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ىيئة التحرير واللجنة العلمية االستذارية
رئيس التحرير
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المجلة الدولية للدراسات التاريخية واالجتماعية
الدياسات والقهاعد واالجراءات

تخحب السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية واالجتساعية البحػث العمسية السكتػبة وفقا
لمسعاييخ العمسية في اي مغ الحقػل الجراسات التاريخية او العمػم السداعجة ذات العالقة ويذسل ذلظ
كل العمػم نط اخ لصبيعة التاريخ كعمع يتشاول الشذاشات االندانية كافة مع مخاعاة عجم تعارض االعسال
العمسية السقجمة لمشذخ مع العقائج الدساوية ،واال تتخح ايو صفة سياسية واال تتعارض مع االعخاف
واالخالق الحسيجة ،وان تتدع بالججة واألصالة والسػوػعية وتكتب بمغو سميسو واسمػب واوح.
سياسات النذر
تدعى السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية واالجتساعية الى استيعاب روافج كل االفكار
والثقافات ذات البعج التاريخي ويدعجىا ان تدتقبل مداىسات االفاول وسغ اقدام الجورية البحػث
والجراسات عخوض الكتب عخوض االشاريح الجامعية وتقاريخ المقاءات العمسية.
ىيئو التحرير
تعصي ىيئة التحخيخ األولػية في الشذخ والعخوض والتقاريخ حدب األسبكية الدمشية الػاردة لمسجمة،
ووفقا العتبارات عمسية و فشية تخاىا ىيئو التحخيخ.
وتقػم ىيئو التحخيخ بالقخاءة األولية لمبحػث العمسية السقجمة لمشذخ بالسجمة لمتأكج مغ تػافخ مقػمات
البحث العمسي وتخزع البحػث والجراسات والسقاالت بعج ذلظ لمتحكيع العمسي والسخاجعة المغػية.
يحق لييئة التحخيخ اجخاء التعجيالت الذكمية عمى السادة السقجمة لمشذخ لتكغ وفق السعيار تشديق
الشز في عسػديغ مع مخاعاة تػافق حجع ونػع الخط مع ندخو السقال السعياري.
ىيئو التحكيم

يعتسج قخار قبػل البحػث السقجمة لمشذخ عمى تػصيو ىيئو التحخيخ والسحكسيغ ،اذ تجخي عسمية التحكيع

الدخي لالبحاث السقجمة وفقا الستسارة خاصة بحلظ.

يدتشج السحكسػن في ق اخراتيع في تحكيع البحث الى السجى ارتباط البحث بحقل السعخفة والكيسة العمسية
لشتائجو ومجى اصالو افكار البحث ومػوػعيو ودقو االدبيات السختبصة بسػوػع البحث وشسػليا،
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فزال عغ سالمو السشيج العمسي السدتخجم في الجراسة ومجى مالءمة البيانات والشتائج الشيائية
لفخويات البحث وسالمو تشطيع اسمػب العخض مغ حيث صياغة االفكار ولغة البحث وجػده الججاول
واالشكال والرػر وووػحيا.

البحػث والجراسات التي يقتخح السحكسػن اجخاء تعجيالت جحريو عمييا تعادل الى اصحابيا ألجخائيا في
مػعج اقراه اسبػعيغ مغ تاريخ ارسال التعجيالت السقتخحة الى السؤلف اما اذا كشت التعجيالت شفيفة

فتقػم ىيئو التحخيخ بإجخائيا.
تبحل ىيئو التحخيخ الجيج الال زم إلتسام عسميو التحكيع مغ متابعو اجخاءات التعجيل والتحقق مغ استيفاء
الترػيبات والتعجيالت السصمػبة حتى التػصل الى قخار بذأن كل بحث مقجم مغ قبل الشذخ بحيث يتع
اخترار الػقت االزم لحلظ الى أدني مسكغ.
في حالو عج م مشاسبو البحث لمشذخ تقػم الجورية بأخصار الباحث بحلظ ،اما بالشدبة لمبحػث السقبػلة
والتي اجتازت التحكيع وفق الزػابط العمسية الستعارف عمييا واستػفت قػاعج وشخوط الشذخ بالسجمة
فيسشح كل باحث افاده بقبػل بحثو لمشذخ.
البحهث والدراسات العلمية
تقبل االعسال العمسي ة السكتػبة بالمغتيغ العخبية واإلنجميدية التي لع يدبق نذخىا وتقجيسيا لمشذخ في
مجمو الكتخونيو او مصبػعة اخخى.
يجب ان يتدع البحث العمسي بالجػدة واألصالة في مػوػعو ومشيجو وعخوو متػافقا مع عشػانو.

التدام الكتاب باألمانة العمسية في نقل السعمػمات واقتباس االفكار وعدوىا ألصحابيا وتػثيقيا بالصخق

العمسية الستعارف عمييا.
اعتساد االصػل العمسية في اعجاد وكتابو البحث مغ تػثيق وىػامر ومرادر ومخاجع مع االلتدام
بعالقات التخقيع الستشػعة.
اعصاء مداحة واسعة لمتحميل واالستشباط والقخاءات الفكخية والتػقعات السدتقبمية بالشدبة لمسػوػعات
التي تأخح بعجا تاريخيا سياسيا.
ارشادات السؤلفيغ (االشتخاشات الذكمية والسشيجية)
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يشبغي اال يديج حجع البحث عمى ثالثيغ  30صفحو وال يقل عغ  12صفحة حجع ، A4مع االلتدام

بالقػاعج الستعارف عمييا عالسيا بذكل البحػث بحيث يكػن السحتػى حدب التدمدل ممخز مقجمو
مػوػع البحث خاتسو مالحق االشكال الججاول اليػامر السخاجع .
عنهان البحث

يجب ان ال يتجاوز عشػان البحث عذخيغ  20كمسو وان يتشاسب مع مزسػن البحث ويجل عميو او

يتزسغ االستشداخ الخئيدي.
نبذه عن المؤلف والمؤلفين

يقجم مع البحث نبحه عغ كل مؤلف في حجود  50كمسو تبيغ اخخ درجة عمسية حرل عمييا واسع
الجامعة والكمية والقدع التي حرل مشيا عمى الجرجة العمسية والدشة والػضيفة الحالية والسؤسدة او
الجية او الجامعة التي يعسل لجييا والسجاالت الخئيدية الىتساماتو البحثية مع تػويح عشػان السخاسمة

العشػان البخيجي وارقام التميفػن السػبايل الجػال والفاكذ.
صهر شخرية
تخسل صػره واوحة لذخز الكاتب لشذخىا مع .
ملخص البحث

يجب تقجيع ممخز بالمغة االنكميدية لمبحػث والجراسات بالمغة العخبية في حجود  100الى  150كمسة،
اما البحػث والجراسات بالمغة اإلنجميدية يخفق معيا ممخز بالمغة العخبية في حجود  150الى 200
كمسة.
الكلمات المفتاحية

الكمسات التي تدتخجم لمفيخسة ال تتجاوز عذخه كمسات يختاره الباحث بسا يتػاكب مع مزسػن البحث
وفي حالو عجم ذكخىا تقػم ىيئو التحخيخ باختيارىا عشج فيخسة السقال وادراجو في قػاعج البيانات بغخض
ضيػر البحث اثشاء عسمية البحث واالستخجاع عمى شبكو االنتخنيت.

مجال البحث

اإلشارة الى مجال تخرز البحث السخسل العام والجقيق.
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المقدمة

تزسغ السقجمة بػوػح دواعي اجخاء البحث واليجف وتداؤالت وفخويات البحث مع ذكخ الجراسات

الدابقة ذات العالقة.
مهضهع البحث

يخاعي ان تتع كتابة البحث بمغة سميسو واوحو مخكدة ،وبأسمػب عمسي حيادي ويشبغي ان تكػن الصخق
البحثية والسشيجية السدتخجمة واوحو ومالئسو لتحقيق اليجف وتتػفخ فييا الجقة العمسية مع مخاعاه
السشاقذة والتحميل السػوػعي اليادف في وػء السعمػمات الستػفخة بعيجا عغ الحذػ تكخار الدخد.
الججاول واالشكال يشبغي تخقيع كل ججول شكل مع ذكخ عشػان يجل عمى فحػاه واإلشارة اليو في متغ
البحث عمى ان يجرج في السالحق ويسكغ ووع الججاول في متغ البحث اذا دعت الزخورة الى ذلظ.

خاتسة البحث تحتػي عمى عخض مػوػعي لمشتائج والتػصيات الشاتجة عغ محتػى البحث عمى ان
تكػن مػجده بذكل واوح وال تأتي مكخره لسا سبق ان تشاولو الباحث في اجداء سابقو مغ مػوػع
البحث .
اليهامش
يجب ادراج اليػامر بصخيقة الكتخونية في اسفل كل صفحة في شكل ارقام متدمدمو لكل صفحة ،ووفقا
لجليل شيكاغػ.
حجم ونهع الحروف
تعتسج السجمة الجولية لمجراسات التاريخية حخف  Sakkal Majallaحجع  20غامس لمعشػان الخئيدي
وحجع 18غامس لمعشػان الفخعي وحجع  16غامس لمستغ وحجع  14عادي لميػامر.
عخوض الكتب
 تشذخ السجمة السخاجعات التقييسية لمكتب العخبية واألجشبية حجيثو الشذخ.
 يجب ان يعالج الكتاب احجى القزايا او السجاالت التاريخية الستعجة ويذتسل عمى اوافو
عمسيو ججيجه.


يعخض الكتاب ممخرا وافيا لسحتػيات الكتاب مع بيان اىع اوجو التسيد واوجو القرػر وابخاز
بيانات الكاتب كاممو في اول عخض اسع السؤلف
الشذخ سشو الشذخ الدمدمة عجد الرفحات .
7
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 اال تديج عجد الرفحات العخض عغ  8صفحات.
عروض االطاريح الجامعية
 تشذخ الجورية عخوض االشاريح الجامعية رسائل الجكتػراه والساجدتيخ التي تع اجازتيا بالفعل
ويخاعي في السػوػعات السعخووة ان تكػن حجيثو وتسثل اوافة عمسية ججيجة في احجى

حقػل الجراسات التاريخية وا لعمػم ذات العالقة .وخاصة التي تعالج مػوػعات فكخية تاريخية

تديع في ووع اشار نطخي لسجرسة تاريخية ججيجة.

 ابخاز البيشات كسا وردت في اول العخض اسع الباحث اسع السذخف الكمية الجامعة الجولة سشو
اإلجازة.
 ان يذسل العخض عمى مقجمة لبيان اىسية مػوػع البحث مع ممخز لسذكمة مػوػع البحث
وكيفية تحجيجىا.
 ممخز لسشيج البحث وفخووو وعيشتو وادواتو وخاتسة الىع ما تػصل اليو الباحث مغ نتائج.
 وال تديج عجد صفحات عخض االشخوحة او الخسالة عغ  8صفحات.
تقارير اللقاءات التعليمية
 تخحب السجمة بشذخ التقاريخ العمسية عغ الشجوات والسؤتسخات والحمقات الشقاشية سيشسار الحجيثة
االنعقاد والتي تترل مػوػعاتيا بالجراسات التاريخية واالجتساعية واالندانية.


يذتخط ان يغصي التقخيخ فعاليات المقاء نػه مؤتسخ ورشو عسل سيشسار مخك اد عمى االبحاث
العمسية واوراق العسل السقجمة ونتائجيا واىع التػصيات التي يتػصل الييا المقاء.

 ال تديج عج صفحات التقخيخ عغ  6صفحات.
قهاعد عامة

تخسل كافو االعسال السصمػبة لمشذخ بريغو وورد ,وال يمتفت الى اي صيغ اخخى .

السداىسػن لمسخة االولى مغ اعزاء ىيئو التجريذ بالجامعات يخسمػن اعساليع مرحػبة بديخىع العمسية
وفقا أحجث نسػذج مع صػرة شخرية واوحة.
تختيب االبحاث عشج نذخىا في السجمة وفق اعتبارات فشية ال عالقة ليا بسكانة الباحث او قيسة البحث.

حقػق السؤلف
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 السؤلف مدئػل مدئػليو كاممو عسا يقجمو لمشذخ بالسجمة وعغ تػفخ األمانة العمسية بو سػاء
لسػوػعو او لسحتػاه ولكل ما يخد بشرو وفي االشارة الى السخاجع ومرادر السعمػمات.
 جسيع اآلراء واالفكار والسعمػمات الػاردة بالبحث تعبخ عغ راي أحج غيخه وليذ لمسجمة او ىيئة
التحخيخ ايو مدئػليو في ذلظ.
 تخسل السجمة لكل صاحب بحث مشذػر ندخة الكتخونية متكاممة لمعجد الرادر.

 يحق لمكاتب اعاده نذخ البحث برػره ورقيو او الكتخونيو بعج نذخه في السجمة دون الخجػع
لييئة التحخيخ ويحق لمسجمة اعاده نذخ السقاالت والبحػث برػره ورقية لغايات غيخ ربحية دون
الخجػع لمكاتب.
 يحق لمسجمة اعاده نذخ البحث السقبػل مشفرال او وسغ مجسػعو مغ السداىسات العمسية
االخخى بمغتيا األصمية او متخجسة الى ايو لغة اخخى وذلظ برػره الكتخونيو او ورقية لغايات

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

االصدارات والتهزيع

 ترجر السجمة الجولية لمجراسات التاريخية بذكل دوري فرمي ،ومغ السسكغ ان ترجر شيخيا
وفقا لالبحاث السقجمة والسمفات العمسية.
 السجمة متاحة لمقخاءة والتحسيل عبخ مػقعيا االلكتخوني عمى شبكو االنتخنيت.


تخسل االعجاد الججيجة الى كتاب السجمة عمى بخيجىع االلكتخوني الخاص.

 يتع االعالن عغ صجور الجورية عبخ السػاقع الستخررة والسجسػعات البخيجية والذبكات
االجتساعية.
رسهم النذر 211 :دوالر
المراسالت

تخسل االعسال السصمػبة لمشذخ الى رئيذ التحخيخ
historical.magazine2015@gmail.com
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التحكيع في العالقات الجولية ..دراسة تاريخية في الػثائق االمخيكية
معاهجات التحكيع بيغ الػاليات الستحجة واوربا عام 2:39
االستاذ الجكتػر

ابخاهيع سعيج البيزاني

مقجمة في السفيػـ والمسحة التاريخية

القزاء والتحكيع الجولياف وسيمتاف سمسيتاف لحل الشداعات الجولية بصخؽ قانػنية .والفخؽ بيغ
التحكيع والقزاء الجولييغ مغ الشاحية التاريخية ،فالتحكيع أقجـ مغ القزاء ،وكاف انذاء محكسة

العجؿ الجولية الجائسة مشعصفا ميسا في تاريخ التحكيع.
والتحكيع كسا تعخفو اتفاؾية الىاؼ األولى لعاـ  1907ىػ شخيقة لفس الشداعات بيغ الجوؿ
وغيخىا م غ األشخاص الجولية بػساشة محكع أو أكثخ مغ اختيارىا وعمى أساس الحق .وىػ
يعخؼ التحكيع بأنو وسيمة لحدع نداع بيغ شخريغ أو أكثخ
شخيقة قانػنية لق اخراتو قػة اإللداـ .و َّ

مغ أشخاص القانػف الجولي بػاسصة حكع صادر عغ محكع أو مجسػعة محكسيغ يختاروف مغ
قبل الجوؿ الستشازعة .ويعخؼ القزاء الجولي بأنو وسيمة لحدع نداع بيغ شخريغ أو أكثخ مغ

أشخاص القانػف الجولي بػاسصة حكع (قانػني) صادر عغ ىيئة دائسة تزع قزاة مدتقميغ

جخػ اختيارىع مدبقاً وبرػرة مدتقمة عغ إرادة الستشازعيغ.

1

ويمتقي التحكيع والقزاء كػنيسا وسيمة سمسية لحل السشازعات الجولية ،وانيسا وسيمة لحل نداع

دولي بيغ شخريغ أو أكثخ مغ أشخاص القانػف الجولي ،وما يداؿ بعس السؤلفيغ يذيخوف إلى
الجوؿ عمى أنيا أشخاص القانػف الجولي الػحيجة  ،وأف التحكيع والقزاء الجولييغ مفتػحاف في
الشداعات الػاقعة ال بيغ الجوؿ فحدب بل بيغ الجوؿ والسشطسات الجولية .ويذتخكاف في انيسا

وسيمة لحدع الشداع بيغ أشخاص القانػف الجولي عغ شخيق حكع .أما نقاط االختالؼ بيغ

التحكيع والقزاء الجولييغ ،فاف القزاء الجولي يقجـ الشداع إلى ىيئة دائسة يدبق وجػدىا وجػد
1

دمحم عديد شكخؼ ،القزاء والتحكيع الجولياف ،السجمج :السجمج الدادس :عمع الفقو ػ السحكسة األوربية لحقػؽ

اإلنداف رقع الرفحة ضسغ السجمج .365 :
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الشداع نفدو ويدتسخ بعج انتيائو .أما في التحكيع الجولي فالشداع يقجـ إلى ىيئة مؤقتة يتحقق
وجػدىا بػجػد الشداع نفدو ويشعجـ بانتيائو .فإذا ما نذأ نداع بيغ دولتيغ وأرادتا إحالتو إلى
التحكيع فإنيسا تػقعاف اتفاقاً يتزسغ مػضػع الشداع و أسساء السحكسيغ الحيغ اعتسجتيع الجولتاف

ليشطخوا فييا.

1

وفي القزاء ىشاؾ قزاة مدتقميغ عغ رغبة األشخاؼ السعشييغ .يقػؿ نطاـ محكسة العجؿ
الجولية الجائسة الحؼ تبشاه واضعػ نطاـ السحكسة الحالية إف السحكسة تتألف مغ خسدة عذخ

قاضياً يختاروف بغس الشطخ عغ جشدياتيع مغ قبل مجمذ األمغ والجسعية العامة لألمع

الستحجة ،أما في التحكيع فإف الجوؿ ىي التي تختار السحكسيغ في قزيتيا ،وبدبب تػافخ صفة
الجيسػمة في القزاء ،فإف االجتياد القزائي مدتسخ ومتػاصل ،ومتكامل بعكذ االجتياد
الرادر عغ التحكيع فيػ مشقصع وغيخ متكامل ،وىحا ما حجا بالسجسػعة الجولية أكثخ مغ مخة
إلى تأليف ىيئات لمتشديق والخبط بيغ االجتيادات التحكيسية عمى نحػ يجعميا تديع كاجتيادات

السحاكع الجولية في نسػ القزاء الجولي وتصػيخه .2وبالعسػـ فاف التحكيع يشذأ نتيجة ضيػر
الشداع ،وباألخز ضيػر الشداع ذات الصابع الجولي.
والسشازعة لغة ،فاف ندع الذيء مغ مكانو يعشي قمعو  ،مغ باب ضخب ،ونازعو مشازعة  ،أؼ
جاذبة في الخرػمة  ،وبيشي ع نداعو (بالفتح) أؼ خرػمة في حق  ،التشازع التخاصع  ،وأنتدع

الذيء فأنتدع أؼ اقتمعو فاقتمع  ،وتشازع القػـ أؼ اخترسػا 3.وفي قػلو تعالى في كتابو الكخيع
َشيعػا َّ ِ
ِ
(ياأَي َّ ِ
ػؿ َوأ ُْولِي ْاأل َْم ِخ ِم ْش ُك ْع َفِإ ْف تََش َاز ْعتُ ْع ِفي َشي ٍء َف ُخُّدوهُ ِإَلى
يعػا َّ
ُّيا الح َ
َّللاَ َوأَش ُ
آم ُشػا أ ُ
الخُس َ
َ َ
يغ َ
ْ
4
ػؿ ِإف كشتع تؤ ِمشػف ِب َّ ِ
ِ ِ
َح َد ُغ تَأ ِْويالً).
َّ
َّللاِ َو َّ
الخُس ِ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
اَّلل َواْلَي ْػ ِـ اآلخ ِخ َذل َظ َخ ْيٌخ َوأ ْ

1
2
3
4

سػرة الشداء  ،اآلية . 59
دمحم عديد شكخؼ ،السرجر الدابق.

أبغ مشطػر  ،لداف العخب  ،الجدء الثامغ  ،ص351
سػرة الشداء  ،اآلية . 59
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واصصالحا عخؼ الشداع الجولي بأنو (االدعاءات الستشاقزة بيغ شخريغ قانػنيغ دولييغ أو

أكثخ) 1.ويػصف ايزا بانو (الخالؼ الحؼ يشذأ بيغ دولتيغ عمى مػضػع قانػني أو حادث
معيغ وبدبب وجػد تعارض في مرالحيسا االقترادية أو الدياسية أو العدكخية وتبايغ

حججيسا القانػنية بذأنيا) 2.ؼيسا ذىب البعس إلى تعخيف الشداع الجولي بأنو تمظ الحالة التي

تتزسغ تبايغ وجيات الشطخ واختالفيا حػؿ مدائل غالباً ما تكػف محكػمة باعتبارات ذات

شبيعة قانػنية .أما محكسة العجؿ الجولية الجائسة فعخفت الشداع الجولي في قخارىا الرادر بتاريخ

 3آب  1924في قزية مافخوميتذ بأنو (خالؼ بيغ دولتيغ عمى مدألة قانػنية أو حادث
معيغ أو بدبب تعارض وجيات نطخىسا القانػنية أو مرالحيسا).

3

في حيغ نجج اف محكسة العجؿ الجولية قج عخفت الشداع الجولي في ق اخراىا الرادر بذأف قزية

حق السخور في األراضي اليشجية عمى أنو (عجـ االتفاؽ حػؿ مدألة مغ الػاقع أو القانػف ،

وبسعشى آخخ ىػ التعارض في الجعاوػ القانػنية أو السرالح بيغ شخريغ).

4

فأف مرالح الجوؿ أو أشخاص القانػف الجولي قج تتعارض في مدائل معيشة وقج تختمف وجيات

نطخىا في نػاح قانػنية أو واقعية وأف ىحا التعارض واالختالؼ يشبغي تدػيتو مشعاً لتصػره

وا حتساالت تحػلو إلى نداع أوسع قج يقػد إلى حخب وما تجخه ىحه الحخب مغ ويالت ،وليحا فأف
1سييل حديغ الفتالوؼ  ،السشازعات الجولية  :دراسة في تدػية السشازعات الجولية بالػسائل الدمسية واستخجاـ

القػة العدكخية في ضػء أحكاـ القانػف الجولي وتصبيقاتيا العمسية في الشداع الع اخقي  -اإليخاني، 1986 ،
ص. 25
2

عراـ العصية  ،القانػف الجولي العاـ  ،ط ، 4لدشة  ، 1987ص . 379نقال عغ خمف رمزاف دمحم

بالؿ الجبػرؼ ،ماـية السشازعات الجولية والػسائل الدمسية لتدػيتيا عبخ التاريخ  ،دور السشطسات الجولية في

تدػية السشازعات ،ص.20-11
3

شارؿ روسػ  ،القانػف الجولي العاـ  ،تخجسة شكخ هللا خميفة  ،األىمية لمشذخ  ،بيخوت ،1982 ،

ص .283نقال عغ خمف رمزاف دمحم بالؿ الجبػرؼ ،السرجر الدابق.
4

إبخاـيع دمحم العشاني  ،المجػء إلى التحكيع الجولي  ،مغ مشذػرات دار الفكخ العخبي  ،ط ، 1لدشة 1973

 ،ص 202نقالً عغ مجسػعة أحكاـ محكسة العجؿ الجولية  ، 1957ص. 149-125
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الجوؿ والسشطسات الجولية تحخص عمى وضع األسذ الرحيحة لحل ىحه السشازعات وبسا يكفل

حساية األمغ والدمع الجولييغ  1.وبالتالي كاف التحكيع احج ابخز ىحه الدبل لحل الشداعات.
لسحة تاريخية

عمى الخغع مغ اف الشدعة العجوانية والتػسعية كانت ىي الدسة السسيدة لمذعػب القجيسة  ،وكل
شعب يحاوؿ إخزاع اآلخخ لدمصانو  ،إال إف ذلظ ال يشفي أبجاً إف تمظ الذعػب كانت تحاوؿ

تشطيع سيخ عالقاتيا مغ خالؿ بعس القػاعج القانػنية البديصة ،ففي العخاؽ القجيع تزسشت

معاىجة الرمح السعقػدة بيغ مجيشتي لكر وأوما عاـ ( 3001ؽ.ـ) أمػ اًر تتعمق بفس

السشازعات بيغ الصخفيغ ،أما في السجتسع اليػناني فكانت ىشاؾ روابط وصفات مذتخكة  ،تجسع

بيغ السجف اليػنانية  ،إذ كانت ىحه السجف تتبادؿ الدفخاء وتعقج السعاىجات لفس السشازعات بيشيا

بالصخؽ ا لدمسية .ولمخوماف قػاعج قانػنية لفس السشازعات بيغ الخوماف واألجانب أو األجانب
أنفديع السػجػديغ داخل روما ضسغ إشار قانػف الذعػب ،أو مغ خالؿ ما يدسى بشطاـ

التحكيع اإلغخيقي – الخوماني ،ألف الخوماف لع يذاءوا اف يشتدعػا مغ البالد التي خزعت
لحكسيع عاداتيا الدابقة في االلتجاء إلى التحكيع ،أما العخب فيخػ الكثيخ مغ الباحثيغ أنيع

كانػا مغ األمع الدباقة التي حخمت الحخب في العالقات الجولية وحبحت المجػء إلى الػسائل
الدمسية لحل السشازعات ،وخيخ دليل عمى ذلظ ما ورد في اختالؼ الؿبائل العخبية عمى وضع
الحجخ األسػد عشج إعادة بشاء الكعبة حيث احتجـ الخالؼ إلى درجة كادت الؿبائل ؼيو أف
تتقاتل فأشار البعس عمييع بأف يحتكسػا إلى أوؿ قادـ فكاف اف احتكسػا إلى الخسػؿ دمحم (صمى
هللا عميو والة وسمع) ولع يكغ قج بعث بعج .اف ىحا يؤكج اف العخب قج لجأوا قبل اإلسالـ إلى
التحكيع كػسيمة سمسية لفس السشازعات.

1
2

2

خمف رمزاف دمحم بالؿ الجبػرؼ ،السرجر الدابق.
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اإلنداف رقع الرفحة ضسغ السجمج .365 :
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وكاف التحكيع حاض اخ في العرػر الػسصى ،وعخفت الذخيعة اإلسالمية التحكيع في معامالت
الشاس في قػلو تعالى﴿ :فابعثُػا حكساَ مغ ِ ِ
أىِم َيا﴾ .1وكانت اوربا تحتكع في
َْ َ َ
وح َكس ًا مغ ْ
ْ
أىمو َ
مشازعاتيا إلى البابا أو إلى اإلمبخاشػر .وعشجما ضعفت سمصتو عشج ضيػر الحخكات والجوؿ
القػمية وبجأت الحخكات القػمية باالشتجاد تخاجع التحكيع قميالً .ولكغ ىحا لع يسشع تأليف ىيئات
2

خاصة تتفق الجوؿ عمى تأليفيا بسشاسبة الشداع الحؼ ييجد االتراؿ بيغ الجوؿ.

نطست معاىجة الدالـ السعقػدة سشة  1147بيغ حاكسي ىػلشجا والفالنجر مدائل فس
الس شازعات بيغ الصخفيغ حػؿ مدائل تحجيج التعػيزات عغ الخدائخ التي نجست عغ الحخب
وأوكمت السيسة إلى لجشة تحكيع مؤلفة مغ أثشي عذخ شخراً  ،وشبقاً لسعاىجة معقػدة بيشيسا
لفس مشازعات الحجود التجأ ممكا ىشغاريا وبػـيسيا إلى شارؿ رانجػا ممظ نابػلي محكساً في

فس الشداع وذلظ في عاـ 1276ـ.

3

وكانت معاىجة وستفاليا السعقػدة عاـ 1648ـ فتعج نقصة تحػؿ ىامة في حياة أوربا  ،إذ عقج
ألوؿ مخة مؤتسخ بيغ دوليا وبسحس إرادتيا لالتفاؽ عمى حل لمسشازعات والسذاكل ؼيسا بيشيا ،

حيث يعجىا الكثيخوف أنيا قج وضعت الحجخ األساس لدياسة التػازف الجولي وفي عاـ 1669

عقجت معاىجة لفس السشازعات بيغ إنكمت اخ وسافػؼ تزسشت قػاعج عجيجة يمجأ إلييا عشج حرػؿ

مشازعات بيغ رعاياىع  .أما في القخف الثامغ عذخ فقج عقج ت اتفاؾية ) (Jayبيغ الػاليات
الستحجة األمخيكية مغ جية وبخيصانيا مغ جية أخخػ وذلظ في نػفسبخ مغ عاـ  . 1794حيث
اتفقت الجولتاف عمى تدػية العجيج مغ السشازعات بيشيسا عغ شخيق لجشة تحكيع تشطخ كل نداع
عمى حجة وتشتيي ميستيا بانتياء الشداع والتػصل إلى تدػية سمسية لو .
1
2
3
4

4

الشداء 53

دمحم عديد شكخؼ ،السرجر الدابق.
دمحم شمعت الغشيسي  ،مرجر سابق  ،ص32-31

عبج العديد دمحم سخحاف  ،دور محكسة العجؿ الجولية في تدػية السشازعات الجولية وإرساء مبادغ القانػف

الجولي العاـ مع التصبيق عمى مذكمة الذخؽ األوسط  ،ط ، 1986 2ص. 9
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ضخورات البحث ومقجماتو التاريخية الرحيحة تفخض عميشا اف نقجـ قخاءة مػجدة الىع القػانيغ
والسعاىجات التي كانت مخجعيات لسعاىجات التحكيع التي عقجتيا الػاليات الستحجة عاـ ،1928
اذ اشارت السعاىجات الى ثالث مخجعيات ميسة ،االولى معاىجات التدػية الدمسية لعاـ 1899
 ،اذ عقج مؤتسخ الدالـ الجولي االوؿ لعاـ ،1899ثع عقج مؤتسخ الدالـ الثاني لمجوؿ التي لع
تذارؾ في السؤتسخ االوؿ ،والثانية معاىجات التحكيع لعاـ  .1908اذ اف مغ مؤتسخ الدالـ

لجوؿ أمخيكا الػسصى الحؼ عقج في واششصغ في عاـ  ،1908وقع السشجوبػف الحيغ مثمػا مختمف

دوؿ أمخيكا الػسصى في ذلظ السؤتسخ  ،مغ بيغ معاىجات أخخػ  ،معاىجة تشز عمى إنذاء
لسحكسة تحكيع دائسة مغ السأمػؿ ليا أف تداىع في رفاـية األمع السعشية .وجخػ التفاوض بيغ

الجوؿ لعقج معاىجات ليحا الغخض.

1

وبيجؼ معخفة مزاميغ واتجاىات معاىجات التحكيع لعاـ  ،1908فقج اختخت معاىجة التحكيع
التي وقعت بيغ الػاليات الستحجة وفخندا ،اذ تشز عمى الخزػع لمتحكيع في جسيع السدائل
ذات الصبيعة القانػنية أو الستعمقة بتفديخ السعاىجات  ،والتي قج تشذأ بيغ البمجيغ والتي قج ال

يكػف مغ السسكغ التدػية عغ شخيق الجبمػماسية  ،تع إبخاميا وتػؾيعيا مغ قبل السفػضيغ

السعشييغ في واششصغ  ،في اليػـ العاشخ مغ فبخايخ  ،سشة ألف وتدعسائة وثسانية ،وتذيخ
السعاىج ة الى إف حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية وحكػمة الجسيػرية الفخندية السػقعيغ عمى
اتفاؾية التدػية الدمسية لمسشازعات الجولية السبخمة في الىاؼ في  29يػليػ  ،1899اذ أنو
بسػجب السادة التاسعة عذخة مغ تمظ االتفاؾية  ،تحتفع األشخاؼ الستعاقجة لشفديا بالحق في

إبخاـ اتفاقات  ،بيجؼ إحالة جسيع السدائل التي تخػ أنو مغ السسكغ شخحيا إلى التحكيع  ،فقج
اكجت السادة األولى اف

الخالفات التي قج تشذأ ذات شبيعة قانػنية  ،أو تتعمق بتفديخ

السعاىجات القائسة بيغ الصخفيغ الستعاقجيغ  ،والتي قج ال يكػف مغ السسكغ تدػيتيا بالجبمػماسية
 ،تُحاؿ إلى محكسة التحكيع الجائسة السشذأة في الىاؼ عغ شخيق اتفاؾية  29يػليػ ، 1899
F.R.U.S, DECEMBER 8, 1908,File No. 8183/162–164. Ambassador Thompson
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بذخط  ،أنيا ال تؤثخ عمى السرالح الحيػية  ،أو االستقالؿ  ،أو شخؼ الجولتيغ الستعاقجتيغ ،
وال تعشي مرالح شخؼ ثالث .في حيغ اف السادة الثانية تقػؿ انو

في كل حالة فخدية  ،يجب

عمى األشخاؼ الستعاقجة  ،قبل االستئشاؼ أماـ محكسة التحكيع الجائسة  ،إبخاـ اتفاؾية خاصة
تحجد بػضػح السدألة الستشازع عمييا  ،ونصاؽ صالحيات السحكسيغ  ،والفتخات التي يجب
تحجيجىا لتذكيل ىيئة التحكيع ،والسخاحل الستعجدة لإلجخاءات.

1

وبالتالي فقج وقعت الػاليات

الستحجة سمدمة مغ معاىجات التحكيع في عاـ  1908مع مجسػعة مغ دوؿ العالع تذسل اوربا
وامخيكا الالتيشية وروسيا والريغ.
والسخجعية الثالثة التي اعتسجت عمييا معاىجات التحكيع التي عقجتيا الػاليات الستحجة في عاـ
 1928ىي معاىجات الدالـ التي وقعت عامي  1913و  ،1914او ما يصمق عميو معاىجات
بخياف ندبة الى وزيخ الخارجية االمخيكية  ، W.j.Bryanومغ خالؿ السخاسالت والتحخكات
االمخيكية مع دوؿ اوربا وامخيكا الالتيشية وروسيا والريغ لعقج تمظ السعاىجات يسكغ اف نفيع
شبيعة ىحه السعاىجات واالسذ التي قامت عمييا .ففي رسالة مغ وزيخ الخارجية االمخيكية
بخياف الى الجبمػماسييغ األمخيكييغ في دوؿ اوربا وامخيكا الالتيشية وروسيا والريغ بتاريخ7
يػليػ  .1913تزسشت الخسالة عغ سخور وسعادة وزيخ الخارجية باف خصة الخئيذ االمخيكي
لمدالـ قج حطيت بقبػؿ كافة الجبمػماسييغ االمخيكييغ ويخػ اف الخصى تديخ نحػ مشع الحخب،

وضسغ رسالتو بخصة ومقتخحات الخئيذ االمخيكي ولدغ لمدالـ ،اذ ركدت مقتخحات الخئيذ
عمى جسمة مغ القخاءات واالراء.

2

F.R.U.S, , DECEMBER 8, 1908,By the President of the United States of

1

America.
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كل ىحه الدياسات والتحخكات ىجفيا زيادة مداحة الجيػد الجبمػماسية مقابل الحج مغ احتساؿ
االتجاه لمحخب في التعامل مع االزمات والخالفات ،اذ اف ىشاؾ مذاكل قائسة بيغ الجوؿ ال

يسكغ تدػيتيا بالصخؽ الجبمػماسية.

اذ يخػ الخئيذ االمخيكي ولدغ أف جسيع السدائل ميسا كانت شبيعتيا وشبيعتيا  ،في الخالؼ
بيشيسا  ،يجب  ،عشج فذل الجيػد الجبمػماسية  ،تقجيسيا لمتحقيق وتقجيع تقخيخ إلى لجشة دولية

(يتع االتفاؽ عمى التكػيغ) ؛ وتػافق األشخاؼ الستعاقجة عمى عجـ إعالف الحخب أو بجء األعساؿ
العجائية حتى يتع إجخاء ىحا التحقيق وتقجيع التقخيخ.وفي خصتو لمدالـ اقتخح الخئيذ االمخيكي

أف تتكػف المجشة الجولية مغ خسدة أعزاء عزػ واحج مغ كل دولة متعاقجة تختاره الحكػمة.

ويتع اختيار عزػ واحج مغ قبل كل دولة متعاقجة يتع اختياره مغ بمج آخخ  ،والعزػ الخامذ
في المجشة يتع االتفاؽ عميو مغ قبل الحكػمتيغ .كسا يتع االتفاؽ عمى الػقت ويقتخح أف يكػف

ججا  ،فدتشطخ ىحه الحكػمة
ججا أو قريخة ً
ذلظ الػقت سشة واحجة .إذا تع اعتبار الدشة شػيمة ً
في فتخة أشػؿ أو أقل.
واكج الخئيذ في مقتخحاتو لخصة الدالـ اف تكػف الحكػمة مدتعجة لمشطخ في مدألة الحفاظ

عمى الػضع الخاىغ ؼيسا يتعمق باإلعجاد العدكخؼ والبحخؼ خالؿ فتخة التحقيق  ،إذا كانت الجولة
الستعاقجة تخغب في تزسيغ ذلظ  ،وتقتخح أف يتفق الصخفاف عمى عجـ حجوث تغييخ في البخنامج

العدكخؼ والبحخؼ خالؿ فتخة التحقيق ما لع يكغ ىشاؾ خصخ عمى أحج األشخاؼ الستعاقجة مغ

قػة ثالثة ،وعمى الخغع مغ ذلظ فاف الخئيذ االمخيكي كاف يخػ اف مقتخحاتو معخوضة لمشطخ وال
تعج شخوشا ثابتة لمتفاوض.

1

في رسالة مغ وزيخ الخارجية االمخيكية  W. J. Bryanإلى السدؤوليغ الجبمػماسييغ لمػاليات
الستحجة في دوؿ امخيكا الالتيشية واوربا والريغ وروسيا بتاريخ  ٢١أغدصذ  .٢١٢١ ،وارفق
مع رسالتو ندخة مغ السعاىجة التي تع إبخاميا مع سمفادور .واكج ليع أنيا تجدج جسيع التفاصيل
1
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السقتخحة ؼيسا يتعمق بخصة الخئيذ لتأميغ التحقيق في جسيع حاالت الشداع ،واكج اف ىجؼ بالده
ىػ تأميغ التحقيق في جسيع القزايا ميسا كانت ووقت السجاوالت قبل أؼ إعالف لمحخب أو بجء
األعساؿ العجائية .وقج أيجت  26دولة ىحا السبجأ حتى اب  ، 1913وتسثل ىحه الجوؿ أكثخ مغ
أربعة أخساس سكاف العالع .ويخػ انو ليذ مغ الستػقع أف تػافق جسيع الجوؿ عمى نفذ

التفاصيل وليذ مغ الزخورؼ عمى اإلشالؽ أف تكػف السعاىجات الستعجدة متصابقة في المغة.

1

وفي رسالة مغ وزيخ الخارجية االمخيكية بخياف إلى السدؤوليغ الجبمػماسييغ لمػاليات الستحجة في
دوؿ امخيكا الالتيشية واوربا والريغ وروسيا بتاريخ  18ديدسبخ  .1913تزسشت الخصة التي
تع اعالـ ومخاشبة الخئيذ االمخيكي حػليا بذاف معاىجات الدالـ ،اذ ارفق وزيخ الخارجية
االمخيكي ندخة مغ السعاىجة مع سمفادور التي تشز عمى التحقيق في جسيع حاالت الخالؼ.
واشار الى اف بالده وقعت أربع معاىجات أخخػ متصابقة في المغة مع غػاتيساال وبشسا وىشجوراس
ونيكاراغػا .فزال عغ تػؾيع معاىجة مع ىػلشجا  ،ومغ خالؿ السقارنة بيغ السعاىجتيغ تكسغ
نقصة االختالؼ الخئيدية في اإللغاء مغ معاىجة ىػلشجا لمقدع بأكسمو الستعمق بالجير والػضع
البحخؼ .كانت الحكػمة االمخيكية عمى استعجاد في جسيع األوقات لححؼ ىحا القدع أو تعجيمو
ليشاسب رغبات الجوؿ الستعاقجة .ىشاؾ بعس التغييخات الصؽيفة  ،لعل ابخزىسا اثشتاف أساسيتاف
ىسا :أوالً الحكع الحؼ يتصمب مغ الجوؿ تقجيع الحقائق الزخورية أثشاء التحقيق ؛ وثانياً  ،الشز
عمى أال يكػف العزػ الخامذ في المجشة مػاششاً في أؼ مغ البمجيغ الستعاقجيغ .وأعخب

To the diplomatic officers of the United States in Argentina, Austria-Hungary,

1

Belgium, Bolivia, Brazil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican

Republic, France, Germany, Great Britain, Guatemala, Haiti, Italy, Netherlands,
Norway, Peru, Portugal, Russia, Spain, and Sweden.Washington, August 12,
1913.
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الخئيذ عغ سعادتو بقبػؿ  31دولة لسبجأ خصة الدالـ السقتخحة .اذ تزع ىحه الجوؿ أكثخ مغ
1

ثالثة أرباع سكاف العالع.

ولغخض معخفة ماـية ومزسػف معاىجات الدالـ التي وقعتيا الػاليات الستحجة مع العجيج مغ
الجوؿ نزع السعاىجة التي وقعتيا الػاليات الستحجة مع ىػلشجا التي تع التػؾيع عمييا في واششصغ
في  18ديدسبخ  1913 ،نسػذجا ندتجؿ مشو عمى شبيعة تمظ السعاىجات ،اذ اكج البمجاف في
ديباجة ىحه السعاىجة رغبة الحكػمتاف في تقػية أواصخ الرجاقة التي تخبصيسا ببعزيسا
البعس وكحلظ لتعديد قزية الدالـ العاـ  ،وتزسشت السعاىجة اربعة مػاد ،في السادة األولى
اتفقت األشخاؼ الستعاقجة عمى أف جسيع الشداعات بيشيا  ،مغ أؼ نػع كانت  ،والتي ال تشصبق
معاىجات أو اتفاؾيات التحكيع الدابقة بذخوشيا أو التي ال تصبق في الػاقع  ،يجب عشج فذل

الصخؽ الجبمػماسية لمتدػية  ،إحالتيا لمتحقيق وتقجيع تقخيخ إلى لجشة دولية دائسة  ،ويتع تذكيميا

عمى الشحػ السشرػص عميو في السادة الثانية ؛ ويػافقػف عمى عجـ إعالف الحخب أو بجء
2

األعساؿ العجائية أثشاء ىحا التحقيق وقبل تقجيع التقخيخ.

ووضعت السادة الثانية الية لتذكيل المجشة الجولية التي تتكػف مغ خسدة أعزاء يتع تعييشيع
عمى الشحػ التالي - :يتع اختيار عزػ واحج مغ كل دولة مغ قبل حكػمتيا ؛ يتع اختيار
عزػ واحج مغ قبل كل حكػمة مغ بمج ثالث ؛ يتع اختيار العزػ الخامذ باالتفاؽ السذتخؾ

بيغ الحكػمتيغ  ،عمى أف يكػف مفيػماً أنو لغ يكػف مغ مػاششي أؼ مغ البمجيغ .يتع دفع

نفقات المجشة مغ قبل الحكػمتيغ بشدب متداوية .والسادة الثالثة تذيخ الى انو إذا أخفقت
األشخاؼ الستعاقجة في تدػية الشداع بالصخؽ الجبمػماسية  ،فعمييا أف تحيمو عمى الفػر إلى المجشة
تمقائيا خجماتيا ليحا
الجولية لمتحقيق ؼيو وتقجيع تقخيخ عشو ،ويجػز لمجشة الجولية أف تعخض
ً
F.R.U.S, WITH THE ADDRESS OF THE PRESIDENT TO CONGRESS
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الغخض  ،وفي مثل ى حه الحالة عمييا إخصار الحكػمتيغ وتصمب تعاونيسا في التحقيق .وتتفق
األشخاؼ الدامية الستعاقجة عمى تدويج المجشة الجولية الجائسة بكل الػسائل والتدييالت الالزمة

لتحؿيقيا وتقجيع تقخيخ عشيا .وُيدتكسل تقخيخ المجشة الجولية في غزػف سشة واحجة مغ التاريخ
الحؼ تعمغ ؼيو بجء تحؿيقيا  ،ما لع تحجد األشخاؼ الدامية الستعاقجة الػقت أو تسجده باالتفاؽ
الستبادؿ .في حيغ اف السادة الخابعة تقػؿ اف الترجيق عمى ىحه السعاىجة يتع مغ قبل رئيذ
الػاليات الستحجة األمخيكية بسذػرة ومػافقة مجمذ الذيػخ وبػاسصة جاللة ممكة ىػلشجا ؛ ويتع
تبادؿ ال ترجيقات في أسخع وقت مسكغ .تربح سارية السفعػؿ فػر تبادؿ الترجيقات  ،ويدتسخ
شيخ بعج أف يقػـ
نفاذىا لسجة خسذ سشػات ؛ وبعج ذلظ تطل سارية السفعػؿ حتى اثشي عذخ ًا
1
أحج األشخاؼ الدامية الستعاقجة بإخصار الصخؼ اآلخخ بشيتو إنيائو.
الخالصة مغ ىحه السقجمة التاريخية اف الدشػات مغ  1899حتى  1913شيجت نذاشات
دبمػماسية حثيثة مغ اجل الدالـ ،وارتبصت معاىجات التحكيع بسعاىجات ومؤتسخات الدالـ،
بػصف اف المجػء لمتحكيع في مذكالت العالقات الجولية ىػ احج الدبل التي تفزي الى حمػؿ
لمسذكالت وتجشب الحخب .وبالتالي فاف فيع ىحه السعاىجات واتجاىاتيا يؤدؼ الى فيع
السخجعيات واالسذ التي قامت عمييا معاىجات التحكيع عاـ .1928
في مصمع عاـ  1928نذصت الجبمػماسية االمخيكية في اتراالت ومفاوضات ومخاسالت مع
دوؿ اوربية عجيجة بذاف التػؾيع عمى معاىجات تحكيع ججيجة بجال مغ معاىجات التحكيع التي
وقعت في الخابع مغ نيداف ابخيل  ،1908اذ تشتيي ىحه السعاىجات بالتقادـ في  24يػنيػ
حديخاف  .1928وبالتالي فاف عاـ  1928يعج تاريخ ميع ومشعصف ججيج في اشار تصػر
معاىجات التحكيع التي نطست ىحه السدالة السيسة بيغ الجوؿ السختمفة ،فسدالة التحكيع تعج مغ
السدائل السيسة التي شغمت الجبمػماسية ،وباالخز اف مػضػع البحث الحؼ يعتسج الػثائق
االمخيكية قج اىتع بذكل اساسي بالسعاىجات التي عقجت بيحا الذاف بيغ الػاليات الستحجة ودوؿ
اوربا .لحلظ فاف فيع وقخاءة تصػر العالقات الجولية بذاف مدالة التحكيع يتصمب ادراؾ حؿيقتيغ
F.R.U.S, DECEMBER 2, 1913,File No. 711.0012/238a.
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لسدشاىا مغ خالؿ تتبع االتفاؾيات الستعجدة ،اوليسا مجسػعة االتفاؾيات التي وقعت في مصمع

القخف العذخيغ وبالتحجيج معاىجات عاـ  ،1908والحؿيقة الثانية التي يجب االشارة الييا اف

السعاىجة االمخيكية الفخندية  1928تعج االرضية التي بشيت عمييا السفاوضات بيغ الػاليات
الستحجة واوربا.
ومشح نياية عاـ  1926بجأت االتراالت الجبمػماسية االمخيكية الفخندية بذاف مذخوع معاىجة
تحكيع مقتخحة بيغ الػاليات الستحجة وفخندا ،تعسل أحكاميا عمى تػسيع سياسة التحكيع
السشرػص عمييا في االتفاؾية السػقعة في واششصغ في  10فبخايخ ( 1908والتي تشتيي قبل
التقادـ في  27فبخايخ  ، )1928وفي ىحه السعاىجة عبخت الحكػمتيغ عغ رغبتيسا في إدانة
الحخب كأداة .لمدياسة الػششية في عالقاتيع الستبادلة .

1

فالتحخؾ الجبمػماسي االمخيكي والجولي الججيج الحؼ بجا مشح عاـ  1926كانت تفخضو مدالة اف
االتفاؾيات السػقعة في واششصغ عاـ  1908ستشتيي بالتقادـ عاـ  ،1928وعمى السجتسع الجولي
اف يتحخؾ لرياغة احكاـ ججيجة قج تتصمب الحاجة الى تػسيع واعادة صياغة ليحه السعاىجات.
في ديباجة السعاىجة بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية وفخندا التي وقعت في واششصغ في 6
فبخايخ  1928مغ قبل رئيذ الػاليات الستحجة األمخيكية ورئيذ الجسيػرية الفخندية ،تع التاكيج
عمى عدـ الحكػمتيغ عمى مشع أؼ انقصاع في العالقات الدمسية القائسة بيغ البمجيغ مشح أكثخ

مغ قخف ،وتأكيج رغبتيسا في إعادة تأكيج تسدكيا بدياسة الخزػع لقخار نديو لجسيع الخالفات

التي قج تشذأ ؼيسا بيشيا يسكغ التقاضي بذأنيا  ،اذ تؤكج السعاىجة عغ حخصيسا عمى تاكيج
ادانة الحخب وضخورة اتقاف التختيبات الجولية لمشداعات الجولية .ووضعت السعاىجة باعتبارىا
السعاىجة السػقعة في واششصغ في  15سبتسبخ  1914لتدييل تدػية الخالفات بيغ الػاليات

F.R.U.S, 1928, VOLUME II,The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the

1

French Ambassador (Claudel),Washington, December 28, 1927.( 711.5112
U.S./4).
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الستحجة األمخيكية وفخندا .وانيسا قخ ار إبخاـ معاىجة ججيجة لمتحكيع لتػسيع نصاؽ اتفاؾية التحكيع
السػقعة في واششصغ في  10فبخايخ  ، 1908والتي تشتيي سخيانيا في  27فبخايخ . 1928

1

اذ اكجت السادة األولى مغ معاىجة التحكيع بيغ فخندا والػاليات الستحجة عاـ  1928اف أؼ
نداع يشذأ بيغ حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية وحكػمة الجسيػرية الفخندية  ،ميسا كانت
شبيعتو عشجما تفذل اإلجخاءات الجبمػماسية العادية اف يمجأ األشخاؼ الدامية الستعاقجة إلى
الفرل مغ قبل محكسة مخترة  ،تُقجـ لمتحقيق والتقخيخ  ،عمى الشحػ السشرػص عميو في
السعاىجة السػقعة في واششصغ في  15سبتسبخ  ، 1914إلى المجشة الجولية الجائسة السذكمة
بسػجبو.
في حيغ اشارت السادة الثانية الى اف جسيع الخالفات الستعمقة بالسدائل الجولية التي تعشى بيا

األشخاؼ الستعاقجة بسػجب دعػػ حق قجميا أحجىسا ضج اآلخخ بسػجب معاىجة أو غيخ ذلظ ،

والتي لع يكغ مغ السسكغ تعجيميا عغ شخيق الجبمػماسية  ،والتي لع يتع تعجيميا باعتبارىا نتيجة

اإلشارة إلى المجشة الجولية الجائسة ،والتي تكػف قابمة لمتقاضي بصبيعتيا بدبب كػنيا عخضة
لمقخار مغ خالؿ تصبيق مبادغ القانػف أو اإلنراؼ  ،يجب تقجيسيا إلى محكسة التحكيع الجائسة
السشذأة في الىاؼ بسػجب اتفاؾية  18أكتػبخ  ، 1907أو إلى محكسة مخترة أخخػ  ،كسا

يتع تحجيجه في كل حالة بسػجب اتفاؽ خاص  ،يجب أف تشز االتفاؾية الخاصة لتشطيع مثل
ىحه السحكسة إذا لدـ األمخ  ،وتحجيج صالحياتيا  ،وتدػية االختراصات .واستبعجت السادة
الثالثة امكانية التحرع باحكاـ ىحه السعاىجة االمػر التي تجخل ضسغ االختراص السحمي الؼ

مغ االشخاؼ الستعاقجة او تشصػؼ عمى مرالح شخؼ ثالث.

2

F.R.U.S, 1928, VOLUME II

1

Treaty Series No. 785,Treaty Between the United States of America and France,
Signed at Washington, February 6, 19287.

F.R.U.S,1928, VOLUME II,Treaty Series No. 785,Treaty Between the United

2

States of America and France, Signed at Washington, February 6, 19287.
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فقخاءة ىحه السعاىجة التي وقعت بيغ الػاليات الستحجة وفخندا عاـ  1928تؤكج حخص الجولتيغ
عمى مشع انقصاع العالقات الدمسية القائسة بيغ البمجيغ ورغبتيسا بالخزػع الى قخار ندييو يحل
جسيع الخالفات وادانة الحخب ،اذ انو في حالة فذل الجبمػماسية في حل ىحه الخالفات فانيسا
سيمجاف الى الفرل باألمخ مغ خالؿ محكسة خاصة ضسغ محكسة التحكيع الجائسة ،عمى اف ال
تجخل السدائل ذات الخرػصية الػششية في ىحه الشداعات.
مع الجانسارؾ فاف الحػارات والسشاقذات بيغ الجانبيغ االمخيكي والجانساركي دارت حػؿ اعتخاض
الجانسارؾ عمى السادة االولى واجخاء بعس التعجيالت والتأكيج عمى استسخار معاىجات التػفيق
السػقعة بيغ الجوؿ سابقا.
ففي رسالة مغ وزيخ الخارجية االمخيكية( )Frank B. Kelloggالى الػزيخ الجانساركي
(( )Brunبتاريخ  22اذار مارس  ،1928يؤكج لو بذأف مذخوع مقتخح لسعاىجة تحكيع بيغ
الجانسارؾ والػاليات الستحجة .باف أحكاـ ىحا السذخوع

تعسل عمى تػسيع سياسة التحكيع

السشرػص عمييا في اتفاؾيات التحكيع السبخمة في عاـ  1908بيغ الػاليات الستحجة والعجيج مغ

البمجاف األخخػ  ،وىي متصابقة في الػاقع مع أحكاـ معاىجة التحكيع السػقعة بيغ الػاليات
الستحجة وفخندا في  ٦فبخايخ  ،٢١١١وأف السادة األولى مغ السعاىجة مع فخندا ال تطيخ في
السدػدة السقجمة شيو .تع استعارة لغتيا مغ لغة معاىجة تعديد الدالـ السػقعة في عاـ ، 1914
وقج نذأ بعس التداؤؿ حػؿ ما إذا كانت السعاىجة الججيجة قج أثخت عمى وضع معاىجة عاـ
 ، 1914وقج تع حل السدألة في حالة فخندا بتبادؿ السحكخات التي تدجل فيع الحكػمتيغ بأف
معاىجة التػفيق الدابقة لع تتأثخ بأؼ شكل مغ األشكاؿ بسعاىجة التحكيع الالحقة.
واقتخح إلغاء السادة األولى مغ السعاىجة الفخندية والسادة الثانية السعجلة (وىي السادة األولى مغ
السذخوع السقتخح باالستعاضة عغ عبارة "المجشة الجولية الجائسة بعبارة "المجشة الجولية الجائسة
السذكمة بسػجب معاىجة التػفيق ،وبسا أنو ال تػجج معاىجة لمسرالحة سارية بيغ الجانسارؾ
والػاليات الستحجة  ،فال يسكغ بالصبع استخجاـ ىحه الريغة األخيخة .لحلظ لع أذكخ في السادة
األولى أؼ لجشة دولية دائسة تذيخ بجالً مغ ذلظ إلى "لجشة تػفيق مشاسبة" .وبالتالي يسكغ أف
24
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تديخ السفاوضات بذأف معاىجة التحكيع وإبخاميا بذكل مدتقل عغ السفاوضات الستعمقة بسعاىجة
التػفيق.
واعخب وزيخ الخارجية االمخيكية اف رغبة بالده تتجاوز ابخاـ معاىجة تحكيع مع حكػمة
أيزا معاىجة التػفيق عمى غخار ما يدسى بسعاىجات بخياف التي وقعتيا الػاليات
الجانسارؾ ،بل ً
الستحجة مع العجيج مغ الجوؿ ،في عامي  1913و  .1914واف ىحه السعاىجات تؤدؼ الى
تعديد العالقات الػدية بيغ شعػب البمجيغ  ،ودفع قزية التحكيع والتدػية الدمسية لمشداعات
الجولية.

1

وعمى نفذ السشػاؿ وبشدخة مصابقة ارسل وزيخ الخارجية االمخيكية رسالة الى القشرل اإلستػني
العاـ في نيػيػرؾ ( )Muttبتاريخ  6شباط ،1928

2

ورسالة وزيخ الخارجية االمخيكية الى

الػزيخ اليػناني ( ( Simopoulosبتاريخ  23ابخيل نيداف 1928ىي شبق االصل مغ تمظ
السخاسالت.

3

وبذاف معاىجة التحكيع بيغ الػاليات الستحجة وبمجيكا ،فقج بعثت و ازرة الخارجية االمخيكية الى
الدفيخ البمجيكي في واششصغ بتاريخ  ، 1928/3/26رسالة مصابقة تساما لمخسائل السػجية الى

دوؿ اوربا االخخػ وفي الػقت نفدو ،وبشفذ االسذ والقػاعج لمتفاوض .

4

وقج رد وزيخ

الخارجية الشخويجي في رسالة مػجية الى نطيخه االمخيكي بتاريخ  ،1928/4/ 27يذيخ فييا
The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the Danish Minister

1

(Brun),Washington, March 22, 1928.( 711.5912 A/3).

F.R.U.S,The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the Estonian Consul

2

General in New York in Charge of Legation ( Mutt )1,Washington , April 16,
1928.( 711.60i12A/1).

The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the Greek Minister ( Simopoulos

3

),Washington , April 23, 1928.( 711.6812a/1).

The Acting Secretary of State(Robert E. Olds) to the Belgian Ambassador (De

4

Ligne),Washington, March 26, 1928.( 711.5512A/1).
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الى انيا ردا عمى رسالتو في العاشخ مغ مارس  1928حػؿ التفاوض لسذخوع معاىجة مقتخحة
لمتحكيع بيغ مسمكة الشخويج والػاليات الستحجة ،حجدت االسذ التي يتع فييا التفاوض لسعاىجة
ججيجة بجال مغ معاىجة التحكيع الحالية بيغ البمجيغ السػقعة في واششصغ في  4أبخيل 1908
وتشتيي بالتقادـ في  24يػنيػ  ،1928فقج ابجػ وزيخ الخارجية الشخويجي رغبة بالده لتعديد
العالقات الػدية بيغ البمجيغ والشيػض بقزية التحكيع والتدػية الدمسية لمشداعات الجولية ،واشار
الى رغبة حكػمتو في تسجيج السعاىجة الحالية لسجة خسذ سشػات ،مع ادخاؿ تعجيالت عمى
السادة االولى مغ معاىجة /29يػليػ 1899/واالستعاضة عشيا بعبارة وردت في معاىجة 18
اكتػبخ  1907وىحه العبارة((ال تؤثخ عمى السرالح الحيػية او استقالؿ او شخؼ الجولتيغ
الستعاقجتيغ)) واف الحكػمة الشخويجية تفزل التفاوض عمى اساس دعع معاىجة .1908

1

وبالتالي فاف بمجيكا تخيج العػدة الى معاىجة  1899ومعاىجة  1907مع اجخاء تعجيالت
وخاصة السادة االولى مغ معاىجة .1899
وبذاف االتراالت مع ا لسانيا لمتػصل الى صيغة مشاسبة التفاؾية التحكيع ،فقج ابجػ الدفيخ
االلساني في واششصغ في حجيث غيخ رسسي مع وكيل و ازرة الخارجية االمخيكية انو اعخب عغ

ارتياحو لمتػضيحات االمخيكية ،وال يخػ أؼ سبب لعجـ مػافقة الحكػمة االلسانية ،وعمقت و ازرة

الخارجية االمخيكية انو ال يبجو اف يطيخ أؼ سؤ فيع اذا تػفخت الخغبة الرادقة في تشفيح روح
السعاىجة.
بعج الجخػؿ في "اتفاؾية خاصة" بسػجب السادة األولى مغ معاىجة التحكيع  ،ال يجػز ألؼ
شخؼ أف يتحرع بإجخاءات التػفيق السػازية أو الالحقة لمتحكيع اندجاما مع لغة معاىجات بخياف
األصمية والتي مغ أجل تحقيق التػحيج شعخت اإلدارة أنو مغ غيخ الحكسة تعجيميا .ال يبجو أف
ىحا السػقف يسثل أؼ صعػبات مادية ألف أؼ مغ الصخفيغ في السقاـ األوؿ يسكشو االختيار بيغ
التحكيع أو التػفيق  ،وبعج اختيار التحكيع يبجو أنو ال تػجج فائجة تحكخ في التحػؿ إلى إجخاءات
The Norwegian Minister (H. H. Bachke) to the Secretary of State,Washington,

1

April 27, 1928.( 711.5712A/6).
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التػفيق  ،إال ؼيسا يتعمق بالتبادؿ .ويتعيج بعجـ المجػء إلى الحخب عمى ذمة تقخيخ ىيئة التػفيق.

مغ الشاحية العسمية إذا أثيخت مدألة تيجد العسميات العجائية عغ بعج  ،فمغ يكػف مغ الحكسة

لمصخفيغ عجـ اعتساد إجخاءات التػفيق في السقاـ األوؿ ،عالوة عمى ذلظ في حالة دخػؿ
معاىجة متعجدة األشخاؼ لشبح الحخب عمى غخار ما ىػ قيج السشاقذة حيد التشفيح  ،فديتع
ٍ
مخض أكثخ مغ معاىجة التػفيق .وفي السالحطة الثانية لػ ازرة الخارجية
االىتساـ بالسدألة بذكل

االمخيكية انو إذا اعتبخ أحج الصخفيغ أف قزية التحكيع قج نذأت ولكغ ال يسكشو االتفاؽ مع
نطخ ألف "المجػء إلى
الصخؼ اآلخخ عمى شخوط التحكيع  ،يحق ألؼ مغ الصخفيغ شمب التػفيق ًا
الفرل مغ قبل محكسة مخترة" ال يسكغ أف يكػف قيل أنو كاف في مكاف لع يتع التػصل إلى
اتفاؽ بذأف حل وسط.

1

فزال عغ ذلظ يسكغ االحتجاج بالتحكيع ؼيسا يتعمق بالسدائل "التي لع يتع تعجيميا كشتيجة
لإلشارة إلى لجشة التػفيق السشاسبة" .وبالتالي يجػز ألؼ مغ الصخفيغ شمب التحكيع شالسا أف
الخالؼ لع يتع "تعجيمو" عغ شخيق التػفيق  ،ويبجو أنو يتبع ذلظ مجخد اإلشارة إلى لجشة التػفيق
ال يسكغ عقجىا لسشع المجػء إلى التحكيع.
ويجب أف يؤخح تعخيف الدؤاؿ القابل لمسقاضاة في السادة األولى ككل  ،أؼ أنو يجخل في نصاؽ

معاىجة التحكيع  ،يجب أف يكػف االختالؼ في وقت واحج متعمًقا بسدألة دولية  ،عمى أساس
مصالبة صحيحة وقابمة لمسقاضاة بصبيعتيا بدبب قابميتيا لمقخار مغ خالؿ تصبيق مبادغ القانػف
أو اإلنراؼ ،واف اؼ مدألة تشذأ بسػجب معاىجة أو بسػجب مبادغ راسخة في القانػف الجولي.
إذا كاف الدؤاؿ يشجرج ضسغ ىحا التعخيف  ،فال يسكغ استبعاده مغ التحكيع ألف أحج األشخاؼ

قج يجعي أنو يشصػؼ عمى شخؼ وششي أو مرالح حيػية.

F.RS.U,Memorandum by the Under Secretary of State of a Conversation With

1

( the German Ambassador (Von Prittwitz , Washington ,] April 14, 1928 .
711.6212 A/8).
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والسالحطة االخخػ في نطخ الػاليات الستحجة اف البشج (أ) مغ السادة الثانية مغ معاىجة التحكيع
ييجؼ إلى استبعاد مغ نصاؽ السعاىجة أسئمة مثل حجوث الزخائب السحمية والتعخيفات وىجخة
األجانب وجسيع مدائل الدياسة الجاخمية ما لع تتعارض ىحه األمػر مع حق السعاىجة بيغ
دولتيغ .مغ الػاضح أف كل ىحه األسئمة الدياسية تقع ضسغ االختراص السحمي البحت
لصخف ي السعاىجة .ىحا ال يعشي  ،مغ األمػر التي تجخل في اختراص السحاكع أو السحاكع
السحمية  ،ولكغ السدائل ذات االىتساـ الػششي البحت ألنيا تخزع بالكامل لديصخة الحكػمة أو
خاضعا لمقخار مغ خالؿ
ادعاء بحق
اختراص البمجيغ .وإذا كاف الدؤاؿ ذا شابع دولي وكاف
ً
ً
تصبيق مبادغ القانػف  ،فال يسكغ بالصبع سحب حق التحكيع مغ قبل أؼ مغ البمجيغ مغ خالؿ
التذخيعات التي تخجـ مرالحيا الحاتية.

1

وبالتالي فاف الحػارات مع السانيا اخحت مداحة كبيخة

مشيا في السفاضمة بيغ التحكيع والتػفيق.
وبذاف السفاوضات بيغ الػاليات الستحجة وبخيصانيا حػؿ التػصل لسعاىجات ججيجة لمتحكيع ،فقج

كانت بيشيسا سابقة تاريخية خالؿ القخف الثامغ عذخ في مجاؿ التحكيع في قزية األآلباما بيغ
الػاليات الستحجة األمخيكية وبخيصانيا .فاألآلباما إحجػ الدفغ التي خخجت مغ ليفخبػؿ بصاقسيا

مغ السدمحيغ وبجأت االشتباؾ مع سفغ الذساؿ وإغخاؽ عجد مشيا .وعشجما انتيت الحخب
بانترار الػاليات الذسالية شالبت ىحه األخيخة إنكمت اخ بالتعػيس عغ األضخار التي سببتيا ليا
األآلباما باعتبار أف إنكمت اخ مدؤولة عشيا نتيجة مػقفيا العجائي والسخالف لقػاعج الحياد في
الحخب ،ولع تقبل إنكمت اخ ىحا االدعاء وتػتخت العالقات بيغ البمجيغ حتى أمكغ أخي اًخ االتفاؽ

بسػجب معاىجة واششصغ لعاـ  1871عمى عخض األمخ عمى لجشة تحكيسية مؤلفة مغ خسدة

تعيغ كل مغ الحكػمتيغ األمخيكية والبخيصانية واحجاً مشيع أما الثالثة اآلخخوف ؼيعيشػف
أعزاءِّ ،
مغ قبل ممظ إيصاليا ورئيذ االتحاد الدػيدخؼ وامبخاشػر الب اخزيل .واجتسعت المجشة في جشيڤ
F.RS.U,Memorandum by the Under Secretary of State of a Conversation With

1

( the German Ambassador (Von Prittwitz , Washington ,] April 14, 1928 .
711.6212 A/8).
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وأصجرت حكسيا في شيخ أيمػؿ/سبتسبخ  1872فجاء في مرمحة الػاليات الستحجة ممدماً
1

إنكمت اخ دفع تعػيس عغ األضخار التي سببتيا األآلباما.

وبالتالي كانت لبخيصانيا محصة ميسة في اشار معاىجات التحكيع خالؿ الفتخة التاريخية مجار
البحث.وفي رسا لة مغ وزيخ الخارجية االمخيكية الى نطيخه البخيصاني حػؿ مذخوع معاىجة

تحكيع مقتخح تدخؼ أحكاـ ىحا السذخوع عمى التسجيج ،تذيخ الى اف سياسة التحكيع السشرػص
عمييا في االتفاؾية السػقعة في واششصغ في  4أبخيل ( 1908والتي تشتيي في  4يػنيػ )1928

 ،وتدجيل صخاحة رغبة الحك ػمتيغ في إدانة الحخب كأداة لمدياسة الػششية في عالقاتيسا

الستبادلة .ويؤكج وزيخ الخارجية االمخيكية اف تكػف لغة السذخوع  ،مع مخاعاة ما يقتزيو

اختالؼ الحاؿ  ،متصابقة مع لغة مذخوع السعاىجة التي أرسميا وزيخ الخارجية االمخيكية إلى
الدفيخ الفخندي لتشطخ فييا حكػمتو  ،باستثشاء التحفع في نياية السادة الثانية الحؼ يغصي

السدائل التي تشصػؼ عمى مرالح ذاتية -تتعمق بجوؿ دوميشيػف اإلمبخاشػرية البخيصانية.

2

في رد وزيخ الخارجية االمخيكية عمى محكخة الحكػمة البخيصانية التي سمسيا سفيخ بخيصانيا في
واششصغ لتبادؿ االفكار حػؿ مدػدة معاىجة التحكيع ،يبجو اف ىشاؾ تحفع عمى السادة الثانية،
في حيغ اف بؿية السػاد تخاىا الػاليات الستحجة مصابقة لسذخوع معاىجة التحكيع مع فخندا.
ؼيسا يتعمق بالشطخ في معاىجة التحكيع مع فخندا  ،نذأ سؤاؿ حػؿ ما إذا كانت تمظ السعاىجة
(التي تع تػؾيعيا في  6فبخايخ  1928قج أثخت عمى حالة معاىجة تعديد الدالـ السػقعة في عاـ
 ، 1914جدء مغ المغة التي أدرجت في السادة األولى مغ معاىجة التحكيع .اذ لع تكغ نية
فخندا أو الػاليات الستحجة أف يتع تعجيل معاىجة  1914بأؼ شكل مغ األشكاؿ بػاسصة معاىجة
التحكيع الججيجة  ،وأف أقتخح إلغاء السادة األولى مغ مذخوع معاىجة التحكيع السخفقة بسحكخة و ازرة
1

دمحم عديد شكخؼ ،القزاء والتحكيع الجولياف ،السجمج :السجمج الدادس :عمع الفقو ػ السحكسة األوربية لحقػؽ

اإلنداف رقع الرفحة ضسغ السجمج .365 :

The Secretary of State (Frank B. Kellogg)to the British Ambassador

2

(Howard),Washington, December 29, 1927.( 711.4112A/3).
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الخارجية االمخيكية السؤرخة في  29ديدسبخ  ، 1927بحيث يتع استبجاؿ العبارة "ما ورد أعاله"
في السادة الثانية (التي تربح بالتالي السادة األولى) .المجشة الجولية الجائسة " ،عبارة" المجشة
الجولية الجائسة السذكمة بسػجب السعاىجة السػقعة في واششصغ  15 ،سبتسبخ  ،" 1914وأف
السادتيغ الثالثة والخابعة سيعاد تخؾيسيسا الثاني والثالث عمى التػالي .مغ أجل تحقيق التػحيج ،
أيزا إضافة فقخة إلى السادة الثانية (عمى غخار الفقخة (د) مغ السادة الثالثة مغ السعاىجة
أقتخح ً
الفخندية) تدتبعج مغ نصاؽ مدائل السعاىجة التي يعتسج مػضػعيا عمى أو يشصػؼ عمى مخاعاة
التدامات اإلمبخاشػرية البخيصانية وأف معاىجة التحكيع الججيجة ال تعجؿ بأؼ شكل مغ األشكاؿ
أو تؤثخ عمى السعاىجة السػقعة في  15سبتسبخ .1914

1

كاف الخصاب االمخيكي لجسيع الجوؿ االوربية بذمغ تػؾيع معاىجات التحكيع يكاد اف يكػف
متصابقا ،لكغ الخدود ووجيات الشطخ االوربية كانت مختمفة ،ولكل دولة اوربية وجية نطخ،
ومثمسا كانت الحػارات االمخيكية مع السانيا وبخيصانيا مختمفة ،فاف الشخويج كاف ليا راؼ اخخ،

فيي تخغب بتسجيج معاىجة التحكيع لعاـ  1908لفتخة خسدة سشػات مع اج اخ بعس التعجيالت.
وكاف االعتخاض الخئيدي الحؼ أبجتو الحكػمة الشخويجية عمى مدػدة السعاىجة  ،والحؼ تع
إرسالو بخسالتظ بتاريخ  10مارس  ، 1928ىػ أف السدػدة تحجد "االختالفات ذات الصبيعة
إرضاء مغ معاىجة .1908
القانػنية" بصخيقة أقل
ً
تشز معاىجة  1908في السادة  ، 1عمى أف "الخالفات التي قج تشذأ ذات شبيعة قانػنية أو
تتعمق بتفديخ السعاىجات" يجب أف تحاؿ إلى محكسة التحكيع الجائسة .تتػافق ىحه الشقصة مع
الجدء األوؿ مغ السادة  1في السدػدة األمخيكية  ،التي تشز عمى التحكيع في "الخالفات
الستعمقة بالسدائل الجولية التي تكػف األشخاؼ الستعاقجة معشية بيا بسػجب مصالبة بحق قجميا

أحجىسا ضج اآلخخ بسػجب معاىجة أو غيخ ذلظ. ".

The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the British Ambassador ( Howard

1

),Washington , March 20, 1928 .( 711.4112A/18).
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ليذ لجػ الحكػمة الشخويجية ما تعمق عميو بذكل خاص ،وتخػ عيػب السدػدة األمخيكية ،
عمى عكذ معاىجة  ، 1908تشز عمى أنو ال يسكغ ألؼ شخؼ أف يرخ عمى التحكيع إال في

حاالت الخالفات "التي تكػف قابمة لمتقاضي بصبيعتيا بدبب كػنيا عخضة لمقخار مغ قبل تصبيق

مبادغ القانػف أو اإلنراؼ " .وبحلظ ُيسشح كل شخؼ فخصة أخخػ إلعالف أف أؼ نداع ممسػس
خارج نصاؽ السعاىجة .وأنو في حالة وجػد اختالؼ ممسػس  ،ال يسكغ إجخاء تحكيع  ،ال وفًقا
لمسعاىجة القجيسة أو الججيجة دوف مذػرة ومػافقة مجمذ الذيػخ .لكغ ىحه الحؿيقة ال تجعل مغ
دوف أىسية كيف تحجد السعاىجة االلتداـ العاـ بإحالة الخالفات إلى التحكيع.

1

واحاؿ وزيخ الخارجية االمخيكية في التاسع مغ ابخيل نيداف 1927مقتخح معاىجة تحكيع الى

وزيخ الخارجية الفشمشجؼ لتكػف اساسا لمتفاوض بذاف مذخوع معاىجة تحكيع بيغ الػاليات الستحجة

وفشمشجا .أحكاـ ىحا السذخوع تعسل عمى تػسيع سياسة التحكيع السشرػص عمييا في اتفاؾيات

التحكيع السبخمة في عاـ  1908بيغ الػاليات الستحجة والعجيج مغ البمجاف األخخػ  ،وىي

متصابقة في الػاقع مع أحكاـ معاىجة التحكيع السػقعة بيغ الػاليات الستحجة وفخندا في  ٦فبخايخ
.٢١١١
أف السادة األولى مغ السعاىجة مع فخندا ال تطيخ في السدػدة السقجمة .وتع استعارة لغتيا مغ
لغة معاىجة تعديد الدالـ السػقعة في عاـ  ، 1914وقج نذأ بعس التداؤؿ حػؿ ما إذا كانت
السعاىجة الججيجة قج أثخت عمى وضع معاىجة عاـ  ، 1914وقج تع حل السدألة في حالة فخندا
بتبا دؿ السحكخات التي تدجل فيع الحكػمتيغ بأف معاىجة التػفيق الدابقة لع تتأثخ بأؼ شكل مغ
األشكاؿ بسعاىجة التحكيع الالحقة .مغ أجل تفادؼ السديج مغ األسئمة مغ ىحا الشػع  ،يبجو أنو

مغ السخغػب ؼيو تجشب التزسيغ في معاىجات التحكيع األخخػ ألؼ جدء مغ لغة معاىجات
F.R.U.S, 1929, VOLUME III, The Norwegian Minister (H. H. Bachke) to the

1

(Secretary of State,White Sulphur Springs, West Virginia, July 2, 1928.

.)711.5712A/9
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التػفيق الدابقة  ،حيث تػجج مثل ىحه السعاىجات  ،وفي مثل ىحه الحاالت اقتخحت إلغاء مغ
السادة األولى مغ السعاىجة الفخندية والسادة الثانية السعجلة باالستعاضة عغ عبارة "المجشة الجولية
الجائسة " بعبارة "المجشة الجولية الجائسة السذكمة بسػجب" السعاىجة السصبقة التػفيق .بسا أنو ال
تػجج معاىجة لمسرالحة سارية بيغ فشمشجا والػاليات الستحجة  ،فال يسكغ بالصبع استخجاـ ىحه
الريغة األخيخة .لحلظ لع أذكخ في السادة األولى أؼ لجشة دولية دائسة تذيخ بجالً مغ ذلظ إلى

"لجشة تػفيق مشاسبة" .وبالتالي يسكغ أف تديخ السفاوضات بذأف معاىجة التحكيع وإبخاميا بذكل

مدتقل عغ السفاوضات الستعمقة بسعاىجة التػفيق.
واعخب وزيخ الخارجية االمخيكية عغ سخوره ورغبة بالده باف تبخـ مع حكػمة فشمشجا معاىجة
تحكيع ومعاىجة تػفيق عمى غخار ما يدسى بسعاىجات بخياف التي وقعتيا الػاليات الستحجة مع

العجيج مغ الجوؿ .بمجاف أخخػ في عامي  1913و  ، 1914واكج انو ارسل الى حكػمة فشمشجا

مذخوع مقتخح لسعاىجة مرالحة مساثمة سارية السفعػؿ لسعاىجات أخخػ تكػف الػاليات الستحجة

شخًفا فييا .ويخػ وزيخ الخارجية االمخيكية اف اعتساد معاىجات مثل تمظ السقتخحة ستؤدؼ الى
تعديد العالقات الػدية بيغ البمجيغ ودفع قزية التحكيع والتدػية الدمسية لمشداعات الجولية.

1

وفي التفاوض مع حكػمة لػكدسبػرغ وردا عمى استفدار رئيذ وزراء لػكدسبػرغ عسا إذا

كانت ىحه الحكػمة مدتعجة لمتػؾيع عمى معاىجة تحكيع مع دوؾية لػكدسبػرغ الكبخػ .فقج
احالت الخارجية االمخيكية مدػدات معاىجات التحكيع والسرالحة بيغ الػاليات الستحجة
ولػكدسبػرغ.
السعاىجتاف السقتخحتاف متصابقتاف في الػاقع مع معاىجات التحكيع والتػفيق التي تع التػؾيع عمييا
في واششصغ في  5مايػ  1928مغ قبل مسثمي الػاليات الستحجة وألسانيا ومع السعاىجات
مؤخخ بيغ الػاليات الستحجة والجوؿ األخخػ .تذبو مدػدة معاىجة
ًا
السساثمة التي تع إبخاميا
التحكيع مغ بعس الشػاحي معاىجات التحكيع السبخمة بيغ الػاليات الستحجة والعجيج مغ البمجاف
The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the Finnish Minister ( Åström

1

),Washington , April 9, 192711.60 d 12A/18.().
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اضحا عمى الريغة الدابقة.
بجءا مغ عاـ  ، 1908ولكشيا تسثل في رأؼ ىحه الحكػمة
تقجما و ً
ً
ً
بذكل كبيخ في الشسػذج السقجـ شيو ،
يذبو مذخوع معاىجة التػفيق مغ جسيع جػانبو معاىجات التػفيق التي تع التفاوض عمييا في
عامي  1913و  1914مغ قبل الػاليات الستحجة والتي أصبحت سارية مع العجيج مغ البمجاف.
واكجت مدػدات السعاىجات السقتخحة أف حكػمتي الػاليات الستحجة ولػكدسبػرغ لجييسا فخصة
مغ خالؿ اعتساد تمظ السعاىجات لتعديد العالقات الػدية بيغ شعبي البمجيغ ولتعديد قزية
التحكيع ومشصقة السحيط اليادغ ،تدػية الشداعات الجولية .واعخب وزيخ الخارجية االمخيكية في
مخاسالتو مع نطيخة في حكػمة لػكدسبػرغ عغ سعادتو لمجخػؿ فػ ار بسفاوضات ومشاقذات بعج
القبػؿ باالراء والسالحطات التي ابجاىا ليع.

1

واختتست رسالة وزيخ الخارجية بالقػؿ اف اعتساد

ىحه السعاىجات مغ شانو تعديد العالقات الػدية بيغ شعبي البمجيغ وتعديد قزية التحكيع في
السحيط اليادؼ وتدػية الشداعات الجولية.
ونختع القػؿ اف التحكيع الحؼ كاف حاض اخ في حياة الذعػب واالمع والحزارات وبيغ الجوؿ
باشكاؿ مختمفة ،فقج تع تشطيسو في قػاعج واسذ خالؿ الدشػات السستجة مغ 1913-1899
بسجسػعة مغ السعاىجات والقػاعج ،وتعج ىحه الفتخة مشعصف في تاريخ التحكيع ،اذ اخح السداحة
السيسة التي يدتحقيا عمى صعيج العالقات الجولية.
وبعج التصػرات السيسة عمى صعيج العالقات الجولية وضيػر الكثيخ مغ الشداعات والخالفات
واالختالؼ في وجيات الشطخ ،ازدادت الحاجة لمتحكيع واصبح وسيمة فعالة لفظ الشداعات والحج
مغ الحخوب.
وشغمت مدالة التحكيع مداحة كبيخة في الػثائق االمخيكية وتقاريخ الجبمػماسييغ االمخيكييغ،
واىتست الػاليات الستحجة بإعادة تشطيع معاىجات التحكيع بعج انتياء مجة سخياف ىحه السعاىجات

( The Secretary of State(Frank B. Kellogg) to the Ambassador in Belgium

1

Gibson ),Washington , September 11, 1928.( 711.50a12A/1: Telegram).
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عاـ  ، 1928لحلظ جخت مفاوضات بيغ الػاليات الستحجة مغ جية وبؿية دوؿ العالع مغ جية
اخخػ ،وشغمت اوربا السداحة االكبخ.
زيادة عمى ذلظ نقػؿ اف قزايا التحكيع في السشازعات الجولية قجمت لمبذخية نساذج وتجارب مغ
انػاع واليات التحكيع ،وايجاد الحمػؿ لكثيخ مغ السذكالت الجولية وندع فتيل االزمات التي قج
تؤدؼ الى الحخب.
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تعديد الجور السجتسعي والدياسي لمسخأة في الذخيعة اإلسالمية والدشة
الشبػية (السداواة الشػعية بيغ الذخيعة والتصبيق)
االستاذ السداعج الجكتػرة وفاء سسيخ نعيع
السخكد القػمي لمبحػث االجتساعية والجشائية  /مرخ
مقجمة
جػػاء اإلسػػالـ بكتابػػة الك ػخيع ليحػػخر الزػػعفاء والسدػػتعبجيغ مػػغ الشدػػاء والخجػػاؿ ،بتدػػميحيع بػػالعمع
والسعخفة التي كانت غالباً مػا تشحرػخ فػي دائػخة الدػادة واألثخيػاء وأبشػائيع ،فقػج جػاء القػخآف الكػخيع
متحجياً العقػؿ والقمػب رافزاً الخسػؿ العقمي والفكخؼ داعياً إلى التأمل والتجبخ والبحػث مػغ أجػل
الػصػػؿ إلػػى الحؿيقػة ،فاتحػاً اآلفػاؽ أمػػاـ البذػػخ ،بجعػل العمػػع متاحػاً لمجسيػػع ،فحػخر البذػخية مػػغ

عبػدية العباد إلى عبػدية رب العباد(.)1

وجاءت تعاليع اإلسالـ لتحجث نقمة ىائمة فػى وضػع السػخأة االجتسػاعي والدياسػي والتذػخيعي ،فسػا
أف ىيئػت البيئػة لمتغييػخ حتػى بػجأت عسميػات التحميػل والتقيػيع ،فػأداف اإلسػالـ بذػجة مػقػف بعػػس
الؿبائل العخبية ،وأعخافيا الجائخة ضج السخأة والزعفاء ،ليتحػؿ ذلظ السجتسع الجاىمي مػغ مجتسػع

أبجؼ قائع عمى رياسة الخجاؿ السصمقػة إلػى مجتسػع قػائع عمػى التعػاوف واالسػتخالؼ لمخجػل والسػخأة
معاً ،فأزاؿ عشيا معالع الطمع وأعمغ السداواة ليسحػ العجيج مغ السسارسات الذاذة أنحاؾ ،فسارسػت
السخأة مغ مػقعيا أعساؿ اإلعسار والتأسيذ لمجولة اإلسالمية الفتية(.)2

وفي الػقت الحػ اعصت ؼيو الذخيعة االسالمية والدشة الشبػية لمسػخأة الحػق والك اخمػة أسػػة بالخجػل
وحققت ليا السداواة ومشحتيػا األىميػة الكاممػة ،إال أنػو ال يػداؿ يشطػخ إلييػا السجتسػع نطػخة دنيػا فػي
بعس األحياف ،وضمت السخأة أسيخة تمظ الشطخة والعادات والتقاليج والثقافة الحكػرية عقػد شػيمة.
ومغ ىحا السشصمق تدعى الجراسة الخاىشة إلى محاولة الكذف عغ دور الذػخيعة اإلسػالمية والدػشة
الشبػي ػػة ف ػػي تعدي ػػد ال ػػجور السجتسع ػػي والدياس ػػي لمسػ ػخأة ف ػػي السجتس ػػع االس ػػالمي ويشبث ػػق م ػػغ ى ػػحا
اليجؼ مجسػعة مغ األىجاؼ الفخعية عمى الشحػ التالي:
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 معخفة دور السخأة وأىميتيا ومطاىخ السداواة بيشيا وبيغ الخجل مغ واقع الذخيعة االسػالميةوالدشة الشبػية.

 الػقػػػؼ عمػػى أىػػع الحقػػػؽ االجتساعيػػة والدياسػػية الستسثمػػة فػػي (الحػػق بػػالتعميع ،العسػػل،األىمية لتػلي الػاليات العامة).
 التعػ ػػخؼ عمػ ػػى أىػ ػػع اإلج ػ ػخاءات والتػ ػػجابيخ التػ ػػي اتخػ ػػحتيا الجولػ ػػة السر ػ ػخية لتعديػ ػػد الػ ػػجورالسجتسعي والدياسي لمسخأة باإلستشاد إلى الذخيعة اإلسالمية والدشة الشبػية.
ولتحقيػػق األىػػجاؼ التػػى سػػبقت اإلشػػارة إلييػػا سػػتعتسج الج ارسػػة الخاىشػػة عمػػى األسلللمػل الػ للل ي
التحميمللي كلسللمػل مش جللي لسعخفػػة كيػػف سػػاعجت الذػخيعة االسػػالمية والدػػشة الشبػيػػة فػػي تعديػػد
دور السػخأة ومشحيػػا حقػقػاً اجتساعيػػة وسياسػػية ومحاولػػة التعػػخؼ عمػػى واقػػع التجخبػػة السرػخية فػػي

تعديد دور السخأة اجتساعياً وسياسياً.

أوالً; دور السلخأة وأهميت لا ومطللاهخ السدلاواة بيش لا وبلليغ الخجل ملغ واقللس الذلخيعة االسللالمية
والدشة الشبػية
 -2دور ومكانة السخأة فى اإلسالم

تتبػػأ السػخأة – فػي التذػخيع اإلسػالمي – ذات السكانػة لمخجػل مػغ حيػث الؿيسػة اإلندػانية والسخكػػد
ال َل ُ ْع َرُّب ُ ْع أَِّني
اس َت َج َ
التكميفي ،وقج دلت عمى ذلظ آيات القخآف الكخيع كسا فى قػلو تعػالىَ ﴿ :ف ْ
ُضيس عس ع ِ
ِ
ز ُكع ِّمغ َب ْعس﴾ (سػرة آؿ عسخاف.)٢١١ ،
شكع ِّمغ َذ َكخ أ َْو أُن َثى َب ْع ُ
ام ِّم ُ
الَ أ ُ َ َ َ َ
ومغ الدػشة الشبػيػة الرػحيحة قػلػو بػحلظ صػمى هللا عميػو وسػمع" :إنسػا الشدػاء شػقائق الخجػاؿ" وقػج

كاف الحجيث في معخض سػؤاؿ أـ سػميع عػغ حكػع أف تػخػ السػخأة احتالمػاً ،فيػل عمييػا غدػل مثػل
الخجل فأجاب الشبي صمى هللا عميو وسمع بحلظ(.)3

وتبجأ أدوار السخأة في السجتسع مغ الدوجػة إلػى األـ فػي األسػخة ،ويقػػؿ هللا تعػالى﴿ :و ِملغ يي ِاتل ِ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
لظ َآَيلات
أْ
اجلا ّلِ َت ْد ُلكُشػا ِإَل ْي َ لا َو َج َعل َ َب ْيلَش ُكع َّم َلػَّد ًة َوَر ْح َسل ًة ِإ َّن فلي َذلِ َ
َن َخَم َق َل ُكع ّم ْغ أَن ُ د ُلك ْع أ َْزَو ً
ّلَِقل ْلػم َي َت َ َّكل ُلخو َن﴾ (سػػػرة الػػخوـ .)21 ،ىػػحه ىػػي قاعػػجة البشػػاء الػػحؼ يتأسػػذ عميػػو صػػخح األس ػخة
والعائمة والستػالية االجتساعية لتصػر الييكل البشائي مغ األسػخة إلػى البجنػة إلػى القبيمػة والسكػنػات
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الستتابعػػة لمسجتسػػع السحمػػي إلػػى السجتسػػع العػػاـ .فز ػالً عسػػا سػػبق فقػػج جػػاءت األحاديػػث الشبػيػػة
التى تفرل آيات القخآف التي تخز السخأة والتي تػجتيا خصبة الػداع التػي أوصػى بيػا السدػمسيغ

بالخفق بالشداء والػصاية بيغ وىي آخخ ما عيجه الشػاس مػغ خصبػو فػي الحػج وخرػيا بالتػصػية
عمييا ،لقج قخع األسساع بتمظ الجسػل البميغػة السػؤثخة (أال فاستػصػػا بالشدػاء خيػ اًخ) ،وفػي أحاديػث
آخ ػ ػػخػ متشػع ػ ػػة مث ػ ػػل "إف هللا يػص ػ ػػيكع بأمي ػ ػػاتكع" ،كخرى ػ ػػا ث ػ ػػالث مػ ػ ػخات " ،الجش ػ ػػة تح ػ ػػت أق ػ ػػجاـ
األميػػات"" ،خيػػخكع خيػػخكع ألىمػػو وأنػػا خيػػخكع ألىمػػي"" ،مػػا أكػػخـ الشدػػاء إال ك ػخيع وال أىػػانيغ إال
لئ ػػيع"" ،أكس ػػل السػ ػػؤمشيغ إيسانػ ػاً أحد ػػشيع خمق ػ ػاً ،وخي ػػاركع خي ػػاركع لشدػ ػػائكع " .وبيشس ػػا كان ػػت ىػ ػػحه
السجتسعػ ػػات تعػ ػػاني ذلػ ػػظ ضيػ ػػخ اإلسػ ػػالـ فػ ػػي أرض العػ ػػخب يقػ ػػخر ليػ ػػا مػ ػػغ الحقػ ػػػؽ والػاجبػ ػػات
والخرػػائز الشفدػػية واالسػػتعجادات العميػػا مػػا كػػاف مثػػار عجػػب ودىذػػة بػػيغ بعػػس أتبػػاع الشبػػي
صػػمى هللا عميػػو وسػػمع أنفدػػيع فزػالً عػػغ غيػػخىع ،ألنػػو كػػاف يقتزػػي تغيػ اًخ أساسػػياً فػػي أوضػػاعيع
الخاسية ،وتقاليج فخوسيتيع التي درجػا عمييا مشح قخوف كثيخة(.)4
فقج أبخز اإلسالـ لمسخأة وجػداً اجتساعياً عاماً ،إذ جعل ليا دو اًر فى إصػالح السجتسػع ،يقػػـ عمػى

ح اخسػػة ؾيسػػو ،وتقػػػيع انحخافاتػػو ،وتدكيػػة عقائػػجه ومبادئػػو لمدػػسػ بيػػا إلػػي أفزػػل مػػا يدػػتصاع ال

تتخم ػػف ف ػػي ذل ػػظ ع ػػغ الخج ػػل ،وال تق ػػل عش ػػو مد ػػئػلية ؼي ػػو ،وى ػػػ س ػػبحانو يق ػػػؿَ ﴿ :واْلس ْؤ ِمُشللللػ َن
ُ
ِ
ِ
الرلالَ َة
يسلػ َن َّ
لات َب ْع ُ
ْمُخو َن ِبلاْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْلػ َن َع ِلغ اْل ُس َ
َواْل ُس ْؤ ِمَش ُ
شك ِلخ َوُيِ ُ
زل ُ ْع أ َْولَيلاء َب ْعلس َيلل ُ
ِ
ّللا َوَرسلػَل ُ أ ُْوَل ِللِ َظ س َليْخ َحس ُ ع ّ ِ
َوُي ْؤُتػ َن َّ
ّللا َع ِديلد َح ِكليع﴾ (سػػرة التػبػة،
الدَكا َة َوُيص ُ
َ
يعلػ َن ّ َ ُ
ّللا إ َّن ّ َ
ُ ُ ُ
.)6()71
 -2أهمية السخأة

تستعت السخأة في ضل اإلسالـ باألىمية الكاممة فيي إنداف مػفػر الكخامة ،وعمى قجـ السداواة مػع
الخجػػل ،كسػػا أنيػػا تتستػػع بذخرػػيتيا اإلعتباريػػة مػػغ حخيػػة إبػػجاء ال ػخأؼ واقتدػػاميا السدػػئػلية مػػع
الخجل ،فقج أعصى ليا اإلسالـ األىمية في كافة السجاالت أىسيا(:)6

 األىميػػة االقترػػادية لمس ػخأة :جػػاء اإلسػػالـ ليعصػػي الس ػخأة الحػػق فػػي السي ػخاث الذػػخعي وأفتباش ػػخ السع ػػامالت االقتر ػػادية والسالي ػػة السذ ػػخوعة مث ػػل :إبػ ػخاـ العق ػػػد والذ ػػيادة والػكال ػػة
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واإلجػػارة واليبػػة والػصػػية وحػػق التسمػػظ وحػػق الرػػجاؽ وأف تدكػػي ماليػػا وأف تترػػجؽ مشػػو
وىحا في إشار قػاعج وأحكاـ الذخيعة اإلسالمية والتي تدسػ عمػى كافػة القػػانيغ الػضػعية
والتػػي تفتقػػت عشيػػا عقػػػؿ البذػػخ حتػػى اآلف ،وأسػػاس ذلػػظ مػػغ الق ػخآف الك ػخيع ىػػػ قػػػؿ هللا
تعالىّ﴿ :لِ ِّمخ َج ِ
ان َواألَ ْقَخُبلػ َن َولِمِّش َدلاء َن ِرليب ِّم َّسلا َت َلخ ََ اْل َػالِ َلج ِ
ال َنرِيب ِّم َّسا َت َلخ ََ اْل َػالِ َلج ِ
ان
وضا﴾ (سػرة الشداء.)7()7 ،
َواألَ ْقَخُبػ َن ِم َّسا َق َّ ِمْش ُ أ َْو َك ُثَخ َن ِر ًيبا َّم ْ ُخ ً

 -أمػػا األىمي ػػة االجتساعي ػػة لمسػ ػخأة :إذا بمغ ػػت السػ ػخأة وضي ػػخت عميي ػػا عالم ػػات الخش ػػج وحد ػػغ

الترػػخؼ ازلػػت عشيػػا واليػػة ولييػػا أو السػصػػى عمييػػا س ػػاء أكػػاف أبػاً أـ غي ػخه ،ؼيكػػػف ليػػا
الترػػخؼ الكامػػل فػػي شػػئػنيا الساليػػة والذخرػػية ،فيػػي مدػػئػلة أمػػاـ هللا عػػغ ترػػخفاتيا

االختياريػػة شالسػػا قػػج بمغػػت سػػغ الخشػػج ،كسػػا أف ليػػا الحػػق فػػي قبػػػؿ أو رفػػس مػػغ جػػاء
يصمػػب يػػجىا ،وال حػػق لػلييػػا أف يجبخىػػا عمػػى قبػػػؿ مػػغ ال تخيػػج ،وال أف يسشعيػػا أف تتػػدوج
م ػػغ رض ػػيتو م ػػغ أى ػػل الخم ػػق وال ػػجيغ ،ف ػػحلظ ش ػػأنيا وح ػػجىا ،ب ػػل إن ػػو أخ ػػز خرائر ػػيا

تترػػخؼ ؼيػػو بػػالسعخوؼ عمػػى مػػا تػػخػ ؼيػػو اسػػتقخارىا وألفتيػػا .وفػػي ىػػحا جػػاء قػلػػو عميػػو
الرػػالة والدػػالـ" :لػػيذ لمػػػلى مػػع البشػػت أمػػخ" ،وقػلػػو" :البشػػت أحػػق بشفدػػيا مػػغ ولييػػا،
والبكػػخ تدػػتأذف فػػث نفدػػيا ،وإذنيػػا صػػستيا" .وقػػاؿ ابػػغ الؿػػيع فػػى تقخيػػخ ذلػػظ فأبػػجع( :إف
البالغة العاقمة الخشيجة ال يترخؼ أبػىا بأقػل شػم مػغ ماليػا إال بخضػاىا وال يجبخىػا عمػى

إخػخاج اليدػػيخ مشػػو بػػجوف إذنيػػا ،فكيػػف يجػػػز أف يخػػخج نفدػػيا بػػجوف رضػػاىا ،ومعمػػػـ أف
إخ ػخاج ماليػػا كمػػو بغيػػخ رضػػاىا أسػػيل عمييػػا مػػغ تدويجيػػا بسػػغ ال تختػػار)( .)8وقػػج تختػػب
عمى تستع السػخأة باألىميػة اإلندػانية الكاممػة وبخاءتيػا األصػمية أف أوجػب اإلسػالـ احتخاميػا
وإكخاميا وجخـ كل صػر اإلساءة ليا أو التذاؤـ بيا ،فيى بشت وأخت وأـ وزوجػة وعزػػ

في السجتسع صالحة شأنيا شأف الخجاؿ(. )9
 -4مطاهخ السداواة بيغ الخج والسخأة

كفمػػت الذػخيعة اإلسػػالمية لمسػخأة السدػػاواة مػػع الخجػػل ،مػػغ حيػػث الجػػشذ والحقػػػؽ والػاجبػػات ،ولػػع
يقػػخر التفاضػػل بيشيسػػا إال فػػي بعػػس األمػػػر الستعمقػػة باالسػػتعجاد أو الخبػخة أو السدػػئػلية ،مسػػا ال
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يػػؤثخ عمػػى حؿيقػػة الػضػػع اإلندػػاني لمجشدػػيغ ،فػػإذا تدػػاوػ االسػػتعجاد أو الخبػخة أو السدػػئػلية فػػي

الخجػػل والس ػخأة ،تدػػاويا ،وإذا كػػاف ىشػػاؾ اخػػتالؼ فػػى شػػىء مػػغ ذلػػظ ،فػػإف التفػػاوت بيشيسػػا يكػػػف

بحدبو(.)10

 -السدػػاواة فػػي الخمػػق والتكػػػيغ :أبصػػل اإلسػػالـ مػػا كػػاف يدعسػػو الػػبعس مػػغ أف السػخأة ليدػػت

إندػػاناً ،ووضػػعيا فػػي مرػػاؼ الخجػػل وسػػػػ بيشيسػػا فػػي اإلندػػانية ،ونػػادػ بػػأف الس ػخأة مػػغ
ال َل ُ ْلع َرُّب ُ ْلع أَِّنلي الَ
اس َلت َج َ
جشذ الخجػل والخجػل مػغ جػشذ السػخأة ويقػػؿ الحػق تعػالىَ ﴿ :ف ْ
ُضيس عس ع ِ
ِ
ز ُكع ِّمغ َب ْعس﴾ (سػػرة آؿ عسػخاف.)٢١١ ،
شكع ِّمغ َذ َكخ أ َْو أُن َثى َب ْع ُ
ام ِّم ُ
أ ُ َََ َ
إذاً فػػالسخأة مخمػقػػة مثػػل الخجػػل تسام ػاً فيسػػا متدػػاوياف مػػغ الجانػػب اإلندػػاني فكػػل مشيسػػا
يحاسب عمى أفعالة كسا يقػؿ تعػالى; ﴿َيا أَُّي َ ا َّ
اس َّاتُقػْا َرَّب ُك ُع َّال ِحي َخَمَق ُكع ِّملغ َّن ْ لذ
الش ُ
يخ وِنداء و َّاتُقلػْا ّللا َّال ِلحي َتدلاءُلػ َن ِبل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواح َجة َو َخَم َق مْش َ ا َز ْو َج َ ا َوَب َّث مْش ُ َسا ِر َجاالً َكث ًا َ َ َ
َ
َّ
َواألَْر َح ِ
ان َعَم ْي ُك ْع َرِق ًيبا﴾ (سػرة الشداء .)22()1،فقج حػخص القػخآف الكػخيع عمػى
ّللا َك َ
ام إ َّن ّ َ
َ
السد ػػاواة ب ػػيغ الخج ػػل والسػ ػخأة ف ػػي األص ػػل واإلند ػػانية ،وال تف ػػاوت بيشيس ػػا ف ػػي ذل ػػظ ،وإنس ػػا

التفػػاوت باألعسػػاؿ ومػػا يحدػػشو كػػل مشيس ػػا .لػػحلظ ال يجػػػز لمخجػػل أف يفخػػخ عمػػى السػ ػخأة
بقػتػػو ،أو يطػػغ أنػػو أعمػػى جشد ػاً مشيػػا ،أو يشطػػخ إلييػػا نط ػخة الجاىميػػة التػػى تػػػحي بأنيػػا

وضيعة(.)12

وقج وججت السخأة عشج الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع كل التكخيع والتقجيخ فقج كخميػا هللا كسػا كخميػا
الخسػؿ الكخيع صمى هللا عميو وسمع حيغ قاؿ" :إنسا الشداء شقائق الخجاؿ"" ،لع يكػغ الخجػل زوجػاً
إال بالسخأة ولع تكغ السخأة زوجة إال بالخجل" ،وكحلظ قػلو صمى هللا عميػو وسػمع فػى تكخيسػو لمسػخأة:
"مغ كاف لو ثالث أخػات أو ابشتاف ،أو أختاف فأحدغ صحبتيغ وأتقػى هللا فػييغ فمػو الجشػة" .فقػج
أوصػػى الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو وسػػمع بالشدػػاء ،ففػػي حػػجيث عػػغ أبػػى ىخي ػخة رضػػي هللا عشػػو أف
الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو وسػػمع قػػاؿ" :مػػغ كػػاف يػػؤمغ بػػاَّلل واليػػػـ اآلخػػخ فػػال يػػؤذ جػػاره ،واستػصػػا
بالشداء خي اًخ فإنيغ مغ ضمع أعػج شم فى الزمع أعاله فإف ذىبت تؿيسػو كدػختو ،وإف تخكتػو لػع
ي ػػدؿ أع ػػػج فاستػصػ ػػا بالشد ػػاء خيػ ػ اًخ" .وك ػػاف يػص ػػى دائسػ ػاً بسعامم ػػة الشد ػػاء ب ػػالسعخوؼ والر ػػبخ
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عمييغ فى الكثيخ مغ األحاديث والسػاقف التى أضيخ خالليا الخسػػؿ صػمى هللا عميػو وسػمع مػجػ
احتخامو وتقجيخه لمسخأة إذا كانت أماً أو زوج ًة أو ابش ًة أو أختػاً ويكفيشػا خيػخ مثػاؿ معاممتػو ألزواجػو
وبشاتو( .)13وتجؿ تمظ اآليات القخآنية واألحاديث الشبػية عمى أف اإلسالـ جاء ليؤكػج عمػى إندػانية
السخأة ومداواتيا بالخجل في الخمق والتكػيغ(.)14

 السدػاواة فػػي السدػػئػلية والجػداء :لػػع يفػػخؽ اإلسػػالـ بػػيغ الخجػػل والسػخأة فػػي تحسػػل السدػػئػليةعغ الترخفات التي يرجرىا كػل مشيسػا ،وأف التكػاليف واحػجة فػي اإلسػالـ بالشدػبة لمخجػل

والسخأة فكالىسػا مكمػف فػي العبػادات واألحكػاـ الجيشيػة دوف تسييػد ويقػػؿ هللا تعػالى; ﴿ َم ْلغ
َج َلخُهع
َع ِسل َ َ لالِ ًحا ِّملغ َذ َكلخ أ َْو أُن َثلى َو ُه َلػ ُم ْلؤ ِمغ َفَمُش ْحِيَيَّشل ُ َحَيلا ًة َ
شِّيَبل ًة َوَلَش ْج ِلدَيَّش ُ ْع أ ْ
ِبلَحد ِغ ما َكاُنػْا يعسُمػ َن﴾ (سػرة الشحل ،)97 ،وقاؿ أيزاًِ﴿ :إ َّن اْلسدمِ ِسيغ واْلسدمِس ِ
ات
ُْ َ َ ُْ َ
ََْ
َْ َ
الرلا ِبخ ِ
الر ِاد َق ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ات و َّ ِ ِ
ات
ات َو َّ
يغ َو َّ
الرا ِب ِخ َ
الرادق َ
يغ َواْل ُس ْؤ ِمَشات َواْلَقانت َ
َواْل ُس ْؤ ِمش َ
يغ َو َّ َ
يغ َواْلَقان َت َ
ِِ
لائ ِسيغ و َّ ِ ِ
ات و َّ ِ
ِ ِ
اش ِلعيغ واْل َخ ِ ِ
ِِ
واْل َخ ِ
يغ
الرلائ َسات َواْل َحلافط َ
اش َلعات َواْل ُس َت َر ّلجق َ
الر َ َ
يغ َواْل ُس َت َر ّلج َق َ
َ َ
َ
ّللا َل لع َّم ْغ ِ لخًة وأَج ا ِ
يلخ و َّ ِ ِ
اك ِخيغ َّ ِ
اف َ ِ
َّ ِ
ُفلخوج ع واْلح ِ
يسلا﴾
اللحاكَخات أ َ
ُ َُْ َ َ
َ َ ًْ
َع َّلج َّ ُ ُ
ّللا َكث ًا َ
طلات َواللح َ َ
لخ َعط ً
(سػػػرة األح ػداب ،)35 ،وكثي ػ اًخ مػػا ذكػػخ الق ػخأف الك ػخيع الس ػخأة بجانػػب الخجػػل ،كػػي يعسيسػػا
الخصاب ويذسميسا الثػاب والعقاب(.)15

 السدػػاواة فػػي الحقػػػؽ الساليػػة :أعصػػى اإلسػػالـ لمس ػخأة حق ػاً لػػع ترػػل إليػػو كافػػة التذ ػخيعاتوالقػ ػػانيغ الػض ػػعية ،وى ػػػ أف يك ػػػف لي ػػا الحم ػػة السالي ػػة السد ػػتقمة وأعصاى ػػا األىمي ػػة وح ػػق
السمكية الكاممة ،وساواىا بالخجل فكالىسا لػو الحػق فػي العسػل والدػعي فػي اكتدػاب الػخزؽ

والعسل الرػالح ولػع يعصػى حػق ألحػج دوف اآلخػخ وجعميػا مدػتقمة بساليػا عػغ زوجيػا فػإف

شاءت أعصتو ،وإف شاءت مشعتو ،فيي حخة في الترخؼ ؼيسا تسمكو مغ ماؿ .قػاؿ تعػالى
ّللا ِبل ِ َب ْع َز ُلكع َعَملى َب ْعلس ّلِ ِّمخ َج ِ
فى سػػرة الشدػاءَ ﴿ :والَ َت َتسَّش ْلػْا ملا َف َّ
لال َن ِرليب ِّم َّسلا
ْ
زل َ ّ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لان ِب ُكل ِّ َشليء
ّللا َك َ
ا ْك َت َد ُلبػْا َولِمّش َدلاء َنرليب ّم َّسلا ا ْك َت َد ْلب َغ َو ْ
ّللا ملغ َف ْزلم إ َّن ّ َ
اسللَُلػْا ّ َ
ْ
ِ
ال َل ُ ْلع َرُّب ُ ْلع أَِّنلي الَ
اس َلت َج َ
يسا﴾ (اآلية  .)32وقاؿ هللا تعالى فػي سػػرة آؿ عسػخافَ ﴿ :ف ْ
َعم ً
ُضيس عسل ع ِ
ِ
ز ُلكع ِّملغ َب ْعلس﴾ (اآليػة  .)٢١١وتػضػح
لشكع ِّملغ َذ َكلخ أ َْو أُن َثلى َب ْع ُ
امل ِّم ُ
أ ُ ََ َ َ
40

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

ىحه اآليات الدعي الستدػاوؼ بػيغ الخجػل والسػخأة فػي شمػب العسػل وفػي اكتدػاب الػخزؽ وال
يحق لمخجل ميسا بمغت قخابتو مغ السخأة الحق في تسمظ ما تكتدبو مغ عسميا (.)16

 السدػاواة فػي العبػادات والعسػل السجتسعػي :يقػػؿ هللا تعػالى فػى سػػرة التػبػةَ ﴿ :واْلس ْؤ ِمُشلػ َنُ
ِ
شك ِلخ َوُي ِِيسلػ َن
لات َب ْع ُ
ْمُخو َن ِبلاْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْلػ َن َع ِلغ اْل ُس َ
َواْل ُس ْؤ ِمَش ُ
ُ
زل ُ ْع أ َْولَيلاء َب ْعلس َيلل ُ
ِ
ّللا َوَرسػَل ُ أ ُْوَل ِلِ َظ س َليْخ َحس ُ ع ّ ِ
الرالَ َة َوُي ْؤُتػ َن َّ
ّللا َع ِديلد َح ِكليع﴾
َّ
الدَكا َة َوُيص ُ
َ
يعػ َن ّ َ ُ
ّللا إ َّن ّ َ
ُ ُ ُ
(اآلي ػػة  .)71فممشد ػػاء فػ ػػي اإلس ػػالـ حػ ػػق السذ ػػاركة ف ػػي العبػ ػػادات االجتساعي ػػة ،كرػ ػػالة
الجساعػة والجسعػػة والعيػجيغ ،وقػػج أذف لمحػػيس مػشيغ بحزػػػر اجتسػػاع العيػج فػػي السرػػمى

دوف صالة ،كحلظ ليغ السذاركة ؼيسا يتعمق بإصػالح السجتسػع واألمػخ بػالسعخوؼ والشيػي
عغ السشكخ ،وغيخىا مغ األعساؿ االجتساعية األخخػ(.)17

وىكػػحا اسػػتخد اإلسػػالـ لمس ػخأة كخامتيػػا بػػخد حقػػػؽ أىميتيػػا فػػي العبػػادات والسعػػامالت االجتساعيػػة
واالقتر ػػادية والدياس ػػية ،ف ػػارتفع ش ػػأنيا ومكانتي ػػا تح ػػت ض ػػالؿ اإلس ػػالـ إث ػػخ ضي ػػػره ف ػػى الجديػ ػخة
العخبية في مشترف القخف الدابع السيالدؼ ،ويكفي ما ورد فى القخآف الكخيع في شػأف السػخأة التػي

خرػػيا بػػأكثخ مػػغ سػػػرة ؼيػػو واألحكػػاـ الخاصػػة التػػي وردت إلنرػػافيا كإندػػانة تذػػكل أكثػػخ مػػغ
نرػػف البذ ػخية تتكامػػل فػػي وجػدىػػا ومدػػئػليتيا وحقػقيػػا مػػع الخجػػاؿ؛ فقػػخر أوالً أىميتيػػا لمعبػػادة

والتكػػاليف الذػػخعية وتأسيد ػاً عمػػى تمػػظ السدػػئػلية كانػػت مػػع الخجػػل فػػي مي ػداف الث ػػاب والعقػػاب
ات ِملغ َذ َكلخ أ َْو أُن َثلى َو ُه َلػ
اآلخخوػ عمى درجة سػاء؛ يقػؿ هللا تعػالى; ﴿ َو َمغ َي ْع َس ْ ِم َغ َّ
الرالِ َح َ
يلخ﴾ (سػػرة الشدػاء .)124 ،ومػغ أجػل مشػاط
ُم ْلؤ ِمغ َفل ُْوَل ِللِ َظ َي ْلج ُخُمػ َن اْل َجَّشل َة َوالَ ُي ْطَم ُسلػ َن َن ِق ًا
التكمي ػػف والسد ػػئػلية اس ػػتخد اإلس ػػالـ لمسػ ػخأة أىميتي ػػا ف ػػي ش ػػئػف اإلنت ػػاج والسذ ػػاركة اإليجابي ػػة ف ػػي
السدئػليات االجتساعية(.)18
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ثاني لاً; الحقللػج االجتساعيللة والدياسللية لمس لخأة (الحللق فللي التعملليع الحللق فللي العس ل

الحقللػج

الدياسية واألهمية في تػلي الػاليات العامة)
 -1حق السخأة في التعميع

حػخص اإلسػالـ عمػى تكػػػيغ السػخأة مػغ جسيػػع الجػانػب ،وأعصػى لعقميػا مكانػػة عميػا ،حيػث أعصػػى
ليػػا حػػق التعمػػيع والتثؿيػػف واعتبػػخ ذلػػظ واجبػاً عمييػػا ،ألنيػػا إذا تعمسػػت فقيػػت ديشيػػا وواجبيػػا تجػػاه

ربيا وقامت بسا يجب عمييا(.)19

ويعج العمع مغ األولػيات التى أىػتع بيػا اإلسػالـ ألنػو الخكيػدة األولػى لبشػاء السجتسػع ومػغ

خاللو يعخؼ اإلنداف مالو مغ حقػؽ وما عميو مغ واجبات نحػػ ربػو ونحػػ السجتسػع ،وقػج وردت
آيػػات كثي ػخة وأحاديػػث نبػيػػة جسيعيػػا يحػػث عمػػى تحرػػيل وشمػػب العمػػع الشػػافع وأف صػػاحبو يشػػاؿ
األجػػخ والث ػػاب العطػػيع مػػغ هللا مػػغ أجػػل مجاىػػجة الػػشفذ فػػى تحرػػيل العمػػع  ،يقػػػؿ هللا سػػبحانو
ِ
لق ِْ
لظ ْاألَ ْك َلخُم ()4
لان ِم ْلغ َعَملق ( )3ا ْق َ ْأ
وتعالى﴿ :ا ْق َ ْأ
لخ َوَرُّب َ
اسلعِ َرّبِ َ
ند َ
لق (َ )2خَم َ
لظ َّاللحي َخَم َ
لخ ِب ْ
اإل َ
َّال ِلحي َعَّم َلع ِبلاْلَقَمعِ (َ )5عَّم َلع ِْ
لان َملا َل ْلع َي ْعَم ْلع (( ﴾)6سػػرة العمػق) .ويقػػؿ سػبحانو وتعػالى:
ند َ
اإل َ
َّ ِ
َّ ِ
يغ َال يعَمسػػ َف ِإَّنسػا يتَػ َح َّكخ أُوُلػػا ْاألَْلب ِ
ػاب﴾ (سػػرة الدمػخ)9 ،
﴿ُق ْػل َى ْػل َي ْدػتَ ِػؼ الػح َ
َ
َ َ ُ ْ
يغ َي ْعَم ُسػػ َف َوالػح َ َ ْ ُ
َّللا ِمػغ ِعب ِ
ػػر﴾ (سػػرة فػاشخ،
ػادِه اْل ُعَم َسػاء ِإ َّف َّ
َّللاَ َع ِدي ٌػد َغُف ٌ
ويقػػؿ هللا عػد وجػلِ﴿ :إَّن َسػا َي ْخ َذػى َّ َ ْ َ

 .)28ويطيخ سػسػ السبػادػء اإلسػالمية بالسػازنػة بيشيػا وبػيغ مػا تقػخره الذػخائع األخػخػ فػي شػأف
تعميع السخأة ،ولع يقترخ تعميع اإلسالـ لمسخأة عمػى مػغ كانػت حػخة وإنسػا حػث اإلسػالـ كػحلظ عمػى

تعمػػيع اإلمػػاء ،وخػػز فػػي تعمػػيسيغ أف يػػتعمسغ حدػػغ الخمػػق واألدب ،فعػػغ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا
عميو وسمع قاؿ" :أيسا رجػل كانػت عشػجه وليػجة فعمسيػا وأحدػغ تعميسيػا ،وأدبيػا فأحدػغ تأديبيػا ،ثػع
أعتقيا وتدوجيا ،فمو أجخاف" ،ويحث الحػجيث ىشػا عمػى تعمػيع اإليسػاء وىػػ مػا يحػس عمػى تعمػيع

الحخائخ مغ باب أولى(.)20

كسػػا أثبػػت التػػاريخ أف الس ػخأة فػػي ضػػل اإلسػػالـ وصػػمت إلػػى أسػػسى درجػػات العمػػع والثقافػػة ،ونالػػت
أكبخ قدط مغ التخبية والتعميع في العرػر اإلسالمية األولى(.)21
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فقػج أوجػب اإلسػػالـ عمػى السػخأة أف تػػتعمع أمػػر ديشيػػا مثميػا مثػل الخجػػل فػال فػخؽ بيشيسػػا فػي ذلػػظ،
بل إف شمػب ىػحا العمػع مفخوضػاً عمييػا ،فسػغ العمسػاء مػغ أوجػب عمػى زوجيػا أف يعمسيػا إذا كػاف
قاد اًر عمى التعميع ،فإذا لع يفعل وجب عمييػا أف تخػخج حيػث العمسػاء ومجػالذ العمػع لتػتعمع أحكػاـ
ديشيا ولػ مغ غيخ إذنو شخيصة أال يتختب عمي ذلظ مفدجة تزخ بيا(.)22

وقج اعتبخ الخسػػؿ صػمى هللا عميػو وسػمع أف شمػب العمػع فخيزػة عمػى كػل مدػمع سػػاء كػاف رجػالً
أو امخأة ،وإذا كاف لمسخأة أثخ ميع فى مجاؿ العمع بخوايػة الحػجيث أو فػي مجػاؿ الفقػو وقػج أمػخ هللا

تعػػالى ندػػاء الشبػػي صػػمى هللا عميػػو وسػػمع بػػالتعميع والػػتعمع إسػػياماً فػػي نذػػخ الػػجيغ لقػلػػو تعػػالى:
﴿وا ْذ ُكخ َن ما ي ْتَمى ِفي بيػِت ُك َّغ ِمغ يي ِ
ات َّ ِ ِ ِ ِ
يلخ﴾ (سػػرة االحػداب
ان َل ِصي ً ا َخ ِب ًا
ّللا َك َ
ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ّللا َواْلح ْك َسة إ َّن َّ َ
 )45وكاف الشبى صمى هللا عميو وسمع يشيب الديجة عائذػة رضػى هللا عشيػا فػي شػخح السػخاد مػغ
حجيثو لسغ ال تعي ما يقػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع ،مسا في ترػخيحو إحػخاج لمدػائمة ونجػج

أف الس ػخأة السدػػمسة كانػػت تدػػعى لمعمػػع مشػػح بجايػػة عرػػخ الشبػػػة إذ روؼ أف الشدػػاء كػػاف يحتذػػجف
لدػػساع الشبػػى صػػمى هللا عميػػو وسػػمع ويحزػػخف الرػػالة الجامعػػة معػػو مػػغ أجػػل الػػتعمع ،كػػاف فػػي

صػػجر اإلسػػالـ مثقفػػات فز ػػميات وفػػييغ مػػغ يفز ػػل الكثيػػخ مػػغ الخج ػػاؿ إذا نطخنػػا فػػي تاريخش ػػا
اإلسالمي لػججنا الكثيخ مغ العالسات في الحجيث والفقو واألدب وغيخ ذلظ(.)23

فعػػغ أبػػى سػػعيج الخػػجرػ رضػػى هللا عشػػو قػػاؿ" :جػػاءت امػخأة إلػػى رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو وسػػمع
فقالت :يا رسػؿ هللا ذىب الخجاؿ بحجيثظ فأجعل لشا مغ نفدظ يػماً نأتيظ ؼيػو تعمسشػا مسػا عمسػظ

هللا ،فقػػاؿ صػػمى هللا عميػػو وسػػمع :اجػػتسعغ فػػي يػػػـ كػػحا وكػػحا فػػي مكػػاف كػػحا ،فػػاجتسعغ فأتػػاىغ
فعمسيغ مسا عمسو هللا" رواه البخارػ ومدمع(.)24

فقج القت السخأة في عرخ الشبػة اىتساماً بالغػاً مػغ أجػل التعمػيع والتفقػو فػي الػجيغ ومسارسػة دورىػا
الحؿيقى في الحياة لتكػف شخيكة لمخجل في بشاء السجتسع الدميع(.)25
فقاؿ الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع" :أيسا رجػل كانػت عشػجه جاريػة فعمسيػا فأحدػغ تعميسيػا ،وأدبيػا
فأحدغ تأديبيا ثع أعتقيا وتدوجيا فمو أجخاف" ،كسا قاؿ عميو الرالة والدالـ" :مغ كاف لػو ثػالث
بشػػات فرػػبخ عمػػييغ ،وأشعسيػػغ ،وسػػقاىغ ،وكدػػاىغ مػػغ ججتػػو ،كػػغ لػػو حجاب ػاً مػػغ الشػػار يػػػـ
43

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

الؿيامػػة" ،وقػػاؿ أيزػػا عميػػو الرػػالة والدػػالـ" :نعػػع الشدػػاء ،ندػػاء األنرػػار لػػع يسػػشعيغ الحيػػاء أف
يتفقيغ فػي الػجيغ" ،وأمػخ عميػو الرػالة والدػالـ أف تخػخج البشػات البالغػات والالئػي تكػغ فػي حالػة
حػ ػػيس فػ ػػي عيػ ػػج الفصػ ػػخ واألضػ ػػحى يػ ػػتعمسغ مػ ػػا يػ ػػشفعيغ مػ ػػغ تعػ ػػاليع اإلسػ ػػالـ لقػ ػػػؿ أـ عصيػ ػػة
األنرػػارية" :أمخنػػا رسػػػؿ هللا أف نخػػخج فػػي عيػػج الفصػػخ واألضػػحى ،الع ػػاتيغ والحػػيس الخػػجور،
فأمػػا الحػػيس ؼيع ػدلغ الرػػالة ويذػػيجف الخيػػخ ودعػػػة السدػػمسيغ ،قمػػت يػػا رسػػػؿ هللا إحػػجاىغ ال

يكػف ليا جمباب ،قاؿ لتمبديا أختيا مغ جمبابيا"(.)26
-3السخأة والحق في العس

أجاز اإلسالـ لمسخأة أف تقػـ بالػضائف التى تدتصيع الؿيػاـ بيػا ،فػال فػخؽ بػيغ الخجػل والسػخأة فػي
حػػق العسػػل ،فػػالقخآف الك ػخيع يكمػػف كػػال مػػغ الخجػػل والس ػخأة بالعسػػل فػػإلى جانػػب الػاجػػب األصػػيل
لمسخأة في رعاية بيتيا وأسختيا فميذ ىشاؾ ما يسشعيا مػغ العسػل الػحػ تحتػاج إليػو مسػا ترػمح ؼيػو
بصبيعػػة تكػيشيػػا وال يػػؤدػ إلػػى محػػخـ أو مكػػخوه .والعسػػل الذ ػخيف يعمػػع الس ػخأة ويجشبيػػا التعػػخض
لمستاعػػب .وفػػي تػػاريخ اإلسػػالـ مػػا يذػػيخ إلػػى أف الس ػخأة تعسػػل إلػػى جانػػب وضيفتيػػا األساسػػية فػػي
السشػدؿ واألسػخة( ،)27ومػغ األدلػة عمػى ذلػظ قػلػو تعػالىّ﴿ :لِ ِّمخ َج ِ
لال َن ِرليب ِّم َّسلا ا ْك َت َد ُلبػْا َولِمِّش َدلاء
ِ
ِ
ِ
يسلا﴾ (سػػرة الشدػاء .)43
ّللا ِمغ َف ْزمِ ِ ِإن ّللا كلان ِبكل ِ ش
َنريب ّم َّسا ا ْك َت َد ْب َغ َو ْ
اسلَُلػْا ّ َ
ليء َعم ً
َّ ّ َ َ َ ُ ّ َ ْ
وفى قرة الخجل الرالح في مجيغ الػحؼ كانػت بشتػاه يعسمػغ فػي الخعػي قػاؿ تعػالىَ ﴿ :وَل َّسلا َوَرَد
ِ
ِ
الش ِ
ود ِ
ُم ًة ِّم َغ َّ
ال َما َخ ْصُب ُك َسلا
َماء َم ْجَي َغ َو َج َج َعَم ْي ِ أ َّ
امَخ َأت ْي ِغ َت ُح َ
ان َق َ
اس َي ْدُقػ َن َو َو َج َج مغ ُدون ِ ُع ْ
َقاَل َتا َال َن ْد ِقي َح َّتلى ُي ْر ِلجَر ِّ
الخ َعلاء َوأَُبػَنلا َش ْلي َك ِبيلخ﴾ (سػػرة القرػز ،)23 ،فػأضيخت ىاتػاف
ِ
ِ
ال َل ُ ْلع َرُّب ُ ْلع أَّنلي الَ أُض ُ
اس َت َج َ
السخأتاف أف ىشاؾ حاجة ممحة يعسميسا وقػلو تعالىَ ﴿ :ف ْ
ليس َع َسل َ
عِ
ز ُلكع ِّملغ َب ْعلس﴾ (سػػرة آؿ عسػخاف .)٢١١ ،وقػاؿ تعػالى:
لشكع ِّملغ َذ َكلخ أ َْو أُن َثلى َب ْع ُ
امل ِّم ُ
َ
ات ِمغ َذ َكخ أ َْو أُن َثى َو ُه َلػ م ْلؤ ِمغ َفل ُْوَل ِللِ َظ َي ْلج ُخُمػ َن اْل َجَّشل َة َوالَ ُي ْطَمسلػ َن
﴿ َو َمغ َي ْع َس ْ ِم َغ َّ
الرالِ َح َ
ُ
ُ
يلخ﴾ (سػػرة الشدػاء .)124 ،وقػاؿ تعػالىَ ﴿ :م ْلغ َع ِسل َ َ لالِ ًحا ِّملغ َذ َكلخ أ َْو أُن َثلى َو ُه َلػ ُم ْلؤ ِمغ
َن ِق ًا

َح َد ِلغ َملا َكلاُنػْا َي ْع َسُملػ َن﴾ (سػػرة الشحػل ،)97 ،وقػاؿ
َفَمُش ْحِيَيَّشل ُ َحَيلا ًة َ
َج َلخُهع ِبل ْ
شِّيَبل ًة َوَلَش ْج ِلدَيَّش ُ ْع أ ْ
ِ
ِ
ِ
لظ َي ْلج ُخُمػ َن اْل َجَّشل َة ُيْخَزُقلػ َن ِفي َ لا
تعالىَ ﴿ :و َم ْغ َعس َ َ الِ ًحا ّمغ َذ َكخ أ َْو أُن َثى َو ُه َػ ُم ْلؤ ِمغ َفل ُْوَلِ َ
44
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ِب َغ ْي ِخ ِح َدال﴾ (سػرة غافخ .)40 ،وىحه اآليات عامة في كل عسل صالح ويتحجد صػالح العسػل
بذخط أف يكػف مػافقا لمذخيعة ومشو العسل والكدب لتػفيخ الحاجات وسج االحتياجات(. )28
أما عغ الدشة الشبػية ،فقج عسمت كثيخ مغ الشدػة في عيػج رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو وسػمع ،وقػج
بذخىغ بػاألجخ العطػيع( :أشػػلكغ شاقػة أعطسكػغ أجػخا) والصاقػة ىػى القػجرة عمػى الغػدؿ والشدػيج.
وعػػغ خػلػػة بشػػت ؾػػيذ قالػػت كشػػا فػػي عيػػج رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو وسػػمع وفػػي عيػػج أبػػي بكػػخ
نشدػج الخػػص "عسػل الحرػيخ" .وكانػت سػالمة بشػت الحػخ تخعػى الغػشع ألىميػا وقالػت :مػخ عمػػى
رسػؿ هللا صمى هللا عميػو وسػمع فقػاؿ لػي :يػا سػالمة بسػا تذػيجيغه قمػت أشػيج أف ال إلػو إال هللا ،

ثع أشيج أف دمحم رسػؿ هللا فتبدع ضاحكا(.)29

وتقػػػؿ أسػػساء بشػػت أبػػى بكػػخ" :كشػػت أنقػػل الشػػػػ عمػػى أرسػػى مػػغ أرض الدبيػػخ عمػػى ثمثػػى فخسػػخ،

فجئػػت يػمػػا والشػػػػ عمػػى أرسػػى ،فمقيشػػى رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو وسػػمع فػػجعا لػػي  .".....كسػػا
اشػػتخكت بعػػس الرػػحابيات مػػع رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو وسػػمع فػػى الغػػدوات ،يدػػقيغ الجخحػػى

ويق ػػاتمغ أحيانػ ػاً ،ث ػػع أف عس ػػخ ب ػػغ الخص ػػاب ول ػػى الذ ػػفاء بش ػػت عب ػػج هللا والي ػػة الحد ػػبة ف ػػي س ػػػؽ
السجيشػػة ،وىػػي وضيفػػة تسشػػع بسقتزػػاىا الغػػر والتػػجليذ والخبػػا واالحتكػػار ،ويقػػاؿ أنيػػا كانػػت تتػػػلى

شئػف الشداء في األسػاؽ(.)30

وعمػػى ذلػػظ تكػػػف الس ػخأة أكثػػخ خب ػخة بالعسػػل ،وأوفػػخ د اريػػة ،وأكثػػخ تحؿيقػػا لمخيػػخ العػػاـ ،فمػػيذ فػػي
اإلس ػػالـ مػ ػػا يسشعيػ ػػا مػ ػػغ الؿي ػػاـ بػ ػػو كاإلشػ ػػتغاؿ بالتػ ػػجريذ والص ػػب والتس ػ ػخيس ووضػ ػػائف البحػ ػػث

األسخؼ .فحق العسل في ىحه الحجود داخل ىحا الشصاؽ يكفمو اإلسػالـ ليػا ،فػالحقػؽ فػي اإلسػالـ

مشػشة بالسرمحة وجػداً وعجماً(.)31

إذاً فحق السخأة في العسل ال شبية ؼيو ،ذلظ ألف اإلسالـ سػػ بيشيػا وبػيغ الخجػل فػي ىػحا الحػق،
ومغ ثػع فمػيذ ىشػاؾ مػغ الشاحيػة الذػخعية مػا يسشعيػا مػغ أف تػداوؿ أؼ عسػل فكػخػ بػجنى شػخيصة
وبشاء عمى ذلظ فميا الحػق فػي أف
أف تتقيج بسا يحفع صحتيا وكخامتيا وبسا يرػنيا عغ التبحؿ.
ً
تباشخ مغ األعساؿ ما تذاء ،مع وجػد بعس الزػابط الستسثمة في حفػع ىػحا العسػل لكخامتيػا أو
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س ػػسعتيا أو أخالقي ػػا .وم ػػغ ث ػػع ف ػػإف خ ػػخوج السػ ػخأة لمعس ػػل عم ػػى ى ػػحا األس ػػاس ل ػػيذ ؼي ػػو تعصي ػػل
لشرػص كتاب هللا وإنسا يتصابق مع مقتزيات التعاليع اإلسالمية.

وفي ضػء ما سػبق فػإف الذػخيعة اإلسػالمية لػع تفػخؽ بػيغ السػخأة والخجػل فػي مسارسػة ىػحا الحػق،
كسػػا أنػػو لػػيذ ىشػػاؾ نرػػػص تحػػجد مجػػاؿ عسػػل كػػل مشيسػػا ،وبالتػػالي فػػال وجػػػد ألؼ تسييػػد عمػػى
أسػاس الجػشذ ،فالخصػاب فػي الشرػػص السقجسػة التػي تشطػخ إلػى ىػحا الحػق ،مػجػو إلػى الػحكػر

واإلناث عمى حج سػاء(.)32

-4الحقػج الدياسية لمسخأة

ىشػػاؾ ثسػػة اخػػتالؼ بػػيغ السػػانعيغ والسػػانحيغ لمحقػػػؽ الدياسػػية لمس ػخأة ،إال أنػػو يتزػػح مػػغ ىػػحا
الخػالؼ أنػو لػػيذ ثسػة حكػػع مػغ األحكػػاـ يحػخـ السػخأة مػػغ تمػظ الحقػػػؽ ،وأف أر ػي كػػل مشيسػا قػػائع

عمػػى أسػػاس مػػغ االجتيػػاد ،فمػػيذ ىشػػاؾ فػػارؽ بػػيغ الخجػػل والس ػخأة فػػى الحقػػػؽ والػاجبػػات إال مػػا
استثشى بشز خاص.

فممس ػخأة الحػػق فػػي مباش ػخة الحقػػػؽ الدياسػػية أسػػػة بالخجػػل ،وليػػا الحػػق فػػي تػػػلي كػػل الػضػػائف
الدياسػػية فقػػج ثبػػت لمس ػخأة مػػغ الحقػػػؽ مػػا يثبػػت لمخجػػل ،ويجػػب عمييػػا مثػػل مػػا يجػػب عميػػو ،وليػػا

الحق فى مباشخة أمػرىا مغ التدامات أو حقػؽ مادامت عاقمة رشيجة مسيدة(.)33

وييسشػػا أف نذػػيخ ىشػػا إلػػى تخكيػػد اإلسػػالـ عمػػى حقػػػؽ السػخأة الدياسػػية واعت اخفػػو ليػػا بيػػحه الحقػػػؽ
ز ُ ْع أ َْولَِياء
ات َب ْع ُ
مثل الخجل تساماً ،فشجج قػؿ هللا تعالى فى سػرة التػبةَ ﴿ :واْل ُس ْؤ ِمُشػ َن َواْل ُس ْؤ ِمَش ُ
ِ
ِ
الرلالَ َة َوُي ْؤُتلػ َن َّ
ّللا
يسلػ َن َّ
ْمُخو َن ِبلاْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْلػ َن َع ِلغ اْل ُس َ
الدَكلا َة َوُيص ُ
يعلػ َن ّ َ
شك ِلخ َوُيِ ُ
َب ْعس َيل ُ
َوَرسػَل ُ أ ُْوَل ِلِ َظ سَيْخ َحس ُ ع ّ ِ
ّللا َع ِديد َح ِكيع﴾ (اآلية  )71وىحه اآلية في نطخ الفقياء تفيػج
ُ
ّللا إ َّن ّ َ
َ ُ ُ ُ
تدػػاوؼ الس ػخأة مػػع الخجػػل فػػي اكتدػػاب حػػق السذػػاركة فػػى اختيػػار الحػػاكع الرػػالح وتػجيػػو إدارتػػو
لمجولة بسا يحقق الرالح العاـ(.)34

وما أعساؿ الدمصات العامة إال كحلظ ،أمػخ بػالسعخوؼ ونيػي عػغ السشكػخ ،وقػج يػتع ذلػظ بالتذػخيع
واالجتيػػاد فػػي معخفػػة األحكػػاـ ،أو السذػػاركة فػػي القزػػاء والفرػػل فػػي السشازعػػات أو التشفيػػح أو
اإلجبار .ويقػؿ هللا تعالى في سػرة الشسلَ ﴿ :قاَل ْت يا أَُّي ا الس َلُ أَ ْف ُتػِني ِفي أَمخِي ما ُكشت َق ِ
اش َع ًة
ْ َ ُ
َ َ َ
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لخ َح َّتلى َت ْذل َ ُجو ِن (َ )43قلاُلػا َن ْح ُلغ أ ُْوُللػا ُق َّلػة َوأُوُللػا َبللْس َش ِلجيج
َم ًا
أْ
َتلْم ِخيغ (َ )44قاَل ْت ِإ َّن اْلسُمػَ ِإ َذا د َخُمػا َقخي ًة أَ ْفدجوها وجعُمػا أ ِ
َع َّدَة
َ
ُ َ
ُ َ
َْ
َُ َ َ ََ
( ،﴾)45ويتبػػيغ مػػغ ذلػػظ أف السػخأة تدػػتصيع أف تبػػجؼ الػخأػ الدػػميع وتذػػارؾ فػػي العسػػل الدياسػػي

طخِي َملا َذا
َو ْاأل َْم ُلخ ِإَل ْي ِلظ َفلان ُ
َهمِ َ لا أ َِذَّلل ًة َوَكل َحلِ َظ َي ْ َعُملػ َن
أْ

وتسارس أعباؤه(.)35

ويدتذيج الفقياء عمى ذلظ أيزاً بسبايعة الشداء لمخسػؿ صمى هللا عميػو وسػمع فػي الػجيغ وإشاعػة
أوامػخه وىػػ قػاؿ ؼيػو عػد مػغ قائػلَ﴿ :يلا أَُّي َ لا َّ
لظ َعَملى أَن َّال
لاءَ اْل ُس ْؤ ِمَش ُ
الش ِب ُّ
لات ُيَبايِ ْعَش َ
لي ِإ َذا َج َ
ي ْذ ِخْكغ ِب َّ ِ
ِ
يغ ِبُب ْ َتان َي ْ َت ِخيَش ُ َب ْي َغ أ َْي ِلجي ِ َّغ
يغ َوَال َي ْق ُتْم َغ أ َْوَال َد ُه َّغ َوَال َيلْت َ
اّلل َش ْيًِا َوَال َي ْد ِخْق َغ َوَال َي ْدِن َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
اس َلت ْغ ِ ْخ َل ُ َّلغ َّ ِ
ّللا َغ ُ لػر َّر ِحليع﴾ (سػػرة
َوأَْر ُجم ِ َّلغ َوَال َي ْعرليَش َظ فلي َم ْع ُلخو َفَبلايِ ْع ُ َّغ َو ْ
ّللا إ َّن َّ َ
َ
السستحشة .)12 ،ويؤكج دور السخأة الدياسى ما حجث يػـ فتح مكة عشجما لجػأ أحػج الكفػار إلػى أـ
ىانىء شالبا األماف فأمشتو فأجاز ليا ذلظ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسػمع ،لقػج أجخنػا مػغ أجػخت

يا أـ ىانىء .وما روؼ مغ أف عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو ،رغبة في الحج مغ السغػاالة فػي
السيخ ،وقػف فػي السدػجج معمشػاً وضػع حػج أقرػى لػو فػقفػت امػخأة وعارضػتو وقالػت لػو لػيذ مػغ
دتع ِ
ار
ص ًا
اه َّغ ِقش َ
ان َز ْوج َو َ
حقظ ذلظ يا عسخ فاَّلل تعالى يقػؿَ ﴿ :وإ ْ
يت ْي ُت ْع ِإ ْح َج ُ
ال َز ْوج َّم َك َ
ِن أََر ُّ ُ ْ
است ْب َج َ
َفلالَ َت ْل ُخل ُحوْا ِمْشل ُ َش ْليًِا أ ََت ْل ُخ ُحوَنل ُ ُب ْ َتانلاً َوِإ ْثسلاً ُّم ِبيشلاً﴾ (سػػرة الشدػاء ،)20 ،وعشجئػح قػاؿ عسػخ:
()36
ِ
ِ ِ
ِِ
يغ
يغ َواْل ُس ْدللم َسات َواْل ُسل ْلؤ ِمش َ
"أخصػػأ عسػػخ وأصػػابت ام ػخأة .ويقػػػؿ هللا تعػػالى; ﴿ِإ َّن اْل ُس ْدللمس َ
الر ِ
الرلا ِب ِخيغ و َّ ِ
لاد َق ِ
لان ِتيغ واْلَق ِان َت ِ
ِ
ِ
لات و َّ ِ ِ
ات واْل َخ ِ
اش ِلعي َغ
ات َو َّ
يغ َو َّ
الرلادق َ
الرلا ِبَخ َ
َ َ
َ
َواْل ُس ْؤ ِمَشلات َواْلَق َ َ
ط ِ
لائ ِسيغ و َّ ِ ِ
ات و َّ ِ
ِ ِ
واْل َخ ِ ِ
لاف ِطيغ ُفلخوج ع واْلح ِ
ات واْلح ِ
ِِ
لات
اف َ
اش َعات َواْل ُس َت َرّجق َ
َ ُ َُْ َ َ
الرلائ َس َ َ
الر َ َ
يغ َواْل ُس َت َرّج َق َ
َ
ّللا َل ع َّم ْغ ِ لخًة وأَج ا ِ
يخ و َّ ِ ِ
اك ِخيغ َّ ِ
َّ ِ
يسلا﴾ (سػػرة األحػداب ، )35 ،ويقػخر
الحاكَخات أ َ
َ َ ًْ
َعَّج َّ ُ ُ
ّللا َكث ًا َ
َوالح َ َ
لخ َعط ً
القخآف الكخيع الػالية السصمقة لمسخأة والخجل ،وأف بعزيع أولياء بعس ؼيقػؿ تعػالىَ ﴿ :واْلس ْؤ ِمُشلػ َن
ُ
ِ
ِ
الرلالَ َة
يسلػ َن َّ
لات َب ْع ُ
ْمُخو َن ِبلاْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْلػ َن َع ِلغ اْل ُس َ
َواْل ُس ْؤ ِمَش ُ
شك ِلخ َوُيِ ُ
زل ُ ْع أ َْولَيلاء َب ْعلس َيلل ُ
ِ
ّللا َوَرسلػَل ُ أ ُْوَل ِللِ َظ س َليْخ َحس ُ ع ّ ِ
َوُي ْؤُتػ َن َّ
ّللا َع ِديلد َح ِكليع﴾ (سػػرة التػبػة،
الدَكا َة َوُيص ُ
َ
يعلػ َن ّ َ ُ
ّللا إ َّن ّ َ
ُ ُ ُ
نِ
ْمُخو َن ِبلاْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْلػ َن َع ِلغ
لشك ْع أ َّ
 )71ويقػؿ تعالىَ ﴿ :وْل َت ُكغ ِّم ُ
ُملة َي ْلج ُعػ َ إَللى اْل َخ ْي ِلخ َوَيلل ُ
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شك ِلخ َوأ ُْوَل ِللِ َظ ُه ُلع اْل ُس ْ مِ ُحلػ َن﴾ (سػػرة آؿ عسػخاف ،)104 ،فيػحه اآليػات  -ؼيسػا يقػػؿ أصػحاب
اْل ُس َ
الخأؼ – تتزسغ مبجأيغ:
 مبػػجأ الػاليػػة بػػيغ السػػؤمشيغ والسؤمشػػات بعزػػيع وبعػػس ،وىػػي واليػػة تذػػسل األخػػػة والرػػجاقةوالتعاوف عمى الخيخ.

 األمػ ػػخ بػ ػػالسعخوؼ والشيػ ػػي عػ ػػغ السشكػ ػػخ ،وىػ ػػػ واجػ ػػب يذػ ػػسل – كسػ ػػا يقػلػ ػػػف – كػ ػػل دروباإلصالح وفي كل نػاحي الحياة ومشيا اإلشتغاؿ بالحياة الدياسية(.)37

كسػػا تعشػػي ىػػحه اآليػػات أف الخجػػاؿ والشدػػاء شػػخكاء فػػي سياسػػة السجتسػػع ،وأف الدػػمصات التذػخيعية
والقزػػائية ليدػػت إال أوامػػخ بػػالسعخوؼ ونػػػاه عػػغ السشكػػخ ،أحيان ػاً بالتذ ػخيع واالجتيػػاد فػػي معخفػػة
األحكػػاـ ،وأخػػخػ بالفرػػل فػػي الخرػػػمات ،وثالثػػة بالتشفيػػح واإلل ػداـ فمػػيذ فػػي اإلسػػالـ أف تمقػػي
السدػػئػلية عمػػى الخجػػل وحػػجه ،فممخجػػل دائختػػو ولمس ػخأة دائختيػػا ،والحيػػاة ال تدػػتؿيع إال بتكػػاتف كػػل

مشيسا مسا ؼيسا يشيس بأمتيسا(.)38

ليذ في الذخيعة اإلسالمية ما يسشع السخأة مػغ إعسػاؿ الفكػخ وبػحؿ الجيػج ،فقػج كانػت أـ السػؤمشيغ
عائذ ػػة رض ػػي هللا عشي ػػا م ػػغ مجتي ػػجات الر ػػحابة ،ويكف ػػي لسعخف ػػة تز ػػمعيا ف ػػي العم ػػع م ػػا حك ػػاه

الدركذػػى" :أف األكػػابخ مػػغ الرػػحابة كػػاف إذا أشػػكل عمػػييع األمػػخ فػػي الػػجيغ اسػػتفتػىا ،ؼيجػػجوف

عمسػو عشػجىا" ،قػاؿ أبػػػ مػسػػى األشػعخؼ رضػػي هللا عشػو" :مػػا أشػػكل عميشػا – أصػػحاب رسػػػؿ هللا

صػػمى هللا عميػػو وسػػمع – حػػجيث قػػط فدػػألشا عائذػػة إال وجػػجنا عشػػجىا مشػػو عمسػاً" ،أخخجػػو التخمػػحػ

وقاؿ حدغ صحيح(.)39

إذاً فقج أكجت القخائغ والدشة الشبػية الذخيفة تستع السخأة السدمسة في عيػج الخسػػؿ صػمى هللا عميػو

وس ػػمع بحقػقي ػػا الدياس ػػية واالجتساعي ػػة وبعم ػػػ ش ػػأنيا وب ػػإحتخاـ رأيي ػػا واألخ ػػح بسذ ػػػرتيا وبخؤيتي ػػا
لألمػػػر ،حيػػث إف مشطػرىػػا لمػػجنيا ولمعػػالع يختمػػف عػػغ مشطػػػر الخجػػل ويسكػػغ االستذػػياد بدػػيخة
الخسػؿ الكخيع صمى هللا عميو وسمع:
 قبػؿ الخسػؿ لسذػرة "أـ سػمسة" فػى صػمح الحجيبيػة ،فعشػجما فػخغ مشػو رسػػؿ هللا صػمى

هللا عميػػو وسػػمع أمػػخ السدػػمسيغ أف يشحػػخوا ويحمقػػا فػػخفس السدػػمسػف ذلػػظ ،فمسػػا لػػع يقػػع
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مػػشيع أحػػج فقالػػت لػػو" :يػػا نبػػى هللا أتحػػب ذلػػظه أخػػخج وال تكمػػع أحػػجاً مػػشيع كمسػػة حتػػى

تشحخ بػجنظ ،وتػجعػ حالقػظ ؼيحمقػظ" فخػخج ولػع يكمػع أحػجاً مػشيع حتػى فعػل ذلػظ؛ نحػخ

بجنو ودعا حالقو فحمقو ،فمسا أروا ذلظ ،قامػا فشحخوا وجعل بعزيع يحمق بعزػاً حتػى
كاد بعزيع يقتل بعزاً غسػاً .وفػى ىػحا السثػاؿ دلػيالف عمػى مكانػة السػخأة السدػمسة فػي
عرػػخ اإلس ػػالـ وتستعيػػا بحقػقي ػػا ،ال ػػجليل األوؿ :حقيػػا ف ػػي إبػػجاء الػ ػخآػ والشر ػػيحة.

والػػجليل الثػػانى :حقيػػا فػػي الخػػخوج ومرػػاحبة الػػدوج حتػػى فػػي الغػػدوات الحخبيػػة .ومػػغ

ثع يتبػيغ مذػخوعية عزػػية السػخأة فػي مجمػذ الذػػرػ والشػػاب – بجػػاز مذػاوراتيا –
فيػى والخجػػل عمػى حػػج سػػاء فػى ىػػحه العزػػػية ،ولمسػخأة الحػػق فػػي أف تػكػل عشيػػا فػػي
الػخأؼ ويػكميػػا غيخىػػا فييػػا ،ألف ليػػا حػػق إبػػجاء الػخأؼ فميػػا أف تػكػػل ؼيػػو ،وألف الػكالػػة

ال تذتخط فييا الحكػرة فميا أف تتػكل عغ غيخىا(.)40

 قبػػػؿ الخسػػػؿ – صػػمى هللا عميػػو وسػػمع – إلجػػارة (أمػػاف) الس ػخأة يعػػج أحػػج األدلػػة عمػػى
األىمية الدياسية ،إذا أجارت السخأة عمى عيجه الكافخ في دار اإلسالـ.
 قبػػػؿ الخسػػػؿ – صػػمى هللا عميػػو وسػػمع – "ألسػػساء بشػػت يديػػج" أف تسثػػل الشدػػاء؛ حيػػث
سسح ليا أف تسثل الشداء بيغ يجيو وشمب مشيا أف تشقل الكمسات التى قاليا ليا.

 كسا كانت السخأة تحسل ىع األمة ،ففػي زمػغ الفتشػة الكبػخػ نرػحت الدػيجة "حفرػة" –
أـ الس ػػؤمشيغ – ؼيس ػػا يخوي ػػو البخ ػػارػ أخاى ػػا عب ػػج هللا ب ػػغ عس ػػخ "المح ػػاؽ بالش ػػاس إب ػػاف
التحكػػيع ف ػػى الشػ ػداع ب ػػيغ "عم ػػى ب ػػغ أب ػػى شال ػػب" و"معاوي ػػة ب ػػغ أب ػػى س ػػؽياف" حت ػػى ال
يعتقجوا فى أف فى احتباسو عشيع فخقة ،ولع تجعو حتى ذىب(.)41

إذاً فسغ حق السخأة اإلنتخاب أؼ تشتخب وتُشتخب ،وىحا حق ليا مػغ أىميتيػا ذلػظ أف وضيفتيػا ىشػا
في أمخيغ :التذخيع ومخاؾبة الحكػمة.
أما التذلخيس فػال يػجػج فػي مبػادغ اإلسػالـ مػا يسشػع السػخأة مػغ أف تذػارؾ ؼيػو – ؼيسػا لػع يػخد ؼيػو
نز مغ كتاب أو سشة – ألف التذخيع يتصمب عمساً بالجيغ ومعخفة بحاجات السجتسع.
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أما عغ مخاقبلة أعسلال الجوللة فيػحا نػػع مػغ أنػػاع األمػخ بػالسعخوؼ والشيػي عػغ السشكػخ ،والخجػل

زل ُ ْع أ َْولَِيلاء َب ْعلس َيللْمُخو َن
لات َب ْع ُ
والسخأة في ذلظ سػػاء يقػػؿ هللا تعػالىَ ﴿ :واْل ُس ْؤ ِمُشلػ َن َواْل ُس ْؤ ِمَش ُ
ُ
ِ
ِ
الرالَ َة َوُي ْؤُتلػ َن َّ
ّللا َوَر ُسلػَل ُ أ ُْوَل ِللِ َظ
يسػ َن َّ
ِباْل َس ْعُخو ِ َوَيْش َ ْػ َن َع ِغ اْل ُس َ
الدَكلا َة َوُيص ُ
يعلػ َن ّ َ
شك ِخ َوُيِ ُ
سَيْخ َحس ُ ع ّ ِ
ّللا َع ِديد َح ِكيع﴾ (سػرة التػبة.)42()71 ،
ّللا إ َّن ّ َ
َ ُ ُ ُ
وبالشدلبة لممامللة العطسللى وىػي الخئاسػػة العميػا لمجولػػة ،يكػاد يتفػػق فقيػاء الذػخيعة اإلسػالمية إلػػى
اإلجسػػاع عمػػى عػػجـ تػػػلى السػخأة اإلمامػػة العطسػػى ،فػخئيذ الجولػػة فػػي اإلسػػالـ يجسػػع بػػيغ ح اخسػػة
الػػجيغ وسياسػػة الػػجنيا ،فيػػػ الػػحػ يعمػػغ الحػػخب ويقػػػد الجيػػػش ويعقػػج السعاىػػجات ويذػػخؼ عمػػى
إقامة الذعائخ والذخائع اإلسالمية إف لع يقع بيا بشفدو(.)43

وق ػػج اس ػػتشج فقي ػػاء الذػ ػخيعة إل ػػى م ػػا ج ػػاء ف ػػي كت ػػاب هللا الكػ ػخيع بقػل ػػو تع ػػالى ف ػػى س ػػػرة الشد ػػاء:
ِ
لال َق َّػاملػ َن َعَملى الِّش َدلاء ِبسلا َف َّ
﴿ ِّ
َم َلػالِ ِ ْع﴾
زل َ ّ ُ
ّللا َب ْع َزل ُ ْع َعَملى َب ْعلس َوبِ َسلا أَن َ ُقلػْا م ْلغ أ ْ
َ
الخ َج ُ ُ
(اآليػػة  .)34كسػػا اسػػتشج رأؼ فقيػػاء الذػخيعة اإلسػػالمية إلػػى بعػػس األحاديػػث الشبػيػػة أىسيػػا( :لػػغ
يفمح قػـ ولػ أمخىع امخأة)(.)44

رابعللاً :التجخبللة السرللخية فللي تعديللد اللللجور السجتسعللي والدياسللي لمسللخأة مللغ واقللس الذلللخيعة
اإلسالمية والدشة الشبػية

أكػػج دسػػتػر مرػػخ  2014عمػػى أف مرػػجر التذ ػخيع األساسػػي ىػػػ الػػجيغ اإلسػػالمي فػػي مادتػػو
الثانيػػة ،فقػػج أخػػح الجسػػتػر السرػػخػ – كقاعػػجة عامػػة – بسبػػجأ السدػػاواة بػػيغ الخجػػل والس ػخأة فػػي
الحقػػػؽ والػاجبػػات دوف تسييػػد ،فعمػػى سػػبيل السثػػاؿ أقػػخت السػػادة ( )9إلتػداـ الجولػػة بتحقيػػق تكػػافؤ

الفػػخص بػػيغ جسيػػع الس ػػاششيغ دوف تسييػػد ،والسػػادة ( )11تػجػػب الجولػػة بزػػخورة تحقيػػق السدػػاواة

بيغ الخجل والسخأة في جسيع الحقػؽ السجنية والدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقاؼيػة ،واتخػاذ
التػػجابيخ الكفيمػػة لزػػساف تسثيػػل السػخأة تسثػػيالً مشاسػػباً فػػي السجػػالذ الشيابيػػة ،كسػػا تكفػػل لمسػخأة حقيػػا

فػػي تػػػلي الػضػػائف العامػػة ووضػػائف اإلدارة العميػػا فػػى والتعيػػيغ فػػي الجيػػات والييئػػات القزػػائية،

دوف تسييد ضجىا(.)45
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يعتبخ دسػتػر  2014مػغ أفزػل الجسػاتيخ مػغ حيػث تعديػد دور السػخأة السرػخية ،مػغ ناحيػة أقػخ
الجسػػتػر حػػق السػخأة السرػخية فػػي السػاششػػة الكاممػػة وفقػػا لسادتػػو رقػػع ( )6والتػػى تذػػيخ فػػي نرػػيا

إلى حق أبشاء السخأة السرخية التى تتدوج مغ غيخ السرخؼ فى جشدػيتيع السرػخية ،كسػا رسػخت

السػػادة رقػػع ( )11حػػق السػخأة فػػى التسثيػػل الجيػػج فػػي السشاصػػب الؿياديػػة لمجولػػة ،فزػالً عػػغ السػػادة

رقػ ػػع ( )180التػ ػػي حػ ػػجدت ربػ ػػع مقاعػ ػػج السجػ ػػالذ ككػتػ ػػة لمس ػ ػخأة فػ ػػي السجػ ػػالذ الشيابيػ ػػة السحميػ ػػة

لسداعجتيا عمى إدارة الذأف العاـ .كسا عسل دستػر  2014فى مادتيػو رقسػي ( )243و ()244
عمى التسييد اإليجابى لدت فئات مػغ بيشيػا السػخأة ،وىػػ مػا تػع التعبيػخ عشػو فػي نػز السػادة ()5

مغ قانػف مجمػذ الشػػاب مػغ تخرػيز عػجد مػغ السقاعػج لكػل فئػة مػغ الفئػات الدػت فػي القػػائع
االنتخابية ،حتى يزسغ تسثيالً عادالً ومشاسباً لكل فئة(.)46


ػر وأشكال تسكيغ وتعديد الجور االجتساعي والدياسي لمسخأة في مرخ

 -السخأة في السجالذ التذخيعية (الذعب الذػرى السحمية)

لعػػب دسػػتػر مرػػخ  2014دو اًر رئيد ػاً فػػي زيػػادة تسثيػػل الس ػخأة فػػي مجمػػذ الش ػػاب ،حيػػث بمغػػت

ندبة تسثيل السخأة  %1551بػاقع  89إمخأة مغ إجسالي عػجد مقاعػج البخلسػاف وذلػظ تأسيدػاً عمػى
ما أتاحو قانػف مجمذ الشػاب رقع  46وتعجيالتو والحؼ صجر في يػنيػػ  2015بقػخار مػغ رئػيذ
الجسيػرية ،وأتاح تسيي اًد إيجابيػاً لفئػات اجتساعيػة مشيػا الشدػاء والذػباب واألؾبػاط وبػحلظ حقػق ىػحا
البخلساف قفدة في تحقيق تسثيل مشاسب لمسخأة مقارنة بالبخلسانات الدابقة ،ففى بخلسػاف عػاـ 2012

بمغت عػجد الشدػاء بالبخلسػاف 11امػخأة ،وفػي بخلسػاف عػاـ  2010بمػ عػجدىغ  65امػخأة ،فػي حػيغ
بم ػ عػػجدىغ فػػي بخلسػػاف عػػاـ  8( 2005سػػيجات) ،بيشسػػا بم ػ عػػجدىغ فػػي بخلسػػاف 11( 2000
امخأة)(.)47

وفػػي ىػػحا الدػػياؽ أشػػار االتحػػاد البخلسػػاني الػػجولي إلػػي إحػػتالؿ مرػػخ السختبػػة  122مػػغ إجسػػالي
 191فػػي مؤشػػخ الس ػخأة فػػي البخلسانػػات الػششيػػة عػػاـ  2016مقارنػػة بالسختبػػة  139مػػغ إجسػػالي
 189عاـ  ،2015ورغع أف بخلساف  2015يعتبخ أكثخ بخلسػاف شػيج تسثيػل لمسػخأة السرػخية عمػى
مػػخ التػػاريخ مشػػح حرػػػؿ الس ػخأة عمػػى حػػق اإلنتخػػاب والتخشػػح سػػشة  ،1956إال أف مرػػخ كانػػت
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ضسغ أسػأ ( )10دوؿ مغ حيث السداواة بيغ الجشدػيغ وفقػاً لتقخيػخ السشتػجػ االقترػادؼ العػالسي
عاـ  2015حيػث احتمػت السختبػة  136مػغ  142عمػى مدػتػػ العػالع مقارنػة بالسختبػة  129مػغ
إجسالي  142عاـ .)48(2014

أم ػػا ند ػػبة تسثي ػػل السػ ػخأة ف ػػى أخ ػػخ انتخاب ػػات مجم ػػذ الذ ػػػرػ السشح ػػل  2012بمغ ػػت  %458م ػػغ
إجسالي عجد مقاعج السجمذ.
وبالشد ػػبة لمسج ػػالذ السحمي ػػة فق ػػج بمػ ػ ند ػػبة تسثي ػػل الشد ػػاء  %5فق ػػط م ػػغ إجس ػػالي ع ػػجد أعز ػػاء
السجمذ السحمي وذلظ عاـ .)49(2008

 السخأة فى الدمصة التش يحيةإف أوؿ امخأة مرخية تػلت مشرباً و ازرياً كاف فى عاـ  1963ومشح ذلظ التػاريخ لػع تتػػلى الػػ ازرة
سػػػػ ح ػػالي تدػػع سػػيجات فقػػط حتػػى عػػاـ  ،2004وفػػي عػػاـ  2007تػلػػت ام ػخأة مشرػػب وزيػػخ

القػػ العاممة ىي عائذة عبج اليادػ(.)50

أمػػا فػػى عيػػج ال ػخئيذ عبػػج الفتػػاح الديدػػي دخمػػت الس ػخأة بقػػػة عمػػى خػػط تذػػكيل الحكػمػػة ،حيػػث

جسعػػت الس ػخأة اآلف سػػت حقائػػب و ازريػػة وىػػي (و ازرة التزػػامغ االجتسػػاعى ،و ازرة اليج ػخة وشػػئػف
العػ ػ ػػامميغ بالخػ ػ ػػارج ،و ازرة الثقافػ ػ ػػة ،و ازرة التخصػ ػ ػػيط واإلصػ ػ ػػالح اإلدارػ ،و ازرة االسػ ػ ػػتثسار ،و ازرة

الدياحة) وىي و ازرات ليا ثقل عمى السدتػػ الدياسي واالقترادؼ والقػمي والجولي أيزاً.
 -السخأة فى الحياة العامة والسشا ب الِيادية والػضائف اإلدارية العميا

بم عجد اإلناث شاغمي وضائف اإلدارة العميا في الجياز اإلدارؼ لمجولة حػالي  %3657مغ
إجسالي مػضفي اإلدارة العميا عاـ  2012/2011لتختفع بحلظ ندبة اإلناث في وضائف اإلدارة
العميا مقارنة بأوؿ يشايخ  2001والتي مثمت اإلناث بيا حػالي  %2357مغ إجسالي مػضفي
اإلدارة العميا ،كسا بمغت ندبة اإلناث األعزاء في الدمظ الجبمػماسى عاـ  2012حػالي
 % 2255مغ إجسالي أعزاء الدمظ الجبمػماسي ،كسا بمغت ندبة اإلناث العامميغ في الجياز
اإلدارؼ  %1156مغ إجسالي العامميغ بالجياز اإلدارؼ عاـ  ،2013 /2012أما ندبة اإلناث
العامميغ في الجامعات  %4052عاـ  ،2013كسا بمغت ندبة اإلناث كأعزاء ىيئة تجريذ
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بالجامعات السرخية  %4459مغ إجسالي أعزاء ىيئة التجريذ عاـ  ،2012وقج بم معجؿ
مداىسة اإلناث في الشذاط االقترادؼ  %2254مغ إجسالي معجؿ السداىسة في الشذاط

االقترادؼ لألفخاد ( 15سشة فأكثخ) لعاـ .)51( 2012

وبالخغع مغ نز الجستػر السرخؼ عمى السداواة بيغ الخجل والسخأة وجسيع السػاششيغ والفئات
االجتساعية أماـ القانػف في الحقػؽ والػاجبات ،ومباشخة الحقػؽ الدياسية مغ ناحية ،ومغ
ناحية ثانية تػلي الػضائف العامة والؿيادية ،دوف الشطخ إلى الدغ أو الجشذ أو الجيغ مغ ناحية
ثالثة ،إال أف مداىسة السخأة في الحياة االجتساعية والدياسية ما زالت محجودة ،نتيجة لػجػد

معػقات تحػؿ دوف تقجـ السخأة مغ بيغ ىحه السعػقات العادات والتقاليج والسػروثات الثقاؼية،
والخؤية الجيشية السغمقة نتيجة لمتفديخات الخاشئة لمشرػص القخأنية والدشة الشبػية ،إضافة إلى

الشطخة الستجنية والستعربة لمسخأة في السجتسع ،األمخ الحؼ تختب عميو تقميز دور السخأة فى

السجتسع فى مجاالت الحياة السختمفة( االجتساعية والدياسية واالقترادية والثقاؼية)(.)52
خلاتسة

عمػػى الػػخغع أف الذػخيعة اإلسػػالمية والدػػشة الشبػيػػة ضػػسشت لمسػخأة حقػقيػػا فػػي السجػػاؿ اإلندػػاني

واالجتسػػاعي والحقػػػقي والدياسػػي إال إنشػػا نجػػج اليػػػـ اخػػتالؼ كبيػػخ بػػيغ وضػػع السػخأة فػػي اإلسػػالـ
ورؤيت ػػو لي ػػا وب ػػيغ الػاق ػػع ال ػػحػ تعيذ ػػو ف ػػي السجتس ػػع اإلس ػػالمي والعخب ػػي اآلف ،فسا ازل ػػت حقػقي ػػا
مشتقرػػة وحخيتيػػا مقيػػجة ،فػػال تكسػػغ قزػػية السػخأة فػػى نقػػز تذػخيعى أو ثبػػػت دليػػل شػػخعى حتػػى

تكػػػف الس ػخأة عشر ػ اخ فعػػاال وميسػػا فػػى السجتسػػع ،فخؤيػػة اإلسػػالـ لمس ػخأة تختمػػف كثي ػ اًخ عػػغ الػاقػػع

والتصبيػق ،فأصػػبحت بعػػس الحقػػػؽ األساسػػية التػػي أقخىػػا الذػػخع ترػػصجـ مػػع األعػخاؼ والعػػادات
االجتساعيػػة والسػروثػػات الخاشئػػة ،فقػػج جػػاءت الذ ػخيعة اإلسػػالمية انرػػفت الس ػخأة ودفعػػت عشيػػا
ضل الجاىمية  ،فحفع كخامتيا وآدميتيا وأعمى مغ شأنيا  ،فقج اتبعػت الذػخيعة اإلسػالمية مشيجيػة

بيػػاف الحقػػػؽ والػاجبػػات التػػى قػػخر ليػػا السدػػاواة مػػع الخجػػل وعػػجـ التسييػػد مػػغ خػػالؿ الشرػػػص
القخآنية والدشة الشبػية التى كانت مشرفة لمسخأة وممبية مصالبيا السذخوعة (.)53
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وتتعػػخض السػخأة فػػي بالدنػػا العخبيػػة لمتسييػػد الػػحػ يدػػانجه القػػانػف وال يقػخه الذػػخع ،فقػػانيغ األحػػاؿ
الذخرػػية ،تحتػػاج إلػػى مخاجعػػة ،وبػجػػو عػػاـ لػػع تحػػخز الس ػخأة العخبيػػة حقػقيػػا السجنيػػة واإلندػػانية

الكاممة .لكغ السعزػمة تتسثػل فػي جيػل معطػع الشدػاء بتمػظ السكاسػب وىػحه الحقػػؽ ،األمػخ الػحػ

يبقى السخأة حبيدة العخؼ والعادات والتقاليج واألفكار السػروثة ،فالسداواة العادلة تحققت نطخيػاً -
إلى حج كبيخ – لكشيا تخمفت فى السسارسة إلى حج كبيخ أيزا(.)54

تػ يات الجراسة
 -1ضػػخورة إدراؾ أىسيػػة دور الس ػخأة فػػي السجتسػػع والتعامػػل معيػػا وفػػق رؤيػػة إسػػالمية معتجلػػة
نابعة مغ القخآف الكخيع والدشة الشبػية .
 -2تججيػػج الخصػػاب الػػجيشي مػػغ خػػالؿ تفعيػػل دور السؤسدػػات الجيشيػػة فػػي نذػػخ الفكػػخ الػػجيشي
الػسصي السعتجؿ.
 -3سغ التذخيعات والقػانيغ واتخاذ التجابيخ واإلجػخاءات الالزمػة لزػساف تحقيػق السدػاواة بػيغ

السػخأة والخجػػل لػػيذ عمػػى السدػػتػػ الشطػػخػ ولكػػغ عمػػى مدػػتػػ الػاقػػع لتكػػػف السػخأة عزػػاً

فعػ ػػاالً مػ ػػغ خػ ػػالؿ إدماجيػ ػػا فػ ػػي كافػ ػػة السجػ ػػاالت (االجتساعيػ ػػة واالقترػ ػػادية والدياسػ ػػية

والثقاؼية).

 -4تخسػ ػػيخ مبػ ػػجأ الػسػ ػػصية واالعتػ ػػجاؿ بػ ػػال إف ػ ػخاط وال تف ػ ػخيط وذلػ ػػظ مػ ػػغ خػ ػػالؿ مػ ػػا تقػ ػػػـ بػ ػػو
السؤسدات السعشية كاألسخة والسجرسة والسداجج فى نذخ الػعى والسعخفة.

 -5التخبي ػػة اإلعالمي ػػة م ػػغ خ ػػالؿ تز ػػسيغ السحت ػػػػ اإلعالم ػػى التػعي ػػة ب ػػالحقػؽ والػاجب ػػات
لمس ػ ػخأة ،وضػ ػػخورة إدماجيػ ػػا كذ ػ ػخيظ أساسػ ػػى وعشرػ ػػخ فاعػ ػػل فػ ػػى السجتسػ ػػع  ،وإب ػ ػخاز دور
الشساذج الخائجة مشيغ.
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قائسة السخاجس

() 1

زيشػػب العم ػػاني ،الس ػخأة العخبيػػة بػػيغ الػػجيغ والتقاليػػج ،نػػجوة مخكػػد الح ػػار العخبػػى 7 ،كػػانػف

األوؿ ديدسبخ  ،2011ص.2
() 2
() 3

السخجع الدابق ،نفذ الرفحة.

أحسج دمحم مرػصفى نرػيخ ،حقػػؽ السػخأة وواجباتيػا ،القػاىخة ،دار الشيزػة العخبيػة،2011 ،

ص.15
() 4

صػػالح عبػػج الستعػػاؿ ،دور الس ػخأة السدػػمسة السعاص ػخة مػػغ الحاضػػخ إلػػى السدػػتقبل ،مػػؤتسخ

السخأة في مجتسعاتشا عمػى سػاحة أشػخ حزػارية متبايشػة فػي الفتػخة مػغ  16-14نػػفسبخ ،2006
جامعة عيغ شسذ ،قدع االجتساع ،دار الزيافة ،2006 ،ص.77
() 5

صػػالح عبػػج الستعػػاؿ ،دور الس ػخأة السدػػمسة السعاصػ ػخة مػػغ الحاضػػخ إلػػى السدػػتقبل ،مخج ػػع

سابق ،ص.78
() 6

حدػشيغ دمحم بػػادػ ،حقػػؽ السػخأة بػيغ االعتػػجاؿ والتصػخؼ ،الصبعػػة األولػى؛ اإلسػػكشجرية ،دار

الفكخ الجامعى ،2005 ،ص.46
() 7

حديغ حديغ شحاتو ،الحقػػؽ والسدػئػليات االقترػادية لمسػخأة فػي اإلسػالـ ،سمدػمة د ارسػات

وبحػث في الفكخ اإلسالمي ،غيخ محكػر جية وتاريخ الشذخ ،ص.6
() 8

صػػالح عبػػج الستع ػاؿ ،دور الس ػخأة السدػػمسة السعاصػ ػخة مػػغ الحاضػػخ إلػػى السدػػتقبل ،مخج ػػع

سابق ،ص.76
() 9

أحسج دمحم مرصفى نريخ ،مخجع سابق ،ص.17

( )10دمحم عبج الحسيج أبػ زيج ،مبػجأ السدػاواة بػيغ الجشدػيغ شػخعاً ووضػعاً ،القػاىخة ،الشدػخ الػحىبي
لمصباعة ،2004 ،ص.6

( )11انطخ في ىحا الرجد السخاجع التالية:
 -دمحم عبج الحسيج أبػ زيج ،مبجأ السداواة بيغ الجشديغ شخعاً ووضعاً ،مخجع سابق ،ص.7
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 بػػالؿ فتيحػػة ،السػخأة فػػي الفكػػخ اإلسػػالمي السعاصػػخ بػػيغ الذػخيعة والتصبيػػق ،رسػػالة ماجدػػتيخ،الجدائخ ،كمية العمػـ االجتساعية ،جامعة وىخاف (الدانيا) ،2014 ،ص.6
( )12دمحم عبج الحسيج أبػ زيج ،مبجأ السداواة بيغ الجشديغ شخعاً ووضعاً ،مخجع سابق ،ص.7
( )13أميسػػة دمحم الحدػػغ عمػػى الشقػػى ،حقػػػؽ الس ػخأة بػػيغ اإلسػػالـ وأى ػػاء الغػػخب ،جامعػػة الدػػػداف
لمعمػـ والتكشػلػجيا ،معيج العمػـ والبحػث اإلسالمية ،غيخ محكػر تاريخ الشذخ ،ص.11

( )14عػ ػ ػػادؿ دمحم صػ ػ ػػالح ،حقػ ػ ػػػؽ الس ػ ػ ػخأة وقزػ ػ ػػاياىا السعاص ػ ػ ػخة ،دار محسػ ػ ػػػد لمشذػ ػ ػػخ،2009 ،
ص.147
( )15بالؿ فتيحة ،السخأة في الفكخ اإلسالمي السعاصخ بيغ الذخيعة والتصبيػق ،مخجػع سػابق ،ص
ص.9-8

( )16عادؿ دمحم صالح ،حقػؽ السخأة وقزاياىا السعاصخة ،مخجع سابق ،ص ص.159-158
( )17السخجع الدابق ،ص.159
( )18صػػالح عبػػج الستعػػاؿ ،دور الس ػخأة السدػػمسة السعاصػ ػخة مػػغ الحاضػػخ إلػػى السدػػتقبل ،مخج ػػع
سابق ،ص.76
( )19دمحم دمحم دمحم عيدػػى ،السػخأة السدػػمسة بػػيغ حػػق التعمػػيع وضػػخورة العسػػل ،مكانػػة السػخأة وحقػقيػػا
في اإلسالـ ،القاىخة ،مخكد دراسات األسخة ،العجد الثانى ،2007 ،ص.69

( )20أحسج دمحم مرصفى نريخ ،حقػؽ السخأة وواجباتيا ،مخجع سابق  ،ص ص.614-613
( )21السخجع الدابق ،ص.615
( )22السخجع سابق ،ص.616

( )23أميسػػة دمحم الحدػػغ عمػػى الشقػػى ،حقػػػؽ الس ػخأة بػػيغ اإلسػػالـ وأى ػػاء الغػػخب ،جامعػػة الدػػػداف
لمعمػـ والتكشػلػجيا ،معيػج العمػػـ والبحػػث اإلسػالمية ،غيػخ مػحكػر تػاريخ الشذػخ ،ص ص-10
.11

( )24عادؿ دمحم صالح ،حقػؽ السخأة وقزاياىا السعاصخة ،مخجع سابق ،ص.159
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( )25دمحم دمحم دمحم عيدػػى ،السػخأة السدػػمسة بػػيغ حػػق التعمػػيع وضػػخورة العسػػل ،مكانػػة السػخأة وحقػقيػػا
فى اإلسالـ ،القاىخة ،مخكد دراسات األسخة ،الصبعة الثانية ،2007 ،ص.69
()26

أحسػػج عبػػج العديػػد الحرػػيغ ،الس ػخأة ومكانتيػػا فػػى اإلسػػالـ ،الصبعػػة الثانيػػة؛ القػػاىخة ،مكتبػػة

اإليساف ،1981 ،ص ص.56-55
( )27انطخ فى ىحا الرجد كل مغ:

 عبج الحسيج الذػاربى ،الحقػؽ الدياسية لمسػخأة فػى اإلسػالـ ،االسػكشجرية ،مشذػأة عػارؼ ،غيػخمحكػر تاريخ الشذخ ،ص.257

 دمحم ان ػػذ قاس ػػع جعف ػػخ ،الحق ػػػؽ الدياس ػػية لمسػ ػخأة ف ػػي اإلس ػػالـ والفك ػػخ والتذػ ػخيع السعاص ػػخ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية  ،1986 ،ص.23
( )28محسػػػد يػسػػف دمحم الذػػػبكي ،عسػػل الس ػخأة فػػي ضػػػء الذ ػخيعة األسػػالمية ،مػػؤتسخ التذ ػخيع

اإلسػػالمي ومتصمبػػات الػاقػػع ،كميػػة الذ ػخيعة والقػػانػف ،الجامعػػة اإلسػػالمية ،غ ػدة ،فػػي الفت ػخة مػػغ

 14-13مارس  ،2006ص.4
( )29محسػػد يػسػف دمحم الذػػػبكى ،عسػل السػخأة فػػي ضػػء الذػخيعة األسػػالمية ،مخجػع سػػابق ،ص
ص.5-4

( )30عبج الحسيج الذػاربى ،الحقػؽ الدياسية لمسخأة فى اإلسالـ ،مخجع سابق ،ص.258
( )31السخجع الدابق ،نفذ الرفحة.
( )32فخيج بشانى ،مػقف الفقو اإلسالمى مغ حق السػخأة فػي العسػل واحتػخاؼ التجػارة ،غيػخ مػحكػر
جية وتاريخ الشذخ ،ص ص.6-5

( )33عبج الحسيج الذػاربى ،الحقػؽ الدياسية لمسخأة في اإلسالـ ،مخجع سابق ،ص .228

( )34إبخاـيع العشانى ،حقػػؽ اإلندػاف فػي الذػخيعة اإلسػالمية ،بحػث مقػجـ إلػى مػؤتسخ اإلسػكشجرية
 16-14اكتػبخ  ،1981ص ص.50-49
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( )35دمحم أن ػػذ قاس ػػع جعف ػػخ ،الحق ػػػؽ الدياس ػػية لمسػ ػخأة ف ػػي اإلس ػػالـ والفك ػػخ والتذػ ػخيع السعاص ػػخ،
القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،1986 ،ص ص.61-60

( )36إبخاـيع العشانى ،حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية ،مخجع سابق ،ص ص.50-49
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مقػلة الجدج بيغ التلم ال مد ي والتخيي
الخوائي الشدائي

نسػذج; امخأتان في امخأة لشػال الدعجاوي
د .رشيجة محدوم
جامعة جازان – السسمكة العخبية الدعػدية
 عمى هامر البحث .
اتخح التفكيخ في الخواية الشدائية عجة تػجيات مغ حيث مقارباتيا الشقجية حدب
اختالؼ السػاقف التي تؤشخ كل قخاءة عمى حجة .ويسكغ ترشيف مجسػع التمؿيات أو القخاءات
لمكتابة الشدائية إلى صشفيغ :
قخاءة محايجة :وىي التي تشتج عغ رؤية مشفتحة عمى الشز الشدائي بكػنية الفعل

اإلبجاعي .حيث تبتعج عغ استعساؿ مفخادات (معجع القخاءة األنثػية) كالشز الشدػؼ أو الكتابة

الشدائية* فتكػف بحلظ تعتسج السقاييذ والسعاييخ الجسالية حدب استعساليا لسشيج نقجؼ معيغ.

قخاءة أنثػية  :وىي القخاءة التي تشصمق مغ خمؽية فكخية وجػدية مدبقة تجعل مغ كتابة
السخأة "صخخة ناشقة" بعج ما ضمت عمى اليامر شيمة عيػد سيادة السجتسعات البصخيكية،
فتتحػؿ القخاءة إلى صػت نزالي يجعل مغ الشز خصابا يشتج نرا فػقو مغ حيث استعسالو

السفخدات تشتسي لسعجع (الخصاب التحخرؼ الشدائي) كػاقع السخأة ،القيخ التاريخي ،وضعية السخأة
القاصة ،وضعية السخأة اإلندانة  ....وىي قخاءة متسخدة تفخض .أسدا ومعاييخ نقجية ججيجة،

* -أشيخ إلى تعميق فخخؼ صالح عمى ىامر مقالتو السعشػنة ب "السخأة قاصة السشذػرة في مجمة اآلداب 4

يشايخ ،فبخايخ  1994ص  ،53 :وىػ كالتالي :

أحب أف أنػه إلى أنشي استخجـ تعبيخ "كتابو السخأة" مفزال إياه عمى تعبيخ الكتابة الشدػية الف التعبيخ األخيخ

يػحي بإبعاد تترل بانجواج كتابة السخأة مع التصمعات الشدػية وحخكة تحخيخ السخأة ،بسا يعكذ بالزخورة
أبعادا إديػلػجية ندػية ،اما التعبيخ األوؿ فانو يذيخ الى الكتابة السذار إلييا ىي نتاج امخأة ال نتاج رجل".
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تؤسديا عمى أنقاض السرصمحات الشقجية الدائجة باعتبار ىحه السرصمحات قامت عمى أسذ
وضعيا الخجل.
أما ؼيسا يخز قخاءتشا السقتخحة لمخواية الشدائية فدشحاوؿ أف نقجـ قخاءة مغايخة  -قميال
حيث تستح مغ شغف التجخيب والسغامخة في الشز مغ وجية نطخ مختمفة مغ خالؿ مقاربة
انثخبػلػجية لصبيعة الجدج ،باعتبار إف " الجدج مػضػع مالئع بذكل خاص لمتحميل

االنثخبػلػجي" 1فإذا كانت االنثخبػلػجيا تيتع بجراسة اإلنداف والبحث في أصػلو وعاداتو وتقاليجه

والتصػر الحؼ يسخ مشو عبخ مخاحل تعخيفو وتحجيج أنساط وجػده مغ بشية اجتساعية ألخخػ ،فإف
ذلظ يعتبخ أيزا بحثا في الجدج ،الف الجدج يػجج في قمب العسل الفخدؼ والجساعي ،وفي قمب

الخمدية االجتساعية".2

إف ىحا الشػع مغ القخاءة ،ليذ محايجا أو بريغة أخخػ ليذ بخيئا ،يتشاوؿ فقط شبيعة

الجدج باعتبارىا شيسة مغ الصيع السؤسدة لمشز في سانكخونيتو ،وإنسا مغ خالؿ دياکػرنيتو أو
تشقمو مغ نز ندائي إلى أخخ ،لشدتشتج التغييخ الحؼ يمحق الجدج كحزػر وكتجل في الستغ
الشدائي باعتباره ميداف الح اخرة الحؼ نؿيذ بو التصػر الحؼ يمحق أفق السبجعة العخبية الثقافي
واالجتساعي والحؼ يؤشخ رؤيتيا الفشية ككل .وبالتالي نتداءؿ ىل ثسة تغيخ تفخزه لشا حداسيتو
الخاصة في كل حؿبة زمشية معيشة .متأثخيغ بالصخح الباختيشي الحؼ يخبط الشز بالدياؽ،
إلدخالو مفيػـ اإلديػلػج ية في دائخة التحميل السعسق لمتمفطات وتفاعميا االجتساعي الحي

والسدتسخ حيث العالمة ترصجـ بالعالمة والفكخة بالفكخة في عسمية التفاعل الحػارؼ الحؼ يشذأ

وسصا إديػلػجيا حدب الفيع السجرؾ (السعشى التمفع) الحؼ يتزسغ في ذاتو حػارية مشفتحة عمى

ما ىػ "تاريخي وشخري" بسعشی الدياؽ التاريخي العاـ بكل ثقل أفقو المغػؼ واالجتساعي

والدياسي .ثع الذخري الستسثل في الحات القارئة .ىكحا إذف إذا أخحنا مثال لفطة كالجدج،
-Anthropologie du corps et Modernité, DAVID le Breton

متخجع إلى العخبية مغ شخؼ دمحم عخب ماصال ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ ط ،1993 ،1ص .5
 -2في نفذ السخجع ،ص.5
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فدشججىا محسمة بعجد ال متشاه مغ السفاـيع والحسػالت االديػلػجية حدب كل مخحمة .سػاء
تشاولشاىا مغ جانبيا الفمدفي أو االنثخبػلػجي ،حيث تبيغ كل السعارؼ والشطخيات التي صيغت
حػؿ مفيػـ الجدج  :أنو يخزع لكل التصػرات والتحػالت التي تحرل في البشيات االجتساعية
والفكخية ،وتحجد صي مفاـيسو انصالقا مغ ترػرات السجتسعات العالع .فالحجيث عغ صياغة
لسفيػـ الجدج ىػ حجيث عغ صياغة مفاـيع الذخز لمجدج ،بتعبيخ آخخ ،يخزع مفيػـ

الجدج لسفيػـ الذخز .وليحا تتعجد مفاـيسو مغ مجتسع إلى آخخ ،ومغ مخحمة إلى أخخػ

حدب البشيات والسخجعيات التي تؤشخ فكخ وعادات السجتسعات ،سػاء ديشية أو اقترادية أو
عخؼية أو سياسية.
لعل الترػر الحؼ يراغ حػؿ الجدج كسفيػـ فمدفي وانتخبػلػجي "يتعمق بالجدج
كصيسة نرية" .إف ذلظ يخػؿ لشا تتبع مدار التغييخ الحؼ لحق بالجدج كسفيػـ "وكسعير
يػمي" عبخ حخكية تاريخ الخواية الشدائية ،ونحغ في ذلظ نشعخج بجسالية التمقي مغ مػضػعيا
الخئيذ الحؼ تحجده في استؿباؿ األعساؿ األدبية مغ شخؼ القخاء األوائل الحؼ يشزج ويتصػر،
ليؤسذ عبخ التاريخ "سمدمة مغ التمؿيات" إلى محاولة  -تمقي – السؤلفة ذاتيا لسجسػع الصيع "
الخئيدة" التي تؤسذ الستغ الحكائي والتي تخزع لترػرىا ،وىحا األخيخ "بجوره" يخزع

لسجسػع نطاـ الفكخ الدائج الحؼ يكػف الخضػخ إليو أو تجاوزه حدب تذكل األفق الحىشي
لمسؤلفة في إشار اصصجامو مع لعبة أسئمة زمشيا وأجػبتيا ليا.
ومغ خالؿ ذلظ ،يسكغ لشا أف نتخصج كيؽية حزػر شيسة الجدج في الخواية الشدائية
حدب تدمدميا الدمشي وعبخ تحقيب السخاحل اإلبجاعية حدب انتساء السبجعات إلييا.

فتجمي شيسة الجدج عشج كاتبات الخسديشات والدتيشات ،ليذ نفدو عشج كاتبات

الثسانيشات والتدعيشات .إف ذلظ يكػف لشا سمدمة مغ الحداسيات الشاتجة عغ مجسػع العالئق
االديػلػجية التي تتسػقع فييا السخأة كحات وكجدج ثع كسبجعة وكتجل جدجؼ في الخواية .
إف ىحه القخاءة (بكل تأكيج) لغ تجعمشا نقف عشج حجود القخاءة األنثػية ،ذات الشطخة
األرثػذوكدية ،لتغمب الجانب اإلديػلػجي والتاريخي الحؼ يؤشخ الخصاب الشدائي عمى القخاءة
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الجسالية لمشرػص .وكحلظ ال نقف عشج حجود القخاءة السحايجة ،التي تيتع بالحجود الجسالية
لمشز عمى حداب الػاقع الخارجي ،بل تجعمشا نمع بذتات المغة اإلبجاعية في انصػلػجيتيا لجػ
السخأة السبجعة .مغ خالؿ تصػر وتشقل شيسة الجدج مغ نز ندائي اآلخخ ،باعتباره الجدج كسا
يؤكج " M. Pontyىػ ما يجعل اإلنداف يتججر في العالع ،بل ىػ محػر العالع الحؼ يعيو

بػاسصتو" .1فشحغ نعخؼ األخخ مغ خالؿ جدجه ،بل ال يسكغ ىحا (اآلخخ) أف يتجمى
(لألخخيغ) إال بجدجه ،أو ىػ الجدج الحؼ يجرؾ ويخػ .إنو الحامل ليػيتو ،لتأكيج أنصػلػجيتو
وتسػقعو داخل شخنقة مغ الجالئل والسعاني التي تمحقو بيا االديػلػجية ،فتربغو بكل (أمخاضيا

االجتساعية والدياسية والدمػكية) وبالتالي فاف الجدج االنثػؼ ىػ األكثخ "إذاية" مغ سيع

االديػلػجية كدمصة رمدية .تجعل مغ الجدج األنثػؼ رىانيا وىجفيا وتصػعو الستخاتيجيتيا.
وتجعل ديشاميكيتو محجودة ،ال يدسح الزسيخ الجسعي لو بالتحخؾ كثي اخ وفي أوضاع مختمفة
وبكامل الحخية.

عمى ىحا األساس ،ستكػف قخاءتشا لمجدج في الخواية الشدائية ،قخاءة تحرل عمى إخخاج

مكبػتات أو ما ضل مدكػتا عشو في محيط السخأة.
(ستخ الجدج /حجاب ،صيانة البكارة  /زواج مبكخ ،انحشاءة العيغ  :شاعة  )..الخ،
وكيف ،ىحه العالمات ستقتخب مغ الدواؿ حدب تغييخ العادات واألخالؽ واالديػلػجية التي

تفخز نطاميا ،إلى تذكيمة أخخػ ججيجة مغ الترػرات العامة لمجدج ،ومغ تع نقجر عمى تكػيغ
وصقل إرادة التغييخ.
إف ىحه القخاءة السقتخحة ليدت عسمية سيمة .بل نجرؾ صعػبتيا ،سيسا وأنيا مختبصة
بتعاقب حداسيات بكل ما تحػيو مغ مقػالت أدبية ونطخية ومػاقف إديػلػجية وسياسية .وإذا
كاف الػعي بالتغيخ الحؼ ال يسكغ أف يتع إال مغ خالؿ "اعتخاؼ ضسشي" بأنو" نتيجة لمقخاءة
الشقجية لػثائق الػعي األدبي السختمفة ،سػاء مشيا األعساؿ األدبية أو السقػالت الشطخية التي
 M. Ponty -1ضاىخة االدراؾ الحدي ،مغ خالؿ كتاب  :فمدفة السدج جالؿ الجيغ سعيج ،دار أمية ص
.5
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يعبخ فييا الكتاب عغ مػقفيع مغ أعساليع ومغ إشكاليات الػاقع الحؼ يتعاممػف معو أو يعسمػف

في ضمو " 1فإف قخاءتشا تفخض عميشا نتيجة التغيخ العاـ الحؼ الحق الجدج األنثػؼ كتجل نري

مغ خالؿ تشقمو مغ رواية إلى أخخػ حدب تعاقبيا الدمشي ،وتسػقعيا ضسغ أفق السػاصفات
الثقاؼية واألدبية واالديػلػجية الدائجة مسا يجعمشا نعػد إلى الخوايات الدتيشية والدبعيشية لشفظ
شفخات تجميات الجدج ،ونحغ ندتشج في ذلظ إلى شيادات مجسػعة مغ الكاتبات  ،حػؿ

تجخبتيغ االبجاعية ومعاناتيغ مع الخقيب في صػرتو السددوجة (الجاخمية والخارجي) وما تػفخه
ليغ إمكانية البػح الكامل والتعبيخات المفطية الجالة عمى الجدج في إشالقيتو .باعتبار ىحه
الذيادات مجسػعة مغ القزايا التي تقجـ لشا بانػراما وثائؿية لسا يجور في العقل األدبي الشدائي
مغ ىسػـ ذاتية واجتساعية ووجػدية باإلضافة إلى أف ىحه الذيادات ليدت فخدية .وإنسا تزع
أصػاتا ندائية جساعية  ،تعتبخ شاىجة عمى زمشيا وجدجىا .
كسا أف صعػبة ىحه القخاءة تتجمى في تػقفيا عمى االستشاد عمى مجسػعة مغ العيشات
الخوائية ،وعمى مجسػعة مغ الذيادات ،سػاء السبثػثة في الدجالت األدبية في أعجادىا الرادرة
بصخيقتيا العادية ،أو الرادرة في شكميا الخاص .تمظ التي تقجـ تغصية شاممة لمشجوات أو
ممتؿيات إبجاعية ندائية ،أو الذيادات التي تبػح بيا الكاتبات ضسغ استجػابيغ في البخامج
الثقاؼية .
وبالتالي إذا كانت ىحه القخاءة تقرج مػضػعية البحث .فإنيا ستبقى سؤاال إشكاليا
مؤقتا في انتطار أف يجج البحث شخيقة نسػ اكتساؿ أو آليات اشتغاليتو العامة .سػاء ؼيسا يخز
السادة اإلبجاعية ،أو السادة التشطيسية خاصة ،وأف التشطيخ في مجاؿ الكتابة الشدائية في الػشغ
العخبي ،ما يداؿ متحبحبا.

 -1صبخؼ حافع التغيخ الثقافي والحداسية الججيجة  ،بخمة فرػؿ  ،مج ،6 :ع  4يػليػز غذت  -سبتسبخ
1986.ص 66
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وإذ نجرؾ خصػرة وحداسية ىحه القخاءة .نكتفي بخواية واحجة وىي" امخأتاف في امخأة"
لشػاؿ الدعجاوؼ ،وقج أصجرت شبعتيا األولى في سشة . 1975
السقجمة :

بالخغع مغ أف الخواية في الدمغ الحجيث تكاد تكػف قج استثسخت كل إمكاناتيا وكل
معارفيا وكل أشكاليا حدب اعتخافات كػنجي اخ في كتابو" فغ الخواية " فإنيا ال تعمغ عغ نيايتيا،
إنيا ال تتػقف عغ الشجاءات الخؽية والالمتشاـية .ؼبسجخد ما ضسشت الخوايات نػعيا األدبي
ضسغ السجاالت اإلبجاعية .تفجخت معيا الشطخيات والسشاىج الشقجية بذتى انتساءاتيا السعخؼية .
سػاء كانجاز أدبي مباشخ ،أو كتمق نقجؼ مشطػ ار إليو مغ زاوية نقاد متعاقبيغ عمى العسل .إف
الخواية ما فتئت تدتجعي التقشيات الشقجية لفظ إواليات اشتغاليا کجاؿ مغمق أو مشفتح عمى قػاعج
اإلحالة الستعجدة .والخواية (مػضػع مبحثشا ) نخيج أف نشعخج بيا عغ السشاىج الشقجية الدائجة
والسعخوفة لشحاوؿ االستساع إلى نجاءاتيا الخؽية كسا أرشجنا إلى ذلظ كػنجي اخ الحؼ أباح بذعػره
اتجاه نجاءات الخواية والتي قدسيا إلى أربع نجاءات ،نجاء المعب ،نجاء الحمع ،نجاء الفكخ ،نجاء

الدماف . 1وىحه الشجاءات ال يسكغ أف (ندسعيا) في أؼ رواية .أنيا نجاءات آتية مغ عسق

الخوايات الكبيخة أف لع نقل الخالجة .بجء مغ روايات القخف  18مع ديجو ،مخو ار بالقخف  19مع

ستشجاؿ و بمداؾ إلى القخف الحالي إال أف ىحا ال يسشعشا مغ أف نبحث عغ مكسغ الشجاءات في

رواية امخأتاف في السخأة في تجميات أخخػ ؼبالخغع مغ تػاضع مقػليا الفشي "فإنيا أيزا بؤرة مغ
الشجاءات.
بالشدبة لمخواية الشدائية بالجرجة األولى نذعخ بشجاء مغ خاللو يسكغ التػصل إلى
اكتذاؼ ما يسكغ لمخواية أف تكتذفو ،خاصة الشدائية وىػ نجاء الجدج .لعل ذلظ يعػض
التػاضع فشية الخواية "إذ ما اعتبخناىا حدب تقييع" كػنجي اخ "بأنيا رواية أخالؾية .أو ليذ "الخواية
(حدب رأيو) التي ال تكذف جدءا مغ الػجػد ما يداؿ مجيػال ىي رواية ال أخالؾيةه
 -1فغ الخواية ميالف كػنجيخا ،ت ،بجر الجيغ عخود کی  ،معيج العالع العخبي ،باريذ ،عغ مجمة العخب
والفكخ العالسي .
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إف ما يذكل أخالؾية الخواية الػحيجة ىي السعخفة.

ونػاؿ الدعجاوؼ (تخيج أف تعخؼ ذاؾ الذيء الحؼ ضل مجيػال لجػ السخأة و غامزا
لجػ السجتسع بذكل عاـ).
وىحا الذيء ىػ الجدج .
ولعل ىحه الشقاط تجعمشا نشفتح عمى العسل األدبي والشدائي خاصة .بخؤية أخخػ ،رؤية
ال تحاوؿ أف تدتيمظ تقشيات فظ شفخات العسل الخوائي التقميجية ،وإنسا تشعخج عغ القخاءة الذكمية
إلى ما يجعل مغ الخواية (تقػؿ) فكخة ،وتكتذف عالسا ججيجا ،وىي تقػؿ ما ضل مدكػتا عشو،
مجيػال ،غائبا عغ حاضخ كيشػنة اإلنداف والسخأة خاصة .فكاف الجدج ىػ ىحا الشجاء الخفي،
بيغ كمسات وأصػات الخواية ،باعتباره كيشػنة دالة ،لع يتع اكتذافيا في اإلبجاع العخبي بػجو
خاص ،وىػ اكتذاؼ يتقاشع مع اكتذاؼ الفكخ الحجيث لمجدج في أنصػلػجيتو وىحا ما يجعمشا
ندتشج إلى مخاجع ذات شابع فمدفي أكثخ مسا ىػ شابع أدبي ،باعتبارىا جسيعا تمتقي حػؿ نقصة
أساسية وىي اكتذاؼ الجدج الحجيث بخؤية الحجاثييغ ،الحيغ حاولػا أف يخخجػا الجدج مغ
صست التيسير إلى مدخحة القػؿ .فكانت قخاءتشا انصباعية بعيجة عغ صخامة استعساؿ

السرصمحات الشقجية كفخش نطخؼ لتأشيخ عسمية التصبيق .فاختيارنا لمفخش السعخفي والفمدفي،

الحؼ تحجده بعس السفاـيع الحجيثة حػؿ الجدج ،جعمشا نبتعج عغ تأشيخ قخاءتشا داخل
مرصمحات تشطيخية .ألف قخاءتشا السقتخحة تكتفي بيحا االلتقاء الرامت بيغ ما حققتو الفمدفة
مغ قجرة عمى جعل الجدج (يتكمع) في العرخ الحجيث ،مغ خالؿ قخاءة باحثيغ ومختريغ في
(مفيػـ الجدج) ،وبيغ ما استصاعت الخواية (مػضػع السبحث ) أف تحققو أيزا ،بجعمو يقػؿ
فكختو عغ ذاتو وعغ باقي األجداد الشرية األخخػ .

لحلظ فإذا كاف البحث ال يدتغل تمظ السفاـيع الفمدؽية وال يحاوؿ االستجالؿ بيا في
عسمتي التصبيق"كعخؼ تحميمي" .فشحغ نعػض ذلظ بيحه الفكخة السذتخكة بيغ الجدج كسػضػع
لمتأمل الفمدفي والجدج كسػضػع لمتخييل الخوائي ،أف كميتييسا حاوال أف يبػحا عغ ذاتو بعج
زمغ شػيل مغ التيسير والرست واالستشكار.
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مجخ عام ;
 -1م ػم الجدج في ال كخ الغخبي :

يخؽ  D. Le Brettonأف ىشاؾ انفجا ار لمسعارؼ والشطخيات التي صيغت حػؿ الجدج

وأصبح بالفعل يذكل ضاىخة ميسة ،استقصبت اىتساـ فالسفة القخف الحجيث بسا أحجثو مغ دىذة
مفاجئة تتسثل في ذاؾ التحػؿ الجحرؼ الحؼ عخفو الفكخ الغخبي ،وكحلظ الفكخ العخبي

واإلسالمي (بذكل ندبي) ،فمقج كثخت التداؤالت حػؿ الجدج باعتباره ضل غخيبا ومقريا عغ
كيشػنة اإلنداف ،ألنو كاف يعتبخ مرجر نقز وخصأ وأصل عبػدية وىالؾ اإلنداف .فكيف
أمكغ ليحا السيسر (في اإلنداف) أف يحتل مشدلتو بيغ انذغاالت الفكخ اإلنداني بشطخة ججيجة /
حجاثية .وأصبح يذكل مفيػما مدتقال قائسا بحاتو ه ىل يخجع ذلظ إلى" رمدية الجدج "حدب
 D. Le Bertonبسعشى أف ماىيتو لع تػلج معو وليذ لريقة بو ،بريغة أخخػ" أنو ليذ

حؿيقة في ذاتيا "وبالتالي بذكل شبيعي سيعخؼ ىحه التحػالت العسيقة التي شخأت عميو في كل

مخحمة مخحمة ،أـ إنداف ؽ  20و ؽ  21حاوؿ أف يبحث عغ نافحة أخخػ لمتػاصل مع العالع .
فكاف الجدج لغة تػاصمو .أو أصبح ىػ السقػؿ "الفكخ الحجاثي ،بعجما ما كاف مقػال" مدكػت

عشو "غيخ ناشق ،ألنو تابع لمخوح ،فعشجما يتعخض أفالشػف لثشائية  -جدج روح -فيػ ال

يتحجث إال عغ الخوح ،الف الخوح سامية مقابل الجدج الحؼ اعتبخه سجشا" وبمبمو لمخوح "فالخوح
خالجة وخالصيا يكسغ في السػت الحؼ ىػ خالص مغ" سجغ الجدج "فراحب الجسيػرية ،ال
يعيخ لمجدج أىسية ،ألنو ال يعخؼ إندانيتيا إال جدئيا "-فميذ الجدج الحؼ يجعل مغ الخوح

شيئا خيخا ،بل العكذ ،الخوح الخيخة ىي التي تجعل الجدج في وضعية مخيحة" 1وىػ ترػر
- M. Labrune , Jean ch. Goddard

الجدج کتاب جساعي بالفخندية تحت إشخاؼ

1

دار الشذخ ( Integrale, Vrin 1992وكل السقاالت السعتسجة في البحث ،مغ نفذ الكتاب والتخجسة

(شخرية) .

Etats d'âme, le corps dans la philosophie de platon, p: 43.
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ناتج عمى أف الخوح مشحرخة داخل الجدج ،وعمييا تيحيبو ،ألنو جياز مغ اإلحداس والغخائد
الحيػانية التي تذػش عمى اإلنداف وال تجعمو يخقى إلى الكساؿ ،في حيغ أف الخوح مقجسة
ودائسا في اشتياؽ إلى الرعػد إلى العالع األخخ حيث تكسغ الدعادة األبجية .
إف ىحا اإلقراء لمجدج يثيخ المبذ في وجػد کيشػنة اإلنداف .بدبب ىحا الحيف الحؼ
مارسو التفكيخ الفمدفي (األوؿ) حػؿ الجدج .كاف جػىخ التفمدف ىػ إبعاد الجدج عغ مجاؿ
التفكيخ ما داـ يذكل ىحه المعشة التي ابتمي بيا اإلنداف عكذ التفكيخ الفمدفي (السعاصخ) .فقج
أعصى األولػية لمجدج واعتخؼ بو ككيشػنة قائسة بحاتيا وليدت تابعة .فمقج تع تجاوز الجدج
كسفيػـ كالسيكي وأصبح كيانا مجتسعيا .حامال لخمػز ودالالت ججيجة ،نتيجة عػامل اقترادية
وسياسية أشخت العيج الججيج لسا يدسى بعرخ الشيزة وعرخ الحجاثة وما بعج الحجاثة -
الحقا .
ؼبعج ضيػر نطخيات العقج االجتساعي ،وما ارتكد عميو مغ مبجأ السداواة الصبيعية بيغ
األفخاد ومذاركتيع الحخة في إنتاج نطاـ (اجتساعي سياسي) أدػ ذلظ إلى تحػؿ نطخة األفخاد
إلى أجدادىع كسمكية ليع ،وليذ ممكية لالقصاعييغ الحيغ كانػا يسارسػف ـيسشة كمية عمى

أجداد األقشاف .كأنيا ممظ يجخل في حيد مستمكاتيع .
إف ىحا الػعي الججيج قج لعب دو ار رئيديا في تحخيخ األجداد التي صارت مثل سائخ
األجداـ التي تجرسيا الفيدياء .إذ بعج ضيػر " السيكانيكا "وسيادة العمػـ الصبيعية والخياضية
التي حققتيا القفدة األوربية .تبيغ أف إدراؾ الجدج ناتج عغ صشاعة الجدج ،ومغ تع يتحخؾ
بحخكة ذاتية خالؿ ذلظ ،انعكذ ترػره عمى كػنو آلة (تيزع بجياز ىزسي ،تتشفذ بجياز
تشفدي ،وتفكخ بجماغ مخکب) .
إف ىحا اإلدراؾ السيكانيكي لمجدج ىػ الحؼ أعصى صيغة أو رؤية الجدج كآلة .مغ ىشا
نجرؾ تذبيو ديكارت لمجدج عمى أنو آلة أو كالداعة  ، Horlogeيقػؿ ديكارت "  :إني افتخض
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أف الجدج ليذ شيئا آخخ سػػ تسثاؿ أو آلة ،شكميا اإللو بعشاية بحيث وـبو شكمو الخارجي

وأضاءه ،ولكغ أيزا زرع ؼيو مجسػعة مغ القصع تجعمو يتحخؾ ويتغحػ ويتشفذ".1

لعل ىحا التحػؿ الحؼ ش أخ عمى الجدج يخجع إلى أف تفديخ الصبيعة لغ يربح تفدي اخ
عسػديا .أؼ ارتباط األرض بالدساء ،بسعشى تفديخ الفيديقي بالسيتافيديقي وإنسا أصبح تفدي اخ
أفؿيا ،بحيث أف تفديخ العقل في العالع القجيع كاف يتع خارج اإلنداف .أؼ مختبصا " بالساورائيات "
حتى ديكارت ،حيث سيربح التفكيخ اإلنداني مختبصا بو ،وال تقف وراءه أية قػة ميتافيديؿية
وسيربح التفكيخ عسمية إندانية ،تشصمق مغ قػة اإلنداف نفدو" ،أنا أفكخ ،أنا مػجػد " ومغ ىحا
السشصمق .قجـ ترػرات ججية لمجدج ،ندبيا عمى التفكيخ اإلنداني الدابق عميو ،وتػضح J.
Lagreeذلظ في دراستيا لخرػصية الجدج اإلنداني عشج سبيشػ از بقػليا "  :إف ميدة الجدج
اإلنداني (عشج سبيشػزا) ىي ما يػجج بجاخمو .وىػ بالتالي يحتاج مغ أجل السحافطة عمى ذاتو

إلى عجد كبيخ مغ األجداد الخارجية ،فعالقتو بالخارج ىي متعجدة ومعقجة في نفذ الػقت".2
مغ ىشا ندتشتج أف التفكيخ الفمدفي حػؿ الجدج اتخح مدا ار آخخ مع سبيشػ از ذلظ أف " اإلشكاؿ
الفمدفي الستعمق بالجدج تحػؿ مغ أسئمة حػؿ الخوح والجدج إلى سؤاؿ ججيج متعمق بقجرة الجدج

وحخكيتو التي تعبخ أوال عغ إرادتو في الحياة والسحافطة عمى ذاتو ،وصحتو وإنتاجاتو وتبعاتو".3
إف سبيشػ از قج ب أخ حجيثو عمى الجدج فقط ،وركد اىتسامو عمى الجدج بعيجا عغ أية قػة
ميتافيديؿية .وانرب تفكيخه حػؿ ماذا يسكغ أف يفعل ه أؼ مجػ قجرتو عمى اإلنتاجه وعميو
فدبيشػ از قج رفس مشصق الخبط ،ربط تفديخ الجدج بسا ىػ( غيبي )ولكشو في نفذ الػقت

اعتخؼ بقجرة الخرػصية عمى تفعيل نػع مغ الخبط بيغ الجدج واألجداد األخخػ .

- Sur quelque problémes posés par la conception mécaniste du corps humain

1

au 17 siècle, par ch. Romond. p1

- La Santé et le Salu: La pensée du corps dans l'Etique de Spinoza, pr.T. La

2

grée.p: 123.

- Ibid, p 124
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فالجدج مخکب  Synthetiqueمغ أجداد أخخػ أو مغ ميكخو أجداد ،وىػ ناتج عغ

تخکيب مغ العالقات مع أجداد أخخػ .ألف التعجد في التجديج وضيفي في ارتباشو باألجداد
األخخػ .وبالتالي يكػف داخل معادلة متعجدة األبعاد  ، Multi-dimensionnelleولكغ

بالذكل األفقي  /الػجػدؼ الف التفكيخ الجدجؼ بالجدج ىػ االنصالقة األولى لمتفكيخ السادؼ
الحؼ سيتفجخ مع التفكيخ الشيتذػؼ ،ؼيسا يخز مدتػػ القمب الحؼ قاـ بو كسا

تخػ  J.Lagreeفحتى حجود سبيشػزا .ضل التفكيخ اإلنداني يتأرجح بيغ مجه الفيديقي وجدره
السيتافيديقي إلى حجود نيتذو الحؼ سيعمغ عغ مػت عالقة األرض بالدساء .وأصبحت فمدفتو
خمؽية لسفيػمو حػؿ الجدج الحؼ اعتبخه العمة األولى في ذاتيا ولحاتيا  L'en- soiوكانت
صخختو التي جاءت في كتابو "ىكحا تكمع زراديذت "أييا األخػة تذبتػا باألرض  -إعالنا
واضحا عمى القمب الحؼ عخفو الفكخ الغخبي ؼيسا يخز مػاضيع الفمدفة التي كانت تبحث في

اإلنداف مغ حيث ثشائية سساء .أرض وخزػع العالع األرضي لقانػف ميتافيديقي غيبي ىػ الحؼ

يحجد ويحخؾ مريخ اإلنداف.
ؼبالشدبة لشيتذو كل السفاـيع الفمدؽية الدابقة ىي تقميجية وضسشيا مفيػـ الجدج الحؼ

سقط بجوره تحت نقجه حدب  ،F. Ildefonseحيث يخػ أف الجدج بالسفيػـ التقميجؼ عشج

نيتذو " ليذ سػػ مدتػػ مغ مدتػيات أخصاء العقل".1

إذف فسفيػـ الجدج التقميجؼ ىػ خصا ألنو نتيجة ترػر ميتافيديقي يجعمو سجيشا
إلكخاىات وتحخيسات النيائية .ولعل ترخيح نيتذو الحؼ جاء في كتابو " العمع السخح " أف تعخؼ
اإلنداف مغ خالؿ الػعي وقاحة".

يكػف قج رد االعتبار بحلظ إلى الجدج .ألنو ال يعتبخ اإلنداف كسخكد لمخوح وليذ

كػحجة أو جدج روح ،الف الػعي ىػ اآلخخ ،تصػر لمحياة العزػية و ىػ بالتالي "ما ىػ ثانػؼ"
في أؼ أف اإلنداف ال يػلج يفكخ مشح والدتو .وإنسا في البجاية يحتاج إلى األكل وباقي الحاجيات
الجدجية.
- F Ildefonse, F. Neitzche, les nouvelles conditions du corps, P: 187
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ىكحا ،فالجدج مع نيتذو سيربح نقصة انصالقة لفمدفة ججيجة تأويمية إنيا فمدفة شب
عمى حج تعبيخ  F. Ildefonseالحؼ يقػؿ" إف الثقة السسشػحة لمجدج ،تؤسذ وحجىا السعاييخ

التي تػضح لشا ؾيسة كل تفكيخ .ىكحا يسدی نيتذو كل الفمدفات الدابقة عميو حالة سػء فيع".1

بسعشى أف الجدج عشج يشتذو ،ليذ مجخد اختداؿ ،لكػنو حامال لمخوح ،انصالقا مغ ثشائية روح

جدج .ففي رأيو  :عشجما نكػف أماـ الشذاط الفمدفي ،فإنشا ال نبحث عغ الحؿيقة بل عغ ما ييع
البحث الفمدفي وىػ  :الرحة ،السدتقبل ،الشسػ ،القػة ،الحياة بذكل عاـ سيربح الجدج مع
نيتذو يذكل حؿيقة كبخػ .وبحلظ حدب اعتقاده سيتع إنتاج " إنداف متعاؿ "تتحقق معو الذخوط
الججيجة لمجدج ىكحا فكل ما ىػ خارج الجدج ،أؼ كل ما ىػ مكتدب ،يعج ثانػيا ،واألولػية

تكػف لمجدج .أما تعخؼ األنا "عمى أنيا روح  -جدج ،فحاؾ مغ قبيل لعب األشفاؿ كسا قاؿ

عمى لداف از ار .حيث يعمغ أف الجدج ىػ الحؿيقة الكبخػ ،والخوح سػؽ جدء بديط (إني جدج

وليذ سػػ جدج) إف الجدج ىشا ،ال يفارؽ األنا ،انو تجديج لالنا ،ليؤکج نيتذو أف وضيفة

الجدج ىي تفاعل مع الحؿيقة التي ال تجرؾ بجوف بعج الجدج إال مغ داخل الؿيع الجدجية .فيل

اإلشار حمقي في نطختو إلى الجدجه يقػؿ ،إف ىحه الؿيسة واعية ،فالجدج واع ،ووعيو مسثل في
وجػده وفي خمقو لسثالو الستجدج بحاتو .
وإذا كاف الجدج حؿيقة كبخػ ،فيل يعشي ذلظ أف السفيػـ الحؼ يتعيغ بيحا الخرػص

ىػ الحؿيقة ،وأؼ مدتػػ لمساكخو أو الكبخ في التعامل مع الجدج ،ليكػف الجدج باإلجابة

الشيتذػية ؾيسة  valeurمشتجة مغ شخؼ اإلنداف الستعاؿ .ىل اإلنداف الستعاؿ يشتج جدجا
متعالياه وبالتالي ىل فعال استصاع الجدج أف يشتذل المبذ الحؼ رافقو مشح البجء اإلندانيه أـ
أنو ضل أسي اخ لمػعي الحؼ يجور ؼيو ويتحجد مغ خاللو .ومغ تع فانو يعير غيابو داخل حزػر
الػعي باعتباره يتسػقع داخل الجليل حدب عبارة  Lacanلعل  Lacanقجـ حؿيقة أخخػ

اصصجمت مع حؿيقة نيتذو ،إنيا حؿيقة الجليل کاولػية Primotعمى الحات .فسا يدسى جدجا
- F. Ildefonse, F. Néetzche, les nouvelles conditions du corps.p: 189.
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عشج "  Lacanليذ جدجا في حج ذاتو  ،بل ىػ مجخد ما يػضف خالؿ المغة ،فيحه األخيخة
تأتي کػاسصة بيغ الكائغ اإلنداني وحؿيقة السػضػعية باعتبارىا شبيعة ثانية ،ال تخزع لشفذ
قػانيغ الصبيعة السحع الجدجية والحيػانية".1

وىكحا فاف الجدج ،ال يتع الشطخ إليو كسعصى في نطاـ الػاقع الفيديقي ليذكل كيشػنة
مدتقمة الحات ،بل عكذ ذلظ .ال يسكغ إال أف يتذكل عبخ تاريخ شػيل ،يسشحو وضعو

الشيائي ،بسعشى أف الحات ال تػجج إال مغ خالؿ الجليل المغػؼ بكل ما يجيمو مغ ثقل تاريخ

الؿيع والعادات والدمػؾ واألوامخ الجيشية والجنيػية .
إف الجدج في فمدفة  Lacanال تحجد إال بسا ىػ قبمي ،المغة ،الالوعي ،ومغ ىشا ال

يكػف وجػد الحات إال وجػدا مغتخبا ،ضائعا ،وىػ ترػر استقاه مغ تحجيجه لسخحمة السخأة التي
تمعب دو ار ميسا في حياة الصفل .ألف الحات في ىحه الفتخة ،تجج نفديا أماـ وضعية ججيجة.
فالصفل عشج ما يشطخ إلى صػرتو في السخآة فانو يسكغ أف يزيع في خارجية الرػرة .وفي نفذ
الػقت تحجوه رغبة جارفة مغ أجل تأكيج ذاتيتو وحسيسيتو وخرػصيتو .ففي رأيو ،أف الحات
تػجج أماـ وضعية صعبة (أماـ اآلخخ الؿيع – التقاليج -السجتسع) فإذا تع انغساس الحات كمية
في اآلخخ ،فإنيا ستعاني االغتخاب .وبحلظ فاف الحات ال تحيى جدجىا ألنيا محكػمة مغ شخؼ
المغة كجليل ،كآخخ ،فسا يحجدىا ـبة الحات ،ليذ حزػرىا الفيديقي ،وليذ حتى مكانيا
الخمدؼ ،وإنسا حزػر الجليل /المغة :ؼ "أثخ المغة ىػ الدبب السقحػـ داخل الحات ،وبيحا األثخ
فاف الحات ليدت سببا في ذاتيا بل تحسل الدبب الحؼ جعميا كحلظ أف سببيا (الحات) ىػ

الجليل (المغة) الحؼ بجونو ال يسكغ الحجيث عغ ذات داخل الػاقع" .2فالمغة كشطاـ ىي فػؽ الفخد

وبجخػؿ الحات في المغة تختفي ،وال يسكغ لمحات أف تطيخ في إشار المغة إال مغ خالؿ
اختفائيا فييا .إنيا ليدت أداة تػاصل بل ىي ىحا الشطاـ السػجػد دائسا ىشا ،والحؼ يطل غخيبا
عغ الفخد وفي نفذ الػقت مؤسدة .وليحا إذا أردنا أف نبحث عغ حؿيقة الحات يجب أف نبحث
- Bertrand ovilgie, le coprs et le nom du corps.p: 81.
- Ibid.
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عشيا في الالوعي .وسيذخح Lacanأف الحات عمى الذاكمة اآلتية .إما ذاتا بجوف جدج ،أو

جدجا بجوف ذات .أؼ أف تأكيج الحات يتع عمى حداب الحدج ما داـ وجػد الحات يتػقف عمى
مجػ انغساسيا في الجليل اآلخخ  -السجتسع  -ألنو ىػ الحؼ يقتحع خصاب وسمػكات الفخد
ويػرشو في التشاقس والزبابية ،بل ىػ الحؼ يجعل الجدج في صست حدب  Lacanوبالتالي
فاف الحات المغػية التي أثارىا باعتبارىا جدجا" ليدت سػػ مقػلة لغػية "بل ليدت إال ىحا

الذيء السخمد مغ شخؼ اآلخخ  /السجتسع انو يجعمو تابعا لو  ،يجور في رمػزه ،في ؾيسو ،في
أخالؾياتو ،ولحا يقع الجدج في شخاكة األخخ .ويغتخب ويزيع ويعير استالبو في غيابو داخل
حزػر اآلخخ ،ومغ ىشا نفيع قػلة " Lacanالػاقع ىػ السدتحيل" وليذ ىحا الػاقع إال الػاقع
الجدجؼ ،الحؼ ال يسكشو التحقق ما داـ الجليل أكثخ شداعة مشو .أف غخضشا مغ ىحه القخاءة
الدخيعة أو ىحا العخض البانػرامي "الػجيو " لمسفاـيع الفمدؽية التي صيغت حػؿ الجدج  ،ليذ
التأكيج عمى مخكدية التفكيخ الغخبي .فشحغ نشصمق في بحثشا ىحا مغ فكخة أساسية وىي أف
اإلنتاج الثقافي اإلنداني متشاص ؼيسا بيشو ،مشفتح عمى الحػارية .آخحيغ في االعتبار – شبعا
خرػصية إنتاج السفاـيع الثقاؼية الغخبية ،مقارنة بالسفاـيع الثقاؼية العخبية مغ جية ومغ جية

أخخػ االعتخاؼ بجخأة الفكخ الغخبي عمى تفكيظ كل السػضػعات التي كانت عبارة عغ مقػالت

غامزة ،تغمف جدجانيتيا باليالمية والغيبيو بجء بالجدج اإلنداني إلى األجداد السجخدة (الجولة
–الدياسية  -الجيغ) ولكغ رغع ىحه التحػالت الجحرية التي تعاقبت عمى التفكيخ الغخبي ورغع
تفكيظ ثشائية جدج روح وانتقاؿ الجدج .مغ تمبية الخوح  -فاف ثشائية جدج رجػلي وجدج أنػثي

ما زالت تحزخ في كل تداؤالت وؾيع الحخكات الشدائية ،وكل تفكيخ تحخرؼ (إنداني) عغ لغد

وسخ تبعية جدج األنثى سػاء لمخجل أو السجسػع نطع الؿيع واالديػلػجيات التي تشصػؼ في

ضميا .ولعل كتابات ميذل فػكػ في مجاؿ" الجشدائيات "تعبخ عغ وجية نطخنا (بجقة البحث
العمسي) حيث يشتقج الجشدانيات الحكػرية التي تدتقي مخجعيتيا مغ االديػلػجية الحكػرية العامة
التي تعسل مؤسدات ذكػرية عمى تعديدىا في حيغ تذغل فييا السخأة دور التابع والسشقاد وكحلظ،
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تقجـ سيسػف دبػفػار جػابا (لمسخأة)  -باأللف والالـ  -عغ سخ تيسير الحزػر الجدجؼ
لالنثى قائمة "  :أف األنثى الى حج أكبخ مغ الخجل ىي ضحية الشػع".

ىكحا فاف محشة الجدج األنثػؼ تاريخيا وأسصػريا وديشيا كاف نتيجة أنيا أنثى .وإذا كاف

البحث في مفيػـ الجدج ال يصاوع الجارس إال مغ خالؿ حخكتيو أو ثشائية جدج روح فإف

مقاربتيا لمجدج األنثػؼ ستكػف أيزا في إشار ما يدسى بالحخكية أو الثشائية ،سػاء الجدج
الجيشي – الجدج الدياسي ،أو الجدج الخجػلي – الجدج األنثػؼ .
 -IIمجخ خاص .
-2الجدج العخبي بيغ الترػر الجيشي والدياسي :

إف ما يسيد الجدج اإلسالمي والجدج العخبي ىػ أنو جدج" عالماتي ورمػزؼ وداللي "

1بسعشى انو متفتح عمى سيسأة ال متشاـية مغ حيث غشاه الجاللي وتعابيخ الحخكية باعتباره کيانا

ومحسػال مجتسعيا لكل ما يفخزه السجتسع مغ أشكاؿ ورمػ از مادية ومعشػية  ،تتسدخح جدجيا عبخ
تغميف الجدج بكل األقشعة االديػلػجية (القشاع الدياسي  -االجتساعي الجيشي  -الصقػس

الجساعية) ومغ تع فتاريخية الجدج العخبدالمي* وتاريخ انذصاريتو ،تاريخ تتعجد ايساءاتو وأقشعتو
–السمحقة بو عمى صعيج نذػئو وتكػنو وكحلظ عمى صعيج انقدامو وتعجد أبعاده لتختدؿ في

بعج واحج ىػ بعج اغتخابو ضسغ تسػقعو داخل بشية مغ العالمات" تزغط عميو وتجعمو يتقمز
ويقل حزػره ،فتسثل كاىمو مبشی ومعشی" 2بسعشى انو يخزع لمسصاردة ولذتى اإلكخاىات

والتحخيسات النو" مغمق "ديشيا وسياسيا ،فالجدج الحؼ يتخمف ديشيا ،يتأشخ غيبيا ،إنو يتكمع
الغيب  -والجدج الحؼ يتغمف سياسيا أو إديػلػجيا ،يتأشخ ضسغ دالالت تػسصخه وتمحقو بعالع

ال مخئي عػض السعايشة الػاقعية* ومغ تع ال يسكغ تكػيغ صػرة واضحة لمجدج العخبدالميغ ،
 -1كتابات معاصخة  ،ابخاـيع محسػد ،الجدج العخبي الجخيح  ،ص ، 97ع  20 -الدشة 1994.
* -التدسية لعمي زيعػر .
 -2نفذ السخجع الرفحة

* -إف قخاءة تشاىاتو أو لشدسيا مػقتا( انصباعات )تػ کجىا وتعدزىا ،مرادر غشية معمػماتيا الجؾيقة وأدلتيا

الػاقعية .وىي السخاجع التي استفجنا إلييا في بمػرة أفكارنا التي اعتسجتاىا في ىحا البحث الستػاضع وىي :
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إال مغ خالؿ معخفة العالقة التي تخبط الجدج االسالمي باعتباره مخمػقا يتدع بالزعف
واليذاشة " لرالح هللا " وىحه الرالحية تتفاوت حدب التأويالت الفقيية والسيثػلػجية مغ

مخحمة تاريخية ألخخػ عمى صعيج الترػر السعتقجؼ واألسصػرؼ مغ جية ،ومغ جية أخخػ
معخفة العالقة التي تغمفت تاريخيا في الحاكخة اإلسالمية وال تداؿ بيغ مغ يدسى بالحاكع ومغ

يدسػف بالسحكػميغ .

فالحاكع اإلسالمي أو الحاكع العخبي ال يداؿ يذكل لحج اآلف" خميفة هللا عمى عمى
األرض "إنو ضل هللا عمى األرض بسعشى (إنو يستمظ حقا مقجسا في مسارسة الدمصة والتذخيع
لسا يخاه مشاسبا "لخعيتو") وىحا يعشي تغخيب الجدج في حزػره السادؼ وتجييخه عمى صعيج

تجاولو اليػمي (السخئي) لرالح ما ىػ سمصػؼ (ال مخئي) مسخك اد في شخرية" الحاكع "الحؼ ىػ

ضل هللا والالمخئي .وإذا كاف الال مخئي ىػ هللا ،وهللا فػؽ الترػيخ وفػؽ كل تجديج فاف السخئي
(الدياسي) ىػ ال مخئي بالشدبة لمخعية (الجدج السجيخ) 1إذ أف الشرػص الجيشية وىي ترف

هللا بالقػة والجساؿ والكساؿ فإنيا لحلظ تؤكج عمى خاصية تجديجية مغ خالؿ ما ىػ دنيػؼ وتفتح

بحلظ السجاؿ الدياسي "لالرتقاء بجدجه إلى مراؼ السقجس الالمخئي ،فسا داـ يذكل ضال ﵀،
يسشع االقتخاب مشو والسداس بو (بجدجه) وىحا يعشي أف ىحه الشرػص ،وتمظ التي شخعت ؿ
"أمػر الخعية "سػاء دعت ذلظ أـ ال .أعصت لمجدج الحاكع العخبي في امتجاده اإلسالمي
الدمصػؼ السخكدؼ کيانا قجسيا " تقاربو المغة وال تذخحو ،تسجحو وال تج أخ عمى مالمدتو،

فالسقجس ال يسذ ،إنسا يجعى لو ويكػف فزاء لإلعجاب بو والتبخيظ والتبخؾ لو " 2كسا أف هللا
"الالوعي الثقافة ولغة الجدج والتػاصل غيخ المفطي في الحات العخبية ،دار الصبعة  -بيخوت  -ط،1
1991".االسع العخبي الجخيح ،ع الكبيخ الخصيي ،دار العػدة  ،بيخوت  ،ط. 1980 -1

 -سػرة السخأة بيغ السشطػر الجيشيغ والذعبي والعمساني دار الصميعة بيخوت ط .1996 -1

 العشف والسقجس والجشذ في السيثػلػجيا اإلسالمية  ،تخكي عمى الخبيعػ ،السخكد الثقافي العخبي  ،ط -1.1994

 -1تدسية مأخػذة مغ مقالی ،ابخاـيع محسػد  ،مخجع سابق.

 -2كتابات معاصخة ،ع  ،1994 ،20مقاؿ ابخاـيع محسػد  :الجدج العخبي الجخيح
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وحيج ال شخيظ لو  ،كحلظ الحاكع اإلسالمي في معطع حاالتو ىػ (الدمصة نفديا) الشفذ التي
ال تسذ  -شيخانية ومصسئشة* مقابل اآلخخيغ  /الخعية حيث يسثمػف الشفذ األمارة بالدػء

والسػسػسة .ىكحا يختدؿ الجدج إلى كياف أحادؼ البعج  -الجدج الغيبي  -ممخز في نفذ
آثسة .ممتػية يقػدىا الحاكع و عميو فيػ يتمػف بخغبات حاممة .انو مديذ مجاه الجيشي

والدياسي ،مدكػف ومذغػؿ بالالمتشاىي وبألػاف العقاب والثػاب الطاىخة والباششة .

إذا بجخأة قميمة يسكششا البػح عغ صست الجدج في تجمياتو الجيشية والدياسية  ،بقػلشا انو
يحيا تخاجيجيتو الستسثمة في تخميده حدب أدلجتو واسصختو .وىحا يعشي أف صيخورتو في معطع
مخاحميا مقشعة "ومعصمة مغ شخؼ الخقيب الستعجد األبعاد أو األنػات العميا (الجيشية ،الدياسية
واالجتساعية) أنات تحتكخ حخكية الجدج وتعبيخيتو الحاتية لرالحيا باعتبار" األنا األعمى ىػ
الحؼ يحجد وضائف الجدج ويؿيع إف اخزاتو( نذاشاتو )كسا الحاكع الحؼ يحجد مريخ مجتسعو

ويكػف عقمو األوؿ" 1وإذا كاف الجدج العخبي ،واقعا تحت سمصة األنا الجيشي والدياسي فاف جدج
السخأة يخزع لدمصة مددوجة .فيػ واقع تحت سمصة العاـ مغ جية (الشطاـ الجيشي والدياسي)

ومغ جية أخخػ سمصة الخاص (السجتسع الحكػرؼ) ومغ خالؿ التخسيسة التالية نحاوؿ أف
نقارب مػضع الجدج األنثػؼ ضسغ بشية الدمصة السددوجة .
الجدج االليي = ال مخئي
مشفتح عمى الجدج الدياسي
الجسد السٌاسً

← مرئً بالنسبة لإللهً
← ال مرئً بالنسبة للرعٌة مغلق على الجسد
العام = تبعٌه .

الجسد العام (الرعٌة)  -ذكوري
الجسد األنثوي

← مرئً بالنسبة للسلطة  ،ال مرئً
للمرأة .
على كافات الواجهات
بالنسبةمغلق
←
التبعٌة لكل الواجهات

* -انطخ :العشف والسقجس و السيتػلػجيا االسالمية عمى تخكي الخبعيػ.
 -1االسع العخبي الجخيح ،ع الكبيخ الخصبي – دار العػدة – بيخوت ،ط  ،1980ص.49 :
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 -2ثشائية الجدج الحكػري واألنػثي:
إف الدمصة عشج فػكػ ،ال تشحرخ في السجاؿ الدياسي كسا ترػر مارکذ  ،بل ىي
محجدة ؼيسا يصمق عميو ب" ميكخوفيديا الدمصة " بسعشى أف الدمدمة مشتذخة في كل السؤسدات
والعالقات االجتساعية وشخؼ العير اليػمي ،وبالتالي فالدمصة ترل الجدج األنثػؼ أكثخ مغ

الجدج الحكػرؼ حيث يخزع األوؿ لتصػيع الدمصة وعشفيا( واقعيا ورمديا )لسا تفخضو عميو مغ

ارغامات وتحخيسات وتحخيزات وتيسيذو وأبعاده عغ تسدخحو جدجيا في كل األفزة
الحكػرية .
إف السجتسع العخبي اإلسالمي يخزع جدج السخأة إلى نػاميذ وقػانيغ جج صارمة،
بجءا بشذأتو إلى السبالغة في الخػؼ عميو .حتى أف " ترسيع وىشجسة البيت العخبي التقميجية

يكاد يكػف كمو مغ أجل حجب جدج السخأة وتأميشو وحرخه داخل ىحا الفزاء الحؼ نالحع ؼيو
األسػار العالية ،البػابات السػصجة ،الدقائف يرل عجدىا في بعس البيػت إلى سبعة سقائف

كل ذلظ لمسباعجة بيغ العالع الخارجي والعالع الجاخمي" 1مغ ىشا نالحع أف الخجل يسمظ كل
الفزاءات الجاخمية والخارجية ،في حيغ تكػف حخكية الجدج األنثػؼ في السجتسع اإلسالمي

العخبي محجودة ،وال يدسح ليا الزسيخ الجسعي بالتحخؾ كثي اخ في أوضاع مختمفة بكامل حخيتيا
"فجدج السخأة يجب أف يكػف مدتؿيسا دائسا  ،وال بأس مغ انحشاءة خؽيفة تجؿ عمى الخيخ

والخزػع لتشاؿ استحداف الشاس .أما االلتفاتات في الذارع والتبختخ مغ صفة الغانيات،

واالنحشاءة إلى أسفل اللتقاط شيء فيػ فزيحة" 2وعميو فاف قخاءة الجدج األنثػؼ ،ستكػف عامل
إخخاج مكبػتات أو ما ضل مدكػتا عشو في محيط السخأة " انحشاءة العيغ ،تثبيت الػقفة ،
السدافة الستفق عمييا لتحخيظ الفع"*.

 -1جدج السخأة ،مغ سمصة األنذ إلى سمصة الجغ ،حياة الخايذ ،ط – 1995 – 1سيشا لمشذخ ،ص .32
 -2نفذ السخجع ،ص .34

* -كل ىحه العالمات ستقتخب مغ الدواؿ حدب تغييخ العادات واألخالؽ اإلديػلػجية التي تفخز نطاميا.
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إف جدج السخأة يختبط ارتباشا وثيقا بطخوؼ وجػده .جدج شكمتو التقاليج وأخزعتو
القػانيغ وحاصختو الزغػط التاريخية والثقاؼية والسادية .إنو أسيخ عالمات اديػلػجية حيث يطل
محجبا ومختؽيا سػاء كاف جدجا واقعيا أو رمديا .إف الجدج األنثػؼ ،وعاء لكل االفخاغات
الحكػرية والشرية الجيشية .والجراسات التخاثية العخبية في السخأة (الغدالي الفقييات  ...الخ) .تؤكج
زعسشا حيث السخأة لع تكغ تعشي " مجلػال واعيا ،أو األنا الػاعي في اإلنداف ،إنيا تعشي ما ندقصو
عمى الذيصاف ،إنيا الذيصاف في مجلػالتو التي تكذف عغ الالوعي والسكبػت والطمي والسعتع"

1

إنو اختداؿ جدجؼ شيػؼ ،يتجاوب واسقاشات ورغبات الخجل .والحؼ يدتسج رخرتو
ومرجاقيتو مغ الشز الجيشي بل مغ المغة العخبية ككل جامع شامل ،إنيا تعمغ عغ  -ميدنػعي
-يتخايل دالئميا وعالماتيا إذ يذكل الخجل عالمتو الكبخػ ،والسخأة عالمة ممحقة ،كسا أنو حيغ

نتأمل كل الدػر القخآنية التي تخد فييا قرة آدـ وحػاء .فال " تحكخ حػاء باسسيا " 2ففي سػرة
البقخة .وردت ممحقة ألدـ ،بعج أف تع أمخ هللا لسالئكتو بالدجػد آلدـ بجعمو( خميفة )وبعج أف

عمسو األسساء كميا دوف ورود اسع حػاء .يقػؿ هللا تعالى " :وإذ قاؿ ربظ لمسالئكة إني جاعل
في األرض خميفة ،قالػا أتجعل فييا مغ يفدج فييا ويدفظ الجماء ونحغ ندبح بحسجؾ ونقجس
لظ ،قاؿ  :إني اعمع ما ال تعمسػف و عمع آدـ األسساء كميا ثع عخضيع عمى السالئكة .فقاؿ

أنبئػني بأسساء ىؤالء إف كشتع صادقيغ قالػ سبحانظ .ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ أنت العميع
الحكيع ،قاؿ با آدـ أنبئيع بأسساءىع فمسا انبئيع باسسائيع قاؿ ألع أقل لكع إني أعمع غيب

الدساوات واألرض واعمع ما تبجوف وما كشتع تكتسػف ،وإذا قمشا لمسالئكة اسججوا آلدـ فدججوا إال
إبميذ أبى واستكبخ وكاف مغ الكافخيغ .وقمشا يا آدـ اسكغ أنت وزوجظ الجشة وكال مشيا رغجا
حيث شئتسا وال تقخبا ىحه الذجخة فتكػنا مغ الطالسيغ فأزليسا الذيصاف عشيا فأخخجيسا مسا كاف
 -1الالوعي الثقافي ولغة الجدج والتػاصل غيخ المفطي في الحات العخبي دار الصميعة .بيخوت ط ،1991
ص  41عمى زيعػر.

 -2العشف والسقجس والجشذ في السيتػلػجيا اإلسالمية ،تخكي عمى الخبيعػ السخكد الثقافي العخبي ،ط

 ،1994ص .78
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ؼيو وقمشا اـبصػا بعزكع لبعس عجو ،ولكع في األرض مدتقخ ومتاع إلى حيغ  .فتمقى آدـ مغ
ربو كمسات فتاب عميو أنو ىػ التػاب الخحيع" .كسا ذكخت في سػةر األعخاؼ وشو ممحقة ألدـ
كدوج ،وفي سػرة الكيف ذكخ آدـ دوف حػاء أو زوجة.

ورغع أف كل الدػر التي ذكخت فييا عسمية خمق آدـ ،لع (نرادؼ) فييا حكاية خمق

حػاء مغ ضمع آدـ* .

فإنشا نجج في" ميثػلػجيا التأويل القخآني والتي ساىع في تأسيديا وخمقيا (مؤولػف

رجاؿ) قج رسخػا حكاية خمق حػاء مغ ضمع آدـ" التي شكمت تاريخا اإلشار السخجعي

الضصياد السخأة" 1فالشز الجيشي ىػ الحؼ يطيخ أف الحكػرة ىي نقصة البجء ،واألنػثة الحقة
وثانػؼ .إف ىحا االنذصار بيغ الخجل والسخأة (ذكػره  /انػثو) أخزع لجػ الكثيخ إلى تذكيل

مجسػعة ىائمة مغ السعتقجات التي تؤكج أصالة الخجل (الخجل ىػ األصل) باعتباره السخمػؽ
األوؿ ،وىامذية السخأة باعتبارىا( خمقت مغ أحج أضالع الخجل )ووفق ىحا الترػر أصبحت
ممحقة بو لغػيا واجتساعيا وإندانيا .وتحػؿ (جدجىا) إلى سسيأة شكمتيا االديػلػجية الحكػرية

(ديشيا واسصػريا) مغ مشطػر فكخة الخصيئة التي شكمتيا تاويالت الخجل التاريخية ،وجعمتو يعجىا

مخمػقا شيصانيا ،مفعسا بالمحة والذيػة .جدج فارغ مغ كل فاعمية ،خمق فقط ليكػف متعة لمخجل
/آدـ ،مسا جعل الجدج األنثػؼ يتعخض لمسدخ ولمتأويالت الحكػرية والحىشية الجسعية حدب

معتقجاتيع الجيشية واألسصػرية عمى مدار التاريخ شػيال .افخغتو مغ داللتو اإلندانية الحاتية إلى

مجخد "ايخوسي" سػاء في شكمو السجنذ (الجدج األنثػؼ ،جدج ممعػف مفعع بالذيػة والذيصاف،
ومغ ثع وجب االبتعاد عشو أو وضعو تحت حخاسة األكخاىات والتحخيسات)  -أو في شكمو
السقجس (وعج هللا السؤمشيغ بالحػر العيغ) وىي بسثابة جداء مغ هللا (لمخجاؿ) السؤمشيغ (حيث

تتع مراحبة العذخات مشيع في لية واحجة ،وال يمبث أف يتعيجف ابكارا)*.
* -تقػؿ اآلية " :وقج خمقشاكع ثع صػرناكع ثع قمشا لمسالئكة اسججوا آلدـ"
 -1نفذ السخجع ،ص 81

* -انطخ :تحفة العخوس أو الدواج اإلسالمي الدعيج واالستانبػلي دمذق ،ط  ،1985 -6ص .39
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ىكحا يختدؿ جدج السخأة إلى جدج شيػؼ يتجاوب وجدج الخجل ،والشز الجيشي ىػ
الحؼ بجعع عسمية امتالؾ السخأة ذكػريا ،وىػ الحؼ يفتح شيية الخجل الجدجية اتجاه جدجىا في

عسمية أشبو ما تكػف بالجياد حيث يتع اختخاؽ الجدج األنػثي وفق تستسات وتخاتيل ،اختخاؽ "

بكل ما تعشيو ىحه السكمسة مغ سصػ ذكػرؼ مؤدبح عمى جدج السخأة. 1

إف تخكيدنا عمى الجانب الذيػؼ االستيالكي لمجدج األنثػؼ ،ليذ مبالغة مشا أو

تعريا مشا  ،وإنسا ىػ ناتج عغ كػنو جدجا " جخيحا "يشفعل بجؿ أف يفعل ويطل عمى ىامر
التاريخ كسا أنو ناتج عغ ىحا السقػؿ التخاثي الحؼ ما زاؿ يعير فيشا بكل نطخية الحكػرية

واالديػلػجية لمجشذ الشدػؼ .

ال حخج إذف أف نصالب بإعادة قخاءة أخخػ لمجدج الشدائي ،بترػر ندػؼ نشتذمو مغ

التأويالت الحكػرية نخخج بيا مغ لغة الفقياء إلى لغة ندائية إندانية ججيجة.
 -IIIكتابة الجدج األنػثي بالمغة الشدائية.

إف قخاءة الجدج في الخواية الشدائية ،تيجؼ إلى مقاربة الجدج األنثػؼ بخؤية

ججيجة تؤسديا مغامخة الكتابة لجػ السخأة ،لشتتبع كيف تقػؿ السبجعة العخبية جدجىا فشيا ،ىل
مقػليا الجدجؼ يتشرز داخل امتجاد الحػارية األدبية التي تعػد "جيشاتيا" إلى التخاث العخبي
ابتجاء مغ امخء الؿيذ حتى ندار ؾباني .وبالتالي ففعل السخاؾبة لغ يصاؿ المغة الجدجية لمسخأة.

باعتبار تاريخ الكتابة اإلبجاعية العخبية ،حافال بالسخدوف الجدجؼ مغ داخل شتى األنػاع

األدبية ،الذعخ الجاىمي ،العباسي ،واألنجلدي ،وكحلظ الذعخ الرػفي .ثع حزػره الفعمي في
الشز السدخحي وكحا الخوائي .أـ سيصالو التحخيع والتيسير كسا في معيذو الػجػدؼ ،وبالتالي
ستتعخض السبجعة إلى الستابعة والسحاكع وتؤدؼ ضخيبة االقتخاب مغ السحخـ (الحؼ ىػ حالؿ

لمخجل) ثع تقجـ لمسحاكسة الفعمية بتيسة السذ باألخالؽ العامة 2ومغ ثع أؼ فخؽ مغ السحاكسة
 -1ع الكبيخ الخصبيي ،االسع العخبي الجخيح – دار العػدة بيخوت ،ط ،1989 – 1ص .102
 -2لقج قجمت ليمى بعمبكي لمسحاكع سشة  1964بدبب روايتيا بتيسة فجػر تعابيخىا.
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التي تتعخض إلييا السبجعة /السخأة مقابل السحاكسة التي يتعخض إلييا السبجع الخجل .فسحاكسة

ىحا األخيخ ،تكػف نتيجة كتابات فمدؽية  -سياسة -انتقادية مثاؿ (نرخ حامج أبػ زيج) .أما

بالشدبة لمسخأة ،فالتيجيج يتػعجىا ،فقط مغ حيث إنيا تحاور جدجىا أوال ،قبل أف تخصػ خصػات
إلى محاورة األجداد الكبخػ (جدج اإللو  ،جدج الجيغ) وليحا قبل الذخوع في قخاءة الجدج

داخل الخواية الشدائية ستجخل حيد المغة اإلبجاعية بالدؤاؿ التالي :ىل المغة اإلبجاعية فعل
إجخامي يدتجعي اإلباحة ه
لعمشا نتقخب مغ تجميات الجدج األنػثي مغ داخل حيد المغة اإلبجاعية في مقاربة ججيجة
عغ لغة السسشػع وذىشية التحخيع ،ففعل الكتابة ال يدتؿيع  ،اال بسقاربة الجدج الحؼ يبشيو ،أليذ
الجدج

(ىػ السخجع والسرجر الخئيذ لتعابيخ االنداف ومفخداتو ورمػزه) كسا

تقػؿ

االنثخوبػلػجياه وبالتالي أو ليذ مغ حق السبجعة العخبية أف تجخل جدجىا إلى حيد المغة
باعتباره عالمة تحسل تعبيخىا في ذاتياه لتبحث لو عغ رمدية ججيجة تؤسديا عبخ مخيمتيا التي

ضمت "جامجة" شيمة عيج التفكيخ الحكػرؼ ما داـ الجدج ليذ حؿيقة ثابتة في ذاتيا وإنسا ىػ "
بشاء رمدؼ" فأية رمدية سيحسميا الجدج األنػثي داخل البشاء الخمدؼ لمسغامخة اإلبجاعية ه
 -2اشتغال الجدج في العالع الخوائي :

يسثل الخصاب الخوائي لمستمقي كسجسػعة مغ الستتاليات المفطية ،تتزسغ مجسػعة مغ

االتداؽ الجاللية .ىي التي تكػف وتؤتت الستغ الحكائي .وبالتالي فاف العالع الخوائي ال يسكغ أف
يتحجد ككائغ نري (حي) إال في حجود استغالو داخل ىحه األنداؽ الجاللية التي تحجد الشز
كػجػد .ويعتبخ الجدج أحج ىحه األنداؽ مشفعال ومتفاعال معيا .باعتباره يذكل ندقو الخاص
السشتج عمى تػالج السعشى واالرتساءات الجاللية ،سػاء في عالقتو بالسحيط الخوائي العاـ أو في

عالقتو بحاتو .وإذا كاف الجدج في العالع الخارج – نري)" .يعتبخ كيشػنة مختبصة بكػف ما"

1

أؼ كيشػنة مشغمقة عمى ذاتيا ككياف ،تؤسذ عالقتو أوال مع ذاتو ،وفي نفذ الػقت كياف مشفتح
-M. Pnty : phznomènologie de la perception, c. Gallimand, 1945. p 173
مغ خالؿ مجمة عالمات الجدج :المغة سمصة األشكاؿ ،سعيج بشكخاد  ،ع ،1995 – 4ص 49
82

1

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

عمى باؽ األجداد األخخػ (الخارجية عشو) ،بسعشی کيانا مجركا ومجركا  -أال يسكششا القػؿ بأف
الجدج الشري ىػ أيزا كيشػنة مختبصة بكػف ما ه كيشػنة ورقة ،تتذكل كجاؿ متكامل ومكثف

بحاتو .وقادر عمى تػليج سمدمة ال متشاـية مغ الجالالت ،تؤسذ عالقاتيا مع دواؿ نرية
أخخػ ،وتتػزع أنساشيا وأشكاليا حدب شبيعتيا السؤسدة داخل فزاء الشز ه
يسكششا القػؿ إف المغة اإلبجاعية تتكمع جدجىا ،سػاء جدجانية الكمسات في خصيتيا ،أو

باعتبارىا السكػف األساسي لمجدج الخوائي ،حيث تغجو المغة اإلبجاعية انعكاسا النفعاالتو

وأوضاعو و إيقاعاتو الجاخمية والخارجية وبالتالي نقػؿ ،إف الكتابة الخوائية  ،متتالية حخكية،

ؼيسا تذكمو مغ تشامي الفعل الدخدؼ في جية ومغ جية أخخػ ؼيسا تتزسشو مغ إيساءات دالة،

مع اإلشارة إلى أف اإليساءة أو (الحخكة) ليدت "مجخد عشرخ إضافي ومكسل لمعشرخ

المفطي" 1ألنو ال يسكغ أف يتع اختداؿ اإليساءة في كػنيا تشػب عغ العشرخ المفطي فحدب،

الف الػحجة االيسائية بحاتيا تذكل لغة ،وعميو " يجب التعامل معيا ،باعتبارىا ندقا يسمظ قػاعجه

وقػانيشو ونسط اشتغالو" 2و بالتالي فاف االيساءه شأنيا شأف الػحجة المدانية مشفتحة عمى اإلحالة
في مدتػياتيا التقخيخؼ واإليحائي .وىكحا تتحجد دالالت اإليساءة انصالقا مغ الدشغ الحؼ يذيخ
إلى مجسػعة مغ الدمدالت التي تحتػؼ عمى السجلػالت الستفق عمييا في حخكات ثع العسل

عمى تأويميا وحل شفخاتيا باعتبارىا حاممة السزاميغ يؤشخىا نفذ الغصاء الثقافي واالديػلػجي
العاـ الحؼ أنتجيا .فكيف تذتغل الحخكة الجدجية داخل رواية امخأتاف امخأة "ولساذا تع التخكيد
عمى الحخكة ه
 -3امتجاد الجدج االنػثي داخ امخأتان في امخأة .

إذا كانت المغة تتكمع داخل السبجعة (شباعيا) فسغ السسكغ اعتبار الجدج لغة تتكمع

(حخكيا) ضسغ المغة الستتالية المفطية ،ألف الجدج يتكمع معشا بصخؽ متعجدة وفي مدتػيات

 -1سعيج بشكخد ،مجمة عالمات ع  ،1995 ،4المغة :الجدج وسمصة األشكاؿ ص .55
 -2نفذ السخجع ،ص .55
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مختمفة .أف جدجنا يتكمع أيزا عبخ انفعاالتشا وىي بسعشاىا الحؿيقي حخكات أعزائشا"

1

فكل

حخكة مختبصة بعزػ وكل عزػ مختبصا بػضيفة وكل وضيفة تشتسي إلى ندق معيغ .
إنشا إذف أماـ سسيأه جدجية ،وبالتالي فالجدج محکػـ بدشغ يزبط ايساءاتو مغ حيث
الحقػؿ الجاللية التي تعبخ عشيا مختمف أعزائو السكػنة  :كالػجو ،العيغ واليج ،والخأس والخجل
 .......وعميو ،فاف قخاءة الجدج في امتجاده الحخكي ،ال تختبط بقخاءة الحخكة في حج ذاتيا .
ولكغ مغ تػالج ىحه الحخكة في الػسط الحؼ أنتجيا مسا يفدخ "أقل حخكة ىي في واقع األمخ
انجاز لسذخوع ثقافي".2

إنيا مشفتحة عمى بياضات ال متشاـية ،تدتجعي ممئيا بااليحاءات الجاللية .إف الجدج
إذف شبيو بالػحجات السعجسية ال تختبط بسعشى واحج ،كحلظ األمخ بالشدبة لكل إيساءة جدجية
تدتجعي سمدمة كبيخة مغ التأويالت بسعشى أف تغييخ سياؽ حخكة ما أو جيل الستمقي بالفزاء
الثقافي الحؼ تشجد داخمو ىحه الحخكة .نجج أنفدشا أماـ رد فعل مدتشكخة ،ويدداد األمخ استشكا ار
كمسا حجد العزػ سياقو واستعسالو ودائخة اشتغالو .
لعل رواية "امخأتاف في امخأة ،تحاوؿ أف تجعل مغ الجدج مػضعا لمدؤاؿ الحؼ يشفجخ
مع امتجاداتو في حخكاتو عبخ تسثالتيا الستبايشة ،حيث تحاوؿ الداردة أف تشعخج
بالجدج كحريمة إنتاج اديػلػجي وديشي واجتساعي ،يداىع في تخكيبو اقتراد انز ككل -

حريمة تخيج أف تخسع لمجدج األنثػؼ إشاره  -فتعسل الذخرية السحػرية (بيية) عمى االندياح
عغ ىحا اإلشار بتأسيذ جدج آخخ يحسل داللتو (الججيجة) إذ الجدج يشكتب في الخواية كحالة
إدراكية في كميتيا أو جدئيتيا .
تقػل الخاوية :

 "مشح شفػلتيا وىي تمحذ السأساة فػؽ جدجىا الخاص " (ص )7-Gruirand, Pierre, le langage du corps, que saisje, 1980.

مغ خالؿ مجمة عالمات ،نفذ العجد ،الجدج نرػص مغ التخاث ،محػد ميخؼ ،ص .52
 -2نفذ العجد ،ص .52
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 رغبة جامحة في العػدة مغ حيث أتت في أف تربح بغيخ جدج لو تقل" 7  " .....فاليػـ يسخ وراء اليػـ ،ودوره القسخ تتعاقب مع دورة الجـ في عخوقيا،ويتخاكع الغزب في أعساقيا كدخػنة الجـ ،ويتجسع ،يتخاكع مع دورة الدمغ داخل جدجىا "
ص .17-16

 "-ال تدتصيع الشطخ إلى جدجىا العارؼ في السخآة" ص 81

إف ىحه الجسل الدخدية تبيغ حزػر كمسة جدج عمى شػؿ مداحة الخصاب الحكائي
ككل .حيث تحزخ كخداف داللي مشحر اخ في بعجه االجتساعي واالديػلػجي كسا يؤشخه (.البيت
 ،األـ  ،األب ،الذارع ،السجتسع )....فتعسل الذخرية ،عمى اكتذاؼ جدجىا كسفيػـ مدتقل
قائع بحاتو .تشعخج بو عغ السفيػـ الدائج التابع لتكشيظ السغامخة الخوائية .حيث يتحػؿ الشز
الخوائي الى سمصة رمدية (متخيمة) تعسل عمى تصػيع جدج الذخرية (بيية) كذخرية ندػية ،
وفق السعاييخ التي تؤشخ األجداد الشدائية .فالجدج األنػثي داخل الشز الخوائي ،تابع لمخؤية
الحكػرية ،حدب متخيل الخواية ،متخيل قائع عمی قػانيغ واعخاؼ تؤسذ الػاقع الحجاثي
لمذخرية وكحا الػاقع العاـ (اجتساعيا وسياسيا وديشيا) ليتحػؿ ىحا الستخيل إلى ـيسشة تسارس

عمى الجدج األنثػؼ  /الرجمة ،كسا تتمقاه الذخرية معيذيا وثقاؼيا  .إنو جدج جخيح "يؤدؼ
ضخيبة انتسائو الشػعي عمى حج رأؼ" سيسػف دوبػفػار" ،وكحلظ يؤدؼ ضخيبة تػاججه داخل

سياؽ مغ األدلة (الخجعية والستخمفة) تصػر عمى اندياقاتيا .
إف كيشػنة الجدج األنػثي داخل الشز ،كجاؿ مجركا مغ شخؼ الذخرية ،كيشػنة
مسدقة .مدتمبا إلندانيتيا .وبالتالي فيحا الجدج  ،يزيع داخل ىحا الجليل بالسفيػـ الالكاني .
فتعسل الذخرية عمى اختخاؽ ىحا الجليل ،لتفكيكو ثع رفزو في كميتو مسا ولج لجػ الذخرية،
مغ معصيات انفعالية وغخيدية وثقاؼية الذيء الحؼ جعميا تعسق ىحه الحالة اإلدراكية الذيػية
في تجديئو مغ خالؿ تبعاتو العزػية في حخكاتيا.
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فال غخابة أف تبجأ الخاوية  ،فعل الدخد بأحج األعزاء الجدجية وىي" القجـ" "كانت

تزع قجميا اليسشى عمى حافة السشفجة الخخامية وقجميا اليدخػ فػؽ األرض ،وقفة ال تميق عمى
اإلشالؽ مع كػنيا امخأة".
متتالية لفطية  ،تبيغ لشا أف حخكة القجـ االنثػية تبتعج عغ سياقيا الحؼ ىػ (ضع
القجميغ في خجل والجمػس في استقامة مع انحشاءة العيغ).

لتختخؽ سياقا آخخ ،المتجاد جدجىا في حخكاتو وايساءاتو .مبتعجة عغ سياقيا العاـ

الحؼ تع التسخس بو  ،حيث تشقل سياؽ الحخكات الجدجية مغ (وضيفتيا التقخيخية) إلى ما يذكل
انفتحا عمى الثقافة التي تؤسذ مخجعيتيا .وذلظ سيؤدؼ إلى إعادة استعساؿ آخخ لالعزاء
الجدجية في امتجاداتيا الخارجية ،والتي ستتزح لشا جميا مغ خالؿ عالقة الجدج (بحاتو) عالقتو
باألجداد الشرية األخخػ ،السداىسة في المعبة الشرية ،وىي األجداد التي تسشحو واجيتو
ركػنو البعيج .كسػضػعات يتحخؾ ضسشيا العالع الحكائي .ىكحا إذا كاف جدج االنثى (الستفق
عميو حدب العخؼ الشري الستخيل) ىػ جدج مغمق ،ال يتخصى أسػار البيت والسصبخ ،ويسثمو
الجيل األوؿ مغ الشدػة (األمخ -الشداء الستخؽيات داخل الجالليب ،أو الستبخجات المػاتي
تمتقي بيغ في الذارع أو األسػاؽ ) فاف جدجىا ،يؤسذ رمديتو الخاصة مغ خالؿ استعساالتو
(الججيجة) اليساءات جدجىا .فيي تقف (الػقفة التي تخيج) ،إنيا تدتشج عمى تحخيخ جدجىا
كانصالقة أولى لتحخيخ (ذاتيا) وفريمة الجشذ الحؼ تشتسي إليو .وىي تعتسج ذلظ ،عمى
امتجادات الجدج األخخػ إلى أشياء أو تبعاتو كالسالبذ .
تقػل الخاوية.

 " -ضمت تتجػؿ في شارع السػسكي ،تخاقب الشداء والفتيات وىغ يدخف بديقانيغ

الدسيشة الستمرقة ،يخجسغ الذارع بأجدادىغ وأردافيغ البارزة مغ تحت الفداتيغ الالمعة ،
وعيػنيغ السكحمة تخمق الفيتخيشات بشطخات مدعػرة ،ونيع لذخاء السالبذ وقسراف الشػـ العارية

والذباشب السفتػحة وأدوات الديشة ،والعصػر ودىانات البذخة وأصػاتيغ الذادة تخف مغ الجكاكيغ
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وشقات المباف وشيقات اإلعجاب بالسػديالت الججيجة و قعقعات الكعػب العالية السديشة تحت
األجداد السحسمة بمفائف السذتخيات مغ كل لػف وصشف" .138

مغ خالؿ ىحا الشز تحاوؿ الخاوية أف تبتعج بجاللة كل عزػ جدجؼ مخفق بإماتتو
إلى سياؽ آخخ ،يذكمو (وعييا الخاص) بدخخية ماكخة .تجعمشا نسيد بيغ جدجىا وباقي

األجداد الشرية األخخػ .حيث تختار تدسية األعزاء الجدجية ،عمى اعتبار أف كل اسع لو
سياقو الجاللي الخاص ،حيث أف" التدسية (تدسية العزػ) ،تحجيج لمتشػيع الثقافي واالنثخبػلػجي
الخاص بػجػد األشياء والكائشات وبشسط اشتغاليا".1

فسثال نجج العزػ الػاحج يتمقى سمدمة مغ التدسيات ،مسا يعشي أف كل تدسية يؤشخىا
سياقيا الثقافي العاـ .مسا يثبت العزػ داخل دوائخ متعجدة( دوائخ الػضيفة العسمية ودائخة الشدق
الجسالي ،ودائخة الفعل الغخيدؼ .

فاستعساؿ الخاوية ،إذف لتدسية دوف أخخػ ،يعج إف اخ از لخدود الفعل الشفدية والغخيدية

عشج الخوائية كستمؿية أولى .وعشج القارغ كستمق ثاف .فمعل اختيار الخاوية لتدسية الداؽ في
عخضيا لألجداد الشدائية لو داللتو الخاصة .فالداؽ ،واجية جسالية وتثبيت لخصاب وتأويل .
فيشاؾ ما يدسى " بمغة الديقاف" *وىي لغة خاصة بالشداء ،وتطيخ في شخيقة جمدتيغ ووقتيغ

ومذيتيغ حيث تعتبخ الػضعية ،رسالة تجؿ عمى اإلغخاء أو التسمق أو اليجوء .وليحا فالداؽ
تقاؿ لمسخأة فقط .أما الخجل ،فتقاؿ لمسخأة ولمخجل .إذف فاختيارىا لمداؽ ،اختيار كسا سبق القػؿ،
لو داللتو ،باعتباره عزػا متعمقا بجدج السخأة الحؼ يحيل عمى خصاب يتفق عمى تأشيخ الداؽ
في داللة معشية ،تعسل السخأة السدتمبة عقميا وجدجيا عمى تكخيديا ،في حيغ تختار الخاوية

تدسية أخخػ لػصف عزػ جدج شخريتيا السحػرية وىػ (القجـ) ألنو عزػ محايج أو عسمي
ونفعي ،عػض الداؽ.
 -1عالمات  ،نفذ العجد .

* -أف الكاتبة  Critchelyتتحجث عسا تدسيو" بمغة الديقاف "كسا ذكخت الداؽ وانػاع جساليا في أغمبية
الشرػص التخاثية كتحفة العخوس
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" بقجميغ ثابتيغ ،سارت في الذارع ،تختجؼ بمػزتيا البيزاء وبشصمػنيا األسػد .تجب
بقجميا عمى األرض بقػة ،وتفرل بيغ ساقييا بثفة ،خصػاتيا واسعة سخيعة كخصػات الذاب
الخياضي ،وحجائجىا مشخفس بغيخ كعب".
إف الجدج األنػثي مغ داخل المغة اإلبجاعية (لمدعجاوؼ) جدج مرارع مشفمت لمجدج
الػاقعي الحؼ تذكل رمدية متغمغمة في ذىشية الذخريات السزادة (لمذخريات السحػرية) .
فالجدج االنػثي الحؼ تذكمت (رمديتو) مغ شخؼ الػعي الخجالي واالديػلػجي (داخل الستخيل
الشري) جدج مدتمب فارغ ،فتحاوؿ قجر اإلمكاف بشاء رمدية ججيجة لجدج ججيج .حيث تعسل
عمى رفس داللتو( العخؼية )إلى أف تربح بال جدج الف الجدج داخل الخواية يحزخ جدجا
مأساويا ،تصارده لعشة الشػع "التي تفخض نػعا مغ التقاليج واألعخاؼ والتي تفخضيا عقمية ،مخحمة
(الذخريات الستخيمة).
 -4تحػالت الجدج االنػثي في الخواية :

سبق أف قمشا ،أف مفيػـ الجدج في الفمدفة الحجيثة وليذ حؿيقة في ذاتو وإنسا ىػ بشاء

رمدؼ "كحلظ جدج الخواية فيػ جدجا رمديا عمى مدتػييغ:
 -السدتػػ السخيالي (كخمد نري  /إبجاعي)

 السدتػػ التأسيدي (كخمد فػؽ نري  /يتفاعل مع رمدية األجداد األخخػ) حيثتتحػؿ امتجادات الجدج وايقاعاتو حدب نػع االيقاع الخوائي ،فتتراعج نبختو الثائخة ،ليػلج جدجا
ثائخا ،ؼيربح "ال جدجا" ريثسا تبحث لو عغ "ىػيتو التي تؤسديا الخغبة الجدجية (الستخيمة)
التي تشعخج بيا عغ داللتيا السعخوفة بيغ (أجداد الشز الشدػية) واليامة في الخغبة الجشدية )
إلى رغبة أخخػ تحسل داللة أخخػ في حالة" غخوتيدكية " حيث تدخخ مغ األعزاء الجالة

عمييا ،تقػؿ الخاوية " كانت تكخىيع ،وتكخه سخاويميع ،وأعزائيع القبيحة البارزة ،و عيػنيع

السجببة الشيقة ورائحتيع التي يختمط فييا البرل بالتب  ،وشػاربيع الكثة التي تبجو فػؽ شفافيع

كالحذخات الدػداء السيتة ".
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إذف فميدت ىحه الخغبة التي ستؤسذ ىػية الجدج األنػثي داخل الشز ،فالخغبة
بالسفيػـ الستسخس بو في الحفاظ عمى الشػع اإلنداني" كصاقة غخيدية " تحػليا الخاوية إلي شاقة
أخخػ" شاقة فشية " تكػف الخغبة فييا ،لحطة انتقاؿ مغ الجدج األنػثي السغتخب والزائع داخل

دليل الشز ،بيغ سمصة األعخاؼ( ،البيت ،السجتسع ،الجيغ ،الدواج) إلى ججوؿ ،أخخ يحث عغ
فخدانيتو الخاصة .جدج متحخر مغ كل ما قبمو ،ليؤسذ لفزاءه ندقا ججيجا ودالالت ججيجة .
إف الجدج اإلبجاعي ،ىػ أيزا جدج رمدؼ ،ال يسمظ حؿيقة ثابتة .بل إف الجدج مغ

داخل حيد المغة اإلبجاعية يكػف بيغ محظ التجخيب في البحث عغ ىػيتو ووجػده بعيجا مغ

سمصة (الشرػص الخارجية ) وىػ في ذلظ يشسػ إلى أف يكػف جدجا أنتخبػلػجيا مغ حيث أنو

يعيجنا إلى زمغ جدجؼ أنثػؼ ،مصارد وممعػف( .عادة الختاف مثال).
تقػل الخاوية :

"والباب يفتح وتجخل أـ دمحم بالسػسى الحادة لتقصع ذلظ الذيء الرغيخ بيغ فخحييا"

وىي عادة قج انجثخت (تقخيبا في كل الػشغ العخبي ،الميع بعس السشاشق العخبية كقخػ الدػداف
ومرخ) عادة تفدخ عقمية مخحمة معيشة وانعكاسيا عمى تعامميا مع الجدج األنثػؼ (کذيصاف

يجب االحتخاس مشو) والتي ستؤوؿ إلى الدواؿ مع تقجـ العقل الجسعي العخبي.
قبل أف نختع قخاءتشا األولية لمجدج األنػثي ،نتداءؿ ،إلى أؼ مجػ استصاع مخياؿ
مبجعة امخأتاف في امخأة " أف تجعل مغ الجدج كجاؿ ،لعبة متخيمة وتختقي بيا إلى أبعج حجود
المعبة االبجاعية ه .
عمى أؼ ،بقجر ما كانت السغامخة الخوائية لجييا محجودة ،باعتسادىا عمى اإلحالة
التقخيخية .كانت تتمقى مقػلة جدجىا الفشي بإيحائية مشفتحة ،حيث انداحت عغ وضعية الجدج

األنػثي إلى وضعية أخخػ .ىي وضعية ستربح متجاوزة في الكتابات الشدائية الستعاؾبة عمى

نػاؿ الدعجاوؼ ،وىحا يداعجنا عمى ضبط إيقاع التحػالت التي عخفيا الجدج األنثػؼ داخل

الفعل األدبي الشدائي ،بخجػعشا إلى مخاحل زمشية ،مغ خالؿ الشرػص اإلبجاعية التي تتمقى
شيع أجدادىا ،في أزمشتيا .
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الجور االقترادي لمعبيج في إفخيِية

خالل القخن األول والقخن الخابس ال جخي.
حامج العجيمي

أستاذ مداعج بكمية اآدال والعمػم االندانية بر اقذ.
السمخز.

شيج القخف األوؿ اليجخؼ عسميات فتح إفخيؿية وبالد السغخب ومع تػافج العخب لالستقخار
بإفخيؿية عخفت ىحه األخيخة عجيج التغيخات االقترادية واالجتساعية والدياسية ،فكاف مغ أوليات
االستقخار العخبي ببالد السغخب محاولة بدط الشفػذ عمى األرض وتشطيع السجاؿ الحؼ تع فتحو
مغ خالؿ عسميات تػشيغ العشرخ العخبي وىػ الحؼ سيحجث عجيج التغيخات.
كانت تمظ التغيخات تتعمق باالنذصة االقترادية السختمفة إضافة إلى جمب العخب لعادة ججيجة
لبالد السغخب وإفخيقة بذكل خاص حيث تع ارساء نطاـ عبػدؼ ججيج ليقصع مع الحزػر
البيدنصي في شتى السجاالت ومشيا كيؽية استغالؿ األرض واليج العاممة التي استخجمت في

ذات الغخض ،كسا ارتبصت بالد إفخيؿية بإفخيؿيا جشػب الرحخاء والسذخؽ اإلسالمي مسا ساىع

في تصػر السبادالت وتبعا الستقخار العخب فإنو تع استخجاـ العبيج مشح فتخة الػالة وتػاصل خالؿ

السخحمة الالحقة وصػال إلى القخف الخابع اليجخؼ حيث تذعبت عسميات استغالؿ العبيج الدػد
والبيس وفي ىحه الػرقة سشحاوؿ دراسة حزػر العبيج في الشذاط الدراعي والبشاء والحخؼ حتى
نبيغ التغيخات التي شخأت خالؿ كامل الفتخة السجروسة.
كمسات مفاتيح :إفخيؿية،الشذاط الدراعي،العبيج،السمكيات الكبخػ،الحخؼ،البشاء
Abstract.

The first century of the H witnessed the operations of conquest of
Africa and the Maghreb, and with the arrival of Arabs to settle in Africa,
the latter witnessed many economic, social and political changes.
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These changes were related to various economic activities, in addition
to bringing the Arabs to a new habit in the countries of the Maghreb
and Africa in particular, where a new slavery system was established to
break with the Byzantine presence in various fields, including how to
exploit the land and the labor that was used for the same purpose, as
African countries were associated with sub-Saharan Africa. And the
Islamic East, which contributed to the development of exchanges and,
according to the stability of the Arabs, the use of slaves since the

period of the wullet and continued during the later stage, up to the

fourth century H, where the operations of exploitation of black and
white slaves branched out. during the entire period studied.
In this paper, we will try to study the presence of slaves in agricultural
activities, construction and crafts in order to show the changes that
occurred during the entire period studied.
Keywords: African, agricultural activity, slaves, large property, crafts,
construction.
.السقجمة
ال شظ أف عسمية الفتح ساىست في تذكل واقع ججيج بإفخيؿية حيث ضيخ نطاـ عبػدؼ ججيج

 فتشػعت أصشاؼ العبيج واالسخػ الحيغ تع الحرػؿ عمييع،وفق نطيخه االسالمي في السذخؽ
وساىست تمظ الفئات في مختمف االنذصة االقترادية فسشيا ما تع استغاللو في الشذاط الدراعي

وغيخىا في الشذاط الحخفي إضافة إلى أشغاؿ البشاء وتبعا لحلظ فإف العبيج واالسخػ كانت ليع
.أنذصة اقترادية مختمفة
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امتجت الفتخة السعشية بالجراسة عمى القخف االوؿ وصػال إلى القخف الخابع اليجخؼ ويعشي ذلظ فتخة
الفتح وفتختي الجولة االغمبية والجولة الفاشسية وىػ ما يعشي أف ىشاؾ تصػر في مػضػع العبػدية
حدب تصػر وضعية إفخيؿية مغ الال دولة إلى فتخة الجولة فكيف تصػرت ضاىخة العبػديةه وما
ىي ميدات حزػر العبيج في األنذصة االقترادية السختمفةه ثع كيف يسكغ فيع تمظ التصػراته
أال تحيل تمظ التصػرات عمى تصػر السجتسع االفخيقيه فكيف ساىع العبيج في مختمف االنذصة
االقترادية التي أحالت عمييا السرادر ثع كيف قجمت لشا السرادر تمظ السعصياته
 )2العبيج والشذاط الدراعي.
يبجو أف نياية الفتح واستقخار العخب بإفخيؿية تع عمى إثخه إعادة تػزيع األراضي عمى السشترخيغ
وعمى حج عبارة السالكي "استقامت إفخيؿية كميا (لحداف بغ الشعساف) وأمغ أىميا" 1وكانت
السمكيات متفاوتة مغ حيث السداحة والخرػبة وأكج األستاذ الصالبي أف "األرستقخاشية" الججيجة

آنحاؾ اعتسجت عمى قػة عسل العبيج في ممكياتيع 2وتبجو ىحه السدألة شائكة لكل مغ يحاوؿ
 )1السالكي(أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم)،رياض الش ػس في شبقات عمساء القيخوان وإفخيِية وزهادهع ونداك ع

وسيخ مغ أخبارهع وفزائم ع وأو اف ع ،تحقيق بذيخ البكػش،دار الغخب اإلسالمي،بيخوت،1994،الجدء
األوؿ،ص.57

2

) Talbi(M), « Droit et économie en Ifriqiya au III/IX siècle. Le paysage agricole et

rôle des esclaves dans l’économie du pays », in, Etudes d’histoire ifriqiyenne et

de civilisation musulmane médiévale, publication l’Université de Tunis, 1982,
p.185-229.

أنطخ كحلظ:بشحسادؼ(عسخ)"،بعس السشعخجات اليامة في أوضاع السمكيات الدراعية في إفخيؿية في فتخة
تاريخيا الػسيط"،مجمة دراسات تاريخية،عجد ،44-43مارس-جػاف،1992،ص.104-83

وأكج األستاذ اليادؼ التيسػمي أف "نسط اإلنتاج السخامدي قاـ عمى أنقاض نسط اإلنتاج العبػدؼ "...وفدخ

مػقفو ىحا بشاء عمى ما ذكخه الصالبي في مقالو السذار إليو أعاله وأضاؼ أف "اإلسالـ وقف ضج شج

السدارعيغ إلى األرض وبالتالي ضج الفيػدالية التي نذأت في الػاليات اإلفخيؿية مشح أواخخ العيج الخوماني

وىػ ما مكغ العبػدية مغ العػدة مغ ججيج وبقػة" أنطخ :التيسػمي(اليادؼ)،الغائب في تأويالت "العسخاف

البذخؼ" الخمجوني،دار دمحم عمي لمشذخ،صفاقذ، 2007،ص.35-30
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البحث في تفاصيميا نط اخ لعجـ وفخة السادة السرجرية الزخورية التي مغ شأنيا أف تجيب عمى
العجيج مغ األسئمة ذات الرمة بالسػضػع.

1

إف استعساؿ العبيج الحيغ بقػا في إفخيؿية عمى ذمة السدمسيغ في السجاؿ االقترادؼ كاف بجوف
شظ متعجدا فاستعسل البعس في الحاجيات السشدلية فحدب والبعس اآلخخ في خجمة األرض

في إشار التشطيع الججيج لألراضي.
وؼيسا يتعمق بيحا الرشف األخيخ ؼيسكغ أف نقبل بسا ورد في السرادر التي استعسميا بعس
الباحثيغ بذكل جيج حيث بيغ بػضػح أف مجاؿ إفخيؿية قج كاف مبجئيا مقدسا بيغ السحاربيغ
الحيغ شاركػا في الفتح ومجسػع الخسذ مخرز لمزخائب ومغ السدمع بو أف ىحا الخسذ

يحتػؼ كحلظ في جانب مشو عمى السستمكات التي كانت في جدء مشيا تابعة لمزخائب السمكية
البيدنصية.
وبالشدبة لألراضي التي وزعت عمى السحاربيغ فإنيا تعػد في الغالب لقػاد الجشج
و"األرستقخاشية' العخبية وىػ ما يعشي أف ىؤالء قج تدمسػا األرض والعامميغ فييا في نفذ الػقت

 )1بقي نسط اإلنتاج في الفتخة البيدنصية غامزا مثمسا عبخ عشو األستاذ دمحم الصاىخ السشرػرؼ بقػلو":يجج
الباحث صعػبة كبيخة في تحجيج نسط اإلنتاج الدائج في مشصقة إفخيؿيا البيدنصية" أنطخ :السشرػرؼ(دمحم

الصاىخ)"،مالمح بعس الفئات االجتساعية بإفخيؿية في العيج البيدنصي"،ضسغ كتاب،السغيبػف في تاريخ

تػنذ االجتساعي،إعجاد مجسػعة مغ الباحثيغ ،تشديق اليادؼ التيسػمي،بيت الحكسة ،قخشاج تػنذ1999،

703،صفحة،أنطخ:ص .17جعيط ،تأسيذ الغخب اإلسالمي،دار الغخب اإلسالمي،بيخوت2003،

 .92،93،أنطخ كحلظ فخحات الجشخاوؼ الحؼ قاؿ "أف إفخيؿية كانت أرض خخاج ثع أصبحت أرض سبي عمى
األقل حتى مشترف القخف الثامغ السيالدؼ في عيج الػالي العباسي عبج الخحساف ابغ حبيب" الجشخاوؼ

(فخحات) ،الخالفة الفاشسية بالسغخب ،تخجسة حسادؼ الداحمي،دار الغخب اإلسالمي،1988،ص.47
94

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

والحيغ كانػا عمى ذمة السمظ البيدنصي 1.وقج أشارت السرادر إلى السمكيات الكبخػ مغ خالؿ
استعساؿ مرصمحات مختمفة مثل قخية ومشدؿ وضيعة ومشية

2

وتبجو كل ىحه السرصمحات مترمة باألراضي التي كانت عمى ممظ رجاؿ الجولة مغ األمخاء
والفقياء وقجماء السحاربيغ الحيغ شاركػا في الفتح كسا تػزعت ىحه السمكيات في مختمف أنحاء
إفخيؿية وخاصة مشيا السشاشق الخربة القادرة عمى اإلنتاج باإلضافة إلى انتذار مختمف أنػاع

السمكيات األخخػ الرغخػ مشيا وذات االستغالؿ الجساعي وسشقترخ عمى تتبع اإلشارات التي
أوردتيا السرادر والخاصة بالشذاشات الفالحية التي أسشجت إلى العبيج.

فأبػ عبج هللا دمحم بغ مدخوؽ (تػفي في بجاية القخف الثالث ىػ/التاسع ـ) كاف والجه مغ القػاد مع
مػسى ابغ نريخ في السغخب وكاف يستمظ قخية حسمت اسسو وىي السعخوفة بقخية السدخوقيغ

 ) 1ذكخ جعيط أف الؿبائل التي فخضت عمييا عقػد صمح كاف عمييع أف يجفعػا بسػجب ذلظ ضخيبة نقجا أو
عيشا وكانت الؿبائل تمتدـ بعجد مغ العبيج أو غيخىا في الفتخات األولى لتشطيع الػالية وكاف الجافع في دخػؿ

اإلسالـ ألسباب اقترادية واجتساعية وجبائية،أنطخ جعيط ،نفذ السخجع،ص.148، 147، 97

 )2قاـ الباحث لسجج الجريجؼ بأشخوحة تشاوؿ فييا القخػ والسجتسعات القخوية خالؿ الفتخة السستجة مغ القخف
الثاني إلى القخف الخامذ اليجخؼ وتعخض بالخرػص إلى إشكالية السرصمحات الستعمقة بالسمكيات التي

كانت سائجة وبيغ مختمف أوجو استعساليا مغ خالؿ السرادر الخاصة بالفتخة ونحيل القارغ عمى أىع ما ورد

في ىحا العسل.أنطخ:

Dridi (Lamjed), Les villages et les sociétés villageoises en Ifriqiya au haut moyen

age (II-Vs.H/ VIII-XIs.J.C.) Approche historique et archéologique, Thèse de

doctorat, Ecole pratique des hautes études, Sorbonne, Paris, 2008,2 tomes ; voir,
pour la terminologie, tome 1, p.36-59.

El Behi (Ahmed), «Les grandes propretés foncières en Ifriqiya durant le haut
moyen âge : Toponymie et topographie », Revue d’Histoire Maghrébine, 49
année, numéro 186, février, 2022, pp.9-26.
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كسا ندبت إليو "بحيخة السدخوقيغ" 1وكاف لو عجد ىاـ مغ العبيج كانػا يكجوف في األرض مثمسا
ذكخ السالكي

2

كسا تشدب قخية السغيخييغ إلى أبي السغيخة عبج هللا بغ أبي بخدة القخشي الحؼ كاف مغ "التابعيغ"
وتقمج قزاء إفخيؿية مغ سشة 99ىػ إلى 123ىػ و كاف مغ السذاركيغ في فتح السغخب واألنجلذ
في فتخة مػسى ابغ نريخ وتخؾ ثخوة ىامة البشو تسثمت في قرخ مغيخة وقخيتو

3

وكحلظ الذأف

بالشدبة "لسجيشة األنرارييغ التي ندبت إلى قػـ ندلػىا مغ األنرار"اشتيخت بإنتاج الحشصة

4

وليذ مدتبعجا أف اليج العاممة السدتعسمة كانت مغ العبيج أو السػّلجيغ.

األوؿ اليجخؼ
ويبجو أف أغمب األنذصة الفالحية كانت قج ازدىخت بإفخيؿية مشح مشترف القخف ّ
وخالؿ الفتخات الالحقة ومغ بيشيا زراعة البقػؿ ويسثل ىحا الرشف يديج ابغ حاتع وكاف لو
بعس الػكالء السذخفيغ عمى بعس مدارعو وذكخ ابغ عحارؼ ":روؼ أف بعس وكالئو زرع فػال
كثي اخ في بعس رياضاتو فقاؿ لو ":يا ابغ المخشاء أتخيج أف أعيخ بالبرخة ،ؼيقاؿ :يديج ابغ حاتع
باقالني" ثع أمخ أف يباح لمشاس".

5

)1الخقيق(أبػاسحاؽ) ،تاري إفخيِية والسغخل ،تحقيق عبج هللا العمي الديجاف وعد الجيغ مػسى،دار الغخب
االسالمي ،بيخوت ،1990،ص.107

)2السالكي ،رياض الشفػس ،...ج ،1ص.194 ،193
Op.cit, p188

Talbi (M), « Droit et économie… »,

 )3السالكي ،ج ،1صTalbi(M) ,ibid..126

 )4البكخؼ(أبػ عبيج)،السدالظ والسسالظ،تحقيق أدرياف فاف ليػفغ وأنجرؼ فيخؼ،الجار العخبية
لمكتاب،1992،ص.706

 )5ابغ عحارؼ(السخاكذي)،البيان السغخل في أخبار األنجلذ والسغخل،تحقيق ج.س.كػالف وليفي
بخوفشراؿ،دار الثقافة،بيخوت،ج،1ص.82، 81
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وكاف لعبج الخحساف ابغ حبيب وأفخاد عائمتو عجيج السشازؿ يدتغميا عغ شخيق يج عاممة مغ

العبيج 1أما سحشػف بغ سعيج ( 240/160ىػ) فكاف مغ بيغ أىع السالكيغ العقارييغ بإفخيؿية

خالؿ القخف الثالث اليجخؼ فكانت لو ممكيات بسشدؿ صقالب وبشاحية صفاقذ كانت لو

12000أصل زيتػف2وأشارت السرادر كحلظ أف سحشػف ذكخ أف أحج غمسانو أصابتو حسى
تؤوؿ في اإلشار
فأراد أف يشػبو في حخاثة أرضو ونسيل إلى االعتقاد أف ىحه اإلشارة يجب أف ّ
العاـ الحؼ ورد ؼيو الخبخ وليذ عمى أساس نقز في عجد العبيج الحيغ كانػا تحت ترخؼ

الفؿيو كسا وفج عمى الديج سحشػف أحج غمسانو مغ مشدؿ صقالب وأخبخه أنو ىمظ زوج مغ البقخ
وماتت لو خادـ وقصعت لو الخيح نحػ خسديغ ومائة شجخة 3.وكاف لدحشػف ممكيات أخخػ مشيا

مشدؿ بشي ىشغالت ويبجو مغ الشز أف ىشاؾ عائالت بأكسميا مغ العبيج تدكغ ىحا السشدؿ أو

ىع بسثابة أقشاف وكانت أوضاع أولئظ العبيج جج قاسية إذ أف الديج سحشػف لع يجج عشج عبجه ما
يفتخشو إال بخذعة حساره حيغ داىسو الميل وقخر السبيت عشجىع.

4

أما عمي بغ أسمع أخػ سحشػف مغ الخضاع الحؼ واله قزاء الداحل وىػ جج أبي إسحاؽ
الجبشياني فكاف يستمظ عجيج السشازؿ ومغ بيشيا مشدؿ جبشيانة وكاف قج شيج عمى نفقتو الخاصة
سػر مجيشة صفاقذ كسا أنذأ جامعا خاصا بو باإلضافة إلى بشاء السحارس التي ألحقت باسسو

)1الخقيق ،ن ذ السرجر الدابق ،ص.98أبػ العخب(التسيسي)،شبقات عمساء إفخيِية وتػنذ،تحقيق عمي
الذابي ونعيع حديغ اليافي،الجار التػندية لمشذخ ،1985،ص ،98السالكي ،ج ،1ص،130 ،129

.412ابغ ناجي(أبػ الفزل)،معالع اإليسان في معخفة أه

القيخوان،تحقيق ابخاـيع شبػح،السكتبة

العتيقة،1968،ج ، 1ص .234

 )2الصالبي(دمحم)،تخاجع أغمبية مدتخخجة مغ مجارؾ القاضي عياض،تػنذ، 1968،ص ،63ابغ ناجي ،ج،2
ص،65

السالكي،

ج،1

ص،358

السشار،تػنذ ،1972،ج ،2ص.100

عبج

الػىاب(ح.ح)،ورقات

 )3السالكي ،ج ،1صDridi, Op-cit, tome1, p54..366 ،359
 )4السالكي ،رياض الش ػس،...ج،1ص.371
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(محخس عمي) وتحكخ مشاقب الجبشياني امتالكو عجدا ىاما مغ العبيج الدػد والرقالبة 1.وأورد
المبيجؼ في السشاقب "كشا أويشا إلى قرخ بقخب جبشيانة...فشطخنا مغ أعمى القرخ حتى رأيشا

الدػداف يخخجػف مغ ناحية جبشيانة".

2

ونجج إشارة كحلظ لػ"مشية سخديشيا" التي نعتت بأنيا قخية وبيغ ابغ األثيخ أنيا تػجج بالقيخواف
وأشار بعس الباحثيغ أف مػقع ىحه السشية يشاسب ىشذيخ سخديشيا الحؼ يػجج عمى بعج 17كمع

شساؿ شخؽ جمػالء 3.أما البكخؼ فحكخ أنو "مغ القيخواف إلى مجيشة جمػال أربعة وعذخوف

ميال...وبقخب جمػال مشتده يعخؼ بدخدانية ليذ بإفخيؿية مػضع أجسل مشو ؼيو ثسار عطيسة وؼيو
مغ الشارنج خاصة نحػ ألف أصل وجمػال مجيشة ليا حرغ وىي مجيشة أولية قجيسة مبشية
بالرخخ وفييا عيغ ثخة في وسصيا وىي كثيخة األشجار والثسار وأكثخ رياحيشيا الياسسيغ
وبصيب عدميا يزخب السثل لكثخة ياسسيشيا 4وبيا يخبب أىل القيخواف الدسدع بالياسسيغ وبالػرد
والبشفدج وبيا قرب الدكخ كثيخ ومشيا كاف يخد إلى القيخواف كل يػـ مغ أحساؿ الفػاكو والبقػؿ
ما ال يحرى كثخة وحػليا الجشات"

5

ولعل السرادر حيغ تحجثت عغ روح ابغ حاتع وحياة السمػؾ التي كاف يعيذيا تفيج بأف ىحه
السشية كانت عمى ما يبجو مػجػدة وربسا كاف يذخؼ عمييا عبيج أو مػالي مغ البيدنصييغ أو

أصيمي سخديشيا مثمسا تذيخ تدسية السشية ،ولعل الػصف الحؼ قجمو البكخؼ وما جاء في الخبخ

 )1المبيجؼ(أبػ القاسع) ،مشاقب الجبشياني نذخ اليادؼ روجي ادريذ،السشذػرات الجامعية،فخندا1959،
،ص.33، 8، 4

 )2ن ذ السرجر،ص.73

)3السالكي ،ج ،1صIbidem..126
 )4البكخؼ،ص.685

 )5البكخؼ،ص. 686
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الستعمق بخوح بغ حاتع مغ قبل الخقيق يجعمشا نقتشع أف الػرد الحؼ كاف في غيخ فرمو قج جيء
بو مغ ىحه السشية.

1

و كاف البشو الفزل كحلظ عجدا ىاما مغ العبيج والسػالي وذكخ الخقيق أنو حيغ ثار الجشج سشة
 178ىػ عمى أميخ إفخيؿية الفزل بغ روح بغ حاتع وقجمػا ابغ الجارود بتػنذ تعجب الفزل

مغ بقائو وحيجا وقاؿ":لع يبق أحج إال صار عميشا حتى مغ أعتقشاه" 2وىػ ما يجؿ أنو كاف يستمظ
عجدا مغ العبيج إال أف العتق وما يتبعو مغ الػالء كاف وقتحاؾ ضخوريا إليجاد األرضية السالئسة

لمحفاظ عمى السكتدبات التي جشتيا عائمتو مغ الفتح.
أ-العسل في الػاحات.
لجيشا إشارة ىامة ونادرة ذكختيا السرادر تتعمق بعسل العبيج الدػد في الػاحات وقج أشار ابغ

عحارؼ عشج حجيثو عغ ثػرة مشرػر الصشبحؼ ضج األغالبة سشة 209ىػ بقػلو":لع يبق لديادة هللا
مغ إفخيؿية كميا إال قابذ والداحل ونفداوة وشخابمذ فإنيع تسدكػا بصاعتو...فقاؿ لو سؽياف بغ
سػادة" :مكشي مسغ أثق بيع أتقجـ بيع إلى نفداوة فجعا بخبخىا إلى نرختو فأجابػه فأقبل عامخ بغ
نافع في الجشج نحػ نفداوة فمسا وصل إلى قدصيمية جسع ألف أسػد ومعيع الفؤوس والسداحي
وخخج بيع إلى نفداوة فشدؿ تقيػس وبم ابغ سػادة قجومو فخخج إليو واقتتل معو فانيدـ الجشج

)1الخقيق ،ص.139أشار أحج الجارسيغ أف الفتخة اإلسالمية األولى شيجت ما عخؼ ب"الثػرة الخزخاء" حيث
تع جمب زراعات ججيجة مغ اليشج مثل القرب الدكخؼ واألرز والقصغ وغيخىا وتع تصػيخىا مغ قبل العخب

السرجريغ مغ
وكاف ذلظ مشح القخف األوؿ اليجخؼ7/ـ واستعسل األمػيػف يج عاممة مغ العبيج (ومغ بيشيع
ّ
بالد السغخب) والغخباء وأسخػ الحخب في العسل الدراعي Renault(F), La traite des noires

 .au proche orient médieval VII-XVIIsiecle,guethner,Paris,1989, p.44, 45مػسى (عد

الجيغ)،وقفات مشيجية مع السفاـيع والسشطػر واألساليب،دار الغخب اإلسالمي ،بيخوت ،لبشاف2003،

،ص .109، 108ميتد(آدـ)،الحزارة اإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ ،تخجسة دمحم عبج اليادؼ أبػ
ريجة،الجار التػندية لمشذخ، 1986،ج، 2ص.732، 720

 )2ابغ عحارؼ ،البيان،ج،1ص.87، 86

99

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

وقتل مشيع عجد كثيخ ورجع عامخ إلى قدصيمية فأقاـ بيا ثالثة أياـ يجبي أمػاليا ليال ونيا ار
حتى كسل لو مغ ذلظ ما أراد وسار نحػ القيخواف"

1

وكانت قدصيمية تتكػف مغ مجيشة تػزر والحامة ونفصة و "تػزر ىي أميا وىي مجيشة كبيخة
عمييا سػر مبشي بالحجخ والصػب وليا جامع محكع البشاء وأسػاؽ كثيخة وحػليا أرباض واسعة
آىمة وىي مجيشة حريشة ليا أربعة أبػاب كثيخة الشخل والبداتيغ والثسار...وحػليا سػاد عطيع
مغ الشخل وىي أكثخ بال د إفخيؿية تس اخ ويخخج مشيا في أكثخ األياـ ألف بعيخ مػقػرة تس اخ وأزيج
كسا أضاؼ أف جباية قدصيمية مائتا ألف ديشار"

2

إف ىحه اإلشارة تبيغ بجوف ريب العسل الحؼ كاف يقػـ بو العبيج الدػد في الػاحات وال نشدى في
نفذ الػقت كسا أشخنا سابقا أف قدصيمية كانت أىع مخكد تجسيع العبيج بإفخيؿية ألنيا تسثل مس اخ
رئيديا لمقػافل التجارية في رحمة ذىابيا وإيابيا إلى بالد الدػداف ولعل الػصف الحؼ تخكو

البكخؼ لقدصيمية بالخغع أنو يعػد إلى فتخة متأخخة إال أف ذلظ االزدىار ليذ نتيجة تصػر فجائي
وإنسا ىػ وليج صيخورة زمشية ارتبصت في جدء كبيخ مشيا بعالقة السشصقة بالتجارة الرحخاوية و

أىسية الجور الحؼ لعبو التجار اإلباضيػف بػاحات الجخيج.

ونجج لجػ الفقياء اإلباضييغ مػقفا متدامحا في استخجاـ واستغالؿ قػة عسل العبيج ليال ونيا ار
إف أمكغ ذلظ وىػ ما يحيمشا عمى الػاقع الفعمي الحؼ كاف سائجا أكثخ مسا أشارت إليو الخوايات
التي تثشي عمى السعاممة الحدشة مغ قبل الديج لعبيجه.

3

ب-العسل في مدارع الدكخ:
كانت زراعة قرب الدكخ قج انتذخت في البالد اإلسالمية مشح الفتخة األمػية وحيغ انتقل العخب
إلى إفخيؿية تع جمب ىحه الرشاعة معيع وتػاجج الدكخ عشج العخب بعيج الفتػحات اإلسالمية
 )1ابغ عحارؼ ،البيان،ج،1ص.101
 )2البكخؼ،ج ، 2ص.709، 708

 )3الذساخي(أبػ العباس)،كتال الديخ،تحقيق دمحم حدغ،كمية العمػـ االندانية واالجتساعية ،تػنذ،1995 ،
ص" .138ثالث يرمحغ لجنياؾ وأخخاؾ ال بأس أف تدتخجـ العبيج بالميل إذا لع تدتقز خجمتيع بالشيار"
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فشجج الدكخ بدػريا مشح القخف الدابع وقج رأت كل مغ إفخيؿية والسغخب والدػس ضخورة تصػيخ
زراعتو كسا انتذخ كحلظ برقمية وتػاصل االىتساـ بو مغ قبل الشػرماف حتى أف أحج أبػاب
سخقػصة كانت تحسل اسع "باب الدكخ" وسسي نيج ب" نيج العدل" وفي مرخ كانت الغدوات

العخبية لسرخ في القخف الثامغ قج ساىست في انتذار القرب الدكخؼ كسا نجج ذلظ في حجائق
غخناشة.

1

أما بإفخيؿية فشجج إشارات متأخخة ولكشيا ىامة ألنيا تذيخ إلى وجػد ىحه الدراعة بجشػب إفخيؿية
وغيخ بعيج كحلظ عغ قدصيمية السخكد الياـ الحؼ كانت تسخ مشو القػافل التجارية نجج مجيشة
قابذ التي كاف بيا "اتراؿ بداتيغ ثسارىا مقجار أربعة أمياؿ ومياىيا سائحة مصخدة يدقى بيا

جسيع أشجارىا وأصل ىحا الساء مغ عيغ خ اخرة...وبيا قرب الدكخ كثيخ" 2وتفيج إشارة ىامة
في مؤلفات الصبقات أف دمحم بغ بدصاـ بغ رجاء الزبي الستػفى سشة 313ىػ بسجيشة سػسة

"كاف قج اشتخػ وصيفا إلصالح السرباح في حيغ ندخو بالميل وكاف يتخح لو القرب الحمػ

يقصعو لو قصعا لصافا فإذا نعذ الػصيف جعل في ؼيو قصعة مشيا ليديل عشو الشعاس 3".وىػ

دليل ىاـ عمى انتذار قرب الدكخ بإفخيؿية.

وال ندتبعج كحلظ استعساؿ يج عاممة مغ العبيج الدػد في مدارع الدكخ مثمسا ذكخ البكخؼ الحؼ
أشار إلى أف مجيشة إيجمي بالسغخب األقرى عمى سبيل السثاؿ مجيشة كبيخة سيمية ويػجج غخبييا

نيخ كبيخ كسا كاف قرب الدكخ كثي اخ وكاف قشصار الدكخ يبتاع بسثقاليغ وأقل.4

) Deschamps (H), Histoire de la traite des noirs de l’antiquité à nos jours,

1

Fayard, 1971, p30.

 )2البكخؼ،ج،2ص.666

 )3السالكي ،رياض الش ػس ،ج ،2ص .182 ،181ابغ ناجي،معالع اإليسان ،ج، 1ص" ، 82كاف عبج هللا
بالدكخ"
بغ عسخ بغ الخصاب
ّ
يترجؽ ّ
 )4البكخؼ ،نفذ السرجر،ج،)1426(، 2ص.854

وذكخ الباحث مالػيدت أف يج عاممة مغ الدػد كانت تذتغل بجشػب السغخب في زراعة الدكخ ،ويحكخ أنو في

بجاية العيج السػحجؼ كاف عبج السؤمغ ابغ عمي قج قتل  3000مغ سػداف أىل أغسات كسا كاف ليػسف بغ
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ال شظ أف عسل العبيج في مدارع الدكخ بقي غامزا بالخغع مغ اإلشارات القميمة في ىحا
الغخض ويبجو أف العساؿ السػسسييغ كانػا مغ اليج العاممة السدتعسمة في ذلظ الرشف مغ
الدراعات مع وجػد عجد مغ العبيج خاصة وأف مؤلف الشػادر والديادات يحكخ العسل باألجخة
خالؿ العرخ األغمبي وفي الفتخات الالحقة بقيت السعمػمات محجودة وال ندتبعج تػاصل
استعساؿ العساؿ األجخاء والسػسسييغ.
ج-تخبية الساشية:
كسا كاف ىشاؾ اىتساـ بتخبية الساشية التي أشخؼ عمييا عجد كبيخ مغ العبيج فابغ يديج ابغ
حاتع كانت لو غشع كثيخة" وبالخغع أف الشز ذكخ أف يديج زجخ ابشو عمى ذلظ "وأمخ بحبحيا وأف

تباح لمشاس" وىػ ما حجث مثمسا بيغ ابغ عحارؼ حيث " انتيبػىا وأكمػىا وجعمػا جمػدىا في
كجية فيي تعخؼ مغ ذلظ الػقت بكجية الجمػد" 1وقجـ أبػ العخب صػرة أحج الدادة الكبار عشج
تعييشو لمقزاء حيث عخض عمى الشاس ما يسمكو مغ ثخوة " جسع كل عبج لو وماشية فأراىع
لمشاس وقاؿ ليع ":ىحا ما أممظ" وكانت عبيجا كثيخة ومػاشي مغ صشػؼ السػاشي وقاؿ لمشاس":
سميساف أحج أصحاب ابغ تػمخت عبيج كثخ في الدػس كسا أف العخب الصارئيغ اقتشػا عبيجا كثيخيغ ،ويبجو أف
زراعة الدكخ بالسغخب األقرى تػاصمت خالؿ كامل الفتخة الػسيصة واعتسجت في جدء كبيخ مشيا عمى اليج

العاممة مغ العبيج الدػد وأوردت السرادر ذلظ خاصة في فتخة أحسج السشرػر الحىبي.
Soudan

de

esclaves

des

et

d’or

(M), « Le

Malowist

commerce

; ,1966,p62,65

Africaines

occidental »,Africana Bulletin, n°4, Université de Varsovie centre d’Etude

et

« Razzias

(G),

Niamkey

Kodjo

par

cité

développement des Etats du soudan occidental »,in de la traite a l’esclavage,
actes du colloque international sur la traite des noirs, Nantes 1985, édités par
Serge Daget, tome -I- : Vé-XVIII siècles, Nantes,1988,p20.

ابغ عحارؼ (السخاكذي) ،البيان السغخل في أخبار االأنجلذ والسغخل،تحقيق الكتاني وزنيبخ وابغ تاويت
وزمامة،الجار البيزاء،1985،ج ،4ص ،84مػسى(عد الجيغ) ،الشذاط االقترادؼ،...ص.117

 )1ابغ عحارؼ،ج،1ص.82
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إني قج أحزخت إليكع جسيع مالي ألريكع إياه فإف زدت عمى ما تخوف شيئا فأنا خائغ" ثع أمخ
برخؼ ذلظ إلى مشازلو التي كانػا بيا".

1

وأوردت السرادر لفطة "مشية" التي تحيمشا عمى مداحة ىامة مغ السمكية عمى ما يبجو وأشار
الخقيق القيخواني إلى "مشية الخيل" التي تعشي ندىة و تع إحجاثيا مغ قبل الػالي يديج ابغ حاتع

(171-155ىػ787-771/ـ) 2ومغ الػارد أف ىحه السشية التي كاف بيا إسصبال لتخبية الخيل
كانت تحتػؼ عمى عجد مغ اليج العاممة مغ العبيج الحيغ كانػا ربسا مغ السػّلجيغ أو الدػد ألف
السرادر ال تذيخ إلى ذلظ.

وذكخ الذساخي أف يبيب ابغ زلغيغ وىػ مغ الصبقة الثانية (250-200ىػ) كاف لو ثالثػف ألف
ناقة وثالثسائة ألف شاة واثشا عذخ ألف حسار ويبجو مغ سياؽ الخبخ الحؼ يقجمو الذساخي أف
ىحا الذخز كاف قج خرز حيا بأكسمو لدكشى عبيجه وقاؿ صاحب الديخ "وفي الخبخ مخ

إلى غشسو حتى وصل الحي فشدؿ مقابل خيسة فشادت امخأة عمى أخخػ :أدخمي الزيف فراحب
الساؿ ال يخيج أف يبيت الزيف بال عذاء فخدت عمييا األخخػ أف أدخميو أنت ؼبادرت فأدخمتو

السجخمة وزوجيا ووىب ليسا ما
فمسا قجـ الخعاة وفييع مغ يعخفو وكانػا جسيعا عبيجا لو أعتق
ّ
3
بأيجييسا مغ الساؿ".
وبيغ ىحا الشز بجالء وجػد عجد ىاـ مغ العبيج الخعاة لقصعاف الساشية وخاصة اإلبل التي
كانت تسثل أىع وسيمة نقل آنحاؾ وخاصة في السشاشق التي كانت مس اخ لمقػافل التجارية مثل
 )1أبػ العخب،ص.167
Dridi, Les villages…,op-cit, tome1, p54 , voir aussi : p53 la terminologie du mot
Manzil.

 )2الخقيق ،تاريخ ،صDridi, ibid, p40..173 ،170 ،158 ،126 ،121

 )3الذساخي،ص، 122، 121أنطخ كحلظ ص .126-124وذكخ الجرجيشي أف أحج فقياء االباضييغ مغ
الصبقة التاسعة ( 500-450ىػ) باع غشسا وعبجا ومصسػرة شعيخ لجفع الجيغ الحؼ كاف عميو ،الجرجيشي(أبػ

العباس)،شبقات

السذاي ،نحقيق

ابخاـيع

شالؼ،الجدائخ،1974،ج2

الذساخي،ص.376
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قدصيمية و سجمساسة وورجالف وغجامذ والفداف وجادو وجشػب السغخب األقرى وغيخىا مغ

السجف التي كاف تجارىا يتخددوف عمى بالد الدػداف.

1

ولجيشا إشارة في السرادر تعػد إلى القخف الخابع حيث تعخضت بعس العائالت إلى مرادرة
أمالكيا مغ قبل جير أبي يديج مثمسا ذكخ القاضي الشعساف عمى لداف أحج الستزخريغ":وأنا

في مشدلي ودارؼ ومعي أىمي وولجؼ وعشجؼ العبيج كحا ومغ البقخ كحا ومغ الغشع والحخائخ كحا

والصعاـ والديت والدبيب كحا وكحا وعجة أشياء أخخػ إلى أف دخل إليشا أصحابظ فانتيبػا جسيع
ذلظ حتى لع يبق لي مشو قميل وال كثيخ وخخبػا مشدلي وفخقػا أىمي وولجؼ وقخابتي فمع أجج أحجا

أسكغ معو فارتحمت بأىمي بعج أف أخح عبيجؼ".2

وبالخغع مغ عجـ ذكخ أعجاد العبيج الحيغ كانػا تحت ترخفو إال أنو يسكغ القػؿ أنو كاف يستمظ
عجدا ىاما يقػـ بسختمف األنذصة الفالحية مغ حخاثة وغخاسة وجشي ورعي باألغشاـ واألبقار
التي كاف يستمكيا كسا تفيجنا ىحه اإلشارة أف أبا يديج كاف قج اعتسج عمى العبيج في ثػرتو ألف
الشز يػرد أف ىحه العائمة لع تتعخض إلى الدبي.

ولجيشا إشارة تعػد إلى القخف الخامذ اليجخؼ/الحادؼ عذخ السيالدؼ ذكخ فييا البكخؼ أف بػنة
الحجيثة التي أسدت بعج 450ىػ كاف بغخبييا "ماء سائح يدقي بداتيشيا وىػ مشتده حدغ "...كسا
أشار أف "مجيشة بػنة قخية بحخية كثيخة المحع والمبغ والحػت والعدل وأكثخ لحسانيع البقخ إال أنيا
 )1السالكي ،رياض الشفػس،...ج،1ص ، .474وأشار مؤلف "سيخة جػذر"ص ، 95أف عامل بخقة أفمح

الشاشب بعث عذخيغ بعي اخ ىجية إلى جػذر الحؼ كاف يدتعسميا بجوف شظ في نقل البزائع مغ دواخل افخيؿية
لترجيخىا نحػ صقمية وال شظ أف االىتساـ بيحه اإلبل كاف مػكال إلى العبيج سػاء مغ الرقالبة أو مغ الدػد،

كسا ال يبجو الػضع مختمفا بالسغخب األقرى واألنجلذ :أنطخ :بشسميح(عبج االلو)،الخؽ في بالد السغخب

واالنجلذ،دار االنتذار العخبي ،2004،ص.89أنطخ كحلظ ابغ ناجي الحؼ أشار إلى عتق ابغ شالب لعبج

كاف يخعى الغشع .ابغ ناجي،ج، 2ص.165أنطخ نفذ الخواية في الرفحة السػالية ،أما ؼيسا يتعمق بالثخوة
التي كاف يستمكيا ابغ شالب والدخاء الكبيخ الحؼ كاف يتستع بو ؼيسكغ الخجػع إلى ص.172-164

 )2القاضي(الشعساف)،كتال السجالذ والسدايخات ،تحقيق الحبيب الفقي وابخاـيع شبػح ودمحم اليعالوؼ،دار
الغخب االسالمي،بيخوت،1997،ص.310، 309
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يرح بيا الدػداف ويدقع البيزاف 1".ويبجو أف أولئظ العبيج الدػد كانػا يقػمػف بالشذاط
الدراعي في تمظ البداتيغ باإلضافة إلى الخعي وتخبية البقخ.
إف أغمب اإلشارات الدابقة لع تكغ خارج سياقات األحجاث الدياسية واالجتساعية التي كانت
سائجة وخاصة عالقة الدمصة بالسجتسع حيث أحالت السرادر عمى وجػد أزمات سياسية
واقترادية واجتساعية والتي عمى ضػئيا يسكغ فيع مدائل عمى صمة بسػضػعشا.

ففي نياية الفتخة األغمبية نجج إشارات ىامة في السرادر وأبخزىا ما ذكخه ابغ عحارؼ عشج حجيثو

عغ سشة 280ىػ "كاف تسشع البالد ومخالفتيا عمى الدمصاف إبخاـيع بغ أحسج و انتداء مغ انتدػ

عميو وذلظ أف أىل تػنذ والجديخة واألربذ وباجة وقسػدة خالفػا عميو وقجمػا عمى أنفديع رجاال
مغ الجشج وغيخىع ألف الدمصاف إبخاـيع بغ األغمب أخح عبيجىع وخيميع وجار عمييع فرارت

إفخيؿية عميو نا ار مػقجة ولع يبق بيجه مغ أعساليا إال الداحل والذخؽ إلى شخابمذ".

2

ومغ خالؿ ىحا الشز ذكخ أحج الجارسيغ أف مرادرة العبيج والخيل كانت في نفذ السشاشق

التي ثارت سشة 209ىػ وكاف كبار السالكيغ مغ الجشج العخب يتسخكدوف في ىحه السجف ومغ

خالؿ العسل العدكخؼ الحؼ قاـ بو األميخ األغمبي في السشاسبتيغ كاف اليجؼ مشو كدخ شػكة
الجشج العخبي العدكخية في سشة 209ىػ وفي سشة 280ىػ قاـ بتقديسيا اقتراديا مغ خالؿ
مرادرة العبيج والخيل وتزاؼ ىحه السعمػمة إلى ما ذكخناه سابقا عغ استعساؿ العبيج في
السمكيات الكبخػ.

3

وخالؿ الفتخة الفاشسية نجج بعس اإلشارات اليامة التي تيتع بشفذ السمكيات التي ذكخىا ابغ

عحارؼ أعاله ،وأوردت كتب الخحمة والجغخاؼيا مسيدات جديخة شخيظ عمى سبيل السثاؿ ،فابغ

 )1البكخؼ،ص.717

 )2ابغ عحارؼ ،البياف،ج،1ص.123

 )3بشحسادؼ(عسخ)"،بعس السشعخجات اليامة ،"...السخجع الدابق ،ص.93-89
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حػقل الحؼ تعػد مالحطاتو إلى العيج الفاشسي وتتفق مع الفتخة التي تستع فييا السػالي الرقالبة

بسمكيات كبخػ في ىحه السشاشق ،1أورد ىحا الخحالة أف:

"الجديخة إقميع لو مجيشة تعخؼ بسشدؿ باشػا واسعة العسل خربة أوسع مغ سػسة كل سمصانيا
دخال وأكثخ مشيا جباية وأىال وليا كػرة تزاؼ إلييا وغيخ غمة يعػؿ التجار عمييا وبيا في
غيخ مػضع وخع ضاىخ الثقل في مياىيا وال يجخميا غخيب إال مخض وإذا دخميا الدػداف
صمحػا بو وصمحت نفػسيع وشابت بالخجمة قمػبيع وجسيع الفػاكو بيا ولباشػ أسػاؽ في كل
شيخ تحزخ ألياـ معخوفة"

2

وبعج قخف مغ تأليف ابغ حػقل نجج البكخؼ يحكخ تقخيبا نفذ السالحطات ويقػؿ في ىحا
الغخض":جديخة شخيظ تشدب إلى شخيظ العبدي كاف عامال عمييا وأـ إقميع جديخة شخيظ مشدؿ
باشػ وىي مجيشة كبيخة آىمة بيا جامع وحسامات وثالث رحاب وأسػاؽ عامخة وبيا قرخ أحسج
بغ عيدى القائع عمى ابغ األغمب وبجديخة شخيظ اجتسعت الخوـ بعج دخػؿ عبج هللا بغ سعج بغ

أبي سخح السغخب...ومغ تػنذ إلى مشدؿ باشػ ىحا مخحمة بيشيسا قخػ كبيخة آىمة كثيخة وحامة

جميمة مجخبة الشفع ثع مغ باشػ إلى قخية الجواميذ مخحمة وىي قخية كبيخة آىمة كثيخة الديتػف
والذجخ بيشيسا قرخ الديت ووادؼ الجمشة وفشجؽ ريحاف ووادؼ الخماف".

3

كانت أغمب مشازؿ الجديخة عمى ممظ السػالي الرقالبة ومشيع األستاذ جػذر الحؼ كانت لو
"ضيعة مغ إقصاع السيجؼ باَّلل فاعتخض عميو حسدة بغ صمػؾ وكاف عامال عمى البمج وتدبب

إلى رعيتو بكل قبيح" ولعل لفع رعية ىشا يفيج العساؿ الحيغ كانػا يباشخوف العسل تحت إشخاؼ
وكيل يسثل الديج الستغيب في ىحه الزيعة ،كانػا مغ العبيج مثمسا سيتبيغ لشا ذلظ الحقا.

4

 ) 1مشح السعد مػاليو الرقالبة حق السمكية واإلرث بالخغع مغ التحفع الحؼ أبجاه القاضي الشعساف الحؼ
استغخب عمى حج قػلو مغ ىحا القخار ،أنطخ:القاضي(الشعساف) ،السجالذ والسدايخات،ص.361، 360

 )2ابغ حػقل(أبػ القاسع)،

ػرة األرض،تحقيق كخامػس،ليجف ،1932،ص.73

 )3البكخؼ،السدالظ والسسالظ،ج،2ص.705، 704

 )4الجػذرؼ(أبػ عمي)،سيخة االستاذ جػذر،تحقيق كامل حديغ ودمحم عبج اليادؼ شعيخة،دار الفكخ
العخبي، 1954،ص .99
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كسا كاف لسيسػف بغ فتػح التيفاشي وغانع الكاتب صاحبو مشازؿ عمى ما يبجو بالجديخة ذلظ أف
حاشج البحخييغ بمخ الرقمبي كاف قج تعجػ عمى األراضي السػجػدة بفشجؽ ريحاف مثمسا فعل
الرقمبي غالـ كشػف بالكاتب السؿيع بسشازؿ صصفػرة1وتخد إشارة أخخػ ىامة تتعمق بذكػػ

رفعيا جػذر إلى السعد تتعمق بخبيع الرقمبي الحؼ تعجػ عمى ضيعة تعخؼ بفشجؽ ريحاف و
تعدف عمى أىميا وأذؿ الػكيل الحؼ ىػ مغ قبل األستاذ جػذر بيا وكاف ربيع ىحا قج خخج

لحذج البحخييغ" 2كسا ورث شؽيع الرقمبي السشازؿ التي كانت لسيدػر بتػنذ بعج مػافقة السعد
شخط أف يجفع كل سشة الزخائب السػضفة عمى اإلقصاع.

3

إف أغمب ىحه السمكيات تقع في السشاشق الخربة ولعل ذلظ ما يػضح في جانب كبيخ مشو تمظ

الشداعات والرخاعات التي كانت بيغ السػالي الرقالبة دوف أف تحكخ ىحه الشرػص التي أشخنا

إلييا وجػد يج عاممة مغ العبيج لحلظ يبجو مغ السشصقي أف نصخح الدؤاؿ الحؼ يعشيشا والستعمق
بحزػر العبيج في الشذاط الدراعي بعجما قجمشا السعمػمات التي عمى صمة بسمكيات مختمف
األراضي اليامة السػجػدة في كل مغ جديخة شخيظ وتػنذ وصصفػرة وبقي لشا اإلشارة كحلظ إلى

ممكيات كبخػ أخخػ لع نحكخىا ولكغ ذكخت في نرػص أخخػ وما سشحاوؿ تقجيسو عمى صمة
برفة خاصة بأعجاد العبيج الحيغ كانػا يكجوف في السمكيات الكبخػ السحكػرة وغيخىا وسشقػـ

بحلظ اعتسادا عمى نرػص مرجرية متجاخمة ولكشيا قجمت لشا معمػمات في غاية األىسية ألنيا
ساعجتشا عمى فيع عجيج القزايا الستعمقة بالعبيج السدتخجميغ في الدراعة.
د-أعجاد العبيج السذتغميغ بالفالحة:
مغ الرعب معخفة العجد الحؿيقي لمعبيج الحيغ اشتغمػا في الدراعة غيخ أنشا سشحاوؿ اإلجابة
عغ ىحا الدؤاؿ استشادا إلى بعس اإلشارات اليامة التي نعتقج أنيا مفاتيح أساسية لفيع ىحا
 )1نفذ السخجع،...ص.89

 )2نفذ السخجع،...ص.104، 122
 )3نفذ السخجع،..ص.96، 95
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اإلشكاؿ ،وإذا كانت السدألة تتعمق أساسا بأعجاد العبيج مغ الدػد والرقالبة عمى حج سػاء

الحيغ وفختيع التجارة والحخب خالؿ الفتخة السستجة مغ القخف الثاني اليجخؼ إلى مشترف القخف
الخامذ فإنشا نجج أنفدشا أماـ تتبع اإلشارات الشادرة في السرادر لسعخفة حؿيقة الػاقع.

ذكخ ابغ عحارؼ أنو "في سشة 279ىػ قتل إبخاـيع بغ أحسج...جسيع فتيانو وسبب ذلظ أنو كاف
كثيخ اإلصغاء إلى قػؿ السشجسيغ والكيشة وكانػا قالػا لو إنو يقتمو رجل ناقز العقل وأنو يسكغ
أف يكػف فتى فكاف إبخاـيع إذا رأػ أحجا مغ فتيانو ؼيو حخكة ونذاط وحجة يتقمج سيفا قاؿ" :ىحا

ىػ صاحبي" ؼيقتمو فمسا قتل مشيع جساعة وقع بقمبو أنو قج استفدج إلييع فزسو الححر مشيع إلى
قتل جسيعيع فقتميع في ىحا العاـ واستخجـ عػضا عشيع الدػداف ثع عخض ليع مشو ما عخض
لمفتياف الرقالبة :فقتل الدػداف أجسعيغ.

1

وبعج سشة مغ ىحه الحادثة أورد ابغ عحارؼ أف إبخاـيع ابغ أحسج قاـ بسرادرة العبيج الحيغ كانػا
في أىع السجف بإفخيؿية وذكخ أف " :فييا(سشة280ىػ) كاف تسشع البالد ومخالفتيا عمى الدمصاف

إبخاـيع بغ أحسج وانتداء مغ انتدػ عميو وذلظ أف أىل تػنذ والجديخة واألربذ وباجة وقسػدة
خالفػا عميو وقجمػا عمى أنفديع رجاال مغ الجشج وغيخىع ألف الدمصاف إبخاـيع بغ األغمب أخح
عبيجىع وخيميع وجار عمييع فرارت إفخيؿية عميو نا ار مػقجة ولع يبق بيجه مغ أعساليا إال

الداحل والذخؽ إلى شخابمذ فحفخ حفي اخ حػؿ رقادة ونرب عميو أبػاب حجيج وجسع إلى نفدو
ثقاتو وقخب الدػداف مغ قرخه وقج كاف جسع مشيع خسدة آالؼ أسػد"

2

وفي نفذ الدشة (280ىػ) قامت قسػدة وتػنذ وجديخة شخيظ وصصفػرة عمى األميخ األغمبي
فجيد ليع ميسػف الحبذي وكانت وقائع انجمت عغ فتح تػنذ عشػة وذلظ أف أىل قسػدة تحخكػا

لقتاؿ إبخاـيع ابغ األغمب فأخخج إلييع ميسػنا الحبذي فقاتميع حتى انيدمػا وقتل جساعة مشيع ثع

فعل أىل تػنذ فيدميع ميسػف أيزا وىدـ أىل الجديخة وصصفػرة وقتل مشيع كثي اخ حتى سيق

 )1ابغ عحارؼ ،البياف،ج،1ص.123، 122
 )2نفذ السرجر،ص.123
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القتمى في العجل إلى القيخواف ثع دخمت تػنذ بالديف لعذخ بقيغ مغ ذؼ الحجة فانتيبت
األمػاؿ وسبيت الحرية واستحمت الفخوج".

1

كيف يسكغ استغالؿ السعمػمات الػاردة في الشرػص التي ذكخناىا في عالقة باإلشكالية التي
نبحث فيياه
ما نالحطو في ىحيغ الخبخيغ األخيخيغ أف األميخ األغمبي قاـ بسرادرة عبيج وخيل كل مغ
تػنذ والجديخة واألربذ وباجة وقسػدة ثع يحكخ في آخخ الشز األوؿ أف األميخ األغمبي "قخب
الدػداف مغ قرخه وقج كاف جسع مشيع خسدة آالؼ أسػد" و نجج في الشز الثاني إشارة إلى
أف األميخ ا ألغمبي ثار عميو كل مغ قسػدة وتػنذ وجديخة شخيظ وصصفػرة وىػ ما يعشي أف
كل مغ باجة واألربذ لع يشطسا حدب الشز إلى الستسخديغ عمى األميخ األغمبي في حيغ
تزاؼ صصفػرة لمسشتفزيغ وىػ ما يقػدنا إلى إمكانية احتساؿ أنو تع تجخيج كل مغ باجة
واألربذ مغ كل العبيج والخيل في حيغ لع يقع بحلظ العسل كامال في السشاشق الثالث الستبؿية
وىي تػنذ وجديخة شخيظ وقسػدة.
وأشارت السرادر أف فحز تػنذ الحؼ تدسيو ببػادؼ تػنذ و الستسثل خاصة في بالد مخناؽ

والحؼ أقصع ألحج قػاد الجير الفاتح وكانت تعج نحػ 360قخية حدب البكخؼ وكاف األميخ

االغمبي قج استػلى عمى قخية إبيانة وسمسيا إلى عبيجه الحيغ قامػا بتخخيبيا سشة 275ىػ 2وىػ
ما يعشي أف ىحا التسخد مغ قبل تػنذ كاف ردة فعل عشيفة قج أدت سشة 280ىػ إلى مرادرة كل

عبيج السمكيات األخخػ وىػ ما أدػ إلى التسخد وربسا تع كحلظ التعجؼ إلى صصفػرة ألجل نفذ
الغخض ،كسا يسكغ القػؿ أف بعس السالكيغ الكبار كانت ليع ضيعات أخخػ مػجػدة بتػنذ

 )1نفذ السرجر،ص.124، 123

 )2السالكي،ج،1ص ، 384أبػ العخب،ص ، 228وذكخ ابغ ناجي،ج، 2ص ، 173أف سبب محشة ابغ

"أنو نطخ إلى ما فعل إبخاـيع ابغ األغمب مغ الفدػؽ واالستصالة عمى السدمسيغ وإباحتو لمدػداف نداء
شالب ّ
إبيانة حيغ امتشع أىميا مغ بيعيا" البكخؼ ،السدالظ،...ج، 2ص.694، 693حدغ (دمحم) ،السجيشة والبادية في
العيج الحفري،جامعة تػنذ األولى ،تػنذ، 1999،ج، 1ص ،323بغ حسادؼ (عسخ) ،نفذ السخجع

الدابق ،ص.93
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وصصفػرة وىػ ما أدػ إلى استباؽ األمخ خػفا مغ مرادرة بؿية عبيجىع ونعتقج في ىحا الدياؽ

أف السػاجيات لع تكغ عمى ما يبجو يقػـ بيا الدكاف وإنسا العبيج ىع الحيغ يقػمػف بحلظ نيابة
عغ أسيادىع أما قسػدة التي ثارت فيبجو أف وضعيا بقي مثل كل مغ جديخة شخيظ وتػنذ.
ولكي نفيع عجد العبيج الحيغ كانػا ولػ برفة تقجيخية في ىحه السشاشق التي تعخضت لمسرادرة

فإف السرادر ذكخت أنو زمغ ثػرة الصشبحؼ 209ىػ تع جسع 1000عبج مغ قدصيمية مغ قبل
الستسخديغ عمى الدمصة األغمبية وما نالحطو أف ىحا العجد  1000ذكخ في مشاسبتيغ-إذا ما
أخحنا بعيغ االعتبار أف عجد العبيج السرادريغ مغ السجف الخسدة الدالفة الحكخ كاف 5000
عبج وىػ األقخب إلى الػاقع ،ذلظ أنشا نعمع أف األميخ األغمبي تخمز مغ كل عبيجه الدػد
والرقالبة حدب السرادر ويسكغ القػؿ أف "ثػرة الدنج" عمى ما يبجو كاف ليا صجػ ببالد
السغخب إذ تذيخ السرادر إلى ىخوب 5000عبج مغ الثػار وىػ ما يصخح تداؤال حػؿ ىحا
الخقع كسا أف الثػرة لع يتع القزاء عمييا إال في سشة 270ىػ 1وبعج عذخ سشػات قاـ األميخ
األغمبي بسرادرة العبيج والخيل وبالتالي فإف ما أشيخ إليو أف إبخاـيع الثاني كاف يرغي إلى

السشجسيغ الحيغ ذكخوا لو بأف قاتمو سيكػف عبجا ليذ مدتبعجا ألف ثػرة الدنج أثخت بالفعل في
الػاقع العباسي وحتى ببالد السغخب عمى ما يبجو.

إف ىحه االستشتاجات تبجو مبال فييا ولكشيا مقبػلة إلى حج ما فكيف يسكغ تجعيسيا مغ خالؿ

نرػص أخخػ تعػد إلى الفتخة الفاشسية والرشياجيةه

تذيخ السرادر إلى ضيػر خصة في بجاية العيج الفاشسي تدسى "حاشج الدػداف والبحخييغ" فسا
معشى ىحه الخصة وىل ىي ججيجة بالفعل أـ ىي تػاصل لسػروث أغمبي وربسا يعػد إلى فتخة
الػالةه
تبجو ىحه الخصة غامزة ولكغ تعشي كمسة حاشج الذخز السكمف بجسع العبيج الدػداف
والبحخييغ بالقػة ولألسف نجج معمػمات كحلظ قميمة تخز ىحه السدألة وسشػرد بعس ما ورد

) Renault (F), Op.cit, p45.
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في السرادر ،ولكغ لجيشا سؤاؿ مخكدؼ يتسثل في األسباب التي تجفع الدمصة لحذج العبيج الدػد
والبحخييغه
ما ىي الشرػص التي أشارت إلى ىحه الخصة وكيف يسكغ ربط ىحه الخصة باألفكار التي
أوردناىا سابقاه
الشرػص التي أوردتيا السرادر فدشحكخىا تباعا ،فالسالكي أشار في مؤلفو رياض
بالشدبة إلى ّ
الشفػس":ذكخ الذيخ أبػ عمي حدغ بغ حسػد التػندي السعخوؼ بالفػني قاؿ :حجثشا أف عبيجا
الحؼ بشى السيجية أخخج مغ السيجية صقمبيا لو عشف وسمصة ووجو مع عدكخ لحذج البحخييغ
والدويمييغ فحذج مغ تػنذ وباديتيا وصصفػرة خمقا عطيسا وجاز بيع عمى قرخ الحامة فػجج
قػما مغ أىل القرخ يدقػف عمى البئخ فقخميع (سبيع) فجخػ أىمػىع إلى عسخوف األسػد

الحامي (ت339ىػ) مدتغيثيغ بو فخخج عسخوف وقصع قجاـ الرقمبي الخيل وأشار بعراه فانيدـ
الرقمبي وخيمو...ووصل الرقمبي إلى السيجية وليذ أحج معو مغ السحذػديغ"..

1

ويزيف السالكي":قاؿ لي أبػ رزيغ األسػد الجسػندي الستعبج الداكغ بجسػنذ (ت337ىػ)
حذجني حاشج الدػداف قجيسا إلى رقادة فبحؿ أىل البمج لمحاشج ديشاريغ ليتخكشي فأبى بكل حيمة
فأخحني ومزى بي إلى رقادة وأبػ معمػـ الكتامي يدسي الشاس السحذػديغ فمسا قخبت مشو نطخ
إلي وقاؿ :مغ أمخكع أف تجيبػا ىحاه وىػ ال يعخفشي وقاؿ :جيبػا دواة وقخشاسا وكتب يا معذخ
الحذاد ال تعخضػا ألبي رزيغ ىحا في أؼ بالد كاف وأشمقشي وأمخ بالحاشج أف يعمق ويزخب"

2

وأشار مؤلف مشاقب أبي إسحاؽ الجبشياني "قاؿ أبػ القاسع :حل بالسػضع حدشػف الحؼ كاف
حاشجا وصاحب أسصػؿ الدمصاف في عدكخ عطيع وصقالبة ومعو خمق مغ البحخييغ والدويمييغ
في الدالسل" 3.ويزيف"وكشا أويشا إلى قرخ بقخب جبشيانة فخخج إليشا رجل فشطخنا مغ أعمى

 )1السالكي ،رياض الشفػس ،ج ،2ص.382 ،381
 )2نفذ السرجر ،ج ،2ص.368 ،367
 )3المبيجؼ ،مشاقب ،...ص.33
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القرخ حتى رأيشا الدػداف يخخجػف مغ ناحية جبشيانة" 1أما سيخة جػذر فأوردت الخبخ التالي
"وكاف قج أخخج عميو الدالـ صقمبيا عمى يج حدغ بغ رشيق في تحخيظ العبيج الدويمييغ إلى
الباب الصاىخ وكاف مغ فعل الرقمبي في السشازؿ التي لألستاذ ما ال يجب فكتب إلى مػالنا
صمػات هللا عميو يعخفو بحلظ وأفخط في الذكية

2

ومع بجاية الفتخة الرشياجية أشار ابغ عحارؼ أنو "في شيخ الحجة مغ سشة 365ىػ أمخ أبػ
الفتػح العامل عمى إفخيؿية واليو عبج هللا بغ دمحم الكاتب أف يؿيع أسصػال معجة مغ الخجاؿ
والدالح فخخج عبج هللا إلى السيجية وأخح في حذج البحخييغ في كل بمجة وأمخ أف يؤخح كل مغ

وعامتيع مغ الخػؼ ما لدمػا
لقي مشيع بالقيخواف وغيخىا ومأل بيع الدجػف وأدرؾ خاصة البمج
ّ
لو البيػت وانتيى حاليع إلى أنو إذا مات أحج عشجىع ال يخخجو إال الشداء" 3وال ندتبعج تػاصل
نفذ ىحه العادة في الفتخات الالحقة ذلظ أف األميخ السخابصي عمي بغ يػسف التجأ سشة 523ىػ

ؼ"قدط عمى الخعية سػدانا يغدوف في العداكخ وكاف قدط أىل
إلى مالكي العبيج لجعع جيذو
ّ
4
فاس مشيا ثالثسائة غالـ مغ سػدانيع بخزقيع وسالحيع ونفقاتيع"

 )1نفذ السرجر،ص.73

 )2الجػذرؼ ،سيخة،...ص.104أشخنا سابقا إلى حاشج البحخييغ مغ صصفػرة والجديخة مثمسا ذكخ في ذات
السرجر ص.89

 )3ابغ عحارؼ،ج، 1ص.229

 )4ابغ القصاف(أبػ الحدغ عمي بغ دمحم)،نطع الجسان لتختيب ما سمف مغ أخبار الدمان،تحقيق محسػد عمي
مكي،دار الغخب اإلسالمي،بيخوت، 1990،ص ، 152مػسى(عد الجيغ) ،الشذاط االقترادؼ في السغخب

واألنجلذ خالؿ القخف الدادس اليجخؼ ،دار الذخوؽ،بيخوت القاىخة،1983،ص .117بشسميح ،الخؽ في بالد

السغخب ،...السخجع الدابق ،ص.526
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إف السعمػمات الخاصة بعسمية حذج العبيج ىي التي تسكششا مغ فيع مدائل ىامة عمى صمة
بالسػضػع الحؼ نبحث ؼيو ويتعمق األمخ أساسا بسجػ مصابقة السشاشق التي ثارت ضج إبخاـيع
ابغ األغمب والصخيق الحؼ اتبعو حاشج الدػداف والبحخييغ.
إذا حاولشا اعتساد الشرػص الستػفخة والستعمقة بالحذج الحؼ تحجثت عشو السرادر نجج في
مشاقب أبي إسحاؽ الجبشياني إشارة إلى خخوج الحاشج مغ السيجية وعشج وصػلو إلى مشازؿ
جبشيانة يحكخ أف العبيج الرقالبة والدػد كانػا مرفجيغ في الدالسل وىػ ما يعشي أنو تع جسع

العبيج مغ مشازؿ أخخػ تقع بالقخب مغ السيجية ثع ذكخ العبج الستعبج أنو تع حذجه مغ جسػنذ

الرابػف السػجػدة اليػـ بػالية سيجؼ بػزيج وىي أراضي كسا ىػ معمػـ فالحية ونجج بعج ذلظ
إشارة إلى الحامة والجخيج برفة عامة كسا نذيخ أف الفقخة التي تحجثت عغ جسػنذ الرابػف

تذيخ إلى حذج العبيج إلى رقادة حيث كاف يتع تدجيل األسساء عمى ما يبجو وما يسكغ استشتاجو
ىػ التالي:
تبجأ عسمية الحذج بالخخوج مغ السيجية باتجاه السمكيات السػجػدة في جشػب العاصسة الفاشسية

ويتبع الحاشج الصخيق التالي :السيجية-جبشيانة -جسػنذ الرابػف-واحات الجخيج ثع التػجو إلى

رقادة بالقيخواف ومشيا يسكغ أف يدمظ الصخيق باتجاه السيجية حيث تكػف أمامو أغمب السمكيات

السػجػدة في الداحل والستسثمة في السدخوقيغ ومشدؿ بشي ىشغالت وصػال إلى السيجية ويسكغ
أف نعتبخ ىحا ىػ الصخيق الجشػبي الحؼ يدمكو الحاشج.

أما الصخيق التي تخخج باتجاه الذساؿ فتكػف مغ السيجية-سػسة-مشدؿ باشػ-تػنذ-صصفػرة-
باجة-األربذ-القيخواف-السيجية وبشاءا عمى ذلظ يسكغ القػؿ أف الحذج كاف يقػـ بو أكثخ مغ
واحج حيث ذكخ في مشاقب الجبشياني اسع حدشػف ورياف الرقمبي في فشجؽ ريحاف وصصفػرة
ويمتقي الحاشجاف في القيخواف ليعػدا سػيا إلى السيجية.
وبالعػدة إلى الشز الثاني لمسالكي السحكػر أعاله شج انتباىشا معمػمة ىامة تحكخ أف الحاشج
"أبػ معمػـ الكتامي يدسي الشاس السحذػديغ" وتفيج ىحه اإلشارة أف ىشاؾ تجويغ بأسساء العبيج
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السحذػديغ وىػ ما يقػدنا إلى بعس االستفدارات لساذا يتع تدجيل أسساء العبيج الدػد
والرقالبةه

أوردت الخواية أف صاحب الخبخ ىػ عبج معتػؽ أصبح متعبجا وتػفي سشة 337ىػ ويبجو ىحا
التاريخ غيخ بعيج عغ حجث ىاـ وقع سشة 336ىػ وتسثل في نياية ثػرة أبي يديج الحؼ اعتسج

عمى العبيج كسا ّبيشا سابقا.
وأورد الشز اآلخخ الخبخ الستعمق بحذج البحخييغ والدويمييغ في نفذ الفتخة تقخيبا حيث تحكخ
الخواية تجخل أحج العبيج السعتػقيغ كحلظ لجرء خصخ أحج الرقالبة في مجيشة الحامة الحؼ كاف
معو عجد ىاـ مغ العبيج الدػد والرقالبة وىػ ما يعشي كحلظ أف عسميات الحذج كانت تتع
حدب حاجة الجولة إلى أولئظ العبيج وبالتالي فإف العبيج الحيغ كانػا في خجمة السالكيغ الكبار

لع يكػنػا دائسا تحت يج مالكييع وىػ ما يعشي أف عبيج الدراعة ىع أنفديع يقػمػف بالعسميات

العدكخية إلى جانب القػاد السخ يخيغ مغ الرقالبة أو مغ الدػد إذا استثشيشا أعجادا مغ العبيج
الحخس الحيغ كانػا في القرػر وىػ ما يقػدنا إلى الحجيث عغ عسميات استشجاد الدمصة بيؤالء
في أؼ وقت شاءت.

تقػدنا اإلشارات التي ذكخىا ابغ عحارؼ وغيخىا مغ السرادر كحلظ اإلجابة عغ أسئمة أخخػ
بعجما تأكج لشا وجػد عجد ىاـ مغ العبيج الدػد والرقالبة في العسل الفالحي ،أف خصة حاشج
العبيج تحيمشا عمى عالقة الدمصة بالسجتسع مغ خالؿ عسميات التػتخ التي كانت نتيجة

مرادرات السمكيات الكبخػ أو كحلظ مرادرة لمعبيج الحيغ كانػا عمى ذمة اإلقصاعييغ وىػ ما
حجث في الفتخة األغمبية والفتخة الفاشسية والرشياجية.

إف ـيسشة الدمصة خالؿ كامل الفتخة السجروسة يقػدنا إلى االعتقاد أف العبيج الحيغ كانػا يػردوف
مغ بالد الدػداف وعبخ األنجلذ وصقمية كانػا في جدء كبيخ مشيع خاضع إلشخاؼ الجولة أو

تحت رقابتيا وىػ ما يخػؿ لمتجار العامميغ بيحا القصاع يكػنػف في غالب األحياف تحت رحسة

ترخؼ الجولة ومػاليغ ليا وىػ ما يعشي أنشا إزاء إشكاؿ آخخ يتسثل في السذخؼ عمى عسميات

شخاء العبيج الحيغ سيكػنػف تحت ترخؼ الجولة وىي إشارات ال نجج ليا أؼ أثخ وإنسا تكتفي
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السرادر بالحجيث عغ "شخاء" العبيج و"اتخاذ السساليظ" إذا ما استثشيشا سشة 373ىػ حيث تحكخ
السرادر أف عبج هللا بغ دمحم الكاتب عامل إفخيؿية أشخؼ بشفدو عمى شخاء العبيج مغ الدػداف.

1

وما يسكغ قػلو أف ىشاؾ حمقات مدتخسمة في انتقاؿ الدمصة مغ األغالبة إلى الفاشسييغ ثع
الرشياجييغ حيث تع االعتساد عمى نفذ الدياسة األغمبية وربسا سياسة الػالة أنفديع وتتسثل
في شخاء العبيج مغ قبل الجولة وتقػؿ السرادر أنو تع في بجاية الحكع الفاشسي اتخاذ العبيج
الدػد والخوـ وأشار ابغ الخصيب إلى شخاء 12000عبج رومي وحبذي ونعمع أف الفاشسييغ بقػا
بإفخيؿية إلى سشة  358ىػ مسا يعشي أف نفذ العبيج تقخيبا بقػا إلى آخخ الػجػد الفاشسي
باإلضافة إلى احتفاظ الفاشسييغ بعجد ىاـ مغ العبيج الحيغ كانػا لألغالبة.
وتخبخنا السرادر أف ىشاؾ تدامغ بيغ شخاء العبيج مغ قبل الفاشسييغ وضيػر خصة "حاشج

العبيج" فساذا يعشي ذلظه أال يحيمشا ىحا إلى أف الجولة كانت تذتخؼ العبيج وتقػـ ببيعيع إلى

أغمب السالكيغ الكبار ثع تدتجعييع ألؼ عسل أرادت مغ خالؿ الحذج الحؼ كاف يقػـ بو
الرقالبة عمى وجو التحجيج حدب السرادره وىل يسكغ القػؿ أف العجد الكبيخ مغ العبيج كانػا

يقػمػف بالشذاط الدراعي والحخبي في نفذ الػقت.ه

2

و خالصة القػؿ إذف أف وضيفة الحذاد ضيخت مع بجاية الفتخة الفاشسية واتبعت شخيقة
"السرادرة" التي تػخاىا األغالبة ولكغ الحذج ىػ بسثابة "حخب استباؾية" تقػـ بيا الدمصة ضج

أصحاب السمكيات الكبخػ وذلظ يعشي أساسا أنشا إزاء عسمية استعادة نفذ الشيج الحؼ سمكو
األغالبة وبالتالي فإف الحذج كاف مدبػقا بسعخفة دؾيقة لعجد العبيج الحيغ كانػا عمى ذمة
السالكيغ الكبار مثمسا ذكخ نز السالكي أف الحاشج "يدسي الحذاد" وربسا يعشي ىحا المفع أنو
 )1ابغ عحارؼ،ج،1ص.238

) Meillassoux (Cl), Anthropologie de l’esclavage le ventre de fer et d’argent,

2

Presse Universitaire de France, Paris, 1986, p203-234.

أشار السؤلف أف السجتسعات اإلفخيؿية االستعبادية كانت تعتسج عمى نفذ العبيج في العسل الدراعي والحخبي
عمى حج سػاء فيل نحغ برجد تساثل لمػضعية التي وججت في كل مغ إفخيؿيا الدػداء وإفخيؿية خالؿ تمظ

الفتخةه
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يتع تدجيل أسساء العبيج ألنو يجب أف يكػنػا لفائجة الجولة أوال وىػ ما يسكغ أف ندسيو اإلقصاع

عمى شاكمة مغايخة لسا تعارؼ عميو في السذخؽ.

إف تقديع دور اإلقصاعييغ الكبار مغ خالؿ عسمية مخاؾبة لمعبيج بذكل دورؼ يفيجنا في مدألة
ىامة ججا تتسثل في اآلتي :الدمصاف ىػ الديج األوحج إلى جانب حاشيتو والسقخبيغ ججا مشو
ولعل ذلظ ما يبيح لشا القػؿ أف استعساؿ اليج العاممة مغ العبيج كاف يتع تحت إشخاؼ الجولة وىػ
ما يعشي كحلظ أف الزخائب السػضفة عمى امتالؾ العبيج والتي أشار إلييا القابدي 1تعشي أف
ىشاؾ نقز في عجد العبيج كسا يسكغ أف تجلشا ىحه اإلشارة إلى أف الجولة ىي التي تبيع العبيج
أو تقػـ بكخائيع إلى ىؤالء السالكيغ الكبار وإف كانت استشتاجاتشا ربسا مغاؿ فييا فإف الػاقع مغ

خالؿ الشرػص يبجو كحلظ.

ويبجو أف أعجاد العبيج الدػد قج شيج بيغ فتخة وأخخػ تخاجعا ممحػضا وقج ارتبط ذلظ في جدء
كبيخ مشو بالطخوؼ الدياسية واالقترادية والتغيخات التي شخأت عمى السجاؿ اإلفخيقي باإلضافة
إلى التصػرات ا لجاخمية لمسجتسع االباضي نفدو الحؼ كاف قج مخ بعجة ىدات نتاج الرخاعات
داخل السحىب.
يسكغ القػؿ أف االعتساد عمى اليج العاممة مغ العبيج بإفخيؿية و بالد السغخب كاف قج شيج فتخات
مج وجدر متبايشة ومثمسا بيشا سابقا فإف فتخة الػالة برفة خاصة وبجاية الفتخة األغمبية كانت اليج
العاممة مغ العبيج حاضخة في عجيج األنذصة الفالحية في مشصقة كانت تعتسج عمى اإلنتاج
الفالحي أساسا مثل تخبية الساشية بسختمف أصشافيا وتخبية الجساؿ وسيمة الشقل األساسية في
تمظ الفتخة وخاصة بالجخيج وجبل نفػسة وحيث تػجج الدباخ كسا كانت الػاحات مجاال ىاما

الستغالؿ العبيج الدػد باإلضافة إلى جشي الديتػف وحخاثة األرض والحراد وزراعة األشجار

السثسخة في كل مغ الداحل والقيخواف وجديخة شخيظ وتػنذ وصصفػرة وباجة وىحه االستشتاجات
كاف قج أكج عمييا كحلظ كل مغ األستاذيغ دمحم الصالبي واليادؼ التيسػمي غيخ أنو ابتجاء عمى

)1إدريذ ،الجولة الرشياجية،ج، 2ص.229، 228
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األقل مغ فتخة إبخاـيع ابغ أحسج األغمبي اتبعت الجولة عمى ما يبجو سياسة أخخػ تسثمت في
احتكار امتالؾ العبيج وكخائيع أو بيعيع إلى السالكيغ الكبار الحيغ يبقػف دائسا تحت رحستيا.

وفخض ذلظ الػضع عمى السالّكيغ الكبار المجػء رغسا عشيع إلى يج عاممة باإلجارة أو كحلظ
الذخكات الفالحية وىػ ما يعشي أف مختمف أوجو استغالؿ األرض كاف مختبصا بالجولة باعتبارىا

تقدط عمى الشاس أرزاقيع ولعل اإلشارات التي نججىا في
ىي السالكة الػحيجة لألرض وىي التي ّ
بالدمصاف
كتابات الفقياء إلى الذخكة ومختمف شخؽ استغالؿ األرض تحيل إلى ارتباط التذخيع ّ

وتعكذ تمظ الكتابات واقع الفتخة كسا تخشجنا إلى تعّقج السمكية بإفخيؿية.1
 )3العبيج وبشاء السشذِات العامة;

مغ السؤكج مذاركة العبيج في عسميات البشاء والتذييج حيث أشارت السرادر إلى مداىسة العبيج
مؤسذ اإلمارة
في بشاء مجيشة تاىخت االباضية وتحجث الذساخي عغ عبج الخحساف بغ رستع ّ
قائال" :كاف فػؽ دار يصيشيا والعبيج يشاولػنو الصيغ 2 ".ويبجو أف األغالبة اعتسجوا عمى العبيج
كحلظ في بشاء القرػر والسخافق العامة في السجف مثل بشاء القرخ األبيس مغ قبل األميخ
األغمبي إبخاـيع ابغ عبج هللا (197-184ىػ812-800/ـ) الحؼ استعسل ليحا الغخض خسدة
آالؼ عبج أسػد كسا قاـ ىؤالء عمى ما يبجو ببشاء األسػاؽ والحسامات والجػامع ودار ضخب

 ) 1ويسكغ أف نذيخ أف عجـ اإلجابة مغ قبل الفقياء عمى الػضع القانػني لألراضي بإفخيؿية بعيج الفتح يبجو
أنو ال يخمػ مغ مبالغة قج تكػف في جدء كبيخ مشيا بجافع سياسي واقترادؼ بذكل خاص ألنيا تتيح الفخصة
أكثخ لمسرادرة مغ قبل الجولة والجساعات الستحالفة معيا مسا أسيع في تجعيع استبجاد الجياز الحاكع وساىع

عمى ما يبجو في خمق مجتسع شيع ورخػ لو سسة استعبادية.

 )2الذساخي ،كتاب الديخ،..ص .45الجرجيشي،ج،1ص .45الػرجالني(أبػ زكخيا)،كتال الديخة وأخبار
األئسة،تحقيق عبج الخحساف أيػب،الجار التػندية لمشذخ ،تػنذ،1985،ص.88وذكخ الجرجيشي أف عبج

الخحساف ابغ رستع حيغ خخج مغ القيخواف ىاربا كاف ُيحسل عمى ضيخ عبجه وابشو عبج الػىاب .الجرجيشي،ج1
،ص .36، 35الػرجالني ،نفذ السرجر ،ص.76
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العسمة والثكشات العدكخية في العباسية .1وندب إلى األميخ أبي ابخاـيع أحسج 249-242ىػ بشاء

عجيج الحرػف التي قجرت ب10آالؼ حرغ وليذ مدتبعجا أف يكػف العبيج قج ساىسػا في

بشاء تمظ الحرػف حيث اشتخػ العبيج في نفذ الفتخة  .2وذكخت الشقائر أسساء بعس الخجـ
والسػالي الحيغ أشخفػا عمى عسميات التخميع والبشاء.

3

وال شظ أف الفاشسييغ قج استعسمػا العبيج كحلظ لتذييج السباني العامة لمخمفاء مثمسا أشارت إلى

ذلظ السرادر حيث تع اعادة استعساؿ مػاد بشاء قجيسة 4إضافة إلى مج القشػات وبشاء الخدانات
التي شارؾ فييا العبيج عمى ما يبجو

5

تسيدت مغ خالؿ عخضشا الدابق بكثخة عجد
أف فتخة العرخ الػسيط
ّ
خالصة القػؿ إذف ّ
السبكخ ّ
العبيج الدػد وتع استخجاـ قػة عسميع في بشاء مختمف السشذئات التابعة لمجولة أو الكيانات
الدياسية الخارجية التي أسدت قبل الجولة األغمبية كسا يعػد الفزل إلى العبيج الدػد عمى ما
يبجو في بشاء السخافق الجيشية والسجنية لمسجف التي تػاججت عمى الصخقات التجارية مثل بالد
الداب والجخيج وقج واصل كل مغ الفاشسييغ والرشياجييغ اعتساد اليج العاممة مغ العبيج الدػد
أساسا والعبيج الرقالبة في البشاء والتذييج وحتى وإف كانت السعمػمات التي ذكختيا السرادر في
ىحا الغخض ال تفي بالحاجة لتأكيج ما ذىبشا إليو إال أف اإلشارات التي أوردتيا السرادر تجعمشا
نعتقج أف حزػر العبيج كقػة عسل في مختمف أشغاؿ البشاء ليذ مدتبعجا نط اخ ألعجادىع اليامة
التي كانت تخػؿ لمجولة االلتجاء ليع قرج استعساليع في تشفيح مذاريعيا دوف مقابل وفي أسخع

 )1الصالبي ،الجولة األغمبية،...نفذ السخجع،ص.157الخقيق ،ص .187ابغ األثيخ(عد الجيغ)،الكام في

التاري ،دار صادر،بيخوت ،2005،السجمج الدادس ،ص.156 ،155ابغ عحارؼ ،البياف،ج،1ص.93، 92
 )2ابغ األثيخ ،السجمج الدادس ،ص.519

 )3الحشدولي(نرخ)،السجتسع بإفخيؿية مغ خالؿ الشقائر في العرخ األغمبي،شيادة الجراسات السعسقة في
تاريخ وحزارة العالع الستػسصي ،كمية اآلداب والفشػف واإلندانيات بسشػبة، 2004،ص.87

 )4القاضي(الشعساف) ،كتاب السجالذ والسدايخات،نفذ السرجر،ص.306
 )5نفذ السرجر،ص.510
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وقت مسكغ وىحا ما يجعمشا نأسف لعجـ وجػد معمػمات تتعمق بحطائخ البشاء والحياة اليػمية

لمعبيج والسأكل والسمبذ وشخؽ العسل الستبعة ومعاممة العبيج.
 )4العبيج والشذاط الحخفي.

استفاد أصحاب الحخؼ عمى ما يبجو مغ وفخة عجد العبيج بإفخيؿية خالؿ الفتخة التي تعشيشا (مغ

جدج
فتخة الػالة إلى العرخ الفاشسي) وكانت قػة عسميع تػفخ بجوف شظ أرباحا ىامة لمديج كسا ّ
العبيج حمقة ربط بيغ أصشاؼ مختمفة مغ األذواؽ بحدب أصػليع الجغخاؼية ومغ ناحية أخخػ

فإف الؿياـ بالشذاط الحخفي كاف يتصمب السيارة الكاؼية وىػ ما يجعػنا إلى القػؿ أف العبيج قج
صشفػا آنحاؾ حدب معخفتيع بالحخؼ التي يتقشػنيا.
ذكخت لشا السرادر بعس اإلشارات التي تتعمق بالعبيج الحخفييغ خاصة في الفتخة الفاشسية وقج

ذكخ القاضي الشعساف بعس الخسائل التي بعث بيا الخميفة السعد إلى نطيخه األمػؼ الشاصخ وما
شج انتباىشا في ىحه الخسالة افتخار األمػؼ بسا يحاؾ لو في بمج األنجلذ مغ الخد والػشي
وأصشاؼ الثياب فخد السعد "ولػ كاف ذلظ مسا يفخخ بسثمو لكاف عشجنا مغ الصخاز أنػاع األعساؿ
البجيعة والرشعة العجيبة ال يذظ مغ رآه أنو ما رأػ مثمو مسا يعسمو عبيجنا الحيغ أفاء هللا عد

وجل بيع عميشا مغ سبي الخوم بأسيافشا دوف مغ فخخ ىػ بسثمو مغ سائخ الخعايا"

1

و أشارت السرادر إلى وجػد صشفيغ مغ العبيج يقػمػف برشاعة الصخاز:

 العبيج الخّقاميغ :الحيغ ش مب مشيع الخميفة السعد تثبيت اسع أحج مػاليو السخمريغ جػذرفي الصخاز بالحىب ؼيسا يمبدو األئسة.
 -العبيج الحرخيػف :الحيغ تسيدوا بإتقانيع الكبيخ لعسميع "السعجدة" عمى حج تعبيخ الجػذرؼ

في سيختو الحؼ أضاؼ أف "أميخ السؤمشيغ السشرػر باَّلل معجبا بأعساؿ ىؤالء العبيج
وكثي اخ ما كاف يأمخ بحفطيع ويقػؿ":إف أعساليع رياض مؤنقة"
 )1القاضي الشعساف ،السجالذ والسدايخات،...ص.167

2

 )2الجػذرؼ ،سيخة ،...ص ،52وذكخ في صفحة  88أنو تع صشاعة مالبذ وحرخ ألحج السػالي الحيغ
أسخوا.
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ولعل أىسية تمظ السشدػجات السحكسة الرشعة والخاؾية يسكغ أف تداعج عمى دراستيا مغ جػانب

عجيجة ألنيا تحتػؼ عمى تاريخ الرشع ومكانو (السيجية آنحاؾ) واسع السػلى السكمف باإلشخاؼ
عمى العبيج الحخفييغ وربسا كاف بعس العبيج قج تج أخ لكتابة اسسو أو أصمو أو أؼ عالمة تداعج
عمى استقخائيا غيخ أنشا ال نعمع ىل بقي مشيا نساذج أـ أتمفيا الدمغ.

1

وبالخغع مغ اإلشارات الشادرة الخاصة بأولئظ العبيج إال أف أوضاعيع االقترادية والجيشية

وضخوؼ عسميع كانت بجوف شظ مدرية وقج ذكخت لشا سيخة جػذر أنو "رفع إلى مػالنا عميو
الدالـ أف وصفاء مغ الخقاميغ كانػا قج أسمسػا ثع ارتجوا عغ اإلسالـ" وخاشب السعد مػاله
جػذر بأف يكتب "إلى نريخ بأف يؿبس عمى هؤالء السختجيغ ويدجشيع ويذيج عمييع العجوؿ
فإف رجعػا إلى اإلسالـ أشيج عمييع وأشمقيع وإف أقامػا عمى الشرخانية ججد األعحار إلييع
واإلنحار ليع مخات في أياـ مختمفة فإف عادوا إلى غييع أخخجيع وقصعيع إربا إربا عمى أعيغ

الشاس أجسعيغ ليكػف ششعة لغيخىع ويعخفيع في حيغ اإلنحار في األوقات الثالثة أنيع إف أصخوا

كانت ىحه عاقبتيع ثع يكػف العسل مغ بعج عمى ما ذكخنا إال أف يتػبػا إف شاء هللا".

2

 عبيج السشدج :ال شظ أف عجدا كبي اخ مغ الخجـ والجػارؼ كانػا يدتغمػف في األعساؿالح خؼية التي يتقشيا العبيج حيث تجر أرباحا عمى الديج وكاف الفقياء قج فزمػا العبيج
الحيغ ليع ميشة عمى غيخىع ونط اخ لػفخة السػاد الخئيدية لحخفة الشدج (الرػؼ ،والػبخ)

فإف السجف والقخػ استغمت معخفة العبيج بتمظ الحخفة التي كانت تجر عمى الديج أمػاال

ىامة ولجيشا مثاؿ عمى ذلظ في إحجػ السشاشق البخبخية التي تسيدت بشدج حاجياتيا

وترجيخ مشتػجيا وأشارت السرادر إلى وجػد عجد مغ الجػارؼ كغ يذتغمغ لحداب

 )1نفذ السرجر،ص.89

 )2الجػذرؼ ،سيخة،...ص.126
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امخأة مغ جبل نفػسة وكاف عجدىغ ثالثة عذخ جارية كغ خمف السشدج وكانت الديجة

"الرالحة" قج أعتقتيغ حدب الشز تكفي اخ عغ ذنب ارتكبتو. 1

ويبجو مغ خالؿ العجد السذار إليو أف ىشاؾ بجوف شظ جػار أخخيات كغ مثل زميالتيغ في
مشازؿ أخخػ سػاء في السشاشق الخارجية أو الدشية أو خالؿ الفتخة الذيعية وأدػ ىحا االختالؼ
السحىبي إلى تشػع في السشتػج الحخفي عامة ،مثل السػروث البخبخؼ الحؼ بقي محافطا عميو في

السشاشق "الصخؼية" إلفخيؿية وال يداؿ إلى اليػـ مػجػدا في ذات السشاشق أما السشاشق الدشية
فشعشي بيا أساسا ما تع جمبو مغ قبل العخب الفاتحيغ وخاصة بعجما تع تختيب األسػاؽ وتقديسيا
في مجيشة القيخواف مشح فتخة حكع يديج ابغ حاتع.
 العبيج السذتغميغ بالدكة :وتحكخ لشا السرادر مشح الفتخة األغمبية وكحلظ العيج الفاشسيأف عبيجا اشتغمػا في دور الدكة وتخكت العسمة األغمبية أغمب أسسائيع باعتبارىع
مذخفيغ عمى ضخب العسمة حيث وجج اسع مػسى الحؼ كتب اسسو أسفل اسع إبخاـيع
األوؿ واسع مدخور الحؼ كتب اسسو أسفل اسع زيادة هللا األوؿ وخصاب الحؼ كمف بو
األميخ األغمبي عمى حج عبارة السرادر حيث وجج اسسو مكتػب في العسمة أسفل اسع
زيادة هللا الثالث أما في الفتخة الفاشسية فقج عخؼ عمػش الدكاؾ الحؼ كاف يقػـ بدظ

العسمة.2

كسا اشتغل العبيج في العجيج مغ الحخؼ األخخػ ومشيا استخخاج الشحاس والحىب إضافة إلى
استخ اخج السمح مع االشارة أف سحشػف بغ سعيج كانت لو مالحة يعسل بيا العبيج ،كسا عسل
الخقيق في صشاعة الخبد وصشاعة السخاكب وجمب الخذب كسا عسل الرقالبة في صشاعة نػع

مغ السخاكب يعخؼ بالرشادؿ وغيخ ذلظ مغ الحخؼ األخخػ.3

 )1الذساخي،الديخ،...ص ،177يسكغ الخجػع كحلظ إلى :محسػد(خالج حديغ)"،الخقيق والشذاط الحخفي ببالد
السغخب خالؿ القخوف األربعة األولى لإلسالـ"،مجمة االنداف والسجاؿ،السخكد الجامعي نػر البذيخ
بالبيس،الجدائخ،عجد، 5أفخيل ،2017ص.81

 )2محسػد(خالج حديغ)"،الخقيق والشذاط الحخفي ببالد السغخب،"...نفذ السخجع الدابق ،ص.72
 )3نفذ السخجع،ص.85، 70،71،83
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الخاتسة.
حاولشا في ىحا العخض أف نبيغ إلى أؼ مجػ تع االعتساد عمى العبيج في الشذاط الدراعي والبشاء
والحخؼ وتشاولشا السدألة انصالقا مسا وفختو لشا السرادر فتبيغ لشا أىسية حزػر العبيج في
مختمف تمظ االنذصة االقترادية كسا حاولشا االجابة عمى العجيج مغ االسئمة.
كاف استغالؿ العبيج متفاوت االىسية في األنذصة التي ذكخناىا ولكغ السمفت لالنتباه حزػر
العبيج مشح فتخة الػالة ثع في الفتخات الالحقة حيث أصبحت التذخيعات تكتدي صبغة خاصة في
الحجيث عغ العبيج نط اخ لػجػد نطاـ عبػدؼ ججيج يتالئع مع ثقافة العخب السدمسيغ الحيغ فتحػا

افخيؿية واستقخوا بيا وبالتالي ربط إفخيؿية وبالد السغخب بالسذخؽ مغ خالؿ شخؽ استغالؿ
العبيج واالرض.

لقج ساىست أعجاد ىامة مغ العبيج في مختمف األنذصة الدراعية كسا ضيخت عجيج السمكيات

الكبخػ التي استحػذ عمى أغمبيا في البجاية "األرستقخاشية "العخبية ثع تحػلت تمظ السمكيات إلى

مالكيغ عقارييغ آخخيغ ومغ بيشيع الرقالبة في الفتخة الفاشسية وىػ ما يحيل عمى تغيخ

السالكيغ العقارييغ وتػاصل شخؽ استغالؿ تمظ االراضي مدتخجميغ في ذلظ العبيج الدػد
بذكل خاص.

وتبقى فخضية وجػد اعجاد ىامة مغ العبيج الدػد والبيس في السجتسع خالؿ الفتخيغ األغمبية

والفاشسية فخضية صحيحة وخاصة في الشذاط الدراعي حيث السمكيات الكبخػ في الجشػب

والػسط والذساؿ مثمسا حاولشا أف نبيغ ذلظ لشؤيج ما ذىبت إليو آراء الباحثيغ مغ قبمشا وىػ ما

يعشي يسكغ أف نسيد بيغ أصشاؼ العبيج حيث وجج العبيج الخيفيػف والعبيج الحزخيػف إضافة
إلى تػزع استغالؿ العبيج في مختمف األنذصة الحخؼية التي كانت مػجػدة بإفخيؿية ما بيغ القخف

األوؿ والقخف الخابع اليجخؼ.
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مػقف األردن مغ القزية ال مدصيشية مغ ثػرة البخاج إلى مذخوع األميخ
عبجهللا بغ الحديغ لح القزية ال مدصيشية 2:49-2:3:م

باحث دكتػراة رعج أحسج سالع السالجي

األستاذة الجكتػرة ميدػن مشرػر عبيجات

قدع التاري  -جامعة مؤتة -األردن

قدع التاري  -جامعة مؤتة -األردن

ممخز
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخيف بالسػقف األردني مغ القزية الفمدصيشية خالؿ الفتخة
الػاقعة ما بيغ عامي 1938-1929ـ ،وىي محاولة لتػثيق مػقف األردف الدياسي تجاه
القزية الفمدصيشية ،وىي فتخة مغ الدمغ عانى تاريخيا مغ اإلغفاؿ ،وكاف ال ُب ّج مغ إعساؿ
الجيج في البحث عغ السػقف األردني الدياسي مغ القزية الفمدصيشية ،والخجػع إلى مختمف
مرادر تمظ الحؿبة ،وصػًال إلى إضيار الحقائق التاريخية السترمة بالسػقف األردني مغ
القزية.

Abstract
This study aims to define the Jordanian position on the Palestinian
cause during the period between 1929-1938 AD. It is an attempt to
document Jordan’s political position towards the Palestinian cause.
This period of time was met by negligence. It was necessary to exert
effort in searching for the Jordanian stand in terms of the political
aspect towards the Palestinian cause through investigating any
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references or sourced during that era, in order to reveal the historical
facts related to the Jordanian stand regarding the Palestinian cause.
()1

البخاج
مػقف األردن مغ ثػرة ُ

عام 2:3:م;

تزامشا
البخاؽ في القجس()2؛
ً
في شيخ آب (أغدصذ) مغ عاـ 1929ـ ،انجلعت ثػرة ُ
جيجا في قسع الثػرة وإخسادىا
مع الثػرة ،و
تأؿ ً
ً
احتجاجا عمى الدياسة البخيصانية التي لع ُ
بسختمف األساليب واألدوات وأكثخىا صخامة وبذاعة وقدػة .وبتاريخ  24آب (أغدصذ)

عساف والدمط وإربج وبؿية مشاشق البالد حخكة واسعة مغ السطاىخات
1929ـ ،شيجت ّ
االحتجاجية والتزامشية التي قادتيا مؤسدات العسل الػششي الشاشئة آنحاؾ؛ إذ سارت مطاىخة
األوؿ ابغ الحديغ ،وىي
عساف وصػًال إلى قرخ رغجاف ،حيث يؿيع األميخ عبج هللا َّ
في شػارع ّ
قائالَّ :
"إف الييػد في
تيتف بحياة فمدصيغ العخبية ،وقج خصب فييا الذيخ حجيثة الخخيذةً ،

القجس ىجسػا عمى الحخـ ،وانتيكػا حخمة الجيغ ،واعتجوا عميشا في عقخ دارنا .فيحه حالة ال

ثع َّ
قجـ شاىخ الجقة (سكختيخ
أف نعير كخماء ،أو نسػت كخماء"َّ .
فإما ْ
نصيق الربخ عمييا؛ ّ
حدب الذعب) إلى ِ
احتجاجا حساسيِّا ،جاء ؼيوَّ :
البخاؽ
سسػ األميخ
"إف اعتجاء الييػد عمى ُ
ً
ّ
()1

البخاج; يصمق عمى مكاف مالصق لججار الحخـ القجسي الذخيف في القجس ،ؼيو باب جخت التقاليج
اإلسالمية عمى كػنو الباب اذؼ دخل مشو الخسػؿ دمحم صمى هللا عميو وسمع في إسخائو مغ السدجج

اكبا دابتو السعخوفة بػ (البخاؽ) ،وقج جخت تقاليج الييػد عمى اعتبار ىحا
الحخاـ إلى السدجج األقرى ر ً
الججار بؿية ـيكل سميساف ،وتقجيدو وإقامة بعس الذعائخ الجيشية والبكاء عشجه ،ومغ أجل ذلظ ُعخؼ
بحائط السبكى .دروزة ،دمحم عدة ،حػؿ الحخكة العخبية الحجيثة3 ،ج ،مشذػرات السكتبة العرخية،

صيجا -بيخوت1958 ،ـ ،ج ،3ص ،61وسيذار إليو الحًقا :دروزة ،حػؿ الحخكة العخبية الحجيثة.
لالشالع عمى أسباب ثػرة البخاؽ ،انطخ :بجراف ،نبيل ،التعميع والتحجيث في السجتسع العخبي
الفمدصيشي ،ج ،1ص ،322لالشالع عمى أحجاث الثػرة والسػقف البخيصاني مشيا وإخسادىا ،انطخ:
سعيج ،أميغ ،الثػرة العخبية الكبخػ :تاريخ مفرل جامع لمقزية في ربع قخف3 ،ج ،مكتبة مجبػلي،

()2

القاىخة1997 ،ـ ،ج ،1ص ،103-99وسيذار إليو الحًقا :سعيج ،الثػرة العخبية الكبخػ.
سعيج ،أميغ ،الثػرة العخبية الكبخػ ،ج ،1ص.99
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الذخيف أثار فيشا الشخػة العخبيةَّ ،
وولج روح التزحية والجفاع في سبيل إنقاذ بشي قػمشا" .بعج
ِ
أف تدسح ليع الدمصات السحمية بالدحف إلى فمدصيغ
الستطاىخوف مغ األميخ عبج هللا ْ
ذلظ شمب ُ
ترار ألشّقائيع فييا( .)1وفي الػقت نفدو ،بجأ كثيخ مغ األردنييغ ي ِ
ف
الع َّجة لمدحف نحػ
و
ج
ع
ان ًا
ّ
ُ
ُ
فمدصيغ لمسذاركة في عسميات الثػرة فييا()2؛ ما دفع الدمصات البخيصانية إلى اتخاذ إجخاءات
الجبابات البخيصانية عمى شػؿ خط الحجود مع
قسعية وتجابيخ صارمة ،فحذجت الصائخات و ّ
()3
مشعا ألبشاء الذعب األردني مغ االنزساـ إلى صفػؼ الثػرة ،وبخاصة جسػع بشي
فمدصيغ ؛ ً

صخخ التي أجبختيا الدمصات العدكخية البخيصانية عمى ُّ
التػقف عشج جدخ المشبي( ،)4بعج اعتقاؿ

عجدا مغ زعسائيا وقادتيا البارزيغ(.)5
ىحه الدمصات ً
البخاؽ مذاعخ الغزب والدخط
لقج أثارت حػادث اعتجاء العرابات الييػدية عمى حائط ُ
بيغ أبشاء الذعب األردني؛ لحا أصجرت المجشة التشفيحية لمسؤتسخ الػششي األردني بخئاسة الذيخ

البخاؽَّ ،
ونجدت ببالغ السشجوب
حديغ الصخاونة ً
بيانا سياسيِّا شجبت ؼيو اعتجاء الييػد عمى حائط ُ
حسل البياف
الدامي البخيصاني في فمدصيغ ،الرادر بتاريخ  1أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ .وقج َّ
قائال" :لئغ زاد
البخاؽ ،وخاشب  -في الػقت نفدو -العخبً ،
الحكػمة البخيصانية مدؤولية أحجاث ُ
في آالمشا بالغ السشجوب الدامي الرادر في  1أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـَّ ،
فإنو لع يشقز مغ

وقػة الحق العخبي في فمدصيغ ،ولع ُي ِّ
حخؾ في نفػسشا أدنى دىذة؛ ذلظ َّ
ألف
يقيششا بعجؿ هللا َّ
شعبا ييػديِّا مغ شحاذ اآلفاؽ
ؤتسغ عمى تشفيح وعج مذؤوـ يقزي ْ
بأف يمفق ً
السشجوب الدامي ُم َ
()1

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)17-1232تاريخ  2أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ ،ص.1

()2

دروزة ،حػؿ الحخكة الػششية الحجيثة ،ج ،3ص.63

()4

بذيخ ،سميساف ،جحور الػصاية األردنية :دراسة في وثائق األرشيف الرييػني ،القجس1980 ،ـ،

()3

()5

سعيج ،الثػرة العخبية الكبخػ ،ج ،1ص.105-104

ص ،25-24وسيذار إليو الحًقا :بذيخ ،جحور الػصاية األردنية.
ياسيغ ،عبجالقادر ،كفاح الذعب الفمدصيشي حتى عاـ 1948ـ ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ
والتػزيع ،بيخوت1981 ،ـ ،ص108؛ سعيج ،أميغ ،الثػرة العخبية الكبخػ ،ص.105
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()1
ثع أضاؼ البياف م ِ
خاشًبا العخب بالقػؿَّ :
مشجوبا
"إف
.
آمشا في عقخ داره"
َّ
شعبا عخبيِّا ً
ً
ليفشي ً
ُ
ِ
الس َّقشعة بقشاع ُّ
التسجف
ساميا مػكػًال إليو ْ
ً
أف ُيشّفح مثل ىحه الدياسة القاتمة ألماني شعب كامل ،و ُ
بسخجػ مشو أف ي ِ
ٍ
مسا حسل مشذػره مغ بيانات قج
ًا
رجر
الحجيث ليذ
ْ ُ
ّ
مشذػر يشصػؼ عمى أكثخ ّ
القػة الس َّ
دمحة في (صػر باىخ) وغيخىا ،وعغ مقتخفي الجخائع مغ
لسذ فييا الدكػت عغ فطائع َّ ُ
أشخار الييػد إزاء العخب الع َّدؿ ،يقتمػف نداءىع وأشفاليع ،وعغ جخائع الرييػنية الس َّ
دمحة،
ُ
ُ
بس َّ
قجساتيع ،وتحاوؿ إفشاء قػميتيع ،واستشفاذ مخافقيع بيغ سسع الحكػمة البخيصانية
تعبث ُ
ِ
تسجنة العطسى"(.)2
الس ّ
وبرخىا ،وبسعػنة ىحه الحكػمة ُ
قائال" :أيُّيا السشجوب الداميَّ ،
إف
وبالسثل ،فقج خاشب البياف السشجوب الدامي البخيصاني ً
ُّ
التسجف ىحه سقصت صخيعة في السياديغ التي ُممِئت بجثث البذخ ،وسالت فييا الجماء
دعػة

اء لسصامع األقػياء مغ ساسة أوروبا وقادتيا ،أولئظ الحيغ لع
سيػًال و ًا
أنيار في الحخب العامة؛ إرو ً
َّ
يتخمرػا مغ تمظ السياديغ إلى نيب القخػ وقتل األفخاد ،بل إلى ىجـ السجف ،واستباحة الذعػب،
وتدخيخ الزعفاء الع َّدؿ لسصامع األقػياء الس َّ
ُّ
بالتقجـ البذخؼ؛
دمحيغ ،وإقامة الحػاجد السدرية
ُ
ُ
بتسديق بمجاف الذعػب الزعيفة ،واغتراب حخياتيا ،واستالب أوشانيا الذخعية ،والقزاء عمى

الس َّ
قجسة في الديادة واالستقالؿ"(.)3
حقػقيا ُ
ثع أضاؼ البياف م ِ
خاشًبا السشجوب الدامي البخيصاني بالقػؿ" :لقج دار القتاؿ في فمدصيغ
َّ
ُ
الذييجة وىي عمى قيج باع مغ شخقي األردف ،فكاف ما كاف مغ األمخ حتى قزت حكسة أميخنا
بقػة اإليساف ال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الدشاف ،و َّ
أف ذلظ الذعب
تحسذ ،وذلظ َّ
الس ّ
فجػ ْ
َ
بح ّج ّ
الس ّ
أف ُيسدظ بعشاف شعبو ُ
ُ
ألف سكت
وي ْؤِثخ االستقالؿ عمى كل نعيع الجنيا؛ ْ
األبي الحؼ يأنف الزيع ،ويعذق الحخيةُ ،
()1

لسديج مغ السعمػمات ،انطخ :جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)90تاريخ  25أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ؛

()2

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)90تاريخ  25أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ؛ جخيجة الجامعة العخبية،

()3

جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( ،)264تاريخ  26أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ.
القجس ،العجد ( ،)264تاريخ  26أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ.

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)90تاريخ  25أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ؛ جخيجة الجامعة العخبية،

القجس ،العجد ( ،)264تاريخ  26أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ.
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اليػـ عمى مزسَّ ،
غجا ،وكيف يقاـ العجؿ ،وكيف يقزى
فإنو ليخقب ما ترشع الدياسة ً
لمسطمػـ مغ الطالع"(.)1
عساف،
وفي سياؽ مترل ،خاشب حدب الذعب األردني وجسعية الذباف السدمسيغ في ّ

ترخفات
بقػة العجؿ وحقػؽ السدمسيغ الذخعية عمى
ُّ
رئيذ وزراء بخيصانيا ،بالقػؿ" :نحتج َّ
السشجوب الدامي بفمدصيغ ضج العخب ،وعمى تعميساتو األخيخة الس ِ
شاقزة لبالغات حكػمة جاللة
ُ
ِ
حسمو تبيعة كل ما يشتج عغ استف ادزه شعػر العخب الجيشي والقػمي بسثل
السمظ بذأف ُ
البخاؽُ ،ن ّ
جحفة بحقػؽ العاَلع اإلسالمي ،والس ِ
الترخفات الباشمة الس ِ
لتعيجات و ازرتكع الحكيسة
ىحه
ُّ
شاقزة ُّ
ُ
ُ
السخمِرة لإلندانية"(.)2
ُ
()3
أعمشا
البخاؽ  ،قائميغ َّإنشا ّ
وكحلظ عبَّخ ّ
تجار لػاء الكخؾ عغ شجبيع واستشكارىع ألحجاث ُ
اإلضخاب "عغ العسل ،مذاركيغ إخػانشا الفمدصيشييغ احتجاجيع عمى تحيُّد بخيصانيا العطسى

البخاؽ" .وقج َّ
امتج ذلظ الدخط والحشق إلى مجيشة
ضج العخب ،وعمى إقامة كشيذ ييػدؼ في ُ
وتحيده لمييػد .نبحؿ كل
احتجت "عمى أعساؿ السشجوب الدامي بفمدصيغ
ُّ
معاف؛ إذ أضخبت ،و َّ

ٍ
غاؿ ورخيز حتى األرواح في سبيل ُم َّ
قجساتشا"(.)4

األوؿ ابغ الحديغ ،وتشاوؿ
ثع صجر بياف باسع الذعب األردنيُ ،رِفع إلى األميخ عبج هللا َّ
َّ
البخاؽ الذخيف في القجس ،وجاء ؼيوَّ :
"إف الذعب األردني الحؼ استشكخ األعساؿ التي
أحجاث ُ
أف تداعج
قامت بيا الحكػمة اإلنكميدية في فمدصيغ ضج العخب ،وتشفيحىا تعميسات مغ شأنيا ْ
البخاؽ ،ىػ اليػـ م ِ
زصخب الفكخَ ،قمِق الباؿ .وأنتع تعمسػف،
الييػد عمى إنذاء كشيذ ييػدؼ في ُ
ُ

أف أخح الػعػد مغ ِ
سسػ األميخَّ ،
سسػكع بإبالغ
يا َّ
الس َّخة األولى بعج ْ
ّ
أف الذعب لع يدكت في َ
السدمسيغ أمانييع ،والقزاء عمى مصامع الييػد في بالدىع .وقج كانت الشاس تشتطخ نتيجة
()1

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)90تاريخ  25أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ؛ جخيجة الجامعة العخبية،

()2

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)1272تاريخ  25تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ.

()4

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)1272تاريخ  25تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ.

()3

القجس ،العجد ( ،)264تاريخ  26أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ.

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)1272تاريخ  25تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ.
131

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

التػسط؛ فأخمجوا لمدكيشة حتى فاجأ َْتيع باألمذ أخبار التحيُّد مغ الجولة
حدشة ليحا الػعج و ُّ
شتجبة بإنذاء الكشيذ السحكػر في أقجس بقعة لمسدمسيغ باألرض ،فَقِمق لحلظ الخأؼ العاـ،
الس َ
ُ
ٍ
وىاج ،وبات يعتقج َّ
شتجبة ،وتح ُّخش بالسدمسيغ الستفدازىع ،وىحا
أف ىحا ّ
الس َ
تحج مغ الحكػمة ُ
مشتيى درجات التحيُّد لمييػد والرييػنية  ...لحا َّ
أف يخجع َم َّخًة ثاني ًة
فإف الذعب األردني يخػ ْ
ِ
ِ
التعجيات عمى حقػؽ السدمسيغ في ُم َّ
قجساتيع الجيشية،
ويعمِغ احتجاجو واستشكاره ليحه ّ
لدسػكعُ ،
ّ
ويصمب مغ ِ
الس َّخة األخيخة في رفع
سسػكع إبالغ احتجاجو ىحا لمسخاجع ذات الذأف ،و ُّ
ّ
التػسط في َ
ىحا الحيف .وهللا يكألكع بعشايتو"(.)1

أف ذىب
وقج بم مغ َّ
البخاؽْ ،
قػة السػقف األردني وتعاشفو مع الفمدصيشييغ في أحجاث ُ
السعتسج البخيصاني ىشخؼ كػكذ ) (H. Coxإلى مجيشة القجس؛ لشقل استشكار الذعب األردني
حياؿ ىحه األحجاث إلى السشجوب الدامي البخيصانيُ ،مح ِّح ًار ّإياه مغ التسادؼ أكثخ مغ ذلظ في
يخز االستيانة بالذعػر الجيشي لمسدمسيغ(.)2
ما
ُّ
الس َّبخرة،
البخاؽ باستخجاـ َّ
بعج ْ
أف أخسجت الدمصات البخيصانية ثػرة ُ
القػة الذجيجة غيخ ُ
َّ
فإنيا أرسمت إلى القجس لجشة بخلسانية (لجشة شػ) لمتحقيق في أسباب الثػرة ،في محاولة مشيا

ٍ
إف وصمت المجشة
كل مغ فمدصيغ وشخؽ األردف .وما ْ
إللياء العخب ،وامتراص نقستيع في ّ
()3
تػجو إلييا وفج مغ الدعساء والػجياء
إلى القجس بتاريخ  23أيمػؿ (سبتسبخ) 1929ـ  ،حتى َّ
()1

جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( ،)272تاريخ  21تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ.

()3

ُعخفت بمجشة (شػ); ندبة إلى رئيديا (سيخ والتخ شػ) ،وقج وصمت القجس في  23أيمػؿ (سبتسبخ)
 1929ـ ومكثت في فمدصيغ حػالي مئة يػـ ،وغادرتيا بعج أف عقجت ( )27جمدة عمشية ،و ()11

()2

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)109تاريخ  18تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ ،ص.1

جمدة سخية ،وقج استسعت إلى ( )610شيادات مغ عخب فمدصيغ وشخقي األردف ،والسػضفيغ
اإلنجميد ،وقج أكجت المجشة أف الدبب األساسي لمثػرة ىػ شعػر العخب بالعجاء والبغزاء نحػ الييػد،

شعػر يشذأ عغ خيبة أمانييع الدياسية والػششية ،"...وشالبت المجشة الحكػمة البخيصانية بالسحافطة

عم ى األراضي العخبية في فمدصيغ ،انطخ :جامعة الجوؿ العخبية ،الػثائق الخئيدة في قزية فمدصيغ
1946-1915ـ ،ص.137-126
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ضع ُك ِّال مغ الذيخ حديغ الصخاونة رئيذ المجشة التشفيحية لمسؤتسخ الػششي
في شخؽ األردفَّ ،
األردني ،وشاىخ الجقة سكختيخ المجشة ،والدعساء والذيػخ والدادة :سميساف الدػدؼ الخوساف،

وسالع اليشجاوؼ ،ونسخ الحسػد ،وحامج الذخارؼ ،وصالح مخير ،وشارؽ سميساف الذخكدي .وقج

حزخ الػفج الذعبي األردني جمدات المجشة ،نياب ًة عغ عذائخ شخؽ األردف ،وعبَّخ فييا عغ
لمتحخر والػحجة
وقػفو وتزامشو مع قزية الذعب الفمدصيشي ،ونزالو العادؿ في سعيو
ُّ
وقجـ إلى لجشة البخاؽ الجولية بتاريخ  15تسػز (يػليػ) 1930ـ الس ِّ
واالستقالؿَّ ،
حكخة اآلتية:
ُ
ُ
البخاؽ الجولية ،وأعزاءىا السحتخميغ :عشجما سسعشا بقجوـ
"أصحاب السعالي ،رئيذ لجشة ُ
لجشتكع الس َّ
ػقخة إلى فمدصيغ ،وبمغشا َّ
البخاؽ الذخيف،
أف الييػد قج أخحت مصامعيع في ُ
ُ
الس َّ
أف ضيخت مصامعيع في بالد فمدصيغ العخبية،
قجس عشج جسيع السدمسيغ ،تطيخ بعج ْ
ُ

سببا لالضصخابات الساضية ،ت َّ
أكجنا َّ
أف العخب مأخػذوف في
ً
استشادا عمى وعج أبتخ ،كاف ً
التعخض
عقخ دارىع ،و َّأنو ال يخاد بيع سػػ انتقاص حقػقيع ،وضياع بالدىع ،و ُّ

لس َّ
قجساتيع وىع في القخف العذخيغ"(.)1
ُ
القػة الس ِ
وجاء في الس ِّ
أيزا" :وحيث َّ
غتربة ال تحػؿ -
حكخة ً
أف الحػاجد التي أوججتيا َّ ُ
ُ
خريرا لشبجؼ رأيشا لمجشتكع
ولغ تحػؿ -بيغ العخبي وأخيو ،حزخنا إلى القجس الذخيف
ً
الس َّ
ػقخة ،باألصالة عغ أنفدشا ،وبالشيابة عغ عذائخ وؾبائل ومجف وقخػ شخقي األردفَّ .
إف
ُ
أف يكػف لمييػد أيَّة عالقة بسكاف
رفزا باتِّا ْ
السدمسيغ ىشاؾ خاصة والعخب عامة يخفزػف ً
البخاؽ الذخيف الحؼ ىػ مكاف إسالمي اجتازه الشبي  -صّمى هللا عميو َّ
وسمعُ -ببخاقو ليمة اإلسخاء
ُ
ِ
أف يدكتػا
يحا عمى حقػقيع ،ال ُيسكشيع ْ
السباركة .و َّإنيع َي ُع ّجوف كل تداىل لمييػد ؼيو عجو ًانا صخ ً
ييع لجشتكع الس َّ
ربة
ػقخة،
ُّ
عشو ،أو ُيدّمِسػا بو ،بل يفجونو بأمػاليع وأنفديع .فإذا كاف ُّ
وييع ُع ْ
ُ
األُمع ،أو عربة الدالـ كسا يقػلػف ،الدالـ الجائع في البالد ،ؼيقتزي أف تُ ِّ
فكخ في الشتائج
ْ
ُْ
الديئة التي تتختَّب عمى كل تداىل أو مشح لمييػد في ىحا السكاف اإلسالمي البحت؛ َّ
ألف ذلظ

()1

جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( ،)407تاريخ  17تسػز (يػليػ) 1930ـ ،ص.1
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سيكػف ذا تأثيخ سيء في نفػس العخب والسدمسيغ ،وفي جسيع البالد اإلسالمية والعخبية ،غيخ

محسػد العػاقب"(.)1

األوؿ ابغ الحديغ قج بعث بخسالة إلى السشجوب الدامي البخيصاني
وكاف األميخ عبج هللا َّ

في القجس الديخ جػف تذاندمػر ) ،(John Chancellorبتاريخ  2تسػز (يػليػ) 1930ـَّ ،
أكج

البخاؽ مدألة ديشية ،و َّ
فييا َّ
أف" :ليا صمة بالقخآف الكخيع ،والذخيعة الدسحاء ،واألحاديث
أف مدألة ُ
الشبػية ،حتى َّ
أف الخميفة الثاني لمسدمسيغ عسخ بغ الخصاب  -رضي هللا عشو -كاف َّأوؿ َم ْغ
شخع بإقامة السدجج األقرى بشفدو الذخيفة عمى مػقع السدجج  ...و َّ
إف حكع الذخيعة َجمِي غيخ
م ِ
دتتخ؛ َّ
فإف كل مدجج ﵀  ...فكيف السدجج األقرى الحؼ لو صبغتو اإلسالمية السحزة مغ
ُ
وججارا ،و َّإنو ألولى القبمتيغ وثالث السدججيغ ،إليو كاف
وسػر
ًا
جسيع أشخافو ونػاحيو ،ساح ًة
ً
اإلسخاء ،ومشو كاف السعخاج"(.)2
سسػ األميخ عبج هللا ،في رسالتو إلى السشجوب الدامي البخيصانيَّ ،
أف الججار
وقج ذكخ ُّ
الغخبي لمسدجج األقرى وقف إسالمي ،وأتى عمى سخد الػثائق التي تُثِبت ذلظ ،وتُثِبت رفس

سسػ األميخ مغ السشجوب الدامي إيراؿ رسالتو
ثع شمب ُّ
السدمسيغ القاشع لديارة الييػد ّإياهَّ .
البخاؽ(.)3
ىحه إلى المجشة الجولية التي ستتػّلى التحقيق في أحجاث ُ
وفي الدياؽ نفدو ،أبخؽ فخيق مغ زعساء الحخكة الػششية األردنية إلى المجشةُ ،يعمِسػنيا
َّ
البخاؽ ،و َّأنيع مدتعجوف لمتزحية بأرواحيع في
أف أىالي شخقي األردف لغ يتداىمػا في قزية ُ
أؼ اعتجاء(.)4
سبيل السحافطة عميو ،وحسايتو مغ ِّ
لقج عبَّخت األحداب والتشطيسات الدياسية األردنية عغ سخصيا وشجبيا وإدانتيا لمدياسة

عساف
البخيصانية في فمدصيغ؛ إذ بعث حدب الذعب األردني ،وجسعية الذباف السدمسيغ في ّ
()1
()2
()3
()4

جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( ،)407تاريخ  17تسػز (يػليػ) 1930ـ ،ص.1

ابغ الحديغ ،السمظ عبجهللا ،اآلثار الكاممة لمسمظ عبجهللا بغ الحديغ ،ط ،2الجار الستحجة لمشذخ،

بيخوت1979 ،ـ ،ص.328-224

محافطة ،الفكخ الدياسي في األردف ،ج ،2ص.325-322
جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( )399تاريخ  7تسػز (يػليػ) 1930ـ ،ص.2
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حسمت فييا ىحا السشجوب مدؤولية "كل ما
بخؾيات إلى السشجوب الدامي البخيصاني في فمدصيغَّ ،
الترخفات الباشمة الس ِ
جحفة بحقػؽ
يشتج عغ استفداز شعػر العخب الجيشي والقػمي لسثل ىحه
ُّ
ُ
العاَلع اإلسالمي ،والس ِ
السخمِرة لإلندانية"(.)1
شاقزة ُّ
لتعيجات و ازرتكع الحكيسة ُ
ُ
بيانا
وكاف حدب الذعب األردني قج أصجر بتاريخ  2تذخيغ الثاني (نػفسبخ) 1929ـ ً

سياسيِّا بسشاسبة وعج بمفػر ،شجب ؼيو الدياسة البخيصانية في فمدصيغ( ،)2واستشكخ السػقف
َّ
ِ
ِ
حس ًال بخيصانيا ما سيؤوؿ إليو الحاؿ في فمدصيغ.
لمسخصط الرييػني فيياُ ،م ّ
السسالم ُ
البخيصاني ُ
األوؿ (ديدسبخ) 1929ـ
وكحلظ شجب السؤتسخ الػششي األردني الثاني الحؼ ُع ِقج في  7كانػف َّ
وعج بمفػر السذؤوـ الحؼ سيكػف "ضخبة قاضية عمى البالد العخبية كميا" ،واستشكخ السؤتسخ في
"الترخفات القاىخة التي تدتعسميا الدمصة البخيصانية في فمدصيغ في األحػاؿ
قخاره العاشخ
ُّ
الحاضخة(.)3

ِ
يكتف الذعب األردني وحخكتو الػششية بالػقػؼ إلى جانب إخػتو في فمدصيغ،
لع

واالستجابة لشجاء الحخكة الػششية الفمدصيشية واألردنية في مقاشعة الييػد اقتراديِّا؛ فقج بعثت
الغخفة التجارية األردنية في عساف كتابا إلى الغخفة التجارية في دمذق ،تُ ِ
عمسيا ؼيو بقخار إمارة
ً
ّ
تجار
شخؽ األردف مقاشعة جسيع البزائع الرييػنية ،واستيخاد البزائع مغ أوروبا بػاسصة ّ
دمذق الػششييغ(.)4

وعست السطاىخات مجيشة نابمذ والقجس والخميل وغيخىا
وعشجما أضخب عخب فمدصيغَّ ،

مغ السجف الفمدصيشية بتاريخ  23آب (أغدصذ) 1931ـ ،بجعػة مغ أعزاء المجشة التشفيحية
()1

جخيجة الجامعة العخبية ،القجس ،العجد ( ،)272تاريخ  21تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ ،ص2؛
جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)111تاريخ  20تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1929ـ ،ص.3

()2

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)278تاريخ  4تذخيغ الثاني (نػفسبخ) 1929ـ ،ص.2

()4

بشي ىاني ،دمحم حديغ ،الحخكة الػششية في فمدصيغ 1936-1922ـ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

()3

جخيجة الكخمل ،حيفا ،العجد ( ،)1413تاريخ  12كانػف األوؿ (ديدسبخ) 1929ـ ،ص.4
قدع التاريخ -كمية اآلداب ،جامعة القاىخة1975 ،ـ ،ص ،242-241سيذار إليو الحًقا :بشي ىاني،
الحخكة الػششية في فمدصيغ.
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العخبية؛ شارؾ األردنيػف في ىحه السطاىخات عمى قجـ السداواة مع إخػانيع مغ عخب

فمدصيغ(.)1

مذاركة أبشاء شخج األردن في السؤتسخ اإلسالمي العام عام 2:42م;
األوؿ (ديدسبخ)
ُع ِقج السؤتسخ اإلسالمي العاـ في مجيشة القجس بتاريخ  17-7كانػف َّ
1931ـ ،وقج شارؾ ؼيو الدعساء والسذايخ مغ شخؽ األردف( ،)2وعجد كبيخ مغ الذخريات
الػششية واإلسالمية األردنية ،وت أَّخس الػفج اإلسالمي األردني الذيخ صالح مخير( .)3والحؿيقة
َّ
تسي ًاد عغ غيخه مغ الػفػد
وم ِّ
أف الحزػر الذعبي والػششي األردني في السؤتسخ كاف الفتًا ُ
العخبية واإلسالمية ،حتى َّ
إف القائسيغ عمى السؤتسخ أعخبػا عغ شكخىع وامتشانيع ليؤالء الدعساء
والسذايخ والذخريات الػششية واإلسالمية األردنية عمى دعسيع السؤتسخ .غيخ َّ
أف الق اخرات التي

خخج بيا السؤتسخ لع تكغ عمى مدتػػ األحجاث التي عرفت بالقزية الفمدصيشية ،بالخغع مغ
ِ
السسالِئة لمدياسة
استشكاره كل أنػاع االستعسار؛ ًا
السيادنة و ُ
نطخ إلى إصخار ذوؼ االتجاىات ُ
البخيصانية عمى اقترار حيثيات السؤتسخ وججوؿ أعسالو عمى السدائل الجيشية اإلسالمية(.)4
شيج آخخ أياـ السؤتسخ حزػر نحػ خسديغ شخرية وششيةَّ ،
التحخر
مثمت حخكة
ُّ
العخبية في آسيا ،وقج اتُّ ِخحت ؼيو ق اخرات ذات شابع قػمي وحجوؼ ٍ
معاد لالستعسار والرييػنية،

تزسغ ميثا ًقا وششيِّا قػميِّا َّ
جسيعا( ،)5وجاء
وقعو الحزػر
بيانا
َّ
وأصجر السؤتسخ في ختاـ أعسالو ً
ً
كل ال َّ
يتجدأ ،و َّ
أف ما تعانيو مغ أشكاؿ التجدئة ال تُِق ُّخه األ َُّمة
ؼيو تأكيج وحجة البالد العخبية ،و َّأنيا ّّ
()1
()2
()3
()4
()5

الصػباسي ،إسساعيل الخصيب ،كفاح الذعب الفمدصيشي ،جسعية عساف السصابع التعاونية ،عساف،

1977ـ ،ص ،38وسيذار إليو الحًقا :الصػباسي ،كفاح الذعب الفمدصيشي.
السخجع الدابق نفدو ،ص.83
بشي ىاني ،الحخكة الػششية في فمدصيغ ،ص.287

لسديج مغ السعمػمات عغ ق اخرات السؤتسخ ،انطخ :ق اخرات السؤتسخ في :مرمحة االستعالمات ،ممف
وثائق وأوراؽ القزية الفمدصيشية ،ج ،2ص.398-395

انطخ ق اخرات السؤتسخ في :مرمحة االستعالمات ،ممف وثائق وأوراؽ القزية الفمدصيشية ،ج-395 ،2
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ِ
صخ عخبي عمى
ذج ًدا عمى وجػب تزافخ جسيع الجيػد في كل ُق ْ
العخبية ،وال تعتخؼ بوُ ،م ّ
الدعي لشيل استقالل و الكامل غيخ السجدوء ،وعجـ انذغالو فقط بالدياسة السحمية واإلقميسية،
ُّ
وإدانتو ورفزو ومقاومتو لجسيع أشكاؿ االستعسار التي تُ ِ
التصمعات الػششية والقػمية
قػض
ّ
العخبية .وبيحا يكػف السؤتسخ قج وضع يجه عمى َم ْك َسغ الجاء ،وىػ اإلمبخيالية ،ال سيَّسا
البخيصانية مشيا؛ ما أسيع في بمػرة رؤية واضحة لمدياسة العخبية(.)1

مذاركة أبشاء شخج األردن في أحجاث يافا عام 2:44م;

دعت الحخكة الػششية الفمدصيشية إلى تشطيع مطاىخات في مختمف مجف فمدصيغ؛
احتجاجا عمى الدياسة البخيصانية السدتبجة تجاه فمدصيغ ،واليجخة الييػدية .وقج استجاب أبشاء
ً
األوؿ
األردف لشجاء ىحه الحخكة؛ إذ شاركػا في مطاىخة يافا التي كانت بتاريخ  27تذخيغ َّ

()2
جشبا إلى جشب مع أشّقائيع في فمدصيغ ،في
(أكتػبخ) 1933ـ  ،حيث وقف األردنيػف ً
مػاجية قػات االحتالؿ البخيصاني ،ورفس م َّ
تعخض السذاركػف في
خصط اليجخة الييػدية .وقج َّ
ّ
ُ

السطاىخة لسختمف صشػؼ التشكيل والبصر مغ جشػد الجير البخيصاني السحتل ،بعجما ىتفػا
ولكغ حذػد الس ِ
َّ
تطاىخيغ واجيت ذلظ القسع
بدقػط االستعسار البخيصاني والحكػمة البخيصانية،
ُ
القػات
بذجاعة وبدالة ،وأبجت بصػلة رائعة ،وساؿ الجـ العخبي غد ًا
يخ في ىحا اليػـ ،بعج ىجػـ ّ
البخيصانية وارتكابيا مجدرة م ِ
قتيال ،وعجد كبيخ مغ الجخحى(.)3
خوعة ،سقط فييا ثالثػف ً
ُ ّ
يعا عمى فطائع السحتل البخيصاني؛ إذ اشتعل الذارع األردني
وقج جاء الخد األردني سخ ً
غزبا عمى ىحه السجدرة ،وأعمشت حخكتو الػششية اإلضخاب العاـ ،ودعت إلى التطاىخ في
ً
احتجاجا عمى السجدرة البذعة التي اقتخفتيا عداكخ
مختمف مجف إمارة شخؽ األردف وقخاىا؛
ً
اإلنجميد بحق الس ِ
ورفزا لالستعسار البخيصاني في فمدصيغ واليجخة
تطاىخيغ في يافا،
ً
ُ

()1

انطخ ق اخرات السؤتسخ في :مرمحة االستعالمات ،ممف وثائق وأوراؽ القزية الفمدصيشية ،ج-395 ،2

()2

Glubb, J.B. The Story of the Arab Legion, London, 1950. P. 227-231.

()3
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تاما لمسجدرة والترجؼ البصػلي لقػات االحتالؿ البخيصاني في :الدكاكيشي ،خميل،
انطخ:
ً
وصفا ً
محكخات خميل الدكاكيشي" :كحا أنا يا دنيا" ،السصبعة التجارية ،القجس1955 ،ـ ،ص.257
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استسخت أربعة أياـ متتالية ،وسارت في
عساف ،و َّ
الرييػنية .وقج َّ
عست السطاىخات مجيشة ّ
شػارعيا أكبخ مطاىختيغ في تاريخيا آنحاؾ يػـ الثاني مغ شيخ تذخيغ الثاني (نػفسبخ) عاـ
عساف والسجف
وص َّب الذعب جاـ غزبو عمى
ّ
الزباط البخيصانييغ في العاصسة ّ
1933ـَ ،
األُخخػ ،وىاجست بعس العشاصخ الػششية قرخ األميخ عبج هللا ومقخ فخدريظ بيظ (Peake

الزباط اإلنجميد( ،)1حيث رشقػىع بالحجارة وىع ييتفػف بدقػط
) Frederickوغيخه مغ
ّ
إف العجيج مغ الس ِ
االستعسار البخيصاني والحخكة الرييػنية والستعاونيغ معيسا ،حتى َّ
تصػعيغ
ُ ّ
الثػار في قتاليع ضج البخيصانييغ(.)2
األردنييغ عبخوا نيخ األردف ،والتحقػا برفػؼ ّ
نتيجة الرتفاع وتيخة التزامغ الذعبي األردني الفمدصيشي ،وفي محاولة مغ الدمصات

تحخؾ وششي تزامشي؛ سارعت الحكػمة األردنية إلى محاكسة َم ْغ شاركػا في
أؼ ُّ
السحمية قسع ِّ
()3
وح ِكع عمى بعزيع بالدجغ ُم َج ًدا متفاوتة،
السطاىخات  ،وخزع عجد مشيع إلى السحاكسةُ ،
ٍ
بالقػة
آخخ بالشفي واإلبعاد(،)4
وح ِكع عمى
فزال عغ شخد الذاعخ دمحم عمي الرالح َّ
ً
بعس َ
ُ
دمحة ،وإبعاده مذيا إلى حجود جدخ المشبي بدبب نذاشو الجعائي الػششي الس ِ
الس َّ
شاىس
ً
ُ
ُ
لبخيصانيا في إمارة شخؽ األردف(.)5

التجسع ،واإلضخاب ،والتطاىخ؛
َّ
استسخ زعساء الحخكة الػششية األردنية في اإلبخاؽ ،و ُّ

احتجاجا عمى الدياسة البخيصانية في فمدصيغ؛ ما دفع حكػمة عبج هللا الدخاج إلى إصجار بياف
ً
ُّ
حاال عغ
لمذعب األردني بتاريخ  22تذخيغ الثاني (نػفسبخ) 1933ـ ،شالبتو ؼيو
بالتػقف ً
تشطيع مختمف مطاىخ االحتجاج والتطاىخَّ ،
الستسِثّمة في استخجاـ
وىجدت بتشفيح أوامخ الحكػمة ُ
()1
()2
()3
()4
()5

الراي  ،أنيذ ،الياشسيػف وقزية فمدصيغ ،السكتبة العرخية بيخوت1966 ،ـ ،ص،103-102

وسيذار إليو الحًقا :الراي  ،الياشسيػف وقزية فمدصيغ؛ بذيخ ،جحور الػصاية األردنية ،ص.45
Glubb, The Story of the Arab Legion, P. 227-231.
الراي  ،الياشسيػف وقزية فمدصيغ ،ص.103

السػسى ،سميساف ،والساضي ،مشيب ،تاريخ األردف في القخف العذخيغ ،عساف1959 ،ـ ،ص.453
وسيذار إليو الحًقا :السػسى ،والساضي ،تاريخ األردف في القخف العذخيغ.
الدبع ،ىاشع ،حياة وذكخيات صحفي مزصيج( ،د .ف)2014 ،ـ ،ص.64
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ِ
أؼ عسل مغ ىحا القبيل،
"التجابيخ السقتزاة مشع دواـ التطاىخ ،وقج أُع َّجت السعجات لسشع ِّ
وإشاعة األمخ العالي ،وعجـ تخؾ السجاؿ الستعساؿ التجابيخ التي ال تكػف في مرمحة أحج"(.)1
مػقف أبشاء شخج األردن مغ الثػرة ال مدصيشية الكبخى (2:4:-2:47م);

إف أعمشت الحخكة الػششية الفمدصيشية اإلضخاب العاـ في  20نيداف (أبخيل)
ما ْ
تحخؾ لشججة أشّقائيع في
1936ـ ،الحؼ
يػما ،حتى كاف األردنيػف َّأوؿ َم ْغ َّ
َّ
استسخ (ً )150
فمدصيغ ،فأضخبػا معيع عشج َب ْجء اإلضخاب ،وجسعػا ليع اإلعانات والسداعجات( .)2ثع انصمقت
عسافَّ ،
تقجميا رمػز الحخكة الػششية األردنية؛
في اليػـ التالي مطاىخة كبيخة في شػارع مجيشة ّ

انترار لمثػرة الفمدصيشية ،وقج ألقى فييا عزػ السجمذ التذخيعي ماجج
ًا
تأييجا لإلضخاب العاـ ،و
ً
خصابا حساسيِّا ُمؤِثًّخا ،أعمغ عمى إثخه شيػخ البالد وزعساؤىا َّأنيع مدتعجوف لمحىاب
باشا العجواف
ً
تشفس السطاىخة
َّ
إلى فمدصيغ مع ؾبائميع ،فصمبت مشيع الحكػمة التحّمي باليجوء والدكيشة ،ولع
ّإال بعج ُّ
بالقػة ،وجخحت ستة أفخاد مغ السذاركيغ فييا(.)3
تجخل قػػ األمغ التي َّ
فخقتيا َّ
استسخت الحخكة الػششية األردنية في التعبيخ عغ تزامشيا القػمي مع الثػرة الفمدصيشية،
َّ

َّ
تأييجا
عساف والدمط وإربج وغيخىا مغ السجف والقخػ؛
ً
ُمسث ًال في السطاىخات التي اجتاحت ّ
لإلضخاب العاـ الحيغ أعمشو األشّقاء في فمدصيغ(.)4
وما إف بجأت عسميات الثػرة الفمدصيشية الس َّ
دمحة ،حتى تجاعى مئات الػششييغ مغ
ْ
ُ
مختمف مشاشق إمارة شخؽ األردف  -بجعػة مغ حدب المجشة التشفيحية -إلى عقج مؤتسخ وششي
عساف يػـ  7حديخاف (يػنيػ) 1936ـ.
في بمجة أـ العسج الػاقعة في الجشػب الذخقي مغ مجيشة ّ
وقج انتيى السؤتسخ إلى تػصيات وق اخرات عجيجة ،عبَّخت عغ تكاتف الذعبيغ الذؿيقيغ ،وكاف
()1

الدعجؼ ،عراـ دمحم ،الحخكة الػششية األردنية 1946-1921ـ ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة

()2

الدفخؼ ،فمدصيغ العخبية ،ج ،2ص.61-60

()3
()4

القجيذ يػسف ،بيخوت1991 ،ـ ،ص ،210وسيذار إليو الحًقا :الدعجؼ ،الحخكة الػششية األردنية.

زعيتخ ،أكخـ ،القزية الفمدصيشية ،ط ،3دار الجميل لمشذخ ،عساف1986 ،ـ ،ص ،69سيذار إليو

الحًقا :زعيتخ ،القزية الفمدصيشية؛ جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)44-3235ص.4-3
جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)73-3264تاريخ  28أيار (مايػ) 1936ـ ،ص.4
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أبخزىا خػض الكفاح الس َّ
دمح إلى جانب الذعب الفمدصيشي؛ تحؿيًقا لألىجاؼ الػششية السذتخكة،
ُ
م َّ
اف الذعب األردني عغ جسع الساؿ والدالح ،الحؼ
سثم ًة في
ُّ
التحخر واالستقالؿ والػحجة ،ولع يتػ َ
ُ

دعسا لمثػرة
حسمو بزع مئات مغ السقاتميغ األردنييغ إلى جبيات القتاؿ في فمدصيغ؛
ً
قجمت المجشة التشفيحية لمسؤتسخ الػششي األردني م ِّ
الفمدصيشية والسذاركة فييا( .)1وكحلظ َّ
حكخة
ُ
لػ ازرة الخارجية البخيصانية ،استشكخت فييا وسائل العشف واإلجخاـ التي تدتخجميا حكػمة
االنتجاب البخيصاني في فمدصيغ لقسع جساىيخ الذعب الفمدصيشي ،وانتقجت الس ِّ
حكخة الدياسة
ُ
ُّ
لمتصمعات الػششية
البخيصانية في السشصقة ،ال سيَّسا في فمدصيغ ،واتيستيا بالعجاء الدافخ

والقػمية العخبية(.)2

ِ
تصػر األحجاث في فمدصيغ ،وؾياـ الثػرة الفمدصيشية الكبخػ ،واالستسخار في
ضل ُّ
وفي ّ
اإلضخاب؛ دعا الذيخ مثقاؿ الفايد في قخية أـ العسج إلى عقج مؤتسخ وششي بتاريخ  2تسػز

كبيخ مغ األردنييغ
صجػ ًا
(يػليػ) 1936ـ؛ لتجارس واقع الحاؿ في فمدصيغ .وقج القت دعػتو ً
ؤيِجيغ ليحا االجتساع المجشة التشفيحية لمسؤتسخ العاـ؛ إذ شارؾ في ىحا
الس ّ
كاف ًة ،وكاف مغ أبخز ُ
السؤتسخ حديغ الصخاونة ،وعادؿ العطسة ،وشاىخ الجقة ،ونسخ الحسػد ،وسالع أبػ الغشع،
وخذساف أبػ كخكي ،وإسساعيل البمبيدي ،وحجيثة الخخيذة ،وعارؼ العشبتاوؼ ،وجسػع أُخخػ مغ

إف بجأ االجتساع ،حتى
زعساء إمارة شخؽ األردف ،إلى جانب فخقة ّ
كذافة الشادؼ الؽيرمي .وما ْ
ِ
ثع ألقى كمسة بيَّغ فييا َّ
أف ىجؼ االجتساع ىػ إضيار
ئيدا لمسؤتسخَّ ،
انتُخب الذيخ مثقاؿ الفايد ر ً
دفاعا
الذعػر العخبي الحؿيقي تجاه فمدصيغ ،وإحياء ذكخػ شيجائيا األبخار الحيغ قزػا نحبيع ً

عغ الػشغ والذخؼ والحق(.)3
()1

()2
()3

ياسيغ ،صبحي ،الثػرة العخبية الكبخػ في فمدصيغ 1939-1936ـ ،القاىخة1967 ،ـ ،ص،54-51
وسيذار إليو الحًقا :ياسيغ ،الثػرة العخبية الكبخػ؛ حمة ،دمحم عمي ،فمدصيغ والرخاع الجولي ،مصبعة

الحزارة لمجعاية والشذخ واإلعالـ ،بيخوت1987 ،ـ ،ج ،1ص.42-1
Glubb, The Story of the Arab Legion, P. 235.

لسديج مغ السعمػمات عغ الكمسة التي ألقاىا الذيخ مثقاؿ الفايد في السؤتسخ ،انطخ :جخيجة الجفاع،

القجس ،العجد ( ،)638تاريخ  10تسػز (يػليػ) 1936ـ ،ص.6
140

 ISSN:2707-8183السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجد  32يػليػ تسػز 3202

نريا:
انتيى السؤتسخ إلى إرساؿ بخؾية إلى األميخ عبج هللا َّ
األوؿ ابغ الحديغ ،ىحا ُّ
"أرفع إلى الدجة الدشية الياشسية واجب الجعاء ،وشمب التأييج مغ رب الدساء ،م ِ
عم ًسا مػالؼ َّ
أف
ُ
مؤتسخ الؿبائل العخبية والسقاشعات األردنية ،الحؼ أعخب في ىحه البيانات الرادقة عغ شعػر
سسػكع بحؿ نفػذكع الذخري والخسسي لجػ رجاؿ بخيصانيا
العخب في سائخ األقصار ،يخجػ َّ
السدؤوليغ ،برفتكع وريث الثػرة العخبية الكبخػ؛ إلحقاؽ حق العخب ،وتشفيح مصالب فمدصيغ
القػمية والذخعية .ونكػف مزصخيغ بحكع االستفداز الػاقع مغ جخاء االعتجاء عمى عخب

أف نبادر إلى نججة إخػانشا دوف
فمدصيغ برػرة مخالفة لمذخائع ،ولػعػد إنكمت اخ الخسسية لمعخبْ ،
ُّ
تخدد ،كسا تقزي بحلظ التقاليج العخبية التي أىسيا الشخػة والشججة .والعخبي إذا انتخى يبيع روحو
ألجل الغخيب ،فكيف ألجل أىمو وبشي قػمو ،وأشاؿ هللا بقاء مػالنا أميخ البالد الس َّ
عطع"(.)1
ُ
ثع رفع السؤتسخوف بخؾية إلى وزيخ السدتعسخات البخيصانية ،وإلى وزيخ الخارجية
َّ

عساف ،جاء فيياَّ :
"إف مؤتسخ الؿبائل العخبية
البخيصانية ،بػساشة السعتسج البخيصاني في ّ
والسقاشعات األردنية السشعقج اآلف الخسيذ  2تسػز (يػليػ) 1936ـ عمى حجود البادية في
قخر مصالبة الحكػمة البخيصانية بػضع َح ٍّج العتجاء الدمصات العدكخية في
شخقي األردف ،قج َّ
السرّميغ ،وعمى سائخ الحخمات .نمفت نطخ رجاؿ
فمدصيغ ،عمى السشازؿ والشداء وعمساء الجيغ و ُ
أف تُشِّفح
بخيصانيا السدؤوليغ إلى نتائج االضصياد في نفػس عخب شخقي األردف ،وىػ يخجػ ْ
بخيصانيا العطسى وعػدىا لمعخب ،بإعصاء فمدصيغ مصالبيا القػمية السذخوعة ،وتأييج حخيتيا

وتصسيشا لشفػس العخب الس ِ
وتأييجا لمدالـ الجائع
زصخبة في كل مكاف،
حقشا لمجماء،
ً
واستقالليا؛ ً
ً
ُ
الس َّ
قجسة"(.)2
في األراضي ُ

استجاب الذعب األردني في مختمف السشاشق لق اخرات مؤتسخ أـ العسج ،وتجاعى وششيػ

فعست نزاالت حخكة
إمارة شخؽ األردف كاف ًة
ُّ
لمتصػع والسذاركة في صفػؼ الثػرة الفمدصيشيةَّ ،
التحخر الػششية األردنية جسيع أقاليع البالد ،وتراعج حساسياَّ ،
وعي خيخة أبشائيا
ُّ
وقجمت عغ ٍ
()1
()2

جخيجة الجفاع ،القجس ،العجد ( ،)638تاريخ  10تسػز (يػليػ) 1936ـ ،ص.6
السرجر نفدو.
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لاللتحاؽ برفػؼ الثػرة الس َّ
عست السطاىخات الحاشجة واالضصخابات السحتجمة
دمحة .وكحلظ َّ
ُ
وتزامشا ومذارك ًة لكفاح الذعب
تأييجا
ً
مختمف السجف والقخػ والبػادؼ في إمارة شخؽ األردف؛ ً
ِ
أشجىا
العخبي في فمدصيغ ،وكانت مطاىخة مجيشة معاف في  22أيمػؿ (سبتسبخ) 1936ـ مغ ّ

()1
ار فادح ًة
عساف؛ ما ألحق أضخًا
وأعشفيا  .وقج رافق ذلظ انفجار بعس القشابل في العاصسة ّ
بالسرالح والسػاقع البخيصانية فييا ،وعسمت عشاصخ الحخكة الػششية عمى قصع خصػط الياتف،
وندف خصػط أنابيب بتخوؿ العخاؽ َم ّخات ِع َّجة .وكحلظ بجأت حخكة مقاشعة البزائع الييػدية
في البالد؛ استجاب ًة لشجاء الحخكة الػششية الفمدصيشية ومؤتسخ أـ العسج؛ فقج ىاجع نحػ أربعيغ

عجدا مغ السخازف التجارية التي ابتاع أصحابيا بزائع ييػدية مغ فمدصيغ،
عساف ً
شخرا في ّ
ً
()2
وأتمفػا محتػياتيا وأحخقػىا  .وفي السقابل ،أصبح الذساؿ األردني ىػ الصخيق األمغ لشقل

مختمف أنػاع األسمحة والحخائخ والسؤف مغ سػريا والعخاؽ وشخؽ األردف إلى فمدصيغ ،بتختيب
ومذاركة مباشخة مغ أىالي الذساؿ األردني مع ؾيادة الثػرة(.)3

لقج َّ
تسكشت الحخكة الػششية األردنية في إمارة شخؽ األردف مغ إثارة الجساىيخ والخأؼ
كثيخ في تدييل عسمية تأشيخ العسل الػششي في اإلمارة ،فأ ِ
ُنذئت
العاـ األردني؛ ما أسيع ًا
()1

زعيتخ ،أكخـ ،الحخكة الػششية الفمدصيشية :يػميات أكخـ زعيتخ ،مؤسدة الجراسات الفمدصيشية ،بيخوت،

()2

الكيالي ،تاريخ فمدصيغ الحجيث ،ص316؛ دروزة ،عدة ،القزية الفمدصيشية في مختمف مخاحميا،

1979ـ ،ص ،189وسيذار إليو الحًقا :زعيتخ ،الحخكة الػششية الفمدصيشية.

صيجا1955 ،ـ ،ص ،37وسيذار إليو الحًقا :القزية الفمدصيشية في مختمف مخاحميا؛ السػسى،
سميساف ،إمارة شخقي األردف :نذأتيا وتصػرىا في ربع قخف 1946-1921ـ ،مشذػرات لجشة تاريخ
()3

األردف ،عساف1990 ،ـ ،ص ،304وسيذار إليو الحًقا :السػسى ،إمارة شخقي األردف.
كاف يجخؼ شخاء األسمحة وتجسيعيا في سػرية ،لترل إلى مشدؿ الديج دمحم السفمح الدعبي في قخية
اليادودة ،وتشقل مشيا إلى مشدؿ الديج ضيف هللا الرالح في قخية الذجخة األردنية ،فبيت الديج دمحم

أميغ الذخع في اربج ،ثع بيت األميخ دمحم صالح الغداوؼ في غػر الذيخ حديغ ،ثع تشقل بسداعجة
األردنييغ إلى رئيذ بمجية بيداف الجكتػر رشاد دروير ،ومغ ىشاؾ يجخؼ تػزيعيا عمى السشاضميغ
وؾيادتيع .انطخ :الذخع ،صالح ،محكخات جشجؼ ،عساف1985 ،ـ ،ص.21
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التبخعات
الشػادؼ والجسعيات الدياسية؛ لجعع الثػرة الفمدصيشية ،ومشاصختيا ،وجسع األمػاؿ و ُّ

وم َّ
لياَّ ،
ذجدة لمحيمػلة دوف إنذاء
لكغ الدمصات األردنية سارعت إلى إصجار تعميسات صارمة ُ
وقخرت  -في الػقت نفدو -إغالؽ تمظ التي حرمت عمى
ىحه الشػادؼ والجسعيات
مدتؿبالَّ ،
ً
تخاخيز سابقة مغ الحكػمة( .)1بعج ذلظ أ ِ
سخ بجعع مغ المجشة
ُنذم عجد مغ ىحه الجسعيات ِّا
العخبي ة العميا في فمدصيغ ،وىي المجشة التي أخحت تترل بالحخكة الػششية األردنية ومذايخ
البالد مشح َب ْجء الثػرة في نيداف (أبخيل) عاـ 1936ـ؛ ُب ْػَي َة تشطيع عسميات السقاومة بيغ
الحخكتيغ :األردنية ،والفمدصيشية(.)2
والحؿيقة َّ
أف الدمصات السحمية وسمصات االنتجاب البخيصاني في إمارة شخؽ األردف لع

َّ
التصػع والتزامغ ،التي شسمت مختمف فئات الذعب األردني ،وعمى
تتسكغ مغ إجياض حخكة
ُّ
التصػع في كتائب (الجير العخبي).
الفالحػف ،فمجأت الدمصات السحمية إلى فتح مجاؿ
ُّ
رأسيا ّ
ِ
غيخ َّ
ثع
أف ىحه الحيمة لع
تشصل عمى العشاصخ الػششية ،التي اكتذفت التآمخ عمى حخكتياَّ .
استسخت الثػرة فييا()3؛
أصجرت الدمصات السحمية أوامخ تسشع سفخ األردنييغ إلى فمدصيغ شالسا
َّ

ُب ْػَي َة قصع الصخيق عمى عشاصخ الحخكة الػششية لاللتحاؽ برفػؼ الثػرة ،ومشع أشياؼ الذعب
األردني مغ َم ِّج الثػرة بالساؿ والدالح الالزميغ .وكحلظ َع َس َج ْت ىحه الدمصات إلى اتخاذ عجد مغ
ردا عمى مؤتسخ أـ العسج؛ فسشعت االجتساعات الدياسيةَّ ،
اإلجخاءات التعدؽية القسعية ِّ
وىجدت

()1

محافطة ،عمي ،العالقات األردنية – البخيصانية 1957-1921ـ ،دار الشيار لمشذخ ،بيخوت،

()2

1973ـ ،ص ،146سيذار إليو الحًقا :محافطة ،العالقات األردنية – البخيصانية.
بذيخ ،جحور الػصاية األردنية ،ص.116-1115

()3

خمة ،محسػد كامل ،التصػر الدياسي لذخقي األردف 1948-1921ـ ،السشذأة العامة لمشذخ والتػزيع

واإلعالـ ،شخابمذ– بشغازؼ1983 ،ـ ،ص ،301سيذار إليو الحًقا :خمة ،التصػر الدياسي لذخقي
األردف؛ مخاد ،عباس ،الجور الدياسي لمجير األردني ،مخكد الجراسات الفمدصيشية ،بيخوت1973 ،ـ،
ص.33
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استسخت في كفاحيا
العشاصخ الػششية التي شاركت في ىحا السؤتسخ باالعتقاؿ واإلبعاد إذا
َّ

الػششي(.)1

أضف إلى ذلظ لجػء الدمصات األردنية إلى اتباع سياسات داخمية عجيجة لسػاجية
عساف لعقج اجتساع لدعساء
السػقف الدائج آنحاؾ؛ فعشجما تػافج شيػخ العذائخ وزعساء البالد إلى ّ
البالد ،بجعػة مغ الحخكة الػششية األردنية ،لمتباحث والتذاور في الػسائل واألدوات التي
تصػعي إمارة شخؽ األردف عمى السذاركة في ثػرة عاـ 1936ـ؛ َّ
ستداعج م ِ
ححرت الحكػمة
ُ ّ
نذصاء الحخكة الػششية األردنية وشيػخ العذائخ وزعساء البالد َّأنيا لغ تدسح بعقج اجتساعات
مغ ىحا الشػع ،وشمبت الحكػمة إلى فخدريظ بيظ )(Peake Frederick

قدخ(.)2
االجتساعات في حاؿ انعقادىا ًا

قسع ىحه

َّ
قػة
قخرت الحكػمة البخيصانية زيادة عجد عشاصخ الجير العخبي؛
كحلظ َّ
فذكمت َّ
احتياشيةَّ ،
تألفت مغ سخيتي خيالة و( )350جشجيِّا()3؛ لقسع الحخاؾ الػششي األردني ،وحساية
ار يسشع قادة العسل
الشطاـ .وفي الػقت نفدو ،أصجرت الدمصات الدياسية في دولة اإلمارة قخًا
الدياسي الفمدصيشي مغ مسارسة نذاشيع الجعائي والتحخيزي الس ِ
شاىس لالحتالؿ البخيصاني
ُ

تعخض لو أحج ىؤالء مغ عخب فمدصيغ؛ إذ حاوؿ إلقاء
مثال ،ما َّ
واليجخة الرييػنية .ومغ ذلظ ً
عساف في أحج أياـ الجسعة ،فدارع مجيخ (البػليذ) إلى ِّ
جخه مغ ُك ِّع
خصبة تحخيزية في مدجج ّ
قسيرو ،وقحفو خارج السدجج ،وركمو ،وإىانتو(.)4
ِ
وع َس َج
بتاريخ  12تذخيغ َّ
األوؿ (أكتػبخ) 1936ـ ،أُعمغ عغ انتياء اإلضخاب العاـَ ،
الحخاؾ الػششي األردني إلى انتياج شخائق وأساليب ججيجة ،تشدجع وشبيعة السخحمة الدياسية،
وبحلظ َّ
ضمت إمارة شخؽ األردف تُسِثّل قاعجة وركيدة أساسية لتجعيع حخكات السقاومة والثػرات في
()1

خمة ،التصػر الدياسي لذخقي األردف ،ص.301

()2

بذيخ ،جحور الػصاية األردنية ،ص.116-115

()4

بذيخ ،جحور الػصاية األردنية ،ص.134

()3

Glubb, The Story of the Arab Legion, P. 235.
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فمدصيغ بسختمف الػسائل .وفي ىحا الرجد ،قاؿ فػزؼ القاوقجي( )1في م ِّ
حكخاتوَّ :
"إنو مغ دوف
ُ
()2
السػقف الحؼ وقفو الذعب األردني بجانبو ،يرعب عميو تحقيق ما َّ
حققو مغ انترارات" .

مػقف القػى الػششية األردنية مغ لجشة (بي ) ومذخوع تقديع فمدصيغ عام 2:48م;

حيغ أدركت بخيصانيا صالبة السقاومة الفمدصيشية (الدياسية ،والعدكخية) ،السجعػمة
فقخرت
بالخجاؿ والساؿ والعتاد مغ جسيع أبشاء الذعب العخبي ،لجأت إلى أسمػب السيادنة؛ َّ
الحكػمة البخيصانية إيفاد لجشة ممكية لمتحقيق في أسباب اإلضخاب العاـ( ،)3بعجما نجح السمػؾ

واألمخاء العخب في وقفو بإيعاز مغ الدمصات البخيصانية()4؛ خػًفا مغ الثػرة عمى مدتقبل

أنطستيع ،ومغ تشامي التيار الثػرؼ في السشصقة ،ويأْس اإلنجميد مغ القزاء عمى حخكة
السقاومة الفمدصيشية ،وخػفيع مغ امتجادىا إلى إمارة شخؽ األردف ،ومغ التأييج العخبي الحساسي

ليا في األقصار والبالد األُخخػ(.)5

األوؿ (ديدسبخ)
وصمت المجشة السمكية البخيصانية إلى مجيشة القجس بتاريخ  11كانػف َّ

1936ـ ،وعقجت ثالثيغ جمدة عمشية ،وأربعيغ جمدة أُخخػ سخية ،واستسعت إلى أقػاؿ ستيغ

آخخ في الجمدات الدخية(.)6
ً
شاىجا في الجمدات العمشية ،وأقػاؿ ثالثة وخسديغ َ
بيج َّ
جخد مشاورات
أف الحخكة الػششية العخبية رأت في ما تقػـ بو لجشة التحقيق السمكية ُم َّ
إمبخيالية تقميجية ججيجة ،ىجفيا إجياض الحخكة القػمية الثػرية العخبية؛ فأنكخت اختراص

()1
()2
()3
()4
()5
()6

زعيتخ ،الحخكة الػششية الفمدصيشية ،ص.226-225
قاسسية ،خيخية ،فمدصيغ في محكخات القاوقجي 1948-1936ـ ،بيخوت1975 ،ـ ،ص.18
عخفت المجشة السمكية لمتحقيق باسع (لجشة بيل) ،لسديج مغ السعمػمات ،انطخ:

John, Marlow, Rebellion in Palestine, London, 1978. P. 173.

John, Marlowe, Ibid, p167.

الرغيخ ،زياد ،ثػرة فمدصيغ 1939-1936ـ وأثخىا في لبشاف ،دار الحػار لمشذخ والتػزيع ،دمذق،
1984ـ ،ص.132

عبجاليادؼ ،ميجؼ ،السدألة الفمدصيشية ومذاريع الحمػؿ الدياسية 1974-1934ـ ،السكتبة العرخية،

بيخوت1975 ،ـ ،ص .38وسيذار إليو الحًقا :عبجاليادؼ ،السدألة الفمدصيشية.
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إنكار ُمصَمًقا .غيخ َّ
إذعانا لتػصيات
أف الجساىيخ العخبية عادت إلى التػاصل مع المجشة؛
المجشة ًا
ً
ممػؾ العخب وأمخائيع ،فأدلى بذيادتو أماميا العجيج مغ األردنييغ والفمدصيشييغ والييػد(.)1
بتاريخ  7تسػز (يػليػ) 1937ـ ،أصجرت المجشة تقخيخىاُ ،مخَفًقا بتأييج الحكػمة
البخيصانية في إقخار فكخة التقديع ،واقتخحت تقديع البالد إلى ثالث وحجات سياسية(:)2
األولى :الديل الداحمي والجميل ،وفييا تقاـ دولة ييػدية.

الثانية :القجس مع ٍّ
أف تطل خاضعة لدمصة االنتجاب البخيصاني.
مسخ إلى البحخ الستػسط؛ عمى ْ
ز َّع إلى إمارة شخؽ األردف.
الثالثة :بؿية مشاشق فمدصيغ؛ عمى ْ
أف تُ َ
نرو" :وما مغ أحج في فمدصيغ ّإال ويعمع حق العمع مقجار ما
جاء في تقخيخ المجشة ما ُّ

وصل إليو اآلف كخه العخب لمػشغ القػمي مغ م اخرة انتذار بيغ الشاس ،وىحا الذعػر بالكخه ال

سشعػا مغ االشتخاؾ في القتاؿ القائع عمى
يشحرخ في فمدصيغ وحجىا؛ فالبجو
ّ
األشجاء لع ُي َ
الجانب اآلخخ مغ نيخ األردفّ ،إال بعج بحؿ الجيج الجييج ،ولقج قيل لشا بتأكيج ال يقبل الذظ َّإنو
ميسا كاف مػقف عخب شخقي األردف تجاه مدألة اليجخة الييػدية في الساضيَّ ،
فإف كل ييػدؼ

يجخل تمظ البالد تكػف حياتو في خصخ"(.)3

ونطخ إلى ما انصػػ عميو قخار المجشة السمكية مغ غرب لحقػؽ
ًا
تأسيدا عمى ذلظ،
ً
وبشاء عمى ما تبع إعالف ذلظ
الذعب العخبي في فمدصيغ ،وتيجيج مباشخ لكياف األ َُّمة العخبية،
ً

تسييجا لتصبيق تمظ السؤامخة الخصيخة؛ لع يكغ
السذخوع مغ ضغط عمى العخب ،وقسع لحخياتيع،
ً
في َّب العخب في جسيع أنحاء الػشغ لمجفاع عغ
ىشاؾ مفّّخ مغ إجياض ق اخرات ىحه المجشةَ ،
الس َّ
يجدة في سػريا الجشػبية ،فشذصت لجاف الجفاع عغ فمدصيغ في مختمف األقصار
العخوبة ُ

()1
()2

()3

السرجر الدابق نفدو ،ص.39

خمة ،كامل ،فمدصيغ واالنتجاب البخيصاني 1939-1922ـ ،السشذأة العامة لمشذخ والتػزيع ،شخابمذ-

ليبيا1982 ،ـ ،ص423؛ محافطة ،تاريخ األردف السعاصخ ،ط ،2مخكد الكتاب العخبي ،عساف،

1989ـ ،ص .107وسيذار إليو الحًقا :محافطة ،تاريخ األردف السعاصخ.
بديدػ ،سعجؼ ،الرييػنية :نقج وتحميل ،تقجيع أحسج حمسي باشا ،دار السعارؼ ،القجس ٢١٩١ـ،
ص.200-199
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العخبية لمعسل ،ودعت إلى بحؿ مديج مغ الجيج لجفع الكارثة( .)1وفي الػقت نفدو ،رفزت الييئة
العخبية الع ميا تػصيات المجشة (لجشة بيل) ،وكحلظ استشكختيا الحكػمات والييئات الذعبية
العخبية.

حكخ َّ
تفخؽ الؿيادة الفمدصيشية خارج فمدصيغ مشح أواخخ عاـ 1937ـ ساعج عمى
أف ُّ
ُي َ
الفالحيغ ،مثل القائج السحمي عبج الخحيع الحاج دمحم،
ضيػر ؾيادات محمية مغ بيغ صفػؼ ّ

فزال عغ تدايج أعجاد الييػد الحيغ التحقػا بجياز (البػليذ) ،حتى وصل عجدىع إلى نحػ
ً
( )6500م َّ
دمح ،وقج عيجت إلييع بخيصانيا بسيسة قسع عخب فمدصيغ(.)2
ُ
بيانا ،أوضح ؼيو
بتاريخ  17تسػز (يػليػ) 1937ـ ،أصجر الحدب الػششي األردني ً
بالغا رسسيِّا
ثع أصجرت الحكػمة األردنية
آنفاَّ ،
ؤيِج لتػصيات لجشة (بيل) السحكػرة ً
ً
الس ّ
مػقفو ُ
بتاريخ  24تسػز -يػليػ 1937ـ ،نفت ؼيو ما أُشيع عغ تأييجىا تػصيات لجشة (بيل) (.)3
مذاركة األردن في مؤتسخ بمػدان عام 2:48م;

وجيت لجشة الجفاع عغ فمدصيغ في دمذق
بتاريخ  22آب (أغدصذ) عاـ 1937ـَّ ،

دعػات إلى عجد كبيخ مغ قادة العسل الػششي ورمػزه في مختمف األقصار العخبية ،لحزػر
أف يكػف ىحا السؤتسخ ُمسِثّ ًال
مؤتسخ تزامشي عاـ مع الذعب الفمدصيشي .وقج اجتيجت المجشة ْ
لسشطسات العسل الػششي ومؤسداتو والذخريات الػششية عمى اختالؼ اتجاىاتيا في البالد
العخبية؛ لحا شسمت الجعػات جسيع السيتسيغ بقزية العخب القػمية

()4

برخؼ الشطخ عغ

شامال(.)1
مؤتسخ قػميِّا
ًا
"حدبياتيع السػضعية ،واتجاىاتيع الدياسية" .ومغ ثَ َّع ،فقج كاف السؤتسخ
ً
()1

()2
()3
()4

السؤتسخ العخبي القػمي في بمػداف 1937ـ ،جسع فؤاد خميل مفخح ،مشذػرات السكتب العخبي القػمي
لمجعاية والشذخ ،دمذق1937 ،ـ ،ص .4وسيذار إليو الحًقا :السؤتسخ العخبي القػمي في بمػداف
1937ـ.

زعيتخ ،القزية الفمدصيشية ،ص.115

دروزة ،القزية الفمدصيشية ،ج ،1ص161؛ محافطة ،الفكخ الدياسي في األردف،ج ،1ص.318

نز الجعػة "لجشة الجفاع عغ فمدصيغ في سػريا تتذخؼ بجعػتكع إلى االشتخاؾ في السؤتسخ القػمي

العخبي الحؼ سيعقج في الفشجؽ الكبيخ في بمػداف (بالقخب مغ دمذق) الداعة الخابعة بعج ضيخ يػـ
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ُع ِقج السؤتسخ في بمجة بمػداف بدػريا بتاريخ  10-8أيمػؿ (سبتسبخ) 1937ـ .وقج ت أَّخس
السؤتسخ تػفيق الدػيجؼ ،وحزخه نحػ ( )450شخرية وششية مغ فمدصيغ ،وشخؽ األردف،
وسػريا ،ولبشاف ،والعخاؽ ،ومرخ ،والحجاز ،أعمشت عغ استشكارىا ورفزيا لسذخوع التقديع
رفزا ُمصَمًقا ،وأوصت بتذكيل لجاف سياسية واقترادية ودعائية عجيجة.
ً
أما أبخز الق اخرات التي خخج بيا السؤتسخ َّ
فتسثمت في ما يأتي:
ّ
 -1تأكيج َّ
يتجد مغ بالد سػريا الصبيعية.
أف فمدصيغ ىي جدء ال َّأ
-2

رفس تقديع فمدصيغ ،وإقامة دولة ييػدية فييا ،ومقاومة ذلظ بسختمف الصخائق والدبل.

-3

اإلصخار عمى إنياء االنتجاب البخيصاني ،والتخاجع عغ وعج بمفػر ،ووقف اليجخة
فػرا.
الرييػنية إلى فمدصيغ ً

بعج ذلظ أقدع السذاركػف في السؤتسخ (وقػًفا) ،في مطاىخة حساسية رائعة ،عمى السيثاؽ
نرو" :ي ِ
ُمة العخبية والذعػب اإلسالمية
عاىج السؤتسخوف أنفديع أماـ هللا والتاريخ واأل َّ
اآلتي الحؼ ُّ
ُ

يتع إنقاذىا ،وتحقيق الديادة العخبية
أف
أف َّ
يدتسخوا في الكفاح والشزاؿ في سبيل فمدصيغ إلى ْ
ْ
ّ
()2
عمييا" .
السذاركة األردنية في مؤتسخ بمػدان عام 2:48م;

أف رفزت الييئة العخبية العميا تػصيات لجشة (بيل) ،واستشكختيا الحكػمات
بعج ْ
والييئات الذعبية العخبية ،دعت الييئة إلى عقج مؤتسخ قػمي في بمجة بمػداف بدػريا .وقج حزخ

السؤتسخ مشجوبػف عغ الجوؿ العخبية ،بسا فييا األردف؛ إذ شارؾ وفج شعبي أردني في مؤتسخ
األربعاء في  8أيمػؿ (سبتسبخ) عاـ 1937ـ .وذلظ لمبحث في الػاجبات الستختبة عمى العخب في
مختمف أقصارىع واتخاذ التجابيخ الفعالة لسقاومة أخصار الرييػنية التي تيجد الػشغ العخبي بإنذاء

دولة ييػدية في جدء مغ أجدائو – فمدصيغ .رئيذ لجشة الجفاع عغ فمدصيغ في سػريا – نبيو

()1
()2

العطسة".

السؤتسخ العخبي القػمي في بمػداف 1937ـ ص.5-4

شخبيغ ،أحسج ،قزية فمدصيغ 1948-1897ـ2 ،ج ،مصبعة دار اليالؿ ،دمذق1968 ،ـ،

ص339؛ السكتب العخبي القػمي لمجعاية والشذخ ،مرجر سابق ،ص.19 ،1
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عجدا مغ الذخريات الػششية والذعبية في البالد ،وكاف ليحا الػفج حزػر ُمسيَّد؛
بمػدافَّ ،
ضع ً
فقج شارؾ في مختمف المجاف التي انبثقت عغ السؤتسخ ،وكحلظ ألقى صبحي أبػ غشيسة كمسة
حسل فييا بخيصانيا مدؤولية ما آلت إليو األوضاع في
الذعب األردني في السؤتسخ ،التي َّ

فمدصيغ ،وىاجع سياستيا االستعسارية في إمارة شخؽ األردف ،ومحاولتيا إرغاـ الذعب األردني
عمى قبػؿ فكخة التقديع في فمدصيغ ،بفخض ما ُس ِّسي السعاىجة األردنية -البخيصانية ،التي
ىاجسيا ،وبيَّغ أىجافيا ومآربيا ،و َّ
قائالَّ :
"إف إمارة شخؽ األردف
أكج معارضة الذعب األردني لياً ،
شمِب مشيا القػؿ َم َّخًة أُخخػ
قالت كمستيا قبل اليػـ في الثػرة الفمدصيشية األولى والثانية ،فإذا ُ
َّ
ولكغ أبم بياف ستقػلو بجـ الذيجاء" .وقج سارعت مؤسدات العسل
برجد التقديع ،فدتقػليا،
ؽ
ومسِثّمػ الذباب والصمبة والسذايخ والسيشييغ ،إلى إرساؿ بخؾيات
الػششي في إمارة شخ األردفُ ،
حيي السؤتسخيغُّ ،
وتذج مغ أزرىع(.)1
تُ ِّ
غيخ َّ
خيبة آلماؿ كثيخيغ مغ الذباب الػششي والقػمي
أف نتائج مؤتسخ بمػداف جاءت ُم ِّ
الحيغ شاركػا ؼيو؛ إذ فخض االتجاه السعتجؿُ ،مسثَّ ًال بشاجي الدػيجؼ وغيخه مغ الحخيريغ عمى
إف القشرل البخيصاني في دمذق أبخؽ
تػجياتو عمى ق اخرات السؤتسخ ،حتى َّ
صب ُوِّد بخيصانياُّ ،
َخ ْ
قائال" :خال ًفا لِسا كاف م َّ
تػق ًعا ،لع يكغ الذعػر العاـ في السؤتسخ
إلى و ازرة الخارجية البخيصانية ً
ُ
ِ
شاىزا ِ
عشيفا"(.)2
بذ َّجة لبخيصانيا ،بيشسا كاف السػقف ضج الرييػنية ً
ُم ً
غيخ َّ
أف نحػ مئة شخرية وششية مغ وفػد سػريا وفمدصيغ وشخؽ األردفِ ،م َّسغ شاركت
قخرات السؤتسخ التافية .وليحا سارعت
بس َّ
في السؤتسخ بفاعمية ،أبجت خيبة أمميا حياؿ ما وصفتو ُ
التحخر العخبي إلى عقج مؤتسخ شبابي قػمي ،بعج انفزاض مؤتسخ
مع ُمسِثّميغ عغ حخكة
ُّ
بمػداف مباشخة ،بتاريخ  12أيمػؿ (سبتسبخ) 1937ـ ،لمبحث في ما ي ِ
سكغ اتخاذه مغ إجخاءات
ُ

()1

لسديج مغ السعمػمات عغ الذخريات األردنية التي شاركت في السؤتسخ ،انطخ :جخيجة الجديخة،
دمذق ،عجد خاص ( ،)696-10تاريخ  15أيمػؿ (سبتسبخ) 1937ـ ،ص20؛ السؤتسخ العخبي

()2

القػمي في بمػداف 1937ـ ،ص.68-67

الكيالي ،تاريخ فمدصيغ الحجيث ،ص.335
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فاعمة إلجياض البخنامج البخيصاني– الرييػني بخرػص التقديع( .)1وقج انعقج السؤتسخ في
أحج السقاىي العامة في بمجة الدبجاني ،وشارؾ ؼيو عجد مغ رمػز الحخكة الػششية األردنية ،وكاف
أما أبخز تػصيات السؤتسخ
عمى رأسيع صبحي أبػ غشيسة ،وفخحاف الذبيالت ،ودمحم حجازؼّ .
فكانت تػحيج شباب العخب القػمييغ في معخض الترجؼ لمس َّ
خصط االستعسارؼ( .)2وقج اعتقمت
ّ
ُ
الدمصات األردنية أعزاء الػفج األردني السذارؾ بعج عػدتيع مباشخة ،في محاولة مشيا لتحجيع
ُّ
وتصمعاتو القػمية(.)3
الحخاؾ الػششي ،وعخقمة مداعيو

األول ابغ الحديغ لح ِّ القزية ال مدصيشية عام
لجشة (وودهيج) ومذخوع األميخ عبج هللا َّ
2:49م;
ِ
في ِّ ُّ
األوؿ ابغ الحديغ
تخدية
أصال ،رأػ األميخ عبج هللا َّ
ً
الس ّ
ضل تأزـ األوضاع الدياسية ُ
حل القزية الفمدصيشية بخوية مغ دوف تأخيخ ،و َّ
أف الػضع في األراضي الفمدصيشية
َّأنو َّ
يتعيغ ُّ
َّ
ناجعا إلنقاذ البالد مغ الخصخ الرييػني
اء
عالجا
ويتصمب
يديخ نحػ الياوية،
ً
ً
ً
فاعال وإجخ ً
الجاثع عمى فمدصيغ(.)4

عساف بتاريخ  10حديخاف (يػنيػ)
في أثشاء زيارة أعزاء لجشة (وودىيج) مجيشة ّ
1938ـ( ،)5الحع ىؤالء َّ
مثيال؛ إذ سارت في
أف السجيشة قج أضخبت إضخًابا
شامال لع تذيج لو ً
ً
شػارعيا مطاىخة كبيخة وصاخبةَّ ،نجدت بالتقديع ،وبدياسة الحكػمة البخيصانية ،ونادت بالػحجة

َّ
محامي
عساف مباشخة -بخؾية مغ
واالستقالؿ .وقج تمقت المجشة -بعج وصػليا إلى العاصسة ّ
ِّ
نرو" :أىل عساف السزخبػف اليػـ
ومالكييا كاف ًة ،جاء فييا ما ُّ
وتجارىا ووجػىيا ّ
السجيشة ّ
استشكار لمدياسة التي أ ِ
ُرسمت لجشتكع مغ أجميا ُيعمِشػف َّ
أف كل سياسة ال تقػـ عمى تػؾيف
ًا
()1

زعيتخ ،الحخكة الػششية الفمدصيشية 1939-1935ـ ،زعيتخ ،يػميات أكخـ زعيتخ ،ص325-324؛

()2

زعيتخ ،يػميات أكخـ زعيتخ ،ص.325-324

الكيالي ،عبجالػىاب ،مرجر سابق ،ص.335

()3

جخيجة الذباب ،القاىخة ،العجد ( ،)368تاريخ  13تذخيغ األوؿ (أكتػبخ) 1937ـ ،ص.4

()5

زعيتخ ،يػميات أكخـ زعيتخ ،ص.381

()4

عبجاليادؼ ،السدألة الفمدصيشية ،ص.48
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ِ
أف تبػء بالفذل،
اليجخة الرييػنية ،والتدميع بديادة العخب واستقالليع في فمدصيغ ،ال ُيسكغ ّإال ْ
نتسشى دواميا بيغ بخيصانيا العطسى والعخب"(.)1
وفقجاف الثقة التي ّ
ِ
تػجي ًة إلى مجيشة الدمط ،فػججت السجيشة
عساف ُم ّ
بعج ذلظ غادرت المجشة العاصسة ّ
م ِ
شامال؛ إذ خخج األىمػف والصمبة مشح الرباح الباكخ في مطاىخة كبيخة ،تيتف
زخبة إضخًابا
ً
ُ

ػحجة ،وتشادؼ بدقػط المجشة الفشية .وقج ساور الحكػمة القمق مغ تبعات ىحه
الس َّ
لفمدصيغ العخبية ُ
ٍ
الذبافَّ ،
عشجئح استجعى قائسقاـ
استسخت بدخع أكبخ،
لكغ السطاىخة
َّ
السطاىخة؛ فاعتقمت ً
عجدا مغ ّ
أف الس ِ
ِ
تطاىخيغ أجبخوه عمى
السزخبيغ في محاولة إلقشاعيع بإنياء اإلضخاب .غيخ َّ ُ
الدمط ُ

اإلفخاج عغ السعتقميغ ،واضصخت المجشة بدبب ذلظ إلى العجوؿ عغ دخػؿ مجيشة الدمط،
التػجو نحػ الغػر .وفي ىحه األثشاء ،خصب بعس الس ِ
تطاىخيغ ،ثع أبخؽ زعساء الدمط ورمػز
و ُّ
ُ
استشكار لمدياسة الخخقاء التي أ ِ
ُرسمت لجشتكع
ًا
الحخكة الػششية فييا البخؾية اآلتية" :أضخبشا اليػـ
رفزا باتِّا التقديع ودخػؿ الييػد إلى شخقي األردف ،ونصالب بسشع اليجخة
ألجمياَّ ،إنشا نخفس ً
جة"(.)2
الرييػنية ،وإعصاء فمدصيغ العخبية استقالليا ُم َّ
ػح ً

سكانيا بحلظ ،حتى أضخبػا
ثع َّ
إف عمع ّ
قخرت المجشة الحىاب إلى مجيشة الكخؾ ،وما ْ
شامال  ،وسار شمبة السجارس بسطاىخة إلى كشيدة الالتيغ التي ندؿ فييا أعزاء المجشة.
إضخًابا
ً

أف غادروا الكخؾ م ِ
دخعيغ إلى الصفيمة ،فعاجميع زعساء الكخؾ بالبخؾية
ولع يمبث أعزاء المجشة ْ
ُ
اآلتية" :فكخة التقديع تخالف أماني العخب والسدمسيغ في جسيع أنحاء العاَلع ،أىالي الكخؾ
زخبيغ والس ِ
الس ِ
تطاىخيغ يدتشكخوف ىحه الفكخة السذؤومة"(.)3
ُ
ُ
()1

انطخ :زعيتخ ،أكخـ ،وثائق الحخكة الػششية الفمدصيشية 1939-1918ـ ،مؤسدة الجراسات

الفمدصيشية ،بيخوت1979 ،ـ ،ص ،484-481وسيذار إليو الحًقا :زعيتخ ،وثائق الحخكة الػششية
الفمدصيشية؛ الدعجؼ ،الحخكة الػششية األردنية ،ص.208

()2

زعيتخ ،وثائق الحخكة الػششية الفمدصيشية ،ص482-481؛ شخبيغ ،أحسج ،فمدصيغ في خصط

()3

زعيتخ ،وثائق الحخكة الػششية الفمدصيشية ،ص.482

الرييػنية واالستعسار 1939-1922ـ ،جامعة الجوؿ العخبية ،القاىخة1972 ،ـ ،ص.163
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بيانا شجيج الميجة،
عساف ً
وفي الػقت نفدو ،أصجرت لجشة الجفاع عغ فمدصيغ في مجيشة ّ
حسمت ؼيو عمى االستعسار وأذنابو وأساليبو ،م ِ
نز عمى
دتشكخة مؤامخة التقديع ،وذلظ بسيثاؽ َّ
ُ
وجػب دحس الس َّ
خصط الرييػني ،ونبح كل شخز ،أو ىيئة ،أو دولة ،أو حكػمة تقبل
ُ
()2
()1
ُمة العخبية .
ؤيِجه  ،والشطخ إلى ىؤالء
جسيعا بػصفيع أعجاء لأل َّ
التقديع ،أو تُ ّ
ً
وفي ىحا الدياؽ ،نجح قادة الحخكة الػششية األردنية في إقشاع بعس شيػخ العذائخ
بالتػؾيع عمى عخائس تُ ِ
شاىس عسمية التقديع ،وتتػيج األميخ عبج هللا عمى فمدصيغ ،بعجما
أميخ عمى شخؽ األردف عاـ 1921ـ .وبالسثل ،نجح قادة الحخكة الػششية
َّتػجتو بخيصانيا ًا
الفمدصيشية في التػؾيع عمى الس ِّ
حكخة نفديا ،ثع أرسمػىا إلى األميخ عبج هللا ،الحؼ كاف في لشجف
ُ
()3
لحزػر احتفاالت تتػيج السمظ جػرج الدادس .
ججا اإلشارة إلى السذخوع الحؼ َّ
مغ السيع ِّ
األوؿ ابغ الحديغ لتدػية
قجمو األميخ عبج هللا َّ

القزية الفمدصيشية بتاريخ  23أيار -مايػ 1938ـ ،في أثشاء زيارة لجشة (وودىيج) إلى األردف؛

تزسغ السذخوع البشػد اآلتية(:)4
إذ
َّ
-1

تزع فمدصيغ وشخؽ األردف.
تذكيل مسمكة عخبية ُم َّ
ػحجة ُّ
مشح الييػد إدارة مختارة في السشاشق التي ُيسِثّمػف فييا األكثخية.
الس َّ
أف تكػف أعجاد السياجخيغ
حجدة لمييػد؛ عمى ْ
قرخ اليجخة الييػدية عمى السشاشق ُ

-4

مشع الييػد مغ شخاء أر ٍ
أؼ مياجخ في السشاشق العخبية.
اض ،أو إدخاؿ ِّ
ػحجة.
الس َّ
مشح العخب وحجىع حق قبػؿ السياجخيغ الييػد في مشاشق الجولة العخبية ُ
تخؽيف قيػد االنتجاب البخيصاني عمى الجولة الججيجة.

-2
-3

إلييا بشدب مشصؿية.

-5
-6
()1

دروزة ،حػؿ الحخكة العخبية الحجيثة ،ج ،3ص.161

()2

دروزة ،حػؿ الحخكة العخبية الحجيثة ،ج ،3ص.167

()4

الحديغ ،عبجهللا بغ ،اآلمالي الدياسية ،مصبعة خميل نرخ ،عساف1939 ،ـ ،ص.111-110

()3

بذيخ ،جحور الػصاية األردنية ،ص.136
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-7
-8

قتخحة َّ
مجة ( )10سشػات.
الس َ
إبقاء ّ
القػات البخيصانية في أراضي الجولة ُ
تحجيج ميمة زمشية مقجارىا ( )10سشػات لمتكيُّف مع الػضع الججيج ،مشيا ( )8سشػات
ِ
ِّ
ؼي َّ
حجد فييسا القخار الشيائي
الستبّقيتاف ُ
تكػف محال لالختبار والسخاؾبةّ .
أما الدشتاف ُ
بخرػص تقخيخ السريخ ،وإنياء االنتجاب ،وإعالف االستقالؿ.
مثل ىحا السذخوع ِّ
لقج َّ
حال مثاليِّا لمقزية الفمدصيشية مغ وجية نطخ األميخ عبج هللا

األوؿ ابغ الحديغ؛ َّ
ض ِسغ وحجة فدصيغ مع شخؽ األردف ،وحافع  -في الػقت نفدو-
َّ
ألنو َ
استقالال ذاتيِّا ،وأبقى العخب أغمبية ساحقة
عمى السرالح البخيصانية في السشصقة ،ومشح الييػد
ً

في الجولة الججيجة .غيخ َّ
بح َّجة َّأنو ليذ مغ اختراصيا
أف لجشة التقديع رفزت ىحا السذخوعُ ،
الشطخ ؼيو(.)1

وبالسثل ،قابمت المجشة العخبية واألحداب الفمدصيشية والرحافة مذخوع األميخ عبج هللا
ِ
دة
باالستشكار والخفس ،وجابت السطاىخات مختمف مجف فمدصيغ واألقصار العخبيةُ ،م ّشج ً
بالسذخوع(.)2
لسخ ِاسل صحيفة (فمدصيغ) ،قاؿ ؼيو:
بعج ذلظ أدلى ُّ
سسػ األميخ عبج هللا بترخيح ُ
ِ
ُقجـ
أف أ ّ
أف ألدـ الرست والحالة في فمدصيغ عمى ما تعخؼ ،ويعخؼ العاَلع كمو ،فخأيت ْ
ُ"يؤلِسشي ْ
ٍ
حل ججيج ُي ِشقح البالد مغ التقديع الحؼ رفزو العخب ،وما زالػا يخفزػنو،
لمجشة مذخوع ّ

وسيثابخوف عمى رفزو إلى الشياية"(.)3

األوؿ -أكتػبخ مغ عاـ 1937ـ َّ
تججدت الثػرة الفمدصيشية؛ ما دفع
في شيخ تذخيغ َّ

َّ
ولكغ ذلظ لع ُي ْث ِغ
الدمصات البخيصانية في إمارة شخؽ األردف إلى تذجيج إجخاءاتيا القسعية،

الذعب األردني ومؤسداتو الػششية عغ االستسخار في مذاركة الذعب الفمدصيشي شخؼ الكفاح
َّ
الثػار أنابيب الشفط،
السدمح؛ فانجلعت الثػرات السحمية ،وبخاصة في إقميع عجمػف؛ إذ ىاجع ّ
ُ
()1

محافطة ،تاريخ األردف السعاصخ ،ص109

()3

جخيجة فمدصيغ ،يافا ،العجد ( ،)3835تاريخ  28أيار (مايػ) 1938ـ ،ص.4

()2

عبجاليادؼ ،السدألة الفمدصيشية ،ص.81
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وقػات فخدريظ بيظ (Peake
القػات األردنية ّ
وندفػىا ،وزرعػا األلغاـ في السشاشق التي سمكتيا ّ
)ُّ Frederick
تجسعػا في السشصقة ،في
لتعقب السشاضميغ األردنييغ والدػرييغ والعخاقييغ ،الحيغ َّ
محاولة لسشعيع مغ السذاركة في الثػرة ،ال سيَّسا أواخخ عاـ 1937ـ ،حيغ َّ
اشتجت عسميات قسع
قػات االحتالؿ البخيصاني والحخكة الرييػنية؛ إذ رأت ؾيادة الحخكة الػششية
الثػرة عمى يج ّ
فقخرت تشفيح عسميات عدكخية في
األردنية ضخورة تخؽيف الزغط عغ الثػرة في فمدصيغَّ ،

مشاشق إمارة شخؽ األردف ،حيث ىاجست فخؽ الثػرة الزاربة دار الحكػمة في إربج ،وجخش(،)1

فزال عغ مخافخ األمغ التي انتذخت في مختمف األرجاء.
ومأدبا ،والدمط ،والصفيمة ،وعجمػف،
ً

وفي الػقت ن فدو ،سارعت السؤسدات الػششية الصالبية إلى إعالف اإلضخاب؛ فانجلعت في

عساف وإربج والدمط والكخؾ مطاىخات شالبية صاخبةَّ ،
ووزعت مؤسدات الحخكة الػششية
ّ
األردنية مشذػرات تُ ِّ
حخض الجساىيخ األردنية عمى الثػرة ،واالنتفاض عمى الحكع القائع بػصفو
()2
حكسا استعساريِّا م ِّ
الستسِثّمة في
األردنية،
الجساىيخ
لصسػحات
ا
ف
خال
يعسل
،
تحي ًال لالنتجاب
ً
ُ
ُ
ً
التحخر و ُّ
التقجـ والػحجة.
ُّ

فقخرت إيقاؼ التجريذ لصمبة
سارعت الدمصات السحمية إلى مػاجية الحخاؾ الصالبي وقسعو؛ َّ

كبيخ مغ
عجدا ًا
السخحمة الثانػية في مختمف مجارس البالد ،و َّ
أقخت ُح ْدمة مغ العقػبات ،شالت ً
الصمبة الػششييغَّ ،
وتسثمت في الصخد مغ السجارس ،واإلبعاد ،واإلقامة الجبخية(.)3

تعقيجا؛ إذ َّ
غيخ َّ
التصػع في صفػؼ السقاومة
امتجت حخكة
أف الػضع أصبح أكثخ
ُّ
ً
وقػات الحجود ،حتى َّ
إف بعزيع
األردنية إلى أوساط
ّ
الزباط واألفخاد في الجير األردنيّ ،

خالفػا أوامخ ؾياداتيع ،ورفزػا مالحقة السشاضميغ ُّ
وتعقبيع ،أو مشعيع مغ السذاركة في الثػرة،
الثػار في معدكخات التجريب التي أُؾيست أواخخ
في حيغ أرسل آخخوف األسمحة والحخائخ إلى ّ

()1
()2
()3

السػسى ،سميساف ،إمارة شخقي األردف ،ص.244

جخيجة الذباب ،القاىخة ،العجد ( ،)372تاريخ  10كانػف الثاني -يشايخ 1937ـ ،ص3؛ جخيجة

الذباب ،القاىخة ،العجد ( ،)373تاريخ  11كانػف الثاني -يشايخ 1937ـ ،ص.3
السػسى ،والساضي ،تاريخ األردف في القخف العذخيغ ،ص.455
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التجسع والتعبئة والتشديق مع ؾيادة
عاـ 1938ـ في مشاشق عجمػف وإربج ،وأشخفػا عمى نقاط
ُّ

الثػار في السشاشق
الثػرة في فمدصيغ ودمذق ،وعمى مخاكد االستخاحة والعالج التي أنذأىا ّ
ِ
تخرريغ األردنييغ( ،)1وىػ ما دفع األميخ عبج هللا إلى
نفديا ،وقاـ عمييا عجد مغ
ّ
الس ّ
األشباء و ُ
فزال عغ مدارعة نطاـ
ضباط أردنييغ مغ ذوؼ الختب الخؼيعة في الجير(،)2
ً
إقراء سبعة ّ
دولة اإلمارة مصمع عاـ  1938ـ إلى إبعاد عجد مغ زعساء البالد الػششييغ إلى مشاشق بعيجة،

نطخ إلى
وعمى رأسيع الذيخ حجيثة الخخيذة ،واألميخ صالح الغداوؼ ،والذيخ دمحم الحمقي؛ ًا
"تذجيعيع لمس ِّ
حخضيغ ،وتشطيسيع لدمدمة مغ األعساؿ التي مغ شأنيا مداعجة العرابات وؾيادة
ُ
اإلرىاب ،واإلخالؿ باألمغ"(.)3

بالخغع مغ تمظ اإلجخاءات القسعيةَّ ،
فإف عديسة الحخكة الػششية األردنية لع تفتخ أو

عاما في الثامغ مغ شيخ تسػز -يػليػ عاـ 1938ـ،
تزعف؛ فقج أعمشت الحخكة إضخًابا ِّ
بعسافَّ ،
تقجميع
ًا
انترار لمثػرة الفمدصيشية ،وسار نحػ ( )5000شخز مغ انرارىا في مطاىخة ّ
تػجيػا إلى السقخ األميخؼ ،حيث َّ
قجمػا لألميخ عبج
ثع َّ
شيػخ الؿبائل وزعساء البالد الػششيػفَّ ،
تزع قائس ًة بالسصالب الػششية .بعج ذلظ سار الس ِ
تطاىخوف إلى مبشى رئاسة الػزراء،
هللا عخيزة
ُّ
ُ
حيث خصب ىشاؾ عجد مغ قادتيا ،وىاجسػا في خصبيع الحساسية البخنامج االستعسارؼ
وفجا مشيع بخئاسة كميب باشا الذخيجة لتقجيع
البخيصاني– الرييػني في السشصقةَّ ،
ثع اختاروا ً
عساف(.)4
احتجاج إلى السعتسج البخيصاني في ّ

التصػع في صفػؼ الثػرة الفمدصيشية إلى أوجيا في مشترف عاـ
وصمت حخكة
ُّ
َّ
تحخكت فخؽ الس ِ
وتسكشت مغ دخػليا
تصػعيغ مغ شبيبة البالد صػب فمدصيغ،
1938ـ؛ إذ َّ
ُ ّ
َّ
ترجت مع كتائب الثػرة  -في مختمف مشاشق فمدصيغ -لجير
لمسذاركة في الثػرة ،حيث
()1

Jarvis, C.S. Arab Command, P. 146.

()3

بذيخ ،جحور الػصاية الياشسية ،ص.142-141

()2
()4

الراي  ،الياشسيػف وقزية فمدصيغ ،ص.104
زعيتخ ،يػميات أكخـ زعيتخ ،ص.410-408
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االنتجاب البخيصاني والعرابات الرييػنية ،وسقط العجيج مغ عشاصخىا شيجاء عمى ثخػ
فمدصيغ .ومغ ذلظ ،ما نذختو صحف دمذق بتاريخ  20آب (أغدصذ) 1938ـ ،ونعت ؼيو
ُمة العخبية الذابَّيغ األردنييغ
شييجيغ أردنييغ" :يشعى السكتب العخبي القػمي في دمذق إلى األ َّ
ِ
المحيغ َّألفا مفخزة مغ شباب األردف
السجاىجيغ الباسميغ عمي العبػيشي وعبج الخحسغ الشججاوؼ،

الس َّ
قجسة ،واستُذ ِيجا بعج معخكة حامية الػشيذ ،وكاف استذيادىسا
لاللتحاؽ بالثػرة الفمدصيشية ُ
رمد شخ ًيفا لتزامغ العخب اإلجساعي لمجفاع عغ فمدصيغ .وقج َّ
تألف وفج مغ خيخة شباب الدمط
ًا

()1
ثع التحق
مثيال" َّ .
إلحزار جثسانيسا ،ودفشيسا في الدمط باحتفاؿ لع تذيج شخؽ األردف لو ً
بخكب الذيادة عجد آخخ مغ شباب إمارة شخؽ األردف ،عمى رأسيع أحسج الشعساف العصيات،
ويعقػب الشججاوؼ (الدمط) ،وجساؿ الجقة – الحؼ ُد ِفغ بتاريخ  14تذخيغ الثاني (نػفسبخ)
1938ـ– وال تداؿ رسػـ ىؤالء الذيجاء ضاىخة في الدمط وعساف ،م ِّ
جة وحجة الكفاح األردني
ؤك ً
ّ
ُ

الفمدصيشي(.)2

قخر قادة الثػرة في دمذق ضبط عسمية الكفاح الس َّ
دمح ،ال سيَّسا بعج
في ىحه األثشاءَّ ،
ُ
التحاؽ عجد كبيخ مغ السشاضميغ الدػرييغ والعخاقييغ بحخكة السقاومة األردنية في شساؿ األردف،
وتشديق عسميات الثػرة العدكخية ،وتأشيخ الكفاح الس َّ
دمح ،وتػسيع نصاؽ العسل والسقاومة ضج
ُ
االستعسار البخيصاني؛ لحا عسمػا عمى تذكيل ؾيادة ميجانية لمثػرة في إمارة شخؽ األردف ،حسمت
اسع الؿيادة العامة لمثػرة العخبية الكبخػ في شخؽ األردف .وفي مشترف عاـ 1938ـ ،تمّقى

تتزسغ
عجد مغ الذيػخ والدعساء في الذساؿ األردني رسائل مغ بعس قادة الثػرة في دمذق،
َّ
َّ
الثػار في مشاشقيع ،وعمى التعاوف معيع(.)3
حثيع عمى قبػؿ ّ
()1
()2

()3

زعيتخ ،يػميات أكخـ زعيتخ ،ص.433

أبػ نػار ،عمي" ،محكخات المػاء عمي أبػ نػار قائج الجير األردني 1956ـ" ،جخيجة الؿبذ ،الكػيت،

العجد ( ،)6209تاريخ  23آب (أغدصذ) 1989ـ ،ص ،9وسيذار إليو الحًقا :أبػ نػار" ،محكخات
المػاء عمي أبػ نػار"؛ السػسى ،إمارة شخقي األردف ،ص.304
أبػ نػار" ،محكخات المػاء عمي أبػ نػار" ،ص9؛ السػسى ،إمارة شخقي األردف ،ص.341-340
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في صيف العاـ نفدو ،أغارت بعس فخؽ الثػرة الزاربة في إمارة شخؽ األردف عمى

مخفخ (كخيسة) في غػر األردف ،وىاجست فخقة أُخخػ مخفخ (أـ الخماف) في الثالث مغ شيخ
تذخيغ الثاني (نػفسبخ) عاـ 1938ـ ،تبعو ىجػـ آخخ عمى مخفخ (شػنة نسخيغ) في غػر

األردف ،في اليػـ الدابع مغ الذيخ نفدو ،وقج استػلت تمظ الفخؽ عمى األسمحة والحخائخ التي
كانت مػجػدة في ىحه السخافخ(.)1

وكانت وحجات مغ ىحه الثػرة قج رابصت عمى شخيق البحخ السيت– أريحا ،في انتطار

َّ
سيارات ،في
وتسكغ مقاتمػىا مغ مياجسة قافمة
سيارات شخكة البػتاس الييػدية،
ُّ
تزع (ّ )8
ّ
سيارات
األوؿ مغ شيخ تذخيغ َّ
َّ
األوؿ -أكتػبخ عاـ 1938ـ ،وقتمػا ( )20ييػديِّا ،وأحخقػا ّ
القافمة كميا(.)2

بالتػازؼ مع خط الثػرة ىحا ،شيجت اإلمارة حخكة تأديب وعقاب ،أشخؼ عمييا عشاصخ

الحخكة الػششية األردنية ،وشالت الحيغ خخجػا عمى السيثاؽ الػششي األردني ،ورفزػا االنرياع
تعخض
لق اخرات اإلجساع الػششي ،في مقاشعة مؤسدات الحخكة الرييػنية تجاريِّا وسياسيِّا؛ إذ َّ
أف تُْق ِجـ عمى إحخاؽ
ىؤالء لمسداءلة والعقاب مغ شخؼ الحخكة الػششية ،التي أنحرتيع قبل ْ
مستمكاتيع(.)3

في السقابل ،اتخح فخدريظ بيظ )ُ (Peake Frederickج ْسمة مغ اإلجخاءات لسشع
العشاصخ الػششية األردنية خاصة والعخبية بػجو عاـ مغ االلتحاؽ برفػؼ الثػرة ،والحيمػلة
دوف ُّ
تدمل ىحه العشاصخ إلى فمدصيغ لمسذاركة في شخؼ مقاومة االحتالؿ البخيصاني

واالستيصاف الرييػني العشرخؼ .ومغ ىحه اإلجخاءات ،بشاء عذخات السخافخ في إربج،

وعجمػف ،وخخبة فحل ،والسفخؽ ،واألغػار ،وغيخىا مغ السشاشق()4؛ ب ْػي َة ُّ
تعقب السشاضميغ،
ُ َ
()1

السػسى ،إمارة شخقي األردف ،ص.341

()2

ياسيغ ،الثػرة العخبية الكبخػ ،ص.240

()4

Jarvis, C.S. Arab Command, P. 147.

()3

الراي  ،الياشسيػف وقزية فمدصيغ ،ص.104
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ُّ
وتدمل الس ِ
تصػعيغ عبخ الحجود األردنية لاللتحاؽ برفػؼ
ومشع تيخيب األسمحة والحخائخ
ُ ّ
كل مغ
أف ُع ِقج اجتساع عدكخؼ في مشصقة جياد (سسخ) ،حزخه ّّ
الثػرة .حجث ذلظ كمو بعج ْ

األميخ عبج هللا ،والسشجوب الدامي البخيصاني ،ووكيل السشجوب الدامي الفخندي لدػريا ولبشاف،

والقائج العاـ لمجير البخيصاني في فمدصيغ ،وأركاف حخبو .وقج انتيى االجتساع إلى اتخاذ قخار

يفزي ببشاء السخافخ عمى الحجود وتشطيع ىحه العسمية ،إلى جانب التعاوف السذتخؾ بيغ

أؼ مغ البمجيغ
الدمصات في البمجاف الثالثة لحفع األمغ في البمج الػاحج عشج وقػع حػادث في ٍّ
اآلخخيغ(.)1

()1

جخيجة الجديخة ،دمذق ،العجد ( ،)622تاريخ  15نيداف (أبخيل) 1937ـ ،ص.3
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البيػغخافيا والتاري
الجكتػر عديد زروقي

يقػؿ عبج هللا العخوي" :مػضػع كتابشا ىػ السؤرخ ال التاريخ ،التاريخ كرشاعة

ال التاريخ كسجسػع حػادث الساضي .ىجفشا ما يجخؼ في ذھغ رجل يتکمع عغ وقائع ماضية،

تحجده حخفتو داخل مجتسعو .سششتيي بالزخورة واالسترحاب إلى
مغ مشطػر خاص بوّ ،
مدائل متفخعة ،إلى الػسائل واألىجاؼ ،إلى األساليب واألشكاؿ ،ولكغ سشحخص عمى أف نبقى
أوؼياء لمسقػلة الخئيدية ،وىي أف الذيء السمسػس الػحيج الحؼ ال يسکغ أف يجادؿ ؼيو أحج ،ىػ
وجػد ميشة السؤرخ".

1

عخفت عالقة البيػغخاؼيا  biographieبالتاريخ مدا ار متقمبا ،لسا أثارتو مغ

إشكاالت وغسػض لجػ السؤرخيغ .وىػ ما أفزى بيا ألف تكػف في قمب انذغاالتيع .فسا بيغ
الشطخ إلييا كجشذ أدبي ليذ إال ،وإلى كتابتيا كسختدقة شيمة القخنيغ 19و 20ـ وحتى سشػات

الثسانيشات ،وإلى اعتبارىا كحلظ ىجيشة بيغ التاريخ واألدب 2،ثع المجػء إلييا بيجؼ اختبار
صحة الفخضيات العمسية الستعمقة بالسسارسات واالشتغاؿ الفعمي لمقػانيغ والقػاعج االجتساعية.

3

 -1عبج هللا العخوؼ :م ػم التاري  ،مشذػرات “السخکد الثقافي العخبي" ،بيړوت  -لبشاف ،ط ،1997 ،3
ص.17:

2

-Philippe Hamman, « François Dosse, Le pari biographique. Écrire une vie »,

Questions de communication [En ligne], 9 | 2006, mis en ligne le 30 juin 2006,
Consulté le 25 Aout 2022. URL : http://

questionsdecommunication.revues.org/7965

-Levi Giovanni. Les usages de la biographie. In: Annales. Économies,

3

Sociétés, Civilisations. 44ᵉ année, N. 6, 1989. pp. 1325-1336. doi :

10.3406/ahess.1989.283658 http://www.persee.fr/doc/ahess_03952649_1989_num_44_6_283658
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وىػ ما انعكذ عمى مكانتيا ضسغ الكتابة والبحث التاريخييغ .فقج تع إىساليا سشيغ شػيمة ،قبل

أف تدتعيج تألقيا بفزل جيل ججيج مغ مؤرخي الحػليات خالؿ العقجيغ األخيخيغ مغ القخف
العذخيغ.

ىحا التقمب تحكع ؼيو مدار تصػر الكتابة التاريخية ،الحؼ تأثخ بجوره بعػامل عجة تجاخل

فييا الدياسي بالفكخؼ بالعمسي باالجتساعي .فسا السقرػد بالبيػغخاؼيا ه وما ىي العػامل

والحيثيات التي كانت وراء رفزيا أوال ،ومغ ثع انبعاثيا بجءا مغ ثسانيشيات القخف العذخيغ ه
وما ىي اإلضافة الشػعية التي قجمتيا لمكتابة والبحث التاريخييغه
 -2تعخيف البيػغخافيا;
البيػغخاؼيا كمسة مغ أصل يػناني تتخكب مغ قدسيغ" :بيػ"  bioومعشاىا،

الحياة ،ثع غخاؼيا  graphieوتعشي كتابة ،لتذيخ الكمسة إلى كتابة قرة حياة شخز ما.
وتقابميا في المغة العخبية كمسة الديخة .1عمى أف الكمسة السدتعسمة في مجاؿ كتابة التاريخ تبقي
-1الديخة لغة و اصصالحا :استعسمت لفطة الديخة في القخآف الكخيع ،قػلو تعالى (سشعيجىا سيختيا األولى)

.القخآف الكخيع سللػرة شل :اآية  .21- 20لغ ػػة :في لداف العخب سار بيع سيخة حدشة و الديخة " الييئة "
و سيخ الديخة" حجث أحاديث األوائل" .ابغ مشطػػػر لدان العخل ،السحيط ،،دار الجيل ،بيخوت_لبشاف ،ط 1

،مج  ،1997 ،3ص " .378ونجج تعخيف آخخ في القامػس السحيط الديخة " الزخب مغ الديخ"  ،و

الديخة بالكدخ" الدشة" "و الصخيقة " ،و " السيدة" و" الييئة" ،والديخة بالفتح :الحؼ يقج مغ الجمج.ج سيػ".
في ػ ػػخوز أبػادؼ ،القامػس السحيط ،بيت األفكار الجولية ،بيخوت  ،2004 ،ص  " .870و الديخة ىي

"شخيقة الحياة " "و الدشة "و" الييئة" .يدخؼ الدػػيج دمحم ،جامس الديخة  ،دار الػفاء لمصباعة والشذخ والتػزيع
 ،السشرػرة  ،ط  2005 ،2صز  . 8 -7أما في السعجع السفرل فيي سيخة الحياة أو تخجسة الحياة و
ىي عبارة عغ تخجسة حياة احج األعالـ" .محس ػػج التػػػ نجي السعجع الس ر في األدل،ج، 1دار الكتب

العمسية بيخوت لبشاف ،ط  ، 1999 ،2ص .536

اصصالحا " :الديخة ىي نػع أدبي يعخؼ بحياة عمع أو مجسػعة مغ األعالـ ،أو ىي الدخد الستابع لجورة حياة

شخز وذكخ وقائع التي جخت لو أثشاء مخاحل ىحه الحياة ،و ليذ تعخيف الديخ اصصالحيا قاد ار عمى

اإللساـ بكل تفريالتيا أو صػرىا السختمفة " .ابخاـيع الد ػػعافيغ وآخخوف ،أساليب التعبيخ األدبي  ،دار
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ىي البيػغخاؼيا .يسكغ التفخيق بيغ الديخة الحياتية ( الغيخية)  biographieوالتي يكتبيا كاتب
عغ شخز آخخ  ،وبيغ الديخة الحاتية  autobiographieالتي يكتبيا الذخز عغ نفدو ،وقج
كانت الديخة الحياتية ( البيػغخاؼيا ) أسبق في الطيػر مغ الديخة الحاتية حيث يخجعيا بعس
الباحثيغ إلى الحزارة السرخية القجيسة حيشسا دونت حياة السمػؾ والقػاد عمى أحجار السعابج
والسقابخ واألىخامات..
تسيدت الكتابات التاريخية الدابقة باعتشائيا بحياة األبصاؿ وسيخ العطساء .حيث تسيد ىحا
الشسػذج مغ الكتابة بالتخكيد عمى فخد أو شخرية ميسة ،وبدخد وتتبع حياتيا مغ الػالدة حتى
الػفاة .وىػ بحلظ يقتخب مغ الخواية الػاقعية 1.وىػ ما أسساه كحلظ

"فخاندػا دوس"

 : François DOSSEبالدمغ البصػلي في البيػغخاؼيا ،و السستج مغ العرخ القجيع حتى
الحؿبة الحجيثة ،وكانت وضيفتيا األولى ىي تخويج نسػذج أخالقي لؿيع تشقل لألجياؿ الالحقة،
مغ خالؿ إيخاد أعساؿ "بمػتارؾ"

2

"سػيِتُػف"
 Plutarqueو ُ

1

Suétone

كشسػذج لجػ

الذخوؽ  ،عساف ،ط ، 1997 ،1صز  " . 192 - 191أما صبخؼ مدمع حسادؼ ؼيعخفيا عمى أنيا تاريخ

حياة أؼ Biographieأو بعبارة أخخػ ،إنيا حياة إنداف مشح ولج إلى أف مات .و إنداف عطيع تدتحق حياتو

التدجيل بشػع خاص أو إنداف تشفخد حياتو بدسات تدتحق التدجيل عغ سائخ األناسي " .صبخؼ مدمع
حس ػ ػػادؼ  ،اثخ التخاث الذعبي في الخواية العخاقية الحجيثة ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ  ،بيخوت ،ط
 ،1980 ،1ص  " .63ويعخفيا إحداف عباس بأنيا ليدت مغ األدب السدتسج مغ الخياؿ بل ىي أدب

تفديخؼ ...الديخة تداوج متعادؿ بيغ حقائق التاريخ والقػػ الستخيمة البارعة في الححؼ و اإلثبات و

البشاء .".إحد ػ ػػاف عب ػػاس فغ الديخة  ،دار الذخوؽ عساف االردف ،ط  ،1988 ،5ص .90

-Une querelle des Anciens et des Modernes ? La biographie historique entre

1

tradition et novation, Colloque tenu à Paris-Sorbonne le vendredi 30 janvier
2009.

 -2بمػتارَ  -باليػنانى پمػتارخػس (ح  )57-231.مؤرخ و ناقج يػنانى كبيخ يعتبخ مغ اكبخ

مؤرخي الديخ و التخاجع فى العالع القجيع.
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اإلغخيق و الخوماف ،ثع عبخ كتابة سيخ القجيديغ التي عخفيا القخف الػسيط ،والتي رامت

بجورىا تشػيخ القارغ تصػر بعجىا مفيػـ البصل في غزػف ندعة محاربة التجيغ
(السديحية) ،ليربح القخف 17ـ ،بامتياز زمغ عبادة البصل ابتجاء مغ شخز السمظ لػيذ 14

 ، Louis XIVوالحقا

الخجل العطيع العمساني خالؿ الثػرة الفخندية (نابميػف بػنابارت)

 ، Napoléon Bonaparteثع مع القػمية التي رفعت دائسا مغ شأف الذخريات السحاربة (
جيغ دارؾ2 .Jeanne d'Arc )....
 -3أسبال أفػل الشػع البيػغخافي;
استسخت الكتابة البيػغخاؼية في الحزػر مع السجرسة الػضعانية ،باعتبار السػاضيع التي تذتغل
عمييا انحرخت في الثالثية السعخوفة ( :الحجث ،الفخد و الكخونػلػجيا) .عمى أف

السؤرخيغ

الػضعانييغ لع يكػنػا سػاء في مػقفيع مغ البيػغخاؼيا.

ففي فخندا وخالؿ الثمث األخيخ مغ القخف 19ـ ،ـيسشت السجرسة الػضعانية في ضل

الجسيػرية الثالثة ،السعادية لسفاـيع الدمصة الفخدية ورجل العشاية االليية .لتكػف البيػغخاؼيا قخيبة

مغ سيخ القجيديغ  ،Hagiographieوىي مفاـيع لع تكغ مقبػلة في مجتسع قائع عمى
السداواة3.
إضافة الى ذلظ كانت البيػغخاؼيا تسيل كثي اخ لمجشذ األدبي؛» فػاقعية شخريات

البيػغخاؼيا ال يسشعيا مغ أف تكػف مػاضيع ألعساؿ فشية» ،بتعبيخ" أنجرؼ مػروا" André
 -1غايػس سػيتػنيػس تخانكػيميػس  Gaius Suetonius Tranquillusهػ مؤرخ روماني ولج في

سشة  7:م أرخ لتاري اإلمبخاشػرية الخومانية تػفي سشة 251م

- Philippe Hamman, « François DOSSE, Le pari biographique. Écrire une vie »,

2

Questions de communication [En ligne], 9 | 2006, mis en ligne le 30 juin 2006,
Consulté le 25 Aout 2022. URL : http://

questionsdecommunication.revues.org/7965

-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

3

Valenti, Université de Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022.
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 . Mauroisفي حيغ أف التاريخ ،أصبح عمسيا أكثخ خالؿ القخف العذخيغ ،حدب "غي
شػسيشاف نػغارؼ"Guy Chaussinand-

 .Nogaretو ىػ ما جعل البيػغخاؼيا تفقج

مرجاقيتيا1،
بجأت عجة أصػات مؤرخيغ تشادؼ بزخورة إحجاث تغييخ في مػاضيع البحث والكتابة
التاريخييغ .ففي سشة 1896ـ ،كتب "غابخييل مػنػ"  M.Gabrielفي السجمة التاريخية التي
أسديا سشة 1876ـ قائال:

نحغ متعػدوف كثي اخ في التاريخ عمى االرتباط ،بذكل خاص ،باألحجاث البخاقة ،السجوية

والعابخة لمشذاط اإلنداني؛ أحجاث كبيخة أو رجاؿ عطساء ،بجؿ التخكيد عمى التصػرات السيسة
والبصيئة لمسؤسدات ،وعمى األوضاع االقترادية واالجتساعية.

2

دعا عالع االجتساع "فخندػا سيسياف"  ، François Simiandفي نفذ الدياؽ ،مؤرخي
عرخه إلى تخؾ أصشاميع الثالث  :الكخونػلػجيا ،الدياسة والبيػغخاؼيا الفخدية ،فإنو سشة
 1903ـ نادػ "باالنتقاؿ مغ صيغة السفخد إلى الطاىخة السشتطسة ،ومغ ثع العالقات الثابتة التي
تدسح باستخخاج القػانيغ ونطع الدببية"  .كسا دعاىع إلى السخور مغ الفخدؼ إلى االجتساعي مع
استعساؿ أساليب عمع االجتساع الفتي3.
ومع جعل كحلظ لمبشيات االقترادية واالجتساعية وكحا السجد الصػيمة في مخكد اىتساماتيا،

لتكػف مجرسة الحػليات  ANNALESىي مغ "سجد رصاصة الخحسة لمبيػغخاؼيا .فكاف أف

--La biographie historique en France: un essai

1

d’historiographie,Catherine Valenti, Université De Toulouse Lemirail ,
Consulté le 26 Aout 2022 .
-ibid
-ibid
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ضحى مؤرخػ الحػليات بالتاريخ البيػغخافي والدياسي عمى محبح العمع" 1،مغ أجل "تعديد
تاريخ اجتساعي ال يجرس الفخد ؼيو كحالة متفخدة بل كجدء مغ الجساعة"2.
عانت البيػغخاؼيا التاريخية ،مغ تذػيو مدتسخ لمدسعة ،لخرو "إيسانػيل لػروا الدورؼ"
 ، Emmanuel LE ROY LADURIEسشة 1973ـ بقػلو »:التاريخ السعاصخ ،الحؼ يخاد

لو أف يكػف كسيا ،كثيفا وبشيػيا ،اضصخ لمقتل مغ أجل أف يحيى .لقج حكع باإلعجاـ عمى
التاريخ الحجثي والبيػغخاؼيا«  ،ممخرا بحلظ خسديغ سشة مغ اإلسصػغخاؼيا الفخندية (-1920

1970ـ).3
عمى أف ما يجب تػضيحو والتخكيد عميو ىػ أف مجرسة الحػليات لع تخفس بذكل كمي

الشػع البيػغخافي ،حتى أف "لػسياف ؼيفخ"  lucien favreوضفو ،بذكل بارع سشة  1928ـ،
في عسمو السبتكخ السخرز لذخرية "مارتغ لػثخ"  4. Martin Lutherو الحقا في عسمو

الذييخ حػؿ "فخاندػا رابمي" François Rabelais

(ديانة رابمي) ،حيث ما ىع السؤرخ

ىػ األدوات األخالؾية لتمظ الفتخة ( مذكمة عجـ اإليساف في القخف 16ـ)5.

-ibid

-Anne Levallois, « Le retour de la biographie historique. L'histoire et la

1
2

psychanalyse s'y rejoindraient-elles ? », L'Homme et la société 2002/4 (n°
146), p. 127-140.DOI 10.3917/lhs.146.0127

3 -La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine
Valenti, Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022 .

-Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In:

4

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°63, juillet-septembre 1999. pp. 119-126.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_63_1_3859

-Philippe Hamman, « François DOSSE, Le pari biographique. Écrire une vie »,

5

Questions de communication [En ligne], 9 | 2006, mis en ligne le 30 juin 2006,
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أما "مارؾ بمػخ"  Marc Blochفكاف يخػ بجوره ،مغ خالؿ مؤلفو "اعتحار لمتاريخ" ،أف
الجراسة الشطخية لمطػاىخ الشفدية ضخورية لتصػر التاريخ ؼ »:الػقائع التاريخية ،في جػىخىا،
وقائع نفدية« 1.
فالخفس إذف كاف لمصخيقة التي تع بيا تشاوؿ ىحا الشػع مغ الكتابة التاريخية ،حيث كاف
تاريخ العطساء أو سيخ القجيديغ ىجفا في حج ذاتو ومخكد الكتابة .أما حزػر البيػغخاؼيا لجػ
رواد الحػليات ،فحلظ راجع لقجرتيا التعسيسية ،باعتبارىا تػضح سياقا أو فئة اجتساعية ،و ىػ
ما أشار إليو "لػسياف ؼيفخ" خالؿ سؤالو عغ "بيػغخاؼيا لػثخ" بقػلو» :ال إنو حكع عمى لػثخ ال
أكثخ «  2،وعبخ عشو "جيػفاني ليفي"  Levi Giovanniب"البيػغخاؼيا la " ......
."biographie modale

3

أما " فخناف بخوديل"  ، Fernand Braudelوالحؼ مثل الجيل الثاني لسجرسة الحػليات،
فيػ الحؼ دفع بخفس الشػع البيػغخافي إلى أبعج مجػ ،مغ خالؿ عسمو "البحخ الستػسط و العالع

Consulté le Consulté le 25 Aout 2022 . URL : http://
questionsdecommunication.revues.org/7965

-Anne Levallois, « Le retour de la biographie historique. L'histoire et la

1

psychanalyse s'y rejoindraient-elles? », L'Homme et la société 2002/4 (n°
146), p. 127-140.DOI 10.3917/lhs.146.0127

-Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In:

2

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°63, juillet-septembre 1999. pp. 119-126.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_63_1_3859

-Levi Giovanni. Les usages de la biographie. In: Annales. Économies,

3

Sociétés, Civilisations. 44ᵉ année, N. 6, 1989. pp. 1325-1336. doi :

10.3406/ahess.1989.283658 http://www.persee.fr/doc/ahess_03952649_1989_num_44_6_283658
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الستػسصي خالؿ فتخة فميب الثاني"  ،Philippe IIحيث كاف السػضػع الحؿيقي ألشخوحتو ىػ
البحخ الستػسط وليذ "فيميب الثاني" . Philippe II
استسخ مؤرخػ الحػليات بعج ذلظ في نفذ الشيج الخافس لمفاعل التاريخي ،وبالتالي الخافس
لمبيػغخاؼيا ،حيث عسجوا الى استحزار الذخريات التاريخية ،وحتى العطيسة مشيا ،مغ زاوية
إعصاء ؾيسة لمبشيات العسيقة لسخحمة ما .فسثال العسل الحؼ أنجده "بييخ غػبيخ"

Pierre

 Goubertسشة 1965ـ ،بعشػاف "لػيذ  14و20مميػف فخندي" Louis 14 et 20 millions
 ، de françaisلع يكغ ييجؼ إبخاز شخز السمظ السمقب "السمظ الذسذ" وإنسا إبخاز حياة
السقاشعات الفخندية خالؿ القخف 17ـ1.

كسا نذخ "مػريذ أغػلػف"  Maurice Agulhonسشة 1976ـ ،عسمو الحؼ يحسل اسع

محكخات "مارتاف نادو"  ، Nadaud Martinوىػ عامل بشاء ،عمى اعتبار أف » الديخة الحاتية
تدتصيع أف تكذف و بذكل مؤكج ،الػقائع الدػسيػ اقترادية لحؿبة ما أفزل مغ إعصاء
نسػذج نطخؼ .فيي تداىع في وصف دقيق لحاؿ الفئات السيشية والتعخؼ عمى الحياة اليػمية و
العادات« .
نفذ األمخ سعى إليو "جاف فافيي"  Jean Favierسشة 1978ـ .فعسمو حػؿ "فيميب

لػبيل"  Philippe le Belلع يكغ سػػ ذريعة لجراسة مخكدة حػؿ البشيات الدياسية لفخندا

مصمع القخنيغ  13و14ـ .بعج ذلظ عخؼ الجيل الثالث لمحػليات فخض تاريخ الحىشيات عمى
الداحة .ىحه الحىش يات كاف يشطخ إلييا كتػقعات وتعبيخات متتالية لمخوح الجساعية ،لتعع بعجىا

مػجة مغ الخفس لمبيػغخاؼيا .فيحا "جػف تػالر"  Jean Tulardيعتخؼ بأنو عشجما شمبت مشو
"جػرجيت إيمجي"  Georgette Elgeyمجيخة مجسػعة "فايار" ،سشة 1975ـ ،إنجاز "بيػغخاؼيا

نابميػف" ،رفس في بادغ األمخ ،ألف مجخد كمسة بيػغخاؼيا كانت تثيخ الخـبة ،فيي ليدت مغ

-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

1

Valenti , Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022 .
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التاريخ ،بل مغ األدب ،كسا ورد في مػسػعة العمػـ التاريخية ؿ"أنجرؼ بػرغييخ"

André

.Burguière

بذكل عاـ ،فسشح سشػات الدتيشات حتى الثسانيشات ،كاف السؤرخػف الحيغ يذتبو في وقػعيع

تحت اإلغخاء البيػغخافي ،يعتسجوف مػقفا دفاعيا ضج ىحه االتيامات ،ألف إنجاز عسل مغ ىحا

الشػع كاف يعشي الدباحة ضج تيار اإلسصػغخاؼيا السييسشة في تمظ الفتخة ،والتي كانت تخكد عمى
البشيات الكسية والذاممة1.
 -4العػدة إلى البيػغخافيا مغ ججيج;
مشح سشة  ،1980أخح التخػؼ الحؼ واكب السؤرخيغ ،ومشعيع مغ كتابة الشػع البيػغخافي ،في
التخاجع .2فكاف عاـ 1985ـ ،حدب "فخاندػا دوس"  ،François Dosseسشة التحػؿ ،بعػدة
البيػغخاؼيا ضسغ اإلسصػغخاؼيا الفخندية ،وذلظ مغ خالؿ انجحاب مؤرخيغ وجامعييغ إلييا في
كتاباتيع التاريخية ،في عجد مغ كبخيات دور الشذخ الفخندية .وىػ ما تخجسو "دانياؿ مادليشا"
، Daniel Madelénatمؤلف مػنػغخاؼيات مخررة لمشػع البيػغخافي ،حيث الحع ارتفاعا
في ندبة األعساؿ التاريخية ،التي يسكغ إدراجيا ضسغ ىحا الشػع بشدبة  ،%66في الفتخة ما بيغ
عامي  1984و1989ـ.
سأستحزخ في ىحا الدياؽ ،أف االنتقاد االكثخ راديكالية لمشػع البيػغخافي ،كاف مغ شخؼ
عالع االجتساع "بييخ بػرديػ"  Pierre Bourdieuمغ خالؿ مؤلفو "الػىع البيػغخافي" سشة

-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

1

Valenti, Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022 .
-Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. »,

2

Transatlantica [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, consulté le 21
novembre 2015. URL : http://transatlantica.revues.org/392.
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 1986ـ  1.وىػ انتق اد بجؿ أف يبعج السؤرخيغ عغ البيػغخاؼيا ،فإنو دعاىع لمشطخ إلييا مغ
زاوية ججيجة .حيث تست معايشة عػدتيا ،لكغ ليذ مغ خالؿ تاريخ العطساء كسا في البيػغخاؼية
التقميجية ( الدصحية -الكخونػلػجية) ،بل صسست بصخيقة ججيجة .فالديخة ليدت لفخد واحج ،إنيا
تاريخ حؿبة يشطخ ليا مغ خالؿ ىحا الفخد ،الحؼ ال يقجـ كبصل .مانحة -البيػغخاؼيا الججيجة-
بحلظ أىسية مغايخة لمفاعميغ التاريخييغ .فالسدألة ليدت كتابة تاريخ الخجاؿ العطساء ،ولكشيا تتبع

لفاعل أو فاعميغ ،سػاء كانػا مذيػريغ أو عادييغ ،باعتبارىع شيػدا وكاشفيغ ،يسثمػف انعكاسا
لحقبتيع ،مع إدماج لسكتدبات التاريخ االجتساعي والثقافي »مسا سسح باليخوب مغ الػىع
البيػغخافي».

2

تجدجت مكانة ىحه السقاربة البيػغخاؼية في الكتابة ،لجػ مؤرخي الحػليات ،أعساال عجيجة،
خاصة مع تسكغ "دوني مارافاؿ"  ،Denis Maravalمجيخ مجسػعة البيػغخاؼيا لجػ دار الشذخ

"فايار"  ، Fayardمغ إقشاع مؤرخيغ ،كانػا في الدابق مغ دعاة التاريخ البشيػؼ األكثخ
راديكالية ،باقتحاـ ىحا الشػع مغ الكتابة التاريخية .وأوليع "جػرج دوبي" Georges Duby
سشة 1984ـ مغ خالؿ عسمو" :وصف غيػـ السارشاؿ" Portrait De Guillaume Le

 .Maréchalتاله "مارؾ فيخو"  ،Marc Ferroوالحؼ عمى الخغع مغ كػنو عزػ مجمذ إدارة
الحػليات ،فإنو اتخح ق اخ ار حاسسا تخصى نقصة الالعػدة ،مغ خالؿ عسمو البيػغخافي سشة 1987
ـ "السارشاؿ بيتاف" 3. Le Maréchal Pétain

-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

1

Valenti, Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022 .
-Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. »,

2

Transatlantica [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, Consulté le 27
Aout 2022 . URL : http://transatlantica.revues.org/392
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ىشاؾ عسل "جاؾ لػغػؼ"  Jacque Le Gof؛ "القجيذ لػيذ"  ،Saint Louisوؼيو يرخ
عمى زمغ الحياة الفخدية كسجة ذات داللة في التاريخ ،ويجعػ بذكل عاـ لمبحث عغ أزمشة ذات
صمة بو ،مسا يدسح ليذ فقط "بسالحطة ضاىخة" ،ولكغ أيزا "بخؤية جدء كبيخ مغ التصػر
التاريخي".
فحدب " جاؾ لػغػؼ" Jacques Le Goff؛ الحياة اإلندانية نسػذج جيج في تاريخ وحياة
"القجيذ لػيذ"  ، Saint Louisالسيسا عشج ؾياس سمدمة كاممة مغ الطػاىخ .إضافة إلى أف
ىحه السقاربة ،تسثل فائجة في تجاوز التعارض الخاشم بيغ التاريخ الدخدؼ والتاريخ البشيػؼ.
"فالقجيذ لػيذ" Saint Louis

يعمسشا باآلليات األساسية لحقبتو؛ بسعشى أنو مغ خالؿ

دراستشا لحياتو ،فإنشا نتػصل إلى البشيات عبخ شخؽ أخخػ.

نفذ األمخ يشصبق عمى الجراسة الحجيثة ؿ "ناتاف واشتل"  Nathan Wachtelحػؿ

"السارانييغ"  ،Les Marranesحيث يبيغ عمى وجو التحجيج أف »األفخاد يسثمػف أكثخ مغ
أنفديع ،وأف كل واحج مشيع يعبخ بصخيقتو عغ شيء جساعي ال يسكغ تمخيرو في
شخرو « 1.
أشار "غيػـ بيكتي"  ، Guillaume Pikettyفي مدعا مشو لؿياس السشطػر البيػغخافي في
ضػء تاريخ السقاومة الفخندية ،التي درسيا كحالة ،حيث اعتبخىا ،قبل كل شيء ،مقاومة أفخاد،
رجاال ونداء ،التفػا حػؿ رفس اليديسة واالحتالؿ .لحلظ يبجو مغ الرعب تحميل وفيع واقع

كفاح جشػد الطل الفخندييغ دوف مداءلة السحفدات العسيقة لمسدارات الفخدية ،غيخ العادية في

-Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. »,

1

Transatlantica [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, Consulté le 27
Aout 2022 . URL : http://transatlantica.revues.org/392
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أغمب األحياف .ونتيجة لحلظ ،فإف مؤرخ السقاومة قادر دائسا ،ودوف تفكيخ ،عمى تبشي مشيجية
ذات ميدة بيػغخاؼية ،في جدء مغ عسمو عمى األقل1.
أستخمز مغ خالؿ الشساذج الدابقة أف الدسة البارزة ألغمب البيػغخاؼيات التاريخية ،السشذػرة
في فخندا حاليا ،ىي أنيا ال تجعل الحياة الذخرية في مخكد تفكيخىا ،ولكشيا تشذج شيئا آخخ

غيخ الفخد الحؼ كتبت سيختو .إنو تحػؿ الشػع البيػغ اخفي في اتجاه تفكيخؼ أكثخ،و بالتالي
الجخػؿ في العرخ التفديخؼ( ،) l’ère herméneutiqueوىػ السخحمة الثالثة في الدمغ
البيػغخافي بحدب فخاندػا دوس 2.François Dosse
وىشاؾ عػامل عجة فدخت إحياء البيػغخاؼيا ،ويتعمق األمخ ب:

 األزمة التي أصابت التاريخ االجتساعي في فخندا ابتجاء مغ سشػات الثسانيشات ،و ذلظ
مغ خالؿ التذكيظ في

الييسشة االقترادية واالجتساعية

لسجرسة (الحػليات) ،مع

تزعزع اإليجيػلػجية الساركدية بعج سشة 1968ـ ،والتي كانت مجرسة الحػليات
تحدب عمييا .ىي أزمة اعتخفت بيا مجمة الحػليات نفديا رسسيا سشة 1988ـ ،مسا
شكل مشعصفا حخجا لسجرستيا ،أ َِذف بشياية الثػابت األبدتسػلػجية لمفتخة الدابقة » :إف
الباراديغع Pradigme؛ (الشسػذج الفكخؼ أو اإلشار الشطخؼ) ،السييسغ الحؼ بحثشا عشو
في الساركدية أو في البشيػية ،وكحلظ في السسارسات السشبثقة عغ كل ما ىػ كسي ،فاقج
لقجراتو السييكمة.

-Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In:

1

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°63, juillet-septembre 1999. pp. 119-126.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_63_1_3859

-Philippe Hamman, « François DOSSE, Le pari biographique. Écrire une vie »,

2
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 أخح الشدق الجدئي واليػمي بعيغ االعتبار في الكتابة التاريخية ،مسا ساىع في إعادة
الفخد إلى مخكد تداؤؿ العمػـ اإلندانية ،الذيء الحؼ يفدخ يفدخ تصػر
السيكخوسصػريا

اإليصالية

)(Microstoria

واأللصاكدكذيذت

(

 )Alltagsgeschischteاأللسانية (تاريخ اليػمي .1)L’histoire du quotidien
يشبغي اإلشارة إلى أف الذكل األوؿ النبعاث البيػغخاؼيا بقي مع ذلظ ،مػسػما بػتأثيخ التاريخ
التدمدمي والكسي .يتعمق األمخ ب"البخوسبػغخاؼيا"

 Prosopography؛ بسعشى دراسة

مجسػعات متحجة ليا نفذ السيػؿ ونفذ السسارسة» ،فسع البخوسبػغخاؼيا  ،لع تعج البيػغخاؼيا
تخز شخرا واحجا ،وإنسا فخدا تتخكد ؼيو كل السسيدات التي تيع مجسػعة » 2.
تشصمق البيػغخاؼيا ،في تقميج مشيا لخوح الحػليات ،مغ سؤاؿ يراغ كحالة "تاريخ-مذكمة"3،
كسا أف التداؤالت التي صاحبتيا (البيػغخاؼيا) ليدت غخيبة عغ أسئمة ومداىسات التحميل
الشفدي 4.إضافة الى أنيا ساىست في تػجيو البحث نحػ أفخاد لع يتخكػا آثا ار متسيدة في
التاريخ .وىػ ما يعشي الفكخة القائمة بعجـ وجػد حياة أٌقل أو أكثخ إثارة لالىتساـ مغ أخخػ،

وبأف تاريخ حياة صبي حالؽ ليا نفذ االحتخاـ ،وبالتالي نفذ اإلىتساـ ،الحؼ يعصى لتاريخ

-ibid
-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

1
2

Valenti, Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022/
-Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. »,

3

Transatlantica [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, consulté le 27
Aout 20122. URLhttp://transatlantica.revues.org/392

-Anne Levallois, « Le retour de la biographie historique. L'histoire et la

4

psychanalyse s'y rejoindraient-elles? », L'Homme et la société 2002/4 (n°
146), p. 127-140.DOI 10.3917/lhs.146.0127
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حياة "نابميػف بػنابخت"  1 . Napoléon Bonaparteوإف ضل بعس مؤرخي الثسانيشات
يعتقجوف ،ربسا بصخيقة أقل استف ادزا ،بػجػد حيػات مسيدة أكثخ مغ غيخىا تدتحق اىتساـ السؤرخ :
"كيف نشكخ في زمغ " جػزيف ستاليغ"  " ، Joseph Stalineماو تدي تػن

"

Mao

 Zedongأو "شارؿ دوغػؿ" ( Charles de Gaulleحتى ال نتحجث سػػ عغ األمػات)،
أف بعس الذخريات تييسغ عمى عرخىا ،كػنيا األكثخ مػـبة ،األكثخ اجتيادا ،أو األكثخ
حطا مغ معاصخييا".

2

العػدة إذف لمسقاربة البيػغخاؼية في الكتابات التاريخية ،في ثسانيشيات القخف العذخيغ ،زيادة

عمى ما سبق شخحو مغ إشكاالت واجيت الحػليات ،انزافت إلييا اعتبارات أخخػ ،أوليا
اعتبار كل عسل تاريخي يحسل في شياتو بعجا بيػغخاؼيا 3،وكحلظ كػنيا مشحت أليات عسل
ججيجة ،فتحت بالتالي آفاقا أوسع ،وحمت إشكاالت شالسا واجيتيا الكتابة والبحث التاريخييغ؛
فالبيػغخاؼيا تحخر التعارض الػىسي بيغ الفخد والسجتسع .فالفخد ال يػجج لػحجه ،وإنسا ضسغ
شبكة مغ العالقات االجتساعية الستشػعة 4.وبالتالي فسغ السسكغ ،بل ومغ السثسخ ،وضع جدخ

-La biographie historique en France: un essai d’historiographie,Catherine

1

Valenti, , Université De Toulouse Lemirail , Consulté le 26 Aout 2022 .
-ibid

-Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In:

2
3

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°63, juillet-septembre 1999. pp. 119-126.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_63_1_3859

Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. », Transatlantica
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[En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, consulté le 2 7Aout 2022. UR
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بيغ السبادرات الفخدية والدمػكيات الجساعية 1 .فالسقاربة البيػغخاؼية تدسح بحل التشاقس الحؼ
بخز شػيال بيغ تاريخ األفكار والتاريخ االجتساعي 2،نفذ األمخ يشصبق عمى التاريخ الثقافي،
حيث تتخكد بذكل خاص ،الخوابط بيغ الفخد وثقافة السجتسع.

يتداءؿ "دافيج بخيػف داؼيذ"  ،David Brion Davisفي مقاؿ يتع االستذياد بو م اخرا ،كيف

يسكغ إيجاد نقاط التقاشع بيغ الفخد وتصػر اإلشار االجتساعي ،الثقافي والدياسي الحؼ يذارؾ
ؼيو .ؼبحدبو ،وىػ يذارؾ " جاؾ لػغػؼ"  Jacques Le Goffىحا الخأؼ» ،البيػغخاؼيا ميسة
ألنيا تعصي رؤية ومعشا لتصػر التاريخ ،الحؼ يفتقجه عادة "التاريخ الثقافي"» .يتعمق األمخ إذف
بإيجاد تػازف بيغ الفخد(تفاعمو ،إرادتو الحخة ونػاياه الذخرية) ،وبيغ السػاثيق الثقاؼية والعقميات
الجساعية.

ليحه األسباب وغيخىا ،دعا السؤرخاف" :جػف ـيغاـ"  John Highamو"بػؿ كػنكيغ"

 Paul Conkinكتابة تاريخ اجتساعي لألفكار ،مغ بػابة البيػغخاؼيا ىحه السخة؛ "حيث أفكار

الفخد السجروس لغ تكػف دافعا أو سببا لألحجاث ،وإنسا شخيقة لتسثيل لحطة تاريخية"3.

إف تحقيق السشافع وبمػغ الؿيسة السزافة في الكتابة والبحث التاريخييغ ،مغ نفذ البػابة أؼ
البيػغخاؼيا( ،باعتبارىا أداة إضاؼية وشخيقة لإلستسخار في كتابة التاريخ الججيج بأدوات أخخػ،
كسا فدخىا " جاؾ لػغػؼ"  Jacques Le Goffفي مشاسبات عجيجة خالؿ أبحاثو حػؿ
"سانت لػيذ"  ، Saint-Louisيقتزي االحتخاس مسا أشار إليو "غيػـ بيكتي" Guillaume

-Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In:

1

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°63, juillet-septembre 1999. pp. 119-126.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_63_1_3859

-Naomi Wulf ،Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. »,
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Transatlantica [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 30 juin 2006, consulté le 2 7
Aout 2022. URL. :http://transatlantica.revues.org/392 .
-ibid.
173

3

3202  يػليػ تسػز32  السجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتساعية العجدISSN:2707-8183

 فالبيػغخاؼيا التاريخية1. باألفخاخ التي تحيق بالتاريخ السخكد عمى األفخاد لػحجىعPiketty

: وذلظ لعجة اعتبارات،واحجة مغ أصعب الصخؽ لكتابة التاريخ

 ىشاؾ خصخ الخزػع لشػع مغ تأثيخ الشسط اإليجيػلػجي مغ حيث اإلىتساـ بالفاعل
" أو باخترار الخزػع لمػىع البيػغخافي الحؼ نجد بو "بييخ بػرديػ،وتسثالتو فقط
François

"أو مذكل التعاشف بتعبيخ "فخاندػا دوس

2

،Pierre Bourdieu
3

.Dosse

 مسا يؤدؼ إلى، وتخؾ السدتػيات األخخػ مغ التاريخ جانبا، عجـ عدؿ البيػغخاؼيا كشػع
4

.تجاىل تسيد السشيج التاريخي

 بسا يعػد بيحا الشػع مغ، خصخ الػقػع في مدار خصي أثشاء دراسة حياة شخز ما
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