وحلحن الخٖىمخان املخٕم مً بحن أكظاء مدٕمت الخدُٕم
الضاةمت .ئطا لم ًخمٕىىا مً الاجٌاَ كلى هظا الخلُحن ً ،لليهم أن ًخدضوا في ػلب عةِـ الاجداص
الؿىَؿغي لخلُحن املخٕم  ،ومىدذ اإلااصة الثاهُت للمدٕم بىاءا كلى ػلب اخض الؼغًحن او ٔليهما
ؾلؼت بلض ؾماق الؼغًحن ولؿبب وحُه لخمضًض اإلاضة اإلاظٔىعة في اإلالاهضة ،اط خضصث اإلااصة الثاهُت
مضص لدؿلُم اإلاظٓغاث الى اػغاي اإلالاهضة.2.
1

The Permanent Court of Arbitration.
F.R.U.S, 1925, VOLUME II,Treaty Between the United States of America and the Netherlands, Signed at Washington,
January 23, 1925.
2
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وفي اإلااصة الثالثت وعصث كضص مً الاشاعاث ،اط جإٓض اإلالاهضة مً زال٘ هظه اإلااصة كلى اهه بلض جباص٘
اإلاظٓغاث اإلاظاصة  ،حلض الِظُت مولِت ما لم ًؼبّ املخٕم كلى أي مً الؼغًحن أو ٔليهما للخصى٘
كلى مؼٍض مً الخىطُداث اإلإخىبت ،وفي خالت جِضًم املخٕم إلاثل هظا الؼلب ألي مً الؼغًحن ،
ًللُه أن ًٌلل طلٗ مً زال٘ اإلإخب الضولي ملخٕمت الخدُٕم الضاةمت والظي ًِىم باعؾا٘ وسخت
مً ػلبه ئلى الؼغي آلازغٌُ .ؿمذ للؼغي اإلاىحه ئلُه الغص بلض زالزت أشهغ مً جاعٍش اؾخالم ػلب
املخٕم  ،وٍجب ئبالن هظا الخاعٍش كلى الٌىع ئلى الؼغي آلازغ واإلإخب الضولي .وٍجب ئعؾا٘ هظا الغص
ئلى الؼغي آلازغ وفي هظىن زالزحن ً
ًىما بلض طلٗ ئلى املخٕم بالؼغٍِت اإلاىصىص كليها أكاله لدؿلُم
اإلاظٓغاث  ،وٍمًٕ للؼغي آلازغ  ،ئطا ٔان مً اإلاؿخدؿً  ،أن ًٖىن لضًه ًترة أزغي مضتها زالزت
أشهغ لخِضًم عص ئلى طلٗ  ،والتي ًجب أن ًخم جىصُلها بالؼغٍِت هٌؿها .وٍسؼغ املخٕم الؼغًحن مً
زال٘ اإلإخب الضولي بالخا ٍش الظي ًخم ًُه ئهالَ الِظُت ً ،
وًِا لألخٖام الؿابِت ًُما ًخللّ
ع
بخِضًم اإلاظٓغاث وألاصلت مً ُبل أي مً الؼغًحن .واكؼذ اإلااصة الغابلت لألػغاي الخغٍت في
اؾخسضام اللوت ؤلاهجلحزًت أو اللوت الهىلىضًت أو اللوت ألام للمدٕم أزىاء الخدُٕم ،وإطا ٔان أي مً
الؼغًحن ٌؿخسضم اللوت ؤلاهجلحزًت أو اللوت الهىلىضًت ًُ ،جب جِضًم جغحمت ئلى اللوت ألاصلُت
للمدٕم ئطا عهب في طلٗ .وٍٖىن للمدٕم الخغٍت في اؾخسضام لوخه ألام أو اللوت ؤلاهجلحزًت أو
الهىلىضًت في ؾُاَ الخدُٕم وٍمًٕ أن ًٖىن الِغاع والغأي اإلاصاخب له بأي واخضة مً جلٗ اللواث.
وبمىحب اإلااصة الخامؿت ًان املخٕم ًِغع أي مؿاةل ئحغاةُت ُض جؼغأ أزىاء ؾحر الخدُٕم ،وخضصث
اإلااصة الؿاصؾت الامىا٘ التي ًجب ان جىطم بُض املخٕم ٓضًلت مِضمت للخٖالٍُ ،في خحن ان اإلااصة
الؿابلت ػلبذ ان ًدضص املخٕم مبالى جٖالٍُ الاحغاءاث واحلاب املخٕم .وٍجب كلى املخٕم جدضًض
مبلى جٖالٍُ ؤلاحغاءاث في خٕمهً .خدمل ٔل ػغي هٌِاجه الخاصت وهصٍ الخٖالٍُ اإلاظٔىعة
لإلحغاءاث وأحلاب املخٕم .وفي اإلااصة الثامىت ان ًخلهض الؼغًان بِبى٘ الخٕم الصاصع مً املخٕم في
1
خضوص هظه الاجٌاُُت الخاصت  ،كلى أهه نهاتي وُاػم وبضون اؾخئىاي.
واإلاؿالت الازغي وعاء حجج وصًاق الىالًاث اإلاخدضة ومجاصلتها بشان اخُِتها بالجؼٍغة بأنها اخخٌـذ
بالجؼٍغة ألنها خصلذ كلى خّ اإلالُٕت الٌللي مً زال٘ ملاهضاث مشغوكت مً اؾباهُا "مٕدشٍ"
الجؼٍغة ألاصلي التي خصلذ كلى ملُٕت باإلااؽ كىضما آدشٌتها ؤاهذ الجؼٍغة أع ً
طا زالُت مً
2
ألاعض .زم جم الخىاػ٘ كً ملُٕت ئؾباهُا للجؼٍغة  ،ألنها ٔاهذ ً
حؼءا مً الٌلبحن.
1

F.R.U.S, 1925, VOLUME II,Treaty Between the United States of America and the Netherlands, Signed at Washington,
January 23, 1925.
2
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وان هظه الؿُاصة اإلإدؿبت بهظه الؼغٍِت مً وحهت هـغها آضتها الىزاةّ واإلاإلٌىن الآثر
مصضاُُتً ،ظال كً ملاهضة مىوؿتر للام  8161التي حلض اؾباهُا وهىلىضا ػغًحن مخلاُضًً ًيها،
وخؿب وحهت الىـغ الامغٍُٕت بما ان هظه الؿُاصة الاؾباهُت ٔاهذ ُاةمت وؾلُمت في الىُذ الظي
جىاػلذ ًُه ئؾباهُا كً الٌلبحن بمىحب ملاهضة  89صٌؿمبر  8181الى الىالًاث اإلاخدضة ،وبالخالي ًان
الىالًاث اإلاخدضة جإٓض ان باإلااؽ حشٖل حؼءا حوغاًُا مً املجمىكت الٌلبُيُت ،ووًِا إلابضا الخىاصل
1
جيخمي الى الضولت التي ٔان لها الؿُاصة كلى الٌلبحن.
في ُغاعه اكؼى املخٕم الىخُض أهمُت مدضوصة لالٓدشاي ٔأؾاؽ للملُٕت وجىؾم في الخأزحر الِاهىوي
لللغض الؿلمي واإلاؿخمغ لؿلؼت الضولت كلى ؤلاُلُم .وٍغي مً الظغوعي للمدٕم الىـغ في الدجج
اإلاخللِت بخِضًم ألاصلت في ؤلاحغاءاث الِاهىهُت واإلاؿألت املخضصة للخغاةؽ .اكخمض املخٕم ً
ههجا لُبر ً
الُا
ججاه ئهخاج ألاصلت  ،لٕىه أشاع ئلى طغوعة جىخي الخظع كىض جُُِم ُُمت الخغاةؽ.
ّ
وزلص املخٕم ئلى أهه ختى لى ٔان مً اإلامًٕ أن جدىاػ٘ ئؾباهُا للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت كً خِها
هحر اإلإخمل اإلاؿخمض مً الآدشاي أو الخىاصل ً ،ان الؿُاصة هحر اإلإخملت لهىلىضا ال ًمًٕ حلضًله
بملاهضة أبغمتها صو٘ زالثت ومثل هظه اإلالاهضة ال ًمًٕ أن جٖىن ُض أزغث في ػابم كضم الشغكُت
كلى أي كمل ُامذ به هىلىضا بهضي اؾخٕما٘ ؾُاصتها هحر اإلإخملت  ،كلى ألاُل ػاإلاا لم ًيشأ هؼاق
خى٘ هظه اإلاؿألت .بدلى٘ الىُذ الظي وشأ ًُه هؼاق  ،في كام  ، 8891وحض املخٕم أن ئوشاء الؿلؼت
الهىلىضًت ُض وصل بالٌلل ئلى مثل هظه الضعحت مً الخؼىع  ،وأن أهمُت الخٌاؾ كلى هظه الخالت
ًجب اكخباعها ؾاةضة كلى اإلاؼالبت  ،ئما كىض الآدشاي في أوُاث بلُضة ً
حضا وهحر مضكىم باالخخال٘
2
أو مجغص مىُم حوغافي.
مً الِىاكض التي خٕمذ عؤٍت املخٕم الضولي مآـ هىبغ لخل هظا الجزاق مؿالت الِغب والبلض،
ًظال كً حجت الآدشاي التي جمؿٕذ بها الىالًاث اإلاخدضة ،او الىـغ في اخٖام مشابهت ؾابِت.
ئن اصكاء صاخب الؿُاصة الظي ًماعؽ الؿلؼت أٓبر مً الؿُاصة الِاةمت كلى الآدشاي ًِؽ.
وعأي املخٕم أن مجغص الِغب لِـ مؼالبت ٔاًُت ،وآدشاي الجؼٍغة .باإلطاًت ئلى طلٗ  ،لم ًًٕ
هىاْ صلُل كلى طلٗ.
3

1

Permanent Court of Arbitration. The Island of Palmas case (Or miangas),United Of America and the Netherlands,
Arbitrator M. Huber, The Hague, 4 April 1928.
2
The Permanent Court of Arbitration.
3
Island of Palmas Case to the United States in the Treaty of Paris (1898) after Spain's defeat in the Spanish-American
W
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في ُظُت حؼٍغة باإلااؽ كاص املخٕم مآـ هىبغ ئلى ملاهضة باعَـ ( )8181التي كِضث بحن الىالًاث
اإلاخدضة واؾباهُا بلض هؼٍمت ئؾباهُا في الخغب مم الىالًاث اإلاخدضة ،والخف املخٕم أهه ال ًىحض
ُاهىن صولي حضًض ًبؼل الىِل الِاهىوي لألعاض ي كً ػغٍّ الخىاػ٘ ً.ىض املخٕم حجت ان اؾباهُا هي
اإلإدشٌت لجؼٍغة باإلااؽ ،وآض ان اإلإدشٍ ًجب ان ًماعؽ الؿلؼت بالٌلل ،وبما ئؾباهُا لم
جماعؽ ؾلؼتها كلى الجؼٍغة بلض جِضًم مؼالبت أولُت بلض آدشاًها  ،وبالخالي ٔان الاصكاء ألامغٍٖي
ُاةما كلى أؾـ طلٌُت ً
ً
وؿبُا.
وبالخالي ًان امام املخٕم حؿاؤالث ،الدؿاؤ٘ الاو٘ هل ان حؼٍغة باإلااؽ (مُاهجاؽ) بأٓملها ً
حؼءا
مً أعاض ي الىالًاث اإلاخدضة أو هىلىضا .والدؿاؤ٘ الثاوي هى ما ئطا ٔاهذ اإلاىؼِت جيخمي ئلى اإلإدشٍ
ألاو٘  ،ختى لى لم ًماعؾىا ؾلؼت كلى اإلاىؼِت  ،أو ما ئطا ٔاهذ جيخمي ئلى الضولت التي جماعؽ بالٌلل
1
الؿُاصة كليها.
ً
ُبل البضء في الىـغ في الىُاتم التي جضكيها هىلىضا صكما لدججها  ،هىاْ هِؼخان أولُخان  ،ػغح
الؼغًان بشأنهما وحهاث هـغ مسخلٌت جخؼلب الخىطُذ .جخللّ هظه ألاؾئلت التي ػغختها الىالًاث
ً
اإلاخدضة :أوال ُىة شغٓت الهىض الشغُُت لللمل بشٖل صخُذ بمىحب الِاهىن الضولي  ،هُابت كً
ً
وزاهُا هىٍت أو
هىلىضا  ،وال ؾُما مً زال٘ ئبغام ما ٌؿمى باللِىص الؿُاؾُت مم الخٖام ألاصلُحن
كضم هىٍت الجؼٍغة اإلاخىاػق كليها مم الجؼٍغة التي ًبضو أن مؼاكم هىلىضا بشأن ئؿهاع الؿُاصة جخللّ
بها.
ئن أًلا٘ شغٓت الهىض الشغُُت في طىء اخخال٘ أو اؾخلماع اإلاىاػّ مدل الخالي في ُظُت حؼٍغة
ُ
باإلااؽ ،في الِاهىن الضولي ًجب أن حشبه بالٖامل أًلا٘ الضولت الهىلىضًت هٌؿها .مىظ نهاًت الِغن
الؿاصؽ كشغ ختى الِغن الخاؾم كشغ  ،اط ٔاهذ الشغٔاث التي شٖلها ألاًغاص وحلمل في ألاوشؼت
الاُخصاصًت (الشغٔاث اإلاؿخأحغة) مؿدثمغة مً ُبل الضولت التي ٔاهذ جسظم لؿلؼاث كامت
لالؾخدىاط كلى اإلاؿخلمغاث وإصاعتها .شغٓت الهىض الشغُُت الهىلىضًت هي واخضة مً أشهغ الشغٔاث.
جىضح اإلااصة الخامؿت مً ملاهضة مىوؿتر ً
وأًظا ملاهضة أوجغزذ بىطىح أهه ًدّ لشغٔاث الهىض
2
الشغُُت والوغبُت زلّ أوطاق ٌلتري بها الِاهىن الضولي.
ئن هـام اللِىص هظا بحن الِىي الاؾخلماعٍت وألامغاء والغؤؾاء ألاصلُحن جمذ اإلاىاًِت كلُه صغاخت
بمىحب اإلااصة الخامؿت مً ملاهضة مىوؿتر مً بحن "الخٖام  ،ألامم والشلىب"  ،الظًً ُض جٖىن
1

Island of Palmas Case to the United States in the Treaty of Paris (1898) after Spain's defeat in the Spanish-American.
Permanent Court of Arbitration. The Island of Palmas case (Or miangas),United Of America and the Netherlands,
Arbitrator M. Huber, The Hague, 4 April 1928.
2
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الضولت أو الشغٔاث الهىلىضًت ُض أبغمذ ملهم ملاهضاث جدالٍ وصضاُت في حؼع الهىض الشغُُت
والوغبُت  ،هم بالظغوعة ألامغاء والغؤؾاء ألاصلُىن .لظلٗ ال ًمًٕ للمدٕم أن ٌؿدبلض اللِىص التي
اخخجذ بها هىلىضا مً أن جإزظ في الاكخباع في هظه الِظُت.
وكلى الغهم مً اوشوا٘ ٔل مً الىالًاث اإلاخدضة وهىلىضا بِظُت حؼٍغة باإلااؽ ،الا انهما لم ٌوٌال
اهمُت جىُُم ملاهضة شاملت للخدُٕم مثلما ٔاهذ مهخمت بظلٗ مم بُِت صو٘ اوعباً ،ان هىلىضا هي
الازغي ٔاهذ مهخمت بهظا الامغ وحغث خىاعاث ومىاُشاث بشان الصُوت اإلاىاؾبت إلالاهضة جدُٕم
حضًضة بلض اهِظاء امض اإلالاهضاث الؿابِت.
وهِلذ مٌىطُت هىلىضا ئلى الخٖىمت في الهاي بالن وػٍغ الخاعحُت الامغٍُٕت بخاعٍش  38ماعؽ ، 8831
بسصىص ملاهضة جدُٕم حضًضة ،عهبتها في خظي الٖلماث في اإلااصة الاولى "التي لم ًخم حلضًلها
ٓىدُجت لإلشاعة ئلى اللجىت الضولُت الضاةمت  ،والتي جم حشُٕلها بمىحب اإلالاهضة اإلاىُلت في واشىؼً
في  81صٌؿمبر  ".8882واوضخذ ان صواعي هظا الاُتراح بالِى٘ ئن ما ٌؿمى بـ "ملاهضة بغٍان" ،
الِاةمت بحن الىالًاث اإلاخدضة وهىلىضا في اإلااصة ألاولى  ،جِىم كلى مبضأ أهه ُ
ؾخلغض "لجىت بغٍان"
ُ
الازخالًاث التي لم حلغض كلى الخدُٕم  .جخٌّ خٖىمت هىلىضا مم هظه الٌٕغةٌ .لخبر التحكيم
والتحقيق مً ُبل "لجىة بريان" في جلٗ اإلالاهضة ٔاحغاءاث ُاةمت بجاهب ألازغي وٍخم جدضًض ٔل
منها لٌئاث مىٌصلت مً الِظاًا .في ملاهضة الخدُٕم اإلالمى٘ بها آلان ً ،خم وصٍ الخاالث التي ًخم
جِضًمها ئلى الخدُٕم بشٖل مسخلٍ ً
هىكا ما كً جلٗ الىاعصة في اإلالاهضة اإلاِترخت والاؾخثىاءاث
بشٖل زاص صُوذ بشٖل مسخلٍ .ولًٕ بشٖل كام في ٔلخا اإلالاهضجحن الخالًاث الِاهىهُت جسظم
للخدُٕمً .خم جِضًم الازخالًاث الِاهىهُت اإلاؿخثىاة  ،والازخالًاث هحر الِاهىهُت والازخالًاث التي ال
1
ًدٕم كليها الخدُٕم في الىاُم ئلى "لجىت بغٍان".
هىاْ حشابه بحن الخدُٕم والخىًُّ في ٔىنهما شٖل مً اشٖا٘ خل الجزاكاث وحؿىٍت الخالًاث،
لٕنهما ًسخلٌان في ان كملُت الخىًُّ ججغي مً ُبل شخص مداًض ٌلغي باإلاىًّ ،الظي ًجخمم مم
الاػغاي اإلالىُت وَلمل ملهما للخىصل الى حؿىٍت او ُغاع ،في خحن ان الخدُٕم ٌشبه الى خض ٓبحر
مدٕمت مصوغة ،لظلٗ ًدخاج املخٕم ؾماق صًاكاث الاػغاي طاث الشان وملغًت وحهت هـغهم،
وفي الىُذ الظي ٌلض ًُه ُغاع املخٕم ملؼماً ،ان الِغاع في الخىًُّ هى هحر ملؼم.

1

F.R.U.S,, 1928, VOLUME III, The Netherlands Minister ( Van Royen ) to the Secretary of State, Washington , June 27,
1928 .( 711.5612a/6).
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ً
أن الازخالًاث في هـغ هظه اإلالاهضة ًجب جِضًمها كلى أي خا٘ أوال ئلى "لجىت بغٍان " .ؾُٖىن هظا
حوُحرا ً
باليؿبت لهىلىضا ً
ٓبحرا في ؾُاؾتها .وكلى الغهم مً أن هىاْ اللضًض مً الضو٘ التي جىص في
ملاهضاتها كلى أهه ًجب اجباق ئحغاءاث الخىًُّ ُبل أي حؿىٍت أزغي للخالًاث  ،لًٕ الخٖىمت
اإلالُٕت لم ٌلض طلٗ صىابا .وػبِذ الؿلؼاث الهىلىضًت في حمُم ملاهضاتها هظا الىـام ً ،
وبىاء كلى
ػلب أخض ألاػغاي ً ،خم الخٕم كلى الازخالًاث الِاهىهُت في الخا٘ مً زال٘ الخدُٕم أو
الازخصاص الِظاتي في مدٕمت اللض٘ الضولُت الضاةمت  ،وأهه ًِؽ باالجٌاَ اإلاخباص٘ ًمًٕ أن
ً
جٖىن أوالُ .ضمذ ئلى لجىت الخىًُّ .وأن ملاهضاث الخدُٕم هظه ؾابِت كلى الازخالي ولِؿذ
ؾابِت كلى "ملاهضة بغٍان ".الازخالًاث التي جيشأ بلض ئبغام ملاهضة الخدُٕم الجضًضة والتي جِم في
هؼاُها  ،وبالخالي مؿدبلضة باإلاثل مً جؼبُّ ئحغاءاث "لجىت بغٍان ".ومؼلىب ً
أًظا ًُما ًخللّ
بملاهضة الخدُٕم الخالُت ً ،
هـغا ألن ًخم جمضًضها ٔل زمـ ؾىىاث  ،والتي ًخم بمىحبها في الىاُم
ئػالت أمض ٔل مغة ئبغام ملاهضة جدُٕم حضًضة .وان الظي صًم ئلى اشتراغ اإلااصة ألاولى مً "ملاهضة
بغٍان" الخُِِت الؼبُلُت  ،وهي أهه ال ًِخصغ ًِؽ كلى ملاهضاث الخدُٕم التي جم ئبغامها في لخـت
الخىُُم أو الخصضًّ كلى "ملاهضة بغٍان"  ،بل الوالب كلى ؤلاحغاء في "لجىت بغٍان"ٔ .اهذ هظه هي
الىُت الىاضخت ً
أًظا كىضما جم جىُُم ملاهضة الخدُٕم للام .18891
ئن اجٌاُُت  8891للدؿىٍت الؿلمُت للخالًاث الضولُت (التي صاصُذ كليها الىالًاث اإلاخدضة)
اهؼلِذ مً مبضأ آزغ .اط جىص اإلااصة  16مً جلٗ الاجٌاُُت كلى ما ًليُ :غاع الخدُٕم ملؼم ًِؽ
ألػغاي الجزاق ،وكىضما ًخللّ ألامغ بخٌؿحر اجٌاُُت شاعٓذ ًيها صو٘ أزغي هحر ألاػغاي اإلاخىاػكت ،
جِىم ألازحرة بازؼاع حمُم الضو٘ اإلاىُلت في الىُذ اإلاىاؾب  ،ولٖل مً هظه الضو٘ الخّ في الخضزل
أزىاء املخآمت .ئطا اؾخٌاص واخض أو أٓثر منهم مً هظا الخُاع ً ،ان الخٌؿحر الىاعص في الِغاع ملؼم
لهم ً
أًظا".
في مؿالت اهظمام ػغي زالث الى احغاءاث الخدُٕم اشاعث اإلاظٓغة الهىلىضًت الى ان طلٗ وعص في
ملاهضة الخدُٕم الهىلىضًت الاإلااهُت واإلالاهضة الهىلىضًت الٌغوؿُت وباإلاثل هصذ كلُه اإلالاهضة
ً
مإزغا.
الهىلىضًت الٌغوؿُت اإلابرمت
ًُما ًخللّ بمؿألت ما ئطا ٔان مً ألاًظل جغْ اإلالاهضة الجضًضة جدل مدل اجٌاُُت الخدُٕم
اإلاإعزت  3ماًى ٓ ، 8891ما هى مِترح في مؿىصة اإلالاهضة  ،أو حلل  31ماعؽ  8838جاعٍش هٌاط
اإلالاهضة الجضًضة  ،وجخؼلب مىاًِت مجلـ الشُىر في الىالًاث اإلاخدضة ومىاًِت الهُئت الدشغَلُت
1

F.R.U.S,, 1928, VOLUME III, The Netherlands Minister ( Van Royen ) to the Secretary of State, Washington , June 27,
1928 .( 711.5612a/6).
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ً
في هىلىضا ً
وُخا ػىٍالً .ىص وػٍغ الخاعحُت الهىلىضي ًُ ،ما ًخللّ باإلااصة  3مً اإلااصة  ، 2جِضًم
الاُتراح الخالي .ئن البىض الظي ًخم بمىحبه ئنهاء اإلالاهضة باشلاع زؼي مضجه كام واخض ً ،خمحز
بالبؿاػت الٕبحرة ولٕىه ًمثل صلىبت واخضة .مً شأن هظا الىـام أن ًمىذ أخض ألاػغاي  ،في الىُذ
الظي ُض ًيشأ ًُه ازخالي ً ،غصت للخىضًض باإلالاهضة ومىم الخالي مً جِضًمه ئلى الخدُٕم..
ًالخدُٕم واإلالاهضاث التي جىـمه جىلي الاهخمام بمؿاةل مخلضصة مثل جٌؿحر اإلالاهضة واإلاؿاةل
اإلاخللِت بالِاهىن الضولي واإلاؿاةل التي ًثبذ انها حشٖل زغُا الجؼام صولي وجداو٘ ان ججض خلىال
للمؿاةل التي ًدضر ًيها زغَ أي التزام صولي.
واكغب وػٍغ الشإون الخاعحُت الهىلىضي كً امخىاهه ئطا أمًٕ اؾخسضام مصؼلخاث هظه اإلااصة
ألاولى باإلاثل في اإلااصة ألاولى مً ملاهضة الخدُٕم ألامغٍُٕت الهىلىضًت.وإطا ٔاهذ خٖىمت الىالًاث
اإلاخدضة جٌظل بالؼغٍِت هٌؿها ٓما في مؿىصة اإلالاهضة ألامغٍُٕت الهىلىضًت  ،التي ُضمتها وػاعة
الخاعحُت مثل اؾخسضام الٖلماث "طاث الؼابم الضولي وما ئلى طلٗ" وكباعة "مباصب الِاهىن" كباعة
"ًجب جِضًم وما ئلى طلٗ" ًمًٕ الاخخٌاؾ باإلاؿىصة اإلاظٔىعة أكاله ٔاؾخمغاع للجملت ونهاًتها.
ووًِا للماصة الثاهُت مً ملاهضة البلضان الامغٍُٕت هىاْ اؾخثىاء للخالًاث التي جِم طمً الىالًت
الِظاةُت املخلُت ألي مً أػغاي الجزاق  ،وإطا ٔاهذ الِظُت جِم "طمً الىالًت الِظاةُت املخلُت
ألي مً ألاػغاي" ولٕنها جسظم في هٌـ الىُذ للِاهىن الضولي ً ،ال ًىحض ؾبب لسخبها مً
ً
وطىخا  ،أهه مً أحل مىم ُظُت ما مً الخدُٕم  ،ال ًٌٕي
الخدُٕمٌ .لض الِغاع ؤلاطافي بشٖل أٓثر
أن ًٖىن الازخالي ً ،
وًِا للدشغَم الضازلي للضولت ً ،يخمي ئلى ازخصاصها الِظاتي  ،ولًٕ هظا
ً
زاطلا للِاهىن الضوليً .مًٕ الخصى٘ كلى هٌـ الخدضًض الضُُّ
مؼلىب أال ًٖىن هظا الازخالي
ئلى خض ما كً ػغٍّ ئصزا٘ ٔلمت "شامل" ُبل "الىالًت الِظاةُت املخلُت" ولًٕ هص ملاهضة
البلضان ألامغٍُٕت أٓثر وطىخا .واُترخذ وػاعة الخاعحُت الهىلىضًت الواء كباعة جِى٘"التي جيخهي
2
بالخِاصم في  31ماعؽ ".8838
وباللمىم زلص املخٕم مآـ هىبغ الى ُغاع خٕمه لصالح مىٍُ هىلىضا وصغح بأن هىلىضا جمخلٗ
خّ اإلالُٕت الٌللُت لباإلااؽً :
وًِا للماصة ألاولى مً الاجٌاُُت الخاصت بخاعٍش ً 32ىاًغ  8831و ان
3
حؼٍغة باإلااؽ (أو مُاهجاؽ) حشٖل بأٓملها ً
حؼءا مً ألاعاض ي الهىلىضًت.
1

1

F.R.U.S,, 1928, VOLUME III,The Netherlands Minister ( Van Royen ) to the Secretary of State, Washington , June 27,
1928 .( 711.5612a/6).
2
The Netherlands Minister ( Van Royen ) to the Secretary of State 2, Washington , May 9, 1929. ( 711.5612a/27).
3
Island of Palmas Case to the United States in the Treaty of Paris (1898) after Spain's defeat in the Spanish-American.
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هظا هى الاؾخيخاج الظي جم الخىصل ئلُه كلى أؾاؽ الِىة اليؿبُت لللىاوًٍ التي اخخج بها ٔل ػغي
ً
خصغٍا كلى حؼء مدضوص مً ألاصلت اإلاخللِت بالٌترة التي ؾبِذ مباشغة وشىء الجزاقً .جب
 ،واإلابيُت
أن ًٌغض هظا الاؾخيخاج هٌؿه بِىة أٓبر ئطا أزظ املخٕم في الاكخباع ان حمُم ألاصلت التي جمُل ئلى
أهه ٔاهذ هىاْ أكما٘ كغض ؾلمي لؿُاصة هىلىضا صون اكتراض في الٌترة مً مً كام  8199ئلى كام
ً ً
 ، 8891والتي ًمًٕ اكخباعها صلُال ٔاًُا كلى وحىص الؿُاصة الهىلىضًت .لهظه ألاؾباب ُ ،غع املخٕم ،
ً
وًِا للماصة ألاولى مً الاجٌاُُت الخاصت بخاعٍش ً 32ىاًغ  ، 8831ان حؼٍغة باإلاا (أو مُاهجاؽ) حشٖل
1
في مجملها ً
حؼءا مً أعاض ي هىلىضا.
ولخآُض اخُِت هىلىضا بالجؼٍغة بلث وػٍغ زاعحُتها عؾالت الى هـحرة وػٍغ الخاعحُت الامغٍٖي آض ًيها
أن صؾخىع ٔىمىىلث الٌلبحن  ،اإلااصة  ، 8الِؿم ً ، 8صٍ أعاض ي طلٗ الٖىمىىلث كلى ان الٌلبحن
"جخألٍ مً حمُم ألاعاض ي التي جم الخىاػ٘ كنها للىالًاث اإلاخدضة بمىحب ملاهضة باعَـ اإلابرمت بحن
الىالًاث اإلاخدضة وإؾباهُا في الُىم اللاشغ مً ٔاهىن ألاو٘ (صٌؿمبر)  ،8181والتي جم جدضًض
خضوصها في اإلااصة الثالثت مً اإلالاهضة اإلاظٔىعة ً ،
حىبا ئلى حىب مم حمُم الجؼع اإلاىصىص كليها في
اإلالاهضة اإلابرمت في واشىؼً بحن الىالًاث اإلاخدضة وإؾباهُا في الُىم الؿابم مً هىًمبر  ، 8899وفي
اإلالاهضة اإلابرمت بحن الىالًاث اإلاخدضة وبغٍؼاهُا اللـمى في الُىم الثاوي مً ًىاًغ  8829وحمُم
ألاعاض ي التي ًىُها الخاطغ خٖىمت حؼع الٌلبحن جماعؽ الىالًت الِظاةُت".
وٍلمذ الِؿم اإلاظٔىع ئلى اإلااصة الثالثت مً ملاهضة باعَـ  ،اإلاىُلت مً ُبل الىالًاث اإلاخدضة
وإؾباهُا في  89صٌؿمبر  ، 8181والتي جدضص خضوص ألاعاض ي الٌلبُيُت .وآض لىـحره وػٍغ الخاعحُت
الامغٍُٕت أن حؼٍغة مُاهجاؽ (باإلااؽ)  ،التي جم جظمُنها حوغ ً
اًُا طمً هظه الخضوص  ،جيخمي ئلى
هىلىضا بمىحب ُغاع الخدُٕم الصاصع في  6أبغٍل  ، 8831الظي أصضعه املخٕم الضٓخىع مآـ هىبغ
 ،كلى أؾاؽ أن الجؼٍغة اإلالىُت ٔاهذ في خُاػة مؿخمغة  .وهدُجت لهظا الِغاع ً ،ان حؼٍغة مُاهجاؽ
ال جِم طمً خضوص اإلااصة الثالثت مً اإلالاهضة اإلاظٔىعةٓ .ما أن صؾخىع الٌلبحن ٌشحر ئلى جلٗ اإلااصة
صون ؤلاشاعة ئلى جلٗ الخُِِت أو بأي ػغٍِت أزغي حؿدبلض صغاخت حؼٍغة مُاهجاؽ مً أخٖامها.
وازخخم وػٍغ الخاعحُت الهىلىضًت في عؾالخه الى هـحره الامغٍٖي بالِى٘ ان خٖىمخه ؾخٖىن ممخىت
لىػاعة الخاعحُت الامغٍُٕت إلصضاع بُان ًإؾـ الخٌاهم كلى أن حؼٍغة مُاهجاؽ (باإلااؽ) لِؿذ
2
طمً الخضوص اإلاىصىص كليها في اإلااصة الثالثت مً الضؾخىع الٌلبُني.
1

Permanent Court of Arbitration. The Island of Palmas case (Or miangas),United Of America and the Netherlands,
Arbitrator M. Huber, The Hague, 4 April 1928.
2
F.R.US, 1935, THE BRITISH COMMONWEALTH; EUROPE, VOLUME II,711.5614/300,The Netherland Minister ( Van
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هسلص الى الِى٘ ان الخدُٕم في اللالُاث الضولُت مؿالت مهمت في اػاع اللالُاث الضولُت وازظث
مؿاخت مً الاهخمام في خل ٓثحر مً اإلاؿاةل الخالًُت ،وبالخالي ًان اهمُت هظه اإلاؿالت حللذ
الضو٘ ٔاًت جىلي اهمُت للِض ملاهضاث صولُت جدضص الُاث الخدُٕم وجخابم جؼىعاث هظه اإلاؿالت
باهخمامً ،ظال كً ان اللالُاث الضولُت شهضث زظىق ٓثحر مً اإلاؿاةل الخالًُت للخدُٕم.
وهالخف ان املخٕم اإلاؿخِل اإلانهي الظي ًمخلٗ اصواث وزِاًت وُىاهحن اجساط الِغاع ججلل مىه
شخصُت ُاهىهُت جاعٍسُت ًترْ ازغا مهما في مجا٘ ًع الجزاكاث وخل اإلاشٕالث ،وجؼصاص اهمُت هظا
الامغ بؿبب ان ُغاع املخٕم ًٖىن ملؼما بمىحب ملاهضاث واجٌاُُاث جدضص الُاث الخدُٕم.
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