ﻳﻌﻜـــﺲ ﻣﺎﺿـــﻴﻬﺎ ،وﻳﺘـــﺮﺟﻢ ﺣﺎﺿـــﺮﻫﺎ ،وﺗﺴـــﺘﻠﻬﻢ ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،
ﻟــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻜــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﻪ ،واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻧﻘﻠــﻪ إﻟــﻰ
اﻷﺟﻴــﺎل ﻧﻘــﻼً ﺻــﺤﻴﺤًﺎ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻧﺒﺮاﺳًــﺎ وﻫﺎدﻳًــﺎ ﻟﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺣﺎﺿــﺮﻫﻢ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
اﻟﻮاﻗــــﻊ أن اﻟﺸــــﻌﻮب اﻟﺘــــﻲ ﻻ ﺗــــﺎرﻳﺦ ﻟﻬــــﺎ ﻻ وﺟــــﻮد ﻟﻬــــﺎ ،إذ ﺑــــﻪ ﻗــــﻮام
اﻷﻣـــــﻢ ،ﺗﺤﻴـــــﻰ ﺑﻮﺟـــــﻮده وﺗﻤـــــﻮت ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣـــــﻪ .وﻟﻬـــــﺬا ﻛﺎﻧـــــﺖ ﻓﻜـــــﺮة
ﺗﺄﺳـــﻴﺲ دورﻳـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﻋﺮﺑﻴـــﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴـــﺔ ﻣﻮﺟﻬـــﺔ
ﻷﺳـــﺎﺗﺬة وﻃﻠﺒـــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻟﻌـــﺮب و اﻟﺒـــﺎﺣﺜﻴﻦ و أﺻـــﺤﺎب اﻟﺪراﺳـــﺎت
اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﻓـــﺮع اﻟﺘـــﺎرﻳﺦ وﻫـــﻮاة اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ أﻧﺤـــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
المشرف العام على دورية كان التاريخية
مدير ٕادارة الخرائط بدار الكـتب المصرية
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اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ

@تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي ٕالــى ٕاث ـراء هــذه
الدورية بالموضوعات التاريخية.
ٔ
 ترح ـ ــب هيئ ـ ــة التحري ـ ــر ٕباس ـ ــهامات االس ـ ــاتذة ،والط ـ ــالب ،والب ـ ــاحثين،
والكـتاب ،والمتخصصين ،من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ @

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
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ّ
ال ّ
تتحمل دوريـة كـان التاريخيـة ٔا ّيـة مس ّ
ـؤولية عـن الموضـوعات التـي يـتم نشـرها
ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل ال ُكـت ــاب بالت ــالي كام ــل المس ــؤولية ع ــن كـتاب ــاتهم الت ــي
ٓ
ٓ
تخالف القوانين ٔاو تنتهك حقوق ّ
الملكية ٔاو حقوق االخرين ٔاو ٔاي طرف اخر.
@ @
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ @

ٔ
@الدوريـة متخصصـة فـي المواضـيع العلميـة و اال كاديميـة البحتـة التـي تخـص
ٔاساتذة وطالب الجامعات العرب ٔواصحاب الدراسات العليـا والبـاحثين فـي
الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية@ @@.
 الموض ــوعات المنش ــورة بالدوري ــة تعب ــر ع ــن وجه ــة نظ ــر كاتبيه ــا وال تعب ــر
بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ٔاو هيئة التحرير.

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

_< <<^‘<Í†
أﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

< <ÝøÂ<ê×Â<°Šu

ﺍﳌـﺮﺍﺳﻼﺕ@

توج ـ ـ ـ ـ ـ ــه المراس ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالقتراح ـ ـ ـ ـ ـ ــات والموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات المطلوب ـ ـ ـ ـ ـ ــة للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
باس ـ ـ ــم رئ ـ ـ ــيس تحري ـ ـ ــر دوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان التاريخي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى البري ـ ـ ــد ا ٕال لكـترون ـ ـ ــي@:
@mr.ashraf.salih@gmail.com

<<

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻹﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي
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ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ @ @
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@ @
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دوريـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التاريخيـ ـ ـ ـ ــة
متاحــة للق ـراءة والتحميــل عبــر
دار ناشري للنشر ا ٕال لكـتروني
www.nashiri.net

الراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي
سلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ الص ـ ـ ـ ـ ــغير
سلس ــلة كـت ــب علمي ــة تاريخي ــة ،ته ــدف
ٕالــى تــوفير المعلومــة العلميــة التاريخيــة
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ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺮ
َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ َ
ﺗﺮﺣﺐ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺒﺘﻜـﺮة ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳـﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﻣـﻊ اﻟﻌﻘﻴـﺪة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪّة واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﺗﻜﺘﺐ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﺳـﻠﻴﻤﺔ،
وأﺳﻠﻮب واﺿﺢ ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ










ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـﺒﻖ ﻧﺸـﺮﻫﺎ أو
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓـﻲ
دورﻳﺔ أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أﺧﺮى.
اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓـﻲ إﻋـﺪاد وﻛﺘﺎﺑـﺔ
اﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﺗﻮﺛﻴــﻖ وﻫــﻮاﻣﺶ وﻣﺼــﺎدر
وﻣﺮاﺟﻊ.
اﻟﺘــﺰام اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻘــﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻗﺘﺒــﺎس اﻷﻓﻜــﺎر وﻋﺰوﻫــﺎ
ﻷﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﺗﻮﺛﻴﻘﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺠــﺐ إدراج اﻟﻬــﻮاﻣﺶ ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ أرﻗــﺎم
ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ،ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أن
ﻼ ﻋﻨﺪ
ﻳﺬﻛـﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر أو اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣ ً
اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻷول ﻣﺮة ،ﻓﺈذا ﺗﻜـﺮر ﻳﺴـﺘﺨﺪم
اﻻﺳــﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﻳـﺘﻢ
ﻼ ﻣـﻦ اﻟﻤﺼـﺎدر
ﻓﻘﻂ إدراج اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻌـ ً
واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ.
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘـﺮح اﻟﻤﺤﻜﻤـﻮن
إﺟــﺮاء ﺗﻌــﺪﻳﻼت ﺟﺬرﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻌــﺎد إﻟــﻰ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ ،أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌـﺪﻳﻼت
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ.

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﺘﺐ

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ









ُﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻷﻃﺮوﺣﺎت )اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ( اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌـﺮض أن ﺗﻜـﻮن ﺣﺪﻳﺜـﺔ وﺗﻤﺜـﻞ
إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴـﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ )ﻣﻮﺿﻮع( اﻟﺒﺤﺚ وﻛﻴﻔﻴـﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻣﻠﺨــﺺ ﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤــﺚ وﻓﺮوﺿــﻪ وﻋﻴﻨﺘــﻪ
وأدواﺗﻪ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ.
أﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﺪد ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﻌـﺮض ﻋـﻦ )(١٥
ﺻﻔﺤﺔ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨـﺪوات
واﻟﻤـــﺆﺗﻤﺮات ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳـــﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ دول اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨـﺪوة
أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﺤـﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
وأوراق اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ ،وأﻫــﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎء.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

 ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺐ
"اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ" ﺣﺪﻳﺜــﺔ اﻟﻨﺸــﺮ أو
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
 أن ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺘﺎب إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻟﻤﺠـﺎﻻت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،وﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

 أن ﻳﻌﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻠﺨﺼﺎ واﻓﻴـﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﻳـﺎت
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﻫـﻢ أوﺟـﻪ اﻟﺘﻤﻴـﺰ وأوﺟـﻪ
اﻟﻘﺼﻮر.
 أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـﺪد ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﻌـﺮض ﻋـﻦ )(١٢
ﺻﻔﺤﺔ.
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ﺮ
َ َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻌﻄــﻰ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸــﺮ ﻟﻠﺒﺤــﻮث
واﻟﻌــﺮوض واﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ ﺣﺴــﺐ اﻷﺳــﺒﻘﻴﺔ
،اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮرود إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳـﺮ اﻟﺪورﻳـﺔ
،وذﻟﻚ ﺑﻌـﺪ إﺟﺎزﺗﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ
ووﻓﻘــﺎ ﻟﻼﻋﺘﺒــﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
.ﺗﺮاﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺗﻘــﻮم ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﺑﺎﻟﺪورﻳـﺔ
،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت ﺑﻌـﺪ
.ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
 وﻳﺤﻖ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻘـﺎﻻت،ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺪورﻳﺔ
واﻷﺑﺤﺎث واﻟﻌﺮوض واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋـﺎدة ﻧﺸـﺮ
أﻋﻤـــﺎﻟﻬﻢ ﻓـــﻲ أي دورﻳـــﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋـــﺔ أو
.إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺮى
ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳـﺒًﺎ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣـﻦ اﻟﺠﺮاﺋـﺪ واﻟﻤﺠـﻼت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋـﺔ
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻣ ـﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧــﻼل ﺑﺤﻘــﻮق
اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﻮاﻗـﻊ وذﻛـﺮ ﻣﺼـﺪر اﻟﻤـﺎدة
.اﻟﻤﻨﺸﻮرة









ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ

 ُﺗﺮﺳــﻞ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺼــﻴﻐﺔ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
."Word"
: ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺘﻀﻤﻦ
، اﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟـﺪﻗﻴﻖ، اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،اﻻﺳﻢ
، اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻟﺸﺨﺼــﻲ،اﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ
 ﺻﻮرة ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ،اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
."ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎل"إن أﻣﻜﻦ
 ﺗُﺮﺳﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳـﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــــﻲ ﻟـــــﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤـﺮﻳـــــﺮ
mr.ashraf.salih@gmail.com
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 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦

اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸَّ َﻔﻬِﻴَّﺔُ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ٔ
ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـ ـ ــﻮار اﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻩ ﻏﺮ ﻳ ـ ـ ـ ــﺐ اﻠـ ـ ـ ـ ــﺪﻤﺎﻃﻲ
ٔ
ﻤـﻊ اﺴــﺘﺎذ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠـﺪﻜـﺘﻮر ﻋﺎﺻــﻢ اﻠﺪﺴــﻮﻘﻲ
ﻤﻨﺷ ـ ـ ــﻮر ﺑﺟﺮ ﻳ ـ ـ ــﺪة اﻠﻌﺮ ﺑ ـ ـ ــﻲ ﻤ ـ ـ ــﺎرس ٢٠٠٩

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٕان اﻠﺮواﻳـﺔ اﻠﺷـﻔﻬﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜـﺘﺎﺑـﺔ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﺗﻈــﻞ رواﻳـﺔ وﻠﻴﺳـﺖ وﺛﻴﻗـﺔ ﻳﻌﺘـﺪ ﺑﻬــﺎ،
ٔ
ﻜﻣﺎ ﺗﻈﻞ رواﻳﺔ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺗﺨﻀﻊ ﻠﻣﻨﻬﺞ ﻧﻗﺪ اﻠﻨﺺ ،اي ﺗﻔﻛﻴﻚ اﻠـﻨﺺ
ٔ
و ٕاﻋﺎدﺗـﻪ ﻠﺤﺎﻠﺘـﻪ اﻻوﻠـﻰ ،وﺑﺎﻠﺘـﺎﻠﻲ ﻻﺑـﺪ ﻤــﻦ دراﺴـﺔ اﻠﻈـﺮوف اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧـﺖ ﻘﺎﺋﻣــﺔ
ﻠﺘﺆﺛﺮ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺮواﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻣﻛﻦ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ٔ
ٔ
وﻠﻌـ ــﻞ اﺑـ ــﺮز ﻤﻼﻤـ ــﺢ "اﻠﺮواﻳـ ــﺔ اﻠﺷـ ــﻔﻬﻴﺔ" ان ﺻـ ــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺤـ ــﺪث داﺋﻣ ـ ًـﺎ ﻋـ ــﻦ
ٔ
ٓ
ﻧﻔﺳـﻪ ،و ٕاﻧﻣــﺎ ﻳﺤــﺎول اﻠﻨﻴــﻞ ﻤــﻦ اﻻﺧـﺮﻳﻦ ﻤــﻦ دون ان ﻳﻗــﻴﻢ ذاﺗــﻪ ،ﻓﺎﻠﺮواﻳــﺔ
اﻠﺷـﻔﻬﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳــﺬﻜﺮﻫﺎ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ داﺋﻣـ ًـﺎ ﻫـﻲ ﺠــﺰء ﻤـﻦ ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ اﻠﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻋﻴﺒﻬــﺎ
ٓ
ٔ
اﻠﺮﺋﻴﺳﻲ ان ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺳﻪ ﻠﻛﻨﻪ ﻳﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ اﻻﺧـﺮﻳﻦ ،وﻤـﻦ
ً ٔ ٔٔ
ٔ
ﺛـﻢ ﻳﺤـﺎول اﻠﻨﻴـﻞ ﻤـﻨﻬﻢ ﻤـﻦ دون ان ﻳﻗــﻴﻢ ﻧﻔﺳـﻪ وﻻ ﻳﻗـﻮل ﻤـﺜﻼ ٕاﻧـﻪ اﺧﻄــﺎ او
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ّ ٔ
ﺗﺳﺮع او اﻧﺪﻓﻊ او ﺠﺎﻧﺒﻪ اﻠﺼـﻮاب او ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ ﻤـﺪرﻜﺎ ﻻﺑﻌـﺎد اﺸـﻴﺎء ﻜـﺜﻴـﺮة ،ﻠـﺬا
ٔ
ٓ
ٕﻓﺎن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﻨﺼﺐ داﺋﻣﺎ ﻋﻟﻰ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﻳﺼﻮرﻫﻢ ﻋﻟﻰ اﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻣﻮن.
ٔ
ٔ
وﻠﻼﺴ ــﻒ ﻤﻌﻈ ــﻢ اﻠﻣ ــﺬﻜﺮات ﻓـ ــﻲ اﻻﺻ ــﻞ ﻫ ــﻲ رواﻳـ ــﺎت ﺸ ــﻔﻬﻴﺔ ،ﻠﻛ ــﻦ ﺑﻌـ ــﺾ
اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﻘـﺪ ﺗﻛـﺘﺳــﺐ اﻠﺼـﺪق ﺧﺎﺻـﺔ ٕاذا ﻤــﺎ ﻜـﺎن ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻜـﺘﺒﻬــﺎ ﺑﻐﻴـﺮ ﻘﺼــﺪ
اﻠﻨﺷـ ــﺮ ،وﻧﻣ ـ ــﻮذج ذﻠ ـ ــﻚ ﻤـ ــﺬﻜﺮات ﺴـ ــﻌﺪ زﻏﻟ ـ ــﻮل) (١٩٢٧ - ١٨٦٠وﻤﺤﻣ ـ ــﺪ
ﻓﺮﻳـﺪ) ،(١٩١٩ - ١٨٦٨ﺣﻴـﺚ ﻜــﺎن ﺴـﻌﺪ زﻏﻟــﻮل ﻳـﺪون ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ ﻋﻟـﻰ ﺸــﻛﻞ
ﻳﻮﻤﻴـﺎت وﻓـﻖ ﺣﺟـﻢ اﻠﺤـﺎدث ،ﻓﻛـﺎن ﻳﻛـﺘـﺐ ﻜـﻞ ﺸـﻲء وﻳﻌﺘـﺮف ﻋﻟـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ،
ٔ
ﺣﺘـﻰ ٕاﻧـﻪ ﻘــﺎل ٕاﻧـﻪ ﻜــﺎن ﺿـﺪ ﺸــﻗﻴﻗﻪ اﻠـﺬي ﻜــﺎن ﻳﻮﺸـﻰ ﺑــﻪ ﻋﻨـﺪ اﻠﻣﻟــﻚ وان داء
ٔ
اﻠﻗﻣﺎر ﻘﺪ ﺗﻣﻛﻦ ﻤﻨﻪ ،واﻧﻪ ﻜﺎن ﻳﺷﺮب اﻠﺨﻣﺮ.
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﺮواﻳﺔ ـ اي رواﻳـﺔ ـ ﻻﺑـﺪ ان ﻳـﺘﻢ اﻠﺘﻌﺎﻤـﻞ ﻤﻌﻬـﺎ ﻋﻟـﻰ اﺴـﺎس ﻤـﻨﻬﺞ ﻧﻗـﺪ اﻠـﻨﺺ
وﻓـ ــﻖ اﻠﻈ ـ ــﺮوف اﻠﻣﺤﻴﻄ ـ ــﺔ ﺑﺎﻠﺮواﻳ ـ ــﺔ ،وﻤ ـ ــﻦ ﻫـ ــﻮ ﻜﺎﺗﺒﻬـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ــﺚ وﺿ ـ ــﻌﻪ
ٔ
ٔ
اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ واﻧﺘﻣﺎﺋــﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ ﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻤـﺪى اﻠﺘــﺎﺛﺮ ﻓـﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ ان
ٔ ٔ
ﻫﻨـ ــﺎك رواﻳـ ــﺎت ﺗﻨﺷـ ــﺮ اﻋﺘﻣـ ــﺎدا ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻘﺎﻋـ ــﺪة اﻠـ ــﻮﻻء ﻠـ ــﺪاﻓﻊ اﻻﺠـ ــﺮ او ٕﻻرﺿ ـ ــﺎء
اﻠﺳــﻟﻄﺔ ،وﺑــﺬﻠﻚ ﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل ٕان ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺮواﻳــﺔ ٕاذا ﻜــﺎن ﻜــﺬوﺑ ًﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ
اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﻪ.
ٔ
ﻫﻨــﺎك ﻘﻮاﻋ ــﺪ ﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻫﻣﻬــﺎ ﺠﻣــﻊ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺼــﺎدر وﻤﻨﻬــﺎ
ٔ
ارﺸــﻴﻒ اﻠﺪوﻠ ــﺔ "اﻠﻮﺛ ــﺎﺋﻖ" ،ﺑﺎ ٕﻻﺿــﺎﻓﺔ ٕاﻠــﻰ اﻠﺘﺷ ــﺮﻳﻌﺎت اﻠﺼــﺎدرة ﻓ ــﻲ اﻠﻔﺘ ــﺮة
اﻠﻣـﺮاد ﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ ،وﻜــﻞ ﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﻨﺷــﺎط اﻠﺪوﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻣﻮﺿــﻮع اﻠﻣ ـﺮاد
ٔ
ٓ
اﻠﻛـﺘﺎﺑ ـ ــﺔ ﻓﻴ ـ ــﻪ ـ ـ ـ ﺑﺎ ٕﻻﺿ ـ ــﺎﻓﺔ ٕاﻠ ـ ــﻰ ﻧ ـ ــﻮع اﺧ ـ ــﺮ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﻣﺼـ ــﺎدر ﻤﺜ ـ ــﻞ اﻻﺸ ـ ــﺨﺎص
ٔ
اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮﻳﻦ ،وﻜــﺬﻠﻚ اﻠﻣــﺬﻜﺮات اﻠﺘـﻲ ﺗ ﻛـﺘــﺐ وﺗﻈﻬــﺮ ﺧـﻼل اﻻﺣــﺪاث ،ﻘﺒــﻞ
ٔ
ٔ
ان ﻳـﺘﻢ ﺗﺤﻟﻴـﻞ ﻜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻــﺮ وﺗﻔﺳـﻴﺮﻫﺎ ﻠـﻴﺲ ﺑﻬـﺪف ﻤﺤﺎﻜﻣـﺔ اﻻﺸــﺨﺎص
وﻠﻛﻦ ٕﻻﺠﻼء اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ٔ
ﻋﺎﺋﺷ ــﺔ ﻤﺤﻣ ــﻮد ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌـ ــﺎل ،اﻻوﻠﻴ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ- .
دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ـ ــﺔ - .اﻠﻌـ ـ ـ ــﺪد اﻠﺮاﺑ ـ ـ ــﻊ؛ ﻳﻮﻧﻴـ ـ ـ ــﻮ.٢٠٠٩
ص (www.historicalkan.co.nr) .١٣ – ٨

دراﺳﺎت

ﻫﺮﻤﺲ ) ﺗﺤﻮت ( " ٕان ﻤﺼﺮ ﻫﻲ ﺻﻮرة اﻠﺳﻣﺎء ﺑﻞ
ﻫــﻲ ﻤ ﻗــﺮ اﻠﺳــﻣﺎء ؛ ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﺮﻜــﺰ ﻓﻴﻬــﺎ ﻜــﻞ اﻠﻗــﻮى،
ٔ ٔ
واﻠﺤﻗﻴﻗـﺔ ان ارﺿـﻨﺎ ﻤﺼـﺮ ﻫـﻲ ﻤﻌﺒـﺪ اﻠﻛـﻮن  ." ١ﻜﻣــﺎ
ٔ
ذﻜــﺮ ﻫﻴــﺮودوت ﻘﺒــﻞ ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺒــﺎرة ﺑﻨ ﺤــﻮ ﺴــﺘﺔ ﻘــﺮون ﻤﻗﻮﻠﺘــﻪ اﻠﺷــﻬﻴﺮة ﺑــﺎن
اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ٔاﻜـﺜﺮ ﺸﻌﻮب ٔاﻻرض ً
ﺗﺪﻳﻨﺎ  ٢؛ و ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻠﺒﺤﺚ ﻤﺤﺎوﻠﺔ ٕﻻ ﻠ ﻗـﺎء
ﺑﻌـﺾ اﻠﻀــﻮء ﻋ ﻟــﻰ ﻓﻛــﺮة اﻠﺘﻗــﺪﻳﺲ اﻠﺘـﻲ ﻧﺎﻠﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺷــﻌﺐ
ٔ
ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﺘﺎﺧﺮ  ،٣ﺣﻴﺚ ﺑﺮزت ﺗﻟﻚ اﻠﻌﺒﺎدات ﺑﺷﻛﻞ ﻤﻛـﺜـﻒ ،ﻤـﻊ
ٔ
ﻤﻴﻞ ٕﻻﺑﺮاز  -وﺻﻞ ﻠﺤﺪ اﻠﺘﻌﺼﺐ  -ﻠ ﻟﺳـﻣﺎت ،واﻻﻓﻛـﺎر اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﺨﺎﻠﺼـﺔ
ﻓــﻲ ﻓﺘــﺮة اﺸ ــﺘﺪت ﻇﻟﻣﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ ﺗ ــﻮاﻠﻰ اﻠﻨﻛﺒــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ،واﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ و
اﻻﻘﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻋﻟـﻰ ﻤﺼــﺮ ؛ ﻓﻨﺟـﺪ ﻓــﻲ اﻠﺒﺪاﻳـﺔ ٕاﻧــﻪ ﻤـﻊ ﺿــﻌﻒ ﻫﻴﺒـﺔ اﻠﻣﻟﻛﻴــﺔ -
ٔ
ٔ
ً
ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎﻧﺘﻬﺎ  -ان ﺣﻈ ّـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻻﻓـﺮاد ﻤﻣـﻦ ﺗﻣﺘﻌـﻮا
اﻠﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ
ٔ
ٔ
ﺑﻗـﻮى ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻮﺻـﻮﻠﻬﻢ ٕاﻠــﻰ ﻤﺮﺗﺒـﺔ ﻘــﺪ ﻳﻔﻀـﻞ ان ﻧﻄﻟــﻖ ﻋﻟـﻴﻬﻢ "اﻻوﻠﻴــﺎء"
ٔ
وﻫـﻮ اﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ا ﻠـﺬي اﻃﻟﻗـﻪ ﻋﻟـﻴﻬﻢ ﻤﻨـﺬ اﻠﺒﺪاﻳـﺔ " ٕ ٤ " D. Wildungاذ
ٔ
ﻳﻌﺒــﺮ ﺑﺪﻘــﺔ اﻜـﺜــﺮ ﻋ ــﻦ اﻠﻔﻛــﺮ اﻠﻣﺼــﺮي ،ﺑﻌﻛــﺲ ﻠﻔ ــﻆ " ٕاﻠــﻪ" اﻠــﺬي ﻳﻄﻟﻗ ــﻪ
ٔ
اﻠﺪارﺴﻮن اﻻﺠﺎﻧﺐ دون ﻓﻬﻢ ﻠﺤﻗﻴﻗﺔ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ.
رﺑﺎ ٔاﻋﻟﻰ ﻤ ً
اذ ٔادرك اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ ٔان ﻫﻨﺎك ً
ﺘﺮﺑﻌﺎ ﻋﻟﻰ ﻋﺮﺸـﻪ ﺑﻌـﺪﻤﺎ
ٕ
ٔ
ٔ ٔ
٥
ﺧ ﻟ ــﻖ اﻠﻛ ــﻮن ،و اﻘ ــﺮ اﻻﻘـ ــﻮات ،و ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠﻀ ــﻌﻔﺎء و اﻘ ــﺘﺺ ﻠﻟﻣﻈﻟـ ــﻮم ،
ٔ
ٔ
ورﺑﻣﺎ ان اﻠﻣﺼﺮي ﻘﺪ ﺸﻌﺮ ﺑﻣﺪى ﻘﺪﺴﻴﺔ اﻠﻣﻌﺒﻮد ،و ﺗﺳـﺎﻤﻴﻪ ﻓـﺎراد ﺻـﻮر ًة
ٔ
ٔ
اﻜـﺜـﺮ ﻘﺮﺑـ ًـﺎ ﻠﺨﻴﺎﻠــﻪ ﺗﻛــﻮن اﻠﻮﺴــﻴﻂ ٕا ﻠـﻰ اﻠــﺮب اﻻﻋ ﻟــﻰ ﻓﺎﺧﺘــﺎر اﻠﻣﻟــﻚ اﻠــﺬي
ﺴـﺮﻋﺎن ﻤــﺎ ﺗﺳـﺎﻤﻰ ﻫــﻮ ٓاﻻ ﺧـﺮ  ،و ﻫﻨــﺎ ﻠﺟـ ٔـﺎ اﻠـﻰ ٔاﻻ ﻜـﺜــﺮ ﻘﺮﺑ ًـﺎ ،واﻠﺘﺼـ ً
ـﺎﻘﺎ ﺑــﻪ
ٕ
ٔ
وﻫـ ــﻢ ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ اﻠﺒﺷـ ــﺮ ﺠﻌﻟﻬـ ــﻢ ﻧﻈ ـ ـ ًﺮا ﻠﻣﻛـ ــﺎﻧﺘﻬﻢ اﻠﺨﻟﻗﻴـ ــﺔ و اﻻدﺑﻴـ ــﺔ
ٔ
" اوﻠﻴﺎء " ﻳﺮﻋﻮن ﻤﺼﻟﺤﺘﻪ ،و ﻳﻛﻮﻧﻮن ﺻﻮرة ﺣﻗﻴﻗﻴـﺔ ﻠﻟﻮﺴـﺎﻃﺔ ﺑـﻴﻦ اﻠـﺮب
ٓ
ٔ
اﻻﻋﻟـﻰ و اﻠﺒﺷـﺮ؛ و ﻳﺘﻗـﺮب ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻗﻬﻢ ﻠﻟﻣﻌﺒـﻮد و اﻠﻣﻟـﻚ ﻓـﻲ ان واﺣـﺪ ؛
ٔ
ٔ
وﻳﺒــﺪوا ان ﻫ ــﺆﻻء اﻻوﻠﻴ ــﺎء  -اﻠﻗﺪﻳﺳــﻴﻦ  -ﻠ ــﻢ ﻳﺼ ــﻟﻮا ٕا ﻠــﻰ اﻠﻣﺮﺗﺒ ــﺔ اﻠﻔﻌﻟﻴ ــﺔ
ٔ
ﻠﻼرﺑﺎب وﻠﻛﻦ ﺗﻢ ﺗﻗﺪﻳﺳﻬﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻻ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
أو ً

ٔ
اﻠﻛــﺎﻫﻦ اﻠﻣﻄﻬــﺮ ﻠﻼرﺑــﺎب ﻓــﻲ ٕاﻧ ــﺐ ﺣــﺞ  ،ﻜــﺎﻫﻦ ﺑﺘــﺎح "،اﻠﻌــﺮق ٕاﻧﺳ ــﻮ"
ٔ ٔ
ٕﻻﻳـﺰﻳﺲ ام اﻻرﺑــﺎب  ) ،و ﻜـﺎﻫﻦ ( ﻤﻟــﻚ اﻠﺟﻨــﻮب و اﻠﺷـﻣﺎل "ﺠ ﺳــﺮ ﻧﺜــﺮى
ﻏﺖ" ﻓﻲ ﺗﺎدﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻋـﻨﺦ ﺗـﺎوى ) ﻤﻨـﻒ (  ،ﻜـﺎﻫﻦ ٕاﻳﻣﺤﻮﺗـﺐ ﺑـﻦ ﺑﺘـﺎح ﻓـﻲ
ٔ
ﺑﻴﺖ اﻻرﺑﺎب.
ٔ
اﻤﺎ اﻠﻨﺺ اﻠﻣﺳﺟﻞ ﻋﻟﻰ واﺠﻬﺔ اﻠﻨﺎووس ﻓﻴﺬﻜﺮ :
٨

اﻠﻣﺒﺟﻞ ﻤﻦ ٕاﻳﻣﺤﺘﺐ ﺑﻦ ﺑﺘﺎح و ﻜﺎﻫﻦ ﺑﺘﺎح . .....
ٔ
ٔ
ٔ
ﻫﺬا و ﻳﻌﺪ اﻠﺘﻣﺜـﺎل و ﻫـﻮ ﻤـﻦ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﺘـﺎ ﺧﺮ  ،ا ﺣـﺪ اﻻﻤﺜﻟـﺔ اﻠﻨـﺎدرة اﻠﺘـﻲ
ﺗﺷﻴﺮ اﻠﻰ ﺸﻌﺎﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻗﺎم ﻤﻦ ٔا ﺠـﻞ اﻳﻣﺤﺘـﺐ اﻠـﺬي ﺑ ٔـﺪا اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤﻌﺒ ً
ـﻮدا
ٕ
ٕ
٩
ﺑﺷﻛﻞ ﺗﺎم ﻤﻨﺬ ﻫﺬا اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻠﻔﻌﻞ .
ٓ
و ﻘـ ــﺪ ﻋﺜـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻤﻮﻘـ ــﻊ ﻫـ ــﺬا اﻠﺘﻣﺜ ـ ــﺎل ﻋ ﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺪد ا ﺧـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ ﺗﻣﺎﺛﻴ ـ ــﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌﺒﻮدات اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﺘﺎ ﺧﺮ ﻤﻣﺎ رﺠـﺢ ان ﻳﻛـﻮن ﻫـﺬا
ٔ
اﻠﻣﻮﺿــﻊ ﻤﻗﺼــﻮرة او رﺑﻣــﺎ ﻤﻌﺒــﺪ ﻠﻌﺒ ــﺎدة ﺑﻌــﺾ اﻠﻣﻌﺒــﻮدات اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻓ ــﻲ
ٔ
روﻤﺎ  .١٠و ﻠﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﻣﻮاﻘﻊ ﻓﻲ اوروﺑﺎ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻤﻌﺎﺑـﺪ
ٓ
ٔ
او ﻤﻗﺎﺻـﻴﺮ ﻠﻌﺒـﺎدة اﻻ ﻠﻬــﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ٕاﻳـﺰﻳﺲ اﻠﺘـﻲ اﺴــﺘﻣﺮت
ٔ
ﻋﺒﺎدﺗﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اوروﺑ ــﺎ ﺣﺘ ــﻰ ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺮاﺑ ــﻊ اﻠﻣ ــﻴﻼدى ١١؛ و ﻳﺆﻜ ــﺪ ﻫ ــﺬا
ٔ
اﻠﺘﻣﺜـﺎل اﻧـﻪ ٕاﻠـﻰ ﺠـﻮار اﻠﻣﻌﺒـﻮدات اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﺘـﻲ ﻋﺒـﺪت ﺧـﺎرج ﻤﺼـﺮ ﻜـﺎن
ٕﻻﻳﻣﺤﻮﺗ ــﺐ ﻤﻛﺎﻧـ ــﺔ ﺑـ ــﺎرزة  ،ﺣﻴـ ــﺚ رﺑﻄـ ــﻪ ا ٕﻻﻏﺮﻳـ ــﻖ ﺑـ ــﺮب اﻠﻄـ ــﺐ ﻋﻨـ ــﺪﻫﻢ
و ﻫﻮ ٕا ﺴﻛﻟﻴﺒﻴﻮس .١٢
ٔ
ﺠـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠــﺬﻜﺮ ان اﻠﻣﻌﺒـﻮد " ٕاﻳﻣﺤﻮﺗــﺐ" ﻇــﻞ ﻳﻣﺜــﻞ ﻓـﻲ ﻫﻴﺌــﺔ ﺑﺷــﺮﻳﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺧﺎﻠﺼــﺔ ﻤ ــﻦ ﻏﻴــﺮ ان ﻳﻀ ــﺎف ﻠــﻪ ﺗ ــﺎج او ﺻــﻮﻠﺟﺎن او اﻠﻟﺤﻴ ــﺔ اﻠﻣﻣﻴ ــﺰة ،
وﻏﺎﻠﺒ ًـﺎ ﻤـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗ ﻗـﺎم اﻠﻄ ــﻗﻮس اﻠﺨﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﻓــﻲ ﻤ ﻗـﺎﺑﺮ اﻠ ﻣــﻮﺗﻰ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ
١٣
ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ﻤﻗﺼﻮرﺗﻪ ﻓﻲ ﺴﻗﺎرة.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

أ .إﻳﻤﺤﻮﺗﺐ
ً
و ﻫ ــﻮ اﻠﺷﺨﺼ ــﻴﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻜ ــﺎن ﻳـ ــﺬﻜﺮﻫﺎ اﻠﻨ ــﺎس ﺠﻣﻴﻌ ــﺎ  ،و اﻠﺘ ــﻲ ﺑﻗﻴـ ــﺖ
ٔ
ذﻜﺮاﻫـﺎ ﻋﻟــﻰ ﻤــﺮ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺼــﺮي اﻠﻗــﺪﻳﻢ  ،و ﻫــﻮ اﻠﺤﻛــﻴﻢ  ،و اﻻدﻳــﺐ ،
واﻠﻣﻬﻨــﺪس اﻠﻣﻌﻣ ــﺎري اﻠ ﻔ ــﺬ ،و اﻠﻔﻟﻛ ــﻲ ،و ﻜﺒﻴــﺮ اﻠـ ـﺮاﺋﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺒ ــﺪ "رع"
ٔ
ﺑﻌ ـ ــﻴﻦ ﺸ ـ ــﻣﺲ  ،ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻋﻬ ـ ــﺪ اﻠﻣﻟ ـ ــﻚ "زو ﺴ ـ ــﺮ"  ،اﻠ ـ ــﺬي ﻳﻌ ـ ــﺪ ﻤ ـ ــﻦ اﻜـﺜـ ـ ــﺮ
ٔ
اﻠﺷﺨﺼـﻴﺎت ذات اﻠﻣﻮاﻫــﺐ اﻠﻌﻗﻟﻴــﺔ اﻠﻣﺘﻣﻴــﺰة  ،٦و ﻫــﻮ اول اﻠﺷﺨﺼــﻴﺎت
اﻠﻌﺎﻤﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺒ ٔـﻮا ﺗﻟـﻚ اﻠﻣﻛﺎﻧـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ٔاﻋﺘﺒـﺮ ﺴ ً
ـﻴﺪا ﻠﻟﻣﺘﻌﻟﻣـﻴﻦ واﻠ ٌﻛـﺘـﺎب
ٔ
ﻤﻨـﺬ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ ،و ﺠـﺎء ﻓــﻲ ﺑﺮدﻳـﺔ اﻠﻣ ﻟــﻮك اﻠﻣﺤﻔﻮﻇـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮرﻳﻦ اﻧــﻪ
ٔ
ٔ ٔ
اﺑﻨ ـ ًـﺎ ﻠﺒﺘ ــﺎح ﻤ ــﻦ ام ارﺿ ــﻴﺔ " ﺑﺷ ــﺮﻳﺔ" ﺗ ــﺪﻋﻰ " ﻏ ــﺮدو ﻋ ــﻨﺦ"  -وﻓ ــﻲ اﺣﻴ ــﺎن
ٔ
ٔ
ا ﺧ ــﺮى ﻜ ــﺎن ﻳﻨﺳ ــﺐ ﻠﺒﺘ ــﺎح ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﻌﺒ ــﻮدة ﺴ ــﺨﻣﺖ  ، -وﻤ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎ اﻋﺘﺒـ ــﺮ
ٔ
ٔ
ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻤﻌﺒﻮد ،ﺛﻢ اﺻﺒﺢ ﻤﻨﺬ اﻻﺴـﺮة اﻠﺳﺎدﺴـﺔ و اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﻤﻌﺒـﻮد ًا
ً
ﻜﺎﻤﻼ ﻠﻪ ﻋﺒﺎدة ﻤﺤﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨـﻒ ،ﺸـﻣﺎل ﺴـﻗﺎرة ﺑـﺎﻠﻗﺮب ﻤـﻦ اﻠﺳـﻴﺮاﺑﻴﻮم ،
وﻠـﻪ ﻜﻬﻨﺘـﻪ و ﺸــﻌﺎﺋﺮﻩ اﻠﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻣﻛـﺎن ﺑﺷـﻛﻞ ﺧــﺎص ﻤﻨـﺬ اﻠﻌﺼــﺮ
اﻠﺒﻄﻟﻣ ــﻲ ﺣ ــﻴﻦ ٔاﺻـ ــﺒﺤﺖ ﻤﻗﺼ ــﻮرﺗﻪ ﺗﻟ ــﻚ ﻤ ـ ـﺰ ًارا ﺻ ـ ً
ـﺤﻴﺎ ﻳﻗﺼ ــﺪﻩ اﻠﻣﺮﺿ ـ ــﻰ
ﻠﻼﺴﺘﺷـﻔﺎء  ،وﺗﻗــﺪم ﻠــﻪ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴــﻞ اﻠﻨﺬرﻳــﺔ اﻠﻣﺼــﻨﻮﻋﺔ ﻤــﻦ اﻠﺒﺮوﻧــﺰ  ،وﻘــﺪ
ّ
ﺗﻮﺣـﺪ ﻤـﻊ اﻠﻣﻌﺒـﻮد ٕاﺴـﻛﻟﺒﻴﻮس رب اﻠﻄــﺐ ﻋﻨـﺪ اﻠﻴﻮﻧـﺎن  ،و ﺸـﺎﻋﺖ ﻤﺮاﻜـﺰ
ٔ
٧
ﻋﺒﺎدﺗﻪ  ،و ﺸﻌﺎﺋﺮﻩ ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ اﻧﺤﺎء ﻤﺼﺮ .
ٔ
ﻜﻣ ــﺎ ﻋﺒ ــﺪ و اﻘﻴﻣ ــﺖ ﻠ ــﻪ اﻠﺷ ــﻌﺎﺋﺮ ﺧ ــﺎرج ﻤﺼ ــﺮ  ،وﺑﺼ ــﻔﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ٔ
روﻤـﺎ  ،ﺣﻴــﺚ ﻋﺜـﺮ ﻋﻟــﻰ ﺗﻣﺜـﺎل ﻠﻟﻛــﺎﻫﻦ اﺣﻣـﺲ ،ﻓــﻲ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ، Puteoli
اﻠﻣﻴﻨــﺎء اﻠﺷــﻬﻴﺮ ﻓــﻲ ﻤﻗﺎﻃﻌــﺔ  ، Campaniaوﻫــﻮ ﻳﻣﺜــﻞ ﻜﺎﻫﻨـ ًـﺎ ﻳﺤﻣــﻞ

ﻧﺎووﺴ ًﺎ ﺑﻪ ﺗﻣﺜﺎل ٕﻻﻳﻣﺤﺘﺐ ،و اﻠـﻨﺺ اﻠﻣ ﺳـﺟﻞ ﻋﻟـﻰ ﻋﻣـﻮد اﻠﻈﻬـﺮ ﻤﻨﻗـﻮش
ٔ
ﻓـﻲ ﺴـﻄﺮﻳﻦ راﺴـﻴﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺘـﻪ ﻤﻔﻗـﻮدة و ﻜـﺬﻠﻚ ﺠـﺰء ﻤـﻦ اﻠﺨﺎﺗﻣـﺔ  ،و ﻳـﺬﻜﺮ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻮد اﻻول :

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩

دراﺳﺎت

آﻣﻮن ﺣﺘﺐ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﻮ
بٔ .
وﻜــﺎن ﻤــﻦ اﻫــﻢ اﻠﺷﺨﺼــﻴﺎت اﻠﺘــﻲ ﻧﺎﻠــﺖ اﻠﻗﺪاﺴــﺔ  ،ﺑﻌــﺪ ٕاﻳﻣﺤﺘــﺐ ،
ٓ
وﻫــﻮ وزﻳــﺮ و ﺻ ــﺎﺣﺐ درﺠــﺔ وﻇـ ــﻴﻔﻴﺔ ﻋﻟﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑــﻼط اﻠﻣﻟ ــﻚ اﻤــﻮن ﺣﺘ ــﺐ
ٔ
اﻠﺜﺎﻠﺚ  ١٣٤٠- ١٣٧٩ ) ١٤ق .م ( ﻤﻦ اﻻﺴﺮة اﻠﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺷﺮة.
ٔ
وﻘﺪ ﺸﻐﻞ ﻋﺪد ًا ﻤﻦ اﻠﻮﻇـﺎﺋﻒ ،ﻤـﻦ ا ﻫﻣﻬـﺎ رﺋـﻴﺲ اﻠﻛﻬﻨـﺔ ،و اﻠﻛﺎﺗـﺐ
ٔ
اﻠﻣﻟﻛ ــﻰ ،و اﻠﻣﻬﻨ ــﺪس اﻠﻣﻌﻣـ ــﺎرى ،وﻇـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻤﺪﻳﻨﺘـ ــﻪ اﺛﺮﻳ ــﺐ ﺣﺘ ــﻰ ﺑﻟـ ــﻎ
ٔ
ٔ
اﻠﺨﻣﺳﻴﻦ ﻤﻦ ﻋﻣﺮﻩ ﺣﻴﻨﻣﺎ اﺣﻀﺮﻩ اﻠﻣﻟﻚ ٕاﻠﻰ ﻃــﻴﺒﺔ ،ﺣﻴـﺚ اﺻـﺒﺢ رﺋﻴﺳـ ًﺎ
ﻠﻟﻣﻬﻨﺪ ﺴ ـ ــﻴﻦ ،و رﺋﻴﺳـ ـ ـ ًﺎ ﻠﻟﻛﻬﻨـ ـ ــﺔ اﻠﻣﻟﻛ ـ ــﻴﻦ ،وﻜـ ـ ــﺬﻠﻚ اﻠﻨﺎﺻ ـ ــﺢ اﻠﺤﻛـ ـ ــﻴﻢ
ﻠﻟﻣﻟـﻚ ،وﻇ ــﻞ ﻓــﻲ ﺧﺪﻤــﺔ ﻤﻟﻛــﻪ ﺣﺘــﻰ ﺑﻟــﻎ اﻠﺜﻣــﺎﻧﻴﻦ ،وﺗــﻮﻓﻲ ﻘﺒــﻞ ِﻤﻟ َﻛــﻪ
ٔ
ٔ
ﺑﻌﺪة اﻋﻮام  ،ودﻓـﻦ ﻓـﻲ ﻤﻗﺒـﺮة ذات ﻃـﺮاز ﻤﻟﻛـﻲ ﻓـﻲ ﻃﻴﺒـﺔ ،وﻜـﺎن ﻠـﻪ اﺛﻨـﺎء
ٓ
ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻤﻛﺎﻧــﺔ ﻋﻈﻣـﻰ ﻳﺳــﺘﺪل ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻤــﻦ و ﺠـﻮد ﺗﻣﺜﺎﻠــﻪ ﻓـﻲ ﻤﻌﺒــﺪ اﻤــﻮن رع
ٓ
ﺑﺎﻠﻛﺮﻧﻚ ﻜﻮﺴﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻠﻨﺎس و اﻤﻮن وﻜﺬﻠﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻠﻣﻟﻚ.
ً ٔ
وﻫــﻮ ﻳﺼــﻮر ﻏﺎﻠﺒ ـ ًـﺎ ﻓــﻲ وﺿ ــﻊ اﻠﻛﺎﺗــﺐ ﻤﻣﺳــﻛﺎ ﺑ ــﺎدوات اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ و ﻠﻔ ــﺔ
ﻤﺮﺗﺪﻳﺎ ً
اﻠﺒﺮدي ،و ً
ﺸﻌﺮا ﻤﺳﺘﻌﺎرًا و ﻧﻗﺒﺔ ،و ﻘﺪ ازدﻫﺮت ﻋﺒﺎدﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ
اﻠﺼﺎوي ،و ان ﻠﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ا ً
ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﻣﻌﻨﻰ اﻠﻛﺎﻤﻞ ٕواﻧﻣﺎ ﻇﻞ داﺋﻣـﺎ ﻜﺎﻫﻨ ًـﺎ ﻃﻴﺒ ًـﺎ
ٕ
ٕ
١٥
) وﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـﺎ(  .وﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺗ ﻗﺪﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑﻄﻟﻴﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮس اﻠﺜﺎﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺚ
) ٢٢٢ - ٢٤٦ق.م ، (.ﺛـﻢ ﺣﻣـﻞ ﻠﻗــﺐ ا ٕﻻ ﻠـﻪ اﻠﻌﻈـﻴﻢ ﻓــﻲ ﻋﺼـﺮ ﺑﻄﻟﻴﻣــﻮس
ٔ
١٦
اﻠﺳ ـ
ـﺎف،
ـﻮد ﺸـ ـ ٍ
ـﺎدس ) ١٦٤- ١٨٠ق.م ( ؛ و اﺻـ ــﺒﺢ ﻠ ــﻪ ﺗﻣﺎﺛﻴـ ــﻞ ﻜﻣﻌﺒ ـ ٍ
ٔ
١٧
وﺴﻴﺪ ﻠﻼﻃـﺒﺎء .

ﺛﺎﻧﻴًﺎ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻗﻰ
ٔ
ً
اﻋﺘﺒﺮ اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻤﻦ ﻤﺎت ﻏﺮﻳﻗﺎ ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ اﻠﺷﻬﻴﺪ و ﺗﻟﻗﺐ ﺑـ " ِﺣ ِﺳـﻰ "
ٔ
ﺑﻣﻌﻨـﻰ اﻠﻣﺒـﺎرك  ،ﻓﻨﺎﻠﺘـﻪ اﻠﻗﺪاﺴـﺔ ٢٩؛ ﻜﻣــﺎ ﻳﻮ ﺠـﺪ ﻋـﺪد ﻤـﻦ اﻻ ﻠﻗـﺎب اﻠﺘــﻲ
ٔ
" ﻤﺤـﻮ"
اﻃﻟﻗـﺖ ﻋ ﻟـﻰ اﻠﻐﺮﻳـﻖ ﺣﻴـﺚ ﺸـﺎع اﺴـﺘﺨﺪام ﻠﻔـﻆ
ٔ
ٔ
ﻤﻨـﺬ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ و اﻠﻮﺴــﻄﻰ  ٣٠؛ و اﻠـﺬي ﻳﻌﻨــﻰ اﻧـﻪ اﻤــﺘﻼ ﺑﺎﻠﻣـﺎء و ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
ﻫﻨ ــﺎ ﻜ ــﺎن ارﺗﺒـ ــﺎط اﻠﻐﺮﻳ ــﻖ ﺑـ ــﺎوزﻳﺮ  ،ﻜ ﻣ ــﺎ ا ﺴ ــﺘﺨﺪم ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ا ﺧ ــﺮى ﻤـ ــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻ ﻠﻔـﺎظ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﺒــﺮ ﻋـﻦ ﻧ ﻔــﺲ اﻠﻣﻌﻨــﻰ اى اﻻﻤـﺘﻼء او اﻻﻧﻐﻣــﺎس ﻓــﻲ اﻠﻣــﺎء
" ٣٢ﻫـﺮب" ؛

ﻤﺜـﻞ :
" ٣١ﻋﺟـﺎ" ؛ و
ٔ
ﻤﻦ ﻋﺼﻮر ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻠﻣﺘﺎ ﺧﺮ و اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ .
ٔ
ً
ﻳﺒ ــﺪو ان اﻠﻐﺮﻳ ــﻖ و ﻜ ــﺬﻠﻚ ﻤـ ــﻦ ﻤ ــﺎت ﻤﺤﺮوﻘ ـ ًـﺎ ﻜـ ــﺎن ﻳﻌ ــﺪ ﻤﻴﺘ ــﺎ ﺴـ ــﻴﺊ
اﻠ ﺤــﻆ  ،ﺣﺘــﻰ ﺗﻐﻴ ــﺮت اﻠﻨﻈــﺮة ٕاﻠ ــﻰ اﻠﻐﺮﻳــﻖ ﺧــﻼل ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ
ٔ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﻣﻮت ﻫﻮ ﻘﺪر اوزﻳﺮﻳﺲ ﺑﻞ ﻘﺪر رب اﻠﺷـﻣﺲ ذاﺗـﻪ
ٔ
اﻠﺬي ﻳﻐﺮق ﻓﻲ اﻠﻨﻴﻞ ً
ﻳﻮﻤﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻠﻟﺤﻴﺎة ﻤﻊ اﻠﺼـﺒﺎح  ٣٣؛ و ﻘـﺪ ا ﺧـﺬت
ٔ
ٔ
ٔ
ﺸــﻌﺎﺋﺮ اﻠﻐﺮﻘ ــﻰ ﺗﺘﻀــﺢ ﻤ ــﻊ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﺘ ــﺎﺧﺮ ﺣﺘــﻰ ان ﻫﻴ ــﺮودوت ﻳ ــﺬﻜﺮ ان
ٔ
ﺠﺳـﺪ اﻠﻣﺘـﻮﻓﻰ ﻜــﺎن ﻤﻗﺪﺴ ًـﺎ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺳـﻣﺢ ٕاﻻ ﻠﻛﻬﻨــﺔ " اﻠﻨﻴـﻞ" ﻓﻗــﻂ ان
ٔ
ٔ
ﻳﻟﻣﺳﻮﻩ  ،و ﻳﻗﻮﻤﻮن ﺑﺘﺤﻨﻴﻄﻪ ﻋﻟﻰ اﻋﻟﻰ ﻤﺳﺘﻮى ٕاذ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻳﻌﺘﻗـﺪ اﻧـﻪ ﻘـﺪ
ٔ
٣٤
ﻘﺎرب ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ رب اﻠﺨﺼﻮﺑﺔ ) اوزﻳﺮ ( ﻧﻔﺳﻪ .
ٓ
ٔ
ٔ
و ﻤﻨﺬ اﻻﺴﺮة اﻠﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﺪات ﺑﻌـﺾ اﻻﺛـﺎر ﻤـﻦ ﻠﻮﺣـﺎت ﻤﻗـﺎﺑﺮ و ﺑﻌـﺾ
ٔ
اﻠﻨﻗﻮش ﻋﻟﻰ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﺗﺬﻜﺮ ﻤﻦ ﻤﺎت ً
ﻏﺮﻳﻗﺎ ﺑﻨﻮع ﻤﻦ ا ٕﻻﺠﻼل و ﻠﻌﻞ ا ﺸﻬﺮ
ٔ
ٓ
ٓ
ﻤﻦ وﺻﻟﺖ ٕاﻠﻴﻨﺎ اﺛﺎرﻫﻢ ﺣﺘﻰ اﻻن ﺗﺎﺑﻮت ﻠﻨﺲ ﻤﻴﻦ ﻤﻦ اﻻﺴـﺮة اﻠﺜﻼﺛـﻴﻦ
؛ و ﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻘﻔﻂ ؛ و ﻘﺪ ﺣﻣﻞ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﻟﻗﺐ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
ٔ
ٔ
و ﻳﻼﺣﻆ ان ﺗﻗﺪﻳﺳﻪ ﺠﺎء ﻤﺘﺎﺧ ًﺮا ﻋـﻦ ٕاﻳﻣﺤﺘـﺐ ﻜﻣـﺎ ﻜـﺎن اﻜـﺜـﺮ ﻤﺤﻟﻴـﺔ
ٓ
ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻠ ـ ــﻢ ﻳﻌﺜ ـ ــﺮ _ ﺣﺘ ـ ــﻰ اﻻن _ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤﺮاﻜ ـ ــﺰ ﻠﻌﺒﺎدﺗ ـ ــﻪ ﺧ ـ ــﺎرج ﻤﻨﻄﻗ ـ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻻﻘﺼــﺮ ١٨؛ وﻘــﺪ ارﺗــﺒﻂ ﻜﻼﻫﻣــﺎ ﺑﺎﻠ ﻗ ــﺪرة ﻋ ﻟــﻰ اﻠﺷــﻔﺎء اﺛﻨــﺎء ﻧــﻮم اﻠﻣ ــﺮﻳﺾ
ﺣﻴـﺚ ﺗﺘ ـﺮاءى ﻠــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻠــﺮؤى اﻠﺘــﻲ ﻳﺷ ـﻔﻲ ﺑﻌــﺪﻫﺎ و ﻳﺨــﺮج ﻤــﻦ ﻤ ﻗــﺮ ﻫــﺬا
اﻠﻮﻠﻰ ) اﻠﻣﺆﻠﻪ ( و ﻘﺪ ﺗﻌﺎﻓﻲ .١٩
ﺟـ .ﺑﺎدى ﺳﺒﻚ
ٔ
ٓ
ﻳﻨ ــﺪرج ﺗﺤـ ــﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺟﺰﺋﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺪد ا ﺧـ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﻻوﻠﻴـ ــﺎء ﻤ ــﻨﻬﻢ اﻠﻣـ ــﺪﻋﻮ
"ﺑ ــﺎدى ﺴ ــﺒﻚ" اﻠ ــﺬي ﻋ ــﺎش ﺣ ــﻮاﻠﻰ ﻋ ــﺎم  ٩٠٠ق.م؛ ﻤ ــﻦ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﻔﻴ ــﻮم
ٔ
ﺣﻴــﺚ ﺸ ــﺎع ﻫﻨ ــﺎك ﺗ ﻗــﺪﻳﺲ اﻠﻣﻟ ــﻚ اﻤﻨﻣﺤ ــﺎت اﻠﺜﺎﻠــﺚ ؛ و ﻤ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﻜ ــﺎن
ٔ
ﺗ ﻗـﺪﻳﺲ ﻫـﺬا اﻠ ﺷـﺨﺺ ﻤﻨ ً
ـﺪﻤﺟﺎ ﻓــﻲ ﺻـﻮرة اﻤﻨﻣﺤـﺎت اﻠﺜﺎﻠـﺚ  ،و ﺻـﻮر ﻓــﻲ
٢٠
ﻫﻴﺌﺔ اﻠﺘﻣﺳﺎح رب اﻠﻔﻴﻮم .
د ٔ .ﺟﺪ ﺣﺮ
ٔ
ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻲ اﻠﻣﺪﻋﻮ " ﺠﺪ ﺣﺮ " ﻜﺒﻴﺮ ﻜﻬﻨﺔ ﻤﻨﻒ ﺧﻼل اﻻﺴﺮة اﻠﺜﻼﺛـﻴﻦ،
ٓ
اﻠـﺬي ارﺗـﺒﻂ ﺑﻛــﻞ ﻤـﻦ ٕاﻳﻣﺤﺘـﺐ و اﻤــﻮن ﺣﺘـﺐ ﺑـﻦ ﺣــﺎﺑﻮ ﻜﻣـﺎ ﺣﻣـﻞ ﻠﻗــﺐ
ٔ
"ﺑـ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ــﺐ " اﻳـ ـ ــﺒﺲ " ،اﻠﻄ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻠﻣ ﻗـ ـ ــﺪس رﻤـ ـ ــﺰ اﻠﻣﻌﺒـ ـ ــﻮد ﺠﺤ ـ ـ ــﻮﺗﻰ رب
اﻠﺤﻛﻣﺔ  ،٢١و ﻘﺪ ﺸﻴﺪ ﻠﻪ ﺑﻄﻟﻴﻣﻮس ٕاﻳﺮوﺠﻴﺘﻴﺲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻗﺼﻮرة ﻓـﻲ ﻤﻌﺒـﺪ
ﻫﺎﺑﻮ .٢٢

ﻫـ ٔ .ﺑﻴﺘﻮزﻳﺮﻳﺲ
"ﺑﺎدى اوزﻳﺮ " ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺎ اﻠﺟﺒﻞ ؛ اﻠﺬي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻠﻨﺼـﻒ اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﻤـﻦ
اﻠ ﻗ ـ ــﺮن اﻠﺮاﺑ ـ ــﻊ ﻘﺒ ـ ــﻞ اﻠﻣ ـ ــﻴﻼد ،و ﻫ ـ ــﻮ ﻳﻨ ﺤ ـ ــﺪر ﻤ ـ ــﻦ ﻋﺎﺋﻟ ـ ــﺔ ﻜﻬﻨﻮﺗﻴ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــﻦ
ٔ
اﻻﺸـﻣﻮﻧﻴﻦ ،و ﺸـﻐﻞ ﻋــﺪد ﻤـﻦ اﻠﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻠﻛﻬﻨﻮﺗﻴـﺔ و ا ٕﻻدارﻳــﺔ ﺑﻬـﺎ ،ﻠﻌــﻞ
ٔ
ٔ
اﻫﻣﻬﺎ ﻜﺒﻴﺮ ﻜﻬﻨﺔ ﺠﺤـﻮﺗﻰ ﺑﺎﻻ ﺸـﻣﻮﻧﻴﻦ؛ و ﻘـﺪ ﺣـﺎﻓﻆ ﻋﻟـﻰ ﻤﺪﻳﻨﺘـﻪ وﺛﺮواﺗﻬـﺎ
ﺧ ــﻼل اﻠﻔﺘ ــﺮة اﻠﻌﺼ ــﻴﺒﺔ زﻤ ــﻦ اﻻﺣ ــﺘﻼل اﻠﻔﺎرﺴ ــﻲ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ وﺣﺘ ــﻰ د ﺧـ ــﻮل
ٔ
ا ٕﻻﺴــﻛﻨﺪر ﻤﺼ ــﺮ )  ٣٣٢- ٣٤٢ق.م ( ٢٤؛ و ﻳﺒــﺪو اﻧ ــﻪ ﻠ ــﻢ ﻳﺼــﻞ ﻓﻗ ــﻂ ٕا ﻠ ــﻰ
ٔ
ﻤﻛﺎﻧـﺔ ﺗﻗــﺎرب ﻤﻛﺎﻧــﺔ ﻜــﻞ ﻤــﻦ ٕﻻﻳﻣﺤﺘــﺐ و اﻤﻨﺤﺘــﺐ ﺑــﻦ ﺣــﺎﺑﻮ ﺑــﻞ ارﺗــﺒﻂ
ٔ
ٔ
ﺗﻗﺪﻳﺳـﻪ ﺑﻬﻣـﺎ اﻳﻀـ َـﺎ  ٢٥و ﻘـﺪ ﻳﻛــﻮن اﻠﺳـﺒﺐ وراء رﻓﻌـﻪ ٕاﻠــﻰ ﻤﺼـﺎف اﻻوﻠﻴــﺎء
ٕاﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ ﻤــﺎ ﺗﻣﻴــﺰ ﺑــﻪ ﻤــﻦ ﺴ ــﻟﻮك ﻘــﻮﻳﻢ ﺑﻌــﺪ وﻓﺎﺗــﻪ ﺑﻨ ﺤــﻮ ﻧﺼــﻒ ﻘ ــﺮن،
ٔ
اﺴـﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻠﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋ ﻟــﻰ ٕاﻘﻟﻴﻣـﻪ ﺧـﻼل اﻠﻔﺘــﺮة اﻠﺘـﻲ وﺻـﻔﻬﺎ ﺑﺎﻧــﻪ ﻠـﻢ ﻳﻌــﺪ
ٔ
ٔ
ﺸــﻲء ﻓــﻲ ﻤﻛﺎﻧــﻪ ﻓــﻲ و ﺠــﻮد اﻠﺤــﺎﻜﻢ اﻻﺠﻨﺒــﻲ؛ و اﺿــﻴﻒ ﺑﻌــﺪ اﺴــﻣﻪ ﻠﻗــﺐ
٢٦
" ﺑﺎ ﻫﺐ " ﻜﺳﺎﺑﻗﻪ .
ٔ
ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻻوﻠﻴﺎء ) اﻠﻣـﺆﻠﻬﻴﻦ ( اﻠﺳـﺎﺑﻖ ذﻜـﺮﻫﻢ ارﺗﺒـﺎﻃﻬﻢ ﺑـﺎﻠﻣﻌﺒﻮد
ٔ
" ﺠﺤـﻮﺗﻰ " رب اﻠﺤﻛﻣــﺔ ،و ﻫـﻮ اﻻ ﻤــﺮ اﻠـﺬي ﻳﺆﺧــﺬ ﺑﻌـﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ٕاذ ٕاﻧــﻪ
ٔ
ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌ ــﺮوف ﺗ ﻗ ــﺪﻳﺲ اﻠﻣﺼ ــﺮي اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ﻠﻟﻛﻟﻣ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﺣـ ــﺪ
ٔ
ﻤﺬاﻫﺐ اﻠﺨﻟﻖ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻫﻲ اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺷﺎة اﻠﻮﺠـﻮد ٢٧؛
ٔ
وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ٕﻓﺎن ﻤﻦ ﻳﻣﻟﻚ اﻠﺤﻛﻣﺔ و ﻫﻮ ﻤﻨﺰﻩ ﻋـﻦ اﻠﺼـﻐﺎﺋﺮ ﻓﻴﻣـﺎ ﻳـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻤـﻦ
ٔ
اﻓﻌﺎل و ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻠﻨﺎس ﺑﺬﻜﺮى ﻃﻴﺒﺔ ﻠـﻪ ﺑـﻞ ﻳﺮﻓﻌـﻮﻩ ﻤﻛﺎﻧ ًـﺎ ﻋﻟﻴ ًـﺎ ﻘـﺪ ﻳﺘـﺮاءى
ٔ
ﻠﻐﻴـﺮ اﻠﻣﺘﻔﻬﻣـﻴﻦ ﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ اﻠﺷﺨﺼـﻴﺔ و اﻠﻟﻐـﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ ﻜﺎﻧــﻪ رب،
ٔ
و ﻫـﻮ ﻓـﻲ واﻘــﻊ اﻻﻤـﺮ ﻋـﺎ ِﻠﻢ ،و ﺣﻛــﻴﻢ و ﻘـﺪ ﻘ ٌـﺎل اﻠﻣــﻮﻠﻰ ﻋـﺰ و ﺠـﻞ " ٌﻳــﺆﺗﻰ
ٔ
اﻠﺤﻛﻣ َـﺔ ﻤـﻦ ﻳﺷــﺎء و ﻤـﻦ ﻳ َ
ـﺆت اﻠﺤﻛﻣـ َـﺔ ﻓﻗـﺪ ا ِﺗ َـﻰ ﺧﻴـ ًـﺮا ﻜـﺜﻴـ ًﺮا و ﻤـﺎ َﻳــﺬﻜﺮ ٕا ﻻ
ٌٔ ٔ
٢٨
اﻠﻮا اﻻ ﻠﺒﺎب.
٢٣

 ن ا ر
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١٠

دراﺳﺎت

ﺛﺎﻟﺜًﺎ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﻼف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑـﺪا ت ﺗﺒﺎﺸــﻴﺮ ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺒـﺎدة رﺑﻣــﺎ ﻤﻨــﺬ ﻋﺼــﺮ اﻻﺴـﺮة اﻻوﻠــﻰ ﻋ ﻟــﻰ اﻘــﻞ
ٓ
ً
ﺗ ﻗــﺪﻳﺮ ﻤﺘﻣ ــﺜﻼ ﻓــﻲ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻣﻈ ــﺎﻫﺮ ﻤﻨﻬــﺎ ﻇﻬ ــﻮر ﻤﻌﺒــﻮد ﻳ ــﺪﻋﻰ " اﺧﺘ ــﻰ" ؛
ٔ
ٔ
ٔ
ﻳﻌﺘﻗــﺪ ﺑﺎﻧ ــﻪ ﺠ ــﺪ اﻋﻟــﻰ ﺗ ــﻢ رﻓﻌ ــﻪ ٕاﻠــﻰ ﻤﺼ ــﺎف اﻻرﺑ ــﺎب ﻓــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻔﺘ ــﺮة ،
ٔ
و رﺑﻣـﺎ اﻧـﻪ اﻠﻣﻗﺼـﻮد ﺑـﺎﻠﻨﻗﺶ ﻋ ﻟـﻰ ﻜـﺘـﻒ ﺗﻣﺜـﺎل اﻠﻛـﺎﻫﻦ " ﺣﺘــﺐ دى ٕاف"
ٔ
ٔ
ﺑـﺎﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﻣﺼـﺮي اﻠــﺬي ﻳـﺆرخ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻻﺴـﺮة اﻠﺜﺎﻠﺜــﺔ  ٥٥؛ ﻜﻣـﺎ ﺗﻌــﺪ ارواح
ٔ
ٔ
ﺑﻪ و ﻧﺨﻦ ارواح ﻻ ﺴﻼف ﺗﻢ ﺗﻗﺪﻳﺳﻬﻢ ﻓﻴﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ؛ ﺑـﻞ ذﻫـﺐ اﻠـﺒﻌﺾ ٕاﻠـﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان اﻠﻣﻌﺒـﻮد اوزﻳــﺮ ذاﺗـﻪ ﻫــﻮ ﺴــﻟﻒ او ﺠـﺪ اﻋﻟــﻰ ﺗــﻢ ﺗﻗﺪﻳﺳـﻪ و ﻋﺒﺎدﺗــﻪ ﺑﻌــﺪ
ٓ
ذﻠـﻚ  ،و ﺗﻮ ﺠــﺪ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻣﺆﺸ ـﺮات و اﻠ ﻗ ـﺮاﺋﻦ اﻠﺘــﻲ ﺗﺜﺒــﺖ ﺗﻟــﻚ اﻻراء
ٔ ٔ
ٔ
ﺧـﻼل ﻓﺘـﺮة اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻌﺘﻴــﻖ  ٥٦؛ ﻏﻴـﺮ اﻧـﻪ ﻤــﻦ اﻠﻣﺤﺘﻣـﻞ ان ا ﺸـﻛﺎل ﻋﺒــﺎدة
ٔ
ٔ
ٔ
او ﺗﻗ ــﺪﻳﺲ اﻻﺴ ــﻼف ا ﺧ ــﺬت ﺗﻀ ــﺢ ﻤﻨ ــﺬ ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻮﺴ ــﻄﻰ  ، ٥٧ﺛ ــﻢ
وﺻﻟﺖ اﻠﺬروة ﻓﻲ دﻳﺮ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻠﻌﻣﺎرﻧﺔ  ، ٥٨و اﺴﺘﻣﺮت ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ .
ٔ ٔ
و ﻤـﻦ اﻠ ﺟـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠــﺬﻜﺮ ان ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺒـﺎدة ﻓـﻲ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺮوﺣﻴـﺔ و ﻤــﺎ
ﻳ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬــﺎ ﻤــﻦ ﻋﻗﺎﺋ ــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻠﻣﺼــﺮي اﻠ ﻗــﺪﻳﻢ ﻏﻴ ــﺮ واﺿــﺤﺔ ،و ﻤــﻦ ﻧﺎﺣﻴ ــﺔ
ٔ
ٔ
ا ﺧ ــﺮى ﻓﻌﺒ ــﺎدة اﻻﺴ ــﻼف ﻜﻮ ﺴ ــﻴﻂ ﺑـ ــﻴﻦ ا ٕﻻﻃ ــﺎر اﻠﺒﺷ ــﺮى اﻠ ــﺪﻧﻴﻮى ،ﺑـ ــﻴﻦ
ٔ
ا ٕﻻﻃﺎر ا ٕﻻ ﻠﻬﻲ ﻏﻴـﺮ ﻤﻄﻟﻗـﺔ  ، ٥٩و ﻫـﻮ ﻤـﺎ ﻘـﺪ ﺗـﺮى اﻠﺒﺎﺣﺜـﺔ اﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ
ﺣﻴ ــﺰ اﻠﻌﺒ ــﺎدات اﻠﻣﻄﻟﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ ﺑ ﻗ ــﺪر ﻜﻮﻧ ــﻪ دﻻ ﻠ ـ ًـﺔ ٕا ﻤ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ٔ
ﻠﺷﺮ
اﻻرﺗﺒﺎط اﻠﺮوﺣﻲ ،و ﺻﻼت اﻠﻣﺤﺒﺔ ﻤﻊ اﻻ ﺴﻼف ،او ﻜﻨﻮع ﻤﻦ اﺗﻗﺎء ٍ
ﻘــﺪ ﻳﺼ ــﻴﺐ اﻠﺷ ــﺨﺺ اﻠﺤــﻲ ﻤ ــﻦ ذﻠ ــﻚ اﻠﻗﺮﻳ ــﺐ اﻠﻣﺘــﻮﻓﻰ ﻜﻣ ــﺎ ﺗﻮﺿ ــﺢ ﻠﻨ ــﺎ
ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮص ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻠﻣﻮﺗﻰ .٦٠

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
"اﻠﻮﻠﻰ" اوزﻳﺮ اﻠﻣﺒﺎرك اﻠﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﻠﺟﺒﺎﻧﺔ . ٣٥
ر ٔ
و ﻜـﺬﻠﻚ ﺗــﺎﺑﻮت "ﺗﻮﺗــﻮ ﺗـﻮا" اﻠــﺬي ﻳــﺆ خ ﺑﺎﻻﺴـﺮة اﻠﺜﻼﺛــﻴﻦ  ،و اﻠــﺬي ﻋﺜــﺮ
ﻋﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻘ ﻔــﻂ ؛ و ﻘــﺪ ﺣﻣــﻞ ﻋﻟﻴــﻪ ﻧﻔــﺲ اﻠﻟﻗــﺐ اﻠﺳــﺎﺑﻖ  ٣٦ .ﻜﻣــﺎ ﺣﻣــﻞ
ﻧﻔﺲ اﻠﻟﻗﺐ اﻠﻣﺪﻋﻮ ﺣﻮر ؛ اﻠﺬي ﻋﺜﺮﻋﻟﻰ ﺠـﺰء ﻤـﻦ ﺗﺎﺑﻮﺗـﻪ اﻠﻣـﺆرخ ﺑﻌﺼـﺮ
ٔ
ا ٕﻻﻤﺒﺮاﻃــﻮر اﻏﺳــﻄﺲ  ٣٧؛ و ﻫﻨــﺎك ﺗﺼ ــﻮﻳﺮ ﻠﺷــﺨﺺ ﻤﺟﻬــﻮل اﻻ ﺴ ــﻢ ، ٣٨
ﻳﻈﻬـﺮ ذﻠـﻚ اﻠﻣﺘـﻮﻓﻲ اﻠﻐﺮﻳـﻖ و ﻘـﺪ ﺣ ﻟـﻰ ﺠﺒﻴﻨـﻪ ﺣﻴـﺔ اﻠﻛـﻮﺑﺮا ؛ ﻤﻣﺳ ً
ـﻛﺎ ﻓــﻲ
ﻳــﺪﻩ اﻠﻴﻣﻨــﻰ ﺑﺼــﻮﻠﺟﺎن " اﻠــﻮاس" و ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﻤــﻦ ﺑ ـﺮاﻋﻢ اﻠ ﻟــﻮﺗﺲ  ،و ﻓ ــﻲ
ٔ
اﻠﻴــﺪ اﻻ ﺧ ــﺮى ﻋﻼﻤــﺔ اﻠﻌ ــﻨﺦ  ،و ﻘ ــﺪ وﺿــﻊ ﻓ ــﻲ ﻧﻗﺒﺘ ــﻪ ذﻳــﻞ اﻠﺜ ــﻮر و ﺣﻟ ــﻰ
ٔ ٔ
اﻠ ﺟـﺰء اﻠﻌﻟـﻮى ﻤـﻦ اﻠﻟﻮﺣـﺔ ﺑ ﻗـﺮص اﻠﺷـﻣﺲ اﻠﻣﺟـﻨﺢ اي اﺿـﻔﻲ ﻋﻟـﻰ ﻧﻔﺳــﻪ
اﻠﺼ ــﻔﺔ اﻠﻣﻟﻛﻴـ ــﺔ اﻠﻣﻗﺪﺴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذات اﻠﻮﻘـ ــﺖ ؛ ﻜﻣـ ــﺎ ﻇﻬـ ــﺮ ذات اﻠﺘﺼـ ــﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ٓ
اﻠ ﺳـﺎﺑﻖ ﻋﻟــﻰ ﻠﻮﺣــﺔ ﺸـﺨﺺ ا ﺧــﺮ ﻤﺟﻬــﻮل اﻻﺴــﻢ اﻳﻀ ًـﺎ  ،ﻏﻴــﺮ اﻧــﻪ ﻳﻣﺳــﻚ
ﺑﺼـ ـ ـ ــﻮﻠﺟﺎن ﻋﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻫﻴﺌـ ـ ـ ــﺔ زﻫـ ـ ـ ــﺮة اﻠﻟـ ـ ـ ــﻮﺗﺲ  ،و ﻳﺮﺗـ ـ ـ ــﺪى ا ﻠـ ـ ـ ــﺮداء ﻳﻮﻧـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ
ٓ
)ﻫﻴﻣﺎﺗﻴﻮن( ٣٩؛ ﻜﻣﺎ ﺻﻮر ﺑﻨﻔﺲ اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﺸـﺨﺺ اﺧـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻤﻌـﺮوف
ٔ
اﻻﺴﻢ ﻋﺜﺮ ﻋﻟـﻰ ﻠﻮﺣﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻠﻨﻮﺑـﺔ ﺗﻌـﻮد ﻠﻟﻌﺼـﺮ اﻠﻴﻮﻧـﺎﻧﻲ اﻠﺮوﻤـﺎﻧﻲ ٤٠؛ ا ﻤـﺎ
ٓ
اﻠﻣــﺪﻋﻮ " ﺑــﺎ اﻤــﻮن " ﻓ ﻗــﺪ ﺴــﺟﻞ ﻋﻟــﻰ ﻠﻮﺣﺘــﻪ ﻧ ﻔــﺲ اﻠﻟﻗــﺐ اﻠــﺬي ﺴ ــﺒﻗﺖ
ا ٕﻻﺸﺎرة ٕاﻠﻴﻪ" ﺣﺳﻰ ﻋﺎ ٕام ﻏـﺮت ﻧﺜـﺮ " ؛ و ﻘـﺪ ﻇﻬـﺮ ﻋﻟـﻰ اﻠﻟﻮﺣـﺔ و ﻠـﻪ ﻠﺤﻴـﺔ
ٔ
ﺻ ــﻐﻴﺮة و ﻳﻣﺳـ ــﻚ ﺑﺼـ ــﻮﻠﺟﺎن ﻳﻨﺘﻬ ــﻲ ﺑ ـ ـﺮاس اﻠﺼـ ــﻗﺮ ،و ﻓ ــﻲ ﻳـ ــﺪﻩ اﻠﻴﻣﻨـ ــﻰ
ٓ
ﻋﻼﻤـﺔ " اﻠﻌــﻨﺦ = اﻠﺤﻴــﺎة "  ،و ﺑــﺎﻠﻗﺮب ﻤﻨــﻪ ﺗﺼــﻮﻳﺮ ٕﻻﺑــﻦ اوى ﻳﺨــﺮج ﻤــﻦ
ﻘﺪﻤﻴﻪ ﺻﻮﻠﺟﺎن " ﺴﺨﻢ = اﻠﻗﻮة " ،و ﻓﻮق ﻇﻬﺮﻩ " اﻠﻣﺬﺑﺔ" . ٤١
ٔاﻤﺎ ٔاﻻ ﺸﻬﺮ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺮو ﻤﺎﻧﻰ ﻓﻬﻣﺎ ٔاﻻﺧﻮان ﺑﺎدى ٕاﻳﺳﻪ و ﺑﺎ ﺣﻮر
ٔ
ا ﻠــﺬﻳﻦ ﺸــﻴﺪ ﻠﻬﻣــﺎ ا ٕﻻﻤﺒﺮاﻃــﻮر اﻏﺳــﻄﺲ ) ٢٧ق.م ١٤ :م ( ﻤﻌﺒــﺪ دﻧ ــﺪور،
ٔ
وﺻــﻮر ا ٕﻻﻤﺒﺮاﻃ ــﻮر ﻳﻗــﺪم اﻠ ﻗـ ـﺮاﺑﻴﻦ اﻤﺎﻤﻬﻣــﺎ ٤٢ .وﻘ ــﺪ ﻇﻬــﺮ ﺑ ــﺎدى ٕاﻳﺳــﺔ ﻓ ــﻲ
ٓ
اﻠﻣﻌﺒﺪ ﺑﺘﺎج اﻻﺗﻒ ﻓﻮق اﻠﺒﺎروﻜﺔ اﻠﻗﺼﻴﺮة وﺣﻴﺔ اﻠﻛﻮﺑﺮا ،و ﻘـﺪ ﻠـﻮن ﺑﻟـﻮن
ٔ
ٔ
ٔ
ازرق ،اﻤﺎ ﺑﺎدى ﺣﻮر ﻓﻟﻮن ﺑﻟﻮن اﺧﻀﺮ ٤٣؛ و ﻘﺪ ﺣﻣﻞ ﻜـﻞ ﻤﻨﻬﻣـﺎ ﻠﻗـﺐ "
ٔ
ﺣﺳــﻰ " ٕاﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ ﻠﻗــﺐ " ﺑــﺎ ﺸــﺎى " اﻠــﺬي ا ﺧــﺬ ﻤﺨﺼــﺺ ﺛﻌﺒــﺎن و ﻫ ــﻮ
ٔ
ٔ
اﺴﻢ اﺣﺪ اﻠﻣﻌﺒﻮدات اﻠﺘﻲ ﺸﺎﻋﺖ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﺘﺎﺧﺮ .٤٤
ٔ ٔ
اﻤــﺎ " اﻧﻄﻮﻧﻴ ــﻮ“ ﻓﺘ ــﻰ ا ٕﻻﻤﺒﺮاﻃــﻮر ﻫﺎدرﻳ ــﺎن  ١٣٨- ١١٧ ) ٤٥م (.ﻓﻗ ــﺪ
ٔ
ﺗﻢ ﺗﻗﺪﻳﺳﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻠﻛﻴﻔﻴﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺮﻏﻢ ﻤﻣﺎ ﻳ ﻗـﺎل ﻤـﻦ اﻧـﻪ ﻘـﺪ ﻘﺘـﻞ
ٓ
ﻧﻔﺳﻪ ً
ﻓﺪاء ٕﻻﻤﺒﺮاﻃﻮرﻩ ؛ و ﻘﺪ ﺣﻣﻞ ﻫﻮ اﻻﺧﺮ ﻠﻗﺐ " ﺑﺎ ﺸـﺎى ٕان ﻜﻣـﺖ "،
ٔ
٤٦
و ﻫـﻮ اﻠــﺬي ﺗــﺮﺠﻢ ٕا ﻠــﻰ اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ "ﺑﺎﺠـﺎﺛﻮ دﻳﻣــﻮن" ؛ وﻠــﻢ ﻳﻗﺘﺼــﺮ ﻇﻬــﻮر
ٔ
ٔ
اوﻠﺌـﻚ اﻻوﻠﻴـﺎء ﻤـﻦ اﻠﻐﺮﻘــﻰ ﻋﻟـﻰ ا ﻠـﺬﻜﻮر ﻓﻗـﻂ ﺣﻴــﺚ ﻇﻬـﺮت ﺑﻌـﺾ اﻠﻨﺳــﺎء
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﺗﺤﻗﻗﺖ ﻠﻬﺎ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻏﺮﻘﺖ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى و ﻤﻨﻬﻢ:
اﻠﺳـﻴﺪة " ﺗــﺎ ﺸــﻴﺮت اﻠﺘــﻲ ﻋﺜـﺮ ﻋﻟــﻰ ﻠﻮﺣﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻠﻨﻮﺑـﺔ؛ وﻫــﻰ ﻤــﻦ اﻠﺤ ﺟــﺮ
ٔ
اﻠﺮﻤﻟﻲ ،ﺗﻣﺜﻟﻬﺎ واﻘﻔﺔ ﻤﻣﺳـﻛﺔ ﺑﺎﻠﺼـﻮﻠﺟﺎن " ﻋـﻨﺦ " ﻓـﻲ ﻳـﺪﻫﺎ اﻠﻴﻣﻨـﻰ ،ا ﻤـﺎ
ٔ
اﻠﻴﺪ اﻠﻴﺳﺮى ﻓﺘﻣﺳﻚ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻘﺔ ﻤﻦ زﻫﻮر اﻠ ﻟـﻮﺗﺲ ﻤـﻊ ﻋﻼﻤـﺔ اﻠﻌـﻨﺦ اﻳﻀ ًـﺎ ؛
و ﺗﺆرخ ﺑﺎﻠﻌﺼﺮ اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻲ روﻤﺎﻧﻲ  ٤٧؛ ﺛﻢ اﻠﺳﻴﺪة ٕاﻳـﺰادورا اﻠﺘـﻲ ﻋﺎﺸـﺖ ﻓـﻲ
ٔ
اﻠ ﻗـ ــﺮن اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ اﻠﻣـ ــﻴﻼدي  ،و ﻤﻗﺒﺮﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻻ ﺸـ ــﻣﻮﻧﻴﻦ ﻋ ﻟـ ــﻰ ﻤﻗﺮﺑـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻮﺿـ ـ ﻊ اﻠ ــﺬي ﻏ ــﺮق ﺑ ــﻪ اﻠﻔﺘـ ــﻰ اﻧﻄﻮﻧﻴ ــﻮ  ٤٨؛ و اﻠﻔﺘ ــﺎة اﺴ ــﻛﻟﻴﺒﻴﺎس اﻠﺘـ ــﻲ
ﻏﺮﻘ ــﺖ ٕاﺑ ــﺎن اﻠﻌﺼـ ــﺮ اﻠﻴﻮﻧ ــﺎﻧﻲ اﻠﺮوﻤ ــﺎﻧﻲ؛ و ﻘـ ــﺪ ﻋﺜ ــﺮ ﻋﻟ ــﻰ ﻠﻮﺣـ ــﺔ ﻠﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ
ﺴﻴﺮاﺑﻴﻮم ﺴﻗﺎرة و ﻤﻌﺮوﺿﺔ ً
ﺣﺎﻠﻴﺎ ﺑﺎﻠﻟﻮﻓﺮ؛ و ﻘﺪ ذﻜﺮﻫﺎ ﻧﺺ اﻠﻟﻮﺣـﺔ ﺑﻟﻗـﺐ
ٔ
ٔ
٤٩
" ﺣﺳﻴﺖ " ،و ان ﻋﻣﺮﻫﺎ ﻜﺎن ﺧﻣﺳﺔ اﻋﻮام.
ٔ
وﻜـﺬﻠﻚ اﻠﺳــﻴﺪة " ﺣــﻮر ﺴــﺟﻢ" اﻠﺘــﻲ ﻋﺎﺸــﺖ ﻓــﻲ اﻻﺸــﻣﻮﻧﻴﻦ ﺧــﻼل
اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﺒﻄﻟﻣـ ــﻲ؛ و ﺗﻮﻓﻴـ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑﺪاﻳـ ــﺔ اﻠﻌـ ــﺎم اﻠﺳ ــﺎﺑﻊ و اﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ ﻤـ ــﻦ
ٔ
ٔ
ﻋﻣﺮﻫــﺎ؛ و ﻘــﺪ ﻋﺜــﺮ ﻋﻟ ــﻰ ﻠﻮﺣــﺔ ﻠﻬــﺎ ﺗﺘﻌﺒــﺪ ا ﻤ ــﺎم ﻃــﺎﺋﺮ اﻳــﺒﺲ رﻤــﺰ اﻠﻣﻌﺒ ــﻮد
ٔ
٥٠
ﺗﺤﻮت رب اﻻ ﺸﻣﻮﻧﻴﻦ ،و ﺣﻣﻟﺖ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻟﻮﺣﺔ ﻠﻗﺐ " ﺣﺳﻴﺖ ".

ٔ
ٔ
ﻳﻼﺣﻆ ان ﻫﺬﻩ اﻠﻟﻮﺣﺎت ﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻤـﻦ اﻠﺤ ﺟـﺮ اﻠﺮﻤﻟـﻲ اﻻ ﺣﻣـﺮ ؛ ﻜﻣـﺎ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ﻳﻼﺣﻆ ان اﻠﻗﺎب ﻫﺆﻻء اﻠﻐﺮﻘﻰ ) اﻻوﻠﻴﺎء ( ﻘﺪ رﺑﻄـﺘﻬﻢ ﺑﻛـﻞ ﻤـﻦ اوزﻳـﺮ ،
ٔ
ٔ ٔ
و رع  ٥١ﺑـ ـ ــﻞ ﺑـ ـ ــﺎﻠﻣﻌﺒﻮد ﺴـ ـ ــﺒﻚ رع ؛ و ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﻄﺮﻳـ ـ ــﻒ ان ا ﺣـ ـ ــﺪ اﻻ ﻠ ﻗـ ـ ــﺎب
ٔ
اﻠﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺴـﻮﺑﻚ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﺘـﺎ ﺧﺮ ﻜـﺎن ﻠﻗـﺐ  " :ﻤ ﺤـﻰ ﺴـﻢ
ٕان ﺴـﻮﺑﻚ " ) ﻜـﺎﻫﻦ ﺴـﻢ اﻠﻐﺮﻳـﻖ اﻠ ﺨـﺎص ﺑﺳـﻮﺑﻚ (  ٥٢؛ و ﻤـﻦ اﻠﻣﺤﺘﻣـﻞ
ٔ
ان ﻫﺬا اﻠﻛﺎﻫﻦ ﻜﺎن ﻳﺆدى ﺑﻌﺾ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﺤﺖ اﻠﻣﺎء ؟.
ٔ
ٔ
و ﻻ ﺸ ــﻚ ان ارﺗﺒـ ــﺎط اﻠﻐﺮﻳـ ــﻖ ﺑﺳ ــﻮﺑﻚ ﻫـ ــﻮ ا ﻤـ ــﺮ ﻤﻨﻄﻗ ــﻰ؛ ﻜﻣـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن
ٔ
ٔ ٔ
ارﺗﺒـﺎط اﻠﻐﺮﻘــﻰ ﺑـﺎﻠﻣﻌﺒﻮد اوزﻳــﺮ اﻤ ًـﺮا ﻤﻌﺘــﺎد ًا ٕاذ اﻧـﻪ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ رب
ٓ
ٔ
ٓ
اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻻﺧ ــﺮ ،وﻳﺳ ــﻌﺪ اﻠﻣﺘ ــﻮﻓﻰ  -اﻠﻣﺒ ـ ـﺮا  -ﺑﺼ ــﺤﺒﺘﻪ ﻓ ــﻲ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻻ ﺧـ ــﺮ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺎ ٕﻻﺿـﺎﻓﺔ ٕا ﻠــﻰ ان اوزﻳــﺮ ﻘــﺪ ﻘﻄﻌــﺖ اﻋﻀـﺎﺋﻪ واﻠﻗﻴــﺖ ﻓــﻲ اﻠﻨﻴــﻞ ﻜﻣــﺎ ﺗــﺮوى
ٔ
ٔ
اﻻﺴــﻄﻮرة ،وﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ اﺴــﺘﻄﺎع اﻠﺤﻴ ــﺎة ﻤ ــﺮة اﺧــﺮى ،وﻓﻀ ــﻞ ﺑ ﻗ ــﺎءﻩ ﻓ ــﻲ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻻﺧــﺮ ٥٣؛ و ﻤــﻦ ﻫﻨ ــﺎ اﻋﺘﻗــﺪ اﻧــﻪ ﻜــﺎن ﻻﺑ ــﺪ ﻠﻟﻐﺮﻳــﻖ ان ﻳﻛــﻮن ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ٔ
ﻳﻗﻴﻦ ﻤﻦ اﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﻻ ﻤﺤﺎﻠﺔ ﻠﻟﺤﻴﺎة ﻜﻣﺎ ﻋﺎد اوزﻳﺮ.
ٔ
اﻤﺎ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط اﻠﻐﺮﻳﻖ ﺑـﺮع ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻣﺼـﺮي اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻳـﺮى اﻠﺷـﻣﺲ
ٔ
ﻋﻨــﺪ اﻠﻐ ــﺮوب وﻜﺎﻧﻬ ــﺎ "ﺗﻐــﺮق" ﻓ ــﻲ ﻤ ــﺎء اﻠﻨﻴ ــﻞ  ،ﺛــﻢ ﻫ ــﻲ ﺗﻌ ــﺎود اﻠﺤﻴ ــﺎة و
ٔ
ا ٕﻻﺸـﺮاق ﻤــﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ  ،وﺑــﺬﻠﻚ اﺴﺘﺷـﻌﺮ اﻠﻣﺼــﺮي ان ذﻠـﻚ اﻠﻐﺮﻳــﻖ ﺴــﻴﺤﻴﺎ
ٔ
ٔ
ﻻ ﻤﺤﺎﻠـﺔ  ،ﻜﻣــﺎ ﺗﺤﻴــﺎ اﻠﺷـﻣﺲ ﻳﻮﻤﻴـ ًـﺎ ؛ وﻓــﻲ ﻳﻗﻴﻨـﻪ ان ﻜــﻞ ﻤــﻦ "اوزﻳــﺮ ،
ٔ
ٔ
و رع " ،ﻤﻌﺒﻮدان ﻠﻬﻣﺎ اﻜﺒﺮ اﻻﺛﺮ ﻓﻲ اﻠﻌﻗﻴـﺪة اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ  ،ﻤﻣـﺎ ﺠﻌـﻞ ذﻠـﻚ
ٔ
ٔ
اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑﻬﻣـﺎ ﻳﻀ ـﻔﻲ اﻠﻗﺪﺴـﻴﺔ ﻋﻟـﻰ "اﻠﻐﺮﻳـﻖ" ؛ واﻻ ﻫـﻢ ﻤـﻦ ذﻠـﻚ ﻜﻟـﻪ ان
اﻠﻣــﺎء ذاﺗ ــﻪ ﻤ ــﺎدة ﻤﻗﺪﺴ ـﺔ و ﻫ ــﻮ اﻠﻣﺼ ــﺪر اﻠــﺪاﺋﻢ ﻠﻟﺤﻴ ــﺎة  ،وﻤﻨ ــﻪ اﻧﺒﺜﻗ ــﺖ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﻴـﺎة ﻠﻟﻣــﺮة اﻻوﻠــﻰ ﺣﻴﻨﻣــﺎ ﺧــﺮج اﻠــﺮب اﻠ ﺨــﺎﻠﻖ ﻻول ﻤــﺮة ﻤــﻦ اﻠﻣﺤــﻴﻂ
ٔ
اﻠﻣﺎﺋﻰ "ﻧﻮن" ﻠﻴﺒـﺪا ﻋﻣﻟﻴـﺔ اﻠﺨﻟـﻖ ﻤـﻦ ﺗﻟـﻚ اﻠﻬﻴـﻮﻠﻰ ،وﻋﻟﻴـﻪ ﻓـﺎن اﻠﻐﺮﻳـﻖ
ٓ
ٔ
ٔ
اﻠــﺬي اﻤــﺘﻼ ﺠﺳ ــﺪﻩ ﺑﺎﻠﻣــﺎء  -ﻜـﺘﻌﺒﻴ ــﺮ اﻠﻣﺼــﺮي اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ  ، -او ﺑﻣﻌﻨ ـﻰ ا ﺧ ــﺮ
ٔ
"ﻏـﺮق" ،واﻧﻐ ﻣـﺲ ﻜﻟﻴـ ًـﺔ ﻓـﻲ اﻠﻨﻴــﻞ ﻻﺑـﺪ اﻧــﻪ ﺴـﻴﺨﺮج ﻤــﻦ ﻫـﺬا " اﻠﻨــﻮن" ،
ٔ
ﻃﺎﻫ ًﺮا ً
ﻧﻗﻴﺎ ﻜﻣﺎ ﺧﺮج ﻤﻨﻪ اﻠﺮب اﻠﺨﺎﻠﻖ اول ﻤﺮة .٥٤

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١

دراﺳﺎت

ﺛــﻢ ﺗﻄ ــﻮرت ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺒ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﺒﻄﻟﻣ ــﻲ ﻋ ﻟــﻰ ﻳ ــﺪ ﺑﻄﻟﻴﻣ ــﻮس
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻول ﺣﻴ ــﺚ اﻠ ــﻪ ا ٕﻻﺴـ ــﻛﻨﺪر اﻻ ﻜﺒ ــﺮ  ،ﺛ ــﻢ اﻘـ ــﺎم ﺑﻄﻟﻴﻣ ــﻮس اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﺸـ ــﻌﺎﺋﺮ
ٔ
ﺗﻗــﺪﻳﺲ ﻠﻮاﻠﺪﻳ ــﻪ ﻓــﻲ ﺠ ــﻮار ﻤﻗﺒــﺮة ا ٕﻻ ﺴ ــﻛﻨﺪر ؛ ﺛــﻢ اﺻ ــﺪر ﻠﻬــﺎ ﺑﻄﻟﻴﻣ ــﻮس
اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻓﺮﻤﺎﻧ ـ ًـﺎ ﻤﻟﻛﻴـ ًـﺎ ﻧﺤ ــﺖ ﻓــﻲ ﻤ ــﺪاﺧﻞ اﻠﻣﻌﺎﺑــﺪ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻤﻌﻟﻨـ ًـﺎ ﻋﺒ ــﺎدة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺴـﺮة اﻠﺒﻄﻟﻣﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺠﻬـﺔ و ﺗﺎﻠﻴــﻪ زوﺠﺘــﻪ ﻤــﻦ ﺠﻬـﺔ اﺧــﺮى و اﻤــﺮ ﺑﻮﺿــﻊ
ﺗﻣﺎﺛﻴــﻞ ذﻫﺒﻴــﺔ ﻠﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ رﺑــﺔ ٦١؛ و ﻫــﻮ ﺑــﺬﻠﻚ ﺧــﺮج ﺑﻬــﺎ ﻤــﻦ ٕا ﺠــﻼل
ٔ
ٔ
وﺗﻗﺪﻳﺮ اﻻﺴﻼف ٕاﻠﻰ ﺗﻗﺪﻳﺲ ﺑﻞ ﺗﺎﻠﻴﻪ ﻜﺎﻤﻞ ﻠﻟﻣﻟﻚ اﻠﺤﻲ وزوﺠﺘﻪ.
٦٢

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ٔ
 رﻓـﻊ ٕاﻠـﻰ ﻤﺼـﺎف اﻻوﻠﻴـﺎء ﻤـﻦ ﺗﻣﺘﻌـﻮا ﺑﺎﻠﺤﻛﻣـﺔ و اﻠﻌﻟـﻢ ﻤـﻊ ﺣﺳــﻦ
اﻠﺳﻴﺮة ﻓﺮﺑﻂ اﻠﻨﺎس ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ ﺠﺤﻮﺗﻰ رب اﻠﺤﻛﻣﺔ.
ٔ
ٔ
 ﻜﻣﺎ رﻓﻊ ﻠﺬات اﻠﺮﺗﺒﺔ ﻤﻦ ﻤﺎت ﻏﺮﻳﻗ ًـﺎ ﻓﻛﺎﻧـﻪ ارﺗـﺒﻂ ﺑﻗـﺪر اوزﻳـﺮﻳﺲ
ٔ
ٔ
و رع ﻓـﻲ وﻘـﺖ واﺣـﺪ  ،و و ﺠـﺪت اﻤﺜﻟــﺔ ﻻوﻠﻴـﺎء ﻤـﻦ اﻠﻐﺮﻓـﻲ رﺠــﺎل
وﻧﺳﺎء.
ٔ
ٔ
ﻠﻼﻧﺳــﺎن
 اﻠﻨﻣـﻮذج اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻤــﻦ اﻻوﻠﻴــﺎء ﻫـﻢ " اﻻ ﺠــﺪاد اﻠ ﻗــﺪاﻤﻰ " ٕ
ٔ
وﻫﻮ ﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻗـﺪﻳﺲ اﻻﺴـﻼف و ﻘـﺪ ﺣﻮﻠـﻪ اﻠﺒﻄﺎﻠﻣـﺔ ٕاﻠـﻰ ٕاﻠﻮﻫﻴـﺔ
ٔ
ٔ
ﻓﻌﻟﻴـﺔ ﺑـﺪات ﺑﻌﺒـﺎدة ا ٕﻻﺴــﻛﻨﺪر اﻻ ﻜﺒـﺮ ﺑﻌـﺪ ﻤﻮﺗــﻪ ﺛـﻢ ﻋﺒـﺎدة اﻠﻣﻟــﻚ
اﻠﺒﻄﻟﻣﻲ اﻠﺤﻲ وزوﺠﺘﻪ .

--------------------------------------------------------------اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

1 J. Brashler ; [et al.], Nag Hammadi codices, VI, ed., Douglas
M. Parrott. Leiden : Brill, 1979, 70,5-10.

ٔ ١٣ادوﻠﻒ ارﻤﻦ  ,دﻳﺎﻧﺔ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ  ,اﻠﻗﺎﻫﺮة  ، ١٩٩٧ص٣٦٥
14 B.Ockinga, Op- Cit., 44.
15D.Wildung, in: MÄS 36, 1977, 295.
16B.Ockinga, Op- Cit., 44.
17A.I.Sadek, in: HÄB 27, 1987,276 - 280.
18 Ibid. 280.
19D.Wildung, in: LÄ II 1977, 1101-1102.
20 A.Rowe, in: ASAE 40, 1940,33.
21D.Kuurth, Thot, in: LÄ VI, 1986,497-523.
22 A.Rowe, in: ASAE 40, 1940,34.
;23 G.Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris, Paris 1924
S.Nakaten
Petosiris,, in: LÄ.IV, 1982, 995-998.
24 D.Redford, Petosiris, in: Ancient Egypt, III,38-39.
25 E.Teeter, Ancient Egypt, Op-Cit., 344.
26 A.Rowe, in: ASAE 40, 1940,34.
 ٢٧ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ  :ﻓﻟﺳﻔﺎت ٔ
ﻧﺷﺎة اﻠﻮﺠﻮد ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ  .اﻠﻣﺟﻟﺔ
اﻠﻌﺪد ٢٦ﻓﺒﺮاﻳﺮ .١٩٥٩
 ٢٨ﺴﻮرة اﻠﺒﻗﺮة . ٢٦٩
29 M.El Amir, A family archive from Thebes, Cairo 1959, 126-

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻫﺮﻤﺲ :ﻫﻮ اﻠﻣﺳﻣﻰ اﻠﺬي ٔاﻃﻟﻗﻪ اﻠﻴﻮﻧﺎن ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻌﺒﻮد ﺠﺤﻮﺗﻰ رب ٔاﻻﺸﻣﻮﻧﻴﻦ
ً
ﻤﻨﻌﻮﺗﺎ ﺑﻣﺜﻟﺚ اﻠﻌﻈﻣﺔ ﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﻖ ﻋﻟﻣﻪ و ﻋﻈﻴﻢ ﻤﻛﺎﻧﺘﻪ  ،و ﻘﺪ ﻜﺎﻧﺖ
،
ﻠﻪ ﺗﻌﺎﻠﻴﻢ دﻳﻨﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺪ ٔاﻻﺴﺎس اﻠﺬى ٔاﺗﺨﺬﻩ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﻔﻼﺴﻔﺔ
اﻠﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ " ٔاﻓﻼﻃﻮن و ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرس" :
H-J.Thissen, Herms(Trismegistos), in: LÄ II,1977, 1133-35.
وﻘﺪ ٔا ﻋﺘﺮف ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﻮت اﻠﻣﻌﻟﻢ اﻠﻣﺼﺮي ﻋﺪد ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ ﻤﻔﻛﺮي ﻋﺼﺮ اﻠﻨﻬﻀﺔ
ٔاﻻوروﺑﻲ .وﻤﻨﺬ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﻬﺮﻤﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻔﻴﻮم  ١٩٣٠وﻓﻰ ﻧﺟﻊ
ﺣﻣﺎدي ،واﻠﺘﻴ ﻛـﺘﺐ ﻤﻌﻈﻣﻬﺎ ﺑﺎﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ و اﻠﻗﻟﻴﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻠﻗﺒﻄﻴﺔ  ،و ٕاﻧﻬﺎ ﻘﺪ
ﺣﻮت ﺗﻌﺎﻠﻴﻢ ﻤﻮﻏﻟﺔ ﻓﻲ اﻠﻗﺪم .و ﻘﺪ ﺗﻣﺖ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﺪراﺴﺎت و اﻠﺘﺮﺠﻣﺎت
ﻠﻌﻞ ﻤﻦ ٔاﻫﻣﻬﺎ اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ اﻠﻣﺬﻜﻮرة ٔاﻋﻼﻩ؛ و ﻘﺪ ﺴﺒﻗﻬﺎ ﺑﻌﺎﻤﻴﻦ اﻠﻟﻐﻮي اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ
ﻠﻮﻳﺲ ﻤﻴﻨﺎر ﺑﺪراﺴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻬﺮﻤﺳﻴﺎت ٔاﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺘﺮﺠﻣﺔ ﺠﺎﻧﺐ ﻤﻦ
ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺘﻮن ،و ﻘﺪ ﻇﻬﺮ ُ
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻠﻬﺬا اﻠ ﻛـﺘﺎب ﻫﻲ:
ﻠﻮﻳﺲ ﻤﻴﻨﺎر ،ﻫﺮﻤﺲ اﻠﻣﺜﻟﺚ اﻠﻌﻈﻣﺔ ٔاو اﻠﻨﺒﻲ ٕا درﻳﺲ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻠﻬﺎدي
ﻋﺒﺎس ،دﻤﺷﻖ ١٩٩٨؛ و ٔاﻧﻈﺮ ٔا ً
ﻳﻀﺎ  :ﺗﻴﻣﻮﺛﻰ ﻓﺮﻳﻚ و ﺑﻴﺘﺮ ﻏﺎﻧﺪى  :ﻤﺘﻮن
ﻫﺮﻤﺲ ﺣﻛﻣﺔ اﻠﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻠﻣﻔﻗﻮدة  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻋﻣﺮ اﻠﻔﺎروق ﻋﻣﺮ  ،اﻠﻣﺟﻟﺲ ٔاﻻ ﻋﻟﻰ
ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﻌﺪد  ،٣٥٧اﻠﻗﺎﻫﺮة .٢٠٠٢
2T.E. Page, Herodotus II, translated by A.D.Godley,
Cambridge 1952,319, § 37.
 ٣ﻳﻮﺠﺪ ٕارﻫﺎﺻﺎت ٔﻠﺘﺎﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻠﺒﺷﺮ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﻘﻞ ﻤﻨﺬ ٔاﻻﺴﺮة اﻠﺳﺎدﺴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻘﺪس ﻜﻞ ﻤﻦ ﻜﺎﺠﻣﻨﻰ  ،و ٕاﻳﺳﻰ  ،و ﺣﻗﺎ ٕاﻳﺐ ؛ و ﻤﻦ اﻠﻣﻼﺣﻆ ٔان ذﻠﻚ
اﻠﺘﻗﺪﻳﺲ ﻠﻢ ﻳﺪم ﻜـﺜﻴ ًﺮا رﺑﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻮﺴﻄﻰ ،راﺠﻊ :

M.Alliot, in: BIFAO 37, 1937-38, 145ff; L.Habachi, in: AV 33,
1985, 161ff; A.Sadek, in: HÄB 27, 1987, 276.
٤D. Wildung, Egyptian Saint , Deification in Pharaonic Egypt,
New York 1977,31ff.
ٔ
وﻘﺪ اﻜﺪ اﻠﺒﺎﺣﺚ اﻠﻣﺼﺮي ﻠﺆي ﻤﺤﻣﻮد ﺗﻟﻚ اﻠﻔﻛﺮة اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
ٔ
ٔ
ً
ﻇﻬﻮرﻫﺎ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ،و ﻳﺆﻜﺪ ﻋﻟﻰ اﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﺗﺎ ﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻠﻣﻌﻨﻰ
ٔ
اﻠﻣﻔﻬﻮم ﺑﻞ ﻫﻮ ﻤﻌﺎﻤﻟﺔ ﻫﺆﻻء اﻠﻣﺘﻣﻴﺰﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اوﻠﻴﺎء ﺑﺎﻠﻔﻌﻞ و ذﻠﻚ ﻓﻲ
رﺴﺎﻠﺘﻪ ﻠﻟﻣﺎﺠﺳﺘﻴﺮ :
ﻠﺆى ﻤﺤﻣﻮد ﺴﻌﻴﺪ ،اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺷﺳﻌﺒﻰ اﻠﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ" دراﺴﺔ
ﺗﺤﻟﻴﻟﻴﺔ" رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻤﻨﺷﻮرة  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٩٩
ٔ
 ٥ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ :اﻠﺷﺮق اﻻدﻧﻰ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ﺠـ ،١ﻤﺼﺮ واﻠﻌﺮاق،
اﻠﻗﺎﻫﺮة ، ١٩٨٢ﺻـ .٣٣١- ٢٢٩
6 D. Wildung, Imhotep, in: LÄ III 1980, 145-8.
 7 D.Wildung, in: MÄS 36, 1977, 298ff; in: LÄ III, 1980, 145148.
 ٨اﻠﺘﻣﺜﺎل ﻤﻦ اﻠﺷﺳﺖ اﻠﺮﻤﺎدى ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ  ،١٩٩٤وﻤﺤﻔﻮظ ﻓﻲ اﻠﻣﺘﺤﻒ
ً
ﻤﻨﺤﻮﺗﺎ
اﻠﻗﻮﻤﻰ ﺑﻨﺎﺑﻮﻠﻰ ،ﻤﻔﻗﻮدة ٔراﺴﻪ و ﻜـﻔﺎﻩ ،و ﺴﺎﻘﺎﻩ ،و ﻳﺤﻣﻞ ﻧﺎوو ًﺴﺎ
ﺑﺪاﺧﻟﻪ ﺗﻣﺜﺎل ٕﻻﻳﻣﺤﻮﺗﺐ ﻜﺎﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ٓادﻤﻴﺔ ً
واﻘﻔﺎ ،و ﻳﺪاﻩ ﻤﻔﺮودﺗﺎن
ٕ
وﻤﻣﺳ ﻛـﺘﺎن ﺑﺒﺮدﻳﺔ ﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻐﻄﻰ ﻤﻌﻈﻢ ﻤﺳﺎﺣﺔ اﻠﻔﺨﺬﻳﻦ ،و ﻘﺪﻤﺎﻩ
ﻤﻀﻣﻮﻤﺘﺎن )واﻠﻣﻟﻔﺖ ﻠﻟﻨﻈﺮ ٔان اﻠﻗﺪم اﻠﻴﺳﺮى ﻻ ﺗﺘﻗﺪم ﻜﺎﻠﻣﻌﺘﺎد ( ؛ ﻳﻼﺣﻆ
ٔان ً
ﻜﻼ ﻤﻦ ﺗﻣﺜﺎل اﻠﻛﺎﻫﻦ ،و ﺗﻣﺜﺎل ا ٕﻻ ﻠﻪ ﻓﻲ اﻠﻨﺎووس ﻠﻬﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻠﺨﺼﺎﺋﺺ
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دراﺳﺎت

ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل:

ٔ
ٔ
 " اﺛـ ــﺮ ﻘ ـ ــﺪم اﻠﺮﺴ ـ ــﻮل و ﻤﻗﺎرﻧﺘﻬ ـ ــﺎ ﺑﻟﻮﺣ ـ ــﺎت اﻻﻘ ـ ــﺪام ﺑﺎ ٕﻻﺴ ـ ــﻛﻨﺪرﻳﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺪن اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ "ﻤﺆﺗﻣﺮ ا ٕﻻﺴـﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻤﺪﻳﻨـﺔ اﻠﺤﻀـﺎرات
 ٢٠٠٣م .
" ﻠﻮﺣــﺔ ٕاﻳــﺮى ﺴ ــﻮﺑﻚ ﺑــﺎﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﻣﺼــﺮي " ﻤﺟﻟ ــﺔ اﻠﻣــﺆﺗﻣﺮ اﻠ ــﺪوﻠﻲ
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 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
محم ـ ــود محم ـ ــد كحيل ـ ــة ،كليوب ـ ــاترا البطلمي ـ ــة ف ـ ــي الثقاف ـ ــة
العالمي ـ ـ ـ ــة -.دوري ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــان التاريخي ـ ـ ـ ــة -.الع ـ ـ ـ ــدد الراب ـ ـ ـ ــع؛
يونيو .٢٠٠٩ص(www.historicalkan.co.nr).١٨ – ٤

" كليوباترا " من الجمال والفتنة ما لـم تفلـح عشـرات
ٔ
القــرون مــن الزمــان ان تمحيــه مــن ذاكــرة ا ٕالنس ــانية
مهمــا عرفــت مــن جمــيالت ٕ ،اذ نجحــت تلــك الســيدة الفاتنــة بشــجاعتها
وبســالتها فــي ٕابقــاء موقعهــا المتميــز علــى خارطــة الثقافــة الشــعبية علــى مــر
الت ــاريخ ا ٕالنس ــاني وحت ــى الي ــوم ف ــي هيئ ـة الس ــلع التجاري ــة الرائج ــة الت ــي
تحمــل اســمها والمحــال والكيانــات الكبيــرة التــي تنتســب ٕاليهــا رغــم مــرور
ٔ
مئــات الق ــرون عل ــى رحيلهــا و لــم تفلــح محــاوالت اع ــدائها لمح ــو ذكراه ــا
ٔ
ٕباخفاء وتحطيم كل ٕانجازاتها الثقافية والفنية فلم يعثـر لهـا علـى اثـر يـذكر
ٓ
ٔ
حتى االن ورغم ذلك تحفظ لها الثقافة الشعبية حقها النها تحتفظ بسيرة
ٔ
الموتى الشجعان وتنسى االحياء الجبناء .
كليوب ــاترا المقص ــودة بالبح ــث ه ــي )كليوب ــاترا الس ــابعة( حفي ــدة
ٔ
بطليمــوس المقــدوني الــذي ورث حكــم مصــر مــن ا ٕالســكندر اال كبــر الــذي
ٔ
مــات عــام ) (٣٢٣قبــل المــيالد  .وهــى الملكــة اال كـثــر شــهرة بــين ملكــات
ٔ
وملــوك البطالمــة والعــالم ،بســبب مــا احــاط بســيرتها العاطفيــة ومســيرتها
ٓ
التاريخيــة مــن ســحر وغمــوض ولــدورها التــاريخي المتفــرد كــاخر مــن حكــم
ٔ
مص ــر م ــن نس ــل البطالم ــة المق ــدونيين وم ــا اعقب ــه م ــن س ــيطرة روماني ــة
ٔ
انتهت بالفتح ا ٕالسالمي عام ) (٢١هجرية الموافـق ) (٦٤٢ميالديـة اثنـاء
حكم الخليفة عمر بن الخطاب وقيادة عمر بن العـاص عقـب انتهائـه مـن
فتح فلسطين .
ودليل ما حظيت بـه مـن مكانـة فـي الثقافـة الشـعبية العالميـة مـا
كـتــب عنهــا مــن كـتابــات ومعالجــات دراميــة مســرحية و ٕاذاعيــة وســينمائية
ٔ
اغلبهــا غيــر عربيــة وال مصــرية اهــتم كـتابهــا وصــانعيها بتقــديم معالجــات
ٔ
دراميــة لســيرة هــذه الســيدة االســطورية وهــذه المعالجــات هــي انعكــاس
لرســوخ هــذه الشخصــية فــي الثقافــة الشــعبية العالميــة وفــي هــذا البحــث
ٔ
ٔ
ســنعرض هــذا االثــر فقــط فــي المعالجــات المســرحية لكـتــاب مــن امكنــه
ٔ
وازمنة مختلفة.
ٔ
ارتكـ ــزت اغلـ ــب المعالجـ ــات المسـ ــرحية عل ـ ــى كـتابـ ــات المـ ــؤرخ
ٔ
ا ٕالغريق ــي الش ــهير " بلوت ــارخوس " كـ ـاول م ــن اه ــتم م ــن البش ــر بت ــدوين
ٔ
ٔ
التاريخ ا ٕالنساني عام ١٢٠م  .و كـتب عن كليوباترا قائال ] هي افـتن امـراة
ٔ
ٔ
ً
جميعا في الشرق والغـرب وقـد كـان هـذا ادعـى الن تجتـذب
بين الملكات
ٔ
ُحب اثنين من اشهر رجال العالم العظماء وهمـا  " :يوليـوس قيصـر " و"
ٔ
مارك انطونيوس "[.
و عن تاريخ مولدها ومختصر سـيرتها قـال ] ولـدت كليوبـاترا سـنة
ٔ
ٔ
ٔ
 ٦٩ق  .م  ،وكانــت علــى ان تبنــى باخيهــا االصــغر وتتــولى العــرش معــه،
فنوزعــت فــي هــذه الشــركة ففــرت ٕالــى ســوريا لتعبــئ جــيش هنــاك لتســتعيد
بــه التــاج  ،وهنــاك قابلــت " يوليــوس قيصــر " فوقعــت فــي نفســه فمكنهــا
م ــن الع ــرش ش ــركة م ــع ٔاص ــغر ٔاخويه ــا فم ــا لبس ــت ٔان قتلت ــه مس ـ ً
ـموما ،
ٔ
وتبعــت قيصــر ٕالــى رومــا فــاحتفي بهــا حفــاوة اثــارت ســخط الرومــان وقتــل
ٓ
ٔ
ٔ
قيص ــر فت ــرددت ف ــيمن تتب ــع حت ــى ال النص ــر ٕال ــى انطوني ــوس واتباع ــه ،
ٔ ٔ
فقدمت له فروض الطاعة فما لبث ان احبها وفتن بها وضحى في سـبيلها
ٔ
بمكانه وكبريائه واخي ًرا بملكه ومطامعه وحياته وقضيا الشـتاء التـالي فـي
ا ٕالسكندرية في غرام نسيا فيه كل شيء [ .
ٔ
ويالحــظ ان " بلوتــارخوس " فــي الحــديث عــن كليوبــاترا يســتخدم
قاموسـ ًـا مختلفـ ًـا تمامــا عــن ذلــك الــذي يســتخدمه فــي كالمــه عــن رومــا ،
ٔ
ٔ
ٔ
ومثال ذلك قوله ] ارادت كليوباترا ان تعيد الكرة مع القيصر الظـافر وان
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
تفعـ ــل مـ ــا تفعـ ــل بـ ــانطونيوس بعـ ــد ان ارسـ ــلت مـ ــن يخبـ ــر انطونيـ ــوس
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
بانتحارها  ،فما كان منه ٕاال ان انتحـر وارسـل مـن يؤكـد لهـا ان اكـتـافيوس
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س ــيمعن ف ــي ٕاذالله ــا ٕاذا تمك ــن منه ــا ف ــانتحرت [  .وه ــذه الكلم ــات غي ــر
البريئ ـ ــة م ـ ــن التحي ـ ــز كان ـ ــت ه ـ ــي المص ـ ــدر الرئيس ـ ــي لكاف ـ ــة الكـتاب ـ ــات
ٔ
وا ٕالبــداعات المســرحية عــن كليوبــاترا  ،التــي اراد عــدوها القــوى المســيطر
ٓ ٓ
ٓ
ٔ
على العالم ان ذاك اكـتافيوس قيصر طمس اثارهـا ام ًـال محـو ذكرهـا لكـن
خــاب ســعيه وكـتــب عنهــا مــن المســرحيين فقــط كـتــاب فرنســيين و ٕانجليــز
ومصــريين نصوصـ ًـا هــي ) كليوبــاترا ( للكاتــب الفرنســي ) ٕايتــين جوديــل(
ٔ
ماساة درامية كـتبها عام )(١٥٥٢م  ،و كـتب الشـاعر والكاتـب المسـرحي
ا ٕالنجليــزي الشــهير " ولــيم شكســبير " نصــان مســرحيان مــن وحــى حكايــة
ٔ
كليوباترا وهذان النصان هما ] يوليوس قيصر [ و ] انطونيوس وكليوبـاترا
ٔ
ٔ
[ و كـتب المسـرحي الفرنسـي " جـان ميريـد " مسـرحية ] مـارك انطـوان او
كليوبــاترا  [ ١٦٣٥م وكـتــب بعــدها مســرحية ] مقتــل قيصــر  [ ١٦٣٥م ،
ٔ
وفــي ٕانجلتـرا كـتــب عــن كليوبــاترا الشــاعر والناقــد اال كـثــر شــهرة ] جــون درا
ٔ
ي ــدن [ ع ــام ١٦٧٧م مس ــرحية تع ــالج قص ــة ح ــب انطوني ــوس وكليوب ــاترا
ٔ
بعنــوان ] كــل شــئ يهــون فــي ســبيل الحــب او الــدنيا فــداء للحــب [ وكـتــب
ً
المســرحي ا ٕالنجليــزي " فــاليرى " نصـ ًـا مســرحيا بعنــوان ] كليوبــاترا[ عــام
ٔ
ٔ
 ١٧٧٥م  ،وكـتب ا ٕالنجليزي االيرلندي االصل " جورج برنارد شـو " نص ًـا
مسـ ً
ـرحيا عــن الملكــة الشــهيرة وعالقتهــا بيوليــوس قيصــر بعنــوان " قيصــر
ٔ
ٔ
وكليوبــاترا " وعــام ) (١٩٢٩م كـتــب اميــر الشــعراء احمــد شــوقي مســرحية
عــن مــوت كليوبــاترا بعنــوان )مصــرع كليوبــاترا( وكـتــب عنهــا رائــد المســرح
ٔ
العربي )توفيق الحكيم( ماساة مسرحية بعنوان )لعبـة المـوت(  ،وكـتـب
ٔ
ٔ
ٔ
عنهـا اســتاذ االدب اليونــاني المصــري الجنسـية احمــد عتمــان نصـ ًـا بعنــوان
)كليوبــاترا تعشــق الســالم (  ،وكـتــب المســرحي المصــري )ســعيد حجــاج(
ٔ
مســرحية بعنــوان )كليوبــاترا(  ،واخيـ ًرا قــدم علــى مســرح الهنــاجر بالقــاهرة
ٔ
عرضـ ًـا حـ ً
ـديثا مــن عــروض الت ــاليف الجمــاعي فــي ٕاطــار كوميــدي بعنــوان
ٔ ٔ
ٔ
)كيلوبط ــة و انطوري ــو( وف ــي ٕاط ــار التواج ــد ا ٕال لكـترون ــي انش ــا ع ــدد م ــن
ٔ
االحفــاد مــن جنســيات مختلفــة موقــع يخــتص بســيرة كليوبــاترا الســابعة
ٔ
ومس ــيرتها عل ــى ا ٕالنترن ــت بعن ــوان )ام ـ ـراة تعن ــى مص ــر( وم ــن محتوي ــات
ٔ
ً
ً
الموقع ً
مسرحيا
نصا
وثائقيا يحمل العنوان ذاته ) امراة تعنى مصر (.
ٔ
واكـثــر مــا يميــز هــذه ا ٕالبــداعات المســرحية الكـثيــرة والمتنــاثرة هــو
ٔ
ٓ
تباينهــا الخــتالف االراء بشــانها فكــل يراهــا برؤيتــه ويعبــر عــن اهتمامــه بهــا
ٔ
بطريقته  ،وهى عند شكسبير المنحاز لكـالم بلوتـارخوس مـع انطونيـوس
تق ــيم با ٕالس ــكندرية العاص ــمة ف ــي حال ــة ٕاس ـراف ف ــي الح ــب يعل ــق عليه ــا
ٔ
ٔ
الف ــارس الروم ــاني انطوني ــوس لتبري ــر انس ــحابه م ــن معركـت ــه االول ــي ض ــد
ٔ
ٔ
مواطنــه اكـتــافيوس بقولــه  ] :ضــاع االمــل  ..هــذه المصــرية الســوداء قــد
ٔ
خــانتني  ..اســطولي استســلم ٕالــى العــدو  ..وهــا هــم بحــارتي هنــاك يقــذفون
قبعاتهم ً
غيظا في الهواء  ..لقد حطمتني خيانة المصرية السـوداء الجسـم
ٔ
والنفس ً ..تبا للفاتنة المشئومة التي كانت نظراتها ترسـلني ٕالـى الحـرب او
ٔ
تســتقبلني فــي البيــت تلــك كانــت صــدرها مــالذي ومنتهــى املــى يالهــا مــن
غجرية خداعة  ..جرتني بحيلها ومكائدها ٕالى العار والدمار [ .
كلمــات تتنــافي مــع المنطــق ومــع مــا حــدث فــي الجــزء الثــاني مــن
ٔ
ٔ
المعرك ــة الت ــي ك ــاد انطوني ــوس ان ينتص ــر فيه ــا ل ــوال خيان ــة بع ــض ق ــواد
جيش ــه وجن ــوده م ــن الروم ــان وانض ــمامهم ٕال ــى م ــواطنيهم م ــن جي ــوش
ٔ
ٔ
اكـت ــافيوس وه ــى الخيان ــة الت ــي ل ــم يس ــتطع انطوني ــوس تص ــديقها فمن ــى
ٔ
بالهزيمة وجاءه خبر انتحار كليوباترا فانتحر حزن ًـا عليهـا طالب ًـا مـن اتباعـه
ٔ
ان ينقلــوه ٕالــى حيــث يرقــد جثمانهــا فلمــا ذهــب ووجــدها علــى قيــد الحيــاة
ٔ
ٔ
ح ــذرها م ــن اكـت ــافيوس ال ــذي ج ــاء لين ــتقم وم ــات انطوني ــوس وانتح ــرت
ً
كليوبــاترا عمــال بنصــيحته  ،وماتــت ممــددة علــى فراشــها محتفظــة بكامــل

ٔ
ٔ
ٔ
جماله ــا وروعته ــا ،ولم ــا وص ــل اكـت ــافيوس ام ــر بم ــا يل ــي ] :اكـت ــافيوس:
ٔ
ٔ
سنتولى دفنهـا ٕالـى جانـب صـاحبها انطونيـوس  ..الن لـيس فـي الـدنيا مـن
ٔ ٔ
قبر ضم زوجين هكـذا المعـين ..ان احـداث هامـة كهـذه تقضـى عـادة علـى
ٔ
صانعيها ،فتحيا قصتهم ً
طويال كمـا المجـد الـذي حـال مـن نهايتهـا ماسـاة
ٔ
اليمة مؤسفة سيرافق جيشنا موكب الجنازة الرسمي حتى روما [ .
ٔ
بعــد كــل العنــاء الــذي لقيــة اكـتــافيوس حتــى انتصــر فــي المعركــة
وببس ــاطة وعل ــى ال ــرغم مم ــا يحم ــل م ــن بغ ــض وض ــغينة لكليوب ــاترا وم ــا
ٔ
يحمله من حقـد النطونيـوس يتعـاطف معهمـا فـي النهايـة وهـو الـذي قطـع
ٔ
ٔ
كل هذه االميال للقضاء عليهمـا ثـم يتمـادى فـي الكـرم فيـامر بـدفنهما مع ًـا
ً
لتخليــد قصــة حبهمــا  ،ولمــاذا يخلــدها ٕاذن ٕاذا كــان حقــا يعتبرهــا وصــمة
ٔ
عــار فــي التــاريخ الرومــاني وهــى فــي الوقــت نفســه امـ ًـا للقيصــر ون الــذي
ٔ
يعتبــر الوريــث الشــرعي الوحيــد لحكــم رومــا والــذي كــان اهــم مــا يشــغل
ٔ
ٔ
اكـتافيوس هو كيفيـة الـتخلص منـه  ،و اغفـل شكسـبير عـن قصـد العالقـة
ٔ
الش ـ ــهيرة ب ـ ــين كليوب ـ ــاترا ويولي ـ ــوس قيص ـ ــر والت ـ ــي ادت ٕال ـ ــى ٕانج ـ ــاب "
القيصــرون " متجنبـ ًـا التفاصــيل التــي تحتــاج بــدورها ٕالــى مبــررات  ،وفــي
مس ــرحية " يولي ــوس قيص ــر " تظه ــر كليوب ــاترا تلميح ـ ًـا ٔاو تص ـ ً
ـريحا ب ــرغم
ٔ
ٔ
اهميــة دورهــا فــي الفتــرة االخيــرة مــن حيــاة يوليــوس قيصــر  ،وهــذا مــا تــم
تداركه في مسرحية يوليـوس قيصـر وكليوبـاترا للكاتـب ا ٕالنجليـزي السـاخر
ٔ
" جــورج برنــارد ش ــو " ) (١٩٥٠-١٨٥٦والتــي تجــرى اح ــداثها فــي معب ــد
ٓ
ا ٕال له امون فـي طيبـة  ،ويسـتهل شـو نصـه السـاخر بمشـهد خيـالي طريـف
ل ٕال له رع يخاطب المشاهدين :
ٔ
ٔ
ـمتا  ..ص ـ ـ ً
رع :ص ـ ـ ً
ـمتا  ..اس ـ ــمعوا وع ـ ــوا ايته ـ ــا االقـ ـ ـزام الغريب ـ ــة ..
ٔ ٔ
ٔ
ٔاعيروني ٔا ً
ذنا صاغية  ،واعلموا انى رع ) لحظة ( اعـرف انكـم
ٔ
ٔ
ال تسـ ــتطيعون الركـ ــوع او الس ـ ــجود النك ـ ــم محش ـ ــورون ف ـ ــي
ٔ
ٔ ٔ
صــفوف تقي ــد ح ــركـتكم وان ــا ال اطل ــب م ــنكم ان تعب ــدوني ..
ٔ
ٓ
ٔ
ولكني امركم بالسـكوت فقـد جئـت العـود بكـم ٕالـى اكـثـر مـن
ٔ
ٔ
الف ــي س ــنة ٕال ــى ال ــوراء  ،اي ــام ك ــان الن ــاس يعب ــدونني كان ــت
هناك روما القديمة  ،كانـت فقيـرة وصـغيرة  ..فنهبـوا ضـعفاء
ٔ
الــبالد االخــرى وضــموها ٕالــيهم حتــى تكونــت رومــا الكبيــرة ..
ٓ
ٔ
ٔ
مترامي ــة االط ـراف  ،واالن ه ــل تري ــدون المزي ــد ام تفض ــلون
النوم بينما يتكلم ٕاله مثلي.
ويحكــى شــو عــن القتــال بــين "يوليــوس قيصــر" وغريمــه الرومــاني
الــذي كــان صــديقه " بومبيــوس " ويعلــق الكاتــب علــى صـراعهما قـ ً
ـائال " :
كل ــب يط ــارد كل ــب " و ينته ــي المش ــهد االفتت ــاحي به ــذا التص ــرف الم ــرح
الطريف :
ٔ
ٔ
رع .. :ثم  .ما بقى من القصة يجب ان تشاهدوه بانفسكم الـوداع
ٔ ٔ
ٔ
و ٕاياكم ان تصفقوا لي ٕ ..اياكم  ..فانا ال احب التصفيق.
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ٔ
اوروس ماذا دهان ـ ــي
ٔ
اتيت م ـ ـ ــا هد مجدي
ج ـ ـ ـ ــللت نفسي بعار
لما حمـ ـ ـ ــلت جوادي

وبعد نهاية حديثه يواسيه تابعه المخلص ً
قائال:
ٔ
اوروس :
وخل المق ــادير تجر المدى
وقارك قيـصر ال تج ـ ــزعـن
تلق الهزيـ ـ ــمة ثبت الج ــنان كما كنت تلقى الفتوح العلى
ٔ ٓ
ٔ
ٔ ٔ
وال انت اخ ـ ـ ـ ــر نجـ ـ ـ ـ ـم خبـ ـ ـ ـا
فما انت اول نج ـ ـ ـ ــم اضاء
وقد تنزل شمـس بعد الصعود وتسقم بعد اعتالل الضـحى
ٔ
ٔ
رايتك والحـ ــرب تبلو الكماه فاشهد ُكنت ٕال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الوغى
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ثم يطلب انطونيوس مـن اوروس والـذي سـبق واقسـم اال يعصـى
ٓ
ٔ
ٔ ٔ
لسيده حتى اخر العمر ام ًرا ان يقتلـه ويحتـال اوروس كـي ال يعصـى سـيده
ٔ
فيقتل نفسه فيعلق انطونيوس على ذلك فيقول:
ٔ
ٔ
رايت منى كيف يجبن قيصر ورايت منك العبد كيف يموت
ٔ
ٔ
ترك اميـر الشـعراء الحـوادث تجـرى كمـا تـواترت دون ان يتـدخل
ً ٔ
اميا  ،وتاثر كـثي ًرا في معالجته " لمصرع كليوبـاترا "
فيضع لها ما يبررها در
ٔ
بمسرحية شكسبير سابقة الذكر " انطونيوس وكليوباترا " مع التركيز علـى
ٔ
احداث مصرعها .
ولمــا كانــت "لعبــة المــوت" هــي النقطــة التــي انطلــق منهــا توفيــق
الحك ــيم ) (١٩٨٧-١٨٩٨م ف ــي كـتابت ــه المس ــرحية ع ــن كليوب ــاترا والت ــي
ٔ
عالجهــا بشــكل مغــاير ومكــان وزمــان مختلفــان حيــث جــرت احــداثها فــي
ٔ
ٔ
جناح فـاخر بفنـدق مـن الفنـادق والبطـل او الشخصـية االولـى والمحوريـة
المذكور ٔ
وامامه جهـاز يسـجل
مؤرخ في الخمسين عمره يجلس في الجناح
ٔ
عليه بيانات هامة كـقرائن وادلة على الجريمة التي ستدبر لقتله كالتالي ..
ٔ
الرجل ) :لجهاز التسجيل ( ال داعي لذكر اسمي  ..في اوراقـي كـل
ٔ
ما يثبت شخصيتي  ..لن اسجل هنا غير الحوادث التـي
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ســتجرى امــامكم خــالل االشــهر الثالثــة او االربعــة التــي
ٔ
بقيـت لـي فـي الحيــاة وهـذا امـر مقطــوع بـه بـالطبع  ..فــي
ٔ
ٔاوراقي ٔا ً
يضا كـل تقـارير االطبـاء  .وهـى ال تقبـل الشـك ..
ٔ
ا ٕالشــعاع الــذرى اصــابني ٕاصــابة قاتلــة  ..االخــتالف ه ــو
على تاريخ الوفاة .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

وكليوبــاترا فــي هــذه المســرحية فتــاة صــغيرة الســن تختبــئ خوفـ ًـا
ٔ
ٔ
خلف ابى الهول تحتمـي بـه مـن بطـش العجـوز الشـرير االصـلع " يوليـوس
ٔ
قيصــر " .كانــت كليوبــاترا صــغيرة وجميلــة وخفيفــة الظــل فاثــارت ٕاعجــاب
ٔ
ٔ
القيص ــر فاحبه ــا و علمه ــا اص ــول الحك ــم فكان ــت تطب ــق م ــا تتعلم ــه عل ــى
خادمتهــا " فاتتيــا " التــي كانــت فــي السـابق تخشــاها  ،ويحــدثها يوليــوس
ٔ
قيصــر كـثيـ ًرا عــن انطونيــوس الشــاب المــاجن ممــا دفعهــا ٕالــى ا ٕالعجــاب بــه
ٔ
ٔ
الن القيصــر الــذي كــان اقــرب مــا يكــون عنــدها ٕالــى ٕالــه  ،وعنــدما اســتعد
القيصـ ــر لمغـ ــادرة الشـ ــرق ٕاذا بح ـ ـراس كليوبـ ــاترا يتقـ ــدمون نحـ ــو المينـ ــاء
ويحملــون ســجادة مصــرية بديعــة الصــنع والمنظــر ملفوفــة بحــزم وحــذق
ومهــارة  ،هديــة مــن ملكــة مصــر ٕالــى القائــد الرومــاني العظــيم  ،و يفردهــا
ليش ــاهدها ف ـ ٕـاذا به ــا كليوب ــاترا الملك ــة الص ــغيرة المرح ــة  ..ج ــاءت ت ــودع
ٔ
ٔ
القيصــر محبــة وشــاكرة  ،ويودعهــا بــدوره مؤكـ ًـدا بانــه البــد ان يرســل لهــا
ٔ
ٔ
ٔ
انطونيوس الذي يراه اجـدر النـاس بهـا  ،واهـم مـا يميـز معالجـة برناردشـو
الس ــخرية الالذع ــة والمرح ــة والمعارض ــة لرؤي ــة مواطن ــه ول ــيم شكس ــبير
با ٕالضافة ٕالى التجديد و ٕاعـادة صـناعة الشخصـيات برؤيـة حديثـة ومحايـدة
ومتفتحة .
ٔ
ٔ
امي ـ ــر الش ـ ــعراء احم ـ ــد ش ـ ــوقي )(١٩٣٢-١٨٨٦م كـت ـ ــب ال ـ ــنص
"مص ــرع كليوبــاترا " عــام ١٩٢٩م بني ــة المب ــادرة ٕالــى ا ٕالســهام فــي ٕانشــاء
مس ـرح ش ــعري عرب ــي وك ــذلك ال ــدفاع ع ــن كليوب ــاترا كمظه ــر م ــن مظ ــاهر
ٔ
الوطنية التي كان معارضوه يقولون انـه غيـر عـابئ بهـا  ،و ذلـك باعتبارهـا
ٔٔ
رم ـ ـ ًزا قوميـ ـ ًـا  ،و بـ ــدا احـ ــداث الـ ــنص المسـ ــرحي بافتتاحيـ ــة تجمـ ــع بـ ــين
ٔ
ٔ
"اوروس" العبـ ــد المطيـ ــع والخـ ــادم المخلـ ــص النطونيـ ــوس يتحـ ــدث مـ ــع
ٓ
ٔ
"اوليمبــوس " الطبيــب الرومــاني ويشــكو كــل منهمــا لالخــر حزنــه البــالغ
ٔ
ٔ
بسبب سوء احـوال سـيدهما " انطونيـوس " وعـدم اكـتراثـه ل ٕالسـتدعاءات
ٔ
ٔ
المتالحقــة التــي تــاتى مــن رومــا التــي تكــاد ٕباهمالــه لهــا ان تضــيع  ،وفــي
ٔ
المش ــهد الت ــالي تس ــتعرض كليوب ــاترا المكـتب ــة وتقاب ــل" ان ــوبيس " كبي ــر
الكهــان و يخبرهــا باكـتشــاف رائــع لسـموم ٕاحــدى الحيــات التــي تميــت مــن
ٔ
يتناولها ميتة سريعة مباغته وبال الم .
وفـ ــي بـ ــاقي مشـ ــاهد الـ ــنص يعـ ــرض شـ ــوقي ٕاعـ ــالن " قيصـ ــرون "
ٔ
الوريث الشرعي للقيصر الراحل ً ،
ملكا للبالد وهو ما دفع " اكـتافيوس "
ٔ
ٕالــى ٕاعــالن الحــرب ضــد مصــر ،ويســتقبل انطونيــوس ذلــك باســتخفاف ،
ٔ
ٔ
فهـو اميــر المعــارك والعـالم كلــه يشــهد بــذلك  .وتبـدا المعركــة وتــدور دائــرة
ٔ
)اكـتيوم البحرية( وتنسحب كليوباترا وتعلـل ذلـك بجنوحهـا ٕالـى ٕانقـاذ مـا
تحمله في سـفينتها مـن ذهـب ٔوامـوال وثـروات ٓاثـرت الحفـاظ عليهـا ّ
للكـرة
ٔ
ٔ
التالي ــة  ،ويقتن ــع انطوني ــوس وت ــاتى المعرك ــة الفاص ــلة و تنته ــي بهزيم ــة
ٔ
ٔ
انطونيوس وفراره مع تابعه اوروس في الصحراء في مشهد لن يكـتب كمـا
ٔ ٔ
ابدعه احمد شوقي ..
ٔ
انطونيوس:
ٔ
ً
ُ
ومسني الضر والكالل
اوروس ٕاني جهدت مشيا
ٔ
فمل بنا نسـ ـ ــتريح ً
مـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل ان يـ ـ ـ ــدهم
قليال
الرجال
ٔ
ٔ
ً
] يجلس انطونيوس منهوكا فتاخذه الذكرى [

وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج منى سيفي
ٔ
وودت االرض تحتــي
ٔ
ٔ
انا الذي كان امضـ ــى
الشـ ــرق يدرى نزالي
كان المـ ـ ــلوك عبيدي

وض ـ ـ ـ ـ ـ ــج منى سناني
لو طـهرت من عياني
من الحـ ـ ـ ــديد جناني
والغرب يدرى طعاني
فص ــرت عبد الحسان

حتى نسـ ـ ــيت مكاني
وحـ ـ ـط رفع ـة ش ـ ـ ــانى
يبقى بقاء الزم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
على الفـ ـ ـ ـرار ازدراني
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المــوت المنتظــر حلقــة واحــدة فــي سلســلة المعانــاة النفســية لهــذا
ٔ
الرجل التـي بـدات بفقـد ابنـه الوحيـد فـي الحـرب ثـم وفـاة زوجـه حزن ًـا علـي
ٔ
ٔ
االبــن وبــالمرض قــرر ان يــتخلص مــن الحيــاة فــي اســرع وقــت  ،مســتثم ًرا
ٔ
ٔ
ٔ
اطمــاع البش ــر الت ــي دفعــتهم الخت ـراع االس ــلحة النووي ــة والذري ــة  ،والن ــه
ٔ
كمــؤرخ كــان شــديد االهتمــام بشخصــية كليوبــاترا التــي قــدم عنهــا ابحــاث
ونال عن دراستها درجات عظيمة وربح ٔا ً
مواال وفيـرة  .لفتـت انتباهـه فتـاة
ٔ
جميل ــة رقيق ــة ت ــدعى كليوب ــاترا  ،تق ــدم رقص ــة باس ــمها ف ــي اح ــد الماله ــي
ٔ
ٔ
الليليــة المتواضــعة  ،القــى قنبلــة فــي حياتهــا عنــدما اســلمها وصــية موثقــة
تؤول بمقتضاها كل ممتلكاته ٕاليها بشرط وفاته.
يرتس ــم ال ــذهول والدهش ــة عل ــى وج ــه الفت ــاة الت ــي يعج ــز عقله ــا
ٔ
البسيط عن استيعاب اي شيء يتعلق بحقيقة ما حـدث وهـى التـي كانـت
ٔ
ٔ
تعتقــد ان الرجــل اســتدعاها للفنــدق الفخــم لرغبــة او نــزوة عــابرة ال وصــية
ٔ
ٔ
يتنــازل بهــا عــن ثروتــه بــال ســبب معقــول او مقابــل شــرعي او غيــر شـرعي ،
ويحاول ٕاقناعها بما يلي:
السبب هو اسمك .
المؤرخ :
ٔ
اسمى ؟؟.
كليوباترا:
اســم " كليوبــاترا" ٕانــه عــاش معــي طــوال حيــاتي
المؤرخ :
ٔ
ً
لقد ارقني الليل تحت مصابيح الدرس وشـردني فـي بـالد العـالم بحثـا عـن
الوثــائق  ،وكلــل هــامتي بالنصــر يــوم ٔاذعــت معلومــاتي  ،ودر عليــا ربحــاً
ٔ
ك ــون ل ــي الث ــروة بع ــد ان نش ــرت كـت ــابي ٕ ،ان الم ــال ال ــذي ج ــاءني م ــن
كليوب ــاترا يج ــب ٔان ٔاترك ــه بع ــد م ــوتى لكليوب ــاترا ٔ ..اال تج ــدين ه ــذا س ـ ً
ـببا
ً
كافيا.
وتنصرف الفتاة وفـي حقيبتهـا الوصـية فـيجلس الرجـل ٕالـى جهـازه
ٓ
ٔ ٔ
ويسجل ما معناه انها واهلها سيدبرون االن مؤامرة للتخلص منـه بالقتـل
ليحص ــلوا عل ــى الوص ــية  ،وبع ــد ذل ــك يختف ــي الم ــؤرخ عام ـ ًـدا م ــن حي ــاة
ٔ
كليوب ــاترا فت ــاتى لزيارت ــه بحج ــة ٕاطالعـ ــه عل ــى ا ٕالض ــافات الت ــي ٕاض ــافتها
لرقصتها الفرعونية السـيما الجـزء الخـاص بالثعبـان وبريبـة وشـك يتعامـل
الرجــل مــع كــل مــا يصــدر مــن الفتــاة ويســجل انطباعاتــه فــي الوقــت الــذي
ٔ
ينفرد فيه بنفسه ويسجل بعد انصـرافها بـاقي مالحظاتـه وهـى انهـا جـاءت
لوضع الثعبان السام في حجرته لقتله بتلـك الطريقـة البسـيطة المقتبسـة
ٔ
ونلمح انه على الرغم من رغبته في الموت يدفعـه الخـوف ٕالـى فـتح شـباك
الحجرة للهرب ً
خوفا من الثعبان.
ٔ
وتط ــرق الفت ــاة ب ــاب الحج ــرة فيظنه ــا ج ــاءت للتاك ــد م ــن موت ــه
ٔ
فيتضح انها جاءت لدعوته لحضور عيد ميالدها وتتمنـى وجـوده فيفتـرض
ٔ
انهـ ــا تسـ ــتدرجه ليقتلـ ــه فتاهـ ــا العـ ــب السـ ــيرك بسـ ــيوفه وخنـ ــاجره التـ ــي
ٔ
ٓ
ســيودعها فــي صــدره بطريــق الخطــا ليخلصــه مــن اال الم التــي تــزداد بمــرور
الوقت.

ٔ
المــؤرخٕ :انــي جــاد  ..موضــوع عملنــا واحــد  ..هــي تلــك الم ـراة ومــا
ٔ
قمــت بــه انــا وغيــري مــن المــؤرخين مــن عــرض تاريخهــا
ٔ
ٔ
مشــكوك فــي صــحته  ..امــا مــا تقــومين بــه انــت وغيــرك
م ـ ــن الراقص ـ ــات م ـ ــن ع ـ ــرض جس ـ ــدها  ..فم ـ ــن ال ـ ــذي
ً
تكذيبا.
يستطيع له
ٔ
ويمــرض فتســهر علــى تمريضــه ،ويســالها عــن ســبب اهتمامهــا بــه
ٔ
ٔ
فــتلمح لــه عــن مشــاعر حــب فيواجههــا بانــه ال يــرى اي عالقــة لمــا يحــدث
ٔ
بالحــب وان الحــب شــعور ســامي ونقــى وبــرئ و ٕانهــا ليســت مضــطرة ٕالــى
ٕاض ــافة جريم ــة الك ــذب ٕال ــى جرائمه ــا مع ــه  ،ويواجهه ــا بعالقته ــا بفت ــى
ٔ
السيرك " انطونيوس" فتقول:
كليوباترا :نعم يوليوس قيصر  ..هو الرجل الذي كان
ٓ
ٔ
اخر من كان يجب ان يحتل قلب كليوباترا .
ٔ
المؤرخ :ولكنه جاء في االول  ..االعتبارات هنا زمنية .
ٔ
كليوباترا:القلوب ال تدق مع الساعات  ..كان يجب ان يقف قلبها
بعده عن الحب.
المؤرخ  :ويقف التاريخ.
ٔ
ٔ
ٔ
كليوب ــاترا :ال ش ــان ل ــي بالت ــاريخ ٕ ..ان ــي اتكل ــم ع ــن قل ــب ام ـراة ..
ٔ
القلــب الــذي فــتح مــن قبــل لقيصــر  ..مــا كــان يجــوز ان
ٔ
يفتح بعد ذلك النطونيوس.
المؤرخ :قلب كليوباترا  ..مفتوح ً
دائما للفاتحين .
ٔ
كليوباترا ) :بغضب مفاجئ ( اي كليوباترا تقصد .
ٓ
ٔ
المؤرخ :كليوباترا القديمة  .السنا االن في جلسة نقد للتاريخ.
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ٔ
ٔ
واخي ًرا يعترف للفتاة بما كان من سوء ظنه بها ويرجوها ان تقبـل
ٔ
ٔ
اعتذاره فتفعل وتقرر ان تسانده مؤكدة له ان هناك حقيقة هامـة ال يجـب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان ينساها وهى ان اعمار البشـر ال يحـددها االطبـاء وانـه يجـب ان يبحـث
ٔ
ٔ
ٔ
عن عالج للمـرض فـي اي مكـان فـوق سـطح االرض  ..خصوص ًـا انـه يملـك
ٔ
م ــع الم ــال والح ــب ال ــذي يم ــنح ا ٕالنس ــان مزي ـ ًـدا م ــن االم ــل ف ــي الحي ــاة
والرغبة في التشبث بها.
ٔ
اس ــتطاع الحك ــيم بمعالجت ــه الفري ــدة ان يفس ــح المج ــال للخي ــال
ٔ
ٔ
وان ينبــه ٕالــى ضــرورة تامــل المعلومــات التاريخيــة والتحــري عــن المصــدر
ٔ
الن كــل مــا صــنعه بشــر قابــل للتعــديل والتبــديل والتغييــر وهــذا مــا اقــره
ٔ
ًٔ ٔ
عمليــا احــد اهــم علمــاء التــاريخ اليونــاني وهــو" .د .احمــد عتمــان" الــذي
كـتب عن كليوباترا مسرحية تاريخية في قالب عصري بعنـوان )كليوبـاترا
ٔ
تعشــق الســالم( وتجــرى احــداثها فــي منــزل مؤلــف يستضــيف مخــرج فــي
جلس ــة عم ــل الغ ــرض منه ــا ٕاع ــداد ن ــص مس ــرحي ع ــن كليوب ــاترا و يقت ــرح
المخ ــرج اس ــتدعاء الممثل ــة الت ــي ستش ــخص دور الملك ــة ليع ــرض عليه ــا
ٔ
مس ـ ً
ـبقا  ،و يق ــرر ثالث ــتهم ان النقط ــة المثل ــي لالنط ــالق ف ــي العم ــل ه ــي
ٔ
ٔ
هزيمة اكـتيوم البحرية عندما انسحبت كليوباترا فحـزن انطونيـوس وعـزل
ٔ
ٔ
نفسه في قصر با ٕالسكندرية كانت الملكة قد اعدته خصيص ًـا مـن اجلـه ،
ٔ
ويــرفض مقابلــة اي شــخص حتــى الملكــة التــي تستســلم للهزيمــة وتــذهب
سـ ًرا لمفاوضــة "مالــك " صـاحب دولــة العــرب المجـاورة و " هيــرود " ملــك
ٔ
اليهــود ويــرفض كـ ٌـل منهمــا معاونتهــا ويعلــم انطونيــوس بــذلك مــن رســالة
ٔ
سرية تصله من " هيرود " فيتوعد " كليوبـاترا " ويـزداد حنق ًـا عنـدما ياتيـه
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
من يخطره بانها اعطت قص ًرا هدية لملك اليهود وانها تقيم معـه فيـه وان
ٔ
حامل هـذا الخبـر اللعـين موجـود بالخـارج مصـر علـى لقـاءه فيـامر بـه علـى
ٔ
الفــور فتــدخل كليوبــاترا و تصــالحه ويقضــيا معـ ًـا اوقاتـ ًـا جميلــة  ،يعقبهــا
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ٔ
قرارهما الخطير بخوض المعركة الكبرى ضد روما  ،وتبـدا المعركـة ويهزمـا
ٔ
ٔ
ٔ
فينتح ـرا بعــد ان تعطــى كليوبــاترا اوالدهــا لملــك العــرب وبعــد ان تواجــه
ٔ
خيانة من " بوثينوس " الخازن المخلص كما كانت تظن واقرب الرجـال
ٔ
اليه ــا ال ــذي ص ــاح ٔام ــام ٔاكـت ــافيوس ق ـ ً
ـائال  :الملك ــة تك ــذب  ..انه ــا تخف ــي
ٕ
النفائس في قبرها.
ٔ
ٔ
وال تملـ ـ ــك الملكـ ـ ــة امـ ـ ــام تلـ ـ ــك الخيانـ ـ ــة الرهيبـ ـ ــة ٕاال ان تعتـ ـ ــذر
ٔ
ال كـتــافيوس الــذي جعلهــا د.عتمــان علــى عكــس مــا طــرح مــن قبــل تقابلــه
ٔ
ًٔ
ـدة ان م ــا ح ــدث م ــن قبي ــل الع ــادات والتقالي ــد الراس ــخة ان تح ــتفظ
مؤك ـ
ٔ
ٔ
ببعض االموال في قبرها لكي ترتكن ٕاليها في حياتها االخـرى عنـد البعـث
ٔ
 .وينتهــي الــنص الــذي طــوع الكاتــب احداثــه للتعبيــر عــن محــن ومعــارك
عصرية حتى انتهى بالحقيقة التاريخية الوحيدة المؤكـدة مـن وجهـة نظـره
كعــالم فــي التــاريخ وهــى مــوت الملكــة كليوبــاترا التــي ال زال ذكرهــا يــؤرق
ٔ
المتــاملين ال ســيما اليــوم حيــث تشــابهت ظروفنــا السياس ــية مــن حيــث
انفراد قوة واحدة رئيسية بسيادة العالم بعـد اعتبـار اخـتالف معيـار القـوة
من عضلية حربية ٕالى اقتصادية تكنولوجية.
ٔ
يجــب التنويــه فــي هــذا المقــام ٕالــى وجــود كـتابــات اخــرى بعنــوان
كليوبـ ــاترا مـ ــن حيـ ــث االسـ ــم ال المضـ ــمون مثـ ــل )كليوبـ ــاترا( المسـ ــرحي
المصــري س ــعيد حج ــاج التــي يتحــدث فيهــا عــن كليوبــاترا الس ــجائر التــي
تــؤدى لتــدمير صــحة المــواطنين وفــي ه ــذه الهزليــة المســرحية تســتدعى
ٔ
ٔ
كليوباترا وتستدعى نفرتيتي ويـتم التحـاور عـن التـدخين بانواعـه واقسـامه
ٔ
واشـكاله و كيفيــة ا ٕالقـالع عنــه ونلــتقط مـن ذلــك مظهــر جديـد مــن مظــاهر
ٔ
تمكــن هــذه الشخصــية مــن الثقافــة المصــرية الشــعبية بثبــات اســمها علــى
ٔ
ً ٔ
بيعا وا في حين يختفي نظائرها ولـو كـان
عدد من عبوات السجائر اال كـثر
ٔ
يحمل اسماء فرعونية مثل نفرتيتي وغيرها.
ـكال ومض ـ ـ ً
التجرب ـ ــة الجدي ـ ــدة والعص ـ ــرية ش ـ ـ ً
ـمونا ه ـ ــي كيلوبط ـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
وانطوريو وهى مـن اعمـال التـاليف الجمـاعي التـي يتحمـل عـبء صـياغتها
مس ـ ً
ـرحيا جمي ــع المش ــاركين فيه ــا  .وكان ــت عب ــارة ع ــن معالج ــة خيالي ــة
ٔ
كوميديـ ــة لتلـ ــك االحـ ــداث التاريخيـ ــة مـ ــع توظيـ ــف المالبـ ــس والـ ــديكور
وا ٕال كسس ــوار وجمي ــع عناص ــر الع ــرض لتوص ــيل ه ــذه الرؤي ــة التاريخي ــة
العصرية.

هــذه الجولــة الســريعة فــي رحــاب التــاريخ الفرعــوني القــديم عنــد
ٔ
واحــة كليوبــاترا العظيمــة كمــا اطلــق عليهــا " ســليم حســن " فــي موســوعة
مص ــر القديم ــة و انعك ــاس ذل ــك عل ــى ٕاب ــداع المفك ــرين المس ــرحيين م ــن
ٔانحاء العالم ومعالجاتهم الدراميـة لهـذه المفارقـة التاريخيـة ذات الحضـور
ٔ
في الثقافة الشعبية يدفعنا ٕالى استخالص سيرة اقرب ٕالـى المنطقيـة منهـا
ٓ
ٔ
ٔ
ٕال ــى االراء المتباين ــة وغي ــر المنطقي ــة الت ــي احاط ــت به ــذه الم ـراة ص ــاحبة
ٔ
الشخص ــية االس ــطورية "كليوب ــاترا" الت ــي ال زال ــت ف ــي ثقافتن ــا الش ــعبية
نم ــوذج للح ــب ا ٕالنس ــاني ال ــذي ي ــدفع ص ــاحبه ٕال ــى التض ــحية ف ــي س ــبيله
بالسلطة والجاه والمجد والحياة.
------------------------------------------------------------
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ٔ
احمــد شــوقي بــك ،مصــرع كليوبــاترا ) مســرحية (،مطبعــة دار
المعارف ،القاهرة ١٩٢٩م.
ٔ
احمد عتمان )دكـتور( ،كليوباترا تعشق السالم ) مسرحية (.
ٔ
احمد عتمان)دكـتور( ،كليوباترا بين بلوتـارخس و شكسـبير و
ٔ
احمد شوقي ،دار المعارف ،القاهرة .١٩٨٠
االردايس نيكول ،المسرحية العالمية " الجزء الثاني ".
توفيق الحكيم،لعبة الموت ) مسرحية (.
جمال الدين سالم ،قصص الملوك الفراعنة.
دالس بروكرى ،عندما دخلوا التاريخ.
سعيد حجاج ،كليوباترا ) مسرحية (.
سـليم حســن ،موســوعة مصــر القديمــة ،الجــزء الســابع عشــر،
هيئة الكـتاب -مصر.
ٔ
مجلة تياترو ، ٩٢العدد الثاني ،اغسطس .١٩٩٢
محمد ٕابراهيم بكر )دكـتور( ،صفحات مشرقة من تاريخ مصر
القديمة ،هيئة الكـتاب -مصر.
ٔ
محمود كحيلة ،مسرحية كليوباترا االخرى.
ٔ
وليم شكسبير ،انطونيوس وكيلوباترا ) مسرحية (.
وليم شكسبير ،يوليوس قيصر ) مسرحية (.

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺤﻴﻠﺔ:
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ٔ
الفرعون االخير" رجل القلعة"
الرملي والبكوات وموسم الحصاد المسرحي
ٔ
الجامعة تشتبك مع االدب
كليوباترا في عيون المسرحيين
ٔ
تمثيلية االزهر وقضية حمادة باشا
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ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ
)٨٤٥-٦٩٨ﻫـ١٤٤٢-١٢٩٩/ﻡ(

د.ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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دراﺳﺎت
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ٔ
شكلت المجاعات و االوبئة خطرا حقيقيا علـى حيـاة سـكان تلمسـان
خــالل العهــد الزيــاني ،حيــث ظلــت تهــددهم بالفنــاء ،لــذلك لــم يســتطع
ٔ
ا ٕالخباريون ٕاسقاط هاتين الكارثتين من ذاكرة التاريخ ،ذلـك ان النتـائج
ٔ
التــي تمخضــت عنهــا ســاهمت فــي تكــوين جــزء كبيــر مــن مصــير االحــداث
ٔ
الت ـ ــي اعتن ـ ــوا برص ـ ــدها ،و بالبح ـ ــث ع ـ ــن اس ـ ــباب ح ـ ــدوث المجاع ـ ــات
ٔ
ٔ
واالوبئــة ،نكشــف عــن وجــود نــوعين مــن االســباب ،طبيعيــة و بشــرية
ٔ
تتفاع ــل ك ــل واح ــدة م ــع االخ ــرى ب ــدرجات متفاوت ــة ف ــي ح ــدوث ه ــاتين
ٔ
الكــارثتين ،فمــن بــين االســباب الطبيعيــة نــذكر الجفــاف الــذي كــان مــن
ٔ
ٔ
الظ ــواهر المالوف ــة ف ــي ب ــالد المغ ــرب االوس ــطٕ ،اذ ك ــان ي ــنجم ع ــن ع ــدم
ٔ
ٔ
تساقط االمطار خـالل موعـدها المحـدد ٕاال ان سـنة واحـدة مـن الجفـاف،
ٔ
ناذرا ما كانـت تـنجم عنهـا المجاعـة ،الن النـاس تعـودوا مواجهـة الجفـاف
ٔ
ٔ
بما ّيدخرونـه مـن اقـوات ،امـا ٕاذا توالـت سـنتان مـن الجفـاف ،ف ٕـان ذلـك
كــان يــؤدي ٕالــى وقــع ٕالــى المجاعــة كمــا حــدث عــام )٣٠٥-٣٠٣ه ـ( و عــام
)٧٧٨-٧٧٦ه ـ( ،و ٕاذا اســتمر الجفــاف ثــالث ســنوات فتلــك ال محالــة هــي
ٔ
الكارثةٕ ،اذ كانت تنفذ المـؤن و المـدخرات ،وترتفـع االسـعار ،و قـد تنبـه
ابن خلدون ٕالى هذه الحقيقة وعبر عنهـا بقولـه "فطبيعـة العـالم فـي كـثـرة
ٔ
االمطار و قلتها مختلفة ،و المطـر يقـوئ و يضـعف و يقـل و يكـثـر و الـزرع
ٔ
ٔ
و الثم ـ ــار و الض ـ ــرع عل ـ ــى نس ـ ــبتهٕ ،اال ان الن ـ ــاس واثق ـ ــون ف ـ ــي اق ـ ــواتهم
باالحتك ـ ــار ف ـ ـ ٕـاذا فق ـ ــد االحتك ـ ــار عظ ـ ــم توق ـ ــع الن ـ ــاس للمجاع ـ ــات فغ ـ ــال
الزرع.١٢ "...
ٓ
كما كانت العواصـف البرديـة القويـة التـي كانـت تحـدث فـي اخـر كـل
خريف خالل فصل الشتاء تتسبب في ٕاتالف المحاصيل الزراعيـة وقتـل
البهائم والبشر ،كما حدث عام )٦٧٩هـ١٢٨٠/م( ،حيث "كانت الـريح
ٔ
ٔ
الشــرقية بــالمغرب دامــت ســتة اشــهر فاعقبهــا الوبــاء العظــيم واالم ـراض
ٔ
الكـثيـ ـ ــرة" ،١٣و كانـ ـ ــت بـ ـ ــالد المغـ ـ ــرب االوسـ ـ ــط تتعـ ـ ــرض كـ ـ ــذلك ٕالـ ـ ــى
ٔ
الفيضانات الناجمة عن االمطار الغزيـرة ،فكانـت تـؤدي ٕالـى منـع الحـرث
و البــذر ،و ٕاتــالف المحاصــيل الزراعيــة و مــن هــذه المطــار تلــك هطلــت
ٔ
علــى ابــي القاســم الفــاطمي وفرضــت عليــه ٕاقامــة شــهرا متواصــال فــي ســوق
ٕابراهيم عام )٣١٥هـ٩٩٧/م( ،١٤و تزخـر كـتـب النـوازل الفقهيـة ٕباشـارات
حــول تضــرر الفالحــين مــن هــذه التســاقطات الزائــدة عــن الحاجــة فمــثال
ٔ
"س ــئل القاض ــي اب ــو عب ــد ﷲ ب ــن ع ــالف ع ــن رج ــل اكـت ــرى م ــن رج ــل
ٔ
موضــعا ،فــاتى الســيل و دخــل عليســه و حمــل منــه نحــو الثلــث وتعطــل
مــن غلتــه كــذلك" ،١٥ولــم تقتصــر خطــورة عــدم انتظــام التســاقطات هــذه
ٔ
ٔ
ٔ
في ما تحدثه مـن سـيول بـل فـي تهيئتهـا االرضـية لتفشـي االوبئـة ذلـك ان
سقوط المطار بعد فترة من الجفافٔ ،او في غير موعدها يؤدي ٕالى ظهـور
ٔ
ٔ
ٔ
بعــض االوبئــة ،وفــي هــذا الشــان يــذكر حســن الــوزان "انهــت فقــي بعــض
ٔ
الســنين ينــزل المطــر فــي شــهر يوليــو ،فيفســد الجــو كـثي ـرا ،و تنشــا عنــه
ٔ
حمــى حــادة تشــتد علــى اكـثــر النــاس و ال ينجــو منهــا ٕاال القليــل" ،١٦وقــد
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التـ ـ ـ ــاريخ الزيـ ـ ـ ــاني االجتمـ ـ ـ ــاعي بمجموعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
التغيـرات واالنعطافــات الحاســمة التــي ظلــت بقعــة
من بقع التـاريخ المنسـي ،فعلـى الـرغم مـن تصـاعد
ٔ
الدراسات الكـثيرة حول هذا التاريخ خالل هذين العقدين االخيـرين ،ال
تـزال بعــض القضــايا الخاصــة بهــذا التــاريخ بعيــدة عــن منــاطق الضــوء  ،و
ٔ
مــن هــذا القبيــل ظــاهرتي المجاعــات واالوبئــة اللتــان كانتــا بمثابــة لعنــة
عــانى منهــا المجتمــع التلمســاني* خــالل حكــم بنــي زيــان لــبالد المغــرب
ٔ
ٔ
ٔ
االوسط ،ولئن تمكنت اوروبا من قطـع اشـواط بعيـدة فـي دراسـة هـاتين
الظــاهرتين نظ ـرا لمــا تــوفر لــديها مــن وثــائق محفوظــة ،فـ ٕـان دراســتها فــي
الجزائر لم تحـظ بالتفاتـة علميـة تـذكر فـي الدراسـات التاريخيـة الحديثـة،
ٔ
باستثناء بعض ا ٕالشارات الخفيفة عنهمـا اثنـاء الحـديث عـن تـاريخ الدولـة
الزيانية بصفة عامة.
يــنهض دلــيال علــى ذلــك مــا كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيال لــي حــول
"تلمسان في العهد الزياني" ،١و مـا كـتبـه الـدكـتور الحسـاني مختـار حـول
ٔ
"االوضــاع ا ٕالقتصــادية و ا ٕالجتماعيــة فــي الدولــة الزيانيــة" ٢قــد يفســر هــذا
ا ٕالقص ـ ــاء م ـ ــن دائ ـ ــرة اهتمام ـ ــات الم ـ ــؤرخين الجزائ ـ ــريين بش ـ ــح الم ـ ــادة
ٔ
ٔ
التاريخيــة فــي المقــام االول ذلــك ان المصــادر التاريخيــة الزيانيــة ضــربت
ٔ
ٔ
صــفحا عــن ذكــر االخبــار المتعلقــة باالوبئــة و المجاعــات باســتثناء ٕاشــارات
ٔ
شــاحبة وردت بكيفيــة عفويــة فــي بعــض هــذه المصــادر ،كمــا ان معظــم
ٔ
الرواي ــات والش ــواهد التاريخي ــة طواه ــا ال ــزمن او ت ــم ٕاتالفه ــا ف ــي خض ــم
ٔ
الصـ ـراعات الدموي ــة الت ــي ان ــدلعت ب ــين مختل ــف الق ــوى السياس ــية ،او
تعرض ـ ــت للض ـ ــياع نتيج ـ ــة خط ـ ــة ٕاداري ـ ــة تس ـ ــعى ٕال ـ ــى حف ـ ــظ الوث ـ ــائق
ٔ
وص ــياغتها ،وق ــد يك ــون ٕاغف ــال الم ــؤرخين له ــذا االم ــر ،راج ــع ٕال ــى ك ـون
ٔ
النــاس كمــا يقــول بعــض البــاحثين "تــدفن فــي ذكرتهــا اال كـثــر ظالمــا هــذه
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
الماسي اليوميـة ،واولئـك الـذين سـاهموا فيهـا ،اال يسـردوا علـى اوالدهـم
ٔ
ٔ
و ال على انفسهمٕ ،الى ما هو جدير بان يكون" .٣
ٔ
تاسيسـ ــا لهـ ــذه المالحظـ ــات المصـ ــدرية سـ ــنحاول تنـ ــاول ظـ ــاهرتي
ٔ
المجاعات واالوبئة بتلمسان خالل العهد الزيـاني فـي الفتـرة الممتـدة مـن
ٔ
)٨٤٥-٦٩٨هـ١٤٤٢-١٢٩٩/م( محاولين تعقب االسئلة التالية :
ٔ
ٔ
 مــا هــل كانــت المجاع ــات واالوبئــة كــوارث مــن صــنع الطبيعــة اما ٕالنسان ؟
ٔ
 ما هي المجاعـات و االوبئـة التـي اعترضـت تلمسـان الزيانيـة خـاللهذه الفترة؟
 ما هي النتائج التي تمخضت عن هذه الكوارث ؟ٔ
ل ٕالشـارة ،ف ٕـان قصـدي مـن دراســة المجاعـات واالوبئـة ،لـيس دراســة
ٔ
العالقــة الســببية بــين الكــارثتينٕ ،انمــا ٕالقــاء الضــوء علــى اخطــر الكــوارث
التـي هـددت المجتمـع التلمســاني فـي عهـد بنــي زيـان بالبقـاء ،و ٕان كانــت
هنــاك عالقــة ســببية بــين الظــاهرتين  ،فهــي ليســت حتميــةٕ ،اذ كـثيـرا مــا
ٔ
ٔ
ٔ
اشارت بعـض المصـادر ٕالـى حـدوث مجاعـات دون ان تعقبهـا اوبئـة ،كمـا
ٔ
ٔ
ٔ
اشارت ٕالى اوبئة دون ان تسبقها مجاعات.
وال ب ــد لن ــا قب ــل ال ــدخول ف ــي تفاص ــيل ه ــذا الموض ــوع،من تحدي ــد
ٔ
مفهوم مصطلحي المجاعات واالوبئة التي سـيتردد ذكرهمـا كـثيـرا فـي هـذه
الدراسة .
جـاء فــي لســان العــرب "الجــوع اسـم للمخمصــة ،و هــو نقــيض الشــبع
والفعـل جــاع يجــوع جوعــا ) (...والمجاعتـة  :عــام الجــوع" ،٤و فــي جمهــرة
اللغـة "الجــوع ضــد الشــبع و يقــال رجــل جــائع و جوعــان" ٥و فــي المحــيط
"المجاعة سنة الجذب التي يذكر فيها الجوع".٦

ٔ
ويظه ـ ــر م ـ ــن ه ـ ــذه التعريف ـ ــات ان المجاع ـ ــة تعن ـ ــي الف ـ ــرد و تعن ـ ــي
ٔ
المجموعــةٕ ،اال ان موضــوع بحثنــا يهــتم بالمجاعــة التــي تنهــار فيهــا كليــة
مقــدرة الجماعــة علــى الوصــول ٕالــى الغــذاء ،و تحــدث المــوت الجمــاعي،
ٔ
وقد جاء ذكرها فـي المصـادر باسـماء متعـددة منهـا  :الجـدب ،٧المحـل،٨
ٔ
ٔ
المسغبة ،٩القحط .١٠امــا الوبــاء) ١١جمــع اوبئــة( ،فهــو كــل مــرض عــام،
ٔ
ٔ
يحـ ــدث بصـ ــورة سـ ــريعة ،و يصـ ــيب اعـ ــدادا هائلـ ــة مـ ــن جميـ ــع االعمـ ــار
ٔ
واالجناس.
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كانــت العواصــف القويــة المصــحوبة بــالبرد والثلــوج و الجلــود تــؤثر علــى
الـ ــزرع و تفسـ ــد غالتـ ــه ،وتعيـ ــق نمـ ــو الخضـ ــر و الفواكـ ــه ،و تـ ــؤدي ٕالـ ــى
ٔ
ٔ
ٕاتالفه ــا ،فق ــد ذك ــر اب ــن م ــرزوق ان تلمس ــان كان ــت اش ــد ب ــالد المغ ــرب
ٔ
االوســط بــرداو تجلــدا،١٧و كانــت الريــاح القويــة خاصــة تلــك القادمــة مــن
الجنــوب تــؤدي ٕالــى ٕاح ـراق المحاصــيل الزراعيــة و حــدوث المجاعــة كمــا
ٔ
ح ــدث ع ــام ٧٧٦ه ـ ـ١٣٧٤/م حي ــث ان المجاع ــة ح ــدثت نتيج ــة ٕاعص ــار
ٔ
عظيم الم بسكان تلمسان.١٨
ٔ
ٓ
هــذا وقــد كانــت االفــات الحشــرية تتســبب هــي االخــرى فــي حــدوث
ٔ
مجاعات ،و منها الجراد الذي ظل يكـتسح بـالد المغـرب االقصـى بشـكل
ٔ
مس ــتمر ،و ال ــذي ك ــان ال يت ــرك وراءه ٕاال االغص ــان اليابس ــة  ،وق ــد ذك ــر
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
علم ــاء الزراع ــة و االغذي ــة ان اخط ــر ان ــواع الجـ ـراد ،الجـ ـراد الص ــحراوي،
ٔ
الــذي ينتشــر افقيــا مـن الهنــد ٕالــى المغــرب ،و عموديــا مــن ســواحل البحــر
المتوسط ٕالى خـط االسـتواء ،و غالبـا مـا ينتشـر فـي شـمال ٕافريقيـا خـالل
ٔ
فص ـ ـ ــل الربي ـ ـ ــع .١٩و ف ـ ـ ــي ٕاح ـ ـ ــدى رس ـ ـ ــائل االمي ـ ـ ــر عل ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن يوس ـ ـ ــف
)٥٣٧-٥٠٠ه ـ ـ١١٤٣-١١٠٦/م( يص ــف ال ــدمار و الخـ ـراب ال ــذي يخلف ــه
الجـ ـراد  ،بم ــا يل ــي " ٕان الجـ ـراد داء عض ــال ،و ٕان ك ــان كم ــا يق ــول  -م ــن
ٔ
البحر نشره ٕفانما هو جمرة تحرق الـبالد ،و تجيـع العبـاد و شـانها الفسـاد
ٔ
ٔ
) (...ينزل بالوادي ،قد امتال عشبا  ،و طلعت ازهاره شهبا ) "(...فيتركـه
ٔ
٢٠
جمرة سوداء ،ال يجد فيها الضب عرادا و ال النبت اراكا و ال قتادا"...
ٔ
وقــد داهــم الج ـراد بــالد المغــرب ســنة ٦٢٤هـ ـ١٢٢٨/م فــاتى عل ــى
ٔ
المحاصــيل بجميــع انواعهــا ،فــارتفع القمــح ومختلــف المــواد الغذائيــة،٢١
وتكرر قدومه سنة ٦٣٠هـ١٢٣٢/م فعمت المجاعـة بسـببه بـالد المغـرب
ٔ
ا ٕالسالمي ،فانعدمت فيـه االقـوات ،و نقصـت الغـالت ،و قلـت مردوديـة
ٔ
االرض  ،و ذهــب معظــم ا ٕالنتــاج ،فتضــرر ا ٕالنســان والحيــوان معــا ،وقــد
وصف ابن الخطيب هذه الكارثة بقوله "عظم الجفاف ،و عصـفت الـريح
ٔ
ٔ
الرجـ ــف ،تنقـ ــل الهضـ ــب قبـ ــل ارتـ ــداء الطـ ــرف ،و تبـ ــدا اعيـ ــان االرض،
ٔ
وتعاجـ ــل حـ ــالق لمـ ــم النبـ ــت ،فصـ ــيرت وجـ ــه االرض كمطـ ــارح خبـ ــث
ٔ
ٔ
الحديــد امــا مضــارب البيــد ،يبســا و قحــال ،و عقـرا لالرجــل وعصــيانا علــى
ٔ
الســنابك ،و احرقــت مــا كــان قــد نجــم مــن بــاكر البــذر و نشــط النبــات
ٔ
ٔ
ودامـ ــت ،فاستاصـ ــلت االوراق مـ ــن الش ـ ــجر الـ ــدهين ،الـ ــذي ال يسـ ــقط
ٔ
ونشفت البشرات و اثنيت الجلود".٢٢
ٔ
ٔ ٔ
ام ــا االس ــباب البش ــرية المس ــببة لح ــدوث المجاع ــات واالوبئ ــة
ٔ
فمنهــا الحــروب و الفــتن التــي شــكلت ســمة اساســية مــن ســمات العصــر
الوس ــيطٕ ،اذ ال تك ــاد الح ــروب تنته ــي حت ــى تتص ــاعد م ــن جدي ــد مخلف ــة
ٔ
وراءه ــا الخ ـراب و ال ــدمار والج ــوع .ي ــذكر اب ــن هي ــدور "ان الغ ــال لحدوث ــه
س ــببان ٕام ــا احتب ــاس المط ــر ف ــي ال ــبالد المحتاج ــة ٕالي ــه  ،و ٕانم ــا لظه ــور
الفــتن و الحــروب بســبب الخــروج علــى الملــوك ،فـ ٕـاذا دامــت الفتنــة وقــع
الفسـاد فــي الحواضــر والبــوادي ،وفسـدت حبوبهــا المختزنــة ،و انقطعــت
ٔ
الطرق و عدمت المرافق الجل ذلـك"ٕ ،٢٣ان االضـطرابات بصـفة عامـة ،
ت ــؤثر س ــلبا عل ــى المنظوم ــة ا ٕالنتاجي ــة ف ــي ش ــموليتها  ،وذل ــك بتهدي ــدها
للوجـ ــود ا ٕالنسـ ــان ،و مـ ــا يتبـ ــع ذلـ ــك مـ ــن خ ـ ـراب المعامـ ــل ،و تقلـ ــص
المس ــاحة المزروع ــة ،و ت ــدمير حي ــاة االس ــتقرار ،ناهي ــك ع ــن اس ــتنزافها
ٔ
ٔ
ٔ
لجــزء مهــم مــن المــؤن و االقــواتٕ ،اال ان الجانــب االخطــر لهــذه الحــروب
ٔ
والفــتن  ،هــو زعزعتهــا للنشــاط الفالحــي يــذكر احــد البــاحثين "عنــدما ال
ٔ
تصيح الحقـول طـوال سـنوات متعـددة سـوى مسـرح للمعـارك ،او مجـرد
ممــر لعبــور وحــدات المحــاربين ،التــي تعــيش مــن المنطقــة وتمــارس فيهــا
ٔ
ٔ
سياسة االرض المحروقةٕ ،فان االمر ينتهي بالفالحين ٕالـى االنصـراف عـن

ٔ
ٔ
االهتمام بمزروعاتهم او ٕالى عـدم االهتمـام ٕاال بالحـد االدنـى الـذي يكـفـيهم
ٔ
للغ ـ ـ ــذاء" .٢٤و هن ـ ـ ــاك ع ـ ـ ــدة امثل ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدمار الت ـ ـ ــي كان ـ ـ ــت تخلف ـ ـ ــه
ٔ
االضــطرابات ،مــن ذلــك يصــف ابــن ابــي زرع الفاســي حملــة التــي قــام بهــا
ٔ
الســلطان المرينــي ابــي يعقــوب علــى تلمســان ســنة ٦٧٠هــ ،و قيــام قبائــل
بنــي تــوجين التــي كانــت مناوئــة للســلطة الزيانيــة باســتغالل الفرصــة،
حي ــث راح ــت تعم ــل التخري ــب بجه ــات تلمس ــان " ...فقطع ــوا الثم ــار،
ٓ
ٔ
ونســفوا االبــار ،و خربــوا الربــوع ،و افســدوا الــزروع ،ولــم يــدعوا بتلــك
الجهات قوت يوم حاشا السدرة و الدوم.٢٥"...
ٔ
و في ٕاحدى حمالت السلطان المريني ابي سعيد عثمان بـن يعقـوب
)٧٣١-٧١٠هـ( و التي جاءت على ٕاثر سوء العالقة بينه و بين السـلطان
ٔ
ٔ
الزي ـ ــاني اب ـ ــي حم ـ ــو موس ـ ــى االول )٧١٨-٧٠٧ه ـ ـ ـ( ،فح ـ ــين استعص ـ ــت
ٔ
ٔ
تلمسان على ابي سعيد سير الحمالت ٕالى نواحيها"  ...و غلـب ابـو سـعيد
ٔ
على معاقلها و رعاياها ،و سائر ضواحيها ٕالى تخزين ما لديهم من اقـوات
ٔ
و االمتناع عن عرضـها فـي االسـواق ،الشـيء الـذي كـان يصـعد مـن موجـة
ٔ
ٔ
الغالء يقول ابـن خلـدون "ان النـاس واثقـون فـي اقـواتهم باالحتكـار ف ٕـاذا
فقــد االحتكــار عظــم توقــع النــاس للمجاعــات فغــال الــزرع" ،٢٧كمــا كانــت
الضـرائب غيــر الشــرعيةٕ ،احــدى العوامــل التــي ســاهمت فــي ٕافقــار قطــاع
ٔ
واســع م ــن المجتم ــع التلمس ــاني ذل ــك ان الدول ــة الزياني ــة كان ــت تف ــرض
ٔ
ضـرائب ثقيلــة و متنوعــة لحاجتهــا المتزايــدة ٕالــى االمــوال تهيئــة للجيــوش
واستعدادا للحروب.٢٨
ٔ
ٔ
كانــت الزراعــة اكـثــر القطاعــات تضــررا مــن السياســة الجبائيــة  ،النهــا
ق ــوام الحي ــاة ب ــالمغرب ٔاالوس ــط ،و ق ــد عكس ــت الن ــوازل الفقهي ــة ال ــدور
الخطي ــر الـ ــذي لعبتـ ــه هـ ــذه السياسـ ــة ف ــي توجيـ ــه الزراعـ ــة ،لق ــد كانـ ــت
السياس ــة الجبائي ــة الت ــي فرض ــها بع ــض س ــالطين بن ــي زي ــان كارث ــة عل ــى
ٔ
الفالحين حيث ارغموهم علـى دفـع الضـرائب لتعزيـز شـركة الدولـة ،وقـد
ٔ
افقــد هــذا الوضــع المـزارعين كــل حــافز للعمــل وا ٕالنتــاج ،حيــث اضــطروا
ٔ
ٕالــى هجــر اراضــيهم ،كمــا عمــد بعضــهم ٕالــى تقلــيص مســاحة ا ٕالنتــاج التــي
ٔ
ٔ
يملكهــا بتقطيــع اشــجارها ،ونتــف زروعهــا ،٢٩و يمكننــا ان نســتنتج ثقــل
ٔ
ٔ
ه ــذه الض ـرائب م ــن خ ــالل المغ ــارم الت ــي الغاه ــا الس ــلطان المرين ــي اب ــو
الحس ــن عل ــى ب ــن عثم ــان )٧٥٢-٧٣١ه ـ ـ( عق ــب حملت ــه الناجح ــة عل ــى
ٔ
تلمســان ،و تمكنــه مــن احتاللهــا سـنة ٧٣٧ه ـ "ورفــع فيهــا )اي تلمســان(
ٔ
مــن المغــارم مــا كــان شــائعا خسيســا ،و يجتمــع فيــه امــوال المغــرم علــى
الحطــب و الــدجاج و البــيض و التــبن و ســائر المرافــق التــي يفتقــر ٕاليهــا
ٔ
القــوي و الضــعيف ...و رفــع فيهــا ايضــا تضــعيف المخــازن فــي االختفــاء...
و مما رفع رضي ﷲ عنه وظيفة مغـرم المـاء ،و كـان سـقي الجنـات يضـطر
فيــه المغــرم للب ـراءة ولصــاحب الحــوز و الح ـراس و يجــري مــن المصــائب
ٔ
ٔ
والخس ــارات و الغ ــبن م ــا ال ي ــدخل تح ــت حص ــر  ...و اس ــقط ع ــن اح ــواز
ٔ
تلمسان و ما اشـتمل عليـه المغـرب االوسـط مـن الحـوادث و الظلمـات مـا
يضــاعف بــه ﷲ الحســنات ويرفــع لــه الــدرجات" ،٣٠كمــا جــاء فــي مــدح
ٔ
ٔ
ٔ
السلطان الزياني ابي تشفين بن ابـي حمـو انـه "...رفـع عـن العامـة مبتـدع
ٔ
الوظــائف" ،٣١يتضــح ان السياســة الضــريبية لــم تكــن تراعــي الضــرورات
االقتصادية و ا ٕالنتاجية و مستوى الحياة االجتماعية ،و فـي ظـل اقتصـاد
ٔ
معيشــي مهــدد بــالكوارث الطبيعيــة كــان ادنــى تراجــع فــي ا ٕالنتــاج ،يــدفع
ٔ
ٔ
المجتم ــع ٕال ــى وه ــدة المجاع ــة ،ل ــذلك راى اب ــن خل ــدون ان المجاع ــات
ٔ
ٔ
ترتبط " ...بقبض الناس ايديهم على الفلح على اال كـثـر بسـبب مـا يقـع فـي
ٔ
ٔ
اواخر الدولة من العدوان على االموال والجبايات".٣٢

א
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٢١

دراﺳﺎت

ٔ
وبالتــالي يمكــن القــول ان دور الطبيعــة و ا ٕالنســان كــان حاســما فــي
ٔ
حــدوث المجاعــات واالوبئــة بتلمســان خــالل العهــد الزيــاني ،فـ ٕـاذا كــان
ٕبامكانه االحتياط من الكوارث الطبيعية بفعل تعـوده عليهـا عبـر وسـائل
متعددةٕ ،فانه ظل عاجزا عن مواجهة االضطرابات ،مما كان يحطـم كـل
ٔ
شروط االستقرار و يهيئ بالتالي االرضية لظهور المجاعات.
 -٢ﺍجملﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍجملﺘﻤﻊ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

أ -اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت:
ﻣﺠﺎﻋﺔ ٧٠٦-٦٩٨ﻫـ١٣٠٦-١٢٩٩/م
كانــت تلمســان معرضــة كـثي ـرا لمخــاطر الجــوع بفعــل الحصــار الــذي
ٔ
ٔ
فرضــها عليهــا المرينيــون فــي كـثيــر مــن االوقــات ،و الــذي كــان مــن انجــح
ٔ
الوسائل الحربية و تزخر المصادر التاريخية بامثلـة لهـذه المجاعـات التـي
ٔ
تعود اسـبابها لهـذا النـوع مـن الخطـط الحربيـة .و فـي نهايـة القـرن السـابع
الهجــري عرفــت تلمســان مجاعــة شــديدة بســبب الحصــار الطويــل الــذي
ٔ
ٔ
فرض ــه الس ــلطان اب ــو يعق ــوب يوس ــف المرين ــي عليه ــا ،ب ــدا تنفي ــذ ه ــذا
الحص ــار ي ــوم ٢ش ــعبان ٦٩٨ه ـ ـ١٢٩٩/م وانته ــى ف ــي ذي القع ــدة س ــنة
ٔ
ٔ ٔ
٧٠٦هـ١٣٠٦/م ،اي انه استغرق مدة ثماني سنوات وثالثة اشـهر ،كـان
ٔ
لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث احاط العسـكر
بها من جميع جهاتها ،وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب
ٔ
ٔ
االوسـط ،و نتيجـة لـذلك نـال سـكان تلمســان الجـوع مـا لـم ينـل امـة مــن
ٔ
ٔ
ٔ
االمم" .فاضطروا ٕالـى اكـل الجيـف و القطـط و الفئـران ،حتـى زعمـوا انهـم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اكلوا فيها اشالء الموتى من االناسـي" علـى حـد تعبيـر ابـن خلـدون .٣٣امـا
ٔ
ابن االحمر فاضطر ٕالى التعبيـر عمـا عانـاه سـكان تلمسـان مـن جـراء هـذه
ٔ
المجاعــة بقولــه..." :حتــى اكلــوا الجيــف و الحش ـرات و جميــع الحيوانــات
ٔ
م ــن الفئـ ـران و العق ــارب و الحي ــات والض ــفاذع و غي ــر ذل ــك ،حت ــى اك ــل
بعضــهم بعضــا ،و كــانوا يفرطــون و يجعلــون غــائطهم فــي الشــمس حتــى
ٔ
يعــود يابســا فيطبخونــه و ياكلونــه ،وهــو فــي ذلــك يشــدد عليــه م الحصــر
ٔ
ٔ
ويقول الواصلنه عليهم حتى اقتلهم جوعا.٣٤"...
ومهمــا يك ــن ،فقــد كان ــت المجاع ــة قاســية نظ ـرا لطــول الم ــدة الت ــي
ٔ
اسـ ــتغرقتهإ ،اذ ارتفع ـ ــت اس ـ ـعار المـ ــواد الغذائي ـ ــة والحب ـ ــوب و الخض ـ ــر
ٔ
والفواكــه و ســائر المرافــق غــالء تجــاوز حــد المــالوف ،فاســتهلك النــاس
ٔ
ٔ
ٔ
اموالهم ومدخراتهم ،و ضاقت احوالهم ،فكان الهالك بـالجوع اكـثـر مـن
ٔ
٣٦
الهالـك بالقتــل ،٣٥و اطلــق المرينيــون علـى المنــازل "نهبــا و اكـتســاحا"
ٔ
ٔ
واص ــدروا بقت ــل ك ــل م ــن ي ــدخل بض ــاعة او م ــواد غذائي ــة ٕال ــى تلمس ــان،
ٔ
فتضرر السكان من داخلها النعدام االقوات باستنفاذ المخازن فلـم يطـق
السـ ــكان تحمـ ــل هـ ــذه المجاعـ ــة ،٣٧فمـ ــات مـ ــنهم خل ــق كـثيـ ــر ٕاذ تشـ ــير
ٔ
المصادر التاريخية ان هذه المجاعة خلفت كـثيرا من الضحايإ ،اذ هناك
ٔ
ٔ
م ــن الم ــؤرخين م ــن يش ــير ٕال ــى ان مدين ــة تلمس ــان اص ــبحت خالي ــة م ــن
ٔ
سكانها الذين كان عددهم يفوق مائة و خمسة وعشرون الف نسمة على
ٓ
ٔ
اقل تقدير ،٣٨فلم ينج من هذه المجاعة ٕاال بضعة االف من الناس.
و ٕاذا كان بعض المؤرخين عزوا ارتفاع عدد ضـحايا هـذه المجاعـة ٕالـى
ٔ
ٔ
عجــز و تقصــير الســلطان الزيــاني ابــو حمــو موســى االول )٦٩٧ه ـ٧١٨/م(
ٔ
ٔ
ٔ
عن اتخاذ ٕاجراءات من شانها التخفيف مـن وطاتهـإ ،٣٩اال اننـا نـرى ذلـك
ٔ
ظلــم ّ
وتجنــي عليــه ذلــك ان هــذه الكارثــة الطبيعيــة الناجمــة عــن الحصــار
ٔ
ٔ
ٔ
المرينــي كانــت تفــوق طاقــة الســلطان ابــو حمــو موســى االول ،و اكبــر مــن
ٕامكانياتــه ،فقــد وصــف فلــم يكــن بــذلك الســلطان ضــعيفا و مقصـرا ،فقــد

ٔ
ٔ
وص ــفه التنس ــي بم ــا يل ــي "ف ــولي بع ــده اخ ــوه المل ــك االمج ــد ،ذو الغ ــرة
ٔ
ٓ
الميمونــة و الجبــين االســعد ،الــذي فــرج ﷲ بــيمن طلعتــه الشــدة ،و ال
ٔ
ٔ
ٔ
االمــر مــن بعــض الضــيق ٕالــى الســعة فــي اقــرب مــدة ،و غمــر اهــل مملكـتــه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اليمــين و االمــان ،اميــر المســلمين ابــو حمــو موســى بــن عثمــان  ،فاقــام
ٔ
ٔ
عمود الملك بعدما اشرف على الهـالك ،و قـارع الثـوار ،و اقـتحم االنجـاد
ٔ
ٔ
واالغــوار" .٤٠ويصــف يحيـ ــى بــن خلــدون بانــه كــان "فضــا غليظــا حازمــا
٤١
يقظا".
ﻣﺠﺎﻋﺔ ٧٧٦ﻫـ١٣٧٤/م
ٔ
حدثت هذه المجاعة في عهد حكم السلطان ابو حمـو موسـى الثتنـي
)٧٩١-٧٦٠ه ـ١٣٨٩-١٣٥٩/م( وصــفتها المصــادر التاريخيــة بالمجاعــة
ٔ
الكبرى ،٤٢و المجاعة العظيمة ،٤٣ومما يثير االنتباه ان هذه الكارثة لم
ٔ
تقتصــر علــى تلمســان الزيانيــة ،بــل امتــدت لتشــمل منــاطق اخــرى مــن
ٔ
العالم ،و في هذا الصدد يذكر ابـن القاضـي انـه فـي عـام ٧٧٤ه ـ١٣٧٣/م
ٔ
٤٤
"بـ ــدا الجـ ــوع و الغـ ــالء والمـ ــوت بمصـ ــر و الع ـ ـراق و الشـ ــام" و يصـ ــف
المقريــزي الوضــع بمصــر عــام ٧٧٦هـ ـ١٧٤/م فيقــول "كـثــر مــوت الفق ـراء
ٔ
ٔ
والمساكين بـالجوع ،فكنـت اسـمع الفقيـر يصـرخ بـاعلى صـوته لبابـة قـدر
ٔ ٔ
شــحمة ادنــى اشــمها وخــدوها فــال يـزال كــذلك حتــى يمــوت" ٤٥كمــا نكبــت
ٔ
سائر اقطار المغـرب كـذلك بهـا حيـث وصـفها ابـن قنفـذ بقولـه "وفـي هـذه
٤٦
الســنة )٧٧٦ه ـ( كانــت المجاعــة العظيمــة بــالمغرب وعــم الخ ـراب بــه"
ٔ
وفــي اوروبــا ســمي عــام ٧٧٦ه ـ١٣٧٤/م فــي مايوركــا بعــام الجــوع ،٤٧و لــم
ٔ
ينج من هذه المجاعة ٕاال بلدان اوروبا الشمالية.
ٔ
ٕان ت ـزامن المجاعــة ف ـي هــذه المنــاطق ،ال يمكــن ان يكــون صــدفة،
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
بـ ــل يـ ــدل علـ ــى ان اليـ ــات المجاعـ ــة لـ ــم تنحصـ ــر فـ ــي اسـ ــباب محليـ ــة او
ٔ
ٕاقليمية ،و ٕانما تنـدرج فـي ٕاطـار التقلبـات المناخيـة العالميـة ،وقـد اكـدت
ٔ
ٔ
ٔ
الدراس ــات االوروبيـ ــة ان مجاعـ ــة ٧٧٦هـ ـ ـ١٣٧٤/م تعـ ــود باالسـ ــاس ٕالـ ــى
ٔ
ٔ
ٔ
انحـراف فـي احـوال الطقــس .٤٨تاسيسـا لـذلك يمكـن ٕارجـاع اسـباب هــذه
المجاعــة التــي اجتاحــت تلمســان خــالل هــذه الفتــرة ٕالــى ا ٕالعصــار الشــديد
ٔ
الذي اجتاح بالد المغرب االوسط ،و يؤكد ذلك يحيــى بن خلدون الـذي
ٔ
عاصــر هــذه المجاعــة بقولــه " ٕانهــا نتجــت عــن ٕاعصــار عظــيم ،اهلــك زرع
ٔ
صائفة تلمسان و حيوانها ،فاكل النـاس بعضـهم بعضـا ،وافتقـروا ٕالـى مـا
لــدى الســلطان فتصــدق علــيهم بنصــف جبايتــه كــل يــوم علــى ضــعفائها،
ٔ
ويجتمعــون فــي الرحــاب الفســيحة المعينــة فيقســم حفظــه اللــك االرزاق
ٔ
عـ ــدال بيـ ــنهم" ،٤٩و فـ ــي محـ ــاول للتخفيـ ــف مـ ــن معانـ ــاة النـ ــاس اصـ ــدر
ٔ
الســلطان اي ــو حم ــو موس ــى الث ــاني ق ـرار بالتكـف ــل بالض ــعفاء والمس ــاكين
والفقـراء ،و بضـمهم ٕالـى بيمارسـتانات المدينـة ،و تقـديم الطعـام لهـم فـي
ٔ
الصــبح و المســاء طــوال فصــلي الشــتاء والربيــع ،كمــا فــتح للرعيــة اه ـراء
ٔ
ال ــزرع و مخازن ــه و اب ــاح للن ــاس بيع ــه ،و خف ــض له ــم س ــعره بحس ــب م ــا
ٔ
ٔ
اقتض ــته ظ ــروف المجاع ــة و احكامه ــا ،و ك ــان اب ــو حم ــو موس ــى الث ــاني،
كغيره من سالطين بني زيان حريصا على تخـزين المـال و المـؤن تحسـبا
لمثـ ــل هـ ــذه الظـ ــروف و لغيرهـ ــا ،و كـ ــان يحـ ــث النـ ــاس علـ ــى االقتصـ ــاد
ٔ
ٔ
وتخزين المؤن كل سنة .٥٠وقد اشـتكى احـد السـراة الميسـورين وهـو ابـو
ٔ
العبــاس احمــد الشــهير بــابن قنف ــذ القســنطيني مــن ارتفــاع ســعر المــواد
الغذائيــة فــي مدينــة تلمســان ج ـراء هــذه المجاعــةٕ ،اذ لــم يســتطع تحمــل
ٔ
النفقــة الباهضــة التــي كانــت تكلفــه يوميــا اربــع دنــانير ذهبــا دون المزيــة
ٔ
العظم ــة و الي ــد الكب ــرى الت ــي تبي ــع ل ــه الطع ــام .٥١و يب ــدو ان التقلب ــات
ٔ
المناخي ــة ال يمكنه ــا ان تفس ــر لوح ــدها ه ــذه المجاع ــة الت ــي تس ــببت ف ــي
ٔ
خراب المغرب ،حسب تعبير ابن قنفذ ،فالحروب التي خاضها ابـو حمـو
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موســى الثــاني خــالل فتــرة حكمــه ،و مــا رافقهــا مــن فــتن داخليــة كــان لهــا
دور كبير فـي تضـرر الفالحـة ،و بالتـالي حـدوث هـذه المجاعـة ،لـذلك لـم
ٔ
يجانــب ابــن خلــدون الصــواب عنــدما ذكــر انــا المجاعــات تحــدث نتيجــة
ٔ
ٓ
ٔ
"لق ــبض الن ــاس اي ــديهم ع ــن الفل ــح ف ــي اال كـث ــر بس ــبب م ــا يق ــع ف ــي اخ ــر
الدولــة ...مــن الفــتن الواقعــة فــي انتقــاص الرعايــا و كـثــرة الخــوارج لهــرم
٥٢
الدولة".
ب -اﻷوﺑﺌﺔ:
وﺑﺎء اﻟﻄﺎﻋﻮن
ٔ
ٔ
يعـ ــد وبـ ــاء الطـ ــاعون مـ ــن اشـ ــد الجـ ــوائح الطبيعيـ ــة و اكـثرهـ ــا فنـ ــاء
ٔ
واشــدها فتكــا للبش ــرية ،وقــد عرف ــت تلمســان هــذا الوب ــاء الجــارف ع ــدة
ٔ
ٔ
مرات خالل العهد الزياني ،فكان ينتشر على راس كل عشـر سـنوات ،او
ٔ
خمس عشرة سنة ،او عشرين سنة تقريبا ،يـؤدي ٕالـى هـالك الكـثيـر مـن
ٔ ٔ ٥٤
النــاس ،٥٣و تشــير الدراســات الحديثــة ان اول طــاعون اكـتســح العــالم
ك ـ ــان ط ـ ــاعون جوس ـ ــتنيان ،ف ـ ــي الق ـ ــرن الس ـ ــادس الم ـ ــيالدي الح ـ ــوض
المتوسطي ،٥٥وبعد عودته الدورية لمدة قرنين ،اختفـى فج ٔـاة فـي القـرن
الثــامن المــيالدي ،ليعــود ٕالــى الظهــور مــن جديــد فــي القــرن الرابــع عشــر
ٓ
المــيالدي ،انطالقــا مــن اســيا الوســطى حيــث ظهــر بــبالد الصــين ســنة
ٔ
٧٤٦هـ ـ ـ١٣٤٦/م و اكـتسـ ــح اوروبـ ــا ،ووصـ ــل ٕالـ ــى شـ ــمال ٕافريقيـ ــا سـ ــنة
ٔ
٧٤٩ه ـ١٣٤٩/م ،٥٦و قــد عــرف بتســميات مختلفــة منهــا الطــاعون اال كبــر
ٔ
ٔ
ٔ
٦٠
 ،٥٧و الط ـ ــاعون االس ـ ــود ،٥٨و الم ـ ــوت االس ـ ــود  ،٥٩و الش ـ ــر االس ـ ــود
والفصل الكبير وسنة الفناء. ٦١
تفشى هذا الوبـاء فـي بـالد المغـرب مخلفـا الكـثيـر مـن الضـحايا ،وقـد
عاصــره اب ــن خلــدون فوص ــفه وص ــفا دقيقــا بقول ــه "ن ـزال ب ــالعمران ش ــرقا
وغربــا فــي منتصــف هــذه المائــة الثامنــة ،مــن الطــاعون الجــارف ،الــذي
ٔ
ٔ
تحيــق االمــم ،و ذهــب باهــل الجيــل و طــوى كـثيـرا مــن محاســن العمـران
ومحاهــا جــاء للــدول علــى حــين هرمهــا ،وبلــوغ الغايــة مــن مــداها ،فقلــص
ٔ
من ظاللها ،وقل من حدها واوهن من سلطانها و توادعت ٕالى التالشـي
ٔ
ٔ
واالضـ ـ ــمحالل احوالهـ ـ ــا ،و انـ ـ ــتفض عم ـ ـ ـران االرض انتفـ ـ ــاض البشـ ـ ــر ،
ٔ
فخرجت االمصار و المصانع ،و درست السـبل و المعـالم و حلـت الـديار
و المنازل ،وضعفت الدول و القبائل ،و تبدل الساكن و ٔكاني بالمشرق
قد نزل به مثل ما نزل بـالمغرب ،ولكـن علـى نسـبته و مقـدار عمرانـه".٦٢
ٔ
ٔ
ٔ
ال شك ان سكان المغرب االوسـط قـد تـاثروا بهـذا الوبـاء مثـل غيـرهم مـن
ســكان الــبالد المغربيــة والمســيحية ،و مــن بــين مــرض الطــاعون ال ـذي
ٔ
اجتاح مدن المغرب االوسط نذكر:
٧٥١ﻫـ١٣٥٠-١٣٤٩/م(
اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻷﺳﻮد )ٔ -٧٥٠
تفش ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي عه ـ ـ ــده الس ـ ـ ــلطان الزي ـ ـ ــاني اب ـ ـ ــو س ـ ـ ــعيد عثم ـ ـ ــان الث ـ ـ ــاني
ٔ
)ت٧٥٣هـ١٣٥٣/م( ،وقد عرف المغرب االقصى انتشار هذا الوبـاء سـنة
ٔ
قب ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا الت ـ ـ ـ ــاريخ ف ـ ـ ـ ــي عه ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ــلطان المرين ـ ـ ـ ــي اب ـ ـ ـ ــو الحس ـ ـ ـ ــن
ٔ
)ت٧٣٢هـ١٣٥٢/م( ،٦٣اعتبر هذا المرض من اشـد الطـواعين فتكـإ ،اذ
ٔ
لــم يســلم مــنهم اي كــائن حــي ،فقضــى علــى خلــق كـثيــر مــن النــاس فــي
ٔ
ٔ
المغرب االوسط ،وكانت عاصمة الدولة الزيانية اشد تضـررا منـه ،حيـث
ٔ
ٔ
فتك بعائالت باكملها فيها ،مثل ما حدث السـرة حفيـد العـالم التفريسـي
التلمساني التي انقرضت كلها ،من جـراء هـذا الوبـاء القاتـل ،وقـد عاصـره
ٔ ٔ
ايضا ابو عبد ﷲ الخطيب بن مرزوق فقال عنه "كـان للحـاج يوسـف بـن
ٔ
٦٤
يحيــى حفيد العالم التفريسـي ،اوالد انقرضـوا ،فـي هـذا الوبـاء  ،كـذلك
ٔ
تــوفي بــه الفقيــه  ،ابــو عبــد ﷲ محمــد بــن يحيـ ــى النجــار مــن خيــرة علمــاء

عصـره فـي العلـوم العقليـة ،٦٥كمـا تـوفي بـه عـالم تلمسـان المعـروف بـابن
ٔ
ٔ
ٔ
ا ٕالمام ابو موسـى عيسـى بمسـقط راسـه و غيـره مـن العلمـاء و االهـالي"،٦٦
و ٕاذا كانــت المصــادر ال تحــدد نــوع هــذا الطــاعون الــذي تفشــى فــي بــالد
ٔ
ٔ
بــالمغرب االوس ـطٕ ،فانــه ٕبامكاننــا االعتمــاد علــى االوصــاف التــي قــدمتها
ٔ
بع ــض المص ــادر االندلس ــية و المش ــرقية ،باعتب ــاره ك ــان وب ــاءا عالمي ــا،
ٔ
نصف ابن خاتمة اعراضه بما يلي" ٕانه حمى خبيثة دائمة مـن سـوء مـزاج
قلبي ) (...مهلكة في الغالـب يتبعهـا كـرب و عـرق غيـر عـام ال يعقـب راحـة
ترتفع عقبة حرارة ) (...وقد يتبعها تشنج وبرد في ٔاالطراف ،و قيـئ مـراري
ٔ
سـ ــمج و عطـ ــش" ،٦٧و يـ ــذكر المقريـ ــزي "ان المـ ــوت بالطـ ــاعون يبصـ ــق
ٔ
ا ٕالنســان دمــا ثــم يصــيح و يمــوت" ٦٨كــان يخــرج خلــف اذن ا ٕالنســان بتــرة
ٔ
فيخر صريعا ثم صار يخرج ل ٕالنسان كبة فيموت ايضا سريعا".٦٩
ٔ
ٔ
ٕان الط ــاعون االس ــود ال ــذي ض ــرب منطق ــة المغ ــرب االوس ــط عام ــة
ومدينـة تلمسـان علـى وجـه الخصـوص سـنة ٧٥٠ه ـ١٣٤٨/م ،٧٠كـان قــد
ٔ
تفشـ ــى فـ ــي المغـ ــرب االقصـ ــى حسـ ــب ٕاحـ ــدى الدراسـ ــات الحديثـ ــة سـ ــنة
٧٤٩هـ١٣٤٨/م قادمـا ٕاليهـا مـن المشـرق انطالق ًـا مـن المـوانئ السـاحلية
ٔ
ٕالــى داخــل الــبالد ،فاثــاب تــازة ،فــاس ،ســبتة ،ســال و هــي مــدن احتلــت
فيهــا التجــارة مركــز الصــدارة ،فمــن غيــر المســتبعد تســرب هــذا الوبــاء ٕالــى
ٔ
بــالد المغــرب االوســط عبــر تــنقالت تجــار هــذه المــدن المغربيــة ٕالــى بــالد
ٔ
المغرب االوسط الذي كانت تربطه بـبعض مدنـه عالقـات تجاريـة خاصـة
ٔ
ف ــاس ،وال ش ــك ان الج ــيش للمرين ــي ال ــذي ق ــام حمل ــة عس ــكرية عل ــى
ٔ
ٔ
المغرب االوسط بقيادة ابو الحسن المريني فـي رجـب ٧٥٠ه ـ١٣٤٩/م،
ٓ
ساهم هو االخر في نشر الوباء على طول المحاور التي سلكها.
١٣٦٤-١٣٦٣م
ﻋﻮدة ٔاﻟﻄﺎﻋﻮن ٧٦٥-٧٦٤ﻫـٔ /
بعــد مــرور اربــع ســنوات مــن حكــم الســلطان ابــو حمــو موســى الثــاني
)٧٩١-٧٦٠ه ـ ـ١٣٨٩-١٣٥٩/م( ع ــاود الط ــاعون فتك ــه ب ــالبالد مخل ــف
المزيــد م ــن الض ــحايا  ،و ي ـرتبط هــذا الهج ــوم الجدي ــد بموجت ــه العالمي ــة
ٔ
الثانية ٧١التي انطلقت من اوروبا الغربيـة عـام ٧٦٠ه ـ١٣٥٩/م ،و عـاود
فرنس ـ ـ ـ ـ ـ ــا و انجلت ـ ـ ـ ـ ـ ـرا م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام )٧٧٠ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ١٣٦٩/م( و ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
)٧٧٧هـ١٣٧٦/م( ،٧٢كما ظهر بالشـام و مصـر عـام ٧٦٤ه ـ١٣٦٣/م،٧٣
ٔ
ٔ
اهلكهـ ــم س ـ ــنة تس ـ ــع ة اربع ـ ــين قبلهـ ــا ،٧٤و نعت ـ ــه اب ـ ــن هي ـ ــدور بالوب ـ ــاء
ٔ
الثانيٕ ،٧٥اشارة ٕالى الطاعون االسود الذي اعتبرته بعض المصادر الوباء
ٔ
ٔ
ٔ
االول العــام فــي االرض ،٧٦و ٕاذا كانــت المصــادر التاريخيــة قــد اجمعــت
ٔ
ٔ
على ان هـذا الوبـاء هـو طـاعون حقيقـيٕ ،فانهـا فـي المقابـل اغفلـت تحديـد
ٔ
ٔ
نوعــه ،نفــس المالحظــة تنطبــق علــى الكـتابــات االوروبيــةٕ ،اال ان بعــض
ٔ
ٔ
ٔ
المصــادر المشــرقية اشــارت ٕالــى بعــض اغراضــه ،فــابن حجلــة يــذكر انــه
ٔ
ٔ
٧٧
"كان يتبع اهل الدار فمن بصق احد منهم دما تحققوا كلهم عدما".
ٔ
يرجــع ابــن الخطيــب اصــل هــذا الوبــاء ٕ ،الــى المجاعــة التــي تفشــت
ٔ
بــبعض المنــاطق "لكونهــا لــم تســتاثر بال لــة رحمــة ممــا قســم ﷲ لغيرهــا،
ٔ
ٕالــى مــا اصــابها مــن معــرة الفتنــة ٕالــى هــذا العهــد واســتهدف مــن بهــا ٕالــى
ٔ
هلكــة المجــاع و فشــو الموتــات ،٧٨و يــرى ابــن هيــدور ان هــذا المــوت ال
ٔ
يكون " ٕاال باثر الغالء فهو الزم من لوازمه و ٕاذا كان الغـالء وطـال اشـتدت
ٔ
اســبابه لــزم عنــه الوبــاء ،و هــذا علــم صــحيح و قــانون مطــرد ال يحتــاج فيــه
ٕال ــى تقلي ــل و ال ٕال ــى نظ ــف النج ــوم" ،٧٩ل ــذا فق ــد ك ــان للمجاع ــة دور ف ــي
تفشي وباء الطاعون خالل عامي ٧٦٥-٧٦٤هـ١٣٦٤-١٣٦٣/م  .و لعـل
ٔ
ٔ
مـن اســبابها الصـراعات الداخليــة علــى الســلطة بــين فــروع االســرة الزيانيــة
ٔ
الحاكمة وما نتج عنها من حرب عنيفة بـين ابـو حمـو موسـى الثـاني و ابـن
ٔ
ٔ
عمه ابو زيان بن سعيد فـي الفتـرة الممتـدة بـين ٧٨٩-٧٦٢ه ـ اثـرت سـلبا

א
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٢٣

دراﺳﺎت

 -٣ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍجملﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ:

كـان لهــذه السلســلة مـن الكــوارث الطبيعيــة التـي عرفهــا المغــرب
ٔ
ٓ
االوســط خــالل العهــد الزيــاني اثارهــا الوخيمــة علــى جميــع المســتويات،
وسنحاول فيما يلي استخالص بعض النتائج التي ترتبت عنها :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

علــى المنظومــة ا ٕالنتاجيــة فــي شــموليتها ،فقــد خلفــت هــذه الحــرب وراءهــا
ٔ
الدمار و الجوع ،٨٠يذكر ابن هيدور ان الغال لحدوثه سببان ٕاما احتبـاس
المطــر فــي الــبالد المحتاجــة ٕاليــه ،و ٕانمــا ظهــور الفــتن و الحــروب بســبب
الخ ــروج ع ــن المل ــوك ،ف ـ ٕـاذا دام ــت الفتن ــة وق ــع الفس ــاد ف ــي الحواض ــر
والبـوادي وفســدت حبوبهــا المختزنــة وانقطعــت الطــرق وعــدمت المرافــق
ٔ
ٔ
ٔ
الج ــل ذل ــك"ٕ ،٨١اال ان الجان ــب االخط ــر ف ــي ه ــذه الح ــرب ه ــو زعزعته ــا
ٔ
للنشاط الفالحي ٨٢حيث اصبح المزارع المستقر فـي الدولـة الزيانيـة غيـر
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
امن على نفسه و ارضه مما ادى به ٕالى الهجرة بحثا عن مـالذ امـن ،يـذكر
ٔ
احــد البــاحثين "عنــدما ال تصــبح الحقــول طــوال ســنوات متعــددة ســوى
ٔ
مسرح لمعارك او مجـرد ممـر لعبـور وحـدات المحـاربين .التـي تعـيش مـن
ٔ
ٔ
المنطقـ ــة ،و تمـ ــارس فيهـ ــا سياسـ ــة االرض المحروقـ ــة فـ ـ ٕـان االمـ ــر ينتهـ ــي
ٔ
بـالفالحين ٕالــى االنصـراف عــن االهتمـام بمزروعــاتهم او ٕالــى عــدم االهتمــام
ٔ
٨٣
ٕاال بالحد االدنى الذي يكـفيهم للغذاء".
ﻃﺎﻋﻮن ٨٤٥ﻫـ١٤٤٢/م
ٔ
ٔ
ظهــر هــذا الوبــاء فــي عهــد حكــم العاهــل الزيــاني ابــو العبــاس احمــد
ٔ
العاق ــل ب ــن اب ــي حم ــو موس ــى الث ــاني )٨٦٦-٨٣٤ه ـ ـ١٤٦٢-١٤٣١/م(
وال ــذي عرف ــت ف ــي عه ــده الدول ــة الزياني ــة نوع ــا م ــن االس ــتقرار السياس ــي
والتطــور الفكــري ،و الرخــاء ا ٕالقتصــادي ،٨٤لكــن رغــم ذلــك فقــد اجتــاح
ٔ
م ــرض الط ــاعون الكـثي ــر م ــن م ــدن المغ ــرب االوس ــط الت ــي كان ــت تح ــت
ٔ
حكمه ،و كانت عاصمة الدولة الزيانية تلمسان اكـثر تضـررا منـه ،حيـث
ٔ
ٔ
اتــى علــى الكـثيــر مــن ســكانها ،٨٥و المالحــظ ان هــذا الوبــاء كــان لــه نفــس
ٔ
الوقع على المجتمع التلمسانيٕ ،فاذا كان الطاعون قـد اتـى بصـفة خاصـة
ٔ
على الصغار "الذين لم يبلغوا اوان الحلم "ٕ ،فانه كـان كـذلك "للضـعفاء
ٔ
ٔ
و اهــل الشــظف افتــك" ،بــل لــم يمنــع منــه حتــى العلمــاء ،فقــد تــوفي بــه
ٔ
ٔ
عالم تلمسان ،و مفتي بالد المغرب ،الشـيخ ابـي العبـاس احمـد بـن عبـد
ٔ
الــرحمن المغـراوي التلمســاني الشــهير بــابن زاغــو ،٨٦وهــذا دليــل علــى ان
ٔ
ٔ
هذا الوباء اصاب العامة و االسياد الشيوخ بدون تمييز.٨٧
ٔ
ٔ
و ٕاذا كان ــت المص ــادر ق ــد اجمع ــت عل ــى ان ه ــذا الوب ــاء ه ــو ط ــاعون
حقيقيٕ ،فانها في المقابل ٔاغفلت عن تحديد مصـدره ،ورغـم ٕاقرارنـا بـدور
ٔ
ٔ
المجاعة في تفشي بعض االوبئةٕ ،اال انها لم تكـن مـن العوامـل المحـددة
ٔ
لظهــور هــذا الوبــاء ،فقــد ســجلت بعــض الدراســات حــدوث بعــض االوبئــة
ٔ
فــي ســنوات الرخــاء و هــذا مــا حصــل خــالل هــذه الفتــرة مــن حكــم ابــي
ٔ
العبـاس احمــد العاقــل  ،فــرغم الرخــاء االقتصـادي الــذي عرفتــه دولــة بنــي
ٔ
زيــان فــي عهــده ،فـ ٕـان ذلــك لــم يمنــع مــن ظهــور هــذا الوبــاء ،لقــد اكــدت
ٔ
ٔ
بعــض الدراســات الطبيــة ان الطــاعون لــم يكــن متوطنــا بــارض المغــرب
ٔ
ٔ
االوســط بــل كــان ياتيــه مــن الخــارج ،خاصــة عــن طريــق المــوانئ ،حيــث
ٔ
ٔ
كان ــت الس ــفن ال ــواردة علي ــه س ــواء م ــن اوروب ــا او المش ــرق تحم ــل معه ــا
جرثومــة يارســينٕ ،امــا بواســطة القــوارض التــي تتحــول مــن الســفن ٕالــى
ٔ
ٔ
الرصــيف ،او مــن البحــارة المصــابين ،لــذلك نــرجح ان يكــون الوبــاء قــد
ٔ
ٔ
انتقل ٕالى المغرب االوسط من اوروبا التي ظهر بها قبل ظهـوره بـالمغرب
ٔ
٨٨
االوسط بفترة قصيرة.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ٔ
ال ري ــب ان ه ــذه المجاع ــات واالوبئ ــة ق ــد خلف ــت ع ــددا كبي ـ ـرا م ــن
ٔ
الضــحايإ ،اال انــه يصــعب تقــديم رقــم عــن عــددهم فــي غيــاب ٕاحصــائيات
ٔ
دقيقة ،فالمصادر تقف عند حدود ادبيات وصفية عن الخسـائر البشـرية
ٔ
٨٩
ض ــمن عب ــارات "وك ــم هلك ــت فيه ــا م ــن ام ــم"  ،و م ــات م ــنهم خل ــق
ٔ
ٔ
ٔ
كـثيــر،٩٠او كــان الهالــك بــالجوع اكـثــر مــن الهالــك بالقتــل  ،٩١او "حصــد
ٔ
ٔ
الســكان بــدون اســتثناء ٩٢ورغــم طابعهــا االدبــيٕ ،فانهــا تؤكــد حقيقــة ان
ٔ ٔ
هذه الكوارث كانت شديدة وانها اودت بحياة عـدد كبيـر مـن النـاس ،وال
ٔ
ٔ
ٔ
شك ان الضعفاء كـانوا اكـثـر ضـحايا هـذه المجاعـات واالوبئـة الختصـاص
ٔ
ٔ
ٔ
الســبب بهــم"ٕ ،٩٣اال ان الفئــة الميســورة لــم تكــن بمنــاى علــى االقــل مــن
ٔ
ضــربات هــذه الكــوارث ،فقــد اتــى وبــاء الطــاعون ٨٤٥هـ ـ١٤٤٢/م علــى
ٔ
ٔ
العامة واالسياد و الشيوخ واصحاب القصور و الجاه بـدون تمييـز وهـو مـا
ٔ
ٔ
ٔ
اكده ابن خلدون بقولـه "ولـم ازل منـذ نشـات ونـاهزت مكبـا فـي تحصـيل
ٔ
العلــم حريصــا فــي اقتنــاء الفضــائل )ٕ (...الــى ان كــان الطــاعون الجــارف
ٔ
وذهب االعيان و الصدور و جميع المشيخة".٩٤
ٔ
كم ــا س ــاهم الط ــاعون و المجاع ــة ف ــي ب ــروز بع ــض الق ــيم االخالقي ــة
ٔ
المتطرف ــة منه ــا اس ــتفحال ظ ــاهرة النه ــب والس ــلب الت ــي اتخ ــذت ابع ــادا
حقيقيــة فــي ظــل الفوضــى و ضــعف الســلطة المركزيــة ،فقــد اضــطر ابــن
قنفذ ٔان يقيم في تلمسان مدة شـهر النعـدام ٔاالمـن فـي المسـالك والطـرق
ٔ
بسبب مجاعة ٧٧٦هـ١٣٧٤/م .٩٥و قد اشار ابـن قنفـذ ٕالـى هـذه الظـاهرة
ٔ
ٔ
بقولــه " ٕان امــر الطريــق كــان فــي الخــوف و الجــوع مــا مقتضــاه ان كــل مــن
ٔ
يقــع قــدومنا عليــه يتعجــب مــن وصــولنا ســالمين ،ثــم يتاســف علينــا عنــد
ارتحالنا.٩٦"...
ٔ
ٔ
وقــد ادى حــدوث هــذه الكــوارث فــي مــوت اعــداد كبيــرة مــن العلمــاء
ٔ
والفقهاء ،فمـثال يـذكر ابـن مـرزوق "وكمـا هلكـت فينـا مـن امـم )تلمسـان(
ٔ
ٔ ٔ
وكــم انجلــى مــن اهلهــا اعــالم ،كــم كابــدوا مــن محــن و انتقــام و ال شــك ان
موت هؤالء العلماء كان له انعكاس سلبي على الحياة العلمية يقـول ابـن
ٔ
خلدون "وقد كسدت لهذا العهد اسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران
ٔ
فيه وانقطاع سند العلـم و الـتعلم" .٩٨و جـدير بالـذكر ان الطـاعون سـاهم
ٔ
ف ــي ظه ــور مجموع ــة م ــن الكـتاب ــات نعته ــا ال ــدكـتور محم ــد االم ــين البـ ـزاز
ٔ
ٔ
ٔ
بادبيــات الطــواعينٕ ،٩٩اال ان المغــرب االوســط )الجزائــر( حســب حــدود
ٔ
ٕاطالعــي لــم يظهــر بــه هــذا النــوع مــن الكـتابــات و ٕان كنــا نفتــرض انــه هــو
ٓ
ٔ
االخر عرف بعضا منهـا لكـن لـم يـتم الكشـف عنهـا بعـد بحكـم ان منـاطق
ٔ
قريبة منه لها نفس البنيات و المعتقـدات و االنمـاط الفكريـة عرفـت مثـل
هذه الكـتابات.١٠٠
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٔ
كـان طبيعيـا ان يــؤدي ارتفـاع عـدد الضــحايا ٕالـى تضـرر االقتصــادٕ ،اال
ٔ
ٔ
اننا ال نسـتطيع تمثـل حجـم هـذه الكـوارث علـى اقتصـاد المغـرب االوسـط
ٕاال مــن خــالل مقارنتهــا مــع مــا خلفت ــه فــي منــاطق ٔاخــرى مثــل المش ــرق
ا ٕالس ـالمي حي ــث تت ــوفر عل ــى بع ــض المعطيــات ،فف ــي المج ــال الفالح ــي
ٔ
ٔ
تؤكــد ٕاحــدى الدراســات الحديثــة ان عــدد ضــحايا الطــاعون االســود كــان
ٔ
كبيـ ـرا ب ــالبوادي عن ــه بالم ــدن ،١٠١و يب ــدو ان ه ــذا الط ــرح ينس ــجم م ــع
ٔ
الصورة التـي قـدمتها مختلـف المصـادر حـول االضـرار التـي لحقـت بـبعض
ٔ
البوادي بالمشرق ،ففي غـزة مـثال "شـمل المـوت اهـل الضـياع بهـا"، ١٠٢
ٔ
و فــي مصــر "عجــز اهــل بلــيس و ســائر الــبالد الشــرقية عــن ض مــن الــزرع
ٔ
ٔ
لكـثــرة مــوت الفالحــين"ٕ .١٠٣انطالقــا مــن هــذه االمثلــة ٕفاننــا ال نتصــور ان
ٔ
ٔ
يك ـ ــون المغ ـ ــرب االوس ـ ــط احس ـ ــن ح ـ ــاال منه ـ ــا ٕاذ تزخ ـ ــر كـت ـ ــب الت ـ ـراجم
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٢٤

دراﺳﺎت

ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ:

* تلمس ــان مدين ــة جزائري ــة تبع ــد ع ــن العاص ــمة الجزائري ــة بح ــوالي
ٔ
٥٦٠كلم ،كانت في العصر الوسـيط عاصـمة المغـرب االوسـط ،حمكهـا
الزي ــانيون ال ــذين خلف ــوا دول ــة الموح ــدين المنه ــارة ف ــي ب ــالد المغ ــرب
ٔ
واالندلس من ٦٣٣هـ ٕالى ٩٦٢م.
ٔ
 -١عبــد العزيــز فيال لــي ،تلمســان فــي العهــد الزيــاني )جـزاين( ،دار مــوفم
للنشر والتوزيع ،الجزائر .٢٠٠٢
ٔ
 -٢الحسـ ــاني مختـ ــار  ،االوضـ ــاع االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة فـ ــي الدولـ ــة
الزيانية ،المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر.١٩٩٧ ،
 -٣ميشــال ســيباد و هنــري غونــال ،الجــوع منشــورات عويــدات ،الطبعــة
ٔ
االولى ،بيروت ،١٩٧٣ ،ص.٩٤
ٔ
 -٤ابــو الفضــل ابــن منظــور ،لســان العــرب المحــيط  ،ج ،٨دار صــادر
بيروت ،د.ت،ص.٩٤
ٔ
ٔ
 -٥ابــو بكــر محمــد بــن الحســن االزدي ،جمهــرة اللغــة )ج ،(٢دار صــادر
 ،بيروت ،د.ت ،ص.٢١
ٓ
ٔ
 -٦اديــب اللجمــي و اخــرون ،المحــيط  ،معجــم اللغــة العربيــة )ج،(٣
بيروت  ،الطبعة الثانية  ،١٩٩٤ص.١٠٩٩
ٔ
ٔ
 -٧الجـ ــدب ،هـ ــو انقط ـ ــاع المط ـ ــر و ي ـ ــبس االرض م ـ ــن الكـ ــال ،اللجم ـ ــي
ٓ
واخرون ،المحيط) ،ج ،(١ص.٣٩٦
ٔ
 -٨المح ــل ،ه ــو انقط ــاع المط ــر وي ــبس االرض ،ينظ ــر ٕ :اس ــماعيل ب ــن
ٓ
عبــاد ،كــافي الكـفــاة )ج ،(٣تحقيــق محمــد حســن ال ياســين ،عــالم
ٔ
الكـت ــب  ،الطبع ــة االول ــى ،بي ــروت  ،١٩٩٤ص ،١١٦و ج ــاء ف ــي
لسان العرب ،الشدة والمحل :الجوع الشديد و ٕان لم يكـن جـدب،
و المحل نقيض الخصب و المحول و القحوط احتباس المطر ،ابـن
منظـ ــور  ،لسـ ــان العـ ــرب ،ج ،١ص ص ،٦١٧-٦١٦وفـ ــي محـ ــيط
ٔ
ٔ
المح ـ ــيط ارض محـ ـ ــل ،اي مجدبـ ـ ــة  ،بطـ ـ ــرس البسـ ـ ــتاني ،محـ ـ ــيط
المحيط ،مكـتبة لبنان ،بيروت ،١٩٨٧ ،ص.٨١٤
ٓ
ٔ
 -٩المسـ ــغبة :المجاعـ ــة ،اديـ ــب اللجمـ ــي و اخـ ــرون ،المحـ ــيط )ج،(٣
ص.١١٤٦
ٔ
 -١٠القحـ ــط  :احتبـ ــاس المطـ ــر  ،و قحـ ــوط المطـ ــر ان يحتـ ــبس  ،وهـ ــو
ٔ
محتــاج ٕاليــه ،ويقــال زمــان قــاحط وعــام قــاحط وســنة قحــط و اقحــط
الن ـ ــاسٕ ،اذا ل ـ ــم يمط ـ ــروا  ،اب ـ ــن منظ ـ ــور  ،لس ـ ــان الع ـ ــرب )ج،(٧
ص.٣٧٤
 -١١الوبــاء  :الطــاعون ) (...و ارض موبــوءة  ،و بيئــة ) (...كـثيــرة الوبــاء،
ابن منظور  ،لسـان العـرب )ج ،(١ص .١٨٩نفـس التعريـف يقدمـه
اب ــن عب ــاد ،ك ــافي الكـف ــاة )ج ،(١ص ،٤٥١و ٕاس ــماعيل ب ــن حم ــاد

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
والنــوازل ٕباشــارات كـثيــرة حــول فـراغ بعــض القــرى فــي المغــرب االوســط،
ٔ
ٔ
وطبيعــي ان تــنعكس هــذه االوضــاع ســلبا علــى الفالحــة ،و ذلــك بتعطــل
ا ٕالنتاج الزراعي.
ٓ
ٔ
ومن االثار التي افرزتها هـذه الكـوارث علـى المسـتوى التجـاري ارتفـاع
ٔ
ٔ
االســعار بــوتيرة ســريعة خاصــة اثنــاء مجاعــة ٦٩٨ه ـ١٢٩٣/م ،و طــاعون
٧٦٤هـ ـ١٣٦٣/م ،هــذه الحقيقــة عبــر عنهــا التنســي محمــد بــن عبــد ﷲ
بقول ــه " :بل ــغ فيه ــا الرط ــل م ــن المل ــح دين ــارين  ،و ك ــذلك م ــن الزي ــت
ٔ
والســمن و العســل و اللحــم  ،ذكــر بعضــهم ان الدجاجــة بلغــت ثمانيــة
ٔ
دنـانير ذهبـا" .١٠٤و يصـف لنـا كـذلك ابـن خلـدون ارتفـاع االسـعار بقولـه :
ٔ
ٔ
"ان ثمن البقرة الواحـدة سـتون مثقـاال ،و الظـان سـبعة ونصـف و الرطـل
من لحم البغال و الحميـر بـثمن المثقـال ،و مـن الخيـل بعشـرة دراهـم...
و حت ــى الخ ــس بعش ــرين درهم ــا ،و م ــن اللف ــت بخمس ــة عش ــر درهم ــا،
ٔ
ٔ
والفق ــوس ب ــاربعين درهم ــا ،والخي ــار بثالث ــة اثم ــان ال ــدينار ،و البط ــيخ
١٠٥
بثالثين درهما ،و الحبة من التين و ا ٕالجاص بدرهمين".
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ٔ
ٔ
ٔ
ل ـ ــم يقتص ـ ــر ت ـ ــاثير المجاع ـ ــة و االوبئ ـ ــة عل ـ ــى االوض ـ ــاع االجتماعي ـ ــة
ٔ
ٔ
واالقتصـ ــادية للدولـ ــة الزيانيـ ــة بـ ــالمغرب االوسـ ــط ،فقـ ــد تـ ــاثرت كـ ــذلك
ٔ
ٔ
اوضــاعها السياســية ،فــتقلص النشــاط االقتصــادي ،اضــطربت االحــوال
ٔ
االمنيـة و زاد عـدم االسـتقرار السياسـي داخــل الدولـة الزيانيـة النـاجم عــن
ٔ
الصراعات الداخلية على السـلطة بـين فـروع االسـرة الحاكمـة ،كـان يعنـي
فــي المحصــلة النهائيــة عجــز الدولــة فــي الــدفاع عــن حــدودها ،ممــا دفــع
بالط ــامعين ف ــي الحك ــم م ــن جيرانه ــا الحفص ــيين و الم ــرينيين الس ــيطرة
ٔ
عليها ،فمثال ادت الحرب العنيفة بين ابو حمـو موسـى الثـاني و ابـن عمـه
ٔ
ابــي زيــان بــن ســعيد فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي ٧٨٣-٧٦٢ه ـ ٕالــى
ٔ
انقسام الدولـة الزيانيـة ٕالـى شـطرين ،الشـطر الشـرقي و يضـم اراضـي مـن
شرق الجزائر الحالية ٕالى غاية مدينة الجزائر تقريبا ،وكانت تحـت سـلطة
ٔ
ابــي زيــان ،والشــطر الغربــي مــن مدينــة الجزائــر ٕالــى غايــة الحــدود الغربيــة
الحالية للجزائـر تقريبـا ،و يقـع تحـت سـلطة ابـن حمـو موسـى الثـاني .فقـد
ٔ
سهل هذا االمـر علـى السـلطان المرينـي عبـد العزيـز مـن احـتالل تلمسـان
ٔ
س ــنة ٧٧٢ه ـ ـ ،١٠٦كم ــا تعرض ــت تلمس ــان لحص ــار طوي ــل م ــن قب ــل اب ــو
يعقــوب يوســف المرينــي ســنة ٦٩٨ه ـ١٢٣٩/م وهــو العــام الــذي اشــتدت
ٔ
١٠٧
فيه المجاعة بالمغرب االوسط.
ٔ
اﻟﺨــــــﺎﺗـــﻤـــﺔ ٔ
يتضـح ممــا ســبق ،ان المجاعــات و االوبئــة قــد شــكلت خطـرا حقيقيــا
ٔ
علــى حيــاة ســكان المغــرب االوســط خــالل العصــر الوســطٕ ،اذ شــكلت
ٔ
بنيــة مــن بنيــات حيــاتهم اليوميــة ،و تبــين مــن خــالل هــذه الدراســة ان
ٔ
اســباب هــاتين الكــارثتين كانــت متنوعــة فمنهــا مــا هــو طبيعــي كالجفــاف،
ٔ
ٔ
واالعاصير ،و منها مـا هـو بشـري كـالفتن والحـروب التـي ادت ٕالـى تعميـق
ٔ
االزمة الغذائية.
ٔ
ٔ
لقد تعرض المغرب االوسط خالل العهـد الزيـاني عـدة مـرات لالوبئـة
و المجاع ــات ،تطرقن ــا ٕال ــى تل ــك الت ــي توفرن ــا بص ــددها عل ــى معلوم ــات
كافية ،وقد تراوحت المدة الزمنية التي اسـتغرقتها هـذه الكـوارث مـا بـين
ٔ
ســنة وثمـاني ســنوات ،و مــن اســتاثر القـرنين الســابع و الثــامن الهجــريين
ٔ
)١٤-١٣م( بالنصــيب االوفــر بســبب االضــطرابات العنيفــة التــي شــهدها
هذين القرنين.
و ٕاذا كانــت هــذه الكــوارث تنتقــي ضــحاياها مــن الفقـراء و المعــوزين،
ٔ
ف ـ ٕـان الوب ــاء ك ــان يس ــاوي ب ــين اف ـراد المجتم ــع كيفم ــا كان ــت مس ــتوياتهم

ٔ
المادي ــة واالجتماعي ــة ،كم ــا فرض ــت االوبئ ــة و المجاع ــات خ ــالل العه ــد
ٔ
الزيــاني ســلوكات بــدءا باســتفحال ظــاهرة النهــب و الســلب و انتهــاء باكــل
ٔ
اللح ــوم البش ــرية كم ــا ح ــدث ف ــي مجاع ــة ٧٧٦ه ـ ـ١٣٧٤/م ،وه ــو اقص ــى
س ــلوك ك ــان يص ــل ٕالي ــه ا ٕالنس ــان ف ــي ه ــذه الفتـ ـرات العص ــيبةٕ ،اذ ك ــان
ٔ
ٓ
ينس ــلخ م ــن ادميت ــه و يتح ــول ٕال ــى حي ـ ـوان هدف ــه ال ــتخلص م ــن اال ل ــم
ٔ
والجوع باية وسيلة.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واود ف ــي نهاي ــة ه ــذا العم ــل ان اش ــير ٕال ــى ان ه ــذه الدراس ــة تبق ــى
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
محاولة اولية ،اتمنى ان تكون بداية البحـاث فـي حقـب تاريخيـة اخـرى،
ٔ
و ان تتظافر جهود الباحثين و الدارسين في تخصصات متعـددة للبحـث
في مثل هذه المواضيع الغنية بالقضايا و الحقائق التاريخية.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٥

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

الجــوهري ،الصــحاح ،تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة )ج ،(١تحقيــق
عبــد الغفــور عطــار ،دار للعلــم للماليــين ،بيــروت ،الطبعــة الثانيــة،
 ،١٩٧٩ص.٧٩
 -١٢ابــن خلــدون عبــد الــرحمن ،مقدمــة ابــن خلــدون ،مطبعــة مصــطفى
محمد ،مصر ،د-ت ،ص.٣٠٢
ٔ
ٔ
ٔ
 -١٣ابــن ابــي زرع الفاســي ،االنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي اخبــار
ملــوك الغــرب و تــاريخ مدينــة فــاس ،دار المنصــور للطباعــة الورقيــة،
الرباط  ،١٩٧٢ص.١٠٢
ٔ
 -١٤جودت عبـد الكـريم يوسـف ،االوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة فـي
ٔ
المغرب االوسط خالل القرنين الثالث و الرابع الهجـريين )١٠-٩م(
ديوان المطبوعات الجامعية  ،١٩٩٢ص.٤٥٥
ٔ
 -١٥الونشريســي ابــو العبــاس ،المعيــار المغــرب و الجــامع المغــرب عــن
ٔ
ٔ
فت ــاوى اه ــل ٕافريقي ــة و االن ــدلس والمغ ــرب )١٢ج ــزءا( ،نش ــر وزارة
ٔ
االوقــاف و الشــؤون ا ٕالســالمية ،المملكــة المغربيــة  ،الربــاط ،ودار
الغرب ا ٕالسالمي  ،بيروت ١٤٠١هـ١٩٨١/م ،ص.٢٣٦
 -١٦الوزان الحسن بن محمد الفاسي المعـروف بليـون ا ٕالفريقـي ،وصـف
ٕافريقي ـ ــا )ج ،(١ترجم ـ ــه ع ـ ــن الفرنس ـ ــية  ،محم ـ ــد حج ـ ــي ،ومحم ـ ــد
ٔ
االخضــر ،دار الغــرب ا ٕالســالمي بيــروت ،الطبعــة الثالثــة،١٩٨٣ ،
ص.٢٢٢
ٓ
 -١٧ابــن مــرزوق ،المســند الصــحيح الحســن فــي مــاثر و محاســن موالنــا
ٔ
ابي الحسن  ،دراسة وتحقيق ماريا خيسوس فيغيرا ،تقديم محمـود
بوعي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ــة للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،الجزائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
١٤٠١هـ١٩٨١/م ،ص.٢٢٢
 -١٨ابن خلدون يحيــى ،كـتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي
ٔ
عبد الواد )ج (٢نشره وترجمه ٕالى الفرنسية الفـرد بـل ،مطبعـة غرناطـة،
ٔ
الجزائــر  ،١٩١٠-١٩٠٣ص ،١١ينظــر كــذلك ابــن مــريم ابــو عبــد ﷲ ،
ٔ
البستان في ذكـر االوليـاء بتلمسـان ،نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم لـه
عب ــد ال ــرحمن طال ــب دي ــوان المطبوع ــات الجامعي ــة  ،الجزائ ــر ،١٩٨٦
ص.١٧٤
 -١٩محمد الحبيب بـن الخوجـة ،الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين
ٔ
التص ــورات الموروث ــة  ،مطبوع ــات اكاديمي ــة  ،المملك ــة المغربي ــة،
الرباط ،١٩٨٩ ،ص.٦١
 -٢٠محمــود علــي مكــي ،وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة الم ـرابطين،
مجلــة المعهــد المصــري للدراســات ا ٕالســالمية المجل ـد ) (٨-٧مدريــد
 ،١٩٥٩ص ص .١٨٨-١٨٦
 -٢١عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥٣
ٔ
 -٢٢ابــن الخطيــب ،لســان الــدين ابــو عبــد ﷲ محمــد الســلماني ،نفاضــة
الجـ ـراب ف ــي عال ل ــة ا ٕالغتـ ـراب  ،تحقي ــق و تق ــديم الس ــعدية فاغي ــة،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء  ،١٩٨٩ص.٦١
ٔ
 -٢٣علــي بــن عبــد ﷲ بــن هيــدور التــادلي ،االم ـراض الوبائيــة  ،الخزانــة
الحسنية  ،الرباط مخطوط رقم  ،٩٦٠٥ورقة.٢
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 -٢٥اب ــن اب ــي زرع ،االن ــيس المط ــرب ب ــروض القرط ــاس ،ص ص -١٣١
.١٣٢

ٔ
 -٢٦اب ــن خل ــدون  ،كـت ــاب العب ــر و دي ــوان المبت ــدا و الخب ــر ف ــي ت ــاريخ
ٔ
الع ــرب و البرب ــر و م ــن عاص ــرهم م ــن ذوي الس ــلطان اال كب ــر" ،دار
الكـتاب اللبناني) ،المجلد السادس( ،ج ،٧بيروت .٥٠٥ ،١٩٨٣
 -٢٧ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٣٠٢
ٔ
 -٢٨بوداود عبيد،ظاهرة التصـوف فـي المغـرب االوسـط مـا بـين القـرنين
الس ـ ــابع و التاس ـ ــع الهج ـ ــريين )١٥-١٣ه ـ ـ ـ(  ،دراس ـ ــة ف ـ ــي الت ـ ــاريخ
السوسـ ــيوثقافي ،دار الغـ ــرب للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،وه ـ ـران ،الجزائـ ــر،
 ،٢٠٠٤ص.١٨٥
 -٢٩المرجع نفسه ،ص.١٨٧
 -٣٠ابن مرزوق ،المسند الصحيح ،ص .٢٨٦-٢٨٥
 -٣١اب ــن خل ــدون ،بغي ــة ال ــرواد ف ــي ذك ــر المل ــوك م ــن بن ــي عب ــد ال ــواد
)ج ،(١تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات ،المكـتبــة الوطنيــة  ،الجزائــر
 ،١٩٨٠ص.٢١٥
 -٣٢ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٣٠٢
 -٣٣ابن خلدون ،كـتاب العبر) ،ج ،(٧ص ص .١٩٨-١٩٧
ٔ
 -٣٤ابــن االحمــر  ،روضــة النســرين فــي دولــة بنــي مــرين ،تحقيــق عبــد
الوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن منص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،المطبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الملكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،الرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
١٤٢٣هـ٢٠٠٣/م ،ص.٦١
 -٣٥ابن خلدون ،كـتاب العبر) ،ج ،(٧ص .١٩٨
 -٣٦المصدر نفسه ،ص .١٩٨
 -٣٧ابن مرزوق ،المسند ،ص ص .٤٧٧-٤٧٦
ٔ
 -٣٨ابـن االعــرج  ،زبـدة التــاريخ و زهـرة الشــماريخ  ،الخزانـة الحســنية ،
الرباط مخطوط رقم  ،١٧٠ورقة .٤٢
39- Brosslard (Charles), Les inscriptions arabes de
Tlemcen , Revue Africaine , n° 14, 3ème année 1859, Alger,
83.
 -٤٠التنســي محمــد بــن عبــد ﷲ  ،نظــم الــدر و العقيــان فــي بيــان شــرف
بن ــي زي ــان ،تحقي ــق محم ــد بوعي ــاد ،المؤسس ــة الوطني ــة للكـت ــاب
الجزائر  ،١٩٨٥ص.١٣٢
 -٤١يحيــى بن خلدون ،بغية الرواد) ،ج ،(١ص ٤٣
ٔ
 -٤٢ابن قنفذ  ،انس الفقير و عز الحقير ،نشره و صححه محمد الفاسـي
ٔ
و ادولف فور ،منشورات المركز الجامعي للبحـث العلمـي  ،الربـاط،
١٩٦٥م ،ص.١٠٥
 -٤٣الونشريسي ،المعيار) ،ج ،(٥ص.٩٨
 -٤٤ابن القاضي  ،لقط القرائد من لفاضة حقـق الفوائـد ،تحقيـق محمـد
ٔ
حجي ،مطبوعات دار المغرب للتاليف و الترجمـة و النشـر ،سلسـلة
التراجم ) ،(٢الرباط ١٣٩٦هـ١٩٧٦/م ،ص.٢١٥
 -٤٥المقريــزي ،كـتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ،القســم الثالــث
)ج ،(٢صـ ــححه و وضـ ــع حواشـ ــيه محمـ ــد مصـ ــطفى زيـ ــادة ،مصـ ــر
١٣٧٨هـ١٩٥٨/م ،ئ.٤٠
ٔ
 -٤٦ابن قنفط ،انس الفقير ،ص.١٠٥
47- Dufoucq (ch.E), Gautier (b.j) histoire économique et
sociale de l’Espagne chrétienne au moyen âge, Armand
colin, paris 1976, p 176.
ٔ
ٔ
 -٤٨نجــد تفســيرا معقــوال لهــذه الظــاهرة فــي نتــائج االبحــاث التــي اجريــت
ٔ
ٔ
فـي ٕاطــار البرنــامج االوروبــي لدرايــة ديناميكيــة المنــاخ ،و التــي اكــدت
ٔ
ٔ
ان التقلبــات المناخيــة التــي تشــهدها اوروبــا ودول المغــرب العربــي

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٦

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٓ
م ــن ح ــين الخ ــر له ــا ارتب ــاط ق ــوي و مباش ــر م ــع ديناميكي ــة ال ــدورة
ٔ
الهوائي ــة االطلنتي ــة ف ــي النص ــف الش ــمالي وه ــو م ــا يس ــمى بذبذب ــة
ٔ
المحــيط االطلســي الشــمالية ،ينظــر عبــد العزيــز بــاجو ،الجفــاف فــي
المغ ــرب و عالقت ــه بالتقلب ــات المناخي ــة المعاص ــرة ،مجل ــة ال ــدعم،
العدد الثاني ،السنة الثانية  ،جويليـة  ،١٩٩٦ص .٢٣و قـد حـاول
الباحــث الفرنســي ركــون ) (Rognon.Pاعتمــادا علــى مؤش ـرات هــذه
ٔ ٔ
الذبذبــة تفســير الجفــاف الــذي شــهدته اوربــا اعــوام )-١٩٧٦-١٩٧٥
 ،(١٩٧٧نقال عتن عبد العزيز باجو ،الجفاف ،ص.٢٩
 -٤٩يحيــى بن خلدون  ،بغية الرواد )ج ،(٢ص.١١
 -٥٠المصدر نفسه ،ص.٣٢٦
ٔ
 -٥١ابن قنفذ ،انس الفقير  ،ص.١٠٥
 -٥٢ابن خلدون عبد الرحمن ،المقدمة ،ص.٢٠٣
 -٥٣الحسن الوزان ،وصف ٕافريقيا) ،ج ،(١ص.٦٨
54- Biraben (J.N) et Le Goff (I), La peste dans le moyen
âge - annales E.S.G n°6-8-1969, p1492.
ٔ
ٔ
محمــد االمــين البـزاز ،الطــاعون االســود بــالمغرب فــي القــرن ١٤م ،مجلــة
ٓ
االداب و العلــوم ا ٕالنســانية  ،العــدد  ،١٦الربــاط  ،١٩٩١ص ص -١٠٩
 ،١١٠مصطفى نشـاط ،مـن صـعوبات البحـث فـي الـديمغرافيا التاريخيـة
ٓ
ٔ
للمغ ــرب الوس ــيط ،الط ــاعون االس ــود نموذج ــا ،مجل ــة االداب و العل ــوم
ٔ
ا ٕالنس ـ ــانية ،جامع ـ ــة محم ـ ــد االول ،الع ـ ــدد ،٦الس ـ ــنة  ،١٩٩٦وج ـ ــدة
المملكة المغربية ،ص.٢٧
Biraben (J.N), la peste , p p 1492-1493.
 -٥٦عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥١
Gerbet Marie Claude, L’Espagne au moyen âge XIII-XV
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258.
57- Roux (S), Le monde des villes au moyen âge XIII
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258.
” 58- Carpentier Elisabeth , “ Autour de la peste noire
Famines et épidémies da,s l’histoire du XIV siècle annales
E.S.G n°17 1962, p p 1062.
59- Reouard Henri , Paul Joseph , La peste noire de 1348
in population n° 03 1948, p460.
60- Fossier Robert, le moyen âge , le temps des crises
1250-1520, armand Colin , Paris 1983, p56.
 -٦١اب ـ ــن ثغ ـ ــري ب ـ ــردي ،النج ـ ــوم الزاه ـ ــرة ف ـ ــي مل ـ ــوك مص ـ ــر و الق ـ ــاهرة
)ج ،(١٠وزارة الثقافـ ـ ــة وا ٕالرشـ ـ ــاد القـ ـ ــومي  ،المؤسسـ ـ ــة المصـ ـ ــرية
ٔ
العامة للتاليف و الطباعة و النشر ،مصر  ،١٩٦٣ص.٢١٥
 -٦٢ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٥٣
 -٦٣ابــن الخطيــب  ،معيــار ا ٕالختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار ،تحقيــق
محمد كمال شبانة  ،مكـتبة الثقافة الدينية ،مصـر  ،٢٠٠٢ص ص
.١٥٦-١٥٥
 -٦٤ابــن مــرزوق الخطيــب ،المجمــوع ،ميكــروفيلم ،الخزانــة العامــة،
رقم  ،٢٠ورقة .١٤
 -٦٥المصدر نفسه ،ورقة .١٥
66- Marçais Georges , les villes d’art célèbres , Tlemcen ,
Librairie Kenouard, Laurens éditeur, Paris, 1950, p48

ٔ
ٔ
 -٦٧ابــن خاتمــة ابــو جعفــر احمــد بــن علــي ،تحصــيل غــرض القاصــد فــي
تفص ـ ــيل الم ـ ــرض الواف ـ ــد ،الخزان ـ ــة العام ـ ــة ،الرب ـ ــاط ،ميك ـ ــروفيلم
 ،١٢١٢ورقة .٥-٤
 -٦٨امقريزي ،كـتاب السلوك) ،ج ،(٣ص.٧٧٣
 -٦٩ابن ثغري ،النجوم الزاهرة) ،ج ،(١٠ص.١٩٨
70- Vovelle (M), La mort et l’occident de 1300 à nos
jours , édition , Gallimard et panthéons books, 1983, p90.
ٔ
ٔ
 -٧١اشــا الــوزان ٕالــى ان الطــاعون كــان يعــاود فتكــه بــالبالد و العبــاد كــل
ٔ
ٔ
عش ــرة او خمسـ ــة عش ــرة او عشـ ــرين سـ ــنة ،وصـ ــف ٕافريقيـ ــا ،ج،١
ص.٦٨
72- Chaunu (p), L’expansion européenne du 13 au
15ème siècle n P.U.F , Paris , 2ème édition, 1983, p 347.
Carpentier (E), autour de la peste , p 1083.
 -٧٣المقريزي ،كـتاب السلوك ،ص.٨١
 -٧٤ابن خلدون ،العبر ،ج ،٧ص.١٢٧
ٔ
 -٧٥اب ـ ــن هي ـ ــدور ،االمـ ـ ـراض الوبائي ـ ــة ،الخزان ـ ــة الحس ـ ــنية ،الرب ـ ــاط،
مخطوط رقم  ،٩٦٠٥ورقة .٢
ٔ
 -٧٦ابــن قنفــذ ،كـتــاب الوفيــات ،تحقيــق عــادل ابــو نــويهض ،بيــروت،
الطبعة الرابعة  ،١٩٨٣ص.٣٥٤
 -٧٧اب ــن اب ــي حجلـ ـة  ،دف ــع النقم ــة بالص ــالة عل ــى بن ــي الرحم ــة ،ورق ــة
ٔ
١٠٧ب ،نقال عن احمد السعداوي ،المغرب ا ٕالسـالمي فـي مواجهـة
ٔ
الط ــاعون ،الط ــاعون االس ــود و الط ــواعين الت ــي تلت ــه ،القـ ـرنين -٨
٩ه ـ١٥-١٤/م ،مجلــة ٕايــبال ،العــدد  ،١٧٥الســنة  ،١٩٩٥ص ص
.١٤١-١١٩
 -٧٨ابن الخطيب ،نفاضة الجراب ،ص.٦١
ٔ
 -٧٩ابن هيدور ،االمراض الوبائية ،ورقة.٢
ٔ
 -٨٠بوادود عبيد ،ظاهرة التصوف في المغرب االوسط ،ص.١٦٢
ٔ
 -٨١ابن هيدور ،االمراض الوبائية ،ورقة.٢
ٔ
 -٨٢محمـ ــد هاشـ ــم العلـ ــوي القاسـ ــمي ،مجمـ ــع المغـ ــرب االقصـ ــى حتـ ــى
منتص ــف الق ــرن الراب ــع الهج ــري/منتص ــف الق ــرن العاش ــر الم ــيالدي
ٔ
ٔ
)ج ـزاين( ،منشــورات وزارة االوقــاف و الشــؤون ا ٕالســالمية  ،مطبعــة
فضالة ،المحمدية ،المغرب ١٤١٥هـ١٩٩٥/م ،ص.٢٧
83- Mos (R), introduction de la démographie historique ,
p460.
 -٨٤عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٧٢
 -٨٥المرجع نفسه ،ج ،١ص.٢٥٣
ٔ
 -٨٦ابن االعرج ،زبدة التاريخ ،ورقة.٩٩
ٔ
ٔ
 -٨٧ابن ابي زرع  ،االنيس المطرب بروض القرطاس ،ص.٢٦٧
ٔ
ٔ
 -٨٨ظهر الطاعون باوروبا سنة ٧٦٠هـ١٣٥٩/م ،اما المشـرق فقـد ظهـر
فيــه ســنة ٧٦٤م ،و ظهــر بمنطقــة المغــرب ا ٕالســالمي مــا بــين ســنة
٧٦٤هـ١٣٦٣/م ،ثم عاد للظهور بها عام ٨٤٥م.
 -٨٩ابن مرزوق ،المسند الصحيح  ،ص.٢٠٣
 -٩٠التنسي ،نظم الدر ،ص.١٣٢
 -٩١ابن خلدون ،العبر )ج ،(٧ص ص .١٩٨-١٩٧
 -٩٢ابن مريم ،البستان ،ص.١٨٠
 -٩٣ابن خاتمة ،تحصيل غرض القاصد ،ورقة .١٥
 -٩٤ابن خلدون ،العبر  ،ج ،٧ص.٣٩٨

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٧

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
 -٩٥ابن قنفذ  ،انس الفقير و اعز الحقير ،ص.١٠٥
 -٩٦المصدر نفسه ،ص.٢٣١
 -٩٧ابن مرزوق ،المسند الصحيح ،ص.٢٠٣
 -٩٨ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٤٦٣
ٔ
ٔ
 -٩٩محمـ ــد االمـ ــين الب ـ ـزاز ،تـ ــاريخ االوبئـ ــة و المجاعـ ــات بـ ــالمغرب فـ ــي
ٓ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،منشورات كلية االداب و العلـوم
ٔ
ا ٕالنســانية ،سلســلة رســائل و اطروحــات  ،الربــاط  ،١٩٩٢ص٣٨٧
و ما بعدها.
ٔ
ٔ
 -١٠٠الــف فــي تــونس مــثال ،احــد الفقهــاء كـتابــا حــول الطــاعون ســماه
ٔ
ٔ
ٔ
"المســنون فــي احكــام الطــاعون" ،و الــف فــي االنــدلس ابــن خاتمــة
كـتاب "تحصيل غرض القاصـد فـي تحصـيل المـرض الوافـد" ،و الـف
ابــن الخطيــب كـتــاب "مقنعــة الســائل عــن المــرض الهائــل" ،و فــي
ٔ
مصــر الــف ابــن ابــي حجلــة كـتــاب " :دفــع النقمــة بالصــالة علــى بن ـي
الرحمة" و غيرها كـثير ال يتسع المجال لذكرها.
101- Abel Withem , Crises agraires en Europe (XIII-XX
siècles) ta. Fr , Flammarion , Paris 1973, p63.
-١٠٢ابن ثغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،١٠ص.١٩٨
 -١٠٣المصـدر نفسـه ،٢٠٣ ،المقريـزي ،كـتـاب الســلوك  ،ج ،٢ق،٣
ص.٧٧٨
 -١٠٤التنسي ،نظم الدر و العقيان ،ص.١٣٢
 -١٠٥عبــد الــرحمن بــن خلــدون ،كـتــاب العبــر )المجلــد الســادس( ،ص
ص .١٩٨-١٩٧
ٔ
 -١٠٦الزركشــي ابــو عبــد ﷲ  ،تــاريخ الــدولتين الموحديــة و الحفصــية،
تحقيــق محمــد ماضــور ،المكـتبــة العتيقــة ،تــونس ،ط،١٩٦٦ ،٢
ص ص.٧٣-٧٤
ٔ
ٔ
الناصـ ــري  ،ا ٕالستقصـ ــا الخبـ ــار دول المغـ ــرب االقصـ ــى )ج ،(٤تحقيـ ــق
جعفــر الناصــري ،ومحمــد الناصــري ،دار الكـتــاب  ،الــدار البيضــاء،
المغرب ،١٩٥٤ ،ص.٥٨
 -١٠٧عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥٤
--------------------------------------------------ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

أوﻻ اﻟﻤﺼﺎدر:
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
ٔ
 -١ابن االعرج )محمد الحسني السلماني(
 زب ـ ــدة الت ـ ــاريخ و زه ـ ــرة الش ـ ــماريخ  ،الخزان ـ ــة الحس ـ ــنية  ،الرب ـ ــاطمخطوط رقم .١٧٠
ٔ
ٔ
 -٢ابن خاتمة )ابو جعفر احمد بن علي(
 تحصيل غرض القاصد في تفصـيل المـرض الوافـد ،الخزانـة العامـة،الرباط ،ميكروفيلم .١٢١٢
-٣ابن هيدور )علي بن عبد ﷲ التادلي (
ٔ
 االمراض الوبائية  ،الخزانة الحسنية  ،الرباط مخطوط رقم .٩٦٠٥ٔ
 -٤ابن مرزوق )ابو عبد ﷲ محمد الخطيب(
 المجموع ،ميكروفيلم ،الخزانة العامة  ،الرباط ،رقم.٢٠اﻟﻤﺼﺎدر ٔاﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
ٔ
 -٥ابن ابي زرع )ابو الحسن علي الفاسي(

ٔ
ٔ
 االنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي اخبــار ملــوك الغــرب و تــاريخمدينة فاس ،دار المنصور للطباعة الورقية ،الرباط .١٩٧٢
ٔ
ٔ
ٔ
 -٦ابن االحمر )ابو الوليد ٕاسماعيل بن يوسف الغرناطي االندلسي(
 روض ــة النس ــرين ف ــي دول ــة بن ــي م ــرين ،تحقي ــق عب ــد الوه ــاب ب ــنمنصور ،المطبعة الملكية  ،الرباط ١٤٢٣هـ٢٠٠٣/م.
ٔ
 -٧ابن ثغري )جمال الدين ابو المحاسن بردي(
 النج ــوم الزاه ــرة ف ــي مل ــوك مص ــر و الق ــاهرة )ج ،(١٠وزارة الثقاف ــةٔ
وا ٕالرش ــاد الق ــومي  ،المؤسس ــة المص ــرية العام ــة للت ــاليف و الطباع ــة
والنشر ،مصر .١٩٦٣
ٔ
 -٨ابن الخطيب )لسان الدين ابو عبد ﷲ محمد السلمان(
 نفاض ــة الجـ ـراب ف ــي عال ل ــة ا ٕالغتـ ـراب  ،تحقي ــق و تق ــديم الس ــعديةفاغية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء .١٩٨٩
 -٩ابــن الخطيــب  ،معيــار ا ٕالختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار ،تحقيــق
محمد كمال شبانة  ،مكـتبة الثقافة الدينية ،مصر .٢٠٠٢
ٔ
 -١٠ابن خلدون )ابو زيد عبد الرحمن بن ابي بكر الحضرمي(
 مقدمة ابن خلدون ،مطبعة مصطفى محمد ،مصر ،بدون تاريخ .ٔ
 -١١ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون المسمى "العبر و ديوان المبتدا و
الخبــر فــي تــاريخ العــرب و البربــر و مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان
ٔ
اال كب ــر" ،دار الكـت ــاب اللبن ــاني) ،المجل ــد الس ــادس( ،ج ،٧بي ــروت
.١٩٨٣
ٔ
 -١٢ابن خلدون )ابو زكرياء يحيــى بن ابي بكر بن محمد بن الحسن(
 كـتــاب بغيــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد )ج (٢نشــرهٔ
وترجمــه ٕالــى الفرنســية الفــرد بــل ،مطبعــة غرناطــة ،الجزائــر -١٩٠٣
.١٩١٠
 -١٣ابن خلدون ،كـتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي عبـد الـواد
)ج ،(١تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات ،المكـتبــة الوطنيــة  ،الجزائــر
.١٩٨٠
ٓ
 -١٤ابـ ــن عبـ ــاد ٕاسـ ــماعيل ،كـ ــافي الكـفـ ــاة ،تحقيـ ــق محمـ ــد حسـ ــن ال
ياسين ،عالم الكـتب  ،بيروت ،الطبعة الثانية .١٩٩٤
ٔ
ٔ
 -١٥ابن القاضي )ابو العباس احمد بن محمد المكناسي(
 لقـ ــط القرائـ ــد مـ ــن لفاظـ ــة حقـ ــق الفوائـ ــد ،تحقيـ ــق محمـ ــد حجـ ــي،ٔ
مطبوعات دار المغـرب للتـاليف و الترجمـة و النشـر ،سلسـلة التـراجم
) ،(٢الرباط ١٣٩٦هـ١٩٧٦/م.
ٔ
 -١٦ابــن قنفــذ )ابــو العبــاس احمــد بــن حســين بــن علــي بــن الخطيــب
القسنطيني(
ٔ
ٔ
 انــس الفقيــر و عــز الحقيــر ،نشــره و صــححه محمــد الفاســي و ادولــففور ،منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي  ،الرباط١٩٦٥ ،م.
ٔ
 -١٧ابن مرزوق )شمس الدين ابو عبد ﷲ محمد التلمساني (
ٓ
ٔ
 المســند الصــحيح الحســن فــي مــاثر و محاســن موالنــا ابــي الحســن ،دراس ــة وتحقي ــق ماري ــا خيس ــوس فيغي ـ ـرا ،تق ــديم محم ــود بوعي ــاد،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ١٤٠١هـ١٩٨١/م.
ٔ
ٔ
 -١٨ابن مريم ) ،ابو عبد ﷲ محمد بن احمد(
ٔ
البستان في ذكر االوليـاء بتلمسـان ،نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم
لـ ــه عبـ ــد الـ ــرحمن طال ـ ــب ديـ ــوان المطبوعـ ــات الجامعي ـ ــة  ،الجزائ ـ ــر
.١٩٨٦
ٔ
 -١٩ابن منظور )ابو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم(
 -لسان العرب المحيط  ،ج ،٨دار صادر بيروت ،بدون تاريخ.
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ٔ
ٔ
 -٢٠اب ــو بك ــر )محم ــد ب ــن الحس ــن االزدي( ،جمه ــرة اللغ ــة )ج ،(٢دار
ٔ
صادر بيروت ،الطبعة االولى١٣٤٥ ،هـ.
 -٢١البستاني بطرس
 محيط المحيط  ،مكـتبة لبنان ،بيروت.١٩٨٧ ، -٢٢التنسي )محمد بن عبد ﷲ بن عبد الجليل الحافظ(
 نظ ــم ال ــدر و العي ــان ف ــي بي ــان ش ــرف بن ـ ـي زي ــان ،تحقي ــق محم ــدبوعياد ،المؤسسة الوطنية للكـتاب الجزائر .١٩٨٥
 -٢٣الجـوهري ) ٕاســماعيل بــن حمــاد(" ،تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة" ،
ٔ
تحقي ــق احم ــد عب ــد الغف ــور عط ــار ،دار العل ــم للمالي ــين ،بي ــروت،
الطبعة الثالثة ١٩٧٩م.
ٔ
 -٢٤الزركشي )ابو عبد ﷲ محمد بن ٕابراهيم التونسي(
ت ــاريخ ال ــدولتين الموحدي ــة و الحفص ــية ،تحقي ــق محم ــد ماض ــور،المكـتبة العتيقة ،تونس ،ط.١٩٦٦ ،٢
ٔ
 -٢٥المقريزي )تقي الدين احمد بن علي(
 كـت ـ ــاب الس ـ ــلوك لمعرف ـ ــة دول المل ـ ــوك ،القس ـ ــم الثال ـ ــث )ج،(٢صـ ـ ـ ـ ــححه و وضـ ـ ـ ـ ــع حواشـ ـ ـ ـ ــيه محمـ ـ ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ــطفى زيـ ـ ـ ـ ــادة ،مصـ ـ ـ ـ ــر
١٣٧٨هـ١٩٥٨/م.
ٔ
 -٢٦المقريزيٕ ،اغاثة االمة بكشف الغمة ،نشره محمد مصطفى زيادة،
و جمال الدين محمد الشيال ،الطبعة الثالثة.٢٠٠٢ ،
ٔ
ٔ
 -٢٧الناصري )ابو العباس احمد بن خالد(
ٔ
ٔ
ا ٕالستقص ـ ــا الخب ـ ــار دول المغ ـ ــرب االقص ـ ــى )ج ،(٤تحقي ـ ــق جعف ـ ــرالناصري ،ومحمد الناصري ،دار الكـتاب  ،الدار البيضاء ،المغـرب،
.١٩٥٤
 -٢٨الوزان )الحسن بن محمد الفاسي( المعروف بليون ا ٕالفريقي
 وصف ٕافريقيا )ج ،(١ترجمه عن الفرنسية  ،محمد حجي ،ومحمـدٔ
االخضر ،دار الغرب ا ٕالسالمي بيروت ،الطبعة الثالثة.١٩٨٣ ،
ٔ
ٔ
 -٢٩الونشريسي )ابو العباس احمد بن يحيــى (
ٔ
 المعي ـ ــار المغ ـ ــرب و الج ـ ــامع المغ ـ ــرب ع ـ ــن فت ـ ــاوى اه ـ ــل ٕافريقي ـ ــةٔ
ٔ
واالن ـ ــدلس والمغ ـ ــرب )١٢ج ـ ــزءا( ،نش ـ ــر وزارة االوق ـ ــاف والش ـ ــؤون
ا ٕالس ــالمية ،المملك ــة المغربي ــة  ،الرب ــاط ،ودار الغ ــرب ا ٕالس ــالمي ،
بيروت ١٤٠١هـ١٩٨١/م.
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ٔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ٓ
 -١اديــب اللجمــي و اخــرون ،المحــيط  ،معجــم اللغــة العربيــة )ج،(٣
بيروت  ،الطبعة الثانية .١٩٩٤
ٔ
ٔ
 -٢البزاز محمد االمين  ،تاريخ االوبئة و المجاعات بالمغرب في القـرنين
ٓ
الثـ ـ ــامن عشـ ـ ــر والتاسـ ـ ــع عشـ ـ ــر ،منشـ ـ ــورات كليـ ـ ــة االداب و العلـ ـ ــوم
ٔ
ا ٕالنسانية ،سلسلة رسائل و اطروحات  ،الرباط .١٩٩٢
ٔ
ٔ
 -٣الب ـزاز محم ــد االم ــين ،الط ــاعون االس ــود ب ــالمغرب ف ــي الق ــرن ١٤م،
ٓ
مجلة االداب و العلوم ا ٕالنسانية  ،العدد  ،١٦الرباط .١٩٩١
ٔ
 -٤بــوداود عبيــد،ظاهرة التصــوف فــي المغــرب االوســط مــا بــين الق ـرنين
السـ ـ ــابع و التاسـ ـ ــع الهجـ ـ ــريين )١٥-١٣هـ ـ ـ ـ(  ،دراسـ ـ ــة فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ
السوس ـ ــيوثقافي ،دار الغ ـ ــرب للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع ،وهـ ـ ـران ،الجزائ ـ ــر،
.٢٠٠٤
ٔ
 -٥جــودت عبــد الكــريم يوســف ،االوضــاع االقتصــادية و االجتماعيــة فــي
ٔ
المغـرب االوســط خــالل القـرنين الثالــث و الرابــع الهجــريين )١٠-٩م(
ديوان المطبوعات الجامعية .١٩٩٢

ٔ
 -٦الحسـ ــاني مختـ ــار  ،االوضـ ــاع االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة فـ ــي الدولـ ــة
الزيانية ،المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر.١٩٩٧ ،
ٔ
 -٧عبــد العزيــز فيال لــي ،تلمســان فــي العهــد الزيــاني )جـزاين( ،دار مــوفم
للنشر والتوزيع ،الجزائر .٢٠٠٢
 -٨عبــد العزيــز بــاجو ،الجفــاف بــالمغرب و عالقتــه بالتقلبــات المناخيــة
المعاص ــرة ،مجل ــة ال ــدعم  ،الع ــدد الث ــاني ،الس ــنة الثاني ــة ،جويلي ــة
.١٩٩٦
ٔ
 -٩العل ـ ــوي القاس ـ ــمي محم ـ ــد هاش ـ ــم ،مجم ـ ــع المغ ـ ــرب االقص ـ ــى حت ـ ــى
منتص ــف الق ــرن الراب ــع الهج ــري/منتص ــف الق ــرن العاش ــر الم ــيالدي
ٔ
ٔ
)ج ـزاين( ،منش ــورات وزارة االوق ــاف و الش ــؤون ا ٕالس ــالمية  ،مطبع ــة
فضالة ،المحمدية ،المغرب ١٤١٥هـ١٩٩٥/م.
 -١٠محمد الحبيب بـن الخوجـة ،الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين
ٔ
التص ــورات الموروث ــة  ،مطبوع ــات اكاديمي ــة  ،المملك ــة المغربي ــة ،
الرباط.١٩٨٩ ،
 -١١محمــود علــي مكــي ،وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة الم ـرابطين،
مجل ــة المعه ــد المص ــري للدراس ــات ا ٕالس ــالمية المجل ــد ) (٨-٧مدري ــد
.١٩٥٩
 -١٢مصــطفى نشــاط ،مــن صــعوبات البحــث فــي الــديمغرافيا التاريخيــة
ٓ
ٔ
للمغرب الوسـيط ،الطـاعون االسـود نموذجـا ،مجلـة االداب و العلـوم
ٔ
ا ٕالنس ــانية ،جامع ــة محمـ ـد االول ،الع ــدد ،٦الس ــنة  ،١٩٩٦وج ــدة
المملكة المغربية.
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ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

ٔ
م ــن ا ٕالش ــارة ٕال ــى ان كـتاب ــة ت ــاريخ الحرك ــة الوطني ــة م ــن
ٔ
االمــور الشــديدة التعقيــد الرتبــاط جــزء كبيــر مــن الحاضــر
ٔ
السياسي بهذه الفترة الزمنية ،كمـا ان تعـدد االختالفـات
ٔ
بين الباحثين تعود احيانا كـثيرة ٕالى حضور الذاتيـة واالنتمـاء السياسـي،
ٔ
ٔ
كما ان الكـتابات االستعمارية تقدم احيانا وجهات نظر مختلفة.
ٔ
و ٕاذا كان من السهل الحديث عن نشاة الحركة الوطنية بـالمغرب
ٕفانه يصعب تحديد المفهوم الحقيقي للحركة الوطنيـة ،فقـد كـان المفهـوم
الســائد هــو ربــط المقاومــة المســلحة بفكــرة الحركــة الوطنيــة والــدفاع عــن
الوطن ،و ً
دائما كـان السـالح هـو الوسـيلة التـي اعتمـدها المغاربـة للـدفاع
عـ ـ ــن ٔانفسـ ـ ــهم خـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرات التاريخيـ ـ ــة التـ ـ ــي تعـ ـ ــرض فيهـ ـ ــا للغـ ـ ــزو
)(١
واالحتالل.
لقــد شــكلت معاهــدة الحمايــة التــي وقعهــا الســلطان المــولى عبــد
الحف ــيظ م ــع الس ــلطات الفرنس ــية ف ــي  ٣٠م ــارس  ١٩١٢نهاي ــة لمرحل ــة
طويلــة مــن تــاريخ المغــرب المســتقل ،ودخــل مرحلــة جديــدة تمثلــت فــي
فقــدان هــذا االســتقالل ،ممــا ولــد شــعورا قويــا باالنتمــاء للــوطن وقــد كــان
هذا ا ٕالحسـاس هـو السـبب الرئيسـي لتصـدي القبائـل المغربيـة لالحـتالل
ٔ
االجنبــي بواســطة مقاومــة مســلحة ،ولــم تستســلم ٕاال بعــد اســتنفاذ جميــع
الوسائل المتاحة.

اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﺸﻮء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻓﺆاد ﻃﺤﻄﺢ
باحث وكاتب ٔواستاذ االجتماعيات
طنجة  -المملكة المغربية
Tahtah_75@hotmail.com
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اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ٔ
خاليــد فــؤاد طحطــح ،نشــاة الحركــة الوطنيــة فــي المغــرب-.
دوريـ ـ ــة ك ـ ـ ــان التاريخيـ ـ ــة -.الع ـ ـ ــدد الرابـ ـ ــع؛ يوني ـ ـ ــو.٢٠٠٩
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ٔ
ٔ
لقــد بــدات ا ٕالرهاصــات االولــى للحركــة الوطنيــة ســنة ١٩٢٥م مــع
نهاية حرب الريف ،فقد كانت ثورة عبـد الكـريم الخطـابي ومـا خلفتـه مـن
ٔ
صدى في الخـارج والـداخل ،ومـا حققتـه مـن انتصـارات علـى االسـبان فـي
ٔ
ٔ
معركــة ظهــر اوب ـران وانــوال االمــل الوحيــد للمغاربــة فــي دحــر االحــتالل
العسكري بالقوة.
لكــن النكســة التــي خلفهــا استســالم عبــد الكــريم الخطــابي بع ــد
ثيرا سـ ً
التعــاون االســباني الفرنســي ونفيــه ٕالــى الخــارج ،خلفــت تـ ٔـا ً
ـلبيا فــي
ٔ
النفوس ،ورغم استمرار المقاومة العسكرية في االطلس ٕالـى سـنة ١٩٣٣
ٕفانــه لــم يكــن لهــا ذاك الــزخم الــذي كــان لثــورة الريــف ،فكــان ال بــد مــن
ٔ
ٓ
بــديل اخــر يســاير المرحلــة الجديــدة فنشــات بــوادر حركــة وطنيــة جديــدة
تبنت العمل السلمي ولم تراهن على العمل العسكري.
ٔ
ٔ
بعــد انتهــاء مرحلــة المقاومــة المســلحة بــدات ا ٕالرهاصــات االولــى
ٔ
ٔ
ٔ
للحركة الوطنية تتشكل عبر تاسيس اول تنظيم ذي طابع سياسي اطلق
علي ــه اس ــم "الرابط ــة الوطني ــة" وذل ــك س ــنة ١٩٢٦م ،وق ــد ض ــم زعم ــاء
ينتمــون ٕالــى الشــمال والجنــوب ،ممــا يعنــي رفــض ا ٕالق ـرار بواقــع التجزئــة
الذي فرضته الحماية الفرنسية.
وبخـ ــالف المقاومـ ــة المسـ ــلحة التـ ــي تركـ ــزت فـ ــي البـ ــوادي ،فـ ــان
ٔ
المدينــة والول مــرة ســتنهض للقيــام بــدور النضــال الســلمي كبــديل عــن
النضــال بالســالح ،وقــد تركــزت بــدايات الحركــة الوطنيــة بالمــدن الرئيســية
الكبــرى فــاس تطــوان ســال الربــاط علــى يــد طبقــة تنتمــي ٕالــى البرجوازيــة
المتوسطة التي تخرجـت مـن المـدارس العتيقـة كـالقرويين ،فيمـا الـبعض
ٔ
االخر درس في المشرق.
وتعتبر الحركة السـلفية ا ٕالصـالحية المشـرقية التـي تعـود جـذورها
ٔ
ٔ
ٕالــى جمــال الــدين االفغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا كــان لهــا تــاثير كبيــر
علــى الحركــة الوطنيــة بــالمغرب ،وقــد ســاهمت الــدروس التــي كــان يلقيهــا
ٔ
رواد هذا التيار بالمغرب خصوصا ابو شـعيب الـدكالي ومحمـد بـن العربـي
ٔ
العلــوي فــي الــرد علــى االطروحــات التــي ربطــت ا ٕالســالم بوضــعية التخلــف
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مـ ــن جهـ ــة ،كمـ ــا اسـ ــتطاعت امتصـ ــاص الصـ ــدمة الناتجـ ــة عـ ــن الهزيمـ ــة
ٔ
العسكرية التي لحقت بالمقاومة المسلحة من جهة اخرى.
ٔ
وقــد تعــززت هــذه الحركــة بالزيــارة التــي قــام به ـا شــكيب ارســالن
ٔ
لمدين ـ ـ ــة تط ـ ـ ــوان سـ ـ ـ ــنة ١٩٣٠م ،لق ـ ـ ــد كانـ ـ ـ ــت للت ـ ـ ــاثيرات المشـ ـ ـ ــرقية
ولالتص ـ ــاالت والمراس ـ ــالت الت ـ ــي اس ـ ــتمرت ب ـ ــين رواد الحرك ـ ــة الوطني ـ ــة
ٔ
ٔ
وشكيب ارسالن اثرها الكبير في بلورة نضج الحركة الوطنية.

مجلة المغرب ،يديرها شخصيات فرنسية واسبانية متعاطفـة مـع القضـية
المغربيــة ويشــرف عليهـا حقيقــة احمــد بالفــريج ،ويكـتــب فيهــا الوطنيــون
ٔ
ٔ
امثال عمر بن عبد الجليل ومحمـد اليزيـدي باسـماء مسـتعارة ،وفـي سـنة
ٔ
 ١٩٣٣صــدرت صــحيفة عمــل الشــعب بفــاس واشــرف علــي ٕادارة تحريرهــا
ٓ
محمــد بلحســن الــوزاني ،وكانــت غالبيــة مواضــيع هــذه الصــحافة انــذاك
تدور حول الظهير البربري.

ﺻﺪور اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺒﺮﺑﺮي ﻓﻲ  ١٦ﻣﺎي )ﻣﺎﻳﻮ( ١٩٣٠م

 ١٩٣٤ﻧﺸﻮء ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ

وﻧﺸﻮء أول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮي ﻣﻐﺮﺑﻲ
لقــد كانــت الصــورة التــي رســمتها معظــم الدراســات االســتعمارية
ٔ
للمغـ ــرب انـ ــه بلـ ــد مقسـ ــم ٕالـ ــى كـتلتـ ــين بشـ ــريتين متمايزتـ ــان "العـ ــرب"
و"البرب ـ ـ ــر" وال ـ ـ ــى منطقت ـ ـ ــين "ب ـ ـ ــالد الس ـ ـ ــيبة" وب ـ ـ ــالد المخ ـ ـ ــزن" وال ـ ـ ــى
نظــامين"نظــام عرفــي" ســائد فــي المنــاطق االمازيغيــة ،ونظــام شــرعي فــي
المناطق العربية.
ٔ
لقــد كــان الظهيــر البربــري محاولــة للتقســيم اراد بهــا الفرنس ــيون
ٔ
تفكيـ ــك اسـ ــس الوحـ ــدة الوطنيـ ــة والتماسـ ــك الـ ــديني واالجتمـ ــاعي عبـ ــر
ٕاخضـ ــاع االمـ ــازيع ٕالـ ــى قـ ــانون المحـ ــاكم العرفيـ ــة والفرنسـ ــية ٕان اقتضـ ــى
ٔ
الحــال ،والعــرب للمحــاكم الشــرعية ،وتعــود الجــذور االولــى لهــذا الظهيــر
ٓ
حقيقة لسنة ١٩١٤م حيث صدر انذاك الظهير الذي اقر احتـرام ومراعـاة
النظام العرفـي الجـاري بـه العمـل فـي القبائـل التـي ال توجـد فيهـا المحـاكم
الشرعية.
ٔ
وقـ ــد كـ ــان رد الفعـ ــل المغربـ ــي قويـ ــا علـ ــى هـ ــذا الظهيـ ــر فبـ ــدات
االجتماع ــات ف ــي المس ــاجد ٕاذ ل ــم تك ــن هن ــاك مقـ ـرات للتجم ــع غيره ــا،
وتعمم ــت قـ ـراءة دع ــاء اللطي ــف بش ــكل جم ــاعي ،وخ ــرج المص ــلون ف ــي
مظــاهرات شــعبية ٕالــى الشــوارع ،وكـثــرت االحتجاجــات والتظــاهرات فــي
ٔ
ٔ
ج ــل الم ــدن) (٢وعل ــى ٕاثره ــا ب ــدات االص ــطدامات االول ــى م ــع االح ــتالل
ٔ
الفرنســي ،فبــدات سلســلة اعتقــاالت واســعة ،و تكونــت علــى ٕاثرهــا حركــة
ٔ
تزعمــت جمــع التوقيعــات والع ـرائض المنــددة ،انتهــت بتكــوين اول وفــد
مفاوض استهدف ا ٕالفراج عن المعتقلين ولقاء السلطان ،وقد تـم تحقيـق
ذلك مقابل توقيف التظاهرات وقراءة اللطيف.
بعد هذه التطورات مباشرة تم تكوين تنظيم سري رافض للظهير
البربــري ومحتوياتــه ،وقــد تكــون مــن رجــال الحركــة الوطنيــة فــي المنطقــة
الشمالية االسبانية والجنوبية الفرنسية في انسجام وتوافق تام.

وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟﻌﻠﻨﻲ
بصدور قـانون ٕالحـاق المغـرب سـنة  ١٩٣٤بـوزارة المسـتعمرات،
عملــت النخبــة المغربيــة علــى صــياغة مطالــب جديــدة تتماشــى والمرحلــة
ٔ
لجديدة ،وفي هذا السياق برز ٕالى الوجود اول تنظـيم حزبـي علنـي باسـم
"كـتلة العمل الوطني" التي عملت على صياغة برنامج ا ٕالصـالحات ،وقـد
تقــدمت بــه فــي نفــس الســنة ٕالــى ا ٕالقامــة العامــة والــى الحكومــة الفرنســية
والى السلطان المغربي.
ولم يعترض برنامج ا ٕالصالحات بتاتا علـى نظـام الحمايـة بـل طالـب
ٔ
الحكومــة الفرنســية ان تحتــرم مــا جــاء فــي منطــوق معاهــدة فــاس ،وذلــك
ٕبالغـ ــاء ا ٕالدارة االسـ ــتعمارية المباشـ ــرة والحفـ ــاظ علـ ــى الوحـ ــدة ا ٕالداريـ ــة
والقض ــائية ب ــالمغرب) .(٤وق ــد تض ــمن برن ــامج ا ٕالص ــالحات مجموع ــة م ــن
المطالب التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
ٔ
 السماح ٕبانشاء مدارس حرة "لالهالي".
 طلب بناء مستشفيات للعالج.
 جعــل مــداخيل اســتثمار المنــاجم مــن اختصــاص الســلطات
المغربية.
 المس ـ ـ ــاواة ب ـ ـ ــين الفالح ـ ـ ــين المغارب ـ ـ ــة والمس ـ ـ ــتعمرين ف ـ ـ ــي
الضرائب.
ٔ
 ٕايقاف نزع الملكية عبر التحايل او بالقوة والغتصاب.
لم يؤخذ برنامج ا ٕالصالحات الذي تقدمت به كـتلـة العمـل الـوطني بعـين
االعتبــار م ــن طــرف المق ــيم الع ــام الفرنســي بونص ــو و ٕانم ــا اكـتف ــى بتق ــديم
الوعود الكاذبة.

وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻨﺔ ١٩٣١م

ٔ
االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وآﻣﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل
ٔ
بع ــد االنق ــالب ال ــذي اط ــاح بالمل ــك االس ــباني الف ــونس الثال ــث،
ت ـ ــولى الجمهوري ـ ــون الس ـ ــلطة باس ـ ــبانيا ،فكان ـ ــت فرص ـ ــة مناس ـ ــبة عم ـ ــل
الوطني ــون ف ــي المنطق ــة الش ــمالية عل ــى اس ــتغاللها م ــن خ ــالل ص ــياغة
مطال ــب ٕاص ــالحية ،فج ــاءت الرس ــالة الش ــهيرة لعب ــد الس ــالم بنون ــة ٕال ــى
الســلطات االســبانية التــي تضــمنت مطالــب كـثيــرة لكنهــا لــم تخــرج عــن
ســياق المطالبــة با ٕالصــالحات فــي ظــل نظــام الحمايــة) ،(٣فقــد تــم التركيــز
علــى توســيع مجــال الحريــات العامــة والســماح بصــدور المجــالت والجرائــد
،والدعوة ٕالى تكوين مجالس بلدية منتخبة ،وفتح المدارس في البـوادي
والثانويات في المدن ،واعتماد اللغة العربية ٕالى جانـب اللغـة االسـبانية
ٔ
في التدريس  .وقد صدرت خالل هذه الفترة مجموعة من الصحف اهمهـا
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٣١

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
) (١انظــر :كـتــاب عبــد الكــريم غــالب ) تــاريخ الحركــة الوطنيــة المغربيــة
ٔ
من نهاية حرب الريف ٕالى ٕاعالن االستقالل( ،الجزء االول.
) (٢يراج ـع :مــذكرات محمــد بــن الحســن الــوزاني )حيــاة وجهــاد التــاريخ
السياسـ ــي للحركـ ــة التحريريـ ــة المغربيـ ــة  (١٩٥٥_١٩٠٠مؤسسـ ــة
محمد حسن الوزاني.
ٔ
) (٣للمزيد راجع :محمد ظريـف) االحـزاب السياسـية المغربيـة _١٩٣٤
 ،(١٩٧٥منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع لسياسي.
) (٤البيـر عيـاش )المغـرب واالســتعمار حصـيلة السـيطرة االســتعمارية(،
منشــورات دار الخطــابي؛ عــالل الفاســي )الحركــات االســتقاللية فــي
المغرب العربي(.
ٔ
) (٥للمزيد حول هذا االنشقاق انظر :محمد ظريف )االحـزاب السياسـية
المغربية( ،مرجع سابق.
ٔ
) (٦المرجع اعاله.
(7) Robert Rézette (les partis politiques marocains), paris
1955.

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ودراﺳﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻃﺤﻄﺢ:







ٔاسطورة نهاية التاريخ من منظور فلسفة التاريخ
االستشراق وا ٕالسالم
ٕاشكالية مفهوم الزمن التاريخي في المقررات المدرسية
منهجية ابن خلدون التاريخية
العالقات المغربية العثمانية خالل العصر الحديث

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

وﺻﻮل اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ
١٩٣٦م وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ٓ
بوص ــول الجبه ــة الش ــعبية ٕال ــى الحك ــم ف ــي فرس ــا تج ــددت ام ــال
ال ــوطنيين م ــن جدي ــد ،فقام ــت الكـتل ــة بص ــياغة برن ــامج مس ــتعجل ض ــم
مجموعــة مــن المطالــب المســتعجلة مــن بينهــا تغييــر المقــيم العــام ،وقــد
نشــطت الحركــة الوطنيــة نســبيا خــالل هــذه الفتــرة خصوصــا فــي المجــال
الصحفي.
وخــالل تواجــد كــل مــن محمــد بلحســن الــوزاني وعمــر بــن عبــد
ٔ
الجلي ــل بفرنس ــإ ،اذ وك ــل لهم ــا ام ــر تق ــديم الالئح ــة المطلبي ــة للحكوم ــة
ٔ
الفرنسية ،عقد المؤتمر الوطني االول لكـتلـة العمـل الـوطني سـنة ١٩٣٦
بشكل علني وتم انتخاب عالل الفاسـي زعيمـا للحـزب وعنـد عـودة محمـد
ٔ
بلحسن الوزاني من فرنسا لم يرضى بالتشكيلة التي افرزتها نتائج المؤتمر
ٔ
ٔ
اثن ــاء غياب ــه ،فغ ــادر الكـتل ــة بش ــكل نه ــائي واس ــس جزب ــا جدي ــدا س ــماه
ٔ
الحركة القومية سنة ١٩٣٧م) (٥وبعد اندالع احداث بوفكران المؤلمة في
نواحي مكناس تم اعتقاله ونفيه ٕالى الصحراء ٕالى سـنة  ،١٩٤٦وقـد قـام
عــالل الفاســي بــدوره تغييــر اســم حــزب كـتلــة العمــل الــوطني ٕالــى الحركــة
الوطنية ثم ٕالى الحزب الوطني سنة ١٩٣٧م.
ٔ
ٔ
ٕاال ان توالي االحداث بسرعة خصوصا في مكناس ونظـرا النـدالع
التظــاهرات بشــكل قــوي ،قامــت ســلطات الحمايــة باعتقــال العديــد مــن
الزعم ــاء ال ــوطنيين م ــنهم ع ــالل الفاس ــي بتهم ــة تك ــوين حكوم ــة س ــرية
مناهضة للسلطان ،وقد تم نفيه ٕالى الغابون ولم يعـد ٕاال سـنة ١٩٤٦م،
في حين التحق كل مـن احمـد بالفـريج وعمـر بـن عبـد الجليـل بالمنطقـة
الش ــمالية االس ــبانية ،وبع ــد خ ــروج محم ــد اليزي ــدي م ــن الس ــجن اس ــتمر
نشـاط الحــزب الــوطني فــي المنطقــة الفرنســية بقيادتــه فقــد عــوض غيــاب
ٔ
عالل الفاسي اثناء فترة غيابه).(٦
ٔ
هذا فيما يخص مصير كـتلة العمـل الـوطني امـا بخصـوص الحركـة
الوطنيــة فــي الشــمال فـ ٕـالى حــدود ســنة ١٩٣٥م كــان عبــد الســالم بنونــة
ٔ
ال ـ ـرابط االساس ــي وخ ــط التواص ــل ال ــذي ارتك ــزت علي ــه العالق ــات ب ــين
المنطقتين ،لكن بعد وفاته في هـذه السـنة ووصـول فرانكـو ٕالـى السـلطة
في فرنسا سنة بعد ذلك)١٩٣٦م( وقع انقسام بين رؤية الحركة الوطنيـة
ٔ
فــي الجنــوب التــي عارضــت نظــام فرانكــو) (٧فــي حــين كــان موقــف اقطــاب
ٔ ٔ
الحرك ــة الش ــمالية مختل ــف تمام ــا فق ــد ناص ــروا فرانك ــو وراوا ان وص ــوله
للســلطة ربمــا يفيــد فــي تحقيــق مكاســب جديــدة ،وفعــال فقــد تــم تخفيــف
ٔ
الضــغط علــى العمــل الــوطني بالشــمال ،فتاســس حــزب ا ٕالصــالح الــوطني
ٔ
ٔ
فـ ــي  ١٨دجنبـ ــر ١٩٣٦م ،وعـ ــين علـ ــى راس وزارة االوقـ ــاف وسـ ــمح لـ ــه
ٕباصدار صحيفة الحرية.
بع ــد توس ــع نف ــوذ ح ــزب ا ٕالص ــالح ق ــام المق ــيم الع ــام االس ــباني
ٔ
بيكبيـدير بتشـجيع المكـي الناصـري علــى تاسـيس حـزب الوحـدة المغربيــة
للحفــاظ علــى نــوع مــن التــوازن ،وقــد وجــد فــي عــدم ورود اســمه ضــمن
ٔ
)(٨
الئحــة حــزب ا ٕالصــالح مبــررا لــذلك ،واصــدر جريــدة الوحــدة المغربيــة
لكن سياسة االنفراج والتفتح لم تدم طويال ،فمع اندالع الحرب العالميـة
الثانيــة تغيــرت الظــروف فــازدادت سياســة فرانكــو ص ـرامة بتعيــين اوركــاز
ٔ
ٔ
مقيما عاما جديد اعلن حظر االحزاب والحريات العامة.
ٔ
لم تستطع الحركة الوطنية المغربيـة منـذ نشـاتها تحقيـق مطالبهـا
ٔ
ا ٕالص ــالحية االساس ــية ف ــي ظ ــل نظ ــام الحماي ــة ،فانتقل ــت ٕال ــى المطالب ــة

ٓ
باالستقالل بعد الحـرب لعالمـة الثانيـة ،فقـد اتضـح ان المـدخل الحقيقـي
ٔ
للقيام با ٕالصالحات لن يتاتى ٕاال من خالل الحصول على االستقالل.
-------------------------------------------------------اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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٣٢

ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳍﺠﺮﻱ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺆﺭﺥ ﻣﻌﺎﺻﺮ
َ ﱠ
) ﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ (

أ.أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ
ﻣﺪرس ﻣﺴﺎﻋﺪ – ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
anwar_zanaty@mail.com

ٔ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟ ٔﺪراﺳﺔ:
اﻧــﻮر ﻤﺤﻣــﻮد زﻧ ــﺎﺗﻲ ،اﻠﻣﺟﺘ ﻣــﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳــﻲ ﻓ ــﻲ اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺮاﺑ ــﻊ
اﻠﻬ ﺟـ ــﺮي ﻤـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺸ ـ ــﻬﺎدة ﻤـ ــﺆرخ ﻤﻌﺎﺻـ ــﺮ )اﺑـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ــﺎن
اﻠﻗﺮﻃﺒـ ـ ـ ــﻲ( - .دورﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ـ ـ ــﺔ - .اﻠﻌـ ـ ـ ــﺪد اﻠﺮاﺑ ـ ـ ـ ــﻊ؛
ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠٠٩ص(www.historicalkan.co.nr ).٤١ – ٣٣

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

اﺑ ـ ـ ــﻦ َﺣﻴ ـ ـ ــﺎن) (1اﻠﻗﺮﻃﺒ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻠﻔﺘ ـ ـ ــﺮة ﻤ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ــﻴﻦ
)  ٤٦٩ – ٣٧٧ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ  ١٠٧٦ – ٩٨٧ /م (  ،وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
ٔ
ﻓﺘـ ــﺮة ﻋـ ــﺎﻤﺮة ﺑﺎﻻ ﺣـ ــﺪاث اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﺣﻴـ ــﺚ ﺸـ ــﻬﺪت
ﺴـﻴﻄﺮة اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻌﺎﻤﺮﻳــﺔ  ،ﺛـﻢ ﻋﺼــﺮ اﻠﻔﺘﻨـﺔ  ،وﺴــﻗﻮط اﻠﺨﻼﻓـﺔ اﻻ َﻤﻮﻳــﺔ ،
وﻘﻴـﺎم دول اﻠﻄﻮاﺋــﻒ  ،وﺗﻔـﺎﻘﻢ اﻠﺨﻄــﺮ اﻠﻨﺼـﺮاﻧﻲ  ،وﺗﻌــﺎﻇﻢ دور اﻠﻴﻬــﻮد ،
ٔ
ٔ
واﻧـﺪﻻع اﻠﻨﺰاﻋـﺎت اﻠﻌﺮﻘﻴــﺔ واﻠﻄﺎﺋﻔﻴـﺔ ) (٢وﺠﻣﻴﻌﻬـﺎ ا ﺣــﺪاث اﺛـﺮت ﺑـﻼ ﺸــﻚ
ٔ
ﻓـﻲ ﺧﺒﺮﺗــﻪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ وﺗﺮﻜــﺖ ٔاﺛـ ً
ـﺎرا واﺿـﺤﺔ ﻓــﻲ ﺛﻨﺎﻳــﺎ اﻋﻣﺎﻠـﻪ ؛ ﺣﻴــﺚ رﺻــﺪ
ٔ
وﺑﺪﻘـﺔ ﻤﺮﺣﻟــﺔ اﻠ ﻔــﺘﻦ واﻻﺿــﻄﺮاﺑﺎت اﻠﻣﺘﺘﺎﻠﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻓﺼــﻮر اﻠﻮﺿــﻊ
ٔ
اﻠﻌــﺎم ﺑــﺎن اﻠﺮﻋﻴــﺔ " ﻋــﺪﻤﻮا اﻠﺮاﻋــﻲ َاﻠﻌ ُﻨــﻮف ﻤﻨــﺬ ِﺣ َﻗــﺐ  ،ﻓﻨﺒــﺬوا اﻠﺳ ــﻼح
وﻜﻟﻔــﻮا ﺑـ ّ
ـﺎﻠﺘ ْﺮﻘﻴﺢ" ) ، (٣وﻧﺎﻓﺳــﻮا ﻓ ــﻲ ّاﻠﻨ َ ـ ِـﺐ  ،وﻋﻄ ﻟــﻮا اﻠﺟﻬــﺎد  ،وﻘﻌ ــﺪوا
ٔ
ِ ﺷ
ٔ
)(٤
ﻓ ـﻮٓ اﻻراﺋــﻚ ﻤﻗﻌــﺪ اﻠﺟﺒــﺎﺑﺮة "  ،وﺗــﻮﻠق اﻻ ﻤــﺮ " ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻻﻰﻣــﺎر،
ً
ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻳﺤء ﺑﻬﺎ َاﻠﻔ ُ
ﺘﺎﻏ )ﻞ(  ،وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎ ُاﻠﻌ ْﺟ ُﺐ" ). (٦
ﻜﺎﻧﻮا
وﻜــﺎن اﻠﻮﺿــﻊ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻓــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻔﺘــﺮة ﻘــﺪ ﺗ٥ﻴ ــﺮ ﺗ٥ﻴ ـ ًﺮا ﺠ ـ ً
ـﺬرﻳﺎ؛
ﻓﺒﻌــﺪﻤﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ﺗﺟﻣـ ـ ﻊ ﺑــﻴﻦ اﻠﺳ ــﻟﻄﺘﻴﻦ اﻠﺰﻤﻨﻴــﺔ واﻠﺮوﺣﻴ ــﺔ ،ﺠ ــﺎﻏ
ٔ
اﻠﺤﺎﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ) (٧اﻠﻣﻨﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﺮ) ٣٩٢- ٣٧٠ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ– ٩٨٠/
ٔ
١٠٠١م() ،(٨واﺑﻨـﺎﻩﻐ ﻤـﻦ ﺑﻌـﺪﻐ ) (٩ﻓــﺎﻧﺘﺰﻋﻮا ﻤﻨﻬـﺎ اﻠﺳـﻟﻄﺔ اﻠﺰﻤﻨﻴــﺔ )، (١٠
وﻜﺎﻧﺖ وﻓﺎة ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ ) ُاﻠﻣ َؤﻔﺮ ( ) (١١اﺑﻦ اﻠﻣﻨﺼﻮر اﻠﻌﺎﻤﺮي ﻓﺎﺗﺤـﺔ ﻠﻔﺘـﺮة
ٔ
ٔ
)(١٣
ﻤﻈــﻄﺮﺑﺔ ﻤــﻦ ﺗــﺎرﻳ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ) (١٢ﺑــﺪات ﺑﻌﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ ) ﺸ ــﻨﺟﻮل (
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺬي " ﺴﺎﻏ ﺗﺼﺮﻓﻪ واﻧﻔﻀ اﻻﻤﻮال ﻓـﻲﻰﻴـﺮ وﺠﻬﻬـﺎ ُ ،وﻧ ِﺳـﺐﺦاﻠﻴـﻪ اﺑﺎﻃﻴـ ء
اﻠﻗﻮل واﻠﻔﻌ ء ،واﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎﻠﻌﺳﻖﺮ ﻠﻟﺘﺤﺮر ﻤﻦ ﻧﻔـﻮٕ اﻠﻌﺎﻤـﺔ ) ،(١٤واﻧﺘﻬـق
ٔاﻻﻤﺮ ﺑﻗﺘﻟﻪ )ﻞ (١؛ ﻓﻔﺘﺢ ﻋﻟق ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ً
ﺑﺎﺑﺎ ﻠﻢ ُﻳ َﺳﺪﺦا ﻻ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻠﺪوﻠﺔ ﻜﻟﻬـﺎ،
ٔ
وﻜﺎن ٕﻠﻚ ا ً
ﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ دوﻠﺔ اﺦﻻ ﺴﻼم ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ.
ﺦ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻳـﺮذ ا ﻠـﺪﻜـﺘﻮر ﻤﺤﻣـﻮدﺦاﺴـﻣﺎﻋﻴ ء ان ﺗﻟـﻚ اﻻزﻤـﺔ "ﺠـﺪﻳﺮة ﺑـﺎ ن ﺗ ـﺤﺬ
اﻠﻌ ﻗــﻮل اﻠﺬﻜﻴ ــﺔ ،وﺗﻨ ــﺘى ﻤﻔﻖ ــﺮﻳﻦ ﻤﺨﻟﺼــﻴﻦ ﻳﺼ ــﻄﺒﻛ ﺗﻔﻖﻴ ــﺮﻫﻢ ﺑ ــﺎﻠﻣﺮارة
ٔ
وﻳﺤـﺎوﻠﻮن اﻠﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻋﻟــﺔ ٕﻠــﻚ اﻠــﺪاﻏ ا ﻠــﺬي اوﺗــق ﻤﻨــﻪ ﺑﻟــﺪﻫﻢ وﻤﺤﺎوﻠــﺔ
ﺗﻖــﻮﻳﻦ ﻤ ــﺮوع ﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻘﺘﺼــﺎدي اﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ" ) ،(١٦و ﻤــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻇﻬــﺮ ﻫ ــﺬا
ٔ
ُ
ٔ
ُ َ ْ )(١٧
اﻠﺟﻴ ء ﻤﻦ اﺑﻨﺎﻏ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒﺔ ﻤﻦ اﻤﻎﺎل اﺑﻦ َﺣﻴﺎن واﺑﻦ َﺣ ْﺰم  ،واﺑﻦ ﺸـﻬﻴﺪ
ﻤﻣﻦ ﺣﺎول ﻜ ء ﻤﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﻴﺪان ﻋﻟﻣﻪ ﺗﻗﺼق اﻠﺤﻗﻴﻗـﺔ واﻠﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻋـﻼﺞ
ﻠﻣﺤﻨـﺔ ﺑ ﻟــﺪﻫﻢ ) ، (١٨وﻠـﺬا ﻧﻟﻣــﺢ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑـﺎت اﺑــﻦ َﺣﻴـﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﺸــﻴﻮع
ٔ
ٔ
روح اﻠﻨﻗـﺪ ﻠﺪﻳـﻪ؛ ﻓﻨـﺮاﻐ ﻳﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ راﻳـﻪ وﺑﻮﺿـﻮح ؛ ﻓ ﻔـﻲ اﻳـﺎم دوﻠـﺔ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ
ٔ
"ﺴـﻟﻴﻣﺎن اﻠﻣﺳـﺘﻌﻴﻦ " ) ،(١٩وﺑﺪاﻳــﺔ " اﻠﻔﺘﻨـﺔ اﻠﺒﺮﺑﺮﻳـﺔ " ﻳــﺬﻜﺮ اﻧﻬـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ
ٔ
ـﺪادا َﻧﻖ ــﺪات ﺻـ ً
"ﺸـ ً
ـﻌﺎﺑﺎ َﻤ ــﺜﻮﻤﺎت ،ﻜﺮﻳﻬــﺎت اﻠﻣﺒ ــﺪا واﻠﻔﺎﺗﺤــﺔ  ،ﻘﺒﻴﺤـ ـﺔ
ِ
ِ
)(٢٠
ُاﻠﻣ ْﻨ َﺘ َﻬق واﻠﺨﺎﺗﻣﺔ . " ...
ُ
وﻳ ــﻴﺮ اﺑ ــﻦ َﺣﻴ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻧﺼﻮﺻ ــﻪﺦاﻠــق اﻠﻨﻬ ــﺐ اﻠ ــﺬي ﺣ ــﺪث ُﺑﻗ ْﺮﻃ َﺒ ــﺔ،
ٔ
ٔ
ُ
ٔ
واﺠﺘﻴـﺎح اﻠﺘـﺪﻤﻴﺮ ﺑـﻼ ﺣﺳـﺎج اﺣﻴـﺎﻏ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒـﺔ وﻫـﻮ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻠـﻪ اﺑﻟـﻛ اﻻ ﺛـﺮ ﻓــﻲ
ﺗﻖﻮﻳﻦ ﻓﻖﺮﻐ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ،واﻧﻌﻖﺲ ٕﻠﻚ ﻋﻟق ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗـﻪ اﻠﺘـﻲ اﺗﺳـﻣﺖ ﺑﺎﻠ ﺤـﺪة
ٔ
ٔ ٔ
واﻠﺤﺰن ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ﻳﻌﺘﻗﺪ ﺑﺎن اﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻳﻨﺒ٥ـﻲ ان ﺗﺤﺘـ ء ﻤﻖـﺎن اﻠﺼـﺪارة ﻓـﻲ
اﻠﻌﺎﻠﻢ اﺦﻻﺴﻼﻤﻲ  ،وﺗ ﻴﻊ ﻫﺬﻐ اﻠﺮوح ﻓﻲ ﻜ ء ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ).(٢١
ُ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ زاد ﻤﻦ اﺿﻄﺮاج اﻻوﺿﺎع ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ  -ﻻﺴﻴﻣﺎ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒـﺔ  -اﻘﺘ ﺤـﺎم
ُ
اﻠﺒﺮﺑــﺮ ) (٢٢ﻠﻬــﺎ ) ،(٢٣وﻧ ــﺮ ا ﻠــﺪﻤﺎر ﺑﻬــﺎ  ،ودﻓﻌ ــﺖ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒــﺔ ﺛﻣــﻦ ﻤﻗﺎوﻤﺘﻬ ــﺎ
ٔ
ٔ
اﻧﻬـﺎرا ﻤـﻦ ا ﻠـﺪﻤﺎﻏ  ،وﻘﺘ ـ ء اﻠﻖـﻎﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻫﻟﻬــﺎ ) ، (٢٤ودﺧﻟـﺖ اﻠـﺒﻼد ﺑﻌــﺪﻫﺎ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻤـﻦ اﻻ ﺣـﺪاث )ﻞ (٢واﺿـﻄﺮﺑﺖ اﻻوﺿـﺎع  ،واﺴـﺘﻣﺮت اﻠﻨﺰاﻋـﺎت
ٔ
ُ ٔ
ٔ
اﻠﺘﻲ ﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺒﺮﺑﺮ واﻠﺼﻗﺎﻠﺒﺔ ) (٢٦واﻫـ ء ُﻘ ْﺮﻃ َﺒـﺔ اﻧﻔ ﺳـﻬﻢ ،اﻻ ﻤـﺮ ا ﻠـﺬي
ﺠﻌـ ء اﺑـﻦ َﺣﻴ ـﺎن ﻳﻖـﻦ ﻠﻟﺒﺮﺑـﺮ ﻜﺮاﻫﻴــﺔ ﺸـ ﺪﻳﺪة ﺗ ـﻴﻊ ﻋﻟــق ﻇـﺎﻫﺮ ﺻــﻔﺤﺎت
ٔ
ﺗﺎرﻳﺨـﻪ ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻨــﺪد ﺑﻗﺳــﻮﺗﻬﻢ وﺣ ﻗــﺪﻫﻢ اﻠــﺪﻓﻴﻦ ﻋﻟــق اﻠﺪوﻠــﺔ اﻻﻧﺪﻠﺳــﻴﺔ،
ٔ
ٔ
ٔ
ور ﻰﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻗ :ﺑﻨﺎﻏ اﻠﺤﻈﺎرة اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ ﻤﻨﺬ اول ﻠﺤ ؤـﺔ ﻳﺘﻬﻴـﺎ ﻠﻬـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
ٔ
ٕﻠﻚ ) (٢٧وﻘﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﺑﻦ َﺣﻴﺎن ﺗﻟﻚ اﻻﺣﺪاث وﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴ ء دﻘﻴﻀ.

ٔ
واﻧﺘﻬــﺖ ﻫ ــﺬﻐ اﻠﻣﺮﺣﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻨﺔ  ٤١٧ﻫ ـ ـ  ١٠٢٦ /م  ،ﺣ ــﻴﻦ ا ﺠﻣ ــﻊ
ٔ
ٔاﻫ ـ ء ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒــﺔ ﺑﺮﺋﺎﺴــﺔ اﻠ ــﻮزﻳﺮ ٔاﺑــﻮ َ
اﻠﺤـ ْـﺰم ﺑــﻦ َﺠ ْﻬ ـ َـﻮر ﻋﻟــق رد اﻻ ﻤــﺮﺦاﻠــق ﺑﻨ ــﻲ
ا َﻤ ّﻴــﺔ) ، (٢٨واﺗﻔﻗ ــﻮا ﻋﻟــق ﻤﺒﺎﻳﻌ ــﺔ ﻫ ــﺎم ﺑــﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒــﺪ ﺌ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ
اﻠـﺮﺣﻣﻦ اﻠﻨﺎﺻـﺮ ) ، (٢٩وﺗﻟﻗــﺐ ﺑﺎﻠﻣﺳـﺘ ؤﻬﺮ ) . (٣٠وﺑﻌـﺪ ٕﻠــﻚ ﺧـﺮﺞ ﻋﻟﻴــﻪ،
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ ) ُاﻠﻣ ْﺳ َﺘ ْﻖـ ﻔﻲ ( ﺴﻨﺔ  ٤١٤ﻫ ـ  ١٠٢٣ /م ،وﻳـﺬﻜﺮ اﺑـﻦ
َﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﻠﻣﺳﺘﻖـﻔﻲ ﻘﻮﻠﻪ " وﻠﻢ ﻳﻖﻦ ﻫﺬا اﻠﻣﺳـﺘﻖـﻔﻲ ﻤـﻦ ﻫـﺬا
ُ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻ ﻤـﺮ ﻓــﻲ ِو ْرد وﻻ َﺻـ َـﺪر ،ﺦواﻧ ﻣــﺎ ارﺴــﻟﻪ ﺌ ﺗﻌـﺎﻠق ﻋﻟــق اﻫ ـ ء ُﻘ ْﺮﻃ َﺒــﺔ ﻤﺤﻨــﺔ
وﺑﻟﻴــﺔ" ) ،(٣١وﻫــﺬاﺦان دل ﻋﻟــق ﺸ ـﻲﻏﺦﻓﺎﻧﻣــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻟــق ﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﺑــﻦ َﺣﻴــﺎن
ٔ
ﻠﻼﺣﺪاث ورﺻﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﺸﺒﻪ ﻳﻮﻤﻴﺔ وﺑﻄﺮﻳﻗﺔ ﻧﺎﻘﺪة.
ٔ
وﻧﺘﻴﺟـ ـ ــﺔ ﻠﺘﻟـ ـ ــﻚ اﻻﺣـ ـ ــﺪاث ﺗﻗﻟﺼـ ـ ــﺖ ﺑﺎﻠ ﻈـ ـ ــﺮورة ﻘـ ـ ــﻮة ُ
اﻠﺳـ ـ ــﻟﻄﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ
ٔ
اﻠـﺪاﺧ ء) ،(٣٢وﻫــﻮ ﻤـﺎ اﻧﻌﻖــﺲ اﻳ ﻈـ ًـﺎ ﻋﻟـق ﻓﻖــﺮ اﺑــﻦ َﺣﻴـﺎن؛ ﻓﺤــﺎول ﻤﻎ ـ ء
ٔ
ٔ
ﻰﻴﺮﻐ ﻤﻦ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻨﺎﺑﻬﻴﻦ ﻤﻦ اﻤﻎﺎل اﺑـﻦ َﺣ ْـﺰم ان ﻳﻌﻣـ ء ﻋﻟـق ﺗﺤﻗﻴـﻀ
ٔ
و ﺣ ــﺪة اﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ وﺗﻗﻮﻳـ ــﺔ ﺴـ ــﻟﻄﺔ اﻠﺨﻼﻓـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺠﺪﻳـ ــﺪ )(٣٣؛ ﻓﻨ ـ ـﺮاﻐ ﻳﻌﺘـ ــﺪ
ٔ
ٔ
"ﺑﺎﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ" او و ﺣــﺪة اﻻﻧـﺪﻠﺲ؛ وﻠــﺬا ﻜـﺎن ﻳﺳــﺘﺨﺪم ﻜﻟﻣـﺔ اﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻤ ـﺮ ًارا
ٔ
وﺗﻖ ـ ـ ـﺮ ًارا ﻓﻴ ﻗـ ـ ــﻮل " ﺴ ـ ـ ــﻟﻄﺎن اﻠﺟﻣﺎﻋـ ـ ــﺔ " و"ﺦاﻤ ـ ـ ــﺎم اﻠﺟﻣﺎﻋـ ـ ــﺔ " و"اﻤﻴ ـ ـ ــﺮ
اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ" ).(٣٤
ًٔ
ٔ
ﻠﻼﻧـﺪﻠﺲ ﻳﺘﺼـﺪع ﺸ ً
ـﻴﺜﺎ اﺛﻨـﺎﻏ ﻓﺘـﺮة
ـﻴﺜﺎ ﻓ
وﺑﻴﻨﻣـﺎ ﻜـﺎن اﻠﺒﻨـﺎﻏ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ
ٔ
اﻠﺼـ ـﺮاع ﻋﻟ ــق اﻠﺨﻼﻓ ــﺔ ﺑ ــﻴﻦ ﻤ ــﻦ ادﻋﺎﻫ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻓـ ـﺮاد اﻠﺒﻴ ــﺖ اﻻ َﻤ ــﻮي وﻤ ــﻦ
ٔ
اﻋﻗﺒــﻮﻫﻢ ﻤــﻦ ﺑﻨــﻲ َﺣ ّﻣــﻮد )ﻞ ، (٣اﻧﻬ ــﺎر اﻠﺒﻨــﺎﻏ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﺠﻣﻟــﺔ  ،وﺿ ــﺎﻋﺖ
ٔ
ٔ
اﻠﻮﺣــﺪة  ،وﺗ ﻔ ــﺮ ٓ اﻤــﺮ اﻠﺟﻣﺎﻋ ــﺔ ) ، (٣٦وﻓــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻻﺛﻨــﺎﻏ اﺠﺘﻣ ــﻊ ﺸ ــﻴﻮخ
ٔ
ُ
ُﻘ ْﺮﻃ َﺒﺔ واﻠﻮزراﻏ ﺑﺮﺋﺎﺴﺔ اﺑﻲ اﻠﺤﺰم ﺑﻦ َﺠ ْﻬ َﻮر واﺗﻔﻗﻮا ﻋﻟق ﺧﻟﻊ ُاﻠﻣ ْﻌ َﺘ ﺪ ﺑﺎب
ﺷ
– ا ﺧـﺮ ﺧﻟ ﻔـﺎﻏ ﺑﻨـﻲ ا َﻤ ّﻴــﺔ  -ﺦواﺑﻄـﺎل رﺴـﻢ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ﺠﻣﻟـﺔ ) ،(٣٧وﻧـﻮدي ﻓــﻲ
َّ ٔ
ُْ َُ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺴــﻮا ٓ واﻻ رﺑــﺎك؛ اﻻ ﻳﺒﻗ ـق ﺑﻗﺮﻃﺒــﺔ ا ﺣ ــﺪ ﻤــﻦ ﺑﻨــﻲ اﻤﻴــﺔ ،وا ﻻ ﻳﻖ ــﻨﻔﻬﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ا ﺣـﺪ ﻤـﻦ اﻫـ ء اﻠﻣﺪﻳﻨـﺔ  ،واﻧﺘﻬـق ﺑـﺬﻠﻚ ا ﻤـﺮ ﺑﻨـﻲ ا َﻤ ّﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺪﻠﺲ وزاﻠـﺖ
ٔ
ٔ
ﺧﻼﻓﺘﻬﻢ واﻧﻗﻄﻌﺖ اﻠﺪﻋﻮة ﻠﻬﻢ ) ،(٣٨واﺛـﺮت ﺗﻟـﻚ اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﺗـﺎﺛﻴﺮا ﺑﺎﻠً ٥ـﺎ ﻓـﻲ
ﻓﻖ ــﺮ اﺑـ ــﻦ َﺣﻴـ ــﺎن ،وﺠﻌﻟﺘـ ــﻪ ﻳﺘـ ــﺎﺑﻊ ﻤﺼـ ــﻴﺮ دوﻳـ ــﻼت اﻠﻄﻮاﺋـ ــﻒ ،وﻳﺮﺻـ ــﺪ
ٔ
اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻮﻘﺎﺋﻊ  ،ورﻜﺰ ﻋﻟق اﻧ ﻔـﺮاط و ﺣـﺪة اﻻﻧـﺪﻠﺲ وﺗﻔـﺮ ٓ ﻤﻟﻖﻬـﺎﺦاﻠـق
ٔ
دوﻳـﻼت ﻃﺎﺋﻔﻴــﺔ ) ،(٣٩واﻘﺘﺳــﺎﻤﻬﻢ اﻠ ﻗــﺎج اﻠﺨﻼﻓـﺔ؛ ﻓﻮﺻــﻔﻬﻢ اﺑــﻦ َﺣﻴــﺎن
ٔ
ﺑﺎﻧﻬﻢ " اﻤﺮاﻏ اﻠﻔﺮﻘﺔ اﻠﻬﻣ ء) (٤٠اﻠﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓ ء َو َو َﻜ ء" ).(٤١
ٔ
ٔ
ُ
ٔ
اﻤـﺎ ﻓــﻲ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒـﺔ ﻓ ﻗــﺪ اﺠﺘﻣـﻊ ﻜﺒــﺎر ا ﻫﻟﻬـﺎ ﺑﻌــﺪﺦاﻠ٥ـﺎﻏ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ،واﺴــﻨﺪوا
ٔ
اﻻﻤﺮﺦاﻠق اﺑـﻦ َﺠ ْﻬ َـﻮر  ،وﻜـﺎن ﻤ ـﻬﻮرًا ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﺑﺟﺪارﺗـﻪ وﻜـﻔﺎﻏﺗـﻪ ﻠﺘﻗ ﻟـﺪ ﻫـﺬا
ُ
ٔ
اﻠﻣﻨﺼ ــﺐ ) ،(٤٢واﺑﺘﻖ ــﺮ ﻻﻫـ ـ ء ُﻘ ْﺮﻃ َﺒ ــﺔ ﻧ ؤﺎﻤـ ـ ًـﺎ ﺠﺪﻳ ـ ًـﺪا ﻠﻟﺤﻖ ــﻢ ﻘﺎﺋﻣ ـ ًـﺎ ﻋﻟـ ــق
َ ٔ
ٔ
اﻠ ـﻮر ذ ،ورا ذ اﺑــﻦ ﺣﻴـﺎن اﻧــﻪ ﻠـﻢ ﻳﺳــﺘﺒﺪ ﺑﺎﻠﺳـﻟﻄﺔ ﻜﻣــﺎ اﺴـﺘﺒﺪﻰﻴــﺮﻐ ﻤــﻦ
ُ
ٔ
ﻤﻟ ــﻮ اﻠﻄﻮاﺋ ــﻒ،ﺦواﻧ ﻣ ــﺎ ﻜ ــﻮن ﻤﺟﻟﺳ ـ ًـﺎ ﻠﻟﺤﻖ ــﻢ ﻤ ــﻦ ﺸ ــﻴﻮخ اﻫـ ـ ء ُﻘ ْﺮﻃ َﺒ ــﺔ
ٔ
ٔ
واﻧﺘﺨـﺐ اﻤﻴﻨـ ًـﺎ ﻠﻬـﺬا اﻠﻣﺟﻟــﺲ  ،وﻜــﺎن ﻻ ﻳﺼـﺮف اﻤ ـ ًﺮاﺦاﻻ ﺑﻌـﺪ اﻠﺮﺠــﻮعﺦاﻠــق
ٔ
ﺠﻣﺎﻋــﺔ اﻠ ــﻴﻮخ ﻫــﺆﻻﻏ ) ،(٤٣وﻜــﺎن ﻤــﻦ ﺠ ـﺮاﻏ ٕﻠــﻚ ان اﺧﺘــﺎر اﺑــﻦ َﺣﻴــﺎن
ٔ
اﻠﻣﻗـﺎم ﻓــﻲ ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻇ ـ ء َ
اﻠﺟﻬـ ِـﺎو َرة ﻻﻧﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻧ ؤــﺮﻐ ﺧﻴــﺮ ﺑﻴﺜــﺔ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻬــﺎ ان ﻳ ﺳ ــﺟ ء ا ﺣ ــﺪاث ﻋﺼ ــﺮﻐ ،وﻓﻴﻬ ــﺎ اﺴ ــﺘﻄﺎع ان ﻳﻌﺒ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺴ ــﻟﺒﻴﺎت
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻣﺰ ٓ اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻋﻟق ﻫﺬا اﻠﻨﺤﻮ  ،وﻘﺪ اﻧﺘﻗﺪ
ﻤﻟـ ـ ــﻮ اﻠﻄﻮاﺋـ ـ ــﻒ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻋﺼـ ـ ــﺮﻐ ﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺮﺑ ﺑﻌ ﻈـ ـ ــﻬﻢ ﻠ ـ ـ ــﺒﻌ ، :
واﺴﺘﻌﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻠﻨﺼﺎر ذ ﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ.
ٔ
وﺑﺼ ـ ـ ــﻔﺔ ﻋﺎﻤ ـ ـ ــﺔ – وﻜﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ــﺮ ذ ا ﻠ ـ ـ ــﺪﻜـﺘﻮر ﻤﺤﻣ ـ ـ ــﻮدﺦاﺴ ـ ـ ــﻣﺎﻋﻴ ء – ان
"اﻻﻧﺘﻖﺎﺴــﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣﻴ ــﺎة اﻠ ــﻌﻮج ﻠﻴﺳ ــﺖ ﺸـ ـ ًﺮا ﻤﺳ ــﺘﻄﻴ ًﺮا ﻋﻟ ــق
ﻃﻮل اﻠﺨﺾ؛ ﺑ ء ﻘﺪ ﺗﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﻳﺟﺎﺑﻴﺎت ﺑﺼـﺪد اﻠﻔﻖـﺮ وﺗﻄـﻮرﻐ ،ﺦا ٕﻰﺎﻠﺒ ًـﺎ
ٔ
ﻤ ــﺎ ﺗﻔ ﻈـ ــﻲﺦاﻠ ــق اﺴـ ــﺘﻨﻔﺎر اﻠﻨﺨﺒ ــﺔ اﻠﻣﻔﻖـ ــﺮة ﻻﺴـ ـﺘﻗﺮاﻏ اﺴـ ــﺒﺎج وﻋﻟـ ـ ء ﺗﻟـ ــﻚ
اﻻﻧﺘﻖﺎﺴﺎت" ). (٤٤
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٣٤

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

وﻋﻟ ــق اﻠﺼـ ــﻌﻴﺪ اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي وﺑﻌـ ــﺪ اﻧﻬﻴـ ــﺎر و ﺴ ــﻗﻮط اﻠﺨﻼﻓـ ــﺔ ﺣـ ــﺪﺛﺖ
اﻻﻧﺘﻖﺎﺴﺔ وﻋﻢ اﻠﻖ ﺳـﺎد اﻻﻘﺘﺼـﺎدي )ﻞ (٤وﺗـﺪﻫﻮر اﻠﻌﻣـﺮان ،وﺣﻔـ ء اﻠﻌﺼـﺮ
ٔ
ﺑﺎﻻزﻤﺎت اﻠق ﺣﺪ اﻠﻣﺟﺎﻋﺔ ٔواﻓ ء ﻧﺟﻢ ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒﺔ ﻋﻣﺮاﻧﻴ ًـﺎ وﺑ ً
ـﺮﻳﺎ ،وﺻـﻮر اﺑـﻦ
ﺦ
ٔ
ً
َﺣﻴ ــﺎن اﻠﻮﺿ ــﻊ ﻘ ــﺎﺋﻼ " ...وﻃﻣﺳ ــﺖ اﻋ ــﻼم ﻘﺼ ــﺮ اﻠﺰﻫـ ـﺮاﻏ ) .....(٤٦ﻓﻄـ ــﻮ ذ
ٔ
ﺑﺨﺮاﺑﻬـﺎ ﺑﺳـﺎط اﻠــﺪﻧﻴﺎ وﺗ٥ﻴـﺮ ﺣﺳـﻨﻬﺎ ،ﺦا ٕ ﻜﺎﻧــﺖ ﺠﻨـﺔ اﻻر ك ،ﻓﻌـﺪا ﻋﻟﻴﻬــﺎ
ٔ
ٔ
ﻘﺒ ء ﺗﻣﺎم اﻠﻣﺎﺋﺔ ﻤﻦ ﻜﺎن اﺿﻌﻒ ﻘﻮة ﻤﻦ ﻓﺎرة اﻠﻣﺳﻚ  ،واو ﻫـﻦ ﺑﻨﻴـﺔ ﻤـﻦ
ﺑﻌﻮﺿ ـ ــﺔ اﻠﻨﻣ ـ ــﺮو ٕ  ،و ﺌ ﻳ ﺳ ـ ــﻟﺾ ﺠﻨ ـ ــﻮدﻐ ﻋﻟ ـ ــق ﻤ ـ ــﻦ ﻳ ـ ــﺎﻏ  ،ﻠ ـ ــﻪ اﻠﻌـ ـ ــﺰة
واﻠﺟﺒﺮوت" ).(٤٧
)(٤٨
وﺗﺤﻮﻠـﺖ اﻠﻣـﺪن اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ اﻠﻣﺰدﻫـﺮةﺦاﻠـق ﻘـﻼع وﺣﺼـﻮن ﻋﺳـﻖﺮﻳﺔ
ٔ
اﻻ ﻤ ــﺮ اﻠ ــﺬي ﻠ ﻗ ــﻲ ﺗﻨﺪﻳ ــﺪ اﺑ ــﻦ َﺣﻴـ ـﺎن ،وﻳ ــﻴﻊ ٕﻠ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻔﺤﺎت ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ
ٔ
" اﻠﻣﺘ ــﻴﻦ" وﻤﻎ ــﺎل ﻋﻟ ــق ٕﻠـ ــﻚ ﻤ ــﺎ ا ﺸ ــﺎرﺦاﻠﻴ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻓﻄﻨ ــﺔ ﺑﺎﻠ ٥ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺴـ ــﻮﻏ
ٔ
َ َ ْ َ ْ )(٤٩
اﻻ ﺣــﻮال اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ ﻧﺘﻴﺟ ــﺔ اﻠﻮﺿ ــﻊ اﻠﻣﺘ ــﺮدي ﻓ ــﻲ ﺑﻣﺪﻳﻨ ــﺔ ﺑﻄﻟﻴ ــﻮ
ْ
ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻠﻨﺰاع ﺑﻴﻦ
اﻠﻣﻌﺘﻈﺪ ﺑﻦ َﻋﺒﺎد واﻻ ْﻓ َﻄـﺲ؛ ﻓ ﻗـﺎل " ﺑﻗﻴـﺖ َﺑ َﻄﻟ َﻴ ْـﻮ
ٔ
ِٔ
ً
ﻤﺪة ﺧﺎﻠﻴﺔ اﻠﺪﻜﺎﻜﻴﻦ واﻻﺴﻮا ٓ ﻤﻦ اﺴﺘﺜﺼﺎل اﻠﻗﺘ ء ﻻﻫﻟﻬﺎ ﻓـﻲ وﻘﻌـﺔ اﺑـﻦ
ٔ
ٔ
َﻋﺒ ــﺎد ﻫ ــﺬﻐ ﺑﻔﺘﻴـ ــﺎن اﻰﻣ ــﺎرﺦاﻻ اﻠ ـ ــﻴﻮخ واﻠﻖﻬ ــﻮل ا ﻠـ ــﺬﻳﻦ اﺻ ــﻴﺒﻮا ﻳﻮﻤﺜـ ــﺬ .
ﻓﺎﺴ ــﺘﺪﻠﻟﺖ ﺑ ــﺬﻠﻚ ﻋﻟـ ــق ﻓ ــﻮ اﻠﻣﺼ ــﻴﺒﺔ )٠ﻞ( "؛ ﻓﺘﻮﻘـ ــﻊ ﺑﺮﻩﻳ ــﺔ ﺛﺎﻘﺒ ــﺔ ﻋ ﻣـ ــﺎ
ﺴﻴﺤ ء ﺑﻌﺪ ٕﻠﻚ ﻤﻦ ﻜﻮارث اﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻧﺘ ﺮت ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ " ُ
اﻠﻖ َﻮر اﻠﻣﺟﻨـﺪة " )١ﻞ( ﻧﺘﻴﺟـﺔ ﻠﻖـﻎـﺮة اﻠﺤـﺮو ج
ْ
ٔ
اﻻﻫﻟﻴﺔ ،ﻓﻨﺰل ﺠﻨﺪ دﻤ ﻀ ﻓﻲ ﻜﻮرةﺦاﻠ ِﺒﻴ َـﺮة )٢ﻞ(  ،وﺠﻨـﺪ َﺣ ْﻣـ ﻓـﻲ ﻜـﻮرة
ٔ
ﺦاﺸـ ِـﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ )٣ﻞ( وﺠﻨ ــﺪ اﻻردن ﻓــﻲ ﻜ ــﻮرة ﻤﺎﻠﻄــﺔ  ،وﺠﻨ ــﺪ ِﻘﻨ ْﺳـ ِـﺮﻳﻦ ﻓ ــﻲ ﻜ ــﻮرة
ﺑﺎﺠـﺔ٤)،ﻞ( وﺑﻌ ﻈــﻬﻢ ﺑﻖـﻮرة ُﺗـ ْـﺪ ِﻤﻴﺮ )ﻞﻞ(  ،ﻓﻬـﺬﻐ ﻤﻨــﺎزل اﻠﻌـﺮج اﻠ ــﺎﻤﻴﻴﻦ،
وﺑ ﻗـﻲ اﻠﻌـﺮج واﻠﺒﺮﺑــﺮ واﻠﺒﻟـﺪﻳﻮن ﺸـﺮﻜﺎﻏﻫﻢ  ،ﻜﻣــﺎ ﺗﻌـﺎﻇﻢ "ﺦاﻘﻄـﺎع اﻠﺘﺟــﺎر"
ﻧﺘﻴﺟﺔ ﺸﺮاﺋﻬﻢ ﺑﻌ :ﺦاﻘﻄﺎﻋﺎت اﻠﺨﻟﻔﺎﻏ واﻠﻮﻻة )٦ﻞ(  .وﻓﻲ ﻇ ء ﻫـﺬا اﻠﺤﻖـﻢ
ٔ
اﺿـﻄﺮج اﻠﻮﺿــﻊ اﻻﻘﺘﺼـﺎدي  ،واﺸــﺘﺪ اﻠ٥ـﻼﻏ واﻧﺘ ــﺮت اﻻوﺑﺜـﺔ  ،وﻋﻣــﺖ
ٔ
اﻠﻖﻮارث  ،واﻧﻌﺪم اﻻﺴﺘﻗﺮار واﻻﻤﻦ )٧ﻞ(.
ٔ
ٔ
وﻠﺟــﺎ اﻠﻣﻟــﻮ ﻤــﻦ اﺠ ـ ءﺦارﺿــﺎﻏ ﻧــﺰواﺗﻬﻢ وﺗﺤﻗﻴــﻀ ﻠــﺬاﺗﻬﻢﺦاﻠــقﺦاﺛﻗــﺎل
ﻜﺎﻫـ ء رﻋﺎﻳـﺎﻫﻢ ﺑﺎﻠ ﻈـﺮاﺋﺐ )٨ﻞ(؛ ﻓـﺎﻧﻌﻖﺲ ٕﻠــﻚ اﻠﻮﺿـﻊ ﻋﻟـق ﻜـﺘﺎﺑـﺎت اﺑــﻦ
ٔ
َﺣﻴـﺎن ﻓﻮﺻـﻒ ٕﻠـﻚ اﻠﻮﺿـﻊ اﻠﻣﺘـﺮدي ﻓــﻲ ﻤـﺮارة واﺿـﺤﺔ ﺑﻗﻮﻠـﻪ " ﻓﻣـﺎ اﻘــﻮل
ٔ
ٔ
ﻓــﻲ ار ك ﻓﺳــﺪ ﻤﻟﺤﻬــﺎ اﻠ ــﺬي ﻫــﻮ اﻠﻣﺼــﻟﺢ ﻠﺟﻣﻴ ــﻊﻰـاـﺬﻳﺘﻬﺎ ﷲ ﻫ ـ ء ﻫ ــﻲﺦا ﻻ
ٔ
ﻤ ـﻔﻴﺔ ﻋﻟــق ﺑﻮارﻫــﺎ واﺴﺘﺜﺼـﺎﻠﻬﺎﷲ وﻠ ﻗــﺪ ﻃﻣــق اﻠﻌﺟـﺐ ﻤــﻦ اﻓﻌــﺎل ﻫــﺆﻻﻏ
ٔ
اﻻﻤﺮاﻏ ...
ٔ
)٩ﻞ(
اﻤﻮر ﻠﻮ ﺗﺪﺑﺮﻫﺎ ﺣﻖﻴﻢ ﺦا ٕن ﻠﻨﻬق وﻫﺒﺐ ﻤﺎ اﺴﺘﻄﺎﻋﺎ
ٔ
وﻋﻟـق اﻠﺼـﻌﻴﺪ اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ ﺸـﻬﺪ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻇـ ء اﻠﺨﻼﻓــﺔ
واﻠﺤﺟﺎﺑـﺔ ﻤﺮﺣﻟـﺔ اﻠﻣــﺰﺞ واﻻﻧﺼـﻬﺎر ﺑـﻴﻦ اﻠﻌﺮﻘﻴــﺎت اﻠﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻠﻴ ﺤـﺪث ﻧــﻮع
ِ
ٔ
ٔ
ﻤ ـ ﻦ اﻠﺘﺟــﺎﻧﺲ ﻠــﻢ ﺗ ــﻬﺪﻐ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻤــﻦ ﻘﺒ ـ ء ؛ﺦا ﻻ ان اﻠﺳــﺨﺎﺋﻢ اﻠﻌﺮﻘﻴ ــﺔ
واﻻﻘﻟﻴﻣﻴــﺔ ﻋ ــﺎدت ﻤــﺮة ٔا ﺧ ــﺮ ذ ﻠﺘ ــﺆﺛﺮ ﺴـ ً
ـﻟﺒﻴﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺘﺟ ــﺎﻧﺲ ،وﻠﺘﻣ ــﺰ ٓ
ﺦ
ٔ
وﺣـﺪة اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻤــﻦ ﺠﺪﻳــﺪ) (٦٠ﺑ ؤﻬــﻮر اﻠﻨﺰﻋــﺔ اﻠﻌﻨﺼــﺮﻳﺔ ؛ وﻠــﺬا ﻠــﻢ ﻳ٥ــﺐ
ٔ
َ ٔ ًٔ
ﻈﺎ ان ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻨﺰﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻓـﻲ ﺗﻟـﻚ اﻠﻔﺘـﺮة
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻳ
ٔ
و ٕﻠـﻚ ﻤـﻦ ﺧـﻼل ﺣﺪﻳﻎـﻪ ﻋـﻦ اﺠﺘﻣــﺎع ﺧـﺎزﻧﻲ ﺑﻴـﺖ اﻠﻣـﺎل ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ اﻻﻤﻴــﺮ
ﻤﺤﻣـﺪ  ،وﻫﻣــﺎ " ﻋﺒــﺪ ﺌ ﺑــﻦ ﻋﻎﻣــﺎن ﺑــﻦ ﺑﺳــﻴ ء  ،وﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ وﻠﻴــﺪ ﺑــﻦ
ٔ ٔ
ﻰـﺎﻧﻢ " واﺴــﺘﺪﻋق اﻻ ﻤــﺮ ان ﻳﻖـﺘـﺐ اﺑــﻦﻰــﺎﻧﻢ ﻜـﺘﺎﺑـ ًـﺎ ﻘـﺪم ﻧﻔﺳــﻪ ﻓﻴــﻪ  ،ﻓﻣــﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ﻜــﺎن ﻤــﻦ اﺑــﻦ ﺑﺳــﻴ ءﺦا ﻻ ان ﻘــﺎم ﻠــﻪ " و ﺌ ﻻ اﻃﺒــﻊ ﻜـﺘﺎﺑــﺎ ﺗﺘﻗــﺪﻤﻨﻲ اﻧــﺖ
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻪ  ،واﻧﺎ ﺸﺎﻤﻲ واﻧﺖ ﺑﻟﺪي " ). (٦١
ٔ
وﻳ ـﻴﺮ اﻳ ﻈ ًـﺎﺦاﻠــق اﻠﻔﺘﻨـﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﻴﻣﻴـﺔ واﻠﻣ ﻈـﺮﻳﺔ ﻓﻗــﺎل " وﻜـﺎن اﺑﺘــﺪاﻏ
ٔ ٔ
ٔ
ﻓﺘﻨـﺔ اﻫـ ء اﻠﺟﺰﻳـﺮة واﻧﺒﻌﺎﺛﻬـﺎ ﺑﺎﻠﻣﻌﺼــﻴﺔ ﺑـﻴﻦ اﻠﻴﻣﺎﻧﻴـﺔ واﻠﻣ ﻈـﺮﻳﺔ ان اﻃﻟــﻀ
ٔ
ﺑﻌ ﻈـ ــﻬﻢ ﻋﻟ ـ ــق ﺑﻌـ ـ ـ  :اﻠ ٥ـ ــﺎرات وا ﺴ ـ ــﺘﺤﻟﻮا اﻠﺤﺮﻤ ـ ــﺎت وﺗﺨﻟ ﻗ ـ ــﻮا ﺑ ـ ــﺎﺧﻼ ٓ

ٔ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴ ــﺔ ،واﺗ ﺨـ ــﺬوا اﻠﺤﺼ ــﻮن واﻠﻣﻌﺎﻘ ـ ـ ء اﻠﻣﻨﻴﻌـ ــﺔ ﻓ ــﺎرﺗﻗﻮا اﻠﻴﻬـ ــﺎ وا ٕ ﻠـ ــﻮا
اﻠﺒﺳﺎﺋﺾ " ).(٦٢
ٔ
وﻘـ ــﺪ ﻜﺎﻧ ـ ــﺖ ﻫﻨ ـ ــﺎ ﻃﺒﻗ ـ ــﺔ اﻻ ﻤ ـ ـﺮاﻏ واﻠﺤﻖ ـ ــﺎم و ٕوو اﻠﻎـ ـ ـﺮاﻏ واﺻ ـ ــﺤﺎج
اﻠﻮﻇ ــﺎﺋﻒ اﻠﻖﺒ ــﺮ ذ ،وﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳﻣﺘﻟﻖ ــﻮن ﺛ ــﺮوات ﻃﺎﺋﻟ ــﺔ ﺗﻣﻎﻟ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻠ ﻈـ ــﻴﺎع
اﻠﻮاﺴ ــﻌﺔ  ،واﻠﻗﺼـ ــﻮر اﻠﺨﺎﺻ ــﺔ  ،وﺗﻔﻨﻨـ ــﻮا ﻓـ ــﻲ ﺻ ــﻨﻮف ﻤـ ــﻦ اﻠﺒـ ــﺬخ )،(٦٣
ٔ
واﻠﻨــﺎﻇﺮﺦاﻠ ــق رواﻳــﺎت اﺑ ــﻦ َﺣﻴ ــﺎن ﻳﺟــﺪ ان اﻠ٥ﺎﻠ ــﺐ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﺗﺼ ــﻮﻳﺮﻐ ﻤﻎﺎﻠ ــﺐ
اﻠﻄﺒﻗـﺔ اﻠﺤﺎﻜﻣــﺔ  ،و ﻠـﻢ ﻳ٥ــﺐ ﻋﻨـﻪ ﺗﺼــﺮﻓﺎت اﻠﺤﻖـﺎم وﺸــ٥ﻔﻬﻢ ﺑﺎﻠﺒﻨـﺎﻏﺦاﻠــق
ﺣﺪ اﺦﻻﺴﺮاف واﻠﺒﺬخ وﻳﺘ ﻈـﺢ ﻫـﺬا ـ ﻓﻴﻣـﺎ ﻧﻗﻟـﻪ ﻋـﻦ ﻤﻌﺎوﻳـﺔ ﺑـﻦ ﻫ ـﺎم ـ ﻋﻨـﺪ
ٔ
ٔ
ٕﻜـﺮﻐ ﻠﻗﻴــﺎم اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑﺘﺤﺳــﻴﻦ ﻘﺼــﺮ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ﻓﻴ ﻗــﻮل اﻧــﻪ ﺑﻟــﻛ ﻤــﻦ
ُﺗﺤ َﺳـﻴﻨﻪﺦاﻳــﺎﻐ ﻤﺒﻟً ٥ـﺎ " َﺗ َﻮﻓـ ْـﺖ ﺑـﻪ اﻠﻖﻣــﺎل  ،واﻜـﺘﺳـﺒﺖ اﻠﺟﻣــﺎل  ،ﻓ ــﻔﻴﺖ
ٔ
ﺑﻪ ادواﻏ اﻠﻨﻔﻮ  ،وﺿﺮج ﺑﺤﺳﻨﻬﺎ اﻠﻣﻎ ء " ).(٦٤
ٔ
ﻜﻣـﺎ رﺻـﺪ اﺑـﻦ َﺣﻴـﺎن اﻧﺤـﺮاف ُ
اﻠﺤﺟـﺎج واﻠـﻮزراﻏ  ،واﺴـﺘﻄﺎع ان ﻳﻟ ﻗـﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻈﻮﻏ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎة اﻻﻤﺮاﻏ ﻤـﻦ ﺧـﻼل اﻠﻣﻌﺎﻳ ـﺔ ،وﻘـﺪ ا ﺸـﺎرﺦاﻠـق ﻤـﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺻ ــﺎج اﻫـ ـ ء اﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ ﻤ ــﻦ ﻧ ﻔـ ــﺎ ٓ وﻘﻟ ــﺔ وﻓ ــﺎﻏ وﻤﻴ ـ ـ ء ﻤ ــﻊ ﻤـ ــﻦ ﻳﺒﻗ ــق ﻓـ ــﻲ
ٔ
اﻠﻣﻨﺼــﺐ  ،ﻜﻣــﺎ ﻠــﻢ ﻳ٥ــﺐ ﻋﻨــﻪ ان ﻳﺼــﻮر ﺑﻌ ـ  :ﺗﺟــﺎوزات ا ﻠــﻮﻻة وﻇﻟﻣﻬ ــﻢ
ٔ
ﻜﻣﺎ ﺻﻮر دور اﻠﺟﻮاري ﻓﻲ ﺑﻼط ﺣﻖﺎم اﻻﻧﺪﻠﺲ ،واﻧﺘﻗﺪ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﻗﻣﻦ ﺑـﻪ
ﻤـﻦ دﺴــﺎﺋﺲ و ﻫــﺬﻐ اﻠﺮﻩﻳــﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳــﺔ ﻤـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﻠﺘﺤــﺪث ﻠــﻮﻻ ﻇــﺮوف ﻋﺼــﺮﻐ
ٔ
اﻠﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪﺦاﻠق ٕﻜﺮ ﻤﺎ وﺻ ءﺦاﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻤﻦ اﻧﻗﺳﺎم وﺗﻔﻖﻚ )ﻞ.(٦
رذ ٔ
وﻧ ـﺮاﻐ ﻻ ﻳ٥ﻔـ ـ ء اﺦﻻﺸ ــﺎرةﺦاﻠ ــق ﺣ ــﺎل " ﻤ ــﻴﺨﺔ اﻠ ــﻮ " اوا ﺧ ــﺮ ﻋﻬ ــﺪ
ٔ
اﻠﺨﻼﻓـﺔ اﻻ َﻤﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻻﻧـﺪﻠﺲ ،وﻳﺘ ﻈـﺢ ﻫــﺬا ﻋﻨـﺪ ﺣﺪﻳﻎـﻪ ﻋـﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻫ ــﺎم
ُاﻠﻣ ْﻌ َﺘ ــﺪ اﻠـ ــﺬي ﻳﻗـ ــﻮل ﻋﻨـ ــﻪ " وزاد ﻓـ ــﻲ رز ٓ ﻤ ـ ــﻴﺨﺔ اﻠ ـ ــﻮر ذ ﻤـ ــﻦ ﻤـ ــﺎل
اﻠﻌــﻴﻦ ،ﻓ ﻔــﺮ ك ﻠﻖ ـ ء وا ﺣــﺪ ﺧﻣﺳــﺔ ﻋ ــﺮ دﻳﻨـ ً
ـﺎرا ﻤ ــﺎﻫﺮة  ،ﻓﻗﺒﻟــﻮا ٕﻠــﻚ
ٔ
ٔ
ﻋﻟق ﺧﺒﺚ اﺻﻟﻪ  ،وﺗﺳﺎﻫﻟﻮا ﻓﻲ اﻜ ء ﻤﺎ ﻠﻢ ﻳﺳﺘﻄﺒﻪ ﻓﻗﻴﻪ ﻘﺒﻟﻬﻢ " ). (٦٦
ٔ
ٔ
وﻜﺎﻧـﺖ ﻫﻨـﺎ ﻃﺒﻗـﺔ اﺧـﺮ ذ ﺗﻌــﺎﻧﻲ اﻠـﻮان اﻠﻌﺳـﻒ واﻠﺘﻨﻖﻴـ ء  ،وﻳﻄﻟــﻀ
ٔ
ﻋﻟـﻴﻬﻢ ﻠﻗـﺐ اﻠﻌـﻮام و ﻫـﻢ اﻠﻔﺜــﺔ اﻠﻣﻬﻣ ـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺘـﺎرﻳ ) (٦٧وﻻ ﻳـﺎﺗﻲ ٕﻜــﺮﻫﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ اﻠ٥ﺎﻠﺐ اﻻ ﻋﻨﺪ اﻠﺘﺎرﻳ ﻠﻟﻖﻮارث ﻜﺎﻠﻣﺟﺎﻋﺎت واﻻوﺑﺜﺔ  ،او ﻤـﻦ ﺧـﻼل
ٔ
ٕﻜـﺮ ﺣﺮﻜـﺎت اﻠﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺠـﺮي ﺗﻬﻣﻴ ـﻬﺎ ﺑﺎﻠﻣﻎـ ء ودﻤ٥ﻬـﺎ ﺑﺎﺑ ـﻊ اﻠــﺘﻬﻢ
واﻠﻨﻌﻮت ) . (٦٨وﺗﺘﻖﻮن ﻫﺬﻐ اﻠﻄﺒﻗﺔ ﻤﻦ اﻠﻔﻼﺣـﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﺮﻳـﻒ واﻠﺤـﺮﻓﻴﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﻌﻣـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﻣـ ـ ــﺪن ) (٦٩واﻰﻟﺒﻬـ ـ ــﺎ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﺒﺮﺑـ ـ ــﺮ او اﻠﻣﻮﻠ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ) ، (٧٠او
ٔ
ٔ
اﻠﻣــﻮاﻠﻲ) ، (٧١وﻜ ــﺎن ﻋﻟــق ﻫ ــﺬﻐ اﻠﻄﺒﻗــﺔ ان ﺗﺘﺤﻣـ ـ ء اﻋﺒــﺎﻏ ﺿـ ـﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻫ ؤ ــﺔ
ﻜﺎﻧﺖ ُﺗ َﻔﺮ ك ﻋﻟﻴﻬﺎ وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﻮم ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ ﻫـﻮة ﺴـﺤﻴﻗﺔ ﻤـﻦ ﺴـﻮﻏ
ٔ
اﻠ ؤ ــﻦ وﻋـ ــﺪم اﻠﻎﻗـ ــﺔ ) .(٧٢وﻜـ ــﺎن ﻠﻬـ ــﺬا اﻠﺘ ــﺪﻧﻲ اﺛـ ــﺮﻐ ﻋﻟـ ــق اﺑـ ــﻦ َﺣﻴـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ
ﻤﻌﺎرﺿـﺘﻪ ﻠﻬـﺬﻐ اﻠﻣ ؤــﺎﻫﺮ ﻓـﻲ ﻜـﺘﺒــﻪ وﺗﻨﺪﻳـﺪﻐ ﺑﻔﺎﻋﻟﻴﻬــﺎ ) ، (٧٣وﻳﻗـﻮل واﺻــﻔﺎً
ٔ
اﺣـﺪ ﻫـﺆﻻﻏ اﻠﻣ٥ـﺎﻠﻴﻦ ﻓـﻲ ﺠ ﻣـﻊ اﻠ ﻈـﺮاﺋﺐ " وﻧﻌـﻲﺦاﻠﻴﻨـﺎ ﻓـﻼن ،وﻜـﺎن ﻓ ؤـ ًـﺎ
ﻘﺎﺴ ًـﻴﺎ ﻇﻨﻴﻨ ًـﺎ ﺠ ًـﻌﺎ ﺠﺒ ً
ـﺎرا ﻤﺳـﺘﻖﺒ ًﺮا ﻘﻟﻴـ ء اﻠﺮﺣﻣـﺔ ﻧـﺰر اﺦﻻﺴـﻌﺎف زا ﻫ ًـﺪا ﻓــﻲ
ٔ
اﺻﻄﻨﺎع اﻠﻣﻌﺮوف ،اﺣﺪ اﻠﺟﺒﺎﺑﺮة اﻠﻗﺎﺴﻄﻴﻦ ﻋﻟق اﻠﺮﻋﻴﺔ ،اﻠﻣﺟﺘﺮﻳﻦ ﻋﻟق
ٔ
رد اﺣﻖــﺎم اﻠ ــﺮﻳﻌﺔ وﻜــﺎن ﻤﻬﻟﻖ ــﻪ – زﻋﻣــﻮا – ﻤ ــﻦ ﻃﺎﻋﻮﻧــﺔ ﻃﻟﻌ ــﺖ ﻋﻟﻴ ــﻪ
ﺑــﺒﻌ ٔ :اﻃﺮاﻓ ــﻪ ،ﻓﺘﺟﺎﺴــﺮ ﻋﻟ ــق ﻘﻄﻌﻬــﺎ ﺑ ﻔ ــﺮط ﺠﻬﺎﻠﺘــﻪ ،ﻓﻣ ــﺎت ﻤﻌـ ً
ـﺬﺑﺎ ﻓ ــﻲ
ﺷ ٔ
اﻠﺪﻧﻴﺎ وﻠﻌﺬا ج اﻻﺧﺮة ا ﺸﺪ" ).(٧٤
ﺗﻌ ــﺪدت ﻤ ﺟـ ــﺎﻻت اﻠﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ واﻠﻎﻗﺎﻓﻴ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﻃﺮﻘﻬ ــﺎ اﺑـ ــﻦ
ٔ
ٔ
َﺣﻴــﺎن ﻋﻖﺳ ــﺖ ﻠﻨ ــﺎ اﻠﻮاﻧـ ًـﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﺤﻴ ــﺎة اﻻﻧﺪﻠﺳــﻴﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ واﻠﻎﻗﺎﻓﻴ ــﺔ،
ٔ
وﻳﻌﺘﺒـ ــﺮ ﺗﺎرﻳﺨ ـ ــﻪ اﻠﻖﺒﻴـ ــﺮ اد ٓ وﺛﻴﻗ ـ ــﺔ ﻤﻔﺼـ ــﻟﺔ ﻠﻟﺤﻴ ـ ــﺎة اﻠﻎﻗﺎﻓﻴـ ــﺔ واﻠﻔﻖﺮﻳ ـ ــﺔ
ٔ
ﻠﻼﻧــﺪﻠﺲ ؛ ﻓﻨ ـﺮاﻐ ﻳﺮﺻ ــﺪ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠ ؤــﻮاﻫﺮ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻳﺼ ــﻮر
ﺸﺮاﺋﺢ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﺻﻮر اﻠﻮﺸﺎﻳﺔ  ،وا ﻠـﺬم  ،واﻠﻣﻖﺎﺋـﺪ  ،وﻓﺳـﺎد
ﻧﻔﺎﻘﺎ واﺴﺘﻌﺮت ً
اﻠﻗﻈﺎة " وﻘﺪ اﻧﻄﺒﻗﺖ ٔار ك ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ً
ﺧﻼﻓﺎ ٕﻠـﻚﺦﺑﺎﻰ ﻔـﺎل
ٔ
ﻤﻦ ﻜﺎن ﻘﺒﻟﻪ ﻠﺤﺳﻢ ﻤﻦ ﻜﺎن ﻳﻨﺟﻢ ﻤﻦ ﻘﺮن اﻠﻨﻔﺎ ٓ ﺣﺘق ﺗﻔﺎﻘﻢ اﻻﻤﺮ ﺑﻌﺪ
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دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻄﺎوﻠ ــﻪ  ،وﺗﻔـ ــﺎوت اﻠ ـ ـﻲﻏ ﺑﻌـ ــﺪ ﻘـ ــﺮج ﺗﺪارﻜـ ــﻪ واﺴـ ــﺘﻌﺟ ء ﺸـ ــﺮ ﻋﻣـ ــﺮ ﺑـ ــﻦ
ٔ
ٔ
ﺣﻔﺼﻮن ﺠﺮﺛﻮﻤﺔ اﻠﻨﻔﺎ ٓ واﻧﺘﺰ ذ اﻜـﻎﺮ ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻠﺲ اﻘﺘﺮاﻧﻪ.
ٔ
و ﻤـﻦ اﻻﻘــﻮال اﻠﺘـﻲ ٕﻜﺮﻫــﺎ اﺑــﻦ ﺣﻴـﺎن  ،واﻠﺪاﻠــﺔ ﻋﻟـق وﺠــﻮد ﺸــﻬﺎدات
ٔ
ٔ
اﻠﺰور ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ﺣﺪﻳﻎـﻪ ﻋـﻦ " ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦﻰﺎﻠـﺐ " ﻤـﻦ اﻫـ ءﺦاﺴـﺘﺟﺔ ،
ٔ
ﻜــﺎن ﻘــﺪ ﻃﻟــﺐ ﻤــﻦ اﻻﻤﻴــﺮ ﻋﺒــﺪ ﺌ ﺑﻨــﺎﻏ ﺣﺼــﻦ ﺑﻗﺮﻳــﺔ ،ﺸــﻨﺖ ﻃ ــﺮ "،
وﻫﺪﻓـﻪ ﻤــﻦ ٕﻠـﻚ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻠﻄﺮﻳـﻀ  ،وﻤﻨــﻊ اﻠﻣﻔﺳـﺪﻳﻦ وﻘﻄــﺎع اﻠﻄـﺮ ٓ ﻤــﻦ
ٔ
ﺦا ﻠﺤﺎ ٓ اﻻ ٕ ذ ﺑﺎﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ  ،وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﻏ اﻠﺤﺼﻦ ﺣﺳﺪﻐ  ،ﺑﻨﻮ ﺧﻟﺪون
وﺑﻨـﻮ اﻠﺤﺟـﺎﺞ " وﻘﺎﻤـﺖ اﻠ ﺤـﺮج ﺑﻴﻨﻬ ﻣـﺎ  ،وادﻋـق ﺑﻨـﻮ ﺣﺟـﺎﺞ ﻋﻟـقﺦاﺛـﺮ ﻫـﺬﻐ
ً
ٔ
ٔ
اﻠﺤـﺮج ان ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦﻰﺎﻠـﺐ اﻰﺘـﺎل رﺠـﻼ ﻤـﻦ ﻘـﺮاﺑﺘﻬﻢ  .....واﺴـﺘﺪﻋﻮا ﻋﻟﻴـﻪ
اﻠ ﻬﺎدات اﻠﻣﺰورة.
ٔ
ﻜﻣـﺎ ﻋﻖـﺲ اﻠﺼـﺮاع اﻠــﺬي ﻜـﺎن ﻳـﺪور ﺑــﻴﻦ اﻠﻔﻗﻬـﺎﻏ واﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ وﻜﻴــﻒ ان
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﻔـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن ﻳﻖ ـ ــﺮﻐ ان ﻳﻖـ ــﻮن اﻠﻗﺎﺿ ـ ــﻲ ﻘﻮﻳ ـ ـ ًـﺎ  ،وﻫـ ــﻮ ﻤ ـ ــﺎ ﺻ ـ ــﻮرﻐ ﺗﺤ ـ ــﺖ
ٔ
ٔ
ﻋﻨـﻮان"ﻧــﻮادر ﻤـﻦ اﺧﺒــﺎر ﻘ ﻈـﺎة اﻻﻤﻴــﺮ ﻋﺒـﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ " .وﻤـﻦ ﻫــﺬﻐ اﻠﻨــﻮادر
ٔ
اﻳ ﻈـ ًـﺎ ﻧﺳﺘ ــﻒ اﻠﻨﻔــﻮ ٕ اﻠﻗــﻮي اﻠــﺬي ﻜــﺎن ﻳﺘﻣﺘــﻊ ﺑــﻪ اﻠﻔﻗﻬــﺎﻏ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔ ،
واﻠﺪﻠﻴ ء ﻋﻟق ٕﻠﻚ ٔان ٔاﻻ ﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻘﻟﻣﺎ ﻳﻮﻠﻲ ً
ﻘﺎﺿﻴﺎﺦا ﻻ ﻋـﻦ ﻤ ـﻮرة
َﻳ ْﺤﻴ ــق ﺑـﻦ َﻳ ْﺤﻴ ــق اﻠﻟ ِﻴﻎـﻲ وﻓـﻲ ٕﻠــﻚ ﻳﻗـﻮل اﺑـﻦ َﺣﻴـﺎن " وﻰﻟـﺐ َﻳ ْﺤﻴ ــق ﺑــﻦ
ٔ
ٔ ٔ
َﻳ ْﺤﻴـ ــق ﺠﻣــﻴﻌﻬﻢ ﻋﻟ ــق راي اﻻﻤﻴــﺮ ﻋﺒــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ  ،واﻠــﻮ ذﺦﺑﺎﻳﻎــﺎرﻐ  ،ﻓﺼ ــﺎر
ٔ
ٔ
ﻳﻟﺘــﺰم ﻤ ــﻦﺦاﻋ ؤﺎﻤ ــﻪ وﺗﻖﺮﻳﻣــﻪ وﺗﻨﻔﻴ ــﺬ اﻤ ــﻮرﻐ ﻤ ــﺎ ﻳﻟﺘــﺰم اﻠﻮا ﻠ ــﺪ ﻻﺑﻴ ــﻪ  ،ﻓ ــﻼ
ٔ
ﻳﺳﺘﻗ ﻈـﻲ ﻘﺎﺿــﻴﺎ  ،وﻻ ﻳﻌ ﻗــﺪ ﻋ ﻗــﺪا  ،وﻻ ﻳﻣ ﻈــﻲ ﻓــﻲ اﻠﺪﻳﺎﻧــﺔ اﻤ ـﺮا ،ﺦاﻻ ﻋــﻦ
ٔ
راﻳﻪ وﺑﻌﺪ ﻤ ﻮرﺗﻪ".
ٔ
ﻜﻣــﺎ ﺻ ــﻮر ﻠﻨ ــﺎ ﺑﺨـ ـ ء اﻻﻤﻴ ــﺮ ﻋﺒــﺪ ﺌ ﺑ ــﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ  ،وﺸ ــﻴﻮع ﺣ ــﻮادث
اﻠﺮﺸﻮة ﺑﺎﻠ٥ﺼﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻐ ،ﻜﻣﺎ ﺻـﻮر ﺑﻌـ  :ﻤﻌﺎﻳـﺐ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ اﻠﻨﺎﺻـﺮ
وﺗﺒـﺮز اﺴــﺘﻬﺘﺎرﻐ ﺑﺎﻠﻟـﺬات وﺗ٥ﻟــﻴ اﻠﻌﻗﻮﺑــﺎت  ،وﺗﻬـﻮﻳﻦ ا ﻠــﺪﻤﺎﻏ  ،واﻠﻌﺒــﺚ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﺮﻋﻴﺔ .وﻧﺮ ذ ٕﻠﻚ ٔاﻳ ً
ﻈﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻠﻨﺳـﺎﻏ وﺸـ٥ﻒ اﻻﻤﻴـﺮ ﻋﺒـﺪ
ٔ
اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ ﺑﻬ ــﻦ ﻓﻴ ﻗ ــﻮل " ﻜ ــﺎن اﻻﻤﻴ ــﺮ ﻋﺒ ــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ ُﻤﺳ ــﺘﻬﺘ ًﺮا ﺑﺎﻠﻨﺳـ ــﺎﻏ ،
ﺸﺪﻳﺪ اﻠﻣﻴ ءﺦاﻠﻴﻬﻦ  ،واﺦﻻﻋﺟﺎج ﺑﻬﻦ  ،واﻠﺒﺬل ﻠﻬﻦ  ،واﻻﺴﺘﻖـﻎﺎر ﻤـﻨﻬﻦ
 ،واﻠﻬﻮ ذ ﻓﻴﻬﻦ ".
ٔ
ﻜﻣـ ــﺎ ﺴ ـ ــﺟ ء ﻤ ؤـ ــﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘ ﻔ ـ ــﺎل ﺑﺎﻻﻋﻴـ ــﺎد واﻠﻣﻨﺎﺴ ـ ــﺒﺎت وﻜﻴـ ــﻒ ﻜ ـ ــﺎن
اﻠ ﻌﺮاﻏ واﻠﺨﻄﺒﺎﻏ ﻓﻲ ﻫـﺬﻐ اﻻﺣﺘ ﻔـﺎﻻت " ﺗﺘﻨـﺎﻰق ﻓﻴﻣـﺎ ﺗﺮﺗﺟـ ء ﻤـﻦ ﺧﻄﺒﻬـﺎ
ٔ
ٔ
وﺗﻨ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﺸــﻌﺎرﻫﺎ ﻓﺘﻖـﻎ ــﺮ وﺗﺟﻴ ــﺪ" ،اﻤــﺎ اﻻﺣﺘﻔ ــﺎل اﻠﺮﺴــﻣﻲ ﻤ ــﻦ ِﻘ َﺒـ ـ ء
ٔ
ٔ
اﻠﺨﻟﻔﺎﻏ ﺑﺎﻻﻋﻴﺎد ﻓﻗﺪ اﻃﻨﺐ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن.
ٔ
و ﻠــﻢ ﻳ ٥ــﺐ ﻋﻨ ــﻪ ان ﻳﻌﺒ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﻤ ؤــﺎﻫﺮ اﻠﺒ ــﺬخ اﻠﺘ ــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺘﺳ ــﻢ ﺑﻬ ــﺎ
ٔ
ﺣﻔﻼت اﺴﺘﻗﺒﺎل اﻠﺤﻖﺎم اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﻴﻦ ﻠﻣﻦ ﻳﻔﺪ ﻋﻟﻴﻬﻢ  ،وﻠﺬﻠﻚ ﻳﻗﻮل ﻋﻦ
ﻳـﻮم ا ﺴـﺘﻗﺒﺎل اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﺤﻖـﻢ اﻠﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ ﻠﺟﻌ ﻔـﺮ ﺑـﻦ ﻋﻟـق وﻤـﻦ ﻤﻌـﻪﺦاﻧــﻪ
ُ
ٔ
ٔ
"ا ﺣﺪ اﻻﻳﺎم اﻠﻌﻗﻢ ُﺑﻗ ْﺮﻃ َﺒﺔ ﻓﻲ اﻜـﺘﻣﺎل ﺣﺳﻨﺔ وﺠﻼﻠﺔ ﻘﺪرﻐ  ،ﺧﻟـﺪ ﺣﺪﻳﻎـﻪ
زﻤﻨ ًـﺎ ﻓـﻲ ٔاﻫﻟﻬـﺎ  ،ﻘﺎﺿـ ًـﻴﺎ ﻤـﻦ ﻋﺟـﺐ اﻠﺟﻼ ﻠـﺔ  ،وﻜ ـ ء ﺸ ً
ـﻴﺜﺎ ﻓﺦـﺎﻠق اﻧﻗ ﻈــﺎﻏﺦا ﻻ
ٔ
ﺦاﻠﻪ اﻻر ك واﻠﺳﻣﺎﻏ ﺗﻌﺎﻠق ﺠﺪﻐ.
وﻤـﻦ اﻠﺼـﻮر اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ اﻫــﺘﻢ اﺑـﻦ ﺣﻴـﺎن ﺑﺘﺳـﺟﻴﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺨــﻪ
ٔ
ﺣﻔـﻼت اﻠﻣﺟــﻮن واﻠﺘﺒــﺬﻳﺮ ﻠﻼﻤ ـﺮاﻏ واﻠﺨﻟ ﻔــﺎﻏ واﻠــﻮزراﻏ ؛ ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻟــق ﺴــﺒﻴ ء
ٔ
اﻠﻣﻎــﺎل ﺣﺎدﺛــﺔ اﺣﺘﻔــﺎل اﻠﻣــﺎﻤﻮن ﺑ ــﻦ ٕ ذ اﻠﻨــﻮنﺦﺑﺎﻋــﺬار ﺣﻔﻴــﺪﻐ ﻳﺤﻴ ـ ــق ،
ﺗﻟــﻚ اﻠﺤﺎدﺛــﺔ اﻠﺘــق اﺣﺘﻟ ــﺖ ﻋـ ً
ـﺪداﻰﻴــﺮ ﻘﻟﻴ ـ ء ﻤ ــﻦ اﻠﺼــﻔﺤﺎت ،ﻳ ﻗــﻮل ﻓ ــﻲ
اﺦﻻﻋﺪاد ﻠﻬﺎ
ٔ
ٔ
" واﻤـﺮ ـ اﻠﻣـﺎﻤﻮن ـ ﺑﺎﻻﺴـﺘﻖـﻎﺎر ﻤـﻦ اﻠﻄﻬـﺎة واﻻﺗﻗـﺎﻏ ﻠﻟﻗـﺪور  ،واﺦﻻﺗـﺮاع
ﺷ
ٔ
ٔ
ﻠﻟﺟﻔﺎن  ،واﻠﺼﻟﺔ ﻻﻳﺎم اﻠﻄﻌﺎم ،واﻠﻣ ﺎﻜﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻤﻗﺎدﻳﺮ اﻻﺧﺒﺎز واﻻدام،
ٔ
ٔ
واﺦﻻﻰﺮاج ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺔ اﻠﻮاﻧﻬﺎ ،ﻤﻊ ﺸﻴﺎج اﺑﺎرﻳﻗﻬﺎ ﺑـﺎﻠﻄﻴﻮج اﻠﺰﻜﻴـﺔ  ،واﻠ ﻗـﺮان
ٔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺿﺪاد اﻠﻣﺨﺎﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺎر وﺑﺎرد ،وﺣﻟﻮ وﺣﺎﻤ ،:واﻠﻣﻣﺎﺛﻟﺔ
ٔ
ﺑﻴﻦ راﺋﻀ اﺸﺨﺎﺻﻬﺎ  ،وﺑﻴﻦ ﻤﺎ ﺗﻮدع ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺻﺤﺎﻓﻬﺎ . " .........

ٔ ٔ
وﻜﺎن اﻠﻣﺪﻋﻮونﺦاﻠق ﻫﺬﻐ اﻻﺣﺘ ﻔـﺎﻻت اﻠﺘـﻲ اﺴـﺘﻣﺮت اﻳﺎ ﻤـﺎ اﺸـﺘﺎﺗﺎ ﻤـﻦ
اﻠﻨـﺎ ﻤـﻦ ﺻـﻔﻮة وﻋﺎﻤـﺔ  ،وﻘـﺪ ﻠﻗــﻲ اﻠﺟﻣﻴـﻊ ﻤـﻦ اﻻﺣﺘﻔـﺎﻏ ﺑﻬـﻢ واﻠﺘﻖــﺮﻳﻢ
ﻠﺬواﺗﻬﻢ ﻤﺎ ﻳﻣﻖﻦ ٔان ﻳ ﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺦادارات اﻠﻣﺮاﺴﻢ واﻠﺘ ﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎﻠﻗﺼﻮر
ٔ
اﻠﻣﻟﻖﻴـﺔ ووﺻــﻒ اﺑـﻦ ﺣﻴــﺎن ﻃﺎﺋﻔــﺔ اﻠﻗ ﻈـﺎة ﻋﻟــق اﻠﻣﺎﺋــﺪة ﻓـﻲﻰﺮﻓــﺔ اﺴــﺮف
وﻓــﻲ وﺻــﻔﻬﺎ  ،ﻓـﺦـﺎ ٕا اﻧﺘﻬــﻮا ﻤــﻦ اﻠﻄﻌــﺎم ﻳﻖﻣ ـ ء اﻠﺟﺎﻧــﺐ اﻠﺘــﺎﻠﻲ ﻤــﻦ رﺣﻟــﺔ
اﻠﺪﻋﻮة ﻋﻟق ﻫﺬا اﻠﻨﺤﻮ
" وﻠﻣ ـ ــﺎ ﻓﺮﻰ ـ ــﺖ ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﻄﺎﺋﻔ ـ ــﺔ ﺠ ـ ـ ـٍ ﺑﻬ ـ ــﻢﺦا ﻠ ـ ــق اﻠﻣﺟﻟ ـ ــﺲ اﻠﻣﺮﺴـ ـ ــﻮم
ﻠﻮﺿـﻮﺋﻬﻢ  ،وﻘـﺪ ﻓـﺮ اﻳ ﻈــﺎ ﺑﻮﻃـﺎﻏ اﻠﻮﺸـق اﻠﺮﻘــﻮم ﺑﺎ ﻠـﺬﻫﺐ  ،وﻋﻟﻗـﺖ ﻓﻴــﻪ
ٔ
ﺴــﺘﻮر ﻤﻎﻗﻟ ــﺔ ﻤﻣﺎﺛﻟــﺔ  ......ﺛ ــﻢ ﻧﻗ ﻟــﻮاﺦاﻠ ــق ﻤﺟﻟــﺲ اﻠﺘﻄﻴﻴ ــﺐ  ،اﻓﺨــﻢ ﺗﻟ ــﻚ
اﻠﻣ ﺟـﺎﻠﺲ  ،وﻫــﻮ اﻠﻣﺟ ﻟـﺲ اﻠﻣﻄ ـ ء ﻋﻟـق اﻠﻨﻬــﺮ  ،اﻠﻌـﺎﻠق اﻠﺒﻨــﺎﻏ  ،اﻠﺳــﺎﻤق
اﻠﺳ ــﻨﺎﻏ  ،ﻓ ــﺮع ﻓ ــﻲ ﺗﻄﻴﻴ ــﺒﻬﻢ ﻓ ــﻲ ﻤ ﺟ ــﺎﻤﺮ اﻠﻔ ﻈ ــﺔ اﻠﺒﺪﻳﻌ ــﺔ ﺑﻔﻟ ــﻀ اﻠﻌـ ــﻮد
ٔ
ٔ
اﻠﻬﻨﺪ ذ  ،اﻠﻣ ﻮﺑﺔ ﺑﻗﻄﻊ اﻠﻌﻨﺒﺮ اﻠﻔﺳﺘﻗق  ،ﺑﻌـﺪ ان ﻧـﺪﻳﺖ اﻋـﺮا ك ﺛﻴـﺎﺑﻬﻢ
ٔ
ﺑ ـﺎﺑﻴﺐ اﻠﻣــﺎﻏ اﻠــﻮرد اﻠﺟــﻮر ذ  ،ﻳﺼــﺐ ﻓــﻮ ٓ رﻩوﺴــﻬﻢ ﻤــﻦ اواﻧــق اﻠﺰﺠــﺎﺞ
اﻠﻣﺟﺪود  ،وﻓﻴﺎﺸﺎت اﻠﺒﻟﻮر اﻠﻣﺤﻔﻮرة".
ٔ
ٔ
واﻠــﺬي ﻳﻌﻨﻴﻨ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﻫــﺬا اﻠ ــﻨ اﻤ ــﻮر ﻜـﻎﻴــﺮة ،ﻤ ــﻦ اﻫﻣﻬ ــﺎ اﺦﻻﺴـ ـﺮاف،
ٔ
وا ﻠـﺬ ذ ﻳﺘـﺎﺑﻊ اﻠﻗﺼـﺔ ﺑﺎﻜﻣﻟﻬـﺎ ﺣﺳــﺒﻣﺎ رواﻫـﺎ ﺑﺘﻔﺼـﻴﻼﺗﻬﺎ وﻤ ﺟـﺎﻠﺲ اﻠﻗﺼــﻒ
ٔ
ﻓﻴﻬـﺎﺦواﻧ ـﺎد اﻠ ـﻌﺮ ﻓــﻲ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻬﺎ و ﻤـﺎ ﻘـﺪ ﺧﻟﻌــﻪ اﻻﻤﻴـﺮ ﻋﻟـﻴﻬﻢ ﺑـﺮﻰﻢ ﺗــﺪﻧق
ٔ
ٔ
ٔ
اﺸـﻌﺎرﻫﻢ  ،ﻜـ ء ٕﻠـﻚ ﻜــﺎن ﻫـﺪﻓﺎ ﻤـﻦ اﻫـﺪاف اﺑــق ﺣﻴـﺎن ﻓـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﺔ ﻤﻟــﻮ
اﻠﻄﻮاﺋـﻒ ا ﻠــﺬﻳﻦ ﻳﻗﺘﻟــﻮن اﻠ ﻣــﺎل واﻠﺒ ــﺮ  ،وﻳﻗﺎﺗ ـ ء ﺑﻌ ﻈــﻬﻢ ﺑﻌ ﻈـ ًـﺎ واﻠﻌــﺪو
ٔ
ﻤﺘﺮﺑ ﺑﻬﻢ  ،ﻤﺘﺤﻔﺰ ﻋﻟق اﺑﻮاﺑﻬﻢ.
ٔ
وﻜ ــﻒ اﺑ ــﻦ ﺣﻴ ــﺎن ﻋ ــﻦ دور اﻠﻌﻨﺼ ــﺮ اﻠﻨﺳ ــﺎﺋﻲ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼد اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ،
ﻤﻎﻟﻣــﺎ ﺻــﻮر ﻤــﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻗــﻮم ﺑ ــﻪ ﺠﺎرﻳــﺔ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻨﺎﺻــﺮ " ﻤﺮﺠــﺎن " ،ﻤ ــﻦ
ٔ
ﺣﻴ ـ ء ﺿ ــﺪ اﻠﺳــﻴﺪة ﻓﺎﻃﻣ ــﺔ اﻠﻗﺮﺸ ــﻴﺔ ﺑﻨ ـﺖ اﺧ ــق ﺠ ــﺪﻐ اﻠﻣﻨــﺬر ﺑ ــﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ،وﻜﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻳﻗﻮل ﻠﺟﺎرﻳﺘﻪ ﻤﺮﺠﺎن ﻫـﺬﻐ " ﻓﺎﻘﺘـﺎدﻳﻨقﺦاﻠـق ﻘﺼـﺮ
ﺦﻓﺎﻧق ﻃﻮع ﻳﻣﻴﻨﻚ وﺣﺒﻴﺲ ﻫﻮا  ،وﻜﺎن ٕﻠﻚ ﻋﻟقﺦاﺛﺮ اﻠﺤﻴﻟـﺔ اﻠﺘـق دﺑﺮﺗﻬـﺎ
ﻠﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﺑﻨﺔ ﻋﻣﻪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﻠﻗﺮﺸﻴﺔ ،وﻳﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻋـﻦ ﻫـﺬﻐ اﻠﺟﺎرﻳـﺔ
ً
ﻤﻌﺘﻣﺪا ﻓﻲ ٕﻠﻚ ﻋﻟق ﻤﺎ ﻘﺎﻠﻪ اﻠﻗﺒ ق ﻓﺘﻗﺪﻤﺖ ﻠﺪﻳـﻪ ﺠﻣﻴـﻊ ﻧﺳـﻮاﻧﻪ ﺣﺘـق
ﻜﺎﻧﺖ ﻜﺮاﺋﻣﻪ وﺣ ؤﺎﻳﺎﻐ ﻻ ﻳﺼﻟﻦﺦاﻠق ﻤﻄﺎﻠﺒﻬﻦ ورﻰﺒﺎﺗﻬﻦ ﻤﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻠـﺪﻳﻦ
ﺌﺦا ﻻ ﺑ ـﻔﺎﻋﺔ ﻤﺮﺠــﺎن ﻠﻬــﻦ ،وﺗﻮ ﺴـﻟﻬﻦ ﺑﻬــﺎ ﻠﺪﻳــﻪ ﻠﻟﻄـﻒ ﻤﻨﺰﻠﺘﻬــﺎ وﻰﻟﺒﺘﻬــﺎ
ﻋﻟق ﻘﻟﺒﻪ ............
ٔ
وﺻــﻮر ﻠﻨ ــﺎ ﻤﻖﺎﻧــﺔ اﻠﺟ ــﻮاري ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳــﻲ ﻓﻴ ــﻮرد ﻠﻨــﺎ ﻘﺼ ــﺔ
ٔ
اﻠﺟﺎرﻳـﺔ ﻤﺮﺠـﺎن اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧـﺖ ﻤـﻦ اﺣـﺐ اﻠﺟـﻮاريﺦاﻠـق ﻘﻟـﺐ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻨﺎﺻـﺮ
ٔ
ٔ
واﻧﺟﺒـﺖ ﻠـﻪ اﺑﻨـﻪ اﻠﺤﻖـﻢ  ،ﻓﻖﺎﻧـﺖ اﺛﻴـﺮة اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻻ ﻳﺳـﻟﻮ ﺑـﺪون رﻩﻳﺘﻬـﺎ وﻻ
ﻳﻖـﺘﻢ ﻋﻟﻬﺎ ﺴ ًﺮا ،ﺦوا ٕا ﻤﺮ ك ُﺣ ِﻣ ءﺦاﻠق ﺑﻴﺘﻬﺎ.
ٔ
وﻘـﺪ اﻤــﺪﻧﺎ اﺑـﻦ ﺣﻴــﺎن ﺑﺳـﻴ ء ﻤــﻦ اﻠﻨﺼـﻮص  ،ﻋﻟــق ﺠﺎﻧـﺐ ﻜﺒﻴــﺮ ﻤــﻦ
ٔ
اﻻﻫﻣﻴـﺔ وﺗﻖ ـﻒ اﻠﻨﻗـﺎج ﻋـﻦ اﻠﻮﺿـﻌﻴﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﻠﻌـﺪد ﻜﺒﻴـﺮ ﻤـﻦ ﻓﺜــﺎت
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳﻲ وﻤﻨﻬﻢ ﻋﻟق ﺴـﺒﻴ ء اﻠﻣﻎـﺎل اﻠﻔﻗﻬـﺎﻏ ﺣﻴـﺚ اﻤـﺎط اﻠﻟﻎـﺎم
ﻋ ــﻦ اﻠﻨﻔ ــﻮ ٕ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ – واﻠﺳﻴﺎ ﺴ ــﻲ ﺑ ــﺎﻠﻄﺒﻊ – ﻠﻟﻔﻗﻬ ــﺎﻏ  ،وﻜﻴ ــﻒ ﻜـ ــﺎن
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاﻏ واﻠﺨﻟﻔﺎﻏ ﻳﺨ ﻮن ﺗﻗﻟﺐ اﻠﻔﻗﻬـﺎﻏ ﻋﻟـﻴﻬﻢ ﻤﻎﻟﻣـﺎ اورد ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﻧﻗﻟـﻪ ﻤـﻦ
ٔ ٔ
ﻜـﺘﺎج اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻤﺎ ﻳ ﻴﺮﺦاﻠق ان اﻻ ﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ اﻠﺤﻖﻢ ﻜـﺎن ﻳﻖـﺮﻐ
ٔ
ﺗﺎﻠﺐ اﻠﻔﻗﻬﺎﻏ ﻋﻟﻴﻪ  ......وﻳﻗﻟﻀ ﻤﻨﻬﻢ وﻳﺳﻣﻴﻬﻢ ﺴﻟﺳﻟﺔ اﻠﺳﻮﻏ ".
ٔ ً ﺷ
ﻈﺎ ٕﻜﺮ اﻻﺛﺎر اﻠﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻟق اﻠﻨـﻮاﺣﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ
واﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻻ ﻳ٥ﻔ ء اﻳ
ﻤــﻦﺦاﺻ ــﺎﺑﺔ اﻠﻣ ــﺆدﺑﻴﻦ وﻜﺳ ــﺎد اﻠﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴ ــﺔ ﻠﻟﺼ ــﺒﻴﺎن واﻠﻣ ــﺆدﺑﻴﻦ،
ً
ﻫــﺬا ﻓ ﻈ ــﻼ ﻋ ﻣ ــﺎ ﺗﻖ ــﻒ ﻋﻨ ــﻪ رواﻳﺘ ــﻪ ﻤــﻦ ﻘﺘـ ـ ء اﻠﻣ٥ﻨﻴ ــﻴﻦ واﻠﻄﻨﺒ ــﻮرﻳﻴﻦ،
ٔ
ٔ
وﻫﺬا ﻳ ﻴﺮﺦاﻠق اﻠﻮان اﻠﺒﺬخ واﻠﻟﻬﻮ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻓﻲ " ﻓﺘﺮة اﻠﻔﺘﻨﺔ ".
ٔ
واﺴـﺘﻄﺎﻋﺖ رواﻳــﺎت اﺑــﻦ ﺣﻴــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ان ﺗﻖ ــﻒ ﻋــﻦﺦازدواﺠﻴــﺔ
ٔ
اﻠ ﺨﺼ ــﻴﺔ اﻻﻧﺪﻠﺳ ــﻴﺔ  ،و ٕﻠ ــﻚ ﻋﻨ ــﺪ ﺣﺪﻳﻎـ ــﻪ ﻋ ــﻦ " ﻋﺒ ــﺪ ﺌ ﺑ ــﻦ ﻋﺎﺻـ ــﻢ"

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٦

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
ﺻـﺎﺣﺐ اﻠ ـﺮﻃﺔ ﺑﻗﺮﻃﺒـﺔ  ،ﻋﻟـق ﻋﻬـﺪ اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣـﺪ  ،ا ﻠـﺬ ذ ﻤـﺮ ﺑـﻪ  ،ﻳﻮ ﻤــﺎ
ٔ ٔ
ﻓﺘق ﺣﺳﻦ اﻠ ﺎرة ﻳﺘﺮﻧﺢ ﺴﻖ ًﺮا  ،ﻓﺎ ﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺬﻐ  ،ﻓﻮﺠﺪت ﺑﻪ راﺋﺤﺔ اﻠ ﺮج
ٔ
ٔ
 ،ﻓــﺎﻤﺮ ﺑﺟ ﻟ ــﺪﻐ  ،ﻓﻟﻣــﺎ ُﺠ ــﺮد ﻠﻟﺟﻟــﺪ اﻘﺒـ ـ ء ﻋﻟــق اﺑ ــﻦ ﻋﺎﺻــﻢ  ،ﻓ ﻗ ــﺎل ﻠ ــﻪ
ﻧﺎﺸﺪﺗﻚ ﺌ  ،ﻤﻦ اﻠﺬ ذ ﻳﻗﻮل
ﺦا ٕا ﻋﺎج ﺸﺮج اﻠﺨﻣﺮ ﻓﻲ اﻠﺪﻫﺮ ﻋﺎﺋﺐ ﻓﻼ ٕاﻘﻬﺎ ﻤﻦ ﻜﺎن ﻳﻮﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﻓﻗـﺎل ﻠـﻪ اﺑـﻦ ﻋﺎﺻـﻢ اﻧـﺎ  ،واﺴــﺘ٥ﻔﺮ ﺌ ﻤﻨـﻪ  ،ﻓﻗـﺎل ﻠـﻪ اﻠﻔﺘـق ﻓــﻼ
ﺗﺳـﺘﺤﻴﻪ ﻋـﻦ وﺠﻬـﻪ ﺣــﻴﻦ ﺗ٥ـﺮ ذ ﺑﺎﻠ ـﺮج وﺗﺤـ  :ﻋﻟﻴــﻪ  ،ﺛـﻢ ﺗﻖ ـﻒ ﻋﻨــﻪ
ٔ
ٔ
وﺗﻌﺎﻘﺐ ﻓﻴﻪﷲ ﻓﺎﻓﺤﻣﻪ ودرا اﻠﺤﺪ ﻋﻨﻪ.
ٔ
وﻤﺎ اﻜـﻎﺮ ﻤﺎ ﺗﺮد ﻓـﻲ ﺛﻨﺎﻳـﺎ ﺗـﺎرﻳ اﺑـﻦ ﺣﻴـﺎن ﻤﻼﺣ ؤـﺎت وﺗﻌﻟﻴﻗـﺎت ﻧﻔـﺬ
ٔ
ﺑﻬ ــﺎﺦاﻠ ــق اﻠﻖ ــﻒ ﻋ ــﻦ اﻠﻌﻴ ــﻮج اﻠﺪﻓﻴﻨ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳ ــﻲ  ،ﻫ ــﺬﻐ
ٔ
اﻠﻌﻴــﻮج اﻠﺘــق ٔادت ﺸــﻴﺜﺎ ﻓ ـ ً
ـﻴﺜﺎﺦاﻠــق ﺗﺤﻟﻟﻬــﺎ وﺗﺼــﺪﻋﻬﺎ  ،وﻜﺎﻧــﻪ اﻠﺳ ــﺮﻃﺎن
اﻠﺨﻔــﻲ ﻳﺳﺘ ــﺮ ذ ﻓــﻲ ﺑ ــﺎﻃﻦ ﺠﺳ ــﺪ ﻇــﺎﻫﺮﻐ اﻠﺼ ــﺤﺔ واﻠﻗــﻮة  .وﻫ ــق ﻋﻴ ــﻮج
ٔ
ٔ
ﺑﺪات ﻤﻨﺬ اﻳـﺎم اﻠﺤﻖـﻢ اﻠﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ  ،ﺛـﻢ اﺴـﺘﻔﺤ ء داﻩﻫـﺎ ﻋﻟـق ﻋﻬـﺪ اﻠﺪوﻠـﺔ
ٔ ٔ
اﻠﻌﺎﻤﺮﻳـﺔ .ﻰﻴـﺮ ان اﻻ ﻤﺟـﺎد اﻠﻌﺳـﻖﺮﻳﺔ واﻠﻗــﻮة اﻠ ؤﺎﻫﺮﻳـﺔ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﻟﻗـق ﻋﻟﻴﻬــﺎ
ٔ
ﺣﺟﺎﺑــﺎ ﻜـﻎﻴ ﻔ ــﺎ ﺴــﺘﺮﻫﺎ ﻋ ــﻦ اﻻﻧ ؤــﺎر  .ﻠﻗ ــﺪ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻔﺘﻨ ــﺔ ﺗﺤــﻎﻢ ﺗﺤ ــﺖ ﻫ ــﺬﻐ
اﻠﻗ ـﺮة اﻠ ؤـﺎﻫﺮة ﻤــﻦ اﻠﻗـﻮة واﻠﻌ ؤﻣــﺔ  ،ﻓﻟﻣـﺎ ﺗﺼـﺪﻋﺖ واﺠﻬــﺔ اﻠﺪوﻠـﺔ ﺑﻌــﺪ
ٔ
وﻓﺎة اﻠﻣ ؤﻔﺮ ﺑﻦ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺑق ﻋﺎﻤﺮﺦا ٕا ﺑﻬـﺬا اﻠﺒﻨﻴـﺎن اﻠ ـﺎﻤ ﻳﻨﻬـﺎر ﻓـﻲ
ٔ
ﻠﺤ ؤـﺎت ،ﺦوا ٕا ﻳﻨﻴــﺮ ان اﻠﻔﺘﻨـﺔ اﻠﻣﺒﻴــﺮة ﺗﻨـﺪﻠﻊ ﻤﻌﻟﻨــﺔ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﺦﻻﺴــﻼم
ٔ
ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ.
ٔ
ﻜﻣ ـ ــﺎ رﺻ ـ ــﺪ ﺴ ـ ــﻮﻏ اﻻ ﺣ ـ ــﻮال اﻻﻘﺘﺼ ـ ــﺎدﻳﺔ اﻠﻣﺘﺮﺗﺒ ـ ــﺔ ﻋﻟ ـ ــق اﻠﻣﻨﺎزﻋـ ـ ــﺎت
واﻠﺤــﺮو ج ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻤﻟــﻮ اﻠﻄﻮاﺋــﻒ ؛ ﻓﻨ ـﺮاﻐ ﻳﺼــﻒ ﻤــﺎ ﺣــﺪث ﺑﻣﺪﻳﻨ ــﺔ
ٔ
ْ
اﻠﻣﻌﺘﻈـ ـ ــﺪ َاﻠﻌ ّﺒـ ـ ــﺎدي واﻻ ْﻓ َﻄـ ـ ــﺲ ﺑﺎﻧﻬـ ـ ــﺎ "
َﺑ َﻄﻟ َﻴـ ـ ـ ْـﻮ ﻧﺘﻴﺟـ ـ ــﺔ اﻠﻨ ـ ـ ـﺰاع ﺑـ ـ ــﻴﻦ
ِ ٔ
ﻤﺼ ــﻴﺒﺔ" ،ﺣﻴ ــﺚ " ﺧﻟ ــﺖ اﻠ ــﺪﻜﺎﻜﻴﻦ واﻻﺴ ــﻮا ٓ " .وﻳﺼ ــﻒ اﻠﻗﺳ ــﻮة اﻠﺘـ ــﻲ
ٔ
اﺴـﺘﺨﺪﻤﺖ ﻓــﻲ ﺠ ﻣــﻊ اﻠ ﻈ ـﺮاﺋﺐﻰﻴــﺮ اﻠ ـﺮﻋﻴﺔ ﺑﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺸــﺎﻃﺒﺔ ﺑﻖ ـ ء اﻧــﻮاع
اﻠﻌﻨﻒ ﺣﺘق ﺗﺳﺎﻘﻄﺖ اﻠﺮﻋﻴﺔ وﻠﻢ ﺗﺼﻣﺪ ﻓـﻲ وﺠـﻪ ﻫـﺬا اﻠ ؤﻟـﻢ"  .و ﻤـﻦ ﻫﻨـﺎ
ﻳﺘ ﻈﺢ ﻤﺪ ذ اﻫﺘﻣﺎم اﺑﻦ َﺣﻴـﺎن ﺑﺮﺻـﺪ اﻠﺟﻮاﻧـﺐ اﻻﻘﺘﺼـﺎدﻳﺔ دون اﻻﻘﺘﺼـﺎر
ﻋﻟق اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻓﻗﺾ .
ٔ
ٔ
ﻜﻣــﺎ ارخ ﻠﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﻠﺟﺒﺎﺋﻴ ــﺔ واﻠﻣﺎﻠﻴــﺔ ﻤﻎ ـ ء ﻤ ــﺎ ارﺧــﻪ ﺣ ـﻮل اﻠﻮﺿ ــﻌﻴﺔ
ٔ
اﻠﺟﺒﺎﺋﻴــﺔ واﻠﻣﺎﻠﻴ ــﺔ ﻠﻟﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤﺮﻳ ــﺔ ؛ ﻓﻴﻗ ــﻮل اﺑ ــﻦ اﻠﺨﻄﻴ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻋﻣ ــﺎل
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻋـﻼم " ٕﻜــﺮ اﺑــﻮ ﻤـﺮوان ﺧﻟــﻒ رﺣﻣــﻪ ﺌ ﻓـﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ ...اﻠﻣﺳــﻣق ﺑﺎﺧﺒــﺎر
ٔ
ﺷ ٔ
اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻌﺎﻤﺮﻳــﺔ  ...ﻓﻗــﺎل " ﻜــﺎن ﻤﺒﻟــﻛ ﺠﺒﺎﻳــﺔ ا ﺧــﺮ اﻳــﺎم اﻠﻣﻨﺼــﻮر ارﺑﻌــﺔ
ٔ
ُ
ﺷ
ا ﻻف دﻳﻨــﺎر ﺴــﻮ ذ رﺴــﻮم اﻠﻣﻮارﻳــﺚ ُﺑﻗ ْﺮﻃ َﺒ ــﺔ وﻜــﻮر اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗ ﺟ ــﺮي
ٔ
ﻋﻟق اﻻﻤﺎﻧﺔ وﺴـﻮ ذ ﻤـﺎل اﻠﺳـﺒﻲ واﻠﻣ٥ـﺎﻧﻢ ﻋﻟـق اﺗﺳـﺎﻋﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻐ وﺴـﻮ ذ ﻤـﺎ
ﻳﺘﺼ ء ﺑﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻦ اﻠﻣﺼﺎدرات وﻤﻎ ء ٕﻠـﻚ ﻤﻣـﺎ ﻻ ﻳﺮﺠـﻊﺦاﻠـق ﻘـﺎﻧﻮن،
ٔ
ٔ
ﻘــﺎل وﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘــﺪوﻧﻬﺎ ارﺑ ــﻊ ﺑﻴ ــﻮت ﺗﺎﺧــﺬ اﻠﻨﻔ ﻗ ــﺎت اﻠﺳــﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻋﻟ ــق
ٔ
اﻠﻣ ﺎﻫﺮة ﺑﺎﻠﺰﻳﺎدة واﻠﻨﻗﺼﺎن ﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻠ ﻬﺮ واﻠ ـﻬﺮ ﻤـﺎﺋﺘﻲ اﻠـﻒ دﻳﻨـﺎرﺦاﻠـق
ٔ
ٔ
ﻤﺎﺋــﺔ وﺧﻣﺳــﻴﻦ اﻠ ﻔ ــﺎﺦاﻠــق ان ﻳ ــﺪﺧ ء ﺸــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴــﻪ اﻠﻌﺟﻣ ــﻲ ﻓﻴﺘ ﻈــﺎﻋﻒ ﻓﻴ ــﻪ
اﺦﻻﻧ ﻔــﺎ ٓ ﻤــﻦ اﺠ ـ ء اﻻﺴ ــﺘﻌﺪاد ﻠ٥ــﺰو اﻠﺼــﺎﺋﻔﺔ ﻓﻴﻨﺘﻬ ــﻲ ﻤﻨــﻪﺦاﻠــق ﺧﻣﺳ ــﻣﺎﺋﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠـﻒ دﻳﻨــﺎر واﻜـﻎـﺮ ﻤﻨﻬــﺎ و ﻤـﺎ ﻓ ﻈ ـ ء ﻤــﻦ اﻠﻣـﺎل ﺑﻌــﺪ ﺠﻣﻴـﻊ اﻠﻨﻔ ﻗــﺎت اﺣــﺮزﻐ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻤﺎﻠﻪ ﻤﻊﻰﻴـﺮ ٕﻠـﻚ ﻤـﻦ ﺿـﺮو ج اﺴـﺘﻔﺎداﺗﻪ ،ﻜﻣـﺎ ﺗﻌـﺮ ك
ٔ
ﻠﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻫ ـ ء اﻠﺒﻴﻮﺗــﺎت ا ﻠــﺬﻳﻦ اﺗﺨــﺬوا اﻠ ﻈــﻴﺎع اﻠﻮاﺴــﻌﺔ ﻤــﻨﻬﻢ ﺑﻨــﻲ
ﺣﺟﺎﺞ اﻠﺬﻳﻦ اﻤﺘﻟﻖـﻮا ﻓـﻲ" ﺑـﺎدﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻠﺳـﻨﺪ اﻠﻣﻨﺳـﻮجﺦاﻠـﻴﻬﻢ ﻋﻟـق ﺧﻣﺳـﺔ
ً
ﻋ ـ ــﺮ ﻤـ ــﻴﻼ ﻤـ ــﻦ اﻠﺤﺎﺿـ ــﺮة " ،وﻜـ ــﺬﻠﻚ " اﺦﻻ ﻠﻬـ ــﺎﻧﻴﻴﻦ واﻠﻣﻌـ ــﺎﻓﺮﻳﻴﻦ وﺑﻨـ ــﻲ
ٔ
ﺧ ﻟ ـ ـ ــﺪون اﺦﻻﺸـ ـ ـ ــﺒﻴﻟﻴﻴﻦ اﻠﻟـ ـ ـ ــﺬﻳﻦ اﻜـﺘﺳ ـ ـ ــﺒﻮا اﻠ ﻈـ ـ ـ ــﻴﺎع ﺴـ ـ ـ ــﻮاﻏ ﺑﺎﻠﺒﺎدﻳـ ـ ـ ــﺔ او
ٔ
اﻠﺤﺎﺿﺮة " ،وﻳﻖ ﻒ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻠﻨﻗﺎج ﻋﻦ ﻘﺮ ذ ﺑﺎ ﻜﻣﻟﻬﺎ ﺗﻣﻟﻖﻬﺎ " ﻜﺮﻳـﺐ
ﺑﻦ ﻋﻎﻣﺎن " ﺑﻖﻮرة ﻤﻮرو وﻤﻎﻟﻪ ٔاﻳ ً
ﻈﺎ ﻜﺎن ﺴﻟﻴﻣﺎن ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠ ﺬوﻧﻲ.

ٔ
وﺗﻌــﺮ ك اﻳ ﻈـ ًـﺎ ﻠــﺬﻜﺮ " ا ﻠ ــﺬﻜﻮات واﻠﺼــﺪﻘﺎت " اﻠﺘــﻲ ﻳﺘﻖﻟــﻒ اﻠﺟﺒ ــﺎة
ﺑﺘﺤﺼ ــﻴﻟﻬﺎ ﻤـ ــﻦ اﻠﻔﻼﺣـ ــﻴﻦ وﺣﺘ ــق ﺗـ ــﺘﻣﻖﻦ اﻠﺨﻼﻓـ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺗ٥ﻄﻴـ ــﺔ ﻧﻔ ﻗـ ــﺎت
اﻠﺤﻣﻼت اﻠﺤﺮﺑﻴﺔ اﺴﺘﺤﺪﺛﺖ " ﻤ٥ﺮم اﻠﺤ ﺪ " اﻠﺬي ﻋﻢ اﻠﺟﻣﻴﻊ ﺑﺎﺴﺘﻎﻨﺎﻏ
ٔ
اﻠﻣﻄﻮﻋـﺔ .ﻜﻣــﺎ ﺗﻌـﺮ ك اﺑــﻦ َﺣﻴـﺎن ﻠﺮﺻــﺪ اﻠﻣﺟﺎﻋـﺎت واﻻوﺑﺜــﺔ؛ ﺑـ ء وﻳﻔ ﺳــﺮ
ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺑﺪﻘﺔ.
ٔ
ٔ
ا ﻤ ـ ــﺎ اﻠﺤﺎﻠ ـ ــﺔ اﻠﻎﻗﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ﻓﺎﻠﻌﺟﻴ ـ ــﺐ اﻧ ـ ــﻪ وﻋﻟ ـ ــق اﻠﻨﻗ ـ ــﻴ  :ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻮﺿ ـ ــﻊ
ً ٔ
ًٔ
ٔ
ﺸﻌﺎﻋﺎ  ،واﻘـﻮ ذ ﺧﺼـﻮﺑﺔ
ﻳﻮﻤﺎ اﺸﺪﺦا
اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ؛ ﻠﻢ ﺗﻖﻦ اﻠﻎﻗﺎﻓﺔ اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ
ﻜﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة ﻓﻔـﻲ اﻠ٥ﺎﻠـﺐ ﺗﻖـﻮن ٔاﻻزﻤـﺔ "ﺗ ﺤ ً
ـﺪﻳﺎ" ﻳﻮﺠـﺐ
ٔ
" اﻻﺴـﺘﺟﺎﺑﺔ " – ﺣﺳـﺐ ﻤﻔﻬـﻮم " ارﻧﻮﻠـﺪ ﺗـﻮﻳﻨﺒﻲ" وﻰﺎﻠﺒ ًـﺎ ﻤـﺎ ﺗﻨـﺎط اﻠﻨﺨﺒــﺔ
ٔ
اﻠﻣﻔﻖﺮة ﺑﺮﻳﺎدة اﻻﺴﺘﺟﺎﺑﺔ ﻋﻟق اﻠﺼﻌﻴﺪ اﻠﻣﻌﺮﻓﻲ ﻜﻣﺎ ﻳﺮ ذ اﻻﺴﺘﺎ ٕ اﻠﺪﻜـﺘﻮر
ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء )ﻞ. (٧
وﻳﺟﻣ ــﻊ اﻠﺪارﺴـ ــﻮن ﻋﻟـ ــق ازدﻫ ــﺎر اﻠﺤﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻎﻗﺎﻓﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺼـ ــﺮ ﻤﻟـ ــﻮ
ٔ
اﻠﻄﻮاﺋﻒ و ٕﻠﻚ راﺠﻊﺦاﻠق ﺗﺪاﻋﻴﺎت وﻇﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺳﺎﺑﻀ  ،ﺑﻣﺎ ﻳﺆﻜـﺪ ان
ٔ
اﻠ ؤﻮاﻫﺮ اﻠﻔﻖﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻓﻲ اﻓﻮﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺞﺦاﻠق ﻓﺘﺮة زﻤﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻟﺔ).(٧٦
ٔ
ٔ
ﻫــﺬا وﻘــﺪ ﻤ ﺟــﺪ اﻻﻧﺪﻠﺳــﻴﻮن اﻠﻌﻟﻣــﺎﻏ واﻠﻔﻗﻬــﺎﻏ ورﺠــﺎل اﻻدج ،وﻜ ــﺎن
ٔ
ﻠﻬـﺆﻻﻏ اﻠﻗﻴــﺎدة واﻠﺮﻳـﺎدة ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘ ﻣــﻊ اﻻﻧﺪﻠﺳـﻲ .وﻘــﺪ ﺗﻌﺼـﺐ اﺑــﻦ َﺣﻴــﺎن
ﻠﻟﻣﺬﻫﺐ اﻠﺳﻨﻲ اﻠﻣﺎﻠﻖﻲ – وﻫﻮ اﻠ ﻣـﺬﻫﺐ اﻠﺮﺴـﻣﻲ ﻠﻟﺪوﻠـﺔ – اﻠـﺬي دﺧـ ء
ٔ
ﺦاﻠق اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﺦﻻﻤﺎم ﻤﺎﻠﻚ ﻧﻔﺳﻪ ،و ٕﻠﻚ ﺑﻔ ﻈـ ء ﻤـﻦ درﺴـﻮا ﻋﻟﻴـﻪ
ٔ
ٔ
ﻤــﻦ ﺗﻼﻤﻴ ــﺬﻐ اﻻﻧﺪﻠﺳ ــﻴﻴﻦ وﻧﻗ ﻟ ــﻮا ﻜـﺘﺎﺑــﻪ " اﻠﻣﻮﻃ ــﺎ"  ،وﻫ ــﻢ ﻋﻟ ــق اﻠﺘ ــﻮاﻠﻲ
اﻠ ٥ــﺎزي ﺑـ ــﻦ ﻘـ ــﻴﺲ) ت /١٩٩ﻞ ، ( ٨١وزﻳـ ــﺎد ﺑ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠـ ــﺮﺣﻣﻦ اﻠﻟﺨﻣـ ــﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻟﻗ ـ ــﺐ ﺑ ـ ــﺒﻄﻮن  ) ،ت ٢٠٤ﻫ ـ ـ ـ  ٨١٩ /م (  ،و ﻫ ـ ــﻮ اول ﻤ ـ ــﻦ ادﺧـ ـ ـ ء
ٔ
ﻤﺬﻫﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺪﻠﺲ َ ،وﻳ ْﺤﻴ ــق ﺑـﻦ َﻳ ْﺤﻴ ــق اﻠﻟ ِﻴﻎـﻲ ) ت ٢٣٤ﻫـ ـ  ٨٤٨ /م (،
ٔ
وﺴﺎﻫﻢ ﻰﻴﺮﻐ ﻤﻦ اﻠﻔﻗﻬﺎﻏ ﻓﻲ اﻧﺘ ـﺎر اﻠﻣـﺬﻫﺐ اﻠ ﻣـﺎﻠﻖق اﻳ ﻈ ًـﺎ ﻤﻎـ ء ﻋﻴﺳـق
ٔ
ﺑـ ــﻦ دﻳﻨ ـ ــﺎر اﻠ ٥ـ ــﺎﻓﻗﻲ اﻠﻄﻟﻴﻄﻟ ـ ــﻲ ) ت  ٢١٢ﻫ ـ ـ ـ  ٨٢٧ /م (  ،وﻳﻖﻣ ـ ــﻦ اﺛ ـ ــﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﻣــﺬﻫﺐ اﻠﻣ ــﺎﻠﻖﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﺑﻖﻮﻧــﻪ اﻫ ــﻢ اﻠﻣﺤــﺎور اﻠﺘ ــﻲ دارت ﺣﻮﻠﻬ ــﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺆﻠﻔﺎت اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ اﻠﻣﺒﻖﺮة ،ﺸـﺮﺣﺎ وﺗﻮﺿـﻴﺤﺎ ﻠﻖـﺘـﺎج اﻠﻣﻮﻃـﺎ  ،ودراﺴـﺔ
ٔ
ٔ
ﻠﺮﺠﺎﻠـﻪ وا ﺴـﺎﻧﻴﺪﻐ  ،ودﻓﺎﻋــﺎ واﻧﺘﺼـﺎرا ﻠ ـﻪ  ،وﺗﺎﻠﻴ ﻔـﺎ ﺣــﻮل اﻠﻣـﺬﻫﺐ ﺑ ــﻖ ء
ٔ
ﻋـﺎم وﻜــﺎن اﺑــﻦ َﺣﻴ ـﺎن ﻤــﻦ ا ﺸــﺪ اﻠﻣﺘﺤﻣﺳــﻴﻦ ﻠــﺬﻠﻚ اﻠﻣــﺬﻫﺐ ،واﻧﻌﻖــﺲ
ٔ
ٕﻠـﻚ ﺑﻮﺿـﻮح ﻋﻟــق ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗـﻪ وﻳ ؤﻬــﺮ ٕﻠـﻚ ﻓــﻲ ﻫﺟﻮﻤـﻪ ﻋﻟــق اﺗﺒـﺎع اﻠﻣــﺬاﻫﺐ
ٔ ٔ
اﻻﺧﺮ ذ اﺻﺤﺎج " اﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻠﺨﺒﻴﻎـﺔ " " اﻠﻣﺎرﻘـﺔ " ﻤﻎـ ء ﺣﺮﻜـﺔ اﺑـﻦ ﻤﺳـﺮة "
اﻠ ؤﻨـﻴﻦ اﻠﻣﺮﺗـﺎج " و " اﻠﻣﺮاﺋــﻲ ﺑﺎﻠﻌﺒـﺎدة " اﻠـﺮاﺑ  :ﺑﺎﻠﻔﺘﻨــﺔ " " اﻠﻗـﺎدح ﻓــﻲ
ُ
اﻠﺳـﻨﺔ "  .واﻋﺘﺒــﺮ اﻠﻣﻌــﺰ ﻠـﺪﻳﻦ ﺌ اﻠ ﻔــﺎﻃﻣﻲ " ﺻــﺎﺣﺐﺦاﻓﺮﻳﻗﻴـﺔ اﻠﻣﻣــﺪ ﻓــﻲ
ٔ
اﻠ ﻈـﻼﻠﺔ "  ،وﻧ ؤـﺮﺦاﻠــﻲ اﻠﻔـﻮاﻃﻢ ﻋﻣﻮ ﻤــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫﻢ "اﻫ ـ ء اﻠ ﻈـﻼﻠﺔ " .ﻜﻣــﺎ
ٔ
ﺗﺤﺎﻤ ـ ء ﻋﻟــق اﻤ ـﺮاﻏ اﻠﻣ٥ــﺮج اﻠﻣــﻮاﻠﻴﻴﻦ ﻠﻟﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ  ،ﻓﻨﻌــﺖ اﻠﺤﺳــﻦ ﺑــﻦ
ﻘﻨـﻮن " ﺑﺎﻠﻣـﺎر ٓ " وﻠﻌـﻦ ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻖـﻮر " ﻘﺒﺤـﻪ ﺌ " ووﺻـﻒ اﻠﻨﻖــﻮرﻳﻴﻦ
" اﻠﻔﺎﺴﻗﻴﻦ ".
و ٔ
ﻜﻣـﺎ ﺗﻨــﺎول ﻤ ــﻖﻟﺔ اﺦﻻﻤﺎﻤـﺔ واﻠﺨﻼﻓــﺔ ؛ ﻓﻖــﺎن ﻳـﺮ ذ ﺿــﺮ رة ان ﻳﻖــﻮن
ٔ
" ﺧﻟﻴﻔﺔ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻤﻦ ﻘﺮﻳ " ،وﺣﻴﺚ ان اﻻ َﻤ ﻮﻳﻴﻦ ﻤﻦ ﻘﺮﻳ  ،وﻜﺎﻧﻮا
ﺑﺎﻠﻔﻌ ء ﻤﻣﻎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺸﻮر ذ اﺦﻻ ﻤﺎﻤﺔ  ،ﻓﺎن اﻠﺨﻼﻓﺔ ﺣﻀ ﻤﻦ ﺣﻗﻮﻘﻬﻢ  ،ﺑ ء
ٔ
ﻳﺰﻳـﺪ ﻓﻴﺟﻌ ـ ء ﺧﻟ ﻔـﺎﻏ ﺑﻨــﻲ ا َﻤ ّﻴــﺔ اﻤﺘـﺪاد ًا ﻃﺒﻴﻌﻴـ ًـﺎ ﻠﺨﻼﻓـﺔ اﻠﺮا ﺸــﺪﻳﻦ ﻓﺎﻘــﺎﻤﻮا
ٔ
رﺴﻮم ُ
اﻠﺳﻨﺔ  ،واﺣﺮزوا وﻇﺎﺋﻒ اﻠﺪﻳﺎﻧﺔ".
وﻜﺎن ﻳﺮ ذ ﺛـﻼث ﻤﻬﻣـﺎت ﻜﺒـﺮ ذ ﻠﻟﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻋﺳـﻖﺮﻳﺔﺦوادارﻳـﺔ وﻤﺪﻧﻴـﺔ ؛
ٔ
ٔ ُ
وﻠﺬا ﻧﺮاﻐ ﻳﺼﻒ ﺣﺎل اﻫـ ء ﻃ َﻟ ِﻴﻄ َﻟ ُـﺔ و ﻤـﺎ ﻧـﺎﻠﻬﻢ ﻤـﻦ ا ﻠـﺬل ﻋﻟـق اﻳـﺪي اﻠﻌـﺪو
ٔ
اﺦﻻﻓﺮﻧﺟﻲ ﺑﻌﺪ اﺴﺘﻗﺮار دول ﻤﻟﻮ اﻠﻄﻮاﺋـﻒ اﻧﻬـﻢ " ﻋـﺪﻤﻮا اﻠﺮاﻋـﻲ اﻠﻌﻨـﻮف
ٔ
"  ،وﻳ ﻗــﻮل ﻓ ــﻲ ﻤﻌــﺮ ك ﻤﺪﺣ ــﻪ ﻠﻣﺳــﻟﻚ اﺑ ــﻲ اﻠ ﺤــﺰم اﺑ ــﻦ َﺠ ْﻬـ َـﻮر ﻓ ــﻲﺦادارة
ٔ
ٔ
ُ
ٔ
ُ
ٔ
اﻻﻤﻮر ُﺑﻗ ْﺮﻃ َﺒﺔﺦان اﻫ ء ُﻘ ْﺮﻃ َﺒﺔ " وﻠﻮ ﻤـﻦ اﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻤﻴﻨﻬـﺎ اﻠﻣـﺎﻤﻮن ﻋﻟﻴﻬـﺎ"؛
ٔ
اﻤـﺎ اﻠﻟﻗــﺐ اﻠــﺬي ﻳﻄﻟﻗــﻪ ﻋﻟــق اﻠﻨﺎﺻــﺮ " ﻤﺟ ﻣــﻊ اﻠﻔﺮﻘــﺔ " ؛ ﻓﺎﻠﻗﻴــﺎم ﺑﺟﻬــﺎد
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٣٧

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
اﻠﻌـ ــﺪو ﻫ ـ ــﻮ ا ﻠ ـ ــﺬي ﺠﻌﻟـ ــﻪ ﻤﻌﺟﺒ ـ ــﺎ ا ﺸ ـ ــﺪ اﺦﻻﻋ ﺟـ ــﺎج ﺑﺎﻠﻨﺎﺻ ـ ــﺮ واﻠﻣﺳﺘﻨﺼ ـ ــﺮ
واﻠﻣﻨﺼــﻮر اﻠﻌــﺎﻤﺮي واﺑﻨــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻠﻣﻟــﻚ ُاﻠﻣ َؤﻔــﺮ  ،وﻳﺟﻌ ـ ء اﻠﺟﻬــﺎد ﻤﻄﻟــﺐ
ٔ
ٔ
ا ﺴﺎﺴـﻲ ﻠﻼﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨـﺎﻃﻀ اﻠﻎ٥ــﻮر ،ﺦا ٕا ﻠــﻢ ﻳﻟﺘﻗﻄــﻪ اﺦﻻ ﻤـﺎم وﻳــﺪﻓﻊ ﺑــﻪ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻗﻮةﺦاﻠق اﻠﻔﻌ ء ﻓﻣﻦ ﺸﺎن ٕﻠﻚ اﺦﻻﻤـﺎم ان ﻳ ﺳـﻗﺾ  ،ﻓﺦـﺎ ٕا ﻘـﺎمﻰﻴـﺮﻐ ﺑﺘـﻮﻠﻲ
ٔ
ﻫﺬا اﻠﺪﻓﻊ ؛ ﻓﺦـﺎن اﻻﻤـﺔ ﺗﻟﺘـﻒ ﺣﻮﻠـﻪ وﻳﺼـﺒﺢ ﻫـﻮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺳـﻟﻄﺔ اﻠﻔﻌﻟﻴـﺔ
ﻓﻲ اﻠﺒﻼد  .وﻤﺎ ﺣﺪث ﺴـﻨﺔ  ٣٦٦ﻫ ـ  ٩٧٦ /مﺦاﺛـﺮ وﻓـﺎة اﻠﺤﻖـﻢ اﻠﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ
وﺗـﻮﻠﻲ اﺑﻨـﻪ ﻫ ـﺎم اﻠﻣﺆﻳـﺪ اﻠﺨﻼﻓـﺔ ﻧ ؤﺮﻳ ًـﺎ  ،ﺧﻴـﺮ دﻠﻴـ ء ﻋﻟـق ٕﻠـﻚ ؛ ﺣﻴـﺚ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗـﻮﻠق اﻻﻤـﺮ اﻠﻣﻨﺼــﻮر اﻠﻌـﺎﻤﺮي ﻻﻧـﻪ ﻘــﺎم ﺑﺎﻠﺟﻬـﺎد ﻤﻟﺒﻴـﺎ ﻠﻄﻟــﺐ اﻻﻤـﺔ وﻫﻴــﺎﻐ
ٔ
ٔ
ﺦﻻﻤﺎﻤــﺔ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻓــﺎورد ﻋﻨﻮاﻧـ ًـﺎ ﻠــﺬﻠﻚ وﻫــﻮ " ٕﻜــﺮ دﻓــﺎع اﺑــﻦ اﺑ ـﻲ ﻋــﺎﻤﺮ
اﻠﻌﺪو  ،وﻘﻴﺎﻤﻪ ﺑﺎﻠﺟﻬﺎد دون اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻮﺻﻟﻪ ﺑﺬﻠﻚﺦاﻠق ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻠﻣﻟﻚ ".
ٔ
ٔ ﺷ
ﻜﻣــﺎ ادﻠ ــق ﺑﺎراﺋ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣﺮﻜــﺎت اﻠﻣﻨﺘ ــﺰﻳﻦ – اﻠﻎ ــﺎﺋﺮﻳﻦ  -ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ
واﻠﻣ ٥ــﺮج  ،وﻫ ــق ﻓ ــﻲ ﻧ ؤ ــﺮﻐ ﺣﺮﻜـ ــﺎت ﺧﺎرﺠ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻠﺳ ــﻨﺔ واﻠﺟﻣﺎﻋ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
ٔ
ٔ
اﻻﻧــﺪﻠﺲ  ،ﻓ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺆﻻﻏ اﻠﻣﻨﺘ ــﺰﻳﻦ ﻤــﻦ ﻜ ــﺎن ﻫﺪﻓ ــﻪ " اﻠﺳ ــﻌق ﻓ ــﻲ اﻻر ك
ﺑﺎﻠﻔﺳــﺎد واﻻﺴــﺘﺤﻼل ﻠ٥ﻨــﺎﺋﻢ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ  ،وﻤ ــﻨﻬﻢ ﻤــﻦ ﻜــﺎن ﻳﺳــﻌقﺦاﻠ ــق
ٔ
"ﻘﻄﻊ اﻠﺳﺒﻴ ءﺦواﺸﺎﻋﺔ اﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻻر ك وﺴﻔﻚ اﻠﺪﻤﺎﻏ.
ٔ
وﻳﺘ ﺤــﺪث اﺑ ــﻦ ﺣﻴــﺎن ﻋ ــﻦ " ﺴ ــﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﺴ ــﻟﻴﻣﺎن ﺑــﻦ ﺠ ــﻮد ذ " ا ﻤﻴ ــﺮ
اﻠﻌـﺮج اﻠﻣﻨﺘـﺰﻳﻦ ﺑﻣﺪﻳﻨــﺔﻰﺮﻧﺎﻃـﺔ  ،وﻳـﺬﻜﺮ ﻋﻨــﻪ ﻤـﺎ ﻘﺎﻠـﻪ و ﻠــﺪﻐ ﻋﺒـﺪ ﺌ ﻓﻴــﻪ
ٔ
ً
ﻤﻗﺪﻤﺎ ﻠﻬـﻦ ﻋﻟـق ﺠﻣﻴـﻊ ﻠﺬاﺗـﻪ ،وﻳﻣ ﻈـق
ﻤﻦ ﺸ٥ﻔﻪ ﺑﺎﻠﺟﻮار ذ  ،واﻧﻪ ﻜﺎن
ٔ
ﻓـﻲ ٕﻜــﺮ ﺸـ٥ﻔﻪ ﺑ ـﺮاﺋﻬﻦ واﺸـﻌﺎرﻐ ﻓــﻴﻬﻦ وﻳﺒـﺪو ﻓــﻲ رواﻳـﺔ اﺑــﻦ ﺣﻴـﺎن ﻫــﺬﻐ
ٔ
اﻠـﺘﻼزم ﺑـﻴﻦ اﻠ ؤـﺮوف اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ وﺛـﻮارت اﻠﻣﻨﺘـﺰﻳﻦ  ،واﻻﺛـﺎر اﻠﻣﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻟـق
ٔ
ٔ
ٕﻠــﻚ ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻠﺘﻔﻖ ــﻚ اﻠﻗﻴﻣــق واﻻ ﺧﻼﻘــق ا ﻠ ــﺬ ذ اﺻــﺎج اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﺑﻌ  :اﻧﻣﺎﻃﻪ .
وﻘﺪ ﺗﻌﺮ ك ﻠﺘﺮاﺠﻢ اﻠﻌﻟﻣﺎﻏ وﻘﺪ ﻘ ء ﻤﻦ ﺗﺟﺪﻐ ﻤﺘﺒﺤـ ًﺮا ﻓـﻲ ﻋﻟـﻢ واﺣـﺪ
ٔ
ٔ
او ﻋﻟﻣﻴﻦ؛ ﺑ ء ﻓﻴﻬﻢ ﻤﻦ ﻳﻌﺪ ﻤﻦ اﻠﻔﻗﻬﺎﻏ واﻠﻣﺤـﺪﺛﻴﻦ واﻠﻔﻼ ﺴـﻔﺔ واﻻدﺑـﺎﻏ
واﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ واﻠﻟ٥ـﻮﻳﻴﻦ ) (٧٧وﻠــﻢ ﻳﻗﺘﺼـﺮوا ﻋﻟـق اﻠﻌﻟــﻮم اﻠﻨ ؤﺮﻳـﺔ ﺑـ ء ﻜﺎﻧــﺖ
ﻠﻬـﻢ دراﺴــﺎت ﻓــﻲ ﻋﻟــﻮم ﻋﻣﻟﻴــﺔ ) (٧٨ﻜﺎﻠﻔﻴﺰﻳــﺎﻏ ،وﻋﻟــﻢ اﻠﻌ ﻗــﺎﻘﻴﺮ ،واﻠﺰراﻋــﺔ
ٔ
)ﻋ ﻟ ـ ــﻢ اﻠﻔﻼﺣ ـ ــﺔ ( واﻠـ ـ ــﺬي اﺑ ـ ــﺪﻋﻮا ﻓﻴ ـ ــﻪ وﺻـ ـ ــﻨﻔﻮا اﻠﺘﺼ ـ ــﺎﻤﻴﻢ اﻠﻣ ـ ـ ــﻬﻮرة،
ﻤﺳﺟﻟﻴﻦ ﻤﺎ ﺗﻮﺻﻟﺖﺦاﻠﻴﻪ ﺗﺟﺎرﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﻨﺒﺎﺗﺎت واﻠﺘﺮﺑﺔ ).(٧٩
و ﻫ ــﺬا اﻠﺘﻌ ــﺪد اﻠﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻠﻌـ ــﺐ دورًا ﻤﻬﻣ ـ ًـﺎ ﻓ ــﻲﺦاﺛ ـ ـﺮاﻏ ﻓﻖ ــﺮ اﺑ ــﻦ َﺣﻴـ ــﺎن
ٔ
ﺧﺎﺻـﺔ واﻧـﻪ ﻜـﺎن ﻤﻖـﻎ ـﺮا ﻤـﻦ اﻻﻃـﻼع ﻋﻟـق ﺗﻟــﻚ اﻠﻖـﺘـﺐ ،وﺴـﻬﻟﺖ ﻠـﻪ ﺗﻟــﻚ
ٔ
اﻠﻨﻬﻈﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻟق ﺗﺎرﻳ اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ اﻠﻨﺼـﺮاﻧﻴﺔ اﻳ ﻈ ًـﺎ  ،ﻤﻣـﺎ ﻳـﺮﺠﺢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﻪ ﻜﺎن ﻳﻌﺮف ﻋﺟﻣﻴﺔ اﻻﻧـﺪﻠﺲ وان " ﻤـﺎ اوردﻐ اﺑـﻦ َﺣﻴـﺎن ﻤـﻦ اﺧﺒـﺎر ﻋـﻦ
ٔ
ٔ
)(٨٠
ﺦاﺴـﺒﺎﻧﻴﺎ اﻠﻨﺼ ـﺮاﻧﻴﺔ ﻳــﻨﻢ ﻋــﻦ ﻤﻌﺮﻓﺘـﻪ اﻠﺪﻘﻴﻗــﺔ ﺑﻖ ـ ء اﺣﻮاﻠﻬﻣــﺎ واﻧﺳــﺎج
ﺣﻖﺎﻤﻬﺎ ).(٨١
ٔ
وﻜ ـ ــﺎن ﻠﻖـﻎ ـ ــﺮة ﻤﻄﺎﻠﻌﺎﺗـ ـ ــﻪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ ان ﺗﺟﻨـ ـ ــﺐ اﻠﺮواﻳ ـ ــﺎت اﻠﺨﺮاﻓﻴـ ـ ــﺔ
ٔ
واﻻﺴــﻄﻮرﻳﺔ و ﻠــﻢ ﻳ ــﻊ ٕﻠــﻚ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗ ــﻪ ؛ ﻤﻣــﺎ ﻜــﻮن وﻋــق ﺗــﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺎﻘ ــﺪ
ٔ
ٔ
ﻠﺪﻳــﻪ وﻤﻖﻨــﻪ ﻤــﻦ ان ﻳﺼ ــﻮر ﻤــﺎ ُوﺠــﺪ ﻓــﻲ اﻠ ــﺒﻼط اﻻﻧﺪﻠﺳــﻲ ﻤــﻦ دﺴ ــﺎﺋﺲ
ﺗﺼﻮﻳﺮا ً
ً
ﻧﻗﺪﻳﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟق اﻠﻗ ﻓﻗﺾ.
وﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﺤﺟﺎج واﻠﻮزراﻏ
ٔ
َ
وﻤــﻦ اﻠﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻠﻎﻗﺎﻓﻴ ــﺔ ﻘــﺎم اﺑــﻦ ﺣﻴ ــﺎن ﺑﺎﻠﺘﺮﺠﻣــﺔ ﻠﻣ ـﺎﻫﻴﺮ اﻻدﺑ ــﺎﻏ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠ ــﻌﺮاﻏ واﻋ ــﻼم اﻠﻔﻖ ــﺮ  ،واورد اﻠﻖـﻎﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ ﻧ ؤﻣﻬ ــﻢ ﺴ ــﻮاﻏ ﻜ ــﺎن ﻧﻎـ ـ ًﺮا او
ٔ
ﺸﻌ ًﺮا ؛ ﺛﻢ ﻳﻗﻮم ﺑﻌﺮ ك ﺠﻣ ء ﻤﻦ اﺧﺒﺎرﻐ ﻤﻎ ء ﺗﺮﺠﻣﺘﻪ ﻠﻌﺒـﺎ ﺑـﻦ ﻓﺮﻧـﺎ
ٔ
ا ﻠـﺬي " ﻧــﺎدم اﻻﻤﻴـﺮ ﻋﺒــﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﺑــﻦ اﻠﺤﻖـﻢ وﺠﺎﻠﺳــﻪ  ،وﺻـﺪﻳﻗﻪ ﻤــﺆﻤﻦ
ﺑــﻦ ﺴــﻌﻴﺪ اﻠ ــﺎﻋﺮ ،وﻜ ــﺬﻠﻚ ﺗﺮﺠﻣﺘــﻪ ﻠﻟ ــﺎﻋﺮ َﻳ ْﺤﻴ ـ ــق اﻠ ٥ـﺰال وﻘــﺪ وﺻ ــﻔﻪ
وﺻﻒ اﻠﻨﺎﻘﺪ اﻠﺒﺎرع اﻠﺤﺼﻴﻒ ﻓﻗﺎل
"  .......وﻜــﺎن ﻤﻗﺘـ ً
ـﺪرا ﻋﻟــق اﻠ ــﻌﺮ  ،ﺴــﻟﺲ اﻠﻄﺒــﻊ ﻓﻴــﻪ ُ ،ﻳﺼــﺮﻓﻪ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﺿـﺮو ج اﻠ ــﻌﺮ ﺑﺤــﻼوة ﻠﻔ ـ  ،وﻤﻼﺣــﺔ ﻤﻌﻨـق ُوﻰــﺰر ﻤــﺎدة  .واﻜـﻎــﺮ ﺸــﻌﺮﻐ
ٔ
ﻤﺤﻣﻮل ﻋﻟق اﻠﺪﻋﺎﺑﺔ واﻠﻬﺰل  ،ﻓﻟﺬﻠﻚ ﺧﺮﺞ ﺑﻌﻈﻪ ﺑﺎﻠﻔـﺎ ك ﻋﺎﻤﻴـﺔ ﻤﺒﺘﺬﻠـﺔ

ٔ
 .وﻫــﻮ ﻓﻴﻣ ــﺎ رو ذ وﻧﻗ ــﺢ ﻤﺤ ﺳــﻦ ُﻤﺟ ــﻮد وﻜ ــﺎن ﻋﻟــق ﻧﺼ ــﺎﻋﺔ ادﺑ ــﻪ  ،ﻋﺎﻠﻣ ـ ًـﺎ
ُﻤﻔﺘﻨـﺎ ﺠــﺰﻻ  ،ﻤﺘﻖﻟﻣـ ًـﺎ ﻋﺮﻳ ﻈـ ًـﺎ ُﻤﻨـ ً
ـﺪرا  ،ﻜﺒﻴــﺮ اﻠ٥ــﻮر ﻇﺮﻳــﻒ اﻠﺨﺒــﺮ  ،ﺧﺎﻠــﺪ
ٔ
اﻠﺬﻜﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺼﺮ اﻠﺒﺎﺋﺪة ".
وﻧﺟـ ـ ـ ــﺪﻐ ﻳﺘﻌـ ـ ـ ــﺮ ك ﻠـ ـ ـ ــﺬﻜﺮ ﻤ ﺟ ـ ـ ـ ـﺎﻠﺲ اﻠ٥ﻨـ ـ ـ ــﺎﻏ ،و" ﺧﺒـ ـ ـ ــﺮ ِز ْرﻳ ـ ـ ـ ــﺎج "،
ٔ
ٔ
و"اﻠﻣﻄـﺮﺑﻴﻦ ﺑﺒ ﻟــﺪ اﻻﻧــﺪﻠﺲ "  ،وﻳــﺮوي ٕﻜـﺮ ﺠﻟﺳــﺎﻏ اﻻﻤﻴــﺮ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ
ٔ
ٔ
ﺑـﻦ اﻠﺤﻖـﻢ ُ
وﺴـﻣﺎرﻐ اﻠـﺪاﻧﻴﻦﺦاﻠﻴـﻪ ﻤــﻦ ﺸـﻌﺮاﻏ اﻫـ ء زﻤﺎﻧـﻪ وادﺑـﺎﺋﻬﻢ  ،وﻧﺒــﺬ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﻧﻮادرﻫﻢ واﺸﻌﺎرﻫﻢ ﻤﻣﺎ ﺧﺎﻠﻄﻪ ﻤﻦ اﺧﺒﺎرﻫﻢ .
ٔ
ٔ
وﻳﺳﺮد اﺧﺒﺎر اﻠ ﻌﺮاﻏ ،ﻤﻊ اﻻ ﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ اﻠﺤﻖﻢ وﺑﻌ  :ﻤﺎ
ٔ
ﺴﻗﺾﺦاﻠﻴﻨﺎ ﻤﻦ اﻤﺎدﻳﺤﻬﻢ ﻠﻪ ﻤﻦ ٕﻠـﻚ " ﺧﺒـﺮ َﻳ ْﺤﻴ ــق ﺑـﻦ ﺣﻖـﻢ اﻠ٥ـﺰال ﻓـﻲ
ﺦارﺴﺎﻠﻪﺦاﻠق ﻤﻟﻚ اﻠﺮوم ".
ٔ
وﻳ ﻴﺮ ٔاﻳ ً
ﻈﺎﺦاﻠق ﺸ٥ﻒ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ اﻠﺤﻖـﻢ ﺑﻌﻟـﻢ اﻠﻬﻴﺜـﺔ،
وﻤﻄﺎﻠﻌﺘـﻪ ﻠﻟﻖـﺘــﺐ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ،ﺻ ً
ـﺎﻰﻴﺎﺦاﻠــق ﻋﻟــﻢ اﻠﺘﻨﺟـﻴﻢ ،واﻘ ﻔـ ًـﺎ ﻋﻟــق ﺴــﻨﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﻌـﺪﻳ ء ﻤﻟﻴ ًـﺎ  ،ﻳﺳـﺎ ل ﻋﻟﻣـﺎﻏﻐ ﻋـﻦ اﻻدﻠـﺔ  ،ﻤﻮﻠﻌ ًـﺎ ﺑـﺎﻠﻮﻘﻮف ﻋﻟـق اﻘـﻮاﻠﻬﻢ
ﺷ
ٔ
ﻓـﻲ اﺣﻖﺎﻤــﻪ  ،ﻤﻗﺮﺑ ًـﺎ ﻠ ﺤــﺬا ٓ اﻠﻣﻨﺟﻣــﻴﻦ ﻓـﻲ زﻤﺎﻧــﻪ  ،اﻧﺳ ًـﺎ ﺑﻬ ـﻢ  ،ﻤﺤﺳـ ًـﻨﺎ
ٔ
اﻠـﻴﻬﻢ  ،ﻤﺳ ً
ـﺘﺮﻳﺤﺎﺦاﻠـق ﺗﻌـﺪﻳﻟﻬﻢ ﻻوﻘـﺎت ﺣﺮﻜـﺎﺗﻬﻢ ،ﺦواﻧـﺬارﻫﻢ ﻤـﻦ ﻃﺮﻳــﻀ
ﺦ
ٔ
اﻘ ﻈـﻴﺘﻬﻢ ﺑﻣﺳـﺎﻋﺪﻐ وﻤﻨﺎﺣﺳـﻪ .......وﻜـﺎن ﻤـﻦ ﻤ ـﻬﻮر ﻓـﻲ زﻤﺎﻧـﻪ وﻤـﻦ ﻘﺒﻟـﻪ
ٔ
ﻋﺒ ــﺎ ﺑـ ــﻦ ﻓﺮﻧـ ــﺎ ٕ ،و اﻻﻧﺒ ــﺎﻏ اﻠ ـ ــﻨﻴﻌﺔ  ،وﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻮاﺣ ــﺪ ﺑـ ــﻦﺦاﺴـ ــﺤﺎ ٓ
اﻠﻈـ ِـﺒ ّﻲ ٕ ،و اﻠﻨ ــﻮادر اﻠﺒﺪﻳﻌــﺔ  ،و ﻤ ــﺮوان ﺑــﻦﻰ ــﺰوان  ،وﻤﺤﻣــﺪ اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ
ٔ
ﺌ ،وﻋﺒــﺪ ﺌ ﺑــﻦ اﻠ ــﻣﺮ ﺑــﻦ ﻧﻣﻴــﺮ ﻧــﺪﻳﻢ اﻻﻤﻴــﺮ  ،اﻠ ﺳــﺎﺑﻀ ﻓــﻲ ﺣﻟﺒــﺘﻬﻢ
ٔ
اﻠﺰاﺋـﺪ ﻓــﻲ ﺗﻣـﺎم ﺧﺼــﺎﻠﻪ اﻻدﺑﻴــﺔ ﻋﻟـق ﺠﻣــﺎﻋﺘﻬﻢ  .ﻓﻗــﺪ ﻜـﺎن ﻓﻴﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺤﻟﻮﻧــﻪ
ٔ
ً
ﻤﻦ ﻋﻟﻣﻬﻢ ا ً
ﻤﻌﺪودا ﻓﻲ وﺠﻮﻫﻬﻢ  ،ﻳﻌﻮل اﻻﻤﻴﺮ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ
ﻤﺎﻤﺎ ﻠﻬﻢ ،
ﺦ
ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻣﻴﻴﺰ .ﻰﻴﺐ ﻤﺎ ﻳﻄﺮﻘـﻪ ﻤـﻦ ﺸـﺆوﻧﻪ  ،وﻳﺳـﺎورﻐ ﻤـﻦ ﺧﻄﻮﺑـﻪ  ،ﻓـﻼ
ﻳـﺰال ﻳﺒﻟـﻮ ﻤـﻦ ﺻــﺪ ٓﺦاﺻـﺎﺑﺘﻪ  ،وﺻـﻮاج رﺠﻣـﻪ  ،ﻤــﺎ ﻳﻄـﻮل ﻤﻨـﻪ ﺗﻌﺟﺒــﻪ ،
ﺷ
ٔ
وﻳﻖـﻎ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﺠﻟ ــﻪ ﺗﺳ ــﺎﻠﻪ  ،ﻓﻟ ــﻪ ﻤﻌ ــﻪ وﻤ ــﻊ ﻤ ــﻦ ﺴ ــﻣﻴﻨﺎ ﻤ ــﻦ اﻠ ــﻮزﻳﺮ ﻋﺒـ ــﺪ
ٔ
اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ َﻳ ْﺤﻴــق اﻻﺻﻢ  ،واﻠﻨﻌﻣﺎن ﺑـﻦ اﻠﻣﻨـﺬر وﻰﻴﺮﻫﻣـﺎ ﻤـﻦ رﺠـﺎﻠﻬﻢ ،
ٔ
وﻤﺎ ﻠﺪ ذ اﺻﺤﺎﺑﻪ وﻰﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺒﺎج ﻧﻮادر ﻤﺳﺘ٥ﺮﺑﺔ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻜﻣﺎ ا ﺸﺎرﺦاﻠق ان ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻻوﺴـﺾ اول ﻤـﻦ اﺗﺨـﺬ ﻜﺎﺗﺒ ًـﺎ ﺧﺎﺻ ًـﺎ ﻠـﻪ
ٔ
وﺴﺎر اﻻﻤﺮاﻏ واﻠﺨﻟﻔﺎﻏ ﻤﻦ ﺑﻌﺪﻐ ﻋﻟق ﻫﺬا اﻠﻨ ؤﺎم ﺣﺘق ﺴﻗﻮط اﻠﺨﻼﻓﺔ.
ٔ
وﻳ ﺤ ــﻮي ﻜـﺘ ــﺎج اﻠﻣﻗﺘ ــﺒﺲ ﺑ ــﻴﻦ دﻓﺘﻴ ــﻪ اﻳ ﻈ ـ ًـﺎ ﺗـ ـﺮاﺠﻢ ﻋﺪﻳ ــﺪة ﻠﻄﺒ ﻗـ ــﺎت
ٔ
ٔ
اﻠﻔﻗﻬﺎﻏ اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﻴﻦ ﻤﻨـﺬ ﻓـﺘﺢ اﻻﻧـﺪﻠﺲ وﺣﺘـق ﻋﺼـﺮﻐ ﻤﻌﺘﻣ ًـﺪا ﻋﻟـق ﻤﺼـﺎدر
ٔ
ٔ
ﻤﺘﻌــﺪدة  ،ﻜﻣــﺎ رﺻــﺪ ﻠﻨــﺎ اﺑ ــﻦ َﺣﻴــﺎن اﻧﺘﻗــﺎل اﻠﻔﺘــﺎو ذ ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻤ ــﻦ را ذ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻ ْوزاﻋ ّـﻲ ،واﻫـ ء اﻠ ـﺎم ﺑﺎﻠﻖﻟﻴـﺔ " ﻓﺤﻮﻠـﺖﺦاﻠـق را ذ ﻤﺎﻠـﻚ واﻫـ ء اﻠﻣﺪﻳﻨـﺔ .
ٔ
ُ
ٔ
واﻧﺘ ﺮ را ذ ﻤﺎﻠﻚ ُﺑﻗ ْﺮﻃ َﺒﺔ  ،وﻋﻢ ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻠﺲ ".
ٔ
ٔ
ورﺻﺪ ٔاﻳ ً
ﻈﺎ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻠﺲ ،وا ﺧـﺬ اﻠﻌﻟـﻢ ﻋﻟـق ﻳـﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠ ﻴﻮخ واﻠﻔﻗﻬﺎﻏ  ،واﻜﺪ ﻋﻟق ان اﻠﺤﻖـﻢ اﻠﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ ﻘـﺪ ا ﻤـﺮ ج " ﺗﺤﺒـﻴﺲ
ُ
ﺣﻮاﻧﻴــﺖ اﻠﺳـ ـﺮاﺠﻴﻦ ﺑﺳ ــﻮ ٓ ُﻘ ْﺮﻃ َﺒ ــﺔ ﻋﻟ ــق اﻠﻣﻌﻟﻣ ــﻴﻦ ا ﻠ ــﺬﻳﻦ ﻘ ــﺪ اﺗ ﺨ ــﺬﻫﻢ
ُ ْ َُ
ٔ
ﻠﺘﻌﻟﻴﻢ اوﻻد اﻠﻈﻌﻔﺎﻏ واﻠﻣﺳﺎﻜﻴﻦ ﺑﻗﺮﻃﺒﺔ".
ٔ
و ﻫــﺬا ﻳﻌﻨ ــﻲ ان اﻠﺪوﻠ ــﺔ ﻘ ــﺪ ﺗﺒﻨ ــﺖ ﺗﺨﺼ ــﻴ ﻤﺼ ــﺮوﻓﺎت ﻠﻟﻣ ــﺪار ،
ٔ
واﻠﻣﺳ ــﺘﻌﺮ ك ﻠﻖـﺘﺎﺑﺎﺗ ــﻪ ﻳﺘ ﻈ ــﺢ ﻠﻨ ــﺎ ﻤـ ــﺪ ذ ﻤ ــﺎ وﺻ ــﻟﺖ اﻠﻴ ــﻪ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻤـ ــﻦ
ٔ ٔ
ٔ
اﺣﺘـﺮام اﻠﻌﻟﻣـﺎﻏ واﻠ ﻔﻗﻬــﺎﻏ ورﺠـﺎل اﻻدج  ،وﻜﻴـﻒ ان اﻻﻧﺪﻠﺳــﻲ ﻜـﺎن ﻳﻨﻔــﻀ
ٔ
ﻤﺎ ﻋﻨﺪﻐ ﻤﻦ ﻤﺎل ﺣﺘق ﻳﺘﻌﻟﻢ وﻤﺘق ُﻋﺮف ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ اﺻـﺒﺢ ﻓـﻲ ﻤﻗـﺎم اﻠﺘﻖـﺮﻳﻢ
واﺦﻻﺠﻼل وﻳ ﻴﺮ اﻠﻨﺎ اﻠﻴﻪ ﺑﺎﻠﺒﻨﺎن.
ٔ
وﻘ ـ ــﺪ اﺧﺘﻟﻔ ـ ــﺖ ﻤﻨﺰﻠ ـ ــﺔ اﻻﺸ ـ ــﺨﺎص ﺑ ـ ــﺎﺧﺘﻼف ﺴ ـ ــﻣﺎﺗﻬﻢ واﺗﺟﺎﻫـ ـ ــﺎﺗﻬﻢ
ٔ
اﻠ ﺨﺼ ــﻴﺔ؛ ﻓﻗ ــﺪ ﻜ ــﺎن ﻤ ــﻨﻬﻢ ﻃﺒﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎرزة اﺴ ــﻬﻣﺖ ﻓ ــﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ
ٔ
ﻠﻟﺪوﻠﺔ ،وﻇﻔﺮت ﻠﺬﻠﻚ ﺑﺎﻠﺤ ؤﻮة ﻋﻨـﺪ اﻻﻤـﺮاﻏ ،وﻘـﺪ ﺴـﺟ ء اﺑـﻦ َﺣﻴـﺎن ﻜـ ء
ٕﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺑﺪﻘﺔ ﺑﺎﻠ٥ﺔ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٨

دراﺳﺎت

ٔ
ﻤ ﻣــﺎ ﺴــﺒﻀ ﻳﺘ ﻈــﺢ ﻠﻨــﺎ ان ﻜـﺘــﺐ اﺑــﻦ َﺣﻴــﺎن ﺗﻨﺎوﻠــﺖ وﺑﺘﻔﺼــﻴ ء دﻘﻴ ــﻀ
ﺗـﺎرﻳ اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﻓـﻲ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﺴﻴﺎﺴ ًـﻴﺎ واﻘﺘﺼ ً
ـﺎدﻳﺎ واﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ًـﺎ وﺛﻗﺎﻓﻴ ًـﺎ ﻤﻣــﺎ
ٔ
ٔ ٔ
اﻫﻟﻪ ﻻن ﻳﻖﻮن ﺣﺎﻤ ء ﻠﻮاﻏ اﻠﺘﺎرﻳ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ.
ٔ
واﻠﺨﻼﺻ ــﺔ ان اﻠﻔﻖـ ــﺮ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻘـ ــﺪ ازدﻫ ــﺮﺦاﺑـ ــﺎن ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺤﻗﺒـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ
ﺸﻬﺪت " اﻠﻗﺮن اﻠﺬﻫﺒﻲ" ﻓﻲ ﺗﺎرﻳ اﻠﻔﻖﺮ اﺦﻻﺴﻼﻤﻲ ) (٨٢وﺧﻴـﺮ ﻧﻣـﻮ ٕﺞ ﻫـﻮ
ٔ
ﺣﺎﻤ ء ﻠﻮاﻏ اﻠﺘﺎرﻳ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ " اﺑﻦ َﺣﻴﺎن اﻠﻗﺮﻃﺒﻲ ".
---------------------------------------------------------------اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

) (1اﺑﻦ َﺣﻴ ﺎن ﻫﻮ ﺣﻴﺎن ﺑﻦ ﺧﻟﻒ ﺑﻦ ُﺣ َﺳﻴﻦ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﻴـﺎن
ٔ
ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑـﻦ ﺣﻴـﺎن ﻤـﻮﻠق اﻻﻤﻴـﺮ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﺑـﻦ ﻤﻌﺎو ﻳـﺔ ﺑـﻦ ﻫ ـﺎم ﺑـﻦ
َ ْ َُ
ٔ
ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ ﺑﻦ ﻤـﺮو ان  ،ﻜﻨﻴﺘـﻪ اﺑـﻮ ﻤـﺮو ان ٕ ،ﻜـﺮاﺑﻦ ﺑ ـﻖﻮال ﻓـق ﻜـﺘﺎ ﺑـﻪ
اﻠﺼﻟﺔ ٔاﻧﻪ ﻘـ ٔﺮا ٔاﺴـﻣﻪ ووﻻﻏﻐ ﻫـﺬا ﺑﺨﻄـﻪ  ،وﻠـﺪ ﻓـق ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒـﺔ ﺴـﻨﺔ)  ٣٧٧ﻫ ـ /
ٔ
ٔ
ٔ
٩٨٨م ( وﺗﻮﻓق ﺑﻬﺎ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ  ٢٨رﺑﻴﻊ اﻻول ﺴﻨﺔ  ٤٦٩ﻫـ )  ٣٠ا ﻜـﺘ ـﻮﺑﺮ
ﺴـﻨﺔ  ١٠٧٦م (  ،وﻤـﺎ وﺻـ ء ا ﻠﻴﻨـﺎ ﻤـﻦ ٔاﺧﺒـﺎرﻐ ﻘﻟ ً
ـﻴﻼ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺴـﺐ ﻤـﻊ ﻫــﺬﻐ
ﺦ
اﻠﻣﻖﺎﻧـﺔ اﻠﻌﺎﻠﻴـﺔ اﻠﺘــق اﻋﺘـﺮف ﺑﻬـﺎ ﻻﺑــﻦ َﺣﻴـﺎن ٔاﻫـ ء ﻋﺼــﺮﻐ  ،وﻠـﻢ ﻳﺘــﺮﺠﻢ
ﻠﻨﻔﺳــﻪ ﻜﻣ ــﺎ ﻓﻌ ـ ء ﺑﻌـ ـ  :اﻠ ﻣــﺆرﺧﻴﻦ ﻘﺒﻟ ــﻪ وﺑﻌــﺪﻐٔ .اﻧ ؤ ــﺮ ﻓــﻲ اﺑ ــﻦ َﺣﻴ ــﺎن
وﺗﺮﺠﻣﺘﻪ اﺑﻦ َﺑ ْ ُﻖ َﻮال  ،اﻠﺼﻟﺔ  ،ﺞ ، ١ص ٣ﻞ ، ١ﺗﺮﺠﻣـﺔ رﻘـﻢﻞ٣٤
 ،اﺑﻦ َﺑﺳﺎم  ،اﻠﺬﺧﻴﺮة ٧٣/١ﻞ ُ ،
اﻠﺤ َﻣ ِّﻴﺪي  ،ﺠﺬوة اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ  ٢٠٠رﻘﻢ
 ، ٣٩٧اﻠ ِ ّ :ﺑ ّﻲ  ،ﺑ٥ﻴﺔ اﻠﻣﺘﻟﻣﺲﻞ ٢٧رﻘﻢ  ، ٦٧٩اﻠﺰرﻜﻟﻲ ٔ ،اﻻﻋﻼم
 ، ٣٢٨/٢ ،ﻜﺤﺎ ﻠـﺔ  ،ﻤﻌﺟـﻢ اﻠﻣـﺆﻠﻔﻴﻦ  .٨٨/٤ ،وﻘـﺪ ﻜـﺘـﺐ ﻋﻨـﻪ ﻤﻟ ـﻮر
اﻧﻄﻮﻧﻴﺔ رﺴ ﺎﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان
l anaﺺsﺺ istoria la sanaض a an or o a saض n
ﺿﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮﺦاﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺮاﺑﻊ ،ﺑﻮﻧﺲﺷا ﻳﺮ ) ١٩٤٦صﻞ (٧٢-؛
وﻰﺮﺴﻴﻪﻰﻮﻤﺲ ﺑﺤﺚ ﺻ٥ﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺔ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ) اﻠﻣﺟﻟﺪ . (١٩٤٦ ،١١
) (٢ﻤﺤ ﻣــﻮدﺦاﺴ ــﻣﺎﻋﻴ ء ﻓ ــﻲ دراﺴ ــﺔ اﻠﺘ ـﺮاث  .رﻩﻳ ــﺔ ﻠﻟﻨ ــﺮ واﻠﺘﻮزﻳ ــﻊ ،ط،١
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ، ٢٠٠٤ ،ص . ٢٣
) ( ٣اﻠﺘﺮﻘﻴﺢ اﻠﻖﺳﺐ واﻠﻣﺘﺎﺠﺮة .
) ( ٤اﺑﻦ َﺑﺳ ﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ٣ص ٤ﻞﻞ -ﻞﻞﻞ .
)ﻞ( اﻠﻔﺘﺎﻏ ﺣﺪاﺛﺔ اﻠﺳﻦ .
) ( ٦اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ١ص . ٢٩
) (٧اﻠﺤﺎﺠﺐ ﻓﻲ ٔاول ٔاﻻﻤﺮ ﻜﺎن اﻠﺤﺎﺠﺐ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻻ َﻤﻮﻳﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻧﺪﻠﺲ ﻳﻗﻮم
ٔ
ﺑﺎﻠﻮﺴﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ ووزراﺋﻪ ،ﺛﻢ اﺧـﺬت ﺴـﻟﻄﺔ اﻠﺤﺎﺠـﺐ ﻓـﻲ اﻻﺗﺳـﺎع
ﺣﺘق ٔاﺻﺒﺢ ٔارﻓﻊ اﻠﻮزراﻏ ٔﺸﺎﻧﺎ ،وﺻﺎر ﻳﺳﻣق ﺑﺬي اﻠﻮزارﺗﻴﻦ ،وﺻﺎر ﻳ ﺮف
ﻋﻟق اﻠ ﺜﻮن اﻠﻣﺪﻧﻴﺔ واﻠﻌﺳـﻖﺮﻳﺔ .وﻠﻣـﺎ و ﻠـﻲ ِاﻠﺤﺟﺎﺑـﺔ اﻠﻣﻨ ﺼـﻮر ﺑـﻦ ٔاﺑـﻲ
ﻋﺎﻤﺮ ) اﻠﺤﺎﺠﺐ( ٔاﻤﻮر ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ؛ ﺣﺟﺮ ﻋﻟق اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﻻ َﻤﻮي اﻠﻄﻔ ء اﻠﻣﺆﻳﺪ
ﻫ ـﺎم اﻠﻎـ ـﺎﻧﻲ )٣٩٩ - ٣٦٦ﻫـ ـ ١٠٠٩ - ٩٧٦ /م( ،واﺗﺨــﺬ اﻠﺰاﻫــﺮة ﻋﺎﺻــﻣﺔ
ﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺪﻻ ﻤﻦ اﻠﺰﻫﺮاﻏ ،وﺴﻴﻄﺮ ﺣﺘق ﻋﻟق ٔام اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ )ﺻﺒﺢ( اﻠﺘﻲ
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎولﺦاﻧﻗﺎ ٕ اﺑﻨﻬﺎ ﻤﻦ ﻫﻴﻣﻨﺔ اﻠﺤﺎﺠﺐ اﻠﻣﻨﺼﻮر ،وﻤﻦ اﻠ٥ﺮﻳﺐ ٔان
اﻠﻣﻨ ﺼـﻮر ﻇـ ء ﻤﺤﺘﻔ ؤ ًـﺎ ﺑﻟﻗـﺐ )اﻠﺤﺎﺠـﺐ( رﻰـﻢ اﺴـﺘﺒﺪادﻐ ﺑﺎﻠﺳـﻟﻄﺔ ،ﻜﻣـﺎ
ﺧﻟﻔـﻪ ٔاﺑﻨ ــﺎﻩﻐ اﻠــﺬﻳﻦ اﺣﺘﻔ ؤ ـﻮا ﺑﻟﻗــﺐ )اﻠﺤﺎﺠــﺐ(ﺦا ﻠـق ٔان ﺴــﻗﻄﺖ اﻠﺪو ﻠــﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺮﻳ ــﺔ ﺴ ــﻨﺔ ٣٩٩ﻫ ـ ـ  ١٠٠٨م ﺑﻌ ــﺪ ٔان ﺴ ــﻴﻄﺮت ﻋ ﻟ ــق اﻠﺪو ﻠ ــﺔ اﻻ َﻤﻮﻳ ــﺔ
ٔ
واﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ ٔا ﻜـﻎـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻋﻗـ ــﻮد  ،راﺠـ ــﻊ ) ﺣﺳـ ــﻦ اﻠﺒﺎﺸـ ــﺎ ٔاﻻ ﻠﻗـ ــﺎج
اﺦﻻﺴ ــﻼﻤﻴﺔ  ،ا ﻠـ ــﺪار اﻠﻔﻨﻴ ــﺔ  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة  ١٩٨٩ ،م  ،ص ١ﻞ ، ٢ﺸـ ــﺤﺎدة
اﻠﻨـﺎﻃﻮر ﺷواﺧـﺮون اﻠﺨﻼ ﻓــﺔ اﺦﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺣﺘـق اﻠﻗــﺮن اﻠﺮاﺑـﻊ اﻠﻬﺟــﺮي  ،دار
اﻠﻎﻗﺎﻓﺔ  ،اﻻردن  ١٩٩٠ ،م ( .
ُ
ُ
ٔ
َ
ْ
) (٨ﻫـﻮ ﻤﺤﻣـﺪ ﺑــﻦ ٔا ﺑـﻲ ﻋــﺎﻤﺮ اﻠﺤﺎﺠـﺐ  ،ﻃ ﻟـﺐ اﻠﻌ ﻟــﻢ واﻻدج ﻓـﻲ ﻘﺮﻃﺒــﺔ،
وﺴﻣﻊ اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ﺗﻌﻟﻀ ﺑﻮﻜﺎﻠﺔ ﺻﺒﺢ ٔام اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ ﻫ ﺎم اﻠﻣﺆﻳﺪ وزاد ٔاﻤـﺮﻐ
ﻓـﻲ اﻠﺘﺮﻘ ــﻲ وﺗ ٥ﻟـﺐ ﻋﻟــق ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ  ،ﺗ ـﻮﻓق ﺴــﻨﺔ  ٣٩٣ﻫ ـ ﻠﻟﻣﺰﻳــﺪ راﺠــﻊ،
ُ
اﻠﺤ َﻣ ِّﻴ ـ ــﺪي ﺠ ـ ــﺬوة اﻠﻣﻗﺘ ـ ــﺒﺲ  ،ﺗﺮﺠﻣ ـ ـ ــﺔ رﻘ ـ ــﻢ  ، ١٢١اﻠ ﻈ ـ ـ ِـﺒ ّﻲ ﺑ٥ﻴـ ـ ــﺔ

اﻠﻣ ﻟـﺘﻣﺲ ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ رﻘــﻢ  ، ٢٤٢اﻠﻣﻌﺟــﺐ  ،ص ُ ، ٧٢
اﻠﺤ ﻟــﺔ ِ ّ
اﻠﺳـ َـﻴﺮاﻏ ،
ﺞ ، ١ص  ، . ٢٦٨اﻠﻣﻗﺮي ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ  ،ﺞ ، ١ص . ٣٩٦
) (٩ﻠﻟﻣﺰﻳـﺪ راﺠــﻊ اﺑـﻦ اﻻﺑــﺎر ُ
اﻠﺤﻟـﺔ ِ ّ
اﻠﺳـ َـﻴﺮاﻏ  ، ،ﺞ ، ١ﺗﺤﻗﻴـﻀ  ،ﺣﺳــﻴﻦ
ﻤـﺆﻧﺲ  ،ﺞ ، ١دار اﻠﻣﻌــﺎرف  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮةﻞ ١٩٨م  ،ص ، ٢٧٧ – ٢٦٨
واﺑــﻦ ﻋ ــﺬاري اﻠﺒﻴ ــﺎن اﻠﻣ٥ــﺮج  ،ﺞ ، ٣ص ٣ﻞ ، ٢واﺑ ــﻦ اﻠﺨﻄﻴ ــﺐ
ٔ
اﻋﻣﺎل  ،ص  ٨٠وﻧﻔﺢ  ،ﺞ ١ص . ( ٤٢٤
ٔ
ٔ
) (١٠اﺣﻣﺪ ﻤﺨﺘﺎر َاﻠﻌ ّﺒ ﺎدي دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳ اﻠﻣ٥ﺮج واﻻﻧﺪﻠﺲ  .ﻤﺆﺴﺳﺔ
ﺸﺒﺎج اﻠﺟﺎﻤﻌﺔ  ،ص .٨٧
ٔ
) (١١ت ٣٩٩ﻫـ  ١٠٠٨ -م وﻘﻴ ء اﻧﻪ ﺗـﻮﻓق ﻋ ﻟـقﺦاﺛـﺮ ٕﺑﺤـﺔ ﺻـﺪرﻳﺔ  ،وﻘﻴـ ء
ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻰﺘﻴﺎل ،اﻧ ؤﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣ٥ﺮج ،ﺞ ، ٣ص .٣٧
) (١٢ﻤﺤ ﻣـ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ ﺌ ﻋﻨـ ــﺎن دوﻠـ ــﺔ اﺦﻻﺴـ ــﻼم ﻓـ ــﻲ ٔاﻻ ﻧـ ــﺪﻠﺲ  .ﺞ ، ٢اﻠﻬﻴﺜـ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﻟﻖـﺘﺎج  ، ٢٠٠١ص .٦٢٢
) (١٣ﻳﻌـﺮف ﻓــﻲ اﻠﻣﺮاﺠــﻊ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔﺦﺑﺎﺴــﻢ ﺸــﺟﻨﻮلloﺺanchﻂﺴﺎﻧ ــﻮﻳﻟﻮ ،
وﻫـﻮ ﺗﺼـ٥ﻴﺮ ﻠﻟﻔ ـ ﺴﺎﻧ ـﻮ وﻫــﻮﺦاﺴـﻢ ﺠـﺪﻐ ٔﻻﻤــﻪ ٔ ،ا ذ ﺴﺎﻧ ـﻮ اﻠ ﺼــ٥ﻴﺮ ،
ٔاﻧ ؤﺮ ﺣﺎﺸﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎر َاﻠﻌ ّﺒ ﺎدي دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳ اﻠﻣ٥ﺮج ٔ
واﻻﻧـﺪﻠﺲ ،
ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ ،ص .٨٧
) (١٤ﻤﺤﻣـﻮدﺦاﺴــﻣﺎﻋﻴ ء ﺴﻮﺴــﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ اﻠﻔﻖـﺮ اﺦﻻﺴــﻼﻤﻲ  .ﻤﻖـﺘﺒــﺔ ﻤــﺪﺑﻮﻠﻲ ،
ط ، ١٩٨٨ ، ٣ص ٣٦ﻞ.
)ﻞُ (١ﻘﺘ ء ﺴﻨﺔ  ٣٩٩ﻫـ  ١٠٠٨ /م .
) ( ١٦ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء ﺦاﺸﻖﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻨﻬى  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ  ،ص .١٦
) (١٧راﺠـﻊ ﺗﺮﺠﻣﺘـﻪ ﻓـﻲ  ،ﺠــﺬوة اﻠﻣﻗﺘـﺒﺲ ص  ، ١٣٦ – ١٣٣ﺗﺮﺠﻣـﺔ رﻘــﻢ
 ، ٢٣٢ﺑ٥ﻴـﺔ اﻠﻣ ﻟـ ـﺘﻣﺲ ص  ١٩١ﺗﺮﺠﻣــﺔ رﻘــﻢ  ، ٤٤٠اﻠﻣﻄﻣــﺢ ، ١٦
واﻠﻣﻄ ـ ــﺮج  .١٤٧واﻠﻴﺘﻴ ﻣ ـ ــﺔ  ٢ﻞ ٣وﻤﻌﺟ ـ ــﻢ ٔاﻻد ﺑ ـ ــﺎﻏ  ٢١٨ ٢واﻋﺘ ـ ـ َـﺎ ج
اﻠ ُﻖـ ّﺘ ــﺎج  ٢٠٣واﺑ ــﻦ ﺧﻟﻖ ــﺎن  ١١٦ ١واﻠﻣ ٥ــﺮج  ٧٨ ١واﻠﺨﺮﻳ ــﺪة ٢
ﻞﻞﻞ واﻠﻮاﻓﻲ  ١٤٤ ٧واﻠﻣﺳﺎﻠﻚ . ٢٠٦ ١١
) (١٨ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﺗﻟﻚ اﻠﺮﻩ ﻳـﺔ اﺴـﺘﻔﺎ ك ﻜـﻼ ﻤـﻦ ا ﻠـﺪﻜـﺘﻮر ﻤﺤﻣـﻮدﺦاﺴـﻣﺎﻋﻴ ء ﻓـﻲ
ﻜـﺘﺎﺑﻪ " ٔاﺸﻖﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻨﻬى ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻠﺘﺎرﻳ " واﻠﺪﻜـﺘﻮر ﻤﺤﻣﻮد ﻤﻖﻲ ﻓﻲ
ﻤﻗﺪﻤﺔ ﻧ ﺮﺗﻪ ﻠﻟﻣﻗﺘﺒﺲ .
) (١٩ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻟﻴﻣﺎن اﻠﻣﺳﺘﻌﻴﻦ  ،راﺠﻊ  ،اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻦ ٔاﻫ ء اﻠﺟﺰﻳﺮة  .ﺞ ، ١ﺗﺤﻗﻴﻀ ﺴﺎﻠﻢ ﻤﺼﻄﻔﻲ اﻠﺒﺪري  ،ط ، ١
دار اﻠﻖـﺘﺐ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ، ١٩٩٨ص ً ، ٢٢
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ َﺣﻴﺎن ،
اﺑﻦ اﻻﺑﺎر ُ
اﻠﺤﻟﺔ ِ ّ
اﻠﺳ َﻴﺮاﻏ  ،ﺞ ، ٢صﻞ  ،اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻠﺒﻴﺎن  ،ﺞ، ٣
ص ١ﻞ  ،واﻠ ﻈ ِﺒ ّﻲ ﺑ٥ﻴﺔ  ،ص .٣٠
) ( ٢٠اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ١ص . ٢١
) (٢١ﻤﺤﻣﻮد ﻤﻖﻲ ﻤﻗﺪﻤﺔ ﻧ ﺮﺗﻪ ﻠﺟﺰﻏ ﻤﻦ اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ  ،اﻠ ﻄﺮ اﻠﻎﺎﻧﻲ  ،ط ١
 ،دار اﻠﻖـﺘﺎج اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت  ١٩٧٣م  ،ص . ١١٢ - ١١١
) (٢٢ﻳﻗﺼـﺪ ﺑـﺎﻠﺒﺮﺑﺮ اﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻠﺘـﻲ ٔاﻘﺎﻤــﺖ ﻤﻨـﺬ ٔاﺣﻗـﺎج ﺑﻌﻴــﺪة ﻓـﻲ اﻠ ــﻣﺎل
ٔاﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ﻤﻦ ﺑﺮﻘـﺔ ﺸ ً
ـﺮﻘﺎ ﺣﺘـق اﻠﻣﺤـﻴﺾ ٔاﻻﻃﻟﺳـﻲﻰﺮ ﺑ ًـﺎ وﻳﻨﺳـﺐ اﻠﺳـﻼو ذ
ﻜﻟﻣـﺔ ﺑﺮﺑـﺮﺦا ﻠـق ﺑـﺮ ﺑـﻦ ﻘـﻴﺲ ﺑﻴﻨﻣـﺎ ﻳﺮﺠـﻊ اﺑـﻦ ﺧ ﻟـﺪون اﻠﻖﻟﻣـﺔﺦاﻠـق ﻜـﻎــﺮة
ﺑﺮﺑـﺮﺗﻬﻢ  ،واﻠﺒﺮﺑـﺮة ﺑﻟﺳـﺎن اﻠﻌـﺮج ﻫـﻲ اﺧـﺘﻼط ٔاﻻ ﺻـﻮاتﻰﻴـﺮ اﻠﻣﻔﻬﻮﻤـﺔ
وﻳــﺮﺠﻌﻬﻢ ا ﻠــﺒﻌ  :ﺷاﻻﺧــﺮﺦا ﻠــق ﻠﻔ ـ ﺑﺮﺑــﺎرو وﺗﻌﻨ ــﻲ اﻠﺮاﻓ ﻈــﺔ ﻠﻟﺤ ﻈــﺎرة
اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴﺔ  .وﻘﺪ ﻋﺎ اﻠﺒﺮﺑﺮ ﻋﻟق ﺸـﻖ ء ﺠﻣﺎﻋـﺎت وﺑﻌ ﻈـﻬﻢ ﻋـﺎ داﺧـ ء
اﻠﻣﺪن واﺧﺘﻟﻄﻮا ﺑﻣﻦ اﺣﺘ ء اﻠﺒﻼد ﻜﺎﻠﺮوﻤﺎن واﻠﻮﻧﺪال وﻰﻴﺮﻫﻢ واﻠ٥ﺎﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺎﺸﺖ ﻋﻟق ﺸﻖ ء ﻘﺒﺎﺋ ء وﺠﻣﺎﻋﺎت واﺗﺨﺬت ﻤﻦ ﺴﻬﻮل وﺠﺒﺎل اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ
ﻤﻮﻃﻨـﺎ وﺴ ً
ـﻖﻨﺎ  ،راﺠـﻊ  ،اﻠﻣﻮﺴـﻮﻋﺔ اﺦﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤـﺔ ،اﻠﻣﺟ ﻟـﺲ ٔاﻻﻋﻟــق
ﻠﻟ ﺜﻮن اﺦﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ٢٠٠١ ،م  ،صﻞ. ٢٧
) (٢٣ﻓﻲ  ٢٦ﺸﻮال ٤٠٣ﻫـ  ٩ /ﻤﺎﻳﻮ  ١٠١٣م .
ٔ
) (٢٤ﻓﻗـﺪ ُﻘ ِﺘ ـ ء ﺴـﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﻤﻨـﺬر  ،ﺧﻄﻴــﺐ اﻠﻣﺳـﺟﺪ اﻠﺟــﺎﻤﻊ ﻤﻨـﺬ اﻳــﺎم اﻠﺤﻖــﻢ
اﻠﻣﺳﺘﻨﺼــﺮ) ٠ﻞ ٣٦٦ – ٣ﻫـ ـ  ٩٧٦ – ٩٦١ /م ( ،وﻘﺘـ ـ ء اﺑــﻦ َاﻠﻔ َﺮ ِﺿ ــﻲ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳ ﻋﻟﻣﺎﻏ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ  ،راﺠﻊ اﻠﻄﺎﻫﺮ ٔاﺣﻣﺪ ﻤﻖﻲ دراﺴﺎت ﻋﻦ
اﺑﻦ ﺣﺰم  .ط  ، ٤دار اﻠﻣﻌﺎرف  ، ١٩٩٣ص  . ١٠٣و

 ن ا ر
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٣٩

دراﺳﺎت

اﻠﺰﻫﺮي ﻜـﺘﺎج اﻠﺟ٥ﺮاﻓﻴﺔ  ،ص . ٨٨
َﺑ َﻄ ْﻟ َﻴ ْـﻮ )ﺺa a lﺊ ( ﺗﻗـﻊ ﻋ ﻟـق ﻧﻬـﺮ وادي ﻳﺎﻧـﻪ ﺸـﻣﺎل ﺸـﺮ ٓ ﻤﺪﻳﻨـﺔ
ﺸﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ ﻋﻟق ﺑﻌﺪﻞ ١٨ﻤﻴﻼ  ،ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻟق ﻳﺪ اﻠﻎﺎﺋﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﻤﺮوام
ﺦا ِ
اﻠﺟﻟﻴﻗـﻲ ﻋـﺎم  ٢٦١ﻫـ ـ  ).اﻠﺒﻖـﺮي اﻠﻣﺳـﺎﻠﻚ واﻠﻣﻣﺎ ﻠــﻚ ﺞ ٢ص، ٩٠٦

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ
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)ﻞ (٢ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻠق ﻋﻟق ُ
اﻠﺤﻖﻢ ﺧﻼل ﺗﺳﻊ ﺴﻨﻮات ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻦ ﺑﻨـﻲ ﺣﻣـﻮد ،ﻫـﻢ
ٔ
اﻠﻨﺎﺻـ ــﺮ واﻠﻗﺎﺴ ـ ـﻢ واﻠﻣﻌﺘ ﻟـ ــﻲ ،وﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ ﺑﻨـ ــﻲ اﻤﻴـ ــﺔ ،ﻫـ ــﻢ اﻠﻣﺮﺗ ﻈ ـ ــق
ُ ْ
واﻠﻣ ْﺳ َﺘﻖـﻔﻲ.
واﻠﻣﺳﺘ ؤﻬﺮ
) (٢٦ﻜــﺎن اﻠﺟ٥ﺮاﻓﻴــﻮن اﻠﻌ ــﺮج ﻳﻄﻟﻗــﻮن ﻫــﺬﻐ اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺔ ﻋﻟــق ﺴــﻖﺎن اﻠ ــﺒﻼد
اﻠﻣﺘﺎﺧﻣﺔ ﻠﺒﺤﺮ اﻠﺨﺮز ﺑﻴﻦ اﻠﻗﺳﻄﻨﻄﻨﻴﺔ وﺑﻼد اﻠﺒﻟ٥ﺎر ﺛﻢ اﻜـﺘﺳﺐ اﻠﻟﻔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﺪﻠﻮﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ اﺦﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺼـﺎر ﻳﻄ ﻟـﻀ اوﻻ ﻋ ﻟـق اﺴـﺮ ذ اﻠﺤـﺮج
ٔ
ا ﻠـﺬﻳﻦ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﻗﻌـﻮن ﻓ ــﻲ اﻳـﺪي اﻠﺟﺮﻤــﺎن وﻳﺒــﺎﻋﻮن ﻠﻟﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﺸــﺒﻪ
اﻠﺟﺰﻳﺮة وﻜﺎن ﻠﻔ اﻠﺼـﻗﻟﺒﻲ ﻳﻨﺳـﺤﺐ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻠﺮﺣﺎﻠـﺔ اﺑـﻦ ﺣﻮﻘـ ء ﻓـﻲ
ٔ ٔ
اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺎﺸﺮ ﻋﻟق اﻠﺮﻘﻴﻀ اﻠﺬﻳﻦ ﻤﻦ اﺻ ء اﺠﻨﺒﻲ ﺴﻮاﻏ ﻓﻲ ٕﻠﻚ ﻤﻦ ﻜﺎﻧﻮا
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﺑﻼد اوروﺑﺎ او ﻤﻦ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ٕاﺗﻬﺎ وﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻲ ﺴﻟﻚ اﻠﺟﻨﺪﻳﺔ او
ﻳﺘﺨﺬون ﻠﺨﺪﻤﺔ اﻠﺤﺮم ﻓﻲ اﻠﻗﺼﻮر ﻓﻗﺪ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺨﺼﻮﻧﻬﻢ وﻜﺎن ﻠﺘﺟﺎر اﻠﻴﻬﻮد
ٔ
ﻋﻟق ﺧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻠﻣﺳﺘ ﺮ ٓ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪي دوزي ﻤﻌﺎﻤ ء ﻠﻟﺨﺼق اﻫﻣﻬﺎ ﻤﻌﻣ ء
ﻓﺮدن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ ﻓﻖﺎﻧﻮا ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻴﻬﻢ ﻳﺟﻟﺒﻮنﺦاﻠق ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وﻳﺒﺎﻋﻮن ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﻨ ـﺜﻮن ﺗﻨ ـﺜﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﺘﻌﻟ ﻣـﻮن اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻓﻨـﻮن اﻠﻔﺮوﺴـﻴﺔ وﻳﺘ ٔـﺎدﺑﻮن
ﺷﺑﺎداج اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻲ .وازداد ﻋﺪدﻫﻢ زﻳﺎدة ﻜﺒﻴﺮة ﺑﺤﻴـﺚ ﺑﻟ ٥ـﻮا ﻓـﻲ
ﻋﻬﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻠﺪﻳﻦ ﺌ ُﺑﻗ ْﺮ ُﻃ َﺒﺔ ٠ﻞ ١٣٧وﻓﻖﺖ رﻘﺎج ﻜـﻎﻴﺮ ﻤﻨﻬﻢ و ﺴﻣﻌﺖ
ﻤﻨـﺰﻠﻬﻢ ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ ﻓـ ٔـﺎ ﺛﺮو ا وﻤﻟﻖـﻮا ٔاﻻراﺿــﻲ واﺗﺨـﺬوا اﻠﺤ ــﻢ واﻠﻌﺒﻴــﺪ
.وﻧﺒ٥ـ ـ ــﺖ ﻃﺎﺋﻔ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــﻨﻬﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻠﻌ ﻟـ ـ ــﻢ ٔ
واﻻد ج ﻓﻖ ـ ـ ــﺎن ﻤ ـ ـ ــﻨﻬﻢ اﻠ ـ ـ ـ ـﻌﺮاﻏ
واﻠﻖـﺘﺎج.وﻋ ؤﻢ ٔﺸﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ٔاﻳﺎم اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﻠﻮا اﻠﻣﻨﺎﺻﺐ اﻠﻬﺎﻤـﺔ وﻘﻴـﺎدة
اﻠﺟﻴﻮ وﻠﻢ ﻳﺘﺮدداﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ٔان ﻳﻌﻬﺪاﻠق ﻧﺟﺪة اﻠﺼﻗﻟﺒﻲ ﺑﻗﻴﺎدة اﻠﺟﻴ
اﻠــﺬي وﺠﻬ ــﻪ ا ﻠ ــق ﻤ ﻟ ــﻚ ﻠﻴ ــﻮن ﻓـ ـﻲ ﺴ ــﻨﺔ  . ٣٢٧واﺴ ــﺘﻎﻖﺮ ﻤ ــﻨﻬﻢ اﻠﺤﻖ ــﻢ
اﻠﻣﺳﺘﻨﺼﺮ ﻓﺎﺸﺘﺪت ﺸﻮﻜـﺘﻬﻢ وﻜﺎن ﻠﻔﺎﺋﻀ ُ
وﺠﺆ ُ ٕر دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻐ وﻓﻲ
ﻋﻬــﺪ اﺑﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎم .راﺠ ــﻊ  ،ﻳــﺎﻘ ﻮت ﻤﻌﺟ ــﻢ اﻠﺒ ﻟــﺪان ﻤ ــﺎدة )ﺻ ــﻗﺎﻠﺒﺔ(،
اﻠﻣﻗﺮ ذ ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ ٧ / ٢ ،٩٢ ، ٨٨ / ١ﻞ  ،ﺗﻖﻣﻟﺔ اﻠﺼﻟﺔ اﺑﻦ اﻻﺑﺎر
ﻃﺒﻌﺔ ﻜﻮدﻳﺮا رﻘﻢ . ٨٩
) (٢٧ﻤﺤﻣﻮد ﻤﻖﻲ ﻤﻗﺪﻤﺔ  ،اﻠ ﻄﺮ اﻠﻎﺎﻧﻲ  ،ﻧﻔﺳﻪ  ،ص . ١١٤
) (٢٨ﻋﺒـ ــﺎدة ﻜﺤﻴ ﻟـ ــﺔ اﻠﻗ ﻄـ ــﻮف ا ﻠـ ــﺪواﻧﻲ ﻓـ ــﻲ اﻠﺘـ ــﺎرﻳ اﺦﻻﺴـ ــﺒﺎﻧﻲ ،اﻠﻗ ـ ــﺎﻫﺮة
١٩٩٨م ،ص .١٠٩
) (٢٩ﻓﻲﻞ ٢رﺑﻴﻊ ﺷاﻻﺧﺮ ﺴﻨﺔ  ٤١٨ﻫـ .
)ُ (٣٠
اﻠﺤ َﻣ ِّﻴـﺪي ﺠـﺬوة  ،ص  ، ٢٧اﻠ ﻈ ـ ِﺒ ّﻲ ﺑ٥ﻴـﺔ  ،ص  ، ٣٤اﻠﻣﺮاﻜ ــﻲ
ْ
َ
اﻠﻣﻌﺟﺐ  ،ص ٧ﻞ  ،اﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﻗﺾ اﻠﻌﺮو  ،ص ٦ﻞ  ،وﻋﻨﺎن دوﻠﺔ
اﺦﻻﺴﻼم  ،ﺞ  ، ٢ص .٦٦٨
) ( ٣١اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ١ص . ٢٧١
) (٣٢ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء ﺴﻮﺴﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ  ،ص ٣٤ﻞ .
) (٣٣ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء ﺦاﺸﻖﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻨﻬى  ،ص .١٦
) (٣٤ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ راﺠﻊ اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ ) اﻧﻄﻮﻧﻴﺎ (  ،ص . ١٣٤ ، ١٣٣ ، ٦٧
)ﻞ (٣ﺑﻨﻮ ﺣﻣـّﻮ د ﻤﻦ ﻤ ﻟـﻮ اﻠﻄﻮاﺋـﻒ ﻓـﻲ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ،وﻘـﺪ ﺴـُ ﻣ ِّـﻴﺖ ﻋﻟـق اﺴـﻢ
ﻤﺆﺴﺳﻬﺎ ﺣﻣـّﻮد ،ﻤﻦ ﻧﺳ ءﺦا درﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ ﺌٔ ،اي ٔاﻧﻬـﻢ ﻤـﻦ ٔاﻻ دارﺴـﺔ.
ﺑﻴﺪ ٔاﻧﻪ ﺑﺎﻠﺮﻰﻢ ﻤﻦ ﻫﺬﻐ اﻠﻨﺳﺒﺔ اﻠﻌﻟﻮﻳﺔ ،ﺦاﻻ ٔاﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻣﻮن ﻓﻲ اﻠﻮاﻘﻊ
ﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻠﻨ ٔﺎة واﻠﻌﺼﺒﻴﺔ واﻠﻣﺼﻴﺮ،ﺦاﻠق اﻠﺒﺮﺑﺮ  ،وﺗﻮاﻠق ﻋﻟق ُ
اﻠﺤﻖﻢ
ﺧﻼل ﺗﺳﻊ ﺴﻨﻮات ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻣﻮد  ،ﻫﻢ اﻠﻨﺎﺻﺮ واﻠﻗﺎﺴﻢ واﻠﻣﻌﺘﻟﻲ
 ،وﺛﻼﺛ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺑﻨـ ــﻲ ٔاﻤﻴـ ــﺔ  ،ﻫ ــﻢ اﻠﻣﺮﺗ ﻈـ ــق واﻠﻣﺳـ ــﺘ ؤﻬﺮ ُ
واﻠﻣ ْﺳـ ـ َـﺘ ْﻖـﻔﻲ ،
وﺗــﺪاﺧﻟﺖ وﻻ ﻳــﺎت ﻫـ ـﺆﻻﻏ اﻠﺨﻟﻔـ ـﺎﻏ  ،راﺠــﻊ  ،اﺑــﻦ ﺑﺳــﺎم  ،ﺗﺤﻗﻴــﻀ ﺴــﺎﻠﻢ
اﻠﺒــﺪري  ،ﺞ  ، ١ص  ، ٦٠ﻧﻗ ــﻼ ﻋــﻦ ا ﺑ ــﻦ ﺣﻴــﺎن  ،اﺑ ــﻦ ﺣــﺰم ﺠﻣﻬ ــﺮة
ٔاﻧﺳ ـ ــﺎج اﻠ ﻌـ ـ ــﺮج  ،دار اﻠﻣ ﻌـ ـ ــﺎرف ،ص  ،٤٤ – ٤٣اﻠﺤﻣﻴـ ـ ــﺪي ﺠـ ـ ــﺬوة
اﻠﻣﻗﺘـﺒﺲ  ،ص  ، ٢٢اﺑـﻦ ﻋـﺬاري اﻠﺒﻴـﺎن  ،ﺞ ، ٣ص  ، ١٢٢ﻋﻨـﺎن
دوﻠﺔ اﺦﻻﺴﻼم  ،ﺠـ  ، ٢ص٧ﻞ. ٦
ٔ
ٔ
)ُ (٣٦ﺣ َﺳﻴﻦ ﻤﺆﻧﺲ ﺸﻴﻮخ اﻠﻌﺼـﺮ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺪﻠﺲ  ،اﻠـﺪار اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﻠ ﻟﺘـﺎﻠﻴﻒ
واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﻨ ﺮ ،ﻞ ١٩٦م ،ص . ٨٠

) (٣٧راﺠﻊ ُ ،
اﻠﺤ َﻣ ِّﻴﺪي اﻠﺟﺬوة  ،ص  ، ٢٨واﻠ ﻈ ِﺒ ّﻲ ﺑ٥ﻴﺔ  ،ص  ، ٣٤اﺑﻦ
ٔ
ﻋﺬاري اﻠﺒﻴﺎن  ،ﺞ ، ٣ص  ، ١٤٦اﺑﻦ اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻋﻣﺎل  ،ص . ١٣٨
ٔ
ﺷ
) (٣٨ﺴـ ــﺎﻠﻢ ﺗـ ــﺎرﻳ اﻠﻣﺳـ ــﻟﻣﻴﻦ وا ﺛ ـ ــﺎرﻫﻢ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ  ،ﻤﺆﺴﺳـ ــﺔ ﺸ ـ ــﺒﺎج
اﻠﺟﺎﻤﻌﺔ ،ص .٣٦٣
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
) (٣٩وﻧـ ـﻮﺠﺰ اﻠﻣﺳ ـ ٔـﺎﻠﺔ ﻓﻴ ﻣــﺎ ﻳ ﻟ ــﻲ ﻘﺮﻃﺒــﺔ ﻳﺤﻖﻣﻬـ ـﺎ ﺑﻨ ــﻮ ﺠﻬ ــﻮر )  ٤٢٣ﻫ ـ ـ -
ﺸﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺎد )  ٤٨٤ – ٤١٤ﻫ ـ ( َ ،ﻰ ْﺮﻧﺎﻃـﺔ ﺑﻨـﻮ زﻳـﺮي
٤٦٠ﻫـ( ،ﺦا ِ
َُ َ ُ
) ٤٨٣ – ٤٠٣ﻫ ـ ـ (  ،ﻃﻟ ِﻴﻄﻟ ــﺔ ﺑﻨ ــﻮ ٕي اﻠﻨ ــﻮن )  ٤٨٧ – ٤٢٧ﻫـ ـ ـ ( ،
ُ
َ
َﺑﻟ ْﻨ ِﺳﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺮﻳﻮن  ٤٧٨ – ٤١٢ ) ،ﻫـ ( َ ،ﺴ َﺮﻘ ْﺳ ﻄﺔ ﺑﻨﻮ ﻫﻮد ) ٤١٠
– ٢٦ﻞ ﻫـ (.
) (٤٠اﻠﻬﻣ ء اﻠﻣﺘﻖﺎﺴﻟﻮن اﻠﻣﺘﻮاﻧﻮن .
) (٤١اﺑﻦ َﺑﺳ ﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ٣ص .١١٧
) (٤٢دوزي ﻤﻟﻮ اﻠﻄﻮاﺋﻒ  .ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻜﺎﻤـ ء ﻜﻴﻼ ﻧـﻲ  ،ط  ، ١ﻤﻖـﺘﺒـﺔ ﻋﻴﺳـق
ٔ
اﻠﺤﻟﺒـﻲ  ،١٩٣٣ص  ،١١ ،١٠وﻳﻨﺘ ﻣـﻲ اﺑـﻦ َﺠ ْﻬـ َـﻮرﺦا ﻠـق ﺑﻴـﺖ ﻤـﻦ اﻋــﺮ ٓ
ﺑﻴﻮﺗﺎت اﻠﻣﻮاﻠﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ وﻫﻮ ٔاﺑﻮ َ
اﻠﺤ ْﺰم ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺌ ﺑﻦ ٔاﺣﻣﺪ
ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﻤﻦ ٔاﻫ ء ﺑﻴﺖ ووزراﻏ.وﺴﻮف ﻳﺤﻖﻢ اﻠﺪوﻠﺔ ﺠﻣﺎﻋﺔ ﻤﻦ اﻠﻮزراﻏ
ﻋﻟـق ﻧ ؤـﺎم ﺸـﺒﻪ ﺠﻣ ﻬـﻮري ،راﺠــﻊ ﻋﺒـﺪ اﻠﺤﻣﻴـﺪ َاﻠﻌ ّﺒـﺎدي اﻠﻣﺟﻣـ ء ﻓــﻲ
ﺗـﺎرﻳ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ  .ط  ، ٢دار اﻠﻗ ﻟـﻢ  ، ١٩٦٤ص  .١٤٠وﻠﻟﻣﺰﻳـﺪ ،راﺠـﻊ
اﺑــﻦ اﻻﺑــﺎر ُ
اﻠﺤ ﻟــﺔ اﻠ ِ ّﺳـ َـﻴﺮاﻏ  ،ﺞ ، ١ص  ، ٢٤٤واﻠ ﻈـ ِـﺒ ّﻲ ﺑ٥ﻴ ــﺔ  ،ص
٤ﻞ ،اﺑﻦ َﺑ ْ ُﻖ َﻮال اﻠﺼﻟﺔ  ،ص  ،١٣١وﺧﺎﻠﺪ اﻠﺼﻮﻓﻲ ﺠﻣﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻨـﻲ
َﺠ ْﻬ َﻮر  ،دﻤ ﻀ ٩ﻞ ، ١٩ص .٤٦
) (٤٣راﺠﻊ  ،اﺑﻦ َﺑﺳﺎم ا ﻠـﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴـﻀ اﻠﺒـﺪري( ﺞ  ، ١ص  ٣٧٤ﺣﻴـﺚ
ﻳﻗﻮل " ﻓﻌﺟﺐ ٕوو اﻠﺘﺤﺼﻴ ء ﻠﻟﺬ ذ ٔاراﻐ ﺌ ﻓﻲ ﺻﻼح اﻠﻨﺎ ﻤﻦ اﻠﻗﻮة
 ،وﻠﻣﺎ ﺗﻌﺘﺪل ﺣﺎل ٔ ،او ﻳﻬﻟﻚ ﻋﺪو ٔ ،او ﺗﻗﻮ ﺠﺒﺎﻳﺔ ٔ ،واﻤ ﺮ ﺌ ﺗﻌﺎﻠق ﺑﻴﻦ
اﻠﻖﺎف واﻠﻨﻮن ".
) (٤٤راﺠﻊ  ،ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء اﺸﻖﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻨﻬى  ،ص . ٣٨
alacios " n c ic in lora o l؟ l sinﺺiس) (
) s 1 1 ol . ( 1ﺺa . l- n alض cor o s n
. .
) (٤٦اﻠﺰﻫـﺮاﻏ  ina ahraس ﻤﻣـﺪود ٔﺗﺎﻧﻴ ـﺚ ٔاﻻ زﻫ ـﺮ وﻫـﻮ ٔاﻻﺑـﻴ  :اﻠﻣ ــﺮ ٓ
واﻠﻣﺆﻧﻎﺔ زﻫﺮ ُاﻏ ٔ
واﻻزﻫﺮ اﻠﻨﻴﺮ وﻤﻨـﻪ ﺴـﻣﻲ اﻠﻗﻣـﺮ ٔاﻻزﻫـﺮ ،ﺗﻗـﻊ ﺸـﻣﺎلﻰـﺮج
ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒـ ــﺔ ،وﻋ ﻟ ــق ﺑﻌـ ــﺪ ﺣ ـ ـﻮاﻠﻲ ﺴـ ــﺘﺔ ٔاﻤﻴ ــﺎل ،وﻘـ ــﺪ ﺸ ــﺮع اﻠﺨﻟﻴﻔـ ــﺔ
ﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺮ اﻠﻣﺤﺮم ﺴﻨﺔﻞ ٣٢ﻫـ ؛ ﺣﻴﺚ ﻋﻬﺪ
ﺦاﻠق اﺑﻨﻪ اﻠﺤﻖﻢ ﺑﺎﺦﻻﺸﺮاف ﻋﻟق اﻠﺒﻨﺎﻏ  ،وﻘﺪ اﺴﺘﻣﺮ اﻠﺒﻨﺎﻏﺦاﻠق ﻋﻬﺪ اﻠﺤﻖﻢ،
ﻠﻖﻦ اﻠﺰﻫﺮاﻏ ﻠﻢ ﺗﻌﻣﺮ ﻃﻮﻳﻼ ؛ ﺣﻴﺚﺦاﻧﻪ ﻠﻣﺎ ﺗ٥ﻟﺐ اﻠﻣﻨﺼﻮر اﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﻋﺎﻤﺮ
ﻋﻟق اﻠﺳﻟﻄﺔ ﻧﻗ ء ﻘﺎﻋﺪة اﻠﺤﻖﻢ ﻤﻨﻬﺎﺦاﻠق اﻠﺰاﻫﺮة وﻘﺪ ﻘﺎم اﻠﺒﺮﺑﺮ ﺑﺘﺨﺮﻳﺒﻬﺎ
ٔاﺛﻨـ ــﺎﻏ اﻠﻔﺘﻨ ـ ــﺔ اﻠﺒﺮﺑﺮﻳـ ــﺔ  ) .اﺑ ـ ــﻦﻰﺎ ﻠـ ــﺐ ﻓﺮﺣ ـ ــﺔ ٔاﻻﻧﻔ ـ ــﺲ ص، ٣٤ -٣١
ِاﻠﺤ ْﻣ َﻴـﺮي اﻠـﺮو ك اﻠﻣﻌ ﻄــﺎر ص  ٢ ٨ـ  ، ٣٢اﻠﻣﻗــﺮي ﻧﻔـﺢ اﻠﻄﻴــﺐ ﺞ٢
صﻞ ،٦٧ -٦اﻠﺳ ــﻴﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳ ــﺰ ﺴـ ــﺎﻠﻢ ﺗ ــﺎرﻳ اﻠﻣﺳ ـ ـﻟﻣﻴﻦ ص ٤٠٧ـ ـ ـ
.(٤١١
) ( ٤٧اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ١ص . ٢٧٢
)ٔ (٤٨اﺣﻣﺪ ﺑﺪر ﺗﺎرﻳ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻬﺟـﺮي ،دﻤ ـﻀ د.نﻆ،
 ١٩٧٤م ،ص . ٢٤٢
)َ (٤٩ﺑ َﻄ ْﻟ َﻴ ْـﻮ oشa aﺊﺑﻔﺘﺤﺘــﻴﻦ وﺴــﻖﻮن ا ﻠـﻼم وﻳ ــﺎﻏ ﻤ ﻈــﻣﻮﻤﺔ و ﻤﻬﻣ ﻟــﺔ،
ﻤﺪﻳﻨـﺔ ٔاﻧﺪﻠﺳـﻴﺔ ﻤـﻦ اﻘﻟـﻴﻢ ﻤـﺎر ِ َدة  ،ﺑﻴﻨﻬ ﻣـﺎ ٔارﺑﻌـﻮن ﻤ ً
ـﻴﻼ  ،ﺑﻨﺎﻫـﺎ ٔاﻻﻤﻴـﺮ
ﺦ
ِ
ﻋﺒﺪ ﺌ ﻋﻟق ﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﻤﺮوان اﻠﺟﻟﻴﻗﻲ وﻫﻲ ﺗﻗﻊﻰﺮﺑﻲ ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒﺔ ،
راﺠــﻊ  ،ﻳــﺎﻘﻮت اﻠﺤ ﻣــﻮي ﻤﻌﺟــﻢ اﻠﺒﻟــﺪان ﺞ ، ١ص ٔ ، ٤٤٧ا ﺑــﻮ ﺑﻖــﺮ
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٤٠

دراﺳﺎت

ﺣﺎﺻ ء ﻋﻟﻲ ﺠﺎﺋﺰة اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ
اﻠﻌﺒــﺎدي ﻤــﻦ اﻠﺟﻣﻌﻴ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ؛ ﺗ ــﻢ
ٔ
ﺗﻖﺮﻳﻣﻪ ﻤﻦ اﻠﺪوﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻠﻌﻟﻢ اﻋـﻮام
- ٢٠٠٤ - ١٩٩٦ﻞ٢٠٠؛ ﻤ ﻗـ ــﺮر ﺴ ـ ــﻣﻴﻨﺎر
اﻠﺘـ ـ ــﺎرﻳ اﺦﻻﺴـ ـ ــﻼﻤﻲ واﻠﻮﺴـ ـ ــﻴﺾ ﺑﻖﻟﻴـ ـ ــﺔ
اﻠﺘﺮﺑﻴـﺔ  -ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋـﻴﻦ ﺸـﻣﺲ؛ ﻤ ــﺮف
ٔ
ﺗﻨﻔﻴـﺬي ﻠﻣ ـﺮوع ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻘـﺪرات اﻋ ﻈــﺎﻏ
ﻫﻴﺜـﺔ اﻠﺘـﺪرﻳﺲ ﺑﺟﺎﻤﻌــﺔ ﻋـﻴﻦ ﺸــﻣﺲ؛
ﻋﻈﻮ ﻠﺟﻨﺔ ﺗﻮﺻـﻴﻒ اﻠﻣ ﻗـﺮرات واﻠﺒـﺮاﻤى
اﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴﺔ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺸﻣﺲ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻳ ــﺎﻘﻮت ﻤﻌﺟـ ــﻢ  ،ﺞ ، ١ص  ،( ٤٤٧ﺴ ــﺤﺮ ﻋﺒـ ــﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ ﺴ ــﺎﻠﻢ ﺗـ ــﺎرﻳ
َْ
َﺑﻄﻟ َﻴ ْﻮ اﺦﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺞ ،١ص ١٣٧ـ . ١٤٠
ً
)٠ﻞ( اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ ﺴﺎﻠﻢ اﻠﺒﺪري (  ،ﺞ  ، ١ص  ، ٢٣٩ﻧﻗﻼ
ﻋﻦ اﺑﻦ َﺣﻴﺎن.
ٔ
ٔ
ُ
)١ﻞ( اﻠﻖ َﻮرة اﺦﻻﻘﻟﻴﻢ او اﻠﺼﻗﻊ او اﻠﺒﻗﻌﺔ ﻳﺟﺘﻣﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻘﺮ ذ وﻤﺤﺎل ،وﺗﺤـﺪث
ٔ
اﻠﺟ٥ﺮاﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻣﻗﺪﺴﻲ ﻋﻦ اﻠﺘﻗﺳﻴﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻓﻗـﺎل
ٔ
ٔ
ﺦان ﻓـﻲ اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺛﻣ ـﺎﻧﻲ ﻋ ــﺮة ﻜــﻮرة اورﺴـﺘﺎ ٓ ﻜ ﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻠ ــﺮ ٓ ) راﺠــﻊ
ٔ
اﻠﻣﻗﺪﺴﻲ اﺣﺳﻦ اﻠﺘﻗﺎﺴـﻴﻢ ص ،٢٣٤اﺑـﻦ اﻠﺨﻄﻴـﺐ ،اﻻﺣﺎﻃـﻪ ،ﺗﺤﻗﻴـﻀ
ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺌ ﻋﻨﺎن ْﺠـ ١ص. ( ١٠٩
ْ
ٔ
ٔ
ٔ
)٢ﻞ(ﺦاﻠ ِﺒ َﻴﺮة ) ( l iraﺦاﻠ ِﺒ َﻴﺮة اﻻ ﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻠﻒ ﻘﻄﻊ و ﻠـﻴﺲ ﺑـﺎ ﻠﻒ وﺻـ ء ﻓﻬـﻮ
ﻜﺒﺮﻳﺘﺔ وﺑﻌ ﻈﻬﻢ ﻳﻗﻮل ِﺑﻟﺒﻴﺮة ورﺑﻣﺎ ﻘﺎﻠﻮا
ﺑﻮزنﺦاﺧﺮﻳﻄﺔ ﺦوا ُن ُﺸﺜﺖ ﺑﻮزن ِ
ﻠﺒﻴـﺮة .ﺗﻗـﻊ ﺸـﺮ ٓ ﻘ ْﺮﻃ َﺒـﺔ  ،ﺑﻨﻴـﺖ ﻤـﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ اﻠــﺪاﺧ ء
ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﻴﻦ َﻰ ْﺮﻧﺎﻃـﺔ ﺴــﺘﺔ ٔاﻤﻴـﺎل  ،وﻫـﻲ ﻜـﻎﻴــﺮة ٔاﻻﻧﻬـﺎر ٔ
واﻻﺸـﺟﺎر واﻠﻎ ﻣــﺎر
ْ
وﻧﺰﻠﻬﺎ ﺠﻨﺪ دﻤ ﻀ ،وﻜﺎﻧﺖ ﻤﺪﻳﻨﺔﺦاﻠ ِﺒ َﻴﺮة ﻘﺮﻳﺒﺔ ﻤﻦ َﻰ ْﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻣﺎ ﺴﺘﺔ
َ
ٔاﻤﻴﺎل؛ ٔاﻤﺎ ﺑﻄﺮﻧﺔ ﻓﻗﺪ ﻋﺪﻫﺎ اﺑﻦ ﺴﻌﻴﺪ ﻤﻦ ﻘﺮ ذ َﺑﻟ ْﻨ ِﺳﻴﺔ )راﺠﻊ ﻳﺎﻘﻮت
ﻤﻌﺟـﻢ  ،ﺞ ، ١ص  ،٦٤اﻠﻣﻗــﺮي ﻧﻔــﺢ ﺗﺤﻗﻴـ ـﻀ اﺣﺳــﺎن ﻋﺒــﺎ  ،دار
ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت  ،ﺣﺎﺸﻴﺔ رﻘﻢ  ، ٢ﺞ ، ١ص . ١٣٤
)٣ﻞ(ﺦاﺸ ِـﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ  illaﻂ ﺦاﺸ ِـﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ ﺑﺎﻠﻖﺳـﺮ ﺛـﻢ اﻠﺳـﻖﻮن وﻜﺳـﺮ اﻠﺒـﺎﻏ اﻠﻣﻮﺣـﺪة
وﻳــﺎﻏ ﺴــﺎﻜﻨﺔ وﻻم وﻳــﺎﻏ ﺧﻔﻴﻔــﺔ .م  ،وﺗﻗــﻊ ﻤﺪﻳﻨــﺔﺦاﺸـ ِـﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺲ،
ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻟق ﺠﺎﻧﺐ ﻤﻦ ٔاﻻﻫﻣﻴﺔ ٔاﻳﺎم اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻴﻴﻦ  ،اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻠﺮوﻤﺎن ﻋﺎﺻﻣﺔ
ﻠﻣﻗﺎﻃﻌـ ــﺔ ﺑﻴﺘﻴﻖـ ــﺎ  ،وﺑﻨـ ــﻮ ﺑﺟﻮارﻫـ ــﺎ ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ اﺗﺎﻠﻴﻖـ ــﺎ ،ﺗﺘ ﺼ ـ ـ ء ﺑ ـ ــﺎﻠﻣﺤﻴﺾ
ٔاﻻﻃﻟﻨ ﻄـﻲ ﺑﻨﻬــﺮ ا ﻠــﻮادي اﻠﻖﺒﻴــﺮ ،ﻓــﺘﺢ اﻠﻣﺳـ ـﻟﻣﻮنﺦاﺸـ ِـﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻌﺒﺎن
٩٤ﻫـ  ٧١٣ /م ﺑﻗﻴﺎدة ﻤﻮﺴق ﺑﻦ ﻧﺼﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎر دام ﺸﻬﺮٔ ،واﻘﺎم ﻋﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻴﺳــق ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ﺌ اﻠﻄﻮﻳ ـ ء وﻫ ــﻮ ٔاول وﻻﺗ ﻬــﺎ ﻤــﻦ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ  ،راﺠ ــﻊ
ﻳﺎﻘﻮت ﻤﻌﺟﻢ  ،ﺞ ، ١صﻞ. ١٩
ً
)٤ﻞ( َﺑ َﺎﺠﺔ )aش ﺊ( ﻓﻲ اﻠﺒﺮﺗ٥ﺎل وﺗﻗﻊ ﻋﻟق ﺑﻌﺪ  ١٤٠ﻜﻴﻟﻮﻤﺘﺮا ﺠﻨﻮج ﺸﺮﻘﻲ
اﻻﺸﺒﻮﻧﺔ وﻜﺎﻧﺖ ﺗ ﻈﻢ ﻜﻮرة واﺴﻌﺔ ، .وﻘﺪ ﻋﺎﺸﺖ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﺑﺎﺠـﺔ اﻠﺘﻗﻟﺒـﺎت
اﻠﻌﺪﻳﺪة اﻠﺘﻲ ﻃ ٔﺮات ﻋﻟق اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻮﺴﻄق .وﻘﺪ ّﺗﻟﻗﻔﻬﺎ ﺑﻨـﻮ
ﻋﺒـﺎد واﻠﻣﺮاﺑ ﻄــﻮن واﻠﻣﺘﻣــﺮد ا ﺑــﻦ ﻘﺳــﻲ واﻠﻣﻮﺣـﺪون واﺑــﻦ ﻫــﻮد وا ﺑــﻦ
 1ﻋ ﻟ ﺪـق ﻳـ ٔاﻻ ﺴـ .ـﺒﺎنراﺠـﻊ ﻳــﺎﻘﻮت
ﻤﺤﻔـﻮ ﻠﺘﻨﺘ ﻬـﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﻌـﺎم
ﻤﻌﺟﻢ ،ﺞ ، ١ص . ٣١٤
)ﻞﻞ( ُﺗ ْﺪ ِﻤﻴﺮ  irﺺ ﺑﺎﻠ ﻈﻢ ﺛﻢ اﻠﺳﻖﻮن وﻜﺳﺮ اﻠﻣﻴﻢ وﻳﺎﻏ ﺴﺎﻜﻨﺔ وراﻏ ﻤﻦ
ﻜﻮر ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﺴﻣﻴﺖ ﺑﺎﺴﻢ ﻤﻟﻖﻬﺎ ُﺗ ْـﺪ ِﻤﻴﺮ وﺗﻗـﻊ ﺸـﺮﻘﻲ ُﻘ ْﺮ ُﻃ َﺒـﺔ ) .راﺠـﻊ
ﻳﺎﻘﻮت  ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟـﺪان  ،ﺞ ، ٢ص  ، ١٩داﺋـﺮة اﻠﻣﻌ ـﺎرف اﺦﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ،
ﺞﻞ  ،ص . ١٦
)٦ﻞ( ﻠﻟﻣﺰﻳ ــﺪ راﺠ ــﻊ  ،ﻤﺤ ﻣ ــﻮدﺦاﺴـ ــﻣﺎﻋﻴ ء ﺴﻮﺴ ــﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ  ،ﻤﺮﺠ ــﻊ ﺴـ ـ ـﺎﺑﻀ ،
وﺸـﺮﻳﻒ م ،م )دراﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻠﺤ ﻈ ـﺎرة اﺦﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ( ﺗﺮﺠﻣـﺔ ٔاﺣﻣـﺪ ﺸــﻟﺒﻲ ،
ﻤﻖـﺘﺒ ــﺔ اﻠﻨﻬ ﻈـ ــﺔ اﻠﻣ ﺼـ ــﺮﻳﺔ ،ط  ،٢اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة  .١٩٦٦وﻃﻟﻔـ ــﺎح ﺧﻴـ ــﺮ ﺌ
)ﺣ ﻈﺎرة اﻠﻌﺮج ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ( دار اﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑ٥ﺪاد . ١٩٧٧
)٧ﻞ( اﺑ ــﻦ ﺣ ـ ــﺰم رﺴـ ـ ـﺎﺋ ء اﺑ ــﻦ ﺣـ ــﺰم ٔاﻻﻧﺪﻠﺳـ ــﻲ .ﺗﺤﻗﻴ ــﻀ"ﺦاﺣﺳـ ــﺎن ﻋﺒـ ــﺎ .
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ّ
اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ ّ
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨ ﺮ ،ﺑﻴﺮوت ١٩٨١م ،ﺞ / ٣ص .١٧٤
)٨ﻞ( اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣ٥ﺮج ﺞ ، ٣ص  ، ١٦٢اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ ، ٣
ص .٩
)٩ﻞ( اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪري( ﺞ  ، ٣ص .١١٧
) (٦٠ﻤﺤ ﻣـ ــﻮدﺦاﺴ ـ ــﻣﺎﻋﻴ ء اﻠﻔﻖ ـ ــﺮ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻠ ٥ـ ــﺮج اﺦﻻﺴ ـ ــﻼﻤﻲ ،ط،١
ﻤﻨ ﻮرات اﻠﺰﻤﻦ  ،اﻠﻣ٥ﺮج  ٢٠٠٨م  ، ،ص .٧٠
) (٦١اﺑﻦ َﺣﻴﺎن اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ ) ﺗﺤﻗﻴﻀ ﻤﻖﻲ  ،اﻠ ﻄﺮ اﻠﻎﺎ ﻧﻲ(  ،ص .١٣٧
) (٦٢اﺑﻦ َﺣﻴﺎن اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ ) ﺗﺤﻗﻴﻀ ٔاﻧﻄﻮﻧﻴﺔ (  ،ص ٢ﻞ .
) (٦٣ﻋـ ـﺎدل ﻳﺤ ــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻠ ﻣــﻨﻌﻢ اﻠﻨﻗــﺪ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ ﻋﻨــﺪ اﻠ ﻣــﺆرﺧﻴﻦ واﻠﻖـﺘــﺎج
ٔاﻻﻧﺪﻠﺳ ــﻴﻴﻦ ،رﺴ ــﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳ ــﺘﻴﺮﻰﻴـ ــﺮ ﻤﻨ ــﻮرة  ،ﻜﻟﻴ ــﺔ ﺷاﻻداج  ،ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ
اﻠﺰﻘﺎزﻳﻀ ،ص . ٧٩

) (٦٤اﻠﻣﻗﺘﺒﺲ ) ﺗﺤﻗﻴﻀ ﻤﻖﻲ  ،اﻠ ﻄﺮ اﻠﻎﺎﻧﻲ(  ،ص . ٢٢٧
)ﻞ (٦راﺠﻊ ،ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ اﻠﻨﻗﺪ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ  ،صﻞ. ٩
) (٦٦اﺑــﻦ َﺑﺳ ــﺎم ا ﻠ ــﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴ ــﻀ اﻠﺒ ــﺪري( ﺞ  ، ٣صﻞ ، ٣٢واﻠﺳ ــﻟﺔ
اﻠﺳﺮﻘﺔ اﻠﺨﻔﻴﺔ .
) (٦٧ﻠﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﺘﻔﺎﺻﻴ ء ،راﺠﻊ ،ﻤﺤﻣﻮدﺦاﺴﻣﺎﻋﻴ ء اﻠﻣﻬﻣ ﻮن ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳ
اﺦﻻﺴﻼﻤﻲ ،دار رﻩﻳﺔ .٢٠٠٤ ،
) (٦٨ﻧﻔﺳﻪ  ،ص . ١٤
) (٦٩ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ٣ﻞ .
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
) (٧٠اﻃﻟﻀ ﻋﻟق ﻤﻦ اﺴﻟﻢ ﻤﻦ اﻫ ء اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻠﺤ ؤﺔ اﻠﻔﺘﺢ اﺴﻢ " اﻠﻣﺳﺎﻠﻣﺔ "،
ّ
ٔ
وﻋﻟق اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﺴﻢ " اﻠﻣﻮﻠﺪون" اﻠﻄﺎﻫﺮ ﻤﻖﻲ دراﺴﺎت ﻋﻦ ا ﺑـﻦ ﺣـﺰم ،
ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ ،ص .١٦
ٔ
ٔ
) (٧١اﻠﻣـ ـﻮاﻠﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻫ ــﻲ ﻃﺒﻗــﺔ ﺗﺘــﺎﻠﻒﻰﺎﻠﺒﻴﺘﻬ ــﺎ ﻤــﻦ اﻠﻌﺒﻴــﺪ ا ﻠ ــﺬﻳﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻋـﺘﻗﻬﻢ ﻤـﺎﻠﻖﻮﻫﻢ اﺛﻨـﺎﻏ ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ او ﺑﻌـﺪ ﻤـﻮﺗﻬﻢ ﺑﻣﻮﺠـﺐ وﺻـﻴﺔ  ،وﻳﺳــﻣﻲ
ٔ
ً
ﻤﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻣﺎﻠﻖﻪ اﻠﻗﺪﻳﻢ او ﺑﻮرﺛﺘﻪ ﺑﻣﺎ
اﻠ ﺨ اﻠﻣﺤﺮر ﻤﻮﻠق  ،وﻜﺎن ﻳ ؤ ء
ﻳ ﺒﻪ اﻠﺮﺑﺎط اﻠﻌﺎﺋﻟﻲ اﻠﺬي ﻳﻟﺰﻤﻪ ﺑﻮاﺠﺒﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻧ ؤﻴﺮ اﺴﺘﻔﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻠﺤﻣﺎﻳﺔ
اﻠﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ٔاﻤـﺎ اﻻﺻـﻄﻨﺎع ﻓﻗـﺪ ﻜـﺎن ﻳﻮﺠـﺪ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟﺘ ﻣـﻊ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳـﻲٔ ،اﻧ ؤـﺮ،
ﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺳﺎل اﺴﺒﺎﻧﻴ ﺎ اﺦﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺞ ١ص . ١٨٨
) (٧٢راﺠـﻊ  ،ﻋـﺰ اﻠـﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣـﺪ اﻠﻨ ـﺎط اﻻﻘﺘﺼـﺎدي ﻓـﻲ اﻠﻣ٥ـﺮج اﺦﻻﺴـﻼﻤﻲ،
دار اﻠ ﺮو ٓ  ،ط ١٩٨٣ ، ١م
ي
) ( ٧٣اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒﺪر ( ﺞ  ، ٤ص . ١٤٦
) (٧٤اﺑﻦ َﺑﺳﺎم اﻠﺬﺧﻴﺮة ) ﺗﺤﻗﻴﻀ اﻠﺒـﺪري( ﺞ  ،١ص  ، ٣٦٦ﻧﻗـﻼ ﻋـﻦ اﺑـﻦ
َﺣﻴ ﺎن .
)ﻞ (٧راﺠﻊ،ﺦاﺸﻖﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻨﻬى ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻠﺘﺮاث ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻀ ،ص .٣٩
) ( ٧٦ﻤﺤﻣﻮد اﺴﻣﺎﻋﻴ ء ،وﺷاﻤﺎل ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺳﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳ اﻠﻣ٥ﺮج ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ،
ﺦ
اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ،ص ٧ﻞ.١
) (٧٧ﻤﺼﻄﻔق ﺻﺎد ٓ اﻠﺮاﻓﻌﻲ ﺗﺎرﻳ ﺷاداج اﻠﻌﺮج  .ﺞ ،٣ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻻﺴﺘﻗﺎﻤﺔ،
ط ، ١٩٤٠ ، ١ص .٣٣١
) (٧٨اﻠ ــﻖﻌﺔ ٔاﻻدج ٔاﻻﻧﺪﻠﺳـ ــﻲ  ،دار اﻠﻌﻟ ــﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳ ـ ــﻴﻦ  ،طﻞ ، ١٩٨٣ ،
ص. ٧١
َ
) (٧٩راﺠﻊ  ،اﺑﻦ ﺑﺼﺎل ﻜـﺘﺎج اﻠﻔﻼﺣﺔ  ،ص. ٣٦ - ١١
) (٨٠ﻠﻔ ؤـ ــﺔﺦاﺴـ ــﺒﺎﻧﻴﺎ )is aniaض( ٔاﻘـ ــﺪم اﺴ ـ ــﻢ ٔاﻃ ﻟـ ــﻀ ﻋﻟـ ــق ﺸـ ــﺒﻪ اﻠﺟﺰ ﻳ ـ ــﺮة
ٔاﻻﻳﺒﺮﻳﺔ ،وﺑﻌ ﻈﻬﻢ ﻳﺮدﻐﺦاﻠق ٔاﺻ ء ﻓﻴﻨﻴﻗﻲ ﻤﻌﻨﺎﻐ " ﺴﺎﺣ ء ٔاﻻراﻧﺐ اﻠﺒﺮﻳﺔ
" ﺛــﻢ ﻘﻴ ـ ءﺦان ٕﻠ ــﻚ ﻧﺳــﺒﺔﺦا ﻠــق اﺸــﺒﺎن ) hanﻂ( وﺗﺤﺮﻓــﺖ اﻠﻖﻟﻣــﺔﺦاﻠ ــق
ٔ
ٔ ً
ﺸﺒ ِﻴﻟ ّﻴﺔ .راﺠﻊ،
اﺻﺒﻬﺎن ،وﻤﻦ ﺻﻴﻛ اﻻﺴﻢ اﻳ ﻈﺎ )is aliaض( وﻋﺮجﺦاﻠقﺦا ِ
اﻠﻣﻗﺮي ﻧﻔﺢ  ،ﺗﺤﻗﻴﻀ اﺣﺳﺎن ﻋﺒـﺎ  ،دار ﺻـﺎدر ،ﺑﻴـﺮوت  ،ﺣﺎﺸـﻴﺔ
رﻘﻢ  ، ٢ﺞ ، ١ص .١٣٤
) (٨١ﻋﺒـﺪ اﻠﻣﺤﺳــﻦ ﻃــﻪ رﻤ ﻈــﺎن اﻠﺤــﺮو ج اﻠﺼـ ـﻟﻴﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ  .ﻤﻖـﺘﺒــﺔ
ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة٢٠٠١ ،م  ،ص .٤٠
) ( ٨٢ﻧﻔﺳﻪ ،ص .١٤
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤١

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎري ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺣﻀﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻔﺮات

ٔ
ٔ
ﺻ ــﺒﻴﺤﺔ ا ﺣـ ــﺪ اﻻﻳـ ــﺎم ﻤـ ــﻦ ﺴـ ــﻨﺔ ١٩٣٣م اﺴـ ــﺘﻴﻗﻆ ﺴـ ــﻛﺎن
ٔ
اﻠﻗﺮﻳــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺧﺒ ــﺮ ﺴــﻲء ازﻋﺟﻬ ــﻢ  ،ﻓﺟــﺎرﻫﻢ ع ﺗﻮﻓ ــﺎﻩ ﷲ،
ٔ
ﻤﻣﺎ ﺠﻌﻟﻬﻢ ﻳﻟﻐﻮن ﻜﻞ ﻤﺎ ﻠﺪﻳﻬﻢ ﻤﻦ اﻋﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا
ٓ
ٔ ٔ
اﻠﻴـﻮم ،ﻻن اﻤ ـ ًﺮا ﻘــﺪ ﺣــﺪث ﻤﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻟــﺐ ﻤــﻨﻬﻢ ﺗﻛﺎﺗ ﻔـ ًـﺎ و ﺗــﺎزرًا ﻠﺘﺟــﺎوز ﻫــﺬا
ً
اﻠﺤــﺪث اﻠﺟﻟــﻞ .وﺑــﺪون ﺗ ــﺮدد ﺗﻮﺠــﻪ ﺠﻣﻴــﻊ ﺴ ــﻛﺎن اﻠﻗﺮﻳــﺔ رﺠــﺎﻻ و ﻧﺳ ــﺎء
ٔ
ٔ
ﺻﻮب ﺑﻴﺖ اﻠﻣﺮﺣﻮم ع ﻤﻦ ا ﺠﻞ ﺗﻗﺪﻳﻢ اﻠﻌﻮن ﻻﻫﻟـﻪ ﻓﻴﻣـﺎ ﻳﺘﻌ ﻟـﻖ ﺑﺎ ﻠـﺪﻓﻦ
ٔ
واﻠﺟﻨﺎزة و ﻤﺮاﺴﻢ اﻠﻌﺰاء  ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﻤﻮاﺴﺎة اﻫﻟﻪ واﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ .

ٔاﻃﻼل ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺎري

 ااث ا

ﺧﻠﻴﻞ اﻗﻄﻴﻨﻲ
ﻜﺎﺗﺐ وﺻﺤﻔﻲ ﺑﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻮﺣﺪة ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ
ﻤﺪﻳﺮ ﻤﻛـﺘﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎﻠﺤﺳﻛﺔ
اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺳﻮرﻳﺔ
aya2006@scs-net.org

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ﺧﻟﻴﻞ اﻘﻄﻴﻨﻲ ،ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻤﺎري ﻤﻦ ٔاﻋﻈﻢ ﺣﻀﺎرات اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﻗﺪﻳﻢ
ﻓﻲ ﺣﻮض ﻧﻬﺮ اﻠﻔـﺮات - .دور ﻳـﺔ ﻜـﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ - .اﻠﻌـﺪد اﻠﺮاﺑـﻊ؛
ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠٠٩ص(www.historicalkan.co.nr) ٤٧ - ٤٢

ﻋﻨـ ــﺪ اﻠﻀـ ــﺤﻰ ﻋـ ــﺎد ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﻗﺒـ ــﺮة اﻠﻣﻮﺠـ ــﻮدة ﻋ ﻟـ ــﻰ اﻠﺘـ ــﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺟـﺎور ﻠﻟﻗﺮﻳــﺔ ،ﻠﻴﺨﺒـﺮﻫﻢ ان اﻠﻗﺒــﺮ ﺻـﺎر ﺠــﺎﻫ ًﺰا .ﻓﺤﻣـﻞ اﻻﻫــﺎﻠﻲ اﻠﺟﻨــﺎزة
ٔ
وﺴـﺎروا ﺑﻬـﺎ ٕاﻠـﻰ ﺣﻴـﺚ ﻤﺜﻮاﻫـﺎ اﻻﺧﻴـﺮ .وﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻜـﺎن ﺑﻌـﺾ اﻠﺷـﺒﺎن ﻳﻮاروﻧﻬــﺎ
اﻠﺜـﺮى راح ﻤﺤﻣـﻮد ﻳﺒﺤـﺚ ﻋــﻦ ﺸـﺎﻫﺪة ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻠﻟﻗﺒــﺮ .ﻧﻈـﺮ ﺻـﻮب اﻠﻴﻣــﻴﻦ
ٔ
ً
ﺛﻢ ﺻﻮب اﻠﻴﺳﺎر ،ﻠﻢ ﻳﺟﺪ ﻤﺎ ﻳﻨﺎﺴﺐ ،ﺗﻗﺪم ﻘﻟﻴﻼ ٕاﻠﻰ اﻻﻤﺎم  ،وﻘﻊ ﻧﻈـﺮﻩ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﺠﺰء ﻤﻦ ﺣﺟﺮ ﻇﻬﺮ ﺑﺳﺒﺐ اﻻﻤﻄـﺎر اﻠﺘـﻲ ازاﺣـﺖ ﻋﻨـﻪ اﻠﺘـﺮاب ،ﺣـﺎول
ً
ٔ
ﺴـﺤﺐ اﻠﺤ ﺟــﺮ ﻓﻟـﻢ ﻳﺳــﺘﻄﻊ ،اﺣﻀــﺮ ﻤﻌـﻮﻻ وراح ﻳﺒﻌــﺪ اﻠﺘـﺮاب ﻤــﻦ ﺣــﻮل
ٔ
اﻠﺤﺟــﺮٕ ،ا ﻠ ــﻰ ان ﺗﻣﻛ ــﻦ ﻤ ــﻦ ﺴ ــﺤﺒﻪ .و ﻤ ــﺎ ٕان ﻧﻈ ــﺮ ٕاﻠﻴ ــﻪ ﺣﺘ ــﻰ ﺗﺳ ــﻣﺮ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﻤﻛﺎﻧﻪ ،وراح ﻳﺘﺎﻤﻞ ﻫﺬا اﻠﺷﻲء اﻠﺬي ﻇﻬﺮ ﻠﻪ ﻤﻦ ﺗﺤﺖ اﻠﺘﺮاب ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﺪﻫﺷ ــﺔ و اﻻﺴ ــﺘﻐﺮاب .ﻓﻬـ ــﻮ ﺣ ﺟ ــﺮ ﻤﻨﺤ ــﻮت ﺑﺪﻘـ ــﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ــﺔ ﻠﺷ ــﺨﺺ ﻠـ ــﻢ
ٔ
ﻳﺘﻣﻛﻦ ﻤﺤﻣﻮد ﻤﻦ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ راﺴﻪ ،رﻏﻢ ﺑﺤﺜﻪ اﻠﺟﺪي واﻠﺤﺜﻴﺚ ﻋﻨﻪ.
ﺣﻣــﻞ ﻤﺤﻣــﻮد ﻠﻗﻴﺘــﻪ وﻋــﺎد ٕا ﻠــﻰ اﻠﻗﺒ ــﺮ ﻠﻴ ﺟــﺪ رﻓﺎﻘــﻪ ﻘــﺪ اﻧﺘﻬــﻮا ﻤ ــﻦ
ٔ ٔ
ا ﻠـﺪﻓﻦ وﻋـﺎدوا ٕاﻠـﻰ اﻠﻗﺮﻳـﺔ ،ﻓـﺎدرك ان اﻜـﺘﺷـﺎﻓﻪ ﻠﺘﻟـﻚ اﻠﻟﻗﻴـﺔ اﺴـﺘﻐﺮق ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻮﻘـﺖ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ دون ان ﻳﺷـﻌﺮ .وﻓــﻲ ﺧﻴﻣـﺔ اﻠﻌـﺰاء ﻘــﺺ ﻤﺤﻣـﻮد ﻋﻟـﻰ اﻫــﺎﻠﻲ
اﻠﻗﺮﻳـﺔ ﻤـﺎ ﺣﺼـﻞ ،ﻓﻮﺻـﻞ اﻠﺨﺒـﺮ ٕا ﻠـﻰ اﻠﻣـﻼزم ﻜﻮﺑـﺎن ﻤـﻦ ﺠـﻴﺶ اﻻﻧﺘــﺪاب
ٔ ٔ
اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ اﻠﻣﻮﺠﻮد ﻓﻲ ﺑﻟـﺪة اﻠﺒﻮﻜﻣـﺎل ،اﻫـﺘﻢ ﻜﻮﺑـﺎن ﺑـﺎﻻ ﻤﺮ و ارﺴـﻞ ﺗﻗﺮﻳـ ًﺮا
ٔ
ٕاﻠﻰ اﻠﺳﻟﻄﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻟﻄﺎت اﻠﺘـﻲ
ٔ
ٔ
اﺴــﺮﻋﺖ ﺑــﺪورﻫﺎ ٕﺑﺎرﺴــﺎل ﺗﻗﺮﻳــﺮ ٕا ﻠــﻰ ﻤﺘﺤــﻒ اﻠﻟــﻮﻓﺮ ﺑﺒــﺎرﻳﺲ ،ا ﻠــﺬي اوﻓ ــﺪ
ٔ
ٔ
اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳﻮر اﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺎرو ﻻﺴﺘﻄﻼع اﻻﻤﺮ واﻠﻮﻘﻮف ﻋﻦ ﻜـﺜﺐ ﻋﻟـﻰ اﻠﺤـﺪث.
وﺑﻌ ــﺪ وﺻ ــﻮل اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳ ــﻮر ﺑ ــﺎرو ٕاﻠ ــﻰ اﻠﻣﻮﻘ ــﻊ ﻤ ــﻊ ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺗﻼﻤﻴ ــﺬﻩ
ٔ
وﻤﺳـﺎﻋﺪﻳﻪ ،ﻘـﺎم ﺑﺟ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤـﺎت ﻤـﻦ اﻫـﺎﻠﻲ اﻠﻗﺮﻳـﺔ ﻋﻣـﺎ ﺣﺼــﻞ،
ٔ
ٔ
وراح ﻳﺒﺤـﺚ وﻳﻨﻗــﺐ ﻓـﻲ اﻠﺘــﻞ ،ﻠﻴﻛـﺘﺷـﻒ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘـﺮة اﻧــﻪ ﻳﻗـﻒ ﻓــﻮق اﻋﻈــﻢ
ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺟﺰﻳﺮة واﻠﻔﺮات ،ﻫﻲ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري اﻠﺘـﻲ ورد ذﻜﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼ ــﺎدر واﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ،ﻋ ﻟــﻰ اﻧﻬــﺎ ﺣﺎﺿ ــﺮة ﻤــﻦ اﻋﻈ ــﻢ
ﺣﻮاﺿﺮ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻋﻟﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﻬﺮ اﻠﻔﺮات ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ.
ٔ
وﻧﺘﻴﺟـﺔ ﻠﻬــﺬا اﻻ ﻜـﺘﺷــﺎف اﻠﻛﺒﻴـﺮ ا ﺧــﺬ اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳــﻮر ﺑـﺎرو ﻳﺘــﺮدد ﻜــﻞ
ﻋ ــﺎم ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻣﻮﻘ ــﻊ ،ﻠﻴﺤﺼ ــﻞ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﻣﺰﻳ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤ ــﺎت اﻠﻬﺎﻤ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ
ٔ
اﻤﺎﻃــﺖ اﻠﻟﺜ ــﺎم ﻋ ــﻦ ﺠﻮاﻧ ــﺐ ﻜـﺜﻴ ــﺮة ﻤ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠ ﻔـ ـﺮات ﺧﺼﻮﺻ ـ ًـﺎ
وﺴﻮرﻳﺔ ً
ﻋﻣﻮﻤﺎ.

ٔاورﻧﻴﻨﺎ ﻤﺎري

 ا   
ا  :ري 
أ رات ا ا 
ض اات  ر 

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٢

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻤﻠﻮك ﻣﺎري
ﺗ ﻗــﻊ ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤــﺎري ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ دﻳــﺮ اﻠــﺰور ﺸــﻣﺎل ﺸــﺮق ﺴــﻮرﻳﺔ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻟﻰ اﻠﻀﻔﺔ اﻠﻴﻣﻨـﻰ ﻠﻨﻬـﺮ اﻠ ﻔـﺮات ﻘـﺮب ﺑﻟـﺪة اﻠﺒﻮﻜﻣـﺎل ،اﻠﻣﺘﺎﺧﻣـﺔ
ﻠﻟﺤﺪود اﻠﺳﻮرﻳﺔ اﻠﻌﺮاﻘﻴﺔ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﻠﺷـﺮق .وﻳﻄﻟـﻖ ﻋﻟـﻰ ﻤﻮﻘـﻊ ﻤـﺎري ا ﺴـﻢ
ً
ٔ
ٔ
ﺗــﻞ اﻠﺤﺮﻳ ــﺮي ،ا ﻠــﺬي ﻳﺤﺘ ــﻞ رﻘﻌ ــﺔ ﻤــﻦ اﻻرض ﺗﺘـ ـﺮاوح ﺑــﻴﻦ اﻠ ــﻒ م ﻃ ــﻮﻻ
و٦٠٠م ً
ﻋﺮﺿﺎ.
ٔ
وﺗﺆﻜـﺪ اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ،ان ﻋـﺪد اﻠﻣ ﻟـﻮك ا ﻠـﺬﻳﻦ ﺣﻛﻣـﻮا ﻤـﺎري
ٔ
ٔ
ﻓــﻲ اﻻ ﻠــﻒ اﻠﺜﺎﻠــﺚ ق  .م ﺑﻟــﻎ  ١٣ﻤﻟﻛ ـ ًـﺎ  ،اﻃﻟــﻖ ﻋﻟــﻴﻬﻢ اﻠﺳــﻼﻠﺔ اﻠﻌﺎﺸ ــﺮة
ﻠﻣﻟــﻮك ﻤــﺎري وﻜــﺎن ﻫــﺆﻻء اﻠﻣﻟــﻮك ﻋﻟــﻰ ﺻــﻼت ﺑﺎﻠﻣﻣﺎﻠــﻚ اﻠﺳــﻮﻤﺮﻳﺔ ﻓ ــﻲ
اﻠﻌـ ـﺮاق و ﻻ ﺗﺨﻟ ــﻮ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺼ ــﻼت ﻤ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﺘ ــﻮﺗﺮات اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻋﻨـ ــﺪﻤﺎ
ٔ
زﺣـﻒ ﻋﻟـﻰ ﻤــﺎري ﻤﻟـﻚ اﻠﻮرﻜــﺎء ) اوروك ( ﻠﻮﻜـﺎل زاﻏﻴــﺮي ﺣـﻮاﻠﻲ ﻤﻨﺘﺼــﻒ
ٔ
اﻻ ﻠـﻒ اﻠﺜﺎﻠـﺚ ق  .م ﻠﻴـﺪﻤﺮ ﻘﺳـ ًـﻣﺎ ﻤـﻦ اﻠﻣﻣﻟﻛـﺔ  ،وﻤــﺎ ﻠﺒﺜـﺖ ﻤـﺎري ﺑﻌــﺪﻫﺎ
ﺣﺘﻰ اﺴﺘﻌﺎدت ﻧﻔﻮذﻫﺎ واﺴﺘﻗﻼﻠﻬﺎ.
ٔ
وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺑﺮزت اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻻ ﻜﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ ﻤﺆﺴﺳـﻬﺎ ﺴـﺎرﻜﻮن ﺑﻗﻴـﺖ
ٔ
ﻤـﺎري ﺗﺤــﺎﻓﻆ ﻋ ﻟــﻰ ﻜﻴﺎﻧﻬـﺎ ﻜﻣﻣﻟﻛــﺔ ﺣﻟﻴﻔــﺔ ﻠﻟﺳـﻼﻠﺔ اﻻ ﻜﺎدﻳــﺔ وﻋــﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬــﺎ
ٔ
اﻳﻛـﻮ ﺸـﻣﺎش  ..وﺗــﺬﻜﺮ اﻠﻣﺼـﺎدر ان اﻠﻣﻟــﻚ ﺴـﺎرﻜﻮن ﻤـﺮ ﺑﻣــﺎري ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻜــﺎن
ﻳﻗﻮد ﺣﻣﻟﺘﻪ ﻠﻟﻮﺻﻮل ٕاﻠـﻰ ﺴـﻮاﺣﻞ اﻠﺒ ﺤـﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ  ،ﻜﻣـﺎ ﻤـﺮ ﺑﻬـﺎ ﺣﻔﻴـﺪﻩ
اﻠﻣﻟ ـ ــﻚ ﻧ ـ ــﺎرام ﺴـ ـ ــﻴﻦ  ..و ﺸ ـ ــﻬﺪت اﻠﻣﻨﻄﻗ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ــﺘﻴﻄﺎن اﻠﻗﺒﺎﺋ ـ ــﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﻌﻣﻮرﻳـﺔ اﻠﺘــﻲ ﺑـﺪات ﺗﻗــﻴﻢ ﻠﻨﻔﺳـﻬﺎ اﻠﻛﻴــﺎن اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ  ،وﺗﺆﺴــﺲ اﻠﻣﻣﺎﻠــﻚ
ٔ
ٔ
اﻠﻗﻮﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻻرﺴ ـ ــﺎ و ا ﺴ ـ ــﻴﻦ و ﺑﺎﺑـ ــﻞ ،وﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤ ﺟ ـ ــﺮى اﻠ ﻔـ ـ ـﺮات اﻻوﺴ ـ ــﻂ،
ٔ
واﺻـﺒﺤﺖ ﻤــﺎري ﻘــﻮة ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ واﺗﺳـﻊ ﻧﻔﻮذﻫــﺎ ﻓــﻲ زﻤــﻦ
ﻤﻟﻛﻬـﺎ ﺑﺎ ﺠـﺪوﻠﻴﻢ واﺑﻨـﻪ ﻳﺨـﺪوﻠﻴﻢ ا ﻠـﺬي ﻘﺘـﻞ ﻋﻨـﺪﻤﺎ زﺣـﻒ ﻋﻟـﻰ ﻤـﺎري ﻤﻟـﻚ
ٓ
اﺸـﻮر ﺸﻣﺷــﻲ ﺣـﺪد ﻠﻴﻨﺼــﺐ ﺣﻔﻴـﺪﻩ ﺴــﻣﺦ ﺣـﺪد ﻤﻟﻛـ ًـﺎ ﻋﻟـﻰ ﻤــﺎري  ،وﻳ ﻔــﺮ
و ﻠـﺪﻩ زﻤــﺮﻳﻟﻴﻢ ٕاﻠــﻰ ﺣﻟــﺐ ﻠﻗــﻴﻢ اﻠﺼــﻼت اﻠﻄﻴﺒــﺔ ﻤــﻊ ﻤﻟﻮﻜﻬــﺎ وﻳﺘــﺰوج اﺑﻨــﺔ
ﻤﻟﻚ ﺣﻟﺐ  ،وﻳﻗﻨﻌﻬﻢ ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﺎﻠﻔﻬﻢ ﻤﻌﻪ ﻻﺴﺘﺮﺠﺎع ﻋﺮش واﻠﺪﻩ .

ﻤﺨﻄﻂ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺎري

ﻗﺼﺮ ﻣﺎري اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ٔ
وﻳﺤﺘﻮي ﺗﻞ اﻠﺤﺮﻳﺮي ) ﻤﺎري ( ﻋﻟﻰ ﺣﻀﺎرات ﻋﺪة  ،اﻘـﺪﻤﻬﺎ ﺗﻟـﻚ
ٔ
اﻠﺘـﻲ اﻜـﺘﺷـﻒ ﻓﻴﻬــﺎ اﻠـﺮﻘﻴﻢ اﻠﻛـﺘــﺎﺑﻲ ا ﻠـﺬي ﻳﻌــﻮد ﻋﻬـﺪﻩ ٕا ﻠــﻰ ﻤﻨﺘﺼـﻒ اﻻ ﻠــﻒ
ٔ
اﻠﺮاﺑﻊ ق  .م  ،وﻠﻛﻦ اﻠﺤﻔﺮﻳﺎت ﺑﻗﻴﺖ ﻤﻗﺘﺼﺮة ﻋﻟﻰ ﻃﺒﻗﺎت اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ
ٔ
ٔ
ق  .م وﻠـ ــﻢ ﺗﺘﺟﺎوزﻫ ـ ــﺎ  ..وﻘـ ــﺪ ﻋ ـ ــﺮف اﻻ ﻠـ ــﻒ اﻠﺜﺎﻠ ـ ــﺚ ق  .م ﻓـ ــﻲ اﻻو ﺴ ـ ــﺎط
اﻠﻌﻟﻣﻴ ــﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳ ــﺔ ﺑﻌﺼ ــﺮ ﻓ ﺟ ــﺮ اﻠﺳ ــﻼﻻت اﻠﺳ ــﻮﻤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴ ــﺚ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻤ ــﺎري
ٓ
ﺗﺤﺘــﻞ ﻤﺮﻜ ـ ًﺰا دوﻠﻴ ـ ًـﺎ و اﻘﺘﺼـ ً
ـﺎدﻳﺎ ﻫﺎﻤـ ًـﺎ اﻧ ــﺬاك ،وﻧﻈ ـ ًﺮا ﻠﻣﻮﻘﻌﻬــﺎ اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻠﻐﺰوات ﻤﺳـﺘﻣﺮة ﻤـﻦ ا ﻠـﺪول اﻠﻣﺟـﺎورة  ،وﻏﻨـﻰ
ٔ
ﻤـﺎري ﻳﻈﻬــﺮ ﻓـﻲ ﻜـﺜــﺮة اﻻﺑﻨﻴـﺔ اﻠﺳــﻛﻨﻴﺔ و اﻠﻣﻌﺎﺑـﺪ واﻠﻗﺼــﻮر اﻠﺘـﻲ اﻜـﺘﺷــﻔﺖ
ٓ
ﻓﻴﻬــﺎ  ،ﺑﺎ ٕﻻﺿ ــﺎﻓﺔ ٕا ﻠ ــﻰ ا ﻻف اﻠﻗﻄ ــﻊ اﻠﻔﻨﻴــﺔ اﻠﺮاﺋﻌ ــﺔ اﻠﻣﻨﺘﺷ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻤﺘ ــﺎﺣﻒ
ﺣﻟﺐ و دﻤﺷﻖ وﺑﺎرﻳﺲ.
ٔ
وﻠﻌــﻞ اﻠﻗﺼــﺮ اﻠﻣﻟﻛ ــﻲ اﻠﻮاﺴــﻊ ﻫ ــﻮ اﺑــﺮز اﻠﻣﻛـﺘﺷ ــﻔﺎت ﻓــﻲ ﻤﻣﻟﻛ ــﺔ
ٔ
ٔ
ﻤ ــﺎري  ..ﻫ ــﺬا اﻠﻗﺼـ ــﺮ ا ﻠ ــﺬي ﺗﺎﺴ ــﺲ ﻓـ ــﻲ اﻻ ﻠ ــﻒ اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ق  .م  ،وا ﺴـ ــﺘﻣﺮ
ٔ
ﺗﺟﺪﻳـﺪﻩ وﺗﻮﺴـﻴﻌﻪ ﺣﺘــﻰ ﺑﻟـﻎ اوج اﺗﺳــﺎﻋﻪ وﻋﻈﻣـﺔ ﺗﻗﺳــﻴﻣﺎﺗﻪ اﻠﻬﻨﺪﺴـﻴﺔ ﻓــﻲ
ٔ
ٔ
ﻓﺘﺮة اﻠﻣﻟﻚ زﻤﺮﻳﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ق  .م .وا ﻫﻢ ﻤﺎ ﻳﺘﻣﻴﺰ ﺑـﻪ ﻫـﺬا اﻠﻗﺼـﺮ
اﻠﻣﺷـﻴﺪ ﻤـﻦ اﻠﻟـﺒﻦ ﺑﺎﺣﺎﺗـﻪ اﻠﻮاﺴـﻌﺔ و ﻤﻣﺮاﺗـﻪ اﻠﻌﺪﻳـﺪة اﻠﺘـﻲ ﺗ ﻗـﻮد ٕاﻠـﻰ ﻘﺎﻋـﺔ
ٔ
اﻠﻌــﺮش و ﺗﻗﺳــﻴﻣﻪ ٕاﻠــﻰ ﺠﻨــﺎﺣﻴﻦ ﺠﻨــﺎح ﺧــﺎص ﺑــﺎﻻﻤﻮر ا ٕﻻدارﻳــﺔ ﻠﻟﻣﻣﻟﻛ ــﺔ
وﻤﻟﺤﻖ ﻠﺟﻨﺎح ﻠﻀﻴﻮف واﻠﻣﻄﺎﺑﺦ و اﻠﺤﻣﺎﻤﺎت واﻠﻣﺪرﺴﺔ  ،وﺠﻨﺎح ﺧﺎص
ﺑﺎﻠﻌﺎﺋﻟــﺔ اﻠﻣﺎﻠﻛ ــﺔ اﻠــﺬي ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺮﻋ ــﻰ ﺸــﺆوﻧﻪ زوﺠ ــﺔ اﻠﻣﻟــﻚ زﻤ ــﺮﻳﻟﻴﻢ اﻠﺘ ــﻲ
ﺗــﺪﻋﻰ ﺸ ــﺒﻴﺘﻮ اﺑﻨ ــﺔ ﻤﻟــﻚ ﺣﻟ ــﺐ  ..وﻋﺜ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻘﺎﻋــﺎت اﻠﻗﺼ ــﺮ وﺑﺎﺣﺎﺗ ــﻪ ﻋ ﻟ ــﻰ
ﺗﻣﺎﺛﻴﻞ ﺣﺟﺮﻳﺔ ﻜﺒﻴﺮة وﻋﻟﻰ رﺴﻮم ﺠﺪارﻳﺔ ﻤﻟﻮﻧـﺔ ﻠﻣﺷـﺎﻫﺪ دﻳﻨﻴـﺔ وﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ٔ ٓ
 ،ﺗﻌﺘﺒﺮ درة ﻓﻲ ﻓﻦ اﻠﺮﺴﻢ اﻠﻣﻟﻮن ﻘﺒﻞ ارﺑﻌﺔ اﻻف ﺴﻨﺔ.
ٔ
وﻋﺜــﺮ ﻓــﻲ ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻗﺼ ــﺮ ﻋﻟــﻰ اﻻرﺸــﻴﻒ اﻠﻣﻟﻛ ــﻲ  ،ا ﻠــﺬي ﺿــﻢ ﻤ ــﺎ
ٔ
ﻳﻨــﻮف ﻋ ﻟــﻰ ﻋﺷــﺮﻳﻦ اﻠــﻒ ﻠﻮﺣ ــﺔ ﻤﺳــﻣﺎرﻳﺔ  ،ﺗﺤﺘــﻮي ﻋﻟــﻰ ﻧﺼــﻮص دﻳﻨﻴ ــﺔ
ورﺴ ــﺎﺋﻞ ﻤﺘﺒﺎدﻠ ــﺔ  ،و ﻋﻗـ ــﻮد ﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ و رﺴ ــﺎﺋﻞ دﺑﻟﻮﻤﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻠ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ
ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤ ــﺎري و اﻠﻮﻻﻳ ــﺎت اﻠﺘﺎﺑﻌ ــﺔ ﻠﻬــﺎ ﻤﺜ ــﻞ اﻠﻌﺷ ــﺎرة ) ﺗﺮﻘ ــﻰ ( و ﺗﻴﺘ ــﻮل،
ٔ
ٔ
وﺑﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ اﻻﺧﺮى ﻤﺜﻞ ﺻﻴﺪا و راس ﺸـﻣﺮا و ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻳﻣ ﺤـﺎض ) ﺣﻟـﺐ
( و ﻜــﺮﻜﻣﻴﺶ ) ﺠ ـﺮاﺑﻟﺲ (  ..وﻘ ــﺪ ﻘــﺎم ﺑﺪراﺴ ــﺔ ﻘﺳــﻢ ﻤ ــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻟﻮﺣ ــﺎت
اﻠﻣﺳ ــﻣﺎرﻳﺔ اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ ﺠ ــﻮرج دوﺴـ ــﺎن  ،ﺑﻣ ﺳ ــﺎﻋﺪة ﻠﺟﻨـ ــﺔ ﻓﺮﻧﺳ ــﻴﺔ ﺑﻟﺟﻴﻛﻴـ ــﺔ
ٓ
وﻻزاﻠﺖ ﻤﺳﺘﻣﺮة ﺣﺘﻰ اﻻن.

واﺠﻬﺔ ﻘﺼﺮ ﻤﺎري

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ً
وﻓﻌـﻼ ﻋــﺎد زﻤــﺮﻳﻟﻴﻢ ٕاﻠــﻰ ﻤـﺎري ﻠﻴﺤﻛﻣﻬــﺎ  ،وﺗﻌــﺮف اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺮﺧــﺎء
ٔ
واﻠﺒﻨ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــﺪﻩ  ،واﻘ ــﺎم ﻋﻼﻘ ــﺎت ﺠﻴ ــﺪة ﻤ ــﻊ اﻠﻣﻣﺎﻠ ــﻚ اﻠﻣﺟ ــﺎورة ﺣﺘ ــﻰ
ٔ
وﺻــﻟﺖ ﻋﻼﻘﺎﺗ ــﻪ ٕاﻠــﻰ ﺴ ــﻮاﺣﻞ اﻠﺒﺤــﺮ اﻻﺑ ــﻴﺾ اﻠﻣﺘﻮﺴــﻂ  .واﺸ ــﺘﻬﺮ ﻘﺼ ــﺮﻩ
ٔ
اﻠﻔﺮﻳﺪ  ،ﻠﺪرﺠﺔ ان ﻤﻟﻮك ﺻﻮر ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒـﻮن ﻓـﻲ ٕاﻠ ﻗـﺎء ﻧﻈـﺮة ﻋﻟـﻰ ﻋﻈﻣﺘـﻪ
ٔ
ٔ
وﺸﻬﺮﺗﻪ  .وﻳﺮوي اﺴﻌﺪ اﻠﻣﺤﻣﻮد ﻓﻲ ﻤﻗﺎل ﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻠﻌـﺪد اﻻول ﻤـﻦ ﺠﺮﻳـﺪة
اﻠ ﻔ ـﺮات اﻠﺼــﺎدر ﺑﺘــﺎرﻳﺦ  ، ١٩٨٣/٩/٥اﻧــﻪ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻜــﺎن اﻠﻣﻟــﻚ ﺣﻣــﻮ راﺑ ــﻲ
ً
ـﻐﻮﻻ ﻓــﻲ ﺗﻮﺣﻴ ــﺪ اﻠﻣﻣﺎﻠ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺑــﻼد اﻠﺮاﻓ ــﺪﻳﻦ اﻫ ــﺘﻢ ﺑﻣ ــﺎري
ﻓــﻲ ﺑﺎﺑ ــﻞ ﻤﺷ ـ
ٔ
واﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻤﻮﻘﻌﻬ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ ان و ﺣ ـ ــﺪ اﻠﻣﻣﺎﻠـ ــﻚ وﺗﻄﻟ ـ ــﻊ ٕاﻠ ـ ــﻰ ﺿ ـ ــﻣﻬﺎ ٕا ﻠ ـ ــﻰ
ٔ
ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ .وارﺴﻞ ٕاﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻤﻴﺔ ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ ﻤﻣـﺎ اﺿـﻄﺮ زﻤـﺮﻳﻟﻴﻢ ٕاﻠـﻰ اﻠ ﻔـﺮار ﻤﻨﻬـﺎ
ٔ
و اﻠﻟﺟـﻮء ٕاﻠــﻰ ﺣﻟــﺐ ﻤﻌﺘﻣـ ًـﺪا ﻋﻟــﻰ ﻤﻗﺎوﻤــﺔ اﻫﻟﻬــﺎ ﻠﻟﺳــﻴﻄﺮة اﻠﺒﺎﺑﻟﻴــﺔ  ..و ﻠــﻢ
ﻳﻛ ــﺪ ﻳﻣﻀ ــﻲ ﻋ ــﺎم واﺣ ــﺪ ﺣﺘ ــﻰ ﺛ ــﺎرت ﻤ ــﺎري وﻘﺘﻟ ــﺖ اﻠﻌﺪﻳـ ـﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺤﺎﻤﻴ ــﺔ
اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ وﻋﺎد زﻤﺮﻳﻟﻴﻢ ٕاﻠﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ.

ٔ
ﻫــﺬا اﻠ ﺤــﺪث ادى ٕا ﻠ ــﻰ ﺗﺟﻬﻴ ـﺰ ﺣﻣﻟــﺔ ﺛﺎﻧﻴ ــﺔ و ٕارﺴــﺎﻠﻬﺎ ٕاﻠــﻰ ﻤ ــﺎري،
ٔ
وﻜﺎن ﺣﻗﺪ اﻠﻣﻟﻚ ﺣﻣﻮ راﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮة ﻜﺒﻴ ًﺮا  ،ﻓﺎﺣﺘﻟﻬﺎ ودﻤﺮﻫﺎ واﺿـﺮم
اﻠﻨﺎر ﻓﻲ ﻘﺼﺮﻫﺎ  ..وﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل ﺣﻣﻮراﺑﻲ ﻠﻣﺎري ﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺳﻣﻊ ﻋﻨﻬـﺎ ﺸ ً
ـﻴﺌﺎ
ٓ
ٕ ،اﻻ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ ق  .م ﻤﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻻﺸـﻮري ﺗﻴﻛـﻮﻠﺘﻲ ﻧﻴﺜﻮرﺗـﺎ ،
ٓ
اﻠﺬي وﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻤﻴﺔ ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ اﺸﻮرﻳﺔ  ،ﻤﺘﻨﺒﻬ ًـﺎ ﻠﺤ ﺳـﻦ ﻤﻮﻘﻌﻬـﺎ ﻜﻣﻌ ﻗـﻞ
ٓ
ٔ
ﻤﺘﻗﺪم اﻤﺎم اﻠﻌﺎﺻﻣﺔ اﻻﺸﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻠﻨﻬﺮﻳﻦ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٣

ﻣﻘﺎﻻت

ﻘﻄﻊ ٔاﺛﺮﻳﺔ ﻤﻦ ﻤﺎري
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ٔ ٔ
وﻳﻗﻮدﻧـ ــﺎ اﻠﺒﺮﻫـ ــﺎن ﻤـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻠﻣﻗﺎرﻧـ ــﺎت  ،ﻋ ﻟـ ــﻰ ان اﻻداة ذات
ٔ
ا ﻠــﺬراﻋﻴﻦ واﻠﻣ ــﺬراة اﻠﻟﺘــﻴﻦ ﻠ ــﻢ ﺗﻔﺳـ ـﺮا ﻤــﻦ ﻘﺒ ــﻞ  ،ﻳﻣــﺜﻼن اﺸ ــﻴﺎء ﺗﻗﻮدﻧ ــﺎ
ﻠﻔﺮﺿـﻴﺎت ﺗﻌﺘﺒـﺮ ﻤ ﺤـﺎوﻻت ﻠﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻤﻌﻨـﻰ اﻠﻨﺤـﺖ  ،ﻓﻔﻴﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻟـﻖ ﺑﻔﺮﺿــﻴﺔ
ٔ
اﻠﺳــﻴﺪة ﺑــﻮاردا اﻠﺘــﻲ اﻜـﺘﺷ ــﻔﺖ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻠﻨﺒــﺎت واﻠﺘ ــﻲ ﻳﺼــﻮر ﻓﻴﻬــﺎ اﺗﻼﻧ ــﺖ
ﻜﺮﺑﺔ ﻤﻮزﻋﺔ ﻠﻟﻣﻄﺮ  ،اﻠﺬي ﻳﻣﺜﻟﻪ اﻠﺷـﻛﻞ اﻠﻣﺨـﺪد اﻠﻣﻟﺘﺼـﻖ ﺑـﺎﻠﺜﻮر  ،وﻠـﻪ
ٔ
ﺻـ ــﻟﺔ ﺑﺎﺿـ ــﺤﻴﺔ اﻠﺜـ ــﻮر ﺑﻣﻨﺎﺴـ ــﺒﺔ اﻠﺟ ﻔـ ــﺎف  ،و ﻫـ ــﺬا ﻤﺳـ ــﺘﻟﻬﻢ ﻤـ ــﻦ ﻧﻣ ـ ــﻮذج
ٔ
اﺴﻄﻮري ﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ ﻤﻟﺤﻣﺔ ﺠﻟﺟﺎﻤﺶ.
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﺤﻗﻴﻗ ــﺔ ان ﺑﻌ ــﺾ اﻻﻋﻣ ــﺎل اﻠﻔﻨﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺷ ــﺮق اﻻدﻧ ــﻰ اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢ
اﻠﻣﻛﺮﺴ ــﺔ ﻠﻌﺒ ــﺎدة اﻠﺨﺼ ــﺐ ،ﺗﺒ ــﻴﻦ ﻧﻣ ــﻮذﺠﻴﻦ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻮاﺿ ــﻴﻊ اﻠﻣﺘﻣﺎﺛﻟـ ــﺔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ﻠﻨ ــﺎ .ﻓ ﻔـ ــﻲ ﻤﺷ ــﺎﻫﺪ ﺻـ ــﺐ اﻠﺳ ــﻮاﺋﻞ اﻠﻣﻨﺤﻮﺗ ــﺔ ﻋ ﻟـ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ اﻠـ ــﻮاح
ﻤﺜﻗﻮﺑﺔ ﺗﻌﻮد ﻠﻌﺼﺮ اﻠﺳﻼﻻت ،ﻧﺟﺪ ٕاﻧﺎء ﺑﺜﻗﺐ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺬﻜﺮﻧﺎ ﺑﻗﻄﻌـﺔ ﻘﺼـﺮ
زﻤﺮﻳﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﻤﺎري ذات اﻠﺜﻗﺒﻴﻦ  ،ﻜﻣﺎ ﻧﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻤﺷﺎﻫﺪ ﻤﻄﺮﻳـﺔ ﻤﻨـﺬ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻬ ــﺪ اﻻ ﻜ ــﺎدي و اﻻﻧﺎﺿ ــﻮﻠﻲ )اﻻ ﻠ ــﻒ اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ﺣﺘ ــﻰ اﻻ ﻠـ ــﻒ اﻻول ق  .م (
ٔ
ﻤﺟﺎري ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺮﺴﻮﻤﺔ ﺑﺷﻛﻞ ﺑﺪاﺋﻲ ﺗﺷﺒﻪ اداة اﻠﻣﺬراة ﻓﻲ ﻘﺼـﺮ زﻤـﺮﻳﻟﻴﻢ ،
وﻤﻦ ﺠﻬﺔ ٔاﺧﺮى ﻧﺷﺎﻫﺪ ٔا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﻤﺳﺎﻘﻂ اﻠﻣﻴـﺎﻩ ﺗﺼـﺐ ﻤـﻦ ﺠـﻦ )ﻋﻔﺎرﻳـﺖ (
ٔ
ٔ
ﺗﻨــﺰل ﻤــﻦ اﻠﺳ ــﻣﺎء ،و ﻤــﻦ اﻠﻣﻣﻛــﻦ ﻤﻗﺎرﻧﺘﻬ ــﺎ ﺑﺎﺸــﺨﺎص ﺗــﺎﺑﻌﻴﻦ ﻻﺗﻼﻧ ــﺖ.
وﻫﻛـﺬا ﻧــﺮى ﺗﻌﻮﻳﻀـ ًـﺎ ﻋــﻦ اﻠﻣــﺬراة وﺠـﻮد ﻧﺒــﻊ ﻳﺘــﺪﻓﻖ ﺑﺎﻠﻣــﺎء اﻠــﺬي ﻳﻨ ﺤــﺪر
ٔ
ٔ
ً
ﺸﻼﻻ ،ﺑﻌﺪ ان ﻳﻐﺬي ا ٕﻻﻧـﺎء ذو اﻠﺜﻗـﺐ ﺑ ﺷـﻛﻞ اﺴـﺘﻄﺎﻠﺔ ﻤﻄﺮﻳـﺔ ﺗـﺎﺗﻲ ﻓـﻮق

ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
وﻘ ـ ــﺪ ﻋﺜ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻤ ـ ــﺎري ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤﺟﻣﻮﻋ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ
اﻠﻣﻌﺎﺑﺪ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ً
ﻘﺎﺋﻣﺎ ﻓﻮق اﻠﺰﻘـﻮرة ،
ٔ
و اﻫﻣﻬﺎ ﻤﻌﺒﺪ ﻋﺷﺘﺎر و ﻤﻌﺒـﺪ داﻏـﺎن و ﻤﻌﺒـﺪ
ﻧﻴﻨﺨﻮرزاك .وﻓﻴﻬﺎ ﻋﺜـﺮ ﻋﻟـﻰ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴـﻞ اﻠﻔﻨﻴـﺔ
اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻗــﺪم ﻫــﺪاﻳﺎ ﻠﻟﻣﻌﺎﺑــﺪ ﺗﻗﺮﺑـ ًـﺎ ﻤــﻦ
ٓ
اﻻ ﻠﻬـﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻼة ﻤﺳــﺘﻣﺮة  ،وﺗﺤﻣــﻞ ﺑﻌــﺾ
ﻫﺬﻩ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﻜـﺘﻔﻬﺎ ﻜـﺘﺎﺑﺎت ﺗﺬﻜﺮ اﺴﻢ
ٓ
اﻠﻣﺤ ﺳ ـ ــﻦ ووﻇﻴﻔﺘـ ـ ــﻪ و ا ﺴـ ـ ــﻢ اﻻ ﻠﻬـ ـ ــﺔ اﻠﺘـ ـ ــﻲ
ﻳﺘﻮﺠـﻪ ٕاﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻠــﺪﻋﺎء و اﻠﺮﺠــﺎء ٕﻻﻃﺎﻠــﺔ ﻋﻣــﺮﻩ
ٕ ..وا ﻠـ ــﻰ ﺠﺎﻧـ ــﺐ ﺗﻣﺎﺛﻴـ ــﻞ اﻠﺮﺠـ ــﺎل اﻠﻣﻟﺘﺤﻴـ ــﺔ
ٔ
ﻋﺎرﻳ ـ ــﺔ ا ﻠـ ـ ـﺮاس ﻧﺟ ـ ــﺪ ﻤﺟﻣﻮﻋ ـ ــﺔ ﻜﺒﻴ ـ ــﺮة ﻤـ ـ ــﻦ
ﺗﻣﺎﺛﻴﻞ اﻠﻨﺳﺎء اﻠﺘـﻲ ﺗﺮﺗـﺪي ﻘﺒﻌـﺎت ﻃﻮﻳﻟـﺔ و
ﻠﻬ ـ ــﺎ ﻘﺼـ ـ ــﺎت ﺸـ ـ ــﻌﺮ ﻤﺘﺷـ ـ ــﺎﺑﻛﺔ و ﻤﻌﻗـ ـ ــﺪة ،
وﺑﻌـ ـ ــﺾ اﻠﻨﺳـ ـ ــﺎء ﻳﺤﻣﻟـ ـ ــﻦ ﻧﺒﺘـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﻴ ـ ـ ــﺪ
ٔ
اﻠﻴﺳ ــﺮى و ﻫ ــﻦ واﻘ ﻔ ــﺎت او ﺠﺎﻠﺳ ــﺎت .وﻤـ ــﻦ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴ ــﻞ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻟﻔ ــﺖ اﻠﻨﻈـ ــﺮ
ٔ
ﺗﻣﺜـﺎل اﻠﻌﺎ ﺸـﻗﻴﻦ اﻠــﺬي اﻜـﺘﺷـﻒ ﻤــﻊ ﻏﻴـﺮﻩ ﻓـﻲ ﻤﻌﺒــﺪ ﻋﺷـﺘﺎر  ،واﻠﻈــﺎﻫﺮ ان
اﻠﺮﺠـﺎل ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻨـﻮن ﺠ ًـﺪا ﺑﻟﺤـﺎﻫﻢ  ،ﻓﻬـﻲ ﻤﺳﺘﺮﺴـﻟﺔ و ﻃﻮﻳﻟـﺔ ﻋﻟـﻰ ﺸـﻛﻞ
ٔ
ﺗﻣﻮﺠـﺎت و اﻠــﺒﻌﺾ ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻳ ـﺰال ﻳﺤـﺘﻔﻆ ﺑﺒﻗﺎﻳــﺎ ﺻــﺒﺎغ ﻤﻟﻮﻧــﺔ .وﻤــﻦ ا ﻫــﻢ
ﺗﻣﺎﺛﻴـﻞ ﻤــﺎري اﻠﻣﺘﻣﻴــﺰة ﺗﻣﺜـﺎل ﻻﻤﺟــﻲ ﻤــﺎري ا ﻠــﺬي ﻳﺤﻣـﻞ ﻋ ﻟــﻰ ﻜـﺘﻔــﻪ ﻤــﻦ
ٔ
ﻠﻼ ﻠ ــﻪ
اﻠﺨ ﻟــﻒ اﻠــﻨﺺ اﻠﺘ ــﺎﻠﻲ  ) :ﻻﻤﺟــﻲ ﻤ ــﺎري ﻤﻟــﻚ ﻤــﺎري اﻠﻛ ــﺎﺋﻦ اﻻ ﻜﺒــﺮ ٕ
ٔ
ٔ
ً
ﻠﻼ ﻠﻬـ ــﺔ ﻋﺷـ ــﺘﺎر اﻠﻣﺳـ ــﺘﺮﺠﻟﺔ ( .وﻫﻨـ ــﺎك اﻳﻀـ ـ ًـﺎ
اﻧﻟﻴ ــﻞ  ،ﻘـ ــﺪم ﺗﻣﺜﺎﻠـ ــﻪ وﻘ ﻔـ ــﺎ ٕ
ٓ
ٔ
اﻠﺘﻣﺜـﺎل اﻠﻨﺼـﻔﻲ ﻠﻟﻄﺤـﺎن اﻳــﺪي ﻧـﺎروم اﻠـﺬي اﻜـﺘﺷـﻒ ﻫــﻮ اﻻ ﺧـﺮ ﻓـﻲ ﻤﻌﺒــﺪ
ﻋﺷﺘﺎر.
ٔ
ورﺑﻣــﺎ ﻜــﺎن ﻤ ــﻦ اﻫــﻢ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴ ــﻞ اﻠﺘــﻲ دﺧﻟــﺖ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ
اﻠﺼ ــﺪﻓﺔ ﺗﻣﺜـ ــﺎل ا ٕﻻ ﻠـ ــﻪ ﺸـ ــﺎﻤﺎش ٕاﻠ ــﻪ اﻠﺷـ ــﻣﺲ واﻠﻌﺪاﻠـ ــﺔ  ،ا ﻠـ ــﺬي اﻜـﺘﺷـ ــﻔﻪ
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣـﻮد اﺛﻨـﺎء ﺑﺤﺜـﻪ ﻋــﻦ ﺸـﺎﻫﺪة ﻠﻗﺒـﺮ اﻠﻣﺮﺣـﻮم ) ع ( ا ﻠــﺬي اﺸـﺮﻧﺎ ٕاﻠﻴـﻪ ﻓــﻲ
ﻤﻗﺪﻤ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿ ـ ــﻮع وا ﻠ ـ ــﺬي ﻜ ـ ــﺎن اﻠ ﺤ ـ ــﺎﻓﺰ ﻻ ﻜـﺘﺷ ـ ــﺎف ﻤﺪﻳﻨ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎري
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ،ﻠﻛ ــﻦ ﻠ ــﻢ ﻳﻌﺜ ــﺮ ﻠﻼﺴ ــﻒ ﻋﻟ ــﻰ راس ﻫ ــﺬا ا ٕﻻ ﻠ ــﻪ ،ا ﻠ ــﺬي ﻳﻨﺘﻬـ ــﻲ
ﺠﺳﻣﻪ ﺑﺤﺮاﺸﻒ ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ دواﺋﺮ ﺗﺮﻤﺰ ﻠﻟﺟﺒﻞ ﺗﺤﺘﻬـﺎ ﻜـﺘﺎﺑـﺔ ﻏﻴـﺮ واﺿـﺤﺔ،
ٓ
ٔ ٔ
ﺗـﺬﻜﺮ ا ﺴــﻢ ﺴــﻣﺦ ﺣـﺪد اﺣــﺪ اﺑﻨــﺎء ﺸﻣﺷـﻲ ﺣــﺪد ﻤﻟــﻚ اﺸـﻮر ،اﻠــﺬي ﻋﻴﻨــﻪ
واﻠﺪﻩ ً
ﻤﻟﻛﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺎري ،ﺑﻌﺪ ٔان اﺴﺘﻮﻠﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ  ،وﻘﺪ زال ﺣﻛﻣﻪ ﻋـﻦ ﻤـﺎري
ﺑﻌــﺪ ﻤــﻮت واﻠــﺪﻩ  ،وﻋــﻮدة ﻤﻟــﻚ ﻤــﺎري اﻠﺷــﺮﻋﻲ زﻤــﺮﻳﻟﻴﻢ ﻤــﻦ اﻠﻣﻨ ﻔــﻰ ﻓــﻲ
ﺣﻟـﺐ ﻋﺎﺻـﻣﺔ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻳﻣﺤـﺎض ٕواﻠــﻰ ﺠﺎﻧـﺐ ﺗﻣﺜـﺎل ا ٕﻻ ﻠـﻪ ﺸـﺎﻤﺎش  ،ﻳﻮﺠــﺪ
زﻋﺮورة ﺑﺎب ﻤﻦ اﻠﺤﺟﺮ اﻜـﺘﺷﻔﺖ ﻓﻲ ﺑﻮاﺑﺔ اﻠﻗﺼﺮ وﻋﻟﻴﻬﺎ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺬﻜﺮ ا ﺴـﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺣ ــﺪ ﻤﻟـ ــﻮك ﻤـ ــﺎري اﻧ ــﻴﻢ داﺠـ ــﺎن ،ﺗﻌـ ــﻮد ٕاﻠ ــﻰ ﻋﺼـ ــﺮ ﻓﺟـ ــﺮ اﻠﺳـ ــﻼ ﻻت اي
ٔ
ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق  .م.
ودا ﺧـ ــﻞ ﻋﻟﺒ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻘﺼـ ــﺮ ﻤ ـ ــﺎري اﻜـﺘﺷ ـ ــﻒ ﺗﻣﺜـ ــﺎل ﻳ ـ ــﺪﻋﻰ ﺗﻣﺜ ـ ــﺎل
ٔ
ﻻﺴ ــﻔﺎن ،و ﻫ ــﻮ ﺗﻣﺜـ ــﺎل ﺻ ــﻐﻴﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﺤﺟـ ــﺮ اﻠﺮﻤ ــﺎدي اﻠﻐـ ــﺎﻤﻖ دون راس،
وﻳﺤﻣــﻞ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﻋﻣﻮدﻳــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺛﻨﻴــﺔ اﻠﺜــﻮب ﺗ ﻗــﻮل  ) :ﻻﺴــﻔﺎن اﺑــﻦ اﺴــﻣﺘﻴﻦ
ٓ
وﻫـﺐ ﺗﻣﺜﺎﻠــﻪ ﻠﻼ ﻠﻬــﺔ ( وﻳﺷـﻴﺮ ﻃ ـﺮاز اﻠﻟﺒــﺎس واﻠﻟﺤﻴـﺔ وﻜــﻞ اﻠــﺪﻘﺎﺋﻖ اﻠﻔﻨﻴــﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﺼــﻐﻴﺮة ٕ ،ا ﻠــﻰ ﻋﺼــﺮ اﻤ ـﺮاء ﻤ ــﺎري اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮﻳﻦ ﻠﺤﻛــﺎم ﺴــﻼﻠﺔ اور اﻠﺜﺎﻠﺜ ــﺔ

ﻜﺎﻫﻦ ﻤﻦ ﻤﺎري

ٓ
و ﻳ ﻗــﻮل وﺣﻴ ــﺪ ﺧﻴﺎﻃ ــﺔ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ دﻠﻴ ــﻞ ﻤﺘــﺎﺣﻒ اﻻﺛ ــﺎر اﻠﺳ ــﻮرﻳﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻟﺐ  ،ان اﻠﻗﺼﺮ اﻠﻣﻛـﺘﺷﻒ ﻓﻲ ﻤﺎري اﺻـﺒﺢ ﻤﻀـﺮب اﻻ ﻤﺜـﺎل
ٔ
ٔ
ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮﻩ ٕ ،اذ ﺗﺆﻜـ ــﺪ اﻠﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ ان ﻤﻟ ــﻚ اوﻏﺎرﻳـ ــﺖ ﻃﻟ ــﺐ ﻤـ ــﻦ
ٔ
ﺣﻣـﻮراﺑﻲ ﻤﻟــﻚ ﺣﻟــﺐ ان ﻳﺘﻮﺴــﻂ ﻠــﺪى ﻤﻟـﻚ ﻤــﺎري زﻤــﺮﻳﻟﻴﻢ ﺑﺎﻠﺳــﻣﺎح ﻠــﻪ
ٔ
ﺑﺰﻳﺎرة اﻠﻗﺼﺮ .وﻘﺪ زﻳﻨﺖ ﻘﺎﻋـﺔ اﻠﻌـﺮش ﺑﺮﺴـﻮم ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺪدة اﻻ ﻠـﻮان ،
ٔ
ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺷـﻬﺪ دﻳﻨـﻲ ﻳﻗـﻮد ﻓﻴـﻪ ا ﺣــﺪ اﻠﺮﺠـﺎل ﺛـﻮرًا ﻠﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ  ،وﻳﺮﺗـﺪي اﻠﺜــﻮب
ٔ
ٔ
اﻠﺳــﻮري اﻠﻣﻌــﺮوف ﻓ ــﻲ اﻻ ﻠــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ق  .م اﻠﻣ ــﺰرﻜﺶ اﻻﻃ ـﺮاف ﻤــﻊ ﻘﺒﻌ ــﺔ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻠﺮاس ﻤﻌﺼﻮﺑﺔ اﻠﻮﺴﻂ.
ٔ
وﺗﺼــﻒ اﻠﺳــﻴﺪة ﻤــﺎدﻠﻴﻦ ﺗﺮوﻜــﺎي ﻓ ــﻲ اﺣــﺪ ﺑﺤﻮﺛﻬــﺎ ٕا ﺣــﺪى اﻠﻗﻄ ــﻊ
ٔ
اﻻﺛﺮﻳــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻋﺜ ــﺮ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻐﺮﻓــﺔ رﻘ ــﻢ  ١٤٩ﻤــﻦ ﻘﺼ ــﺮ اﻠﻣﻟــﻚ زﻤ ــﺮﻳﻟﻴﻢ
واﻠﻣﻮﺠــﻮدة ﺣﺎﻠﻴـ ًـﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺘﺤــﻒ اﻠﻟــﻮﻓﺮ ﻓ ــﻲ ﺑــﺎرﻳﺲ ﺗﺤــﺖ رﻘ ــﻢ  /١٤١٦م،
ٔﺑﺎن ﻫﺬﻩ اﻠﻗﻄﻌﺔ ﺗﻌﻮد ﻠﻟﻌﺼﺮ ٔاﻻ ﻜﺎدي  ،وﻫﻲ ﺗﻣﺜـﻞ ﻤﺷ ً
ـﻬﺪا دﻳﻨﻴ ًـﺎ ﻃﻗﺳ ًـﻴﺎ
ٔ
ﻏﻴـﺮ ﻤﺆﻜــﺪ اﻠﺘﻌﺮﻳـﻒ ٕ ،اذ ان ﻤﺪﻠﻮﻻﺗــﻪ ﻤﺎزاﻠــﺖ ﻤﻮﺿـﻊ ﺠــﺪل  ..وﺗ ﻗــﻮل ٕان
ٔ
ﻫــﺬا اﻠﻣﻮﺿ ــﻮع ﻳﻨ ــﺘﻈﻢ ﻓ ــﻲ زﻤ ــﺮﺗﻴﻦ ﻤﺘﻣﻴ ــﺰﺗﻴﻦ ﻤﺘﺼ ــﻟﺘﻴﻦ ﺑﻨ ــﻮع ﻤ ــﻦ اداة
ٔ
ٔ
زراﻋﻴﺔ ) ﻤﺬراة (  ،ﻓﻔﻲ اﻠﺰﻤـﺮة اﻻوﻠـﻰ ﻳﺤﻣـﻞ اﺗﻼﻧـﺖ ﺑﻄـﺮف ذراﻋـﻪ و ﻓـﻮق
ٔ
ً
ٔ
راﺴـ ــﻪ ﺸـ ــﻛﻼ ﻓﺮﻳ ـ ـ ًـﺪا ﻠـ ــﻢ ﻳﺒـ ــﻖ ﻤﻨ ـ ــﻪ ﺴـ ــﻮى اﻻﻋﻀـ ــﺎء اﻠﻌﻟﻴ ـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ اﻠﻴ ـ ــﺪﻳﻦ
ٔ
اﻠﻄﻮﻳﻟﺘﻴﻦ اﻠﻣﻣﺳﻛـﺘﻴﻦ ﺑﺎﻠﻣﺬراة  ،وﻳﻈﻬـﺮ اﻤﺎﻤـﻪ ﺸـﺨﺺ ﻤﻨﺘﺼـﺐ ﺑﺤﺎﺠـﺔ
ٔ
ذات ﻓﺮﻋﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻤﺘﺳـﺎوﻳﻴﻦ ﺗﻟﻣـﺲ اﻠﻣـﺬراة ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬـﺎ  .اﻤـﺎ اﻠﺰﻤـﺮة اﻠﺜﺎﻧﻴـﺔ
ٔ
اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﺗﺤـﺖ اﺴـﻨﺎن اﻠﻣــﺬراة  ،ﻓﻬـﻲ ﻤﺆﻠﻔـﺔ ﻤـﻦ ﺸــﻛﻞ رﺑـﺎﻋﻲ ﻋﻟـﻰ ﺸــﻛﻞ
ﺣﺰﻤﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺛﻮر ﻤﻗﺎد ﻤﻦ ﻘﺒﻞ ﻜﺎﻫﻦ ﻳﻟﺒﺲ ً
ﺗﺎﺠﺎ ﺑﻗﺮﻧﻴﻦ.

ٔ
اﻠﺜـﻮر .وﺗﻀـﻴﻒ اﻠﺳــﻴﺪة ﺗﺮوﻜـﺎي ﻋ ﻟــﻰ ﻓﺮﺿـﻴﺔ اﻠﺳـﻴﺪة ﺑــﻮاردا اﻠﻣﺘﻗﺪﻤـﺔ اﻤ ـ ًﺮا
ً
ٔ
ﺠﺪﻳ ًـﺪا  ،وﻫـﻮ اﻧــﻪ ﺑـﺪﻻ ﻤـﻦ وﺠــﻮد اﻠ ﺷـﺨﺺ اﻠﻣـﻮزع ﻠﻟﻣﻄــﺮ ﻜﺎﻠـﻪ ﻠﻟﻣﻄــﺮ،
ٔ
ً
ﻤﺳﺎﻋﺪا ﻋﻟﻰ ﻫﻄﻞ اﻠﻣﻄﺮ.
رﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن اﺗﻼﻧﺖ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٤

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
اﻠﺘﻲ ﺣﻛﻣﺖ ﺠﻨﻮب ﺑﻼد اﻠﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻤﻣـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ ان ﺗﻣﺜـﺎل ﻻ ﺴـﻔﺎن ﻳﻌـﻮد ٕاﻠـﻰ
ٔ
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة اي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق  .م.
ٔ
ٔ
وﻋﺜـﺮ اﻳﻀ ًـﺎ ﻋ ﻟــﻰ ﺗﻣﺜـﺎل ﻻ ﺴـﺪ ﻓــﺎﻏﺮ اﻠﻔـﺎﻩ ﻤـﻊ ﻧﻈﻴــﺮ ﻤﻣﺎﺛـﻞ ﻠـﻪ ﻋﻨــﺪ
ٓ
ﻤﺪﺧﻞ ﻤﻌﺒﺪ ا ٕﻻ ﻠﻪ داﺠﺎن .وﻧﺤﻦ ﻧﻌـﺮف ﻤـﻦ ﺗﻗﺎﻠﻴـﺪ اﻠﻗﺼـﻮر اﻻﺸـﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ
ٔاﻻ ﻠﻒ ٔاﻻول ق  .م ٔان ٔاﻻﺴﻮد اﻠﻀﺨﻣﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﻒ ٔا ﻤﺎم اﻠﻣﻌﺎﺑـﺪ واﻠﻗﺼـﻮر
ٔ
ﻠﺤﺮاﺴﺘﻬﺎ وﻃﺮد اﻻرواح اﻠﺷﺮﻳﺮة ﻤﻨﻬـﺎ وﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا ﺗﻛـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻠﻌـﺎدة ﻤﺘﺒﻌـﺔ
ٓ
ٔ
ﻓـﻲ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري ﻘﺒـﻞ اﻠـﻒ ﻋـﺎم ﻤـﻦ اﻧﺘﺷـﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻻﺸـﻮرﻳﺔ ،وﻫـﺬا
اﻠﺘﻣﺜﺎل ﻤﻮﺠﻮد ً
ﺣﺎﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻒ اﻠﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻓـﻲ ﺣــﻮض ﻠﻟﻣﻴــﺎﻩ ) ﺑﺮﻜـﺔ ( داﺧــﻞ ﺑﺎﺣــﺔ ﻘﺼـﺮ زﻤــﺮﻳﻟﻴﻢ اﻜـﺘﺷــﻒ
ﺗﻣﺜـﺎل رﺑـﺔ اﻠﻴﻨﺒـﻮع اﻠﻣﺘﻣﻴـﺰ ﻤـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻠ ﺟـﻮدة وا ٕﻻﺗﻗـﺎن واﻠﺼـﻨﻊ  ..ﺗﺤﻣـﻞ
ٔ
اﻠﺮﺑـﺔ ﻋﻟـﻰ ﺠﺒﻬﺘﻬـﺎ ﻘﺮﻧـﻲ ﺛـﻮر رﻤــﺰ اﻻ ﻠﻮﻫﻴـﺔ اﻠﻣﻌـﺮو ف ﻓـﻲ اﻠﺷـﺮق اﻠﻗــﺪﻳﻢ ،
ٔ
ٔ
اﻤــﺎ ﺸــﻌﺮﻫﺎ اﻠﻛـﺜﻴــﻒ ﻓﻣﻟ ﻔــﻮف ﻋﻟــﻰ رﻘﺒﺘﻬــﺎ ﻧﺤــﻮ اﻻﻋﻟــﻰ ﻋﻟــﻰ ﺸــﻛﻞ ﻋ ﻗــﺪ،
ٔ
ﻳـﺰﻳﻦ ﺠﻴـﺪﻫﺎ ﻋﻗــﺪ ﺛﻗﻴـﻞ ﻤﺆﻠـﻒ ﻤــﻦ ﻋـﺪة ﻃﺒﻗـﺎت  ،وﻠﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻤـﻦ وﻃــﺎة
ﺛﻗﻞ اﻠﻌﻗﺪ ﻋﻣﺪ اﻠﻔﻨﺎن ٕاﻠﻰ ﺧﻟﻖ ﺗﻮازن ﻠﻟﺟﺳﻢ ﺑﺷﺮﻳﻂ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺘـﺪﻠﻰ ﻋﻟـﻰ
ٔ
اﻠﻈﻬــﺮ  ،وﻘــﺪ ازداﻧ ــﺖ ﻳــﺪا اﻠﺮﺑــﺔ ﺑﺜﻼﺛ ــﺔ اﺴــﺎور ﻓــﻲ ﻜ ــﻞ ﻤﻌﺼــﻢ  ،وﻧﻗ ــﺶ
ٔ
ٔ
اﻠﻔﻨﺎن ﻋﻟﻰ اﻠﻗﻣﻴﺺ ذي اﻻ ﻜﻣﺎم اﻠﻗﺼﻴﺮة ﺻـﻮرة ﺴـﻣﻚ ﻳﺳـﺒﺢ ﺑـﻴﻦ اﻤـﻮاج
ٓ
اﻠﻣﻴـﺎﻩ  ،ﻠﻴــﺪل ﻋﻟــﻰ وﺠــﻮد اﻠﻣــﺎء اﻠـﺬي ﺗﺤﻣﻟــﻪ اﻻ ﻠﻬــﺔ داﺧــﻞ وﻋــﺎء ﻜــﺮوي
ًٔ
ـﺘﺒﻌﺪا ان اﻠﺮﺑ ــﺔ ﻜﺎﻧــﺖ ﺑﺎﻠﻔﻌ ــﻞ ﺗﻬــﺐ اﻠﻣﻴ ــﺎﻩ رﻤ ــﺰ
ﺑــﻴﻦ ﻳ ــﺪﻳﻬﺎ  ..وﻠــﻴﺲ ﻤﺳ ـ
ٔ
ٔ
ً
اﻠﻮﺠﻮد وﻤﺼﺪر اﻠﺤﻴﺎة  ،ﻓﺎﻠﺘﻣﺜـﺎل ﻳﺤـﻮي ﻓـﻲ ﺗﺟﻮﻳﻔـﻪ اﻧﺒﻮﺑـﺎ ﻳﺼـﻞ اﺴـﻔﻞ
اﻠﺘﻣﺜﺎل ﺑﺎﻠﻮﻋﺎء اﻠﺬي ﺗﺤﻣﻟﻪ.

ﻜﺎﻫﻨﺔ ﻤﻦ ﻤﺎري

ﻣﺎري واﻟﺨﺎﺑﻮر
وﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻤـﻦ ﺧـﻼل دراﺴـﺔ اﻠﻣﻛـﺘﺷـﻔﺎت اﻠﺘـﻲ ﺗـﻢ اﻠﻌﺜـﻮر ﻋﻟﻴﻬـﺎ،
ٔ
ٔ
وﻻﺴـﻴﻣﺎ اﻻ ﻠـﻮاح اﻠﻣﻮﺠـﻮدة ﻓـﻲ ﻤﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻗﺼـﺮ ان ﻫﻨـﺎك ﺻـﻼت ﻘﻮﻳـﺔ ﺑـﻴﻦ
ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤ ــﺎري واﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ و اﻠﻣﻣﺎﻠ ــﻚ اﻠﻗﺮﻳﺒ ــﺔ ﻤﻨﻬ ــﺎ و اﻠﻣﺤﻴﻄ ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ .ﻓﻣ ــﻦ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌ ــﺮوف ان ﻧﻬـ ــﺮ اﻠ ﺨـ ــﺎﺑﻮر ﻳﻌﺘﺒ ــﺮ اﻠﻨﻬـ ــﺮ اﻻ ﻜـﺜـ ــﺮ اﻫﻣﻴ ــﺔ ﺑﺎﻠﻨﺳـ ــﺒﺔ ﻠﺮاﻓـ ــﺪي
ٔ
اﻠ ﻔ ـ ـﺮات اﻠﻮﺣﻴـ ــﺪﻳﻦ  ،ﻓﻬـ ــﻮ ﻳﻨﺒـ ــﻊ ﻤ ـ ــﻦ ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ راس اﻠﻌـ ــﻴﻦ ﻓـ ــﻲ اﻠﺟﺰﻳ ـ ــﺮة
اﻠﺳـﻮرﻳﺔ  ،وﻳﺼــﺐ ﻓــﻲ اﻠ ﻔ ـﺮات ﻓــﻲ ﻤﻮﻘـﻊ اﻠﺒﺼــﻴﺮة ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ دﻳــﺮ اﻠــﺰور
ٔ
وﺑ ــﺬﻠﻚ ﻳﺟﻣ ــﻊ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻣﻨﻄﻗﺘ ــﻴﻦ اﻻ ﻜـﺜ ــﺮ ﺧﺼ ـ ًـﺒﺎ  ،وﻫ ﻣ ــﺎ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺟﺰﻳـ ــﺮة
ٔ
ووادي اﻠ ﻔ ـﺮات ا ﻠــﺬي ﻳﺘﺳ ــﻊ اﺣﻴﺎﻧـ ًـﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻣﺮﺗﻔﻌ ــﺎت اﻠﺼــﺨﺮﻳﺔ ) ﻓ ــﺎﻠﻴﺘﺮ (
ٔ
ٔ
اﻠﺘـﻲ ﺗﺤــﺪد ﺸـﺎﻃﺌﻴﻪ ﺣﻴــﺚ اﻠﺨﻀـﺮة اﻠﻮارﻓــﺔ  ..وﻳﺆﻜـﺪ اﻻﺴــﺘﺎذ اﻧﺪرﻳـﻪ ﻓﻴﻨــﻪ
ٔ ٔ
ٔ
ﻓـﻲ اﺣـﺪ ﺑﺤﻮﺛــﻪ ان اﻫﻣﻴـﺔ ﻫـﺎﺗﻴﻦ اﻠﻣﻨﻄﻗﺘــﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﺤﺼـﺮ ﺑﺎﻠﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻠﺰراﻋﻴــﺔ
ٔ
ٔ
 ،ﻓﻣـﻦ اﻠﻣﻌ ﻟـﻮم ان اﻠ ﻔـﺮات ﻜـﺎن اﺑـ ًـﺪا و داﺋﻣ ًـﺎ اﻠﻄﺮﻳـﻖ اﻠـﺮﺋﻴﺲ ﻠﻟﻣﺒــﺎدﻻت
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﺑــﻴﻦ ﺴ ــﺎﺣﻞ اﻠﺒﺤــﺮ اﻻﺑــﻴﺾ اﻠﻣﺘﻮ ﺴ ــﻂ وﺠﻨــﻮب اﻻﻧﺎﺿــﻮل ﻤ ــﻦ
ﺠﻬﺔ وﺑﻼد ﺴﻮﻤﺮ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ٔ
وﺗﻗ ــﻊ ﻤﻣﻟﻛ ــﺔ ﻤ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﻤ ﺟـ ــﺮى اﻠ ﻔـ ـﺮات اﻻوﺴ ــﻂ ﻤﺳ ــﺘﻔﻴﺪة ﻤـ ــﻦ
ﺿـﺮاﺋﺐ اﻠﺘﺟــﺎرة اﻠﺘــﻲ ﺴــﺒﺒﺖ ﺛــﺮوة ﻃﺎﺋﻟـﺔ  .ﻜﻣــﺎ ﻳﻮ ﺠــﺪ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑــﺮي ﻳﺳــﻣﺢ
ﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻗﻮاﻓـﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻠـﺒﻼد اﻠﺷـﻣﺎﻠﻴﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ وﺑـﻴﻦ ﺑـﻼد ﻤـﺎ ﺑــﻴﻦ
اﻠﻨﻬــﺮﻳﻦ ﺠﻨﻮﺑـ ًـﺎ  ،و اﻋﺘﺒ ـ ًﺎرا ﻤــﻦ اﻠﻣﺮا ﻜــﺰ اﻠﻬﺎﻤــﺔ ﻜﻬﻴــﺖ و ﻜــﺮﻜﻣﻴﺶ ﻳﻣﻛــﻦ
ٔ
ﻠﻟﻗﻮاﻓﻞ ان ﺗﺳﻴﺮ ﺧﻼل اﻠﻬﻀﺎب اﻠﺷﻣﺎﻠﻴﺔ ﻤﺟﺘﺎزة ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺟﺰﻳﺮة ﻠﺘﺪرك
وادي دﺠﻟــﺔ اﻠﻨﻬ ــﺮ اﻠﺜــﺎﻧﻲ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮ ﻓــﻲ ﺑ ــﻼد ﻤــﺎﺑﻴﻦ اﻠﻨﻬ ــﺮﻳﻦ وﻠﺘﺼــﻞ ﺑ ــﻼد
ٓاﺸﻮر وﺑﺎﺑﻞ .وﻤﻨﺬ ذﻠـﻚ اﻠـﺰﻤﻦ ﻳﻣﻛـﻦ ﺗﻔﺳـﻴﺮ ﺣﻣـﺎس زﻤـﺮﻳﻟﻴﻢ ﻤﻟـﻚ ﻤـﺎري
ﻃﻴﻟﺔ ﺣﻛﻣﻪ ﻠﻟﺳﻴﻄﺮة ﻋﻟﻰ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺟﺰﻳﺮة و ٕاﻘﺎﻤـﺔ ا ٕﻻﻘﻄﺎﻋﻴـﺎت ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻤﻣـﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ ٔ
ٔ
اﻤــﺎ ﺗﻣﺜ ــﺎل اﻻ ﻤﻴ ــﺮ اﺸ ــﺘﻮب اﻳﻟ ــﻮم ﻓﻗ ــﺪ
ﻋﺜـﺮ ﻋﻟﻴــﻪ ﻓـﻲ ﻘﺎﻋــﺔ ﻋـﺮش اﻠﻗﺼــﺮ ﻤﻟﻗﻴـ ًـﺎ
ٔ
اﺴ ـ ـ ــﻔﻞ ا ﻠ ـ ـ ــﺪرج ﻋ ﻟ ـ ـ ــﻰ ﻇﻬ ـ ـ ــﺮﻩ  ،و ﻫـ ـ ـ ــﻮ
ٔ
ﻤﺼﻨﻮع ﻤﻦ ﺣﺟﺮ اﻠﺪﻳﻮرﻳﺖ اﻻﺴﻮد ،
وﻧﻗــﺶ اﺴ ــﻣﻪ ﺑــﺎﻠﺨﻂ اﻠﻣﺳ ــﻣﺎري ﻋ ﻟ ــﻰ
ً
ٔ
ٔ
اﻋﻟﻰ ﻜـﺘﻔﻪ اﻻﻳﻣﻦ وﻳﺮﺗﺪي ﺸﺎﻻ ﺑﺳـﻴﻂ
اﻠﺰﺧﺮﻓﺔ وﻳﻌﺘﻣﺮ ﻘﺒﻌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻠﺤﺎﻓﺔ.

أوان ﺣﺠﺮﻳﺔ وﻣﺰﻫﺮﻳﺎت
ٔ
وﻘــﺪ ﻋﺜ ــﺮ اﻳﻀ ـ ًـﺎ ﻓــﻲ ﻤﻣﻟﻛ ــﺔ ﻤ ــﺎري ﻋ ﻟــﻰ اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻛـﺘﺷ ــﻔﺎت
ٔ
ٔ
اﻠﻬﺎﻤـﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻧﻣـﺎذج ﺗﻣﺜــﻞ ﺣﻀــﺎرة اﻻ ﻠـﻒ اﻠﺜﺎﻠــﺚ ق  .م  ،ﻜــﺎﻻواﻧﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺟﺮﻳـﺔ وﻜ ﺳــﺮ اوان ﻤــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﺳـﺘﺎﺗﻴﺖ واﻻ ﻠﺒــﺎﺗﺮ .وﻤــﻦ اﺠﻣــﻞ اﻠﻗﻄــﻊ
ٔ
اﻠﻣﻛـﺘﺷـﻔﺔ ﻤﺰﻫﺮﻳـﺔ ﻤﺰﺧﺮﻓــﺔ ﺑﻨﻗـﻮش ﻧــﺎﻓﺮة ﺗﻣﺜـﻞ ﺛﻌﺒــﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺟـﺎر ﻤﻟﻮﻧــﺔ،
ٔ
ٔ
وﻤﺰﻫﺮﻳـﺔ اﺧــﺮى ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﻤﺷ ـﻬﺪ ﺻ ـﺮاع ﺑــﻴﻦ ا ﺴــﺪ وﺛﻌﺒــﺎن ،وﻫــﺬا اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ
ٓ
ً
ً
ً
اﻻﻧﻴــﺔ ) ﺣﺟ ـﺮ اﻠﺳ ــﺘﺎﺗﻴﺖ ( ﻠــﻴﺲ ٕاﻧﺘﺎﺠ ــﺎ ﻤﺤﻟﻴــﺎ ،ﺑــﻞ ﻜ ــﺎن ﻤﺳــﺘﻮردا ﻤ ــﻦ
ٔ ٔ
ٔ
ﺠﻨــﻮب ٕاﻳـ ـﺮان  ..وﻘــﺪ ﺗ ــﻢ ﻓــﻲ اﻠﻔﺘ ــﺮة اﻻﺧﻴــﺮة اﻜـﺘﺷ ــﺎف اﺣــﺪ اﻫ ــﻢ اﻠﻣﺮا ﻜ ــﺰ
اﻠﻣﺷـﻬﻮرة ﺑﻬـﺬﻩ اﻠﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺠﻨـﻮب ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻜﻴﺮﻤـﺎن ﻓـﻲ ٕاﻳـﺮان .و ﻫـﺬا دﻠﻴــﻞ
ﻋﻟﻰ ﻤﺪى اﻠﻨﺷﺎط اﻠﺘﺟﺎري اﻠﻮاﺴﻊ اﻠﺬي ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻣﺎرﺴﻪ ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻤﺎري ﺣﺘﻰ
ٔ
ٔ ٔ
ﻤـﻊ اﻠــﺪول واﻠﻣﻣﺎﻠــﻚ اﻠﺒﻌﻴــﺪة ﻋﻨﻬــﺎ  ..اﻤـﺎ اﻻواﻧــﻲ اﻠﻣﺼــﻨﻮﻋﺔ ﻤــﻦ اﻻ ﻠﺒــﺎﺗﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻬــﻲ اﻘ ــﻞ زﺧﺮﻓ ــﺔ واﻜـﺜ ــﺮ ﺑﺳ ــﺎﻃﺔ  ..وﻘ ــﺪ ﻋﺜ ــﺮ ﻋ ﻟ ــﻰ ﻜﺳـ ـﺮﺗﻴﻦ ﻤ ــﻦ اﻻ ﻠﺒ ــﺎﺗﺮ
ﺗﺤﻣــﻼن ﺑﻗﺎﻳــﺎ ﻜـﺘﺎﺑﻴــﺔ ﺑــﺎﻠﺨﻂ اﻠﻣﺳ ــﻣﺎري ا ﻠــﺬي ﻠــﻢ ﻳﻛـﺘﻣــﻞ ﺗﻄــﻮرﻩ ﺑﻌ ــﺪ،
ٔ
وﻳﻣﻛﻦ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﺻﻞ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻗﻮﻠﺔ ﻋﻦ اﻠﺼﻮر اﻠﺤﺳﻴﺔ ﺑﺳﻬﻮﻠﺔ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻜﺷـﻒ اﻳﻀ ًـﺎ ﻋــﻦ ﻤﺟﻣﻮﻋـﺔ ﻤـﻦ اﻻﺧﺘــﺎم اﻻﺴـﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﻌﻛــﺲ
ٔ
ﺗﺘ ــﺎﺑﻊ اﻠﺤﻀـ ــﺎرات واﻠﻌﺼ ــﻮر ﻓـ ــﻲ ﻤ ــﺎري ﻤﻨـ ــﺬ ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﻻ ﻠـ ــﻒ اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ﺣﺘـ ــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺼ ـ ــﻒ اﻻول ﻤـ ـ ــﻦ اﻻ ﻠـ ـ ــﻒ اﻠﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ق  .م ،وﻠﻌـ ـ ــﻞ ﻤـ ـ ــﻦ ا ﻫـ ـ ــﻢ اﻻﺧﺘـ ـ ــﺎم
ٔ
اﻻﺴﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻠﻣﻌﺮوﺿﺔ اﻠﺨﺘﻢ اﻠﻛﺒﻴـﺮ ﻤـﻦ ﻋﺼـﺮ ﻓ ﺟـﺮ اﻠﺳـﻼﻻت ﺑﺷـﺮﻳﻄﻴﻦ
ﻤﺼــﻮرﻳﻦ  ،وﻳﺤﻣــﻞ اﻠ ﺨــﺘﻢ اﺴــﻢ ﺻــﺎﺣﺒﻪ ،وﺑﻬــﺬا ﻳﻛــﻮن ﻫــﺬا اﻠﺨــﺘﻢ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻘـﺪم اﻻﺧﺘــﺎم اﻠﻣﻌﺮوﺿــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺤﻣــﻞ اﺴــﻢ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ .واﻇﻬــﺮت اﻠﺘﻨﻗﻴﺒــﺎت
ٔ
ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺤ ﻟ ــﻲ اﻠﺬﻫﺒﻴ ــﺔ واﻠﻌﻗ ــﻮد وﻏﻄ ــﺎء اذن ذﻫﺒ ــﻲ ﻠﺘﻣﺜ ــﺎل ﻜﺒﻴ ــﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻧـﻮاع ﻤﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻤـﻦ اﻻﺴــﻟﺤﺔ واﻻدوات اﻠﺒﺮوﻧﺰﻳـﺔ واﻠﺤﺟﺮﻳـﺔ ﺑﺎ ٕﻻﺿـﺎﻓﺔ ٕا ﻠــﻰ
ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺪﻤﻰ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ واﻠﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٥

ﻣﻘﺎﻻت

ﻳﺘـﻴﺢ ﻠـﻪ اﻠﻣﺮاﻘﺒـﺔ اﻠﺘﺎﻤـﺔ ﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﺘﺟـﺎرة اﻠﺪوﻠﻴـﺔ  ..وﺗﺷـﻴﺮ اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻠﻣﻟﻛﻴــﺔ
ﻠﻗﺼ ــﺮ ﻤـ ــﺎري ٕاﻠـ ــﻰ اﻠ ــﺪور اﻠﻬـ ــﺎم اﻠـ ــﺬي اﺣﺘﻟـ ــﻪ ﻧﻬ ــﺮ اﻠ ﺨـ ــﺎﺑﻮر ﻤـ ــﻦ اﻠﻨﺎﺣﻴـ ــﺔ
ٔ
اﻠﺘﺟﺎرﻳ ــﺔ ،ﻤ ــﻊ ذﻜ ــﺮ ا ٕﻻ ﺠـ ـﺮاءات اﻠﺘﻨﻈﻴﻣﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ اﺗﺨﺎذﻫ ــﺎ ﻤ ــﻦ ا ﺠـ ــﻞ
ٔ
اﻠﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻣ ﺨ ــﺰون ﻤــﻦ اﻠﻣﺤﺎﺻ ــﻴﻞ اﻠﺰراﻋﻴ ــﺔ ،ﻤــﻦ اﻻﺧﻄ ــﺎر اﻠﺘ ــﻲ
ٔ
ٔ
ﻳﻣﻛﻦ ان ﻳﺘﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﺠﺮاء اﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻠﻣﻔﺎﺠﺌﺔ و اﻠﻌﻮاﺻﻒ و اﻻﻤﻄﺎر.
و ﺗﺘ ﺤ ــﺪث ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ﻋ ــﻦ و ﺠـ ــﻮد ﻤﻗ ــﺎﻃﻌﺘﻴﻦ ﻜﺒﻴ ـ ـﺮﺗﻴﻦ ﻫﻣ ــﺎ ﻤﻗﺎﻃﻌـ ــﺔ
ﺴـﻛﺎراﺗﻮم ﺠﻨــﻮب اﻠﺨــﺎﺑﻮر  ،وﻜﺎﺗﻮﻧـﺎن ﺸــﻣﺎل اﻠﺨــﺎﺑﻮر ،وﻘـﺪ ﻜــﺎن ﻠﺤﻛــﺎم
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻠﻣﻗﺎﻃﻌﺘﻴﻦ ﻋﻼﻘﺎت ﻘﻮﻳﺔ ﻤﻊ ﺣﻛﺎم ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻤﺎري.

رﺠﻞ ﻤﻦ ﻤﺎري

ﻣﺎري و أوﻏﺎرﻳﺖ
وﻠﻢ ﺗﻛﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻘﺎت وﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻤﺎري ﻋﻟﻰ اﻠ ﻔـﺮات ،واﻠﻣﻣﺎﻠـﻚ
واﻠﻣﻗﺎﻃﻌـﺎت اﻠﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻤﻨﻬـﺎ وﻻﺴــﻴﻣﺎ اﻠﻣﻣﺎﻠــﻚ واﻠﻣﻗﺎﻃﻌـﺎت اﻠﻣﻮ ﺠــﻮدة ﻓــﻲ
ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺟﺰﻳﺮة و ﺣﻮض ﻧﻬﺮ اﻠﺨﺎﺑﻮر ﻓﺤﺳـﺐٕ ،واﻧﻣـﺎ ٔاﻘﺎﻤـﺖ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري
ٔ
ﻋﻼﻘــﺎت وﻃﻴ ــﺪة و ﻃﻴﺒ ــﺔ اﻳﻀ ـ ًـﺎ ﻤ ــﻊ اﻠﻣﻣﺎﻠ ــﻚ اﻠﺒﻌﻴ ــﺪة ﻋﻨﻬ ــﺎ .ﻓﻌ ــﻦ ﻋﻼﻘ ــﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻄﻮر ﻋﻦ ﻣﺎري
ﻜﻞ ﻫﺬا اﻠﻛﻢ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤـﺎت ﻋـﻦ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري ،واﻠـﺬي ﻋﺮﺿـﻨﺎﻩ
ﻓـﻲ اﻠﺳــﻄﻮر اﻠﺳـﺎﺑﻗﺔ ﺑ ﺷــﻛﻞ ﻤﻛـﺜـﻒ  ،ﻇﻬــﺮ ﻫـﺬا ﻤــﻦ ﺧـﻼل اﻻ ﻜـﺘﺷــﺎﻓﺎت
ٔ
اﻠﺘﻲ ﺗﻣﺖ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳﻮر اﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺎرو ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ﺗﻞ اﻠﺤﺮﻳﺮي ) ﻤـﺎري (
ٔ
ﻤــﻦ ﺧـ ـﻼل  ٢١ﻤﻮ ﺴـ ًـﻣﺎ )  ١٩٢٣ـ ـ ـ  . ( ١٩٧٤ورﻏــﻢ ذﻠ ــﻚ ﻤﺎزاﻠــﺖ اﻋﻣ ــﺎل
اﻠﺒﺤــﺚ واﻠﺘﻨﻗﻴ ــﺐ ﻤﺳــﺘﻣﺮة ﺣﺘ ــﻰ اﻠﻴــﻮم ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻮﻘــﻊ ﻋﻟ ــﻰ ﻳــﺪ اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳ ــﻮر
ﺠﺎن ﻜﻟﻮد ﻤﺎرﻏﻮن ﻤﻦ ﻓﺮﻧﺳﺎ ،ﺑﻌﺪ وﻓـﺎة اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳـﻮر ﺑـﺎرو ،ﺿـﻣﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻤﺞ
ٔ
ﻳﺘﻄﻮر ﻓﻲ ارﺑﻌﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﺎري و ﺗﻞ ﻟﻴﻼن
وﻋﻦ اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري و ﺗـﻞ ﻠـﻴﻼن ﻓـﻲ
ٔ
اﻻ ﻠـﻒ اﻠﺜـﺎﻧﻲ ق  .م  ،ﻳﻗــﻮل اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳـﻮر ﻫــﺎرﻓﻲ واﻳـﺲ  :ﻳﺤﺘــﻞ ﺗـﻞ ﻠــﻴﻼن
ﻤﺳﺎﺣﺔ  ٩٠ﻫﻛ ً
ـﺘﺎرا وﻳﺒﻌﺪ ﻤﺳﺎﻓﺔ  ٢٥ﻜﻢ ٕاﻠـﻰ اﻠﺟﻨـﻮب اﻠﺷـﺮﻘﻲ ﻤـﻦ ﻤﺪﻳﻨـﺔ
اﻠﻗﺎﻤﺷــﻟﻲ اﻠﻮاﻘﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻠﺤﺳــﻛﺔ ﺸــﻣﺎل ﺸــﺮق ﺴــﻮرﻳﺔ ) اﻠﺟﺰﻳــﺮة
ٔ
ٓ
اﻠﺳﻮرﻳﺔ( .وﻘﺪ ﺠﺬب ﻫﺬا اﻠﺘﻞ اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻫﺘﻣﺎم اﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ ﻤﻨﺬ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺌﺔ
ﻋـﺎم  ..وﻤﻨـﺬ اﻜـﺘ ﺷـﺎف اﻠـﺮﻘﻢ اﻠﻣﺳــﻣﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎري و اﻠﺘﻛﻬﻨـﺎت ﺗـﺪور ﺣــﻮل
ٔ
ٔ
اﺣﺘﻣـﺎل ان ﺗﻛــﻮن ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﺸــﺒﺎط اﻧﻟﻴــﻞ ﻋﺎﺻـﻣﺔ ﺸﻣﺷــﻲ ﺣـﺪد ﻤﺪﻓﻮﻧــﺔ ﻓــﻲ
ٔ ٔ
ٔ
ًٔ
ﻋﻟﻣﺎ ان ﺸﻣﺷﻲ ﺣﺪد ﻜﺎن ﻳﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺸـﺒﺎط اﻧﻟﻴـﻞ ﺑﻌـﺪ ان اﻘـﺎم
ﺗﻞ ﻠﻴﻼن ..
ً
اﺑﻨﻪ ﻳﺳﻣﺦ ﺣﺪد ﻤﻟﻛﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺎري.
ٔ
ٔ
وﻘـﺪ ﻜﺷــﻔﺖ اﻋﻣــﺎل اﻠﺘﻨﻗﻴــﺐ ﻓــﻲ ﺗـﻞ ﻠــﻴﻼن ﻋــﻦ ﺠــﺰء ﻻ ﺑــﺎس ﺑــﻪ
ﻤـﻦ ﻤﺒﻨــﻰ ﺿــﺨﻢ ،وﻳﺷــﺒﻪ ﻫـﺬا اﻠﺒﻨــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻟﻪ ﻘﺼـﻮر ﻤﻌﺎﺻــﺮة ﻠــﻪ ﻓــﻲ
ﺑـﻼد اﻠﺮاﻓـﺪﻳﻦ ﻤﺜـﻞ ﻻرﺴـﺎ و ﺗـﻞ اﻠﺮﻤـﺎح وﻓـﻲ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري  ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻣـﺎ
ٔ
ﻳﺘﻌﻟــﻖ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎم اﻠﻐ ــﺮف و اﻻﻋﻣــﺪة اﻠﺤﻟﺰوﻧﻴــﺔ اﻠﺘﺰﻳﻴﻨﻴ ــﺔ  ،وﺑﻨــﺎء ﻋﻟــﻰ ﻫ ــﺬا
ٓ ٔ
اﻠﺘﺷـﺎﺑﻪ ﻳﻔﺘـﺮض اﻠﻣﺨﺘﺼـﻮن و ﻋﻟﻣـﺎء اﻻﺛـﺎر  ،ان ﻳﻛـﻮن اﻠﻣﺒﻨـﻰ اﻠﻣﻛـﺘﺷـﻒ
ٔ
ﻓـﻲ ﺗـﻞ ﻠــﻴﻼن ﻋﺒـﺎرة ﻋــﻦ ﻤﻌﺒـﺪ  ..ﻓﻗـﺪ ﻜﺎﻧــﺖ ارﺿـﻴﺎت اﻠﻐــﺮف ﺗﻌـﺞ ﺑــﺎﻠﻟﻗﻰ
ً
ٔ
اﻻﺛﺮﻳـﺔ  ،ﻓﻣـﺜﻼ ﻋﺜـﺮ ﻋﻟــﻰ  ٢٣٧ﻃﺒﻌـﺔ ﺧـﺘﻢ ﻋﻟـﻰ ﻜﺳــﺮ ﻃﻴﻨﻴـﺔ  ،ﻤﻣـﺎ ﺴــﺎﻋﺪ
ٔ
ﻋ ﻟـﻰ اﺴـﺘﻗﺎء ﻤﻌﻟﻮﻤـﺎت ﺠﺪﻳـﺪة ﺗﻔﻴـﺪ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻫﻮﻳـﺔ ﺗـﻞ ﻠـﻴﻼن ﻓـﻲ اواﺋـﻞ
ٔ
اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ق .م.
ٔ
ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺛﻣﺎﻧﻴ ــﺔ ﻤـ ــﻦ اﺻـ ـﻞ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﻄﺒﻌ ــﺎت ﺗ ﺨـ ــﺺ ﺧ ــﺎدم ﺸﻣﺷـ ــﻲ
ﺣﺪد ،وﻫﺬا دﻠﻴﻞ ﻋﻟﻰ ٔان اﻠﺒﻨﺎء اﻠﻣﻛـﺘﺷﻒ ﻜـﺎن ﻤﺳ ً
ـﺘﺨﺪﻤﺎ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ذﻠـﻚ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺘﺎﻜﻴـﺪ ﺠ ً
ـﺰءا ﻤـﻦ ﻤﻣﻟﻛـﺘـﻪ  ..وﻜﺎﻧــﺖ
اﻠﻣﻟـﻚ  ،و ان ﻤﻮﻘـﻊ ﺗـﻞ ﻠـﻴﻼن ﻜـﺎن
ٓ
ﻫﻨﺎك ﻃﺒﻌﺘﺎن ﺗﺤﻣﻼن اﺴﻢ اﺑﻴﻞ اﻳﻟﻴﺷﻮ اﺑﻦ ﻋـﺎﻠﻲ ﺑﻨﻴﺷـﻮ  ،ﺧـﺎدم ﺗـﻮروم
ٔ
ﻧـﺎﻜـﺘﻲ .و ﻤـﻦ اﻠﻣﻌـﺮوف ان اﻠﻣــﺪﻋﻮ ﺗـﻮروم ﻧـﺎﻜـﺘﻲ ﻜـﺎن ـ ـ ﻤـﻦ ﺧـﻼل ﻤـﺎ ذﻜــﺮ
ٔ
ﻓـﻲ ﻧﺼـﻮص ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤـﺎري ـ ـ ﺣـﺎﻜﻢ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻘﺮﻳﺒــﺔ ﻤـﻦ ﺸــﺒﺎط اﻧﻟﻴـﻞ ﻋﺎﺻــﻣﺔ
ٔ ٔ
ﺸﻣﺷﻲ ﺣﺪد  ،وان ا ﺣـﺪ اﻠﻣ ﻟـﻮك اﻠﺼـﻐﺎر ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺨـﺎﺑﻮر ﻓـﻲ اﻠﺟﺰﻳـﺮة
اﻠﺳــﻮرﻳﺔ ﺣــﺎول اﻠﺳ ــﻴﻄﺮة ﻋ ﻟــﻰ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ ﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة ﺸﻣﺷ ــﻲ ﺣ ـﺪد .وﻜﺎﻧ ــﺖ
ٓ
ﺑﻗﻴﺔ اﻠﻄﺒﻌﺎت ﺗﺤﻣـﻞ ا ﺴـﻢ اﻠﻣـﺪﻋﻮ ﺑﻴ ﻟـﻲ ﻋﻣـﻮﻘﻲ ﺧـﺎدم ﺣﺎ ﺠـﺎ اﺑـﻮم ،وﻜـﺎن
ٔ ٔ
ٔ
ٓ
ٔاﻻﺧﻴﺮ ً
ﻤﻟﻛﺎ ﻋﻟـﻰ ﻤﺪﻳﻨـﺔ اﺑـﻮم اﻠﻗﺮﻳﺒـﺔ ﻤـﻦ ﺸـﺒﺎط اﻧﻟﻴـﻞ  ،وﺣﺘـﻰ اﺣـﺪ اﻜﺒـﺮ
ٓ
ٔ
ﻤﻌﺎﺑـﺪ ﺸــﺒﺎط اﻧﻟﻴــﻞ ﻜــﺎن ﻤﺨﺼﺼـ ًـﺎ ٕﻻ ﻠـﻪ ﻤﺪﻳﻨــﺔ اﺑــﻮم  .وﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة ﺸﻣﺷــﻲ
ﺣﺪد ﻋﻴﻦ زﻤﺮﻳﻟﻴﻢ ﻤﻟﻚ ﻤﺎري ،اﻠﻣﺪﻋﻮ ﺣﺎﺠﺎ ٓاﺑﻮم ً
ﻘﻴﻣﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺸﺒﺎط
ٔ
اﻧﻟﻴﻞ.

ٔ
ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤــﺎري ﻋ ﻟ ــﻰ ﻧﻬــﺮ اﻠ ﻔ ـﺮات ﻤ ــﻊ ﻤﻣﻟﻛــﺔ اوﻏﺎرﻳــﺖ ﻋﻟ ــﻰ ﺴــﺎﺣﻞ اﻠﺒ ﺤ ــﺮ
ٓ
ٔ
اﻻﺑـﻴﺾ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ  ،ﺗﺘﺤـﺪث اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳـﻮرﺗﺎن ﻤﺎرﻏﺮﻳـﺖ ﻳـﻮن و اﻧـﻲ ﻜﻮﺑﻴـﻪ :
ٔ
ٔ
ﺗﺒـﺪو ﻤﺪﻳﻨــﺔ اوﻏﺎرﻳـﺖ اﻠﻣﺘﻮﺴــﻄﻴﺔ ﻠﻟﻮﻫﻟــﺔ اﻻوﻠـﻰ ﻏﺮﻳﺒــﺔ ﻋـﻦ ﻋــﺎﻠﻢ اﻠ ﻔ ـﺮات
ٔ
ٕاذا ﻤـﺎ اﺧـﺬﻧﺎ ﺑﻌـﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻠﺟﻮاﻧــﺐ اﻠﺒـﺎرزة ﻤـﻦ اﻠﺤﻀـﺎرة اﻠﻣﺎدﻳـﺔ .و ﻤــﻊ
ذﻠــﻚ ﻓـ ٕـﺎن اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑــﺔ ﺗﺷــﻴﺮ ٕا ﻠــﻰ وﺠــﻮد ﺻــﻼت ﻫﺎﻤــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻤﻣﻟﻛــﺔ
ٔ
ٔ
اوﻏﺎرﻳـ ــﺖ اﻠﻣﺘﻮﺴ ـ ــﻄﻴﺔ و ﻤﻣﻟﻛ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎري اﻠﻔﺮاﺗﻴ ـ ــﺔ  ،واﺑ ـ ــﺮز ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺮاﺴــﻼت اﻠﺮﺴ ــﻣﻴﺔ اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻠﻟﻐ ــﺔ اﻻ ﻜﺎدﻳ ــﺔ  ،ﺣــﻮل اﻧﻣ ــﺎط اﻠﺘﻔﻛﻴ ــﺮ
اﻠﻣﺳـﺘﻌﺎرة ﻤـﻦ ﻋـﺎﻠﻢ ﻤـﺎﺑﻴﻦ اﻠﻨﻬـﺮﻳﻦ و اﻠﺘـﻲ ﺗﺘﻣﺜـﻞ ﻓـﻲ ﺗﻗﻨﻴـﺎت اﻠﻣﺤﺎﺴــﺒﺔ
ٔ
ٔ
او ﺑﻨﺼ ـ ــﻮص دﻳﻨﻴ ـ ــﺔ وﺴ ـ ــﺤﺮﻳﺔ .و ٕاذا ﻤ ـ ــﺎ اﻤﻌﻨ ـ ــﺎ اﻠﻨﻈ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ذﻠ ـ ــﻚ  ،ﻓ ـ ـ ٕـﺎن
ٔ
ٔ
اﻠﺘﻨﻗﻴﺒــﺎت اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ و اﻻﺑﺤــﺎث اﻠﺘــﻲ ﺠــﺮت ﻋــﻦ اوﻏﺎرﻳــﺖ ﻜﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻮاﻘ ــﻊ
اﻠﻔﺮات ،ﺗﺪل ٔاﻧـﻪ ﺑﺎﻠﻨﺳـﺒﺔ ﻠﻌﻬـﺪ اﻠﺒﺮوﻧـﺰ اﻠ ﺤـﺪﻳﺚ ـ ـ وﻫـﻮ ٔاﻻ ﻜـﺜـﺮ ﺸ ً
ـﻴﻮﻋﺎ ﻓـﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اوﻏﺎرﻳﺖ ـ ﻤﻦ اﻠﻣﻣﻛﻦ ان ﻳﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﻓﻬـﻢ اﻓﻀـﻞ ﻠـﺒﻌﺾ ﺠﻮاﻧـﺐ اﻠﺤﻴـﺎة
ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ اﻠﺳﺎﺣﻟﻴﺔ و ﺴﻮرﻳﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼـﻮر اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ .و ﻫـﺬﻩ ﺑﻌـﺾ
ٔ
اﻻﻤﺜﻟﺔ اﻠﻣﺳﺘﻨﺪة ٕا ﻠﻰ اﻠﺘﻨﻗﻴﺒﺎت اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ :
 ﻓـ ــﻲ ﻤ ﺟـ ــﺎل اﻠﻌﻣ ـ ـﺮان و اﻠﻬﻨﺪﺴـ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻛﻨﻴﺔ ،ﺴـ ــﻣﺤﺖ دراﺴـ ــﺔ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻈﻣـﺔ اﺠﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ اوﻏﺎرﻳـﺖ ﺑـ ٕـﺎﺑﺮاز ﺑﻴــﺖ ﻤﻣﻴـﺰ ﺑﺎﻻﺴــﺘﻨﺎد ٕا ﻠــﻰ
ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ﻜﺎﻠﻣﺎﻜﻴﺘـ ــﺎت اﻠﻬﻨﺪﺴـ ــﻴﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﻋﺜـ ــﺮ ﻋﻟﻴﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ
ٔ
اﻠﺘﻨﻗﻴﺒﺎت اﻠﺘﻲ اﺠﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﻔﺮات.
ٔ
 وﺑﺎﻠﻨﺳـﺒﺔ ﻠﻬﻨﺪﺴـﺔ اﻻﺑﻨﻴــﺔ اﻠﻣﻗﺪﺴـﺔ  ،ﻓ ٕـﺎن اﻠﻌﺜــﻮر ﻋ ﻟـﻰ ﻧﻣــﻮذج
ٔ
ﺠﺪﻳـ ــﺪ ﻠﻟﻣ ﺤ ـ ـﺮاب ﻓ ـ ــﻲ اوﻏﺎرﻳـ ــﺖ ﺠﻌ ـ ــﻞ اﻠﻌﻟﻣـ ــﺎء و اﻠﺒ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ
ٔ ٔ
ﻳﻌﻴﺪون اﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻤﺳﺎﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻛﻮن اﻠﻣﻌﺎﺑﺪ اﻠﺳﻮرﻳﺔ.
ٔ
 اﻤـﺎ اﻠﻌـﺎدات اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳــﺔ ﻓﺘـﺪل ﻋﻟـﻰ اﻠﺜﻮاﺑــﺖ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻠﻌــﺎدات
ﻓـﻲ ﺴـﻮرﻳﺔ ﻤـﻦ اﻠﺒ ﺤـﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ وﺣﺘـﻰ اﻠ ﻔـﺮات  ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻣــﺎ
ٔ
ٔ
ﻳﺘﻌﻟﻖ ﺑﺎﻻﺸﻴﺎء ذات اﻠﻗﻴﻣﺔ اﻠﺮﻤﺰﻳﺔ ﻜﺒﻴﺾ اﻠﻨﻌﺎﻤـﺔ  ،او ﺑﻌـﺾ
ٔ
ٔ
اﻻﺛــﺎث اﻠ ﻔــﺎﺧﺮ ا ﻠــﺬي وﺠــﺪ ﻓ ــﻲ ﻤﻗــﺎﺑﺮ اوﻏﺎرﻳــﺖ و ﻓــﻲ اﻠﻣﻗ ــﺎﺑﺮ
ٔ
ٓ
اﻻﺸﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﻣﻟﻛﺔ اوﻏﺎرﻳﺖ.
ٔ
ٔ
وﻤــﻦ ﻧﺎﺣﻴ ــﺔ ا ﺧ ــﺮى ﻓـ ٕـﺎن وﺠ ــﻮد رﺴ ــﺎﻠﺔ ﻓــﻲ اوﻏﺎرﻳ ــﺖ ورد ﻓﻴﻬ ــﺎ ذﻜ ــﺮ
ٔ
ﻤﻣﻟﻛـ ــﺔ ﻤـ ــﺎري ﻓـ ــﻲ اﻠ ﻗـ ــﺮن اﻠﺜﺎﻠ ـ ــﺚ ﻋﺷـ ــﺮ  ،ﻳﺆﻜـ ــﺪ ان ﻫﻨـ ــﺎك اﻠﻛـﺜﻴـ ــﺮ ﻤ ـ ــﻦ
اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت اﻠﺘﻲ ﻤﺎزاﻠـﺖ ﻤﺟﻬﻮﻠـﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺎﻠﻢ اﻠ ﻔـﺮات و ﺧﺎﺻـﺔ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٦

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
 دراﺴــﺔ ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻤﻣﻟﻛــﺔ اﺴﺳــﺖ ﻋﻟ ــﻰ اﻠ ﻔ ـﺮات ﻤــﻊ ا ٕﻻﺸــﺎرة ٕا ﻠ ــﻰ
اﻠﻌﻣﺮان ،وﺗﻄﻮر اﻠﻣﻮﻘﻊ وﻋﻼﻘﺘﻪ ﻤﻊ اﻠﻨﻬﺮ.
ٔ
ٔ
 دراﺴــﺔ اﻻرض اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﻘﺎﻋــﺪة ﻠﻟﺰراﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻣﻮﻘــﻊ اي
ﺑﻴﻦ ﺠﺮف اﻠﺼﺎﻠﺤﻴﺔ و اﻠﺒﺎﻏﻮز ،ﻤﻊ اﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺸﺒﻛﺎت اﻠـﺮي
ٔ
و اﻠﺳﻛﻦ و اﻻﻫﻟﻲ ﻓﻲ زﻤﻦ ﻤﺎري.
 دراﺴــﺔ ﻤﺤــﻮر ﺗﻮﺴ ــﻊ اﻠﻣﻣﻟﻛــﺔ وﻋﻼﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻤ ــﻊ ﻧﻬــﺮي اﻠﺨ ــﺎﺑﻮر و
اﻠﺒﻟﻴﺦ.
 دراﺴﺔ ﻋﻼﻘﺔ ﻤﺎري ﻤﻊ ﺠﻴﺮاﻧﻬﺎ.
ٔ
و ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺆﻜـ ــﺪ ان ﻧﺘ ــﺎﺋﺞ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴ ــﺎت ﺴـ ــﺘﻣﺪ اﻠﺒ ــﺎﺣﺜﻴﻦ وﻋﻟﻣـ ــﺎء
ٔ
ٓ
اﻠﺘـﺎرﻳﺦ واﻻﺛـﺎر ﺑﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت ﺠﺪﻳـﺪة ﻋﻟــﻰ ﻘـﺪر ﻜﺒﻴــﺮ ﻤـﻦ اﻻﻫﻣﻴــﺔ ﺴـﻮاء ﻋــﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠ ﻔـﺮات ﺑﺷـﻛﻞ ﺧـﺎص او ﺴـﻮرﻳﺔ ﺑﺷـﻛﻞ ﻋـﺎم  ،وﻻﺴـﻴﻣﺎ ان ﻤﻨﻈﻣـﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻴﻮﻧﺳﻛﻮ ادرﺠﺖ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺎري اﻻﺛﺮﻳﺔ واﻠﻣﺪن اﻠﻣﻨﺳـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻣﺎل ﺴـﻮرﻳﺔ
ٔ
ﻋﻟ ــﻰ ﻻﺋﺤ ــﺔ اﻠﺘـ ـﺮاث اﻠﻌـ ــﺎﻠﻣﻲ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ، ٢٠٠٧ﻜ ﻣـ ــﺎ ﺠ ــﺮى ﺑﺷ ــﺎن ﻘﻟﻌﺘـ ــﻲ
اﻠﺤﺼﻦ وﺻﻼح اﻠﺪﻳﻦ.
ٔ
ﻠﻛـﻦ ﻤـﻊ ذﻠــﻚ ﻳﺒ ﻗـﻰ ﻠــﺪﻳﻨﺎ ﺴـﺆال اﺧﻴــﺮ ،و ﻫـﻮ ﻜﻴــﻒ اﻧﺘﻬـﺖ ﻤﻣﻟﻛــﺔ
ﻤ ــﺎري؟ واﻠﺤﻗﻴﻗ ــﺔ ﻫﻨ ــﺎك رواﻳ ــﺎت ﻜـﺜﻴـ ــﺮة و ﻤﺘﻌ ــﺪدة ﺣ ــﻮل اﻠﻄﺮﻳﻗ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ
اﻧﺘﻬـﺖ ﺑﻬـﺎ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻤـﺎري وﻤــﻦ ﻜـﺎن وراء ﺗـﺪﻤﻴﺮﻫﺎ و اﻠﻗﻀـﺎء ﻋﻟﻴﻬـﺎ .وﺑــﺎﻠﺮﻏﻢ
ٔ
ﻤـﻦ ان اﻠﻐﺎﻠﺒﻴــﺔ اﻠﻌﻈﻣــﻰ ﻤــﻦ ﺗﻟــﻚ اﻠﺮواﻳــﺎت ﺗﺒــﺪو ﻏﻴــﺮ ﻤﺆﻜــﺪة و ﻻ ﺗﻮﺠ ـﺪ
ٔ
ﻘ ـﺮاﺋﻦ ﺗﺆﻳ ــﺪﻫﺎ و ﺗﺆﻜــﺪ ﻤﺼ ــﺪاﻘﻴﺘﻬﺎ ٕ ،ﻓﺎﻧﻨــﺎ ﻧﻣﻴ ــﻞ اﻜـﺜــﺮ ﻠﺘﻟ ــﻚ اﻠﺮواﻳــﺔ اﻠﺘ ــﻲ
ﺗﺷـﻴﺮ ٕا ﻠــﻰ ٔان اﻠﻣﻟــﻚ ﺣﻣـﻮراﺑﻲ اﻠﺒــﺎﺑﻟﻲ ﻳﻨﺳــﺐ ﻠﻨﻔﺳـﻪ ﺣــﺮق ﻤﻣﻟﻛــﺔ ﻤــﺎري
ٔ
ٔ
وﻫ ــﺪﻤﻬﺎ ﺑ ــﺎ ﻤﺮ ﻤ ــﻦ ا ٕﻻ ﻠ ــﻪ اﻧﻟﻴ ــﻞ  ،ﻜﻣ ــﺎ ﺠ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ﻘ ــﺎﻧﻮن ﺣﻣـ ــﻮراﺑﻲ
اﻠﺷﻬﻴﺮ.
--------------------------------------------------------اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ٔ
١ـ اﺴﻌﺪ اﻠﻣﺤﻣﻮد ،ﺠﺮﻳﺪة اﻠﻔﺮات ،اﻠﻌﺪد) (١ﺗﺎرﻳﺦ .١٩٨١/٩/٥
ٓ
٢ـ وﺣﻴﺪ ﺧﻴﺎﻃﺔ ،دﻠﻴﻞ ﻤﺘﺎﺣﻒ اﻻﺛﺎر اﻠﺳﻮرﻳﺔ.
٣ـ ﻤﺎدﻠﻴﻦ ﺗﺮوﻜﺎي ،ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻠﻗﻄﻌﺔ /١٤١٦م ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻒ اﻠﻟﻮﻓﺮ.
ٔ
٤ـ اﻧﺪرﻳﻪ ﻓﻴﻨﺔ ،ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻤﻨﻄﻗﺘﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة واﻠﻔﺮات ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ.
٥ـ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ ﻠﻗﺼﺮ ﻤﺎري.
ٔ
٦ـ ﻫﺎرﻓﻲ واﻳﺲ ،ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻤﺎري وﺗﻞ ﻠـﻴﻼن ﻓـﻲ اﻻ ﻠـﻒ
اﻠﺜﺎﻧﻲ ق.م.
ٓ
٧ـ ـ ـ ﻤﺎرﻏﺮﻳـ ــﺖ ﻳـ ــﻮن واﻧـ ــﻲ ﻜ ـ ــﻮﻳﻦ ،ﺑﺤـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﻠﻌﻼﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ ﻤ ـ ــﺎري
ٔ
واوﻏﺎرﻳﺖ.
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﺧﻠﻴﻞ أﻗﻄﻴﻨﻲ:

ﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﺪﻳﺚ

ٕاﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻌـ ــﻼف ﻳﻄ ﻟ ـ ــﻖ ﺠـ ــﺎﺋﺰة ﺴ ـ ــﻨﻮﻳﺔ ﻠﺒﺤـ ــﻮث اﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ
اﻠﺤﺪﻳﺚ ،ﻤﺪﻳﺮ ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت ا ٕﻻﻘﻟﻴﻣﻴﺔ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻮﺻﻞ
ﻳﻄﻟ ــﻖ ﺠـ ــﺎﺋﺰة ﻫﺒ ــﺔ اﻠﻌـ ــﻼف ﻓ ــﻲ ﻤ ﺟـ ــﺎل اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ
ﻠﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻠﺷﺒﺎن.
ٔ
اﻃﻟـ ــﻖ ا ﻠـ ــﺪﻜـﺘﻮر ٕاﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻌ ـ ــﻼف ﻤـ ــﺪﻳﺮ ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺪرا ﺴ ـ ــﺎت
ا ٕﻻﻘﻟﻴﻣﻴ ــﺔ ﺑﺟﺎﻤﻌ ــﺔ اﻠﻣﻮﺻ ــﻞ ﺠـ ــﺎﺋﺰة ﺴ ــﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤ ــﺖ اﺴـ ــﻢ
) ﺠ ـ ــﺎﺋﺰة ﻫﺒـ ـ ــﺔ اﻠﻌـ ـ ــﻼف( ،ﺴﺘﺨﺼ ـ ــﺺ وﺗﻣـ ـ ــﻨﺢ ﻠﻟﺒـ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ
ٔ
اﻠﺷـﺒﺎن ﻤﻣـﻦ ﻫـﻢ دون ﺴـﻦ اﻻرﺑﻌـﻴﻦ ﻋﺎﻤ ًـﺎ ،ﺑﻌـﺪ ﻜـﺘــﺎﺑﺘﻬﻢ
ﻠﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺤـﺪﻳﺚ ،وﻘﻴﻣﺘﻬـﺎ ﻤﻟﻴـﻮن دﻳﻨـﺎر
ٔ
ﻋﺮاﻘﻲ .وﻧﻮﻩ اﻠﻌﻼف ٕاﻠﻰ ان ٕاﻃﻼق ﻫﺬﻩ اﻠ ﺟـﺎﺋﺰة ﺠـﺎء ٕاﺣﻴ ًـﺎء
ٔ
ﻠـﺬﻜﺮى اﺑﻨﺘـﻪ" ﻫﺒـﺔ" اﻠﺘـﻲ ﺗﻮﻓﻴـﺖ ﻓـﻲ ﻤﺳﺘ ﺷـﻔﻰ اﻻردن ﺑﻌـﺪ
ٕاﺻــﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺳ ــﺮﻃﺎن اﻠﻐــﺪد اﻠﻟﻣﻔﺎوﻳ ــﺔ وﻫ ــﻲ ﻓــﻲ ﻋ ــﺰ ﺸ ــﺒﺎﺑﻬﺎ
اﻠﺳﻨﺔ اﻠﻣﺎﺿﻴﺔ.
واﻠﻬـﺪف ﻤـﻦ اﻠ ﺟـﺎﺋﺰة ﺗﺷـﺟﻴﻊ اﻠﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ اﻠﺷـﺒﺎن ﻋﻟـﻰ ٕاﻧ ﺟـﺎز
ٔ
ﺑﺤـ ــﻮث اﻜﺎدﻳﻣﻴـ ــﺔ رﺻ ـ ــﻴﻨﺔ ﻓـ ــﻲ ﺠﻮاﻧـ ــﺐ ﺣﻴ ـ ــﺔ وﻤﻬﻣـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ
ﺠﻮاﻧـﺐ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺤــﺪﻳﺚ واﻠﺳــﻌﻲ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺷــﺮﻫﺎ ووﺿــﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻠﻨﺎس.
وﺴﺘﺘﻀﻣﻦ اﻠﻣﺷـﺎرﻜﺔ "ﻜـﺘﺎﺑـﺔ ﺑﺤـﺚ ﻓـﻲ ﻤﻮﺿـﻮع ﻤﻌـﻴﻦ ﻤـﻦ
ﻤﻮﺿـ ــﻮﻋﺎت اﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠ ﺤ ـ ــﺪﻳﺚ ﺗﺘـ ـ ـﺮاوح ﺻ ـ ــﻔﺤﺎﺗﻪ ﺑ ـ ــﻴﻦ
 ٢٥ - ١٥ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺤﺔ وﺗﺮاﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻠ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوط اﻠﻌﻟﻣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ٔ
ٔ
واﻻ ﻜﺎدﻳﻣﻴﺔ" ،وﻤﺷﻴ ًﺮا ٕاﻠﻰ ان ﻤﺒﻟﻎ اﻠ ﺟـﺎﺋﺰة ﺴـﻴﻮزع ﺣﺳـﺐ
ٔ
ٔ
درﺠـﺎت اﻠﻔـﻮز اﻻرﺑﻌــﺔ ،ﻓﺳﻴﺤﺼـﻞ اﻠ ﻔـﺎﺋﺰ اﻻول ﻋﻟــﻰ ٤٠٠
ٔ
ٔ
اﻠـﻒ دﻳﻨـﺎر ،واﻠ ﻔــﺎﺋﺰ اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﻋﻟـﻰ  ٣٠٠اﻠـﻒ دﻳﻨـﺎر ،واﻠﻔــﺎﺋﺰ
ٔ
ٔ
اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﻟﻰ  ٢٠٠اﻠﻒ دﻳﻨﺎر،واﻠ ﻔـﺎﺋﺰ اﻠﺮاﺑـﻊ ﻋﻟـﻰ  ١٠٠اﻠـﻒ
ٔ
دﻳﻨـﺎر ﻋﺮاﻘـﻲ .وﺴـﻴﺘﻢ ا ٕﻻﻋـﻼن ﻋـﻦ اﻠ ﺟـﺎﺋﺰة ﻓـﻲ اواﺴـﻂ ﺸـﻬﺮ
ٔ
ٓ
ﻤـﺎﻳﻮ/اﻳـﺎر ﻤـﻦ ﻜــﻞ ﺴـﻨﺔ ،وﺗﻨ ﺟـﺰ اﻠﺒﺤــﻮث ﻓـﻲ اواﺴـﻂ ﺸــﻬﺮ
ٔ
ٔ
ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ/اﻳﻟﻮل وﺗﻌﻟﻦ اﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اواﺴﻂ ﺸﻬﺮ ﻧـﻮﻓﻣﺒﺮ/ﺗﺷـﺮﻳﻦ
اﻠﺜﺎﻧﻲ.
ٔ
ﻫﻨﺎك ﻠﺟﻨﺔ ﺴﺘﺷﻛﻞ ﻤﻦ اﺴﺎﺗﺬة ﻤﺘﻣﻴﺰﻳﻦ ﻠﺘﻗﻮﻳﻢ اﻠﺒﺤﻮث
ٔ
اﻠﻣﻗﺪﻤــﺔٕ ،اﺿــﺎﻓﺔ ٕا ﻠــﻰ ان ﻫﻨــﺎك ﺸ ــﻬﺎدة ﺗﻗﺪﻳﺮﻳــﺔ ﺴ ــﺘﻣﻨﺢ
ﻠﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﺴﻴﻗﺎم ﻠﻬﻢ اﺣﺘﻔﺎل ﺧﺎص.
ٔ ٔ
ٔ
ﻜﻣـﺎ اﻋــﺮب اﻠﻌـﻼف ﻋــﻦ ا ﻤﻟـﻪ ﺑــﺎن ﺗ ﻗـﺪم اﻠﺒﺤــﻮث اﻠﻣﺷــﺎرﻜﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻠ ﺟـ ــﺎﺋﺰة ٕاﻠـ ــﻰ ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت ا ٕﻻﻘﻟﻴﻣﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ
اﻠﻣﻮﺻﻞ.
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻷﻭل ﻗﺭﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ  :ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
rcs__iqlimiya@mosuluniversity.org

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
اﻋ ــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻤ ﺟ ـ ًـﺎ ﺗﻟﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ـ ًـﺎ وﺛﺎﺋﻗﻴ ـ ًـﺎ ﻋ ــﻦ
ﺗـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٓواﺛ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺣـ ـ ـ ـ ــﻮض اﻠ ﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻮر
ﻠﻟﻔﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻴﺔ اﻠ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرﻳﺔ ﺑﻌﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان
)ﻤ ــﻦ ذﻜﺮﻳ ــﺎت اﻠﺨ ــﺎﺑﻮر ( ﻤـ ــﻦ )(١٢
ﺣﻟﻗ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺪة ﻜ ـ ــﻞ ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ  ٢٠دﻘﻴﻗ ـ ــﺔ.
وﻳﻌﺘﺒ ـ ـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻠﺒﺮﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻤﺞ اﻠﻮﺛﻴﻗ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻮﺣﻴ ـ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ ﺴـ ـ ــﻮرﻳﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ ﺗﻮﺛـ ـ ــﻖ
ﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﺣﻀ ـ ــﺎرات ﻤـ ــﺎ ﻳ ﻗ ـ ــﺎرب ﻤ ـ ــﻦ
ٔ
) ( ٦٠ﺗــﻞ اﺛــﺮي ﻏﻣــﺮت ﺑﺎﻠﻣﻴــﺎﻩ وﻠ ــﻢ
ﻳﻌﺪ ﻠﻬﺎ وﺠﻮد.

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻑ
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 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
علــي مصــطفى القضــاة ،المراحــل التاريخيــة لعلــم مصــطلح
ٔ
الح ــديث واش ــهر م ــا ص ــنف في ــه -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة-.
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع؛ يوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو.٢٠٠٩
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دراﺳﺎت

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
تعري ـ ــف الح ـ ــديث :يطل ـ ــق علي ـ ــه الخب ـ ــر ،وه ـ ــو المناس ـ ــب للمعن ـ ــى
االصطالحي ،كما يطلق على الجديد ضد القديم) .القاموس ،مادة حدث(.
ٔ
ٔ
ٔ
ً ٔ
اص ـ
ـطالحا  :م ــا اض ــيف ٕال ــى النب ــي م ــن ق ــول ،او فع ــل،او تقري ــر او
ٔ
ٔ
ٔ
صفة ،خلقية،او خلقية  .وكذا ما اضـيف ٕالـى الصـحابي،او التـابعي  .وقـد
ٔ ٔ )( ٧
يطلق على الحديث الخبر او االثر .
ٔ
ٔ
امـا علــم مصـطلح الحــديث فقـد عرفــه ابـن اال كـفــاني فـي كـتابــه ٕارشــاد
ٔ
المقاصــد :العلــم الــذي يعــرف بــه حقيقــة الروايــة ،وشــروطها ،وانواعهــا،
ٔ
ٔ
ٔ
واحكامها ،واحـوال الرواة،وشـروطهم ،واصـناف المرويـات ،ومـا يتعلـق

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
الحم ــد هلل رب الع ــالمين  ،والص ــالة والسـ ــالم عل ــى اش ــرف الخلـ ــق
ٓ
ٔ
وســيد المرســلين وعلــى الــه وصــحبه اجمعــين ،وبعــد  :فـ ٕـان علــم مصــطلح
ٔ
الشان وهو من ٔاجل العلوم ً
نفعإ ،اذ بـه يعـرف الحـديث
الحديث عظيم
ٔ
ٔ
ٔ
الصحيح من الضعيف ،كما انه يعبر عن اصـالة االمـة ا ٕالسـالمية ،حيـث
ٔ
اس ــتطاع المس ــلمون ان يتوص ــلوا ٕال ــى ه ــذا العل ــم  ،ول ــم يقتبس ــوه ع ــن
ٔ
غي ــرهم ،وه ــو يش ــكل المرتك ــز االساس ــي لطرائ ــق البح ــث والنق ــد عن ــد
ٔ
ٔ
المسلمين ،وبه يذب الكـذب عـن احاديـث الرسـول فهـو مـن افضـل
ٔ
القربــات ٕالــى ﷲ  ،ومــن اهــم العلــوم الشــرعية الموصــلة ٕالــى رضــوان ﷲ
ـسبحانه وتعالى .
ٔ
ٔ
لــذا ينبغــي اتــن نهــتم بدراســة هــذا العلــم الن فيــه تــدعيم لمناهجنــا
ٔ
االصلية ،وهي مناهج انبثقت من تفكيرنا القادر على ا ٕالبداع واالبتكـار ،
ٔ
ٔ
ٕاذ ّيخيل لبعض الناس ان التصنيف والتاليف فـي هـذا العلـم قـد نضـج ،
ٔ
ٔوانــه مــا تــرك الســابقون لالحقــين شـ ً
ـيئا يكـتبــوا بــه  ،وهــذا خطــا شــائع مــع
ٔ
علمنا وبقيننا ان علماءنا قاموا بجهود كبيرة لخدمة السنة النبوية ،لكنـي
ٔ ٔ
ارى اننا في هذا العصر وما يليه بحاجة ٕال لى دراسة هذا العلم ،فهو يعبر
ٔ
ٔ
ٔ
ع ــن اص ــالتنا ،كم ــا ينبغ ــي ان يظه ــر اثــر ه ــذا العل ــم ف ــي حياتن ــا العلمي ــة
ً
والفكرية ،ابتكارا ،وا ً
واستنتاجا.
بداعا ،
ٕ
وبحثــي المتواضــع يبحــث فــي المراحــل التاريخيــة لجهــود المســلمين
م ــن الص ــحابة والت ــابعين والعلم ــاء وغي ــرهم ف ــي خدم ــة عل ــم مص ــطلح
ٔ ٔ
الحــديث  ،وال ادعــي انن ـي كـتبــت عــن كــل حاجــة فــي مراحــل هــذا الفــن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ومصنفاته  ،لكنني حاولت ان ارجع واكـتب عن اغلب مراحل هـذا الفـن
ومصنفات كل مرحلة منها .
فقد ذكرت التمهيد ،وتعريف مصطلح الحديث ،ونبذة تاريخية عـن
ٔ
ٔ ٔ
هذا العلم ،وكيفية نشاته ،واهم ما الف فيه بمراحله المختلفة ،وذكـرت
ً
خصــائص بعــض المراحــل مــع االختصــار الكـثيــر مــن المســائل خوفــا مــن
ا ٕالطالــة المملــة .وســجلت فــي الخاتمــة بعــض النتــائج والمالحظــات التــي
ٔ
اســتفدت منهــا فــي البحــث ،فهــذا جهــد المقــل ،وهــذا مــا اوصــلني ٕاليــه
ٔ ٔ
ٔ
اجته ــادي ،ف ـ ٕـان اص ــبت فم ــن ﷲ تع ــالى ،و ٕان اخط ــات فم ــن نفس ــي،
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واس ــال ﷲ ان تك ــون ه ــذه الدراس ــة منطلق ـ ًـا لبح ــث اوس ــع واش ــمل ف ــي
المستقبل ٕان شاء ﷲ تعالى.
ان ﷲ س ــبحانه وتع ــالى ق ــد ٔارس ــل رس ــوله محم ـ ًـدا للبش ــرية هادي ــاً
ٕ
ً ٔ
ٔ
ً
ونبيا ،ليخرج البشرية من الظلمات ٕالـى النـور،وانزل عليـه كـتابـا ال ياتيـه
ٔ
الباطــل ال مــن بــين يديــه وال مــن خلفــه  ،وامــر نبيــه  ببيــان مــا فــي
َْ ْ َ ْ ُ
َٔ ْ
َ
َّ ً ُ
اسـ َٔـالوا َٔا ْهـ َـل الـ ِّـذ ْك ِر
ـوحي ِٕالــي ِهم ف
الكـتــاب ) َو َمــا ا ْر َســل َنا ِمـ ْـن ق ْب ِلـ َـك ِٕاال ِر َجــاال نـ ِ
ٔ
ا ْن ُك ْنـ ُـت ْم ال َت ْع َل ُمـ َ
ـون( النحــل،٤٣ - ٤٢ :فقــام  بــاوامر ربــه،فبين مــا
ِٕ
ٔ
ٔ
فــي الكـتــاب علــى اكمــل بيان،وشــرع فــي الســنة احكامــا جديــدة ،فكانــت
ٔ
السنة المطهرة اساس في ا ٕالسالم ومفتاح ومصباح للعلـوم الشـرعية التـي
ج ــاء به ــا الوحي،وجميعه ــا تتوق ــف عل ــى بي ــان النب ــي ـ ص ــلى ﷲ علي ــه
ٔ
وسلم ،فنهض الصـحابة ومـن بعـدهم مـن االمـة فـي كـل مرحلـة تاريخيـة
مٔــن مراحــل ا ٕالســالم رجـ ًـاال بــذلوا كــل مــا يملكــون لنقــل بيــان النبــي
الحكام الشريعة بكل مصداقية وهمة وتثبتت وتيقن ،وفـي هـذا البحـث
نتحــدث عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا علــم مصــطلح الحــديث منــذ
ٔ
نش ــاته ف ــي زم ــان النب ــي  م ــرو ًرا بالمراح ــل التاريخي ــة له ــذا العلـ ــم،
ٔ
والضوابط التي سار عليها في كل مرحلة تاريخية ،واهم المصنفات التـي

ص ــنفت به ــذا الف ــن لتص ــون ح ــديث النب ــي  م ــن الض ــياع والتحري ــف
ٔ
والتبديل،ليصدق نسبة االحاديث ٕاليه  ولكل مرحلة مالمـح خاصـة
ٔ
به ــا ،فمهم ــة الس ــنة عظيم ــة وجليل ــة ،ول ــوال معرفته ــا لم ــا عرفن ــا احك ــام
الدين.
ٔ
فقد نشا علم المصطلح مع صـدور الحـديث عـن رسـول ﷲ  منـذ
بدايــة البعثــة ،يبحــث فــي التثبــت مــن الخبــر الــوارد عنــه الــذي نتعبــد
بــهٕ ،اذ كــان جــل اهتمــام الصــحابة يعتمــد علــى الســماع والمشــاهدة  ،ثــم
ٔ
الرواية  ،فقد كان الصحابة يرجعون ٕالى النبي  لالخـذ منـه مباشـرة ،
واعتمــدت علــى الفهــم واالســتيعاب ومتابعــة الصــحابة لمــا يصــدر عنــه
ثــم الروايــة والحفــظ والتبليــغ ،ولــم تكــن لتتســع نطــاق الروايــة ممــا جعــل
ٔ
ه ــذه الفت ــرة بعي ــدة ع ــن الش ــك والنس ــيان ،وج ــاءت االم ــر ب ــالقران م ــن
َّ
ٓ
وجــوب التثبــت والتــيقن فــي نقــل الخبــر) َيــا َٔا ُّي َهــا الـ ِـذ َين ا َم ُنــوا ِٕا ْن َجـ َـاء ُك ْم
ْ
َ
َف ِاسـ ٌـق ِب َن َبـ ٍٕـا َف َت َب َّي ُنــوا َٔا ْن ُت ِصـ ُـيبوا َق ْو ًمــا ِب َج َهالـ ٍـة َف ُت ْصـ ِـب ُحوا َع َلــى َمــا َف َعلـ ُـت ْم
َن ِد ِم َ
ين( الحجرات٦ :
ٔ ٔ
ٓ ٔ
وتعــد هــذه االيــة اول قواعــد هــذا الفــن ،واهــم اركــان علــم مصــطلح
ٔ
الحديث ،فقد حث الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ اصحابه علـى ذلـك ،
ٔوامــر بضــبط مــا يســمعونه عنــه بقولــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ" ّ
نضــر ﷲ
امـ ً
ـرءا ســمع مقــالتي ،فوعاهــا ،وحفظهــا ،وبلغهــا  ،فــرب حامــل فقــه ٕالــى
ٔ
ٔ
م ـ ــن ه ـ ــو افق ـ ــه منـ ــه" وق ـ ــد ورد ه ـ ــذا الح ـ ــديث ع ـ ــن اكـث ـ ــر م ـ ــن عش ـ ــرين
ٔ
صـ ً
ـحابيا ،(١).وجــاء حــديث النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ مــاثال امــامهم
ٔ
محـذرا فـي بيـان مصـير مـن يكـذب بقولـه ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ " :مـن
ٔ
ٔ
ً
)( ٢
كذب ّ
علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" وصف بانه متواتر .وقوله
ًٔ
)( ٣
ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ ":كـفـى بـالمرء كـذبا ان يحـدث بكـل مـا سـمع"
وصــح عنــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ ":اذا حـ ّـدثتكم حـ ً
ـديثا  ،فــال تزيــدن
ٕ
ٔ
علـ ّـي") (٤وقولــه صــلى ﷲ عليــه وســلم" :مــن كــذب عنــي بحــديث يــرى انــه
ٔ
)( ٥
كذب ،فهو احد الكذابين"
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
فااليــات واالحاديــث تبــين وتوجــب مبــدا التثبــت فــي اخــذ االخبــار
ٔ
وكيفي ــة ض ــبطها ،وق ــد نق ــل لن ــا الص ــحابة ه ــذا العل ــم بك ــل ثق ــة وامان ــة
و ٕاخـالص هلل تعالى،دفاع ًـا عـن دينـه وسـنة نبيـه ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ
وتثبتـ ًـا فــي الحــديث .فقــد نقــل ٕالينــا ا ٕالمــام الــذهبي رحمــه ﷲ قولــه فــي
ٔ
ٔ
ترجمــة ابــي بكــر الصــديق رضــي ﷲ عنــه" ..وكــان اول مــن احتــاط بقبــول
ٔ
االخبـ ــار وق ـ ــال فـ ــي ترجم ـ ــة عمـ ــر ب ـ ــن الخطـ ــاب ... ":وه ـ ــو الـ ــذي س ـ ـ ّـن
للمحـدثين التثبـت فـي النقـل") ،(٦وكانـت مالمـح هـذه الفتـرة تـدور حــول
ٔ
سماع الصحابة منه ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ ومشاهدة احواله ،ثم الروايـة
والحفــظ والتبليــغ  .وقبــل البــدء بــذكر المراحــل التاريخيــة المهمــة ،نــذكر
ٔ
تعريف هذا العلم ،وبيان اهميته.
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بهــا .وعرفــه عــز الــدين بــن جماعــة :علــم بقــوانين المرويــات ومــا يتعلــق بهــا
ٔ
ٔ
ٔ
من احوا السند والمتن  (٨).وقال الحـافظ ابـن حجـر  :اولـى التعـاريف ان
ٔ ٔ
يقــال  :معرفــة القواعــد المعرفــة بحــال الـراوي والمــروي عنــه  .واكـثــر اهــل
)( ٩
الحديث على ذلك .
ٔ
وقــد اطلــق عليــه عــدة مســميات  ،منهــا  :علــوم الحــديث  ،مصــطلح
ٔ
الحــديث  ،علــم اصــول الحــديث  ،علــم الحــديث درايــة  ،وينــدرج تحــت
هذا العلم مسميات كـثيـرة لعلـوم متفرعـة مـن هـذا العلـم  .سـتظهر خـالل
ٔ
المراحل التاريخية  (١٠).وتسمية هذا العلم  :بعلم دراية الحـديث او علـم
ٔ
الحـديث درايـةٕ ،انمــا هـو اصــطالح المتـاخرين ،ممـن جــاء بعـد الخطيــب
ٔ
البغــدادي ،ومــن عصــر ابــن اال كـفــاني ومــن بعــده ،وعلــى هــذا االصــطالح
)(١١
جالل الدين السيوطي.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ٔ
السند من حيث سلسـلة الـرواة ،وذلـك ببيـان اتصـاله،او انقطاعـه،
ٔ
ٔ
او علــوه ،او نزولــه  .والمــتن مــن حيــث الصــحة والضــعف ،ومــا يتبعهمــا
ٔ
من احكام.
ﺛﻤﺮﺗــﻪ
ٔ
تمييــز االحاديــث المقبولــة فيعمــل بهــا ،والمــردودة فــال يعمــل بهــا.
ٔ
فق ــد اق ــيم عل ــم مص ــطلح الح ــديث لغاي ــة عظيم ــة وجليل ــة ،وه ــي حف ــظ
ٔ
الحديث النبوي من الخلط فيـه او الـدس واالفتـراء عليـه ،وهـذه الوظيفـة
ٔ
غاية في االهمية وتشتمل على فوائد كـثيرة.

دور اﻟﺒﺪء واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﻬﺠﺮي اﻷول)٩٩ -١ﻫـ(
ٔ
لقــد بــدا هــذا الــدور بعــد وفــاة النبــي  وانقطــاع الــوحي وانتشــار
ٓ
الصــحابة فــي االفــاق ،وبــرزت الحاجــة الملحــة لهــذا العلــم ،وازداد شــعور
الصــحابة بــذلكٕ ،اذ لــم يمكــنهم مــن الرجــوع ٕالــى النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه
وســلم -كمــا بــرزت الحاجــة ٕالــى علــم النحــو عنــد فســاد اللســان العربــي،
ٔ
واعتب ــر م ــن اه ــم مراح ــل الح ــذر ،والت ــيقظ والتثب ــت والتح ــري ،وزي ــادة
ٔ
الحفـ ــظ ،وبـ ــدات الرحلـ ــة فـ ــي طلـ ــب الحـ ــديث ،واشـ ــتهر مجموعـ ــة مـ ــن
الصحابة في ذلك لحرصهم الشديد على نقل حديثه
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أﻫﻤﻴﺘﻪ
ٔ
 .١حف ــظ ال ــدين ا ٕالس ــالمي م ــن التحري ــف والتب ــديل ،فق ــد نقل ــت االم ــة
ٔ
ٔ
الحــديث النبــوي باالســانيد ،وميــزت صــحيحه مــن ســقيمه ،ولــوال ان
ٔ ٔ
ﷲ هيـ ــا لالمـ ــة ا ٕالسـ ــالمية هـ ــذا العلـ ــم اللتـ ــبس الحـ ــديث الصـ ــحيح
بالضعيف والموضوع ،والختلط كالم الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسـلم
بكالم غيره.
ٔ
 .٢اســتخراج المعــاني واســتنباط االحكــام مــن تعاليمــه  مــن خــالل
ثبوت الحديث وصحته ،ليكون المسلم على بينة من فهم دينه.
 .٣وضع الضوابط التي تمكن المسلم مـن خاللهـا االطمئنـان ٕالـى معرفـة
الحديث المقبول من المـردود ،والصـحيح مـن الضـعيف ،والمتصـل
من المرسل.
ٔ
 .٤المس ــاهمة ف ــي حف ــظ اص ــول ال ــدين وس ــنة رس ــوله  ع ــن طري ــق
الدراية والبحث والنقد والتثبت.
ٔ
 .٥بيان تميز االمة بخاصية ا ٕالسناد في هذا الدين.
ٔ
ٔ
ٔ
 .٦منـ ــع اهـ ــل البـ ــدع واالهـ ــواء وا ٕال لحـ ــاد مـ ــن وضـ ــع االحاديـ ــث وقلـ ــب
ٔ
االسانيد.
 .٧بواسطته يتم
حسن ا ٕالقتداء بالرسول ٔ
ٔ
 .٨تنقيــة وصــيانة االذهــان مــن الخرافــات واالســاطير التــي تفســد العقائــد
ٔ
والعبــادات ،وتفــت فــي عضــد الشــعوب ،وتمــزق االمــةٕ ،اذ تجعلهــا
ٔ
فرقـ ًـا واحزابـ ًـا ،ال تميــز بــين الحــق والباطــل ،فيســهل انقيادهــا لكــل
ناعق يدعو ٕالى الضالل.
 .٩معرفــة المســلم لقواعــد هــذا العلــم تجنبــه خطــر الوعيــد العظــيم لــذي
يقــع علــى مــن يتســاهل فــي روايــة الحــديث فــي قولــه ـ صــلى ﷲ عليــه
ٔ
ٔ
وس ـ ــلم ـ ـ ـ" مـ ـ ــن ك ـ ــذب عن ـ ــي بحـ ـ ــديث ي ـ ــرى ان ـ ــه كـ ـ ــذب فه ـ ــو احـ ـ ــد
)(١٢
الكذابين"

اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ
ٔ ٔ ٔ
ســبق وان اشـرنا ان موضــوع مصــطلح الحــديث يــدور علــى ا ٕالســناد.
ٔ
ويعرف لغة  :المعتمـد ،وسـمي بـذلك الن الحـديث يسـتند ٕاليـه ،ويعتمـد
ً
اصطالحا  :سلسلة الرواة الموصلة للمتن.
عليه  .وعرف
ّ
ول ــذا ف ـ ٕـان ﷲ  -س ــبحانه وتع ــالى  -ق ــد تكـف ــل بحف ــظ كـتاب ــه ،وه ــذا
ٔ
يستلزم حفظ ما يوضح ويبين ويفسر ويشرح ،وهو الحديث ،ومن اجل
ـدوال ،نقلــوا هــذا الــدين جـ ً
ذلــك فقــد هيـ ٔـا ﷲ لهــذه ٔاالمــة رواة عـ ً
ـيال بعــد
جيــل ،فحفظــوا علــى النــاس ديــنهم ،وقــد قــاموا بجهــود عظيمــة فــي نقلــه
وتمحــيص مروياتــه منــذ عصــر الصــحابة ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ حتــى تكامــل
ٔ
تــدوين الحــديث بــالطرق التــي روي بهــا ،كمــا دون مصــطلحه علــى ادق
ٔ
مــنهج يمكــن ان يوجــد للتثبــت مــن النصــوص المرويــة وتمحيصــها ،ولمــا
ٔ
ٔ
كان ا ٕالسناد هو االساس في هذا العلم فقد نبه العلماء على اهميـة السـند
ٔ
منـذ صـدر ا ٕالسـالم،النه عـن طريقـه نقلـت مصـادر الشـريعة ،فهـذا ا ٕالمــام
ٔ ٔ
محمــد ب ــن ســيرين ،اح ــد ائم ــة التــابعين يق ــولٕ ":ان هــذا العل ــم دي ــن،
ٔ
فانظروا عمن تاخذوا ديـنكم" (١٣).وقـال عبـد ﷲ بـن المبـارك" :ا ٕالسـناد
من الدين ،ولوال ا ٕالسناد لقال مـن شـاء مـا شـاء" (١٤).وعـن كـون ا ٕالسـناد
ٔ
م ــن خص ــائص االم ــة ا ٕالس ــالمية فق ــد ق ــال ش ــيخ ا ٕالس ــالم اب ــن تيمي ــة:
ٔ
)(١٥
"ا ٕالسناد من خصائص هذه االمة".
ٔ
ٔ
وقــد هيــا ﷲ تعــالى االســباب لحفــظ الســنة ،فســخر لــذلك جهابــذة،
ٔ
قضــوا جــل اوقــاتهم فــي جمعهــا وحفظهــا وتــدوينا والعنايــة بهــا ،والبحــث
عن رواتها ،ونقد مروياتهم ،واوجدوا موازين يعرف بهـا صـحيح الحـديث
ٔ
من سقيمه ،فنشا لذلك علم مصطلح الحديث بفنونه المتنوعة ،وحفظ
سنة نبينا محمـد ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ حتـى قـال العلمـاء فـي ذلـك":لـو
ٔ
ٔ
ً
شخصا كذب على النبي في الصباح الفتضـح امـره فـي المسـاء" ،ولمـا
ان
ٔ
ســئل عبــد ﷲ بــن المبــارك عــن االحاديــث الموضــوعة علــى النبــي ـ صــلى
ٔ
ٔ
ﷲ عليــه وســلم ـ اجــاب فقــال" :يعــيش لهــا الجهابــذة"  .وقــال ابــو نعــيم
الفضل بن دكين :قال سفيان الثـوري" :مـن كـذب فـي الحـديث افتضـح،
ٔ
ٔ ٔ
وانا اقول :من هم ان يكـذب افتضـح"  (١٧).وقـال ابـن الجـوزي" :ولقـد رد
ٔ
ٔ
ﷲ كي ـ ــد الوض ـ ــاعين والك ـ ــذابين باحب ـ ــار اخي ـ ــار فض ـ ــحوهم ،وكش ـ ــفوا
ٔ
ٔ
)(١٨
قبائحهم،وما كذب احد قط ٕاال افتضح".
ولــذا فقــد يســر ﷲ ـ ـ ســبحانه وتعــالى ـ ـ جهابــذة لهــذا العلــم وضــعوا
قواعــده وقوانينــه ،فحفظــوا حــديث نبيــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ وردوا
ٔ
ٔ
كيــد اعدائــه منــذ عهــد النبــوة حتــى ايامنــا هــذه .ومــن هنــا يمكــن تحديــد
المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث بمراحل متعددة:
ٔ
المرحلة االولى:
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ٔ
ٔ
ومن باب االمانة ،والخـوف مـن ﷲ ٕاذ كـان احـدهم يسـمع الحـديث
ٓ
منــه ص ـلى ﷲ عليــه وســلم هــو وصــحابي اخــر فيرحــل ٕاليــه ليتثبــت مــن
ٔ
صحة ما سمع  ،فقـد رحـل جـابر بـن عبـد ﷲ ٕالـى مصـر حتـى سـال عقبـة
بـن عــامر عــن حــديث واحــد  ،وعــاد ٕالـى المدينــة ،وذكــر ا ٕالمــام محمــد بــن
ٔ
ٔ
ٕاسماعيل البخاري انه رحل مسيرة شهر ٕالى عبد ﷲ بن انـيس فـي الشـام
ٔ ٔ ٔ
ليس ـ ــمع من ـ ــه ح ـ ـ ً
ـديثا واح ـ ــد ا (١٩).وم ـ ــن تثب ـ ــتهم العظ ـ ــيم ان اب ـ ــا اي ـ ــوب
ٔ
ٔ
االنصاري رضي ﷲ عنه رحل ٕالى عقبة بن عـامر بمصـر مـن اجـل حـديث
ٔ
واحد لم يبق احد سمعه من النبي صلى ﷲ عليه وسلم سواهما .
ٕاضافة ٕالى انقطاع مجموعة من الصحابة في التفرغ للرواية ،واشتهر
ف ـ ــي بع ـ ــض ال ـ ــبالد م ـ ــن يق ـ ــوم به ـ ــذه المهم ـ ــة ،فف ـ ــي مك ـ ــة ك ـ ــان اب ـ ــن
عب ــاس)ت٦٨ه ـ ـ( ،وف ــي الكوف ــة عب ــد ﷲ ب ــن مس ــعود )ت٣٢ه ـ ـ( ،وف ــي
المدينـ ــة عبـ ــد ﷲ بـ ــن عمـ ــر )ت٧٤٠هـ ـ ـ( ،وفـ ــي مصـ ــر عقبـ ــة بـ ــن عـ ــامر
)ت٥٨هـ( ،وفي بيت المقـدس عبـادة بـن الصـامت )ت٣٤ه ـ( ـ رضـي ﷲ
ٔ
عــنهم ـاجمعين ــ ،وظهــرت فــي هــذه المرحلــة طلــب ا ٕالســناد ،فــي الوقــت
ٔ
ٔ
الـذي لـم يكـن الصـحابة يسـالون عـن السـندٕ ،اذ انهـم سـمعوا مـن النبـي ـ
ٔ ٔ
ص ــلى ﷲ علي ــه وس ــلم ـ ـ مباش ــرة ،او ان ثق ــتهم ببعض ــهم عالي ــة ،حت ــى
حصــلت الفتنــة بمقتــل عثمــان ،حيــث ظهــرت الفــرق الكـثيــرة ،فكانــت
الحاجة ملحة للتثبت والسؤال واالستفسار عن ناقل الخبر ،وهـذا يعنـي
ٔ
ٔ
التاكيــد علــى التثبــت فــي نقــل الخبــر ،وقــد ثبــت انهــم طلبــوا الســند مــن
ٔ
ٔ
بعضهم الـبعض ،وسـار مـن بعـدهم التـابعين ،واصـبح هـذا االمـر موضـع
اهتمــام مــن المســلمين علــى مــر العصــور ،حتــى وضــعت القواعــد العلميــة
ٔ
والمنهجيــة النقديــة لنقــل وتمحــيص االخبــار والروايــات ،ولــم يكــن ذلــك
اتهاما لبعضهم ،ولكنه من باب التثبت والتيقظ والحذر واالحتياط.
ٔ
وقــد روي عــن ابــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ فــي
ٔ
طلــبهم للشــاهد،او اليمــين علــى صــحة الســماع ،وهــذا يعــد مرحلــة مهمــة
ٔ
لمنهجية علمية دقيقـة فـي تمحـيص ونقـل االخبـار التعبديـة  ،فقـد ثبـت
ٔ ٔ
ان ابا بكرـ رضي ﷲ عنه ـعنه طلب الشاهد من المغيرة بن شعبة ـ رضـي
ﷲ عنــه ـ فــي خبــر توريــث الجــدة فلــم يقبلــه حتــى شــهد معــه محمــد بــن
مسلمة (٢٠) .كما ثبت طلب عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنـه ـ البينـة مـن
ٔ
ٔ
ٔ
ابي موسى االشعري ـ رضي ﷲ عنـه ـ فـي حـديث االسـتئذان وشـهد لـه ابـو
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ســعيد الخــدري ،وقــال لــه عمــر" :امــا انــي لــم اتهمــك ولكنــي خشــيت ان
ٔ
ٔ
يتقــول النــاس علــى رســول ﷲ" ) (٢١اميــر المـؤمنين علــي بــن ابـي طالــب
يقــول" :كنــت اذا ســمعت مــن رســول ﷲ صــلى ﷲ عليــه وســلم حــديثاً
ٕ
نفعني ﷲ بما شاء منه ،و ٕاذا حدثني عنه غيره استحلفتهٕ ،فاذا حلف لي
)(٢٢
صدقته" .
ٔ
ٔ ٔ
ٕان الصحابة ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ ارادوا ان يســتوثقوا مــن االخبــار حتــى
ٔ
ولــو كانــت مــن اوثــق النــاس لــديهم وغيــر مــتهم لــديهم ،فطلــب الشــاهد
ٔ
ٔ
مــنهم علــى ذلــك ان نحقــق فــي نقــل االخبــار ونســتوثق ،فــال نقبــل النقــل
ٔ
على ٕاطالقه (٢٣) .وفي هـذه المرحلـة بـدا رفـض قبـول الخبـر بغيـر ٕاسـناد،
ٔ
وخاصة بعد ان وقعت فتنة مقتل عثمـان بـن عفـان ـ رضـي ﷲ عنـه ـ فقـد
ٔ
روى ا ٕالمــام مســلم فــي صــحيحه عــن محمــد ســيرين انــه قــال" :لـم يكونــوا
ٔ
يسالون عن ا ٕالسناد ،فلما وقعت الفتنة ،قالوا سـموا لنـا رجـالكم فينظـر
ٔ
ٔ
ٕال ــى اه ــل الس ــنة فيؤخ ــذ ح ــديثهم  ،وينظ ــر ٕال ــى اه ــل الب ــدع ف ــال يؤخ ــذ
)(٢٤
حديثهم .وبعد مقتل عثمان زاد احتياط الصحابة وتثبتهم".
وكذلك روي عن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي ﷲ عنـه ـ لمـا سـمع فاطمـة
ٔ
بنــت قــيس – وقــد طلقهــا زوجهــا ثالثـ ًـا – ان رســول ﷲ لــم يجعــل لهــا
ٔ
ســكنى وال نفقــة ،قــال ":ال نتــرك كـتــاب ربنــا وســنة نبينــا لقــول ام ـراة ال

ٔ
ندري حفظت او نسيت ،لها السكنى والنفقة " ،قال ﷲ تعالىَ ) :و َّات ُقـوا
َّاللـ َـه َر َّب ُكـ ْـم ال ُت ْخر ُجـ ُ
ـوه َّن ِمـ ْـن ُب ُيــو ِته َّن َوال َي ْخـ ُـر ْج َن ا َّال َٔا ْن َيـ ْٔـا ِت َ
ين ِب َف ِاح َشـ ٍـة
ِ
ِ
ِٕ
ُم َب ِّي َن ٍة (سورة الطالق ) (٢٥وروي عن ابن عباس رضي ﷲ عنه الكـثير مـن
ٔ
رد اقضية علـي بسـبب الكـذب الـذي حشـاه الرافضـة علـى علـي ـ رضـي ﷲ
)(٢٦
عنه ـ
ٔ
وفي هذه المرحلة المهمة المتقدمة من تاريخ علم المصطلح بـدات
ٔ
مرحلــة نقــد المــتنٕ ،اذ تعــرض اي عبــارة علــى كـتــاب ﷲ ،ومــا ثبــت مــن
سـنته ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ مـن الحـديث الصـحيح  ،ف ٕـاذا سـلمت مـن
المعارضـ ــة قبلـ ــت و ٕاال رفضـ ــت ،وخيـ ــر مثـ ــال علـ ــى ذلـ ــك مـ ــا روي مـ ــن
المناقش ــة التام ــة ب ــين عائش ــة واب ــن عم ــر ف ــي حديث ــه ـ ـ ص ــلى ﷲ علي ــه
ٔ
وســلمٕ ":ان الميــت ليعــذب ببكــاء اهلــه عليــه" ) .(٢٧وفــي هــذا يقــول ابــن
عبــاس رضــي ﷲ عنهمــإ ":انــا كنــا مــرة ٕاذا ســمعنا رجـ ًـال يقــول :قــال رســول
ٓ
ٔ
ٔ
ﷲ ،ابتدرتـه ابصــارنا ،واصـغينا ٕاليــه باذاننـا ،فلمــا ركـب النــاس الصــعب
ٔ
والــذلول لــم ناخــذ مــن النــاس ٕاال بمــا نعــرف" .(٢٨).لقــد تكلــم عــدد م ــن
ٔ
الصـ ــحابة كـ ــابن عبـ ــاس ،وعبـ ــادة بـ ــن الصـ ــامت ،وانـ ــس ب ـ ـن مالـ ــك،
والسيدة عائشة .رضي ﷲ عنهم.
ٕان مثـ ــل هـ ــذه النصـ ــوص دالـ ــة دال لـ ــة واضـ ــحة علـ ــى شـ ــدة حـ ــرص
ٔ
الصــحابة واهتمــامهم وامــانتهم وورعهــم بالتثبــت والتــيقن مــن الحــديث
ٔ
،ممـا كــان لــه االثـر الواضــح فــي حفـظ هــذا الــدين مـن التالعــب والتزويــر .
ٔ ٔ
وكان للصحابة السبق في وضع قواعد خـذا العلـم ٕاذ انهـم اول مـن وضـع
ٔ
اسســه ومهــدوا طرقــه وســار مــن بعــدهم مــن تــبعهم ٕالــى يــوم الــدين قــد
ظهرت الفتنـة وظهـر ٔاصـحاب ٔاالهـواء والبـدع والفـتن ،وكـان لهـذا الظهـور
ٔ
المبكر االثـر ا ٕاليجـابي علـى الحـديث ٕاذ ربـح المسـلمون فـي مجـال الدرايـة
ٔ
والبحــث والنقــد والتثبــت ،ممــا ســاعدهم علــى حفــظ اصــول الــدين وسـنة
)(٢٩
النبي ـ صلى ﷲ عليه وسلم.
فكـ ــان جيـ ــل الصـ ــحابة رضـ ــي ﷲ عـ ــنهم قـ ــد سـ ــبقوا ظهـ ــور الفـ ــتن
ٔ
بالتش ـ ــديد ف ـ ــي الرواي ـ ــة ،فم ـ ــا ان الح ـ ــت ب ـ ــوادر الفتن ـ ــة ،حت ـ ــى س ـ ــابقوا
ٓ
بالمبالغة في التشدد بالرواية ،وبتحصين السنة بحصن اخر قبل مجـيء
الف ــتن وظهوره ــا .فه ــذا عب ــد ﷲ ب ــن العب ــاس ـ رض ــي ﷲ عنهما ـ ـ وض ــع
المــنهج فــي تلقــي الســنة ،عنــدما قــال رضــي ﷲ عنــهٕ " :انــا كنــا ٕاذا ســمعنا
ٔ
ً
رجال يقول  " :قال رسول ﷲ ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ ابتدرتـه ابصـارنا ،
ٓ
ٔ
ٔ
واصغينا ٕاليه باذاننا  .فلما ركـب النـاس الصـعب والـذلول ،لـم ناخـذ مـن
)(٣٠
الناس ٕاال ما نعرف ".
ٔ
ً
وقــد نقلــت ٕالينــا المصــادر اقــواال كـثيــرة للصــحابة والتــابعين تبــين
مــدى حرصــهم ومحــافظتهم علــى النصــوص الحديثيــة وحمايتهــا والــدفاع
عنهــا ونشــرها ،وتكلــم فــي الــرواة عــدد مــنهم ،ونقــدوا بعــض مــا روي ممــا
يضيق ابحث عن ذكرها وسردها .
ٔ
فالخالصة ان مالمح هذه المرحلة تتمثل في:
ٔ
ٔ
 .١التثبــت فــي اخــذ االخبــار ،وكيفيــة ضــبطها ،باالنتبــاه لهــا ،ووعيهــا،
ٓ
والتدقيق في نقلها لالخرين.
 .٢االعتــدال فــي الروايــة عــن النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ وذلــك مــن
خالل التحذير من الكذب على رسول ﷲ ـ صلى ﷲ عليه وسلم.
ٔ
ٔ
)(٣١
 .٣نقد المتن والحذر واليقظة من اهل الفتن واالهواء.
ٔ
ٔ
ٔ
ومن هنا يظهر ان الصحابة ـ رضي ﷲ عنهم ـ كانوا هـم اول مـن بـدا
ٕبانشاء ما عرف بعد بـ )علوم الحديث ومصطلحه(.
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دراﺳﺎت

المرحلة الثانية :
دور اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )  ١٠٠ﻫـ( إﻟﻰ ﺳﻨﺔ )  ٢٠٠ﻫـ(

اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ)اﻟﻨﻀﻮج واﻟﺘﺪوﻳﻦ(
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ )(٣٠٠-٢٠٠ﻫـ

وتسـ ــمى هـ ــذه المرحل ـ ــة بالعصـ ــر الـ ــذهبي ،عص ـ ــر تميـ ــز بالنضـ ــوج
ٔ
والرسوخ والقـوة ،ببيـان ان مصـطلح الحـديث بلـغ قمـة تطـوره مـع وجـود
قوة كبيرة للفرق الضالة والمنحرفة التي تعاظم خطرها وازداد .وفـي هـذه
ٔ
المرحلــة بــرز هــذا العلــم ،وظهــرت كـتاباتــه مدونـة وموثق ـة ،وهيــا ﷲ فــي
ٔ
هـذه المرحلـة اكـابر العلمـاء،منهم يحي ــى بـن معـين )ت٢٣٣ه ـ(،صـنف
ٔ
فــي موضــوعات عــدة ومتنوعــة كــان ابرزهــا كـتــب التــاريخ والتـراجم ،وعلــي
ٔ
بــن المــديني )ت٢٣٤ه ـ( ولعلــه اقــدم مــن صــنف فــي موضــوعات مختلفــة
ٔ
بمجموعــة كبيــرة مــن المصــنفات فــي الفنــون الحديثيــة بلغــت اكـثــر مــن
ٔ
مائتي كـتاب لم يسبقه احد من المصـنفين فـي موضـوعاته ،لكنهـا فقـدت
ٔ
ٔ
في اكـثرها ،ومنهم ٕامام اهل السنة احمد بن حنبل )ت٢٤١ه ـ( ،صـنف
ٔ
في مئات االجزاء في معظم موضوعات مصطلح الحـديث ،ومـنهم محمـد
بــن ٕاســماعيل البخــاري )ت٢٥٦ه ـ( صــنف فــي الضــعفاء والتــاريخ والكنــى
والعلــل ،فكــان بارعـ ًـا ومتعمقـ ًـا فــي علــم العلــل ،حتــى قــال عنــه ا ٕالمــام
ٔ
ٔ
مسـ ــلم بـ ــن الحجـ ــاج :اسـ ــتاذ االسـ ــتاذين ،وسـ ــيد المحـ ــدثين ،وطبيـ ــب
)(٣٥
الحديث في علله.
ومنهم ا ٕالمام مسلم بن الحجاج )ت٢٦١هـ(مجموعة مـن المصـنفات
ٔ
فــي العلــل ،واالق ـران ،والتــاريخ ،وذكــر فــي مقدمــة صــحيحة حــول هــذا
ٔ
الموضوع ،ومنهم عبيد ﷲ بـن عبـد الكـريم ابـو زرعـة الـرازي )ت٢٦٤ه ـ(
فــي الضــعفاء والمتــروكين ،الصــغير ،ومــنهم محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة
ٔ
القزويني)ت٢٧٣هـ( ومنهم ابوداود السجسـتاني )ت٢٧٥ه ـ( رسـالة ٕالـى
ٔ
اهــل مكــة ومــنهم محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي )ت٢٧٩ه ـ( قــد
ٔ
ص ــنف فــي العلــل ،ومــنهم ابــو حــاتم ال ـرازي )ت٢٧٧ه ـ ـ( ص ــنف كـت ــابي
العلــل ،والجــرح والتعــديل ،وقــد عــرف بالنقــد البــاهر للرجــال والعلــل.
ومنهم ٔابو بكر البزار )ت٢٩٢هـ( صنف ً
مصنفا سماه " مـن يتـرك حديثـه
ٔ
ٔ
او يقب ــل " .وص ــنف اب ــو بك ــر البرديج ــي )ت٣٠١ه ـ ـ( كـتاب ـ ًـا س ــماه معرف ــة
ٔ
اصول الحديث.
ٔ
ٔ
وفـي هـذه المرحلـة دونـت االحاديـث ،وافـرد علمـاء هـذا العصـر علـم
ٔ
ٔ
المص ـ ــطلح بالت ـ ــاليف بانواع ـ ــه المختلف ـ ــة المتخصص ـ ــة ،فص ـ ــنف ف ـ ــي:
المرســل ،والعلــل ،وتــاريخ الرجــال ،والثقــات ،والضــعفاء ،والطبقــات،
والكنــى ،والناســخ والمنســوخ .وكانــت الصــفة الغالبــة فــي هــذه المرحلــة
رغم كـثرتها وتنوعها متخصصة في نوع واحد.
وقــد بــين ا ٕالمــام الحــاكم فــي كـتابــه "معرفــة علــوم الحــديث" مجموعــة
مــن الكـتــب المختلفــة فــي موضــوعاتها الخاصــة بعلــوم الحــديث ،والتــي
ٔ
تدل داللة واضحة عن نشاة الكـتب في العصر الذهبي لعلم المصطلح.
المرحلة الرابعة:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )  ٣٠٠ﻫـ( إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) ٦٠٠ﻫـ(

ٔ
وهــي مرحلــة واســعة فــي التــاليف بهــذا العلــم ،وهــي مرحلــة كـتابــة
ٔ
مص ــطلح الح ــديث ف ــي كـت ــب خاص ــة ،وتع ــد المرحل ــة الثالث ــة له ــا االث ــر
ٔ
الواضــح فــي مصــنفات هــذه المرحلــة فقــد تتلمــذ اصــحاب المصــنفات فــي
هذه المرحلة على من سبقهم في المرحلة الثالثة ،وبـرز فـي هـذه المرحلـة
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ب ـ ٔـدا عص ــر الت ــابعين ،بعـ ــد ٔان انته ــى الجي ــل ٔاالول ،وذه ــب قـ ــرن
الصحابة رضي ﷲ عنهم  .فتحمل التابعون ٕباحسان عن الصحابة ـ رضـي
ﷲ عـنهم ـ العلـم وا ٕاليمــان ،والشـعور العميـق بعظــم المسـؤولية الملقــاة
ٔ
ٔ
عليهم بتبليغ العلم وا ٕاليمـان لالجيـال مـن بعـدهم ،كمـا بلغـتهم .وبـدات
ٔ
بعد وفاة كبار التابعين ،بعد ان طلـب ا ٕالسـناد ،وتشـعب وانتشـر وظهـر
ٔ
التثبــت مــن الروايــة ،ودقــق فــي النقــل ،واصــبحت منهجيــة نقــد واضــحة
ٔ
ف ـ ــي نق ـ ــل االخب ـ ــار والرواي ـ ــات ،ف ـ ــي الوق ـ ــت ال ـ ــذي زادت في ـ ــه البـ ـ ــدع
والخراف ــات ،وب ــرزت الف ــرق الض ــالة ،وظه ــرت ب ــدعتها ،وكـث ــر ٕاتباعه ــا،
وانتشـ ــرت النحـ ــل والعصـ ــبية ،حتـ ــى ظهـ ــر مـ ــن يتعمـ ــد الكـ ــذب ووجـ ــد
ٔ
ٔ
المتعصــبون للمــذاهب ،فاصــبحوا يــروون احاديــث مــذهبهم وبــدعتهم،
فظه ــرت الحاج ــة الملح ــة ٕال ــى المزي ــد م ــن البح ــث والدراس ــة والتثب ــت
والرحلـ ـ ــة فـ ـ ــي طلـ ـ ــب الحـ ـ ــديث للشـ ـ ــام،والمدينة،والحجاز والكوفـ ـ ــة،
ٔ
والبصــرة ،وكـثــرت االخبــار فــي رحــالت العلم ـاء لطلــب الحــديث وتعلــم
ٔ
ٔ
ٔ
السـنة حتـى انهـا تفـوق الحصـر ول ٕالمـام ابـي بكـر احمـد بـن علـي بـن ثابـت
المعــروف بالخطيــب البغــدادي )ت ٤٦٣هـ ـ( ،كـتــاب بهــذا العنــوان وهــو
ٔ
حافل باخبار الرحلة في طلب الحديث .وفي هـذه الحقبـة دوت صـرخات
ٔ
ٔ
مـن ائمــة التــابعين ،لمواجهـة كــل هــذه االخطـار المحدقــة بالســنة وتجنــد
ٔ
للــدفاع عــن الســنة ائمــة ومــن هــذه الصــرخات ،كلمــة محمــد بــن ســيرين،
ٔ
التي حفظتها االجيال ،وهي قولـه ٕ " :ان هـذا العلـم ديـن ،فـانظروا عمـن
ٔ
)(٣٢
تاخذون دينكم"
ٔ
وظهــر الكـتابــة فــي الجــرح والتعديل،الــذي يبحــث فــي احــوال الــرواة
م ــن حي ــث القب ــول وال ــرد ،وظه ــر م ــن العلم ــاء مجموع ــة ف ــي الوالي ــات
ٓ
واالف ــاق ،فاض ــطر العلم ــاء الجهاب ــذة م ــن علم ــا الج ــرح والتع ــديل ٕ ،ال ــى
اتساع النظر ،واالجتهاد في البحث عن الرواة ونقد ا ٕالسناد فظهـر مـنهم:
محمـ ــد بـ ــن مسـ ــلم بـ ــن شـ ــهاب الزهـ ــري )ت١٢٤هـ ـ ـ( ومعمـ ــر بـ ــن راشـ ــد
ٔ
الصنعاني )ت١٥٣هـ( ،وشعبة بن الحجاج )ت١٦٤هـ( ومالك بن انس
)ت١٧٩هـ( وعبد ﷲ بن المبارك ويحيــى بـن سـعيد القطـان )ت١٧٩ه ـ(
وسفيان بن عيينة )ت١٩٧هـ( ،وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي
ٔ
)ت١٩٨ه ـ ـ(،وعب ــد ال ــرحمن ب ــن عم ــرو االوزاع ــي)ت١٥٧ه ـ ـ( وع ــامر ب ــن
ٔ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراحيل الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبي)ت١٠٣ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( ،واي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
السختياني)ت١٣١هـ( ،وهشام بن عبد ﷲ الدسـتوائي )ت١٥٤ه ـ( .ممـا
ٔ
جعل هذه المرحلة بحق مرحلة البناء القوي المنيع ،ومرحلة التاصـيل،
ٔ
ووضــعت القواعــد لهــذا العلــم ،حتــى قــال ا ٕالمــام االوزاعــي" :كنــا نســمع
ٔ
الحـ ــديث فنعرض ـ ــه عل ـ ــى اص ـ ــحابنا كمـ ــا يع ـ ــرض ال ـ ــدرهم المزي ـ ــف عل ـ ــى
ٔ
الصــيارفه ،فمــا عرفــوا منــه اخــذنا ،ومــا تركــوه تركنــا" ) (٣٣وظهــر فــي الفتــرة
التخصــص فــي علــم واحــد مــن العلــوم ويعــد ا ٕالمــام الشــافعي)ت٢٠٤هـ ـ(
ٔ
اول م ــن ص ــنف وكـت ــب ف ــي قواع ــد عل ــم مص ــطلح الح ــديث ف ــي كـتاب ــه
ٔ
ٔ
ٔ
)الرسالة(.وهو كـتاب في اصله في اصول الفقه ،لكن حوى اهم مباحـث
مصــطلح الحــديث ،كشــرط الحــديث الصــحيح ،وشــرط حفــظ ال ـراوي،
والروايــة بــالمعنى ،وبحــث فــي الحــديث المرســل ،والحســن ،حتــى عــد
ٔبانــه ٔاول مــن صــنف بــذلك لكنــه لــم يكــن متخصصـ ًـا وال شـ ً
ـامال لــبعض
ً ٔ
ٔ
وتا ً
صيال ،وكان لهذه المرحلة التي برز فيهـا علـم الجـرح اثـ ًرا
العلوم تقعيد
ً
)(٣٤
واضحا في حفظ السنة النبوية .

المرحلة الثالثة

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٢

دراﺳﺎت

لقد تميزت هذه المرحلة التاريخية لعلم المصطلح بجهود زاخرة من
ٔ
ٔ
العلم ــاء ف ــي البح ــث والت ــاليف والتص ــنيف والنق ــد والتحري ــر ،حت ــى ان
الحافظ ابن حجر وصف كـتب هذه المرحلة بقولـه " :كـ ّل فـن مـن فنـون
الحـديث اال وقــد صـنف فيــه كـتابـ ًـا مف ً
ـردا" .ولــم تقتصــر هـذه المرحلــة علــى
ٕ
هــذه الكـتــب بــل كــان هنــاك مئــات مــن الكـتــب التــي صــنفت فــي الرجــال
ٔ
والثقات والضعفاء والطبقات واالطراف.
المرحلة الخامسة:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ
واﻟﻨﻀﺞ واﻻﻛﺘﻤﺎل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) ٦٠٠ﻫـ(
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ

وهــذه المرحلــة التاريخيــة مــن مراحــل هــذا العلــم بــالرغم مــن طولهــا
ٔ
ٔ
وامتــدادها ٕاال انهــا تعــد عالــة علــى المرحلــة الســابقة ،مــع االخــذ بالضــبط
ٔ
والنقــد والتمحــيص بــالرغم مــن كـثــرة العلمــاء ،وقــد اشــتهر التــاليف فــي
هذه المرحلة وجاءت هذه الكـتب لتسـتفيد مـن كـتـب المرحلـة السـابقة،
ٔ
فرتب ـ ــت ،وه ـ ــذبت،وحوت جمي ـ ــع م ـ ــا س ـ ــبقه .واطلـ ــق عليه ـ ــا المرحل ـ ــة
ٔ
التعليمية ،ومن اهم كـتب هذه المرحلة:
ٔ
علــوم الحــديث ،ويعــرف ب"مقدمــة ابــن الصــالح " ،تقــي الــدين ابــو
عم ـ ـ ـ ـ ــرو عثم ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــرحمن المش ـ ـ ـ ـ ــهور ب ـ ـ ـ ـ ــابن الص ـ ـ ـ ـ ــالح
ٔ
ّ
الشــهرزوري٦٤٣)،ه ـ( صــنفه عنــدما ولــي التــدريس بالمدرســة االشــرفية،
ويعـد العمــدة فــي هــذا الفــن ،وقــد جمــع ابــن الصــالح كـتابــه مــن تصــانيف
الخطي ــب البغ ــدادي ،ومعرف ــة عل ــوم الح ــديث للح ــاكم  ،وغيرهم ــا م ــن
العلماء ممن سـبقه فـي المرحلـة السـابقة ،فهـذبها وجمعهـا ،وكـان يمليهـا
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ٔ
الكـتــب المســتقلة التــي تجمــع قواعــد اصــول الحــديث مجــردة عــن غيرهــا
ٔ
بوصــفها علمـ ًـا قائمـ ًـا لذاتــه لــه منهجــه ومرتكزاتــه .وفــي هــذه المرحلــة بــدا
ٔ
االهتمــام فــي انــواع علــم المصــطلح المختلفــة ،وصــنف فــي جميــع هــذه
ٔ
االنــواع ،وبــرز لكــل نــوع علمــاء مصــنفين مختصــين ،بــرزوا فــي جانــب
ٔ
معين من هـذه الجوانـب ،مـع ان هـذه العلـوم كـثيـرة ومتنوعـة ،ال يمكـن
ٔ
ذكرهــا فــي هــذا البحــثٕ ،اذ انهــا ال تعــد وال تحصــى ،حتــى قــال عنهــا ا ٕالمــام
ٔ
محمد بن موسى الحازمي )ت٥٨٤هـ( " :علم الحديث يشتمل على انـواع
ٔ
كـثيــرة تبلــغ مائــة ،كــل منهــا علــم مســتقل لــو انفــق الطالــب فيــه عمــره لمــا
ٔ
ٔ
ٔ
ادرك نهايته" (٣٦).ومن اهم هذه العلوم المتعددة االنواع:
) (١علم الجـرح والتعـديل :علـم يبحـث عـن الـرواة مـن حيـث مـا ورد فـي
ٔ
ٔ
ٔ
شــانهم ممــا يشــينهم او يــزكيهم بالفــاظ مخصوصــة  ،وقــد تكلــم بــه
الكـثيــر ممــن اشــتغل بعلــم الحــديث ،وصــنف المصــنفات فــي ذلــك
ٔ
كالطبقــات الكبــرى البــن ســعد )ت٢٣٠ه ـ( ،وكـتــب التــاريخ الكبيــر
ٔ
)(٣٧
واالوسط والصغير للبخاري ،والتاريخ ليحيــى بن معين وغيره.
ٔ
) (٢علــم رجــال الحــديث :علــم يعــرف بــه رواة الحــديث مــن حيــث انهــم
ٔ
رواة للحــديث ،واول مــن عــرف عنــه االشــتغال بهــذا العلــم ،ا ٕالمــام
البخ ـ ــاري ،وص ـ ــنف في ـ ــه اب ـ ــن حب ـ ــان ف ـ ــي كـتابي ـ ــه المج ـ ــروحين،
والثق ـ ـ ــات ،واب ـ ـ ــن ع ـ ـ ــدي )ت٣٦٥ه ـ ـ ـ ـ( ف ـ ـ ــي كـتاب ـ ـ ــه الكام ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
)(٣٨
الضعفاء.
ٔ
) (٣عل ــم مختل ــف الح ــديث :عل ــم يبح ــث ف ــي االحادي ــث الت ــي ظاهره ــا
ٔ
التعــارض ،مــن حيــث ٕامكــان الجمــع بينهــإ ،امــا بتقييــد مطلقهــا،او
ٔ
تخصـ ــيص عامهـ ــا ،او حملهـ ــا علـ ــى تعـ ــدد الحادثـ ــة التـ ــي ورد فيهـ ــا
الحـ ــديث .وقـ ــد صـ ــنف فيـ ــه الشـ ــافعي )ت٢٠٤هـ ـ ـ( ،وابـ ــن قتيبـ ــة
)(٣٩
الدينوري )ت٢٧٦هـ(،وابن الجوزي )ت٥٩٧هـ(.
ٔ
) (٤علم علل الحديث  :علـم يبحـث فـي االسـباب الخفيـة الغامضـة التـي
ٔ
تقــدح فــي صــحة الحــديث مــن ان الظــاهر الســالمة منــه  ،كوصــل
منقطــع ،ورفــع موقــوف ،و ٕادخــال حــديث بحــديث  .وممــن صــنف
)(٤٠
علي بن عمر الدارقطني ت)٣٨٥هـ( .
) (٥علــم غريــب الحــديث :علــم يبحــث فيمــا وقــع فــي مــتن الحــديث مــن
لفظ ــة غامض ــة بعي ــدة ع ــن الفه ــم لقل ــة اس ــتعمالها ،ومم ــن ص ــنف
)(٤١
الزمخشري )ت٥٣٨هـ(
ٔ
) (٦عل ـ ــم ناس ـ ــخ الح ـ ــديث ومنس ـ ــوخه  :عل ـ ــم يبح ـ ــث ع ـ ــن االحادي ـ ــث
المتعارض ــة الت ــي ال يمك ــن التوفي ــق بينه ــا م ــن حي ــث الحك ــم عل ــى
ٓ ٔ
ٔ
بعضها انه ناسخ ،وعلى بعضها االخر انه منسوخ ،فما ثبـت تقدمـه
ٔ
يقال له منسوخ ،وما ثبت تاخره يقـال لـه ناسـخ .وممـن صـنف فيـه
ٔ
)(٤٢
احمد بن ٕاسحاق الدينوري )ت٣١٨هـ( .
ٔ
ٕاضــافة ٕالــى مجموعــة كبيــرة زاخــرة مــن امهــات الكـتــب ،والمؤلفــات
المتنوع ــة ف ــي ف ــن مص ــطلح الح ــديث ،والت ــي تع ــد بح ــق م ــن المؤلف ــات
الجامعة التي ٔاصبحت مصد ًرا ٔا ً
ساسيا لكل من صنف فـي هـذا العلـم مـن
ٔ
ٔ
المراح ـ ــل المت ـ ــاخرة حت ـ ــى ايامن ـ ــا ه ـ ــذهٕ ،اذ نض ـ ـ ـجت العل ـ ــوم واس ـ ــتقر
ٔ
االصــطالح وصــنفت الكـتــب والمصــنفات ،وقــد امتــازت هــذه الكـتــب انهــا
ٔ
لم تكن متكررة لما قبلها .ومن اهم هذه الكـتب والمصنفات:
ٔ
) (١المحــدث الفاصــل بــين الـراوي والــواعي ،القاضــي ابــو محمــد الحســن
ٔ
بن عبد الـرحمن بـن خـالد الرامهرمـزي )ت٣٦٠ه ـ( والـذي يعـد اول
ٔ
مص ــنف ف ــي ه ــذا المج ــال ،لكن ــه ل ــم يس ــتوعب فق ــد جم ــع ابح ــاث
المصــطلح ،فقــد كانــت البدايــة ،ومــا زال التصــنيف فــي هــذا العلــم
ينمو.

ٔ
) (٢معرفــة علــوم الحــديث ،ابــو عبــد ﷲ ،محمــد بــن عبــد ﷲ بــن منيــع
ٔ
الحاكم النيسابوري )ت٤٠٥هـ(  .جمـع فيـه ابحـاث مختلفـة فـي هـذا
ٔ
الفن ،لكنه لم يهذب هـذه االبحـاث ،ولـم يرتبهـا الترتيـب المطلـوب
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
مع انه تميز بانه اول من اوجد التعريف لمصطلحات علـم مصـطلح
الحديث.
ٔ
) (٣المس ـ ـ ــتخرج -بكس ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـراء -عل ـ ـ ــى كـت ـ ـ ــاب الح ـ ـ ــاكم ،اب ـ ـ ــو نع ـ ـ ــيم
ٔ
ٔ
االص ـ ــبهاني،احمد ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ )ت٤٣٠ه ـ ـ ـ( ،عم ـ ــل عل ـ ــى كـت ـ ــاب
ٔ
ً
مستخرجا زاد فيه اشياء على ما كـتبه.
الحاكم
ٔ
ٔ
) (٤الكـفاية في معرفة قوانين الرواية ،ابو بكـر احمـد بـن علـي بـن ثابـت
البغــدادي)ت٤٦٣ه ـ( ،وهــو كـتــاب جــامع لمســائل هــذا الفــن ،بــين
ٔ
في ــه الق ــوانين المهم ــة ف ــي الرواي ــة ،وتن ــوع ف ــي ك ــل ن ــوع م ــن ان ــواه
مصطلح الحديث.
ٔ ً ٔ
ٓ
ٔ
يضا البي بكـر احمـد بـن ثابـت
) (٥الجامع الداب الشيخ والسامع ،وهو ا
ٓ
ٔ
البغ ــدادي ،جم ــع في ــه االداب الت ــي ينبغ ــي ان يتحل ــى به ــا ك ــل م ــن
طالــب العلــم والمــتعلم .وقــد اشــتهر الخطيــب البغــدادي بكــل فـ ّـن
ً
فنا اال له بـه كـتاب ًـا ً
مفردا،حتـى
من فنون علم الحديث ،حتى ال تجد ٕ
ٔ
ٔان ٔاكـثر من جاء بعده كانوا ً
عياال عليه ،فكـان كمـا قـال الحـافظ ابـو
بكــر نقطــة محمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي )ت٦٢٩هـ ـ(  :كــل مــن
ٔ
)(٤٣
انصف علم المحدثين بعد الخطيب عيال علي كـتبه.
ٓ
) (٦ا ٕال لماع في اداب الرواية وتقييـد السـماع ،القاضـي عيـاض بـن موسـى
اليحصبي )ت (٥٤٤اقتصر فيه على الضبط وتقييد السماع.
ٔ
) (٧ما ال يسـع المحـدث جهلـه ،ابـو حفـص عمـر بـن عبـد المجيـد القرشـي
ٔ
الميانجي )ت٥٨٠هـ( مختصرة لكنها لها اهميتها في موضوعاتها.
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ﻋﺼﺮ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺠﻤﻮد

ٕاذ توق ــف االجته ــاد ف ــي مس ــائل العل ــم واالبتك ــار والتص ــنيف دون
اجته ــاد ف ــي مس ــائل العل ــم ،وق ــد امت ــد ذل ــك ٕال ــى مطل ــع الق ــرن الهج ــري
)(٤٦
الحالي
المرحلة السابعة:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺘﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻬﺠﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ

ٔ ٔ
فقد تنبهت االمة لالخطار نتيجة اتصـال الغـرب بالشـرق  ،والصـدام
العنيــف العســكري والفكــري  ،وقــد وضــعت الدســائس واثيــرت شــبهات
ٔ ٔ
حــول الســنة اقتضــت تــاليف ابحــاث حولهــا  ،كمــا اقتضــى تجديــد طرائــق
)(٤٧
التدوين في علوم الحديث
ٔ
ومــن هــذه التصــانيف فــي الم ــرحلتين االخي ـرتين م ــن مراح ــل ه ــذا
جمل ــة كـثي ــرة ومتنوع ــة س ــنذكر بع ــض الش ــيء ع ــن بعض ـ ًـا م ــن الكـت ــب
ٓ
الحديثة بشيء من التوضيح مع ذكر بعضها االخر.
) (١االقتراح ،تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد )ت٧٠٢هـ(.
ٔ
) (٢الخالص ــة ف ــي اص ــول الح ــديث ،ش ــرف ال ــدين حس ــن ب ــن محم ــد
ّ
الطيبي )٨١٦هـ( .
ٔ
ٔ
) (٣تنقــيح االنظــار ،محمــد بــن ٕاب ـراهيم المعــروف بــابن الــوزير الزيــدي
ٔ
)ت٨٤٠ه ـ ـ ـ( وق ـ ــد ش ـ ــرحه محم ـ ــد ب ـ ــن ٕاس ـ ــماعيل االمي ـ ــر الحس ـ ــني
ٔ
الصنعاني )ت١١٨٢هـ(.لكـتابه توضيح االفكار.
) (٤المختصـ ــر للشـ ــريف الجرجـ ــاني )ت٨١٦هـ ـ ـ(  ،شـ ــرحه محمـ ــد بـ ــن
ٔ
عبــدالحي اللكنــوي )١٣٠٤ه ـ( ســماه "ظفــر االمــاني بشــرح خالصــة
الجرجاني ".
ٔ
ٔ
ٔ
) (٥نخبــة الفكــر فــي مصــطلح اهــل االثــر ،للحــافظ احمــد بــن علــي بــن
حجــر العســقالني )ت ٨٥٢ه ـ ـ ( ســماها "نخبــة الفكــر فــي مصــطلح
ٔ
ٔ
ٔ
اهـ ــل االث ـ ــر" – ابـ ــن حجـ ــر – جـ ــزء صـ ــغير جـ ــدا لكـ ــن مـ ــن انفـ ــع
ٔ
المختصرات واجودها ترتيبا ،وقد شرحها في كـتـاب " نزهـة النظـر "
وق ــد لق ــي ه ــذا الكـت ــاب ش ــروحات ،وحواش ــي علي ــه بش ــكل واس ــع
وكبي ــر ،فم ــن الحواش ــي حاش ــية للق ــاني المت ــوفي )ت١٠٤١ه ـ ـ(،
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ٔ
علــى طالبــه بالمدرســة االشــرفية ،فلــم تكــن قــد ظهــرت بمظهــر المصــنف
ٔ
والمرتب والمنسق ،حيـث انـه لـم يـذكر مـا لـه عالقـة بالسـنة وحـده ،ومـا
ٔ
يتعلق بالمتن وحده ،ولـم يفصـل بـين كيفيـة التحمـل واالداء ،وبـين مـا
يخـ ــص صـ ــفات الـ ــرواة وحـ ــدهٕ .اذ حـ ــرص علـ ــى ٕالقـ ــاءه علـ ــى طالبـ ــه فـ ــي
المدرسة ،فقد جمع ما تفرق في مؤلفات مـن سـبقه ،وضـم ٕاليـه مـا يجـب
ضمه من الفوائد ،ومع ذلك فقد اشتمل كـتابه على خمسـة وسـتين نوع ًـا
ٔ
من انواع العلوم الخاصة بعلم المصطلح .وقـد جـاء ا ٕالمـام السـيوطي مـن
بع ــده فاعت ــذر ف ــي كـتاب ــه الت ــدريب ع ــن اب ــن الص ــالح ف ــي ع ــدم ترتيب ــه
ٔ
وتنســيقه فقــال" :بانــه جمــع متفرقــات هــذا الفــن مــن كـتــب مطولــة .وقــد
وج ـ ــد ه ـ ــذا الكـت ـ ــاب العناي ـ ــة والرعايـ ـ ـة م ـ ــن حي ـ ــث الش ـ ــرح والتوض ـ ــيح
ٔ
والنظم،جهــودا متعــددة مــن العلمــاء ،حتــى ان كــل مــن خلفــه ســار علــى
ذلــك ،فمــنهم شــرحه ،ومــنهم مــن نظمــه ،ومــنهم مــن اختصــره ،ومــنهم
مــن اقتصــر علــى بعــض مــا جــاء فيــه ،ومــنهم مــن اســتدرك عليــه بعــض مــا
فاتـه وجعـل لــه حواشـي ،فكـان هــذا الكـتـاب ح ً
ـدثا جديـ ًـدا شـغل العلمــاء
والب ــاحثين ،وفي ــه ق ــال الحـ ـافظ اب ــن حج ــر :ف ــال يحص ــى ك ــم ن ــاظم ل ــه
ومختصر ،ومستدرك عليه ومقتصر ،ومعارض له ومنتصر".
وممن شرحه واختصره مع التهذيب والزيادات البلقيني )ت٨٠٥هـ(
فــي كـتــاب ســماه " محاســن االصــطالح وتضــمين كـتــاب ابــن الصــالح "،
ٔ
ومم ــن ش ــرح كـتاب ــه وعل ــق علي ــه الح ــافظ اب ــو الفض ــل عب ــد ال ــرحيم ب ــن
الحســين العراقــي)ت٨٠٦ه ـ ـ( فــي كـتــاب ســماه "التقييــد وا ٕاليضــاح لمــا
ٔ
ٔ
اطلــق واغلــق مــن علــوم ابــن الصــالح" .وهــو شــرح نفــيس قــيم قــدم فيــه
ٔ
ٕايضـ ـ ــاحات وتفسـ ـ ــيرات وزي ـ ـ ــادات اض ـ ـ ــافت ٕالـ ـ ــى الكـتـ ـ ــاب كـثي ـ ـ ـ ًرا م ـ ـ ــن
ٔ
ا ٕاليضـ ـ ــاءات .ونظمـ ـ ــه فـ ـ ــي كـتابـ ـ ــه " الفيـ ـ ــة الحـ ـ ــديث " وزاد عليـ ـ ــه فـ ـ ــي
ٔ
ٔ
الفيتــه"نظــم الــدرر فــي علــم االثــر "وشــرحها بشــرحين مطــول ومختصــر،
ٔ
والمختصــر ســماه" فــتح بشــرح الفيــة الحــديث " ،وعلــى شــرحه حاشــية
لبرهان الدين عمر البقـاعي )ت٨٨٥ه ـ( بلـغ بهـا نصـفه ،وتسـمى" النكـت
ٔ
الوفيــة بمــا فــي شــرح اال لفيــة" .وحاشــية لقاســم بــن قطلوبغــا )ت٨٧٩ه ـ(.
وممــن شــرحها محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي )ت٩٠٢ه ـ( فـي كـتــاب
ٔ
ٔ
ســماه "فــتح المغيــث شــرح الفيــة الحــديث" ،وهــي مــن اوفــى الشــروح٠
ومم ــن ش ــرحه ج ــالل ال ــدين عب ــد ال ــرحمن ب ــن الكم ــال الس ــيوطي )ت
٩١١ه ـ( فــي كـتــاب ســماه "تــدريب الـراوي" ويعتبــر شـ ً
ـرحا للتقريــب علــى
الخصوص ثم لكـتاب ابن الصالح وغيره من كـتب الفن على العموم.
ٔ
فمــن ثــم جــاء كـتــاب "التــدريب" اوفــى مــا كـتــب فــي علــم مصــطلح
ٔ
ٔ
الحــديث و اصــوله ،وعليــه المعــول لكــل مــن الــف فــي الفــن بعــده  .وقــد
ٔ
اكـث ـ ــر في ـ ــه م ـ ــن النق ـ ــول والنص ـ ــوص .تارك ـ ـ ًـا لم ـ ــن ج ـ ــاء بع ـ ــده التحقي ـ ــق
ٔ
والتمحــيص .والموازنــة والتــرجيحٕ .اضــافة ٕالــى ان الســيوطي كــان قــد قــام
بــنظم كـتــاب ابــن الصــالح شــع ًرا بمنظومــه ســماها " نظ ـم الــدرر فــي علــم
ٔ
ٔ
االثــر " وشــرحها بشــرح ســماه " قطــر الــدرر" ،ونظمــه فــي كـتابــه " الفيــة
الحـ ــديث " وشـ ــرحها بنفسـ ــه ،وممـ ــن شـ ــرحه الشـ ــيخ زكريـ ــا ٔاالنصـ ــاري
ٔ
)ت٩٢٨هـ ـ( فــي كـتــاب ســماه " فــتح البــاقي شــرج الفيــة العراقــي " وعلــى
ٔ
شرحه حاشية لعلي بن احمد العدوي )ت١١٨٩هـ( في مجلد واحد.
ٔ
ٔ
امــا اختصــار الكـتــاب فقــد اختصــره ابــو زكريــا محيـ ــي الــدين النــووي
)ت٦٧٦ه ـ( فــي كـتــاب ســماه "ا ٕالرشــاد" ،واختصــر المختصــر فــي كـتــاب
سماه"التقريـب والتيسـير لمعرفـة سـنن البشـير النـذير" ،وممـن اختصـره
تقــي ال ــدين بــن دقيــق العيــد )ت٧٠٢هـ ـ( فــي كـتابــه"االقت ـراح فــي بي ــان
االصــطالح" ،وممــن اختصــره بــدر الــدين محمــد بــن ٕاب ـراهيم بــن جماعــة
الكنـ ــاني )ت٧٣٣هـ ـ ـ( فـ ــي كـتـ ــاب سـ ــماه "المنهـ ــل الـ ــروي فـ ــي الحـ ــديث

النب ــوي" ،ومم ــن اختص ــره الح ــافظ عم ــاد ال ــدين ٕاس ــماعيل ب ــن كـثي ــر
الدمشــقي )ت٧٧٤ه ـ( فــي كـتــاب ســماه " الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار
الح ـ ــديث" ،حي ـ ــث اس ـ ــتدرك علي ـ ــه اس ـ ــتدراكات نافع ـ ــة ،وب ـ ــين بع ـ ــض
ٔ
الزيــادات والتوضــيحات الهامــة ،وقــد شــرحه احمــد محمــد شــاكر .وممــن
ٔ
اختصــره ابــو حفــص س ـراج الــدين عمــر بــن رســالن بــن نصــير البلقينــي
)ت  ٨٠٥ه ـ( فــي كـتــاب ســماه" :محاســن االصــطالح فــي تضــمين كـتــاب
ٔ
ٔ
اب ــن الص ــالح" ومم ــن اختص ــره اب ــو الفض ــل احم ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر
العسقالني المصـري)ت ٨٥٢ه ـ ( كـتـاب سـماه "نخبـة الفكـر فـي مصـطلح
ٔ
ٔ
)(٤٤
اهل االثر" وله كـتاب "النكت على ابن الصالح" .
وبــالرغم مــن العنايــة واالهتمــام بكـتــاب ابــن الصــالح المتقــدم الــذكر
فقد تميز بمميزات عده في هذه المرحلة منها:
ً ٔ
نوعا من انواع علم مصطلح الحديث.
 -١اشتماله على خمسة وستين
ٔ
ٔ
 -٢االستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من اقوالهم الماثورة.
ٔ
 -٣ضبط التعاريف وحررها ،واوضح مصطلحات لم يصرح بها قبله.
 -٤هذب عبارات المتقدمين وبين وجوه االعتراض على بعضها.
ٔ
)(٤٥
 -٥عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال العلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتحقيق والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجيح.
المرحلة السادسة:

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

دراﺳﺎت

ٔ
وحاشـ ــية البـ ــن قطلوبغـ ــا .ومـ ــن الشـ ــروح  :المصـ ــنف  ،علـ ــي بـ ــن
ســلطان القــارئ )ت١٠١٤ه ـ(  ،و"اليواقيــت والــدرر فــي شــرح نخبــة
ٔ
االثر" عبدالرؤوف المناوي)،ت ١٠٢١هـ( ،تحقيق :مرتضـى الـزين
احم ـ ـ ـ ـ ــد " وبهج ـ ـ ـ ـ ــة النظ ـ ـ ـ ـ ــر" محم ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــادق ب ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد ﷲ
الســندي).ت١١٣٨ه ـ( وقــد نــال ترتيــب ابــن حجــر وتحريــره موضــع
ٕاعجـ ــاب العلمـ ــاء ،ممـ ــا كـ ــان جعلهـ ــم يقبلـ ــون عليـ ــه فـ ــي الـ ــدروس
والشروح واالختصار.
) (٦مقدمــة فــى اصــول الحــديث ،المحــدث الجليــل الشــيخ عبــد الحــق
الدهلوى )ت ١٠٥٢هـ( ،تقديم و تعليق :سلمان الحسينى ْ
الندوى
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) (٧المنظومــة البيقونيــة ،عمــر بــن محمــد بــن فتــوح البيقـوني الدمشــقي
)ت١٠٨٠هـ( ،شرحها محمد بن صـعدان الحـاجري )ت١٢٢٩ه ـ(،
وشــرحها محمــد بــن صــديق بــن حســن بــن خــان البخــاري القنــوجي
)ت١٤٠٧هـ(بكـتاب سماه " شرح العرجون في شرح البيقون" .
) (٨قواعد التحديث من فنون مصـطلح الحـديث ،الشـيخ محمـد جمـال
الدين القاسمي )ت١٣٣٢هـ( جمع فيه فوائد جمـة عبـارة عـن نقـول
من كالم العلماء السابقين في هذا العلم  ،وله فيها فضل الترتيب
والتبويب ،والجمع والتهذيب ،والترجيح ٔا ً
حيانا.
) (٩توجيــه النظــر ٕالــى ٔاصــول ٔاالثــر ،الشــيخ طــاهر بــن صــالح الجزائــري
)ت١٣٣٨ه ـ( جمــع فيــه الخالصــة مــن ٔاقــوال العلمــاء الســابقين فــي
عرضا ً
علم مصطلح الحديث وعرض علوم الحديث ً
دقيقا.
) (١٠الطراز الحديثٔ ،البي الفضل الجيزاوي شيخ الجامع ٔاالزهر ً
سابقا.
ٔ
) (١١مفتـاح السـنة او " تـاريخ فنـون الحـديث" للشـيخ محمـد عبـدالعزيز
الخولي وهو كـتاب وسـط ونـافع ومفيـد عـرض فيـه لمنزلـة السـنة مـن
ٔ
ٓ
ٔ
القـران وابتـداء التـدوين ،واشـهر الكـتـب المؤلفـة فـي القـرون االولـى
والسيما القرن الذهبي لتدوين كـتب الحـديث ودواوينـه وهـو القـرن
الثالث ،كما عرض فيه لتواريخ علوم الحديث.
ٔ
) (١٢احسن الحديث  .للعالمة الشـيخ عبـد الـرحمن المحـالوي ،اختصـر
فيه البيقونية وشروحها وحواشيها.
) (١٣مصطلح الحديث للعالمة الشيخ عبد الغني محمـود  ،اختصـر فيـه
النخبة وشروحها.
ٔ
ٔ
) (١٤االس ــلوب الح ــديث ف ــي عل ــوم الح ــديث " للعالم ــة الش ــيخ " ام ــين
الشــيخ"  .اعتمــد فيــه علــى كـتــب الســابقين والســيما كـتــاب " ظفــر
ٔ
ٓ
االماني" شرح مختصر الجرجاني" و" مفتاح السنة " وذكـر فـي اخـره
ٔ
جمل ـ ــة ع ـ ــن االحادي ـ ــث المش ـ ــكلة وا ٕالجاب ـ ــة عنه ـ ــا وع ـ ــدتها واح ـ ــد
وعشرون ً
حديثا.
) (١٥ضوء القمر في توضيح نخبة الفكر"و " الموجز فـي علـوم الحـديث"
ٔ
الشيخ " محمد بن علي احمدين ".
) " (١٦المنهــل الحــديث فــي علــوم الحــديث" للعالمــة الشــيخ محمــد بــن
عبد العظيم الزرقاني.
) (١٧الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعــديل ل ٕالمــام " اللكنــوي " ،وفيــه
ٔ
عرض جيد البحاث هذا العلم.
ٔ
ٔ
ٔ
) (١٨االجوبــة الفاضــلة لالســئلة العشــرة الكاملــة" للكنــوى" ايضــا ،وفيــه
ٔ
ٕاجابــات علــى اســئلة عشــرة تتعلــق بعلــوم الحــديث ،منهــا مــا يتعلــق
بالصــحيح والحســن فــي كـتــب الســنن والمصــنفات والمســتدركات،
ٔ
ومنها ما يتعلق بدرء التعارض بين اقوال المحدثين.

ٔ
) (١٩قواع ـ ــد ف ـ ــي عل ـ ــوم الح ـ ــديث " للعالم ـ ــة " ظف ـ ــر احم ـ ــد العثم ـ ــاني
ٔ
ٔ
التهــانوي ،تحقيــق عبــدالفتاح ابــي غــدة ".والســبب فــي تــاليف هــذا
الكـتــاب هــو مــا وقــع فــي الهنــد مــن طعــن بعــض النــاس بالعلمــاء،
ٔ
ٔ
فــالف كـتابــه ٕاعــالء الســنن ســماه بعــد ذلــك الشــيخ عبــد الفتــاح ابــو
ٔ
غ ــدة "قواع ــد ف ــي عل ــوم الح ــديث" بع ــد اذن المؤل ــف ،وه ــو كـت ــاب
عظيم النفـع وا ٕالفـادة ،جميـل الترتيـب والنظـام ،فريـد المعرفـة فـي
كـثي ــر م ــن جوانب ــه وفص ــوله ،ت ــدارك ب ــه مؤلف ــه قس ـ ًـما كبي ـ ـ ًرا م ــن
المباحــث المغفلــة فــي كـتــب مصــطلح الحــديث وعلومــه ،فنظمهــا
ٔ
ٔ
خيــر تنظــيم ،وقعــدها احســن تقعيــد ،تصــحبها ادلتهــا وشــواهدها
وامتـ ــاز باالسـ ــتقراء واالستقصـ ــاء لكـثيـ ــر مـ ــن المسـ ــائل فيـ ــذكر فيـ ــه
ٔ
ٔ
مس ــائل ش ــائكة ومستعص ــية م ــن ان ــواع مص ــطلح الح ــديث ق ــل ان
ٔ
تجــدها عنــد المعاصــرين ،فقــد اســتطاع ان يجمــع قسـ ًـما كبي ـ ًرا مــن
المباحث المغفلة في كـتب المصطلح ،فنظمها خير تنظيم.
) (٢٠المنهج الحديث في علوم الحديث " للدكـتور الشـيخ " محمـد محمـد
الس ــماحي" ،قص ــد في ــه ٕال ــى ٕاع ــداد موس ــوعة جامع ــة ف ــي عل ــوم
ً
الحديث.
) (٢١مقاصـد الحـديث فـي القـديم والحـديث " للـدكـتور الشـيخ " مصـطفى
ٔ
ٔ
ٔ
امين التازي" وهو يتالف من جزاين عـرض فيهمـا لمسـائل مـن هـذا
ٔ
العلــم ،وهــو فــي عرضــه يتميــز بسالســة العبــارة وجمــال االســلوب
ودقة التحقيق.
) (٢٢الوس ــيط ف ــي عل ــوم ومص ــطلح الح ــديث " لل ــدكـتور الش ــيخ " محم ــد
ٔ
محمــد ابــو شــهبة " وهــو خالصــات محــررة لمــا يوجــد فــي متفرقــات
كـتب الفـن مـن لـدن الرامهرمـزى ٕالـى عصـرنا هـذا  .كمـا يقـول الشـيخ
رحمه ﷲ.
ٔ
) (٢٣اصول الحديث :علومـه ومصـطلحه للـدكـتور محمـد عجـاج الخطيـب
ٔ
ٔ
وق ــد تنـ ــاول في ــه اهـ ــم القواعـ ــد واالس ــس التـ ــي اتبع ــت فـ ــي قبـ ــول
ٔ
الح ــديث ورده ،وف ــي تحمل ــه وادائ ــه ،وم ــا يلح ــق به ــذا م ــن عل ــوم
ٔ
مختلفة تتعلق باحوال الرواة والمرويات ،وما يترتب على ذلك مـن
ٔ
احكام بين القبول والرد.
) (٢٤علوم الحديث ومصطلحه للدكـتور صبحي الصـالح ،وهـو كـتـاب كمـا
ق ــال ص ــاحبه يجم ــع طائف ــة م ــن المباح ــث العلمي ــة ت ــنفض غب ــار
ٔ
ٔ
الســنين عــن تراثنــا الخالــد ،وتعــرض انفــس روائــع الفكــر باســلوب
ٓ
ٔ
واضــح بســيط اقــرب ٕالــى ذوق العصــر ،ثــم هــو يجمــع فــي ان واحــد
ٔ
بين التاليف والتحقيق  ،ويحاول ٕاحكام الـربط بـين النتـاج القـديم
والم ـ ـنهج الجديـ ــد فقـ ــد درس فيـ ــه المؤل ــف علـ ــوم الحـ ــديث دراسـ ــة
ٔ
تحليليــة ،وحــاول ان يســتخلص مــن ذلــك المقــاييس النقديــة التــي
نــادى بهــا علماؤنــا مــن خــالل المصــطلحات الكـثيــرة المتفرقــة ،وقــد
ٔ
عقــد فــي نهايــة خاتمــة ح ــوالي احــد عشــرة ص ــفحة اســتخلص منهــا
ٔ
مــنهج المحــدثين فــي النقــد ،وبــين ان مــنهجهم قــائم علــى تمحــيص
الحق ــائق ال عل ــى تنمي ــق المظ ــاهرٕ ،اذ المض ــمون ه ــو ال ــذي يعن ــي
ٔ
هـ ــؤالء ،وتعـ ــرض لشـ ــبهات المستشـ ــرقين ال ـ ــذين قـ ــالوا ان علمـ ــاء
الحديث اهتموا بالشكل دون المضمون) .انظر ص ٣٠٦من الكـتاب(
) (٢٥مـنهج النقـد فـي علـوم الحـديث للـدكـتور نـور الـدين عتـر ،وهـو يمتـاز
بمميـزات كـثيــرة ،منهــا حســن التقســيم والتفصــيل ،ودقــة التحريــر
ٓ
ٔ
لالقوال واالراء التـي كـثـرت فيهـا الخالفـات ،وعمـق الـرد علـى بعـض
ٓ
ٔ
االراء االستش ـراقية التــي لــم تقــم علــى اســاس علمــي ســليم ،حيــث
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دراﺳﺎت

ابتك ـ ــر في ـ ــه تقس ـ ـ ً
ـيما جدي ـ ـ ًـدا لعل ـ ــوم الح ـ ــديث ف ـ ــي نظري ـ ــة علمي ـ ــة
متكاملة ،وفي الكـتاب دراسة تاريخية الدوار علوم الحديث.
ٔ
ٔ
) (٢٦لمح ـات ف ــي اص ــول الح ــديث لل ــدكـتور محم ــد ادي ــب ص ــالح ،وه ــو
كـتاب يمتاز بحسن العرض وعمق الفكرة وغزارة الفائدة.
ٔ
) (٢٧يس ــال ع ــن الح ــديث النب ــوي مص ــطلحه ،بالغت ــه ،علوم ــه ،كـتب ــه.
محمـ ــد الصـ ــباغ ،وفيـ ــه خالصـ ــة علـ ــم لمصـ ــطلح وكـتبـ ــه لكنـ ــه لـ ــم
يستوعب جميع مسائل الحديث ،و ٕانما ذكر هذه المسائل فقط.
) (٢٨تيسـ ــير مصـ ــطلح الحـ ــديث د .محمـ ــود الطحـ ــان ،يمتـ ــاز بس ـ ــهولة
ٔ
العبـارات والتلخـيص واالسـتيعاب لجميـع ابحـاث المصـطلح بشــكل
مختصر ،حيث سهل ويسر فهم هذا الفـن علـى المبتـدئين وال يـذكر
ٔ
الخالفات ،وال االقوال في المسائل المختلف فيها.
ٔ
ٔ
) (٢٩المنهــل اللطيــف فــي اصــول الحــديث ،القواعــد االساســية فــي علــم
مصطلح الحديث محمد بن علوي المالكي الحسنى.
) (٣٠ا ٕاليضــاح فــي علــوم الحــديث و االصــطالح ،دكـتــور مصــطفى ســعيد
الخن ودكـتور بديع السيد اللحام.
ٔ
وهن ــاك كـت ــب اخ ــرى للمعاص ــرين ف ــي ه ــذا الف ــن ،وهك ــذا توال ــت
سلســلة هــذا العلــم متــواترة لحمــل الحــديث النبــوي وتبليغــه علمـ ًـا وعمـ ًـال
ودراســة وشـ ً
ـرحا ،منــذ عهــده صــلى ﷲ عليــه وســلم ٕالــى عصـرنا الحاضــر،
ٔ
ٔ
ٔ
ويســتطيع اي ٕانســان فــي اي وقــت ان يجــد الســبيل ٕالــى معرفــة الحــديث
الصحيح وتمييزه عن غير الصحيح ،حيث كانت كل مرحلـة تتعامـل مـع
مس ــتجدات وقته ــا ،فتض ــع له ــا الض ــوابط المناس ــبة والع ــالج الص ــحيح.
فكانت الضوابط والمؤلفات تواكب هذا التغير.

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
وفي النهاية اسال ﷲ ان ينفعنا بما تعلمنا ،وان يعلمنا ما ينفعنا
ٕانه سميع مجيب الدعوات ،والحمد هلل رب العالمين
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١جــامع الترمــذي – العلــم -بــاب  (٢٦٦٣) ٣٤\٥ - ٧ســنن ابــن ماجــة مــا جــاء فــي
الحث على تبليغ السماع  ٨٤\١مسند ٔاحمد ٨٠\٤، ٤٣٧\١
) (٢صــحيح مســلم بشــرح النــووي – المقدمــة  -تغلــيظ الكــذب علــى رســول ﷲ صــلى
ﷲ عليه وسلم (٢٢)٦٤/١
) (٣رواه صحيح مسلم  -المقدمة  -النهي عن الحديث بكل ما سمع ١١/١
) (٤مسند ٔاحمد ١١/٥
) (٥صــحيح مســلم  -المقدمــة، ٩/١ -عــن ســمرة بــن جنــدب والمغيــرة بــن شــعبة،
والترمذي _العلم -ما جاء فيمن يروي ً
حديثا وهو يرى ٔانه كـذاب ٢٢٦٦٢سـنن ابـن
ماجة , ٣٩مسند ٔاحمد ١٤،١٩،٢٠/٥
) (٦تذكرة الحفاظ  ٢/١شمس الدين الذهبي تحقيق المعلمي اليماني
) (٧موسوعة الحديث الشريف
) (٨تدريب الراوي  ٤٠\١منهج النقد في علوم الحديث .٢٧
ٔ
) (٩تدريب الراوي  ٤٠/١فتح المغيث توضيح االفكار ٦٠\١
) (١٠الكـفايــة فــي علــم الروايــة ، ٧\٣اختصــار علــوم الحــديث  ، ١٨علــوم الحــديث
ومصــطلحه  ١٠٨صــبحي الصــالحٔ ،اصــول الحــديث علومــه ومصــطلحه محمــد عجــاج
الخطيب ط ٤ص ، ٤٥منهج النقد في علوم الحديث نور الدين عتر . ٣٢
) (١١مقدمة تدريب الراوي عبد الوهاب عبد اللطيف ص.٥
) (١٢سبق تخريجهٔ .وانظر :علوم الحـديث ومصـطلحه د صـبحي الصـالح  ، ١٥مـنهج
النقد في علوم الحديث نور الدين عتر ٔ ٣٤اصول الحديث محمد عجاج ص١٠
ٔ
) (١٣ص ــحيح مس ــلم المقدم ــة )  ،(١٤/١وس ــنن ال ــدارمي ) رق ــم  ،(٤٢٥واب ــن اب ــي
حاتم في الجرح والعديل ) (١٥/٢
) (١٤مقدمة صحيح مسلم  ١٥|١ابن ٔابي حاتم ٣١|٢
) (١٥منهاج السنة النبوية . ٣٧\٧
) (١٧الكـفاية في علم الرواية ١١٧
) (١٨الموضوعات
) (١٩صـحيح البخــاري ـ العلــم –تعليقـ ًـا بصـيغة الجــزم  ١٧-١وانظـر شــرح القســطالني
 ،١٧٧-١تذكرة الحفاظ . ٤٣/١معرفة علوم الحديث للحاكم .٩
) (٢٠جــامع الترمــذي -الف ـرائض –بــاب  (٢١٠٥) ٤٢٠/٤ ١٠معرفــة علــوم الحــديث
للحاكم .١٥
) (٢١صحيح البخاري مـع الفـتح –االسـتئذان – التسـليم واالسـتيذان ثالثـا ٣١/١١
)(٥٤٢٦
ٔ
) (٢٢مسند احمد  ٥٦ ،٢،٤٧والترمذي  ٤٠٦وسنده صحيح
) (٢٣السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ١١٥-١١٢
) (٢٤صحيح مسلم بشرح النووي -المقدمة -بيان ٔان ا ٕالسناد من الدين . ٧٨\١
) (٢٥مسلم في المقدمة  ،الطالق ٔ ١٩٤/٤ابو داود  , ٨٨/٢النسائي ١١٦/٢
) (٢٦مقدمة صحيح مسلم
) (٢٧صـ ــحيح البخـ ــاري  ١٥١\٣وانظـ ــر الفكـ ــر المنهجـ ــي عنـ ــد المحـ ــدثين د همـ ــام
ص ٥٥وانظر ٕالى كـتاب بـدر الـدين الزركشـي فـي كـتابـه "ا ٕالجابـة ٕاليـراد مـا اسـتدركـته
عائشة على الصحابة
) (٢٨صحيح مسلم  ، ١٣\١والصعب  :الجمل الذي ال يركب
) (٢٩الفكر المنهجي عند المحدثين د همام سعيد٥٦
) (٣٠صــحيح مســلم فــي مقدمــة )  ، (١٣-١٢/١والــدارمي فــي الســنن ) رقــم ،٤٣٢
(٤٣٣
) (٣١المــدخل ٕالــى علــم الحــديث د .نــور الــدين عتــر بمقدمــة كـتــاب علــوم الحــديث
ٔ
البن الصالح المكـتبة العلمية بالمدينة ط. ٢،١٩٧٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
فقـ ــد تعرفنـ ــا وهلل الحمـ ــد والمنـ ــة،من خـ ــالل البحـ ــث علـ ــى تـ ــاريخ
ٔ
مص ــطلح الح ــديث ومراحل ــه الت ــي م ــر به ــا عب ــر العص ــور ،ومن ــذ نش ــاته
ٔ
ٔ
االول ــى ،وان ك ــل مرحل ــة كان ــت تتعام ــل م ــع مس ــتجدات وقته ــا  ،تض ــع
ٔ
الضــوابط والقواعــد لتلــك الفتــرة ،وان العلمــاء قــد بــذلوا قصــارى جهــدهم
فــي تطبيــق هــذه القواعــد والضــوابط التــي وضــعوها مــن تفكيــرهم القــادر
على ا ٕالبداع واالبتكار القائم على حرصهم لحفظ حديث النبـي ـ صـلى ﷲ
ٔ
عليه وسلم ـ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان ،وان هذه القواعـد
ق ــد امت ــازت بالدق ــة والمنهجي ــة ،والت ــي تمي ــزوا به ــا ع ــن غي ــرهم ف ــي نق ــد
ٔ
ٔ
االخبار ،وتوصلت ٕالى اهم النتائج التالية:
ٔ
ٔ
ٔ
 ان عل ــم مص ــطلح الح ــديث م ــر بمراح ــل متع ــددة ب ــدات من ــذ نش ــاة
ٔ
الحديث ،وان لكل مرحلة ميزاتها وخصائصها.
ٔ
 ان الحاجــة قائمــة بشــكل مســتمر للتصــنيف والتوضــيح والبيــان لهــذا
ٔ
الفن ،وان التصنيف ما زال يتوالى حتى يومنا الحاضر.
ٔ
 امتـ ــازت كـتـ ــب المصـ ــطلح المتـ ــاخرة ٕالـ ــى سـ ــهولة العبـ ــارة والترتيـ ــب
والتبويب الفني المناسب ٕاذا ما قورنت مع المصنفات المتقدمة.
ٔ
 اهمي ــة عل ــم مص ــطلح الح ــديث ف ــي حي ــاة المس ــلمين لتميزه ــا ب ــين
ٔ
االحاديث الضعيفة والصحيحة.
 حاج ــة الحي ــاة المعاص ــرة للتص ــنيف به ــذا العل ــم بعب ــارات واض ــحة
وسهلة بعيدة عن التعقيد وعدم الوضوح.
 بيان شـدة حـرص الصـحابة والتـابعين ـ رضـي ﷲ عـنهم ـ ومـن تـبعهم
من المسلمين عبر مراحل الحياة لحفظ وصيانة حديث النبي 

ٔ
ٔ
 ان علــم مصــطلح الحــديث قــد بــدا منــذ بدايــة الــدعوة ا ٕالســالمية يهــتم
بدراسة السند والمتن ً
معا.
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دراﺳﺎت

) (٣٢سبق تخريجه
) (٣٣السنة قبل التدوين  ،محمد عجاج الخطيب دار الفكر ط٢٢٨ ٥
) (٣٤الرسالة ل ٕالمام الشافعي ص . ٤٨
) (٣٥معرفة علوم الحديث .١١٤
) (٣٦التدريب ٩
ٔ
) (٣٧توضــيح االفكــار للصــنعاني ،٢٤٢\٢النكــت علــى نزهــة النظــر ١٠٣ى تــدريب
الراوي ٢٥\١
)(٣٨المصادر السابقة
) (٣٩المصادر السابقة
ٔ
) (٤٠توضيح االفكار ٢٠\٢
) (٤١توضيح  ، ٢٥٣\٢تدريب الراوي ٢٣٧الباعث الحثيث ٤٦٤\٢
) (٤٢المصادر ٕالى\سابقة  ،النكت على نزهة النظر ١٠٥
) (٤٣شرح نخبة الفكر ١١
ٔ
) (٤٤مقدمة عتر لكـتب علوم الحديث البن الصالح ص٢٠
) (٤٥منهج النقد في علوم الحديث ص٦٦
) (٤٦المصدر السابق ٦٩
) (٤٧منهج النقد ص٢٠

ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ٢٠٠٩

ﺼﺩﺭ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 ..ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  ..ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻁﻭﻟﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺤـﺩ
ﺃﺒﻁﺎل ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ :ﻭﻤـﺎ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﺴﻭﻴﻠﻡ ،ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ  ١٨ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﺨﻠـﻑ ﻭﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ .ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘـﺩﻤﻴﺭ
 ١٦ﺩﺒﺎﺒﺔ ﻭ ١١ﻤﺩﺭﻋﺔ ﻭ ٢ﻋﺭﺒﺔ ﺠﻴـﺏ ﻭ ٢ﺒﻠـﺩﻭﺯﺭ
ﻭﺃﺘﻭﺒﻴﺴ ﹰﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺘـﺩﻤﻴﺭ  ٦ﻁـﺎﺌﺭﺍﺕ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:
ٔ
باحــث وكاتــب اردنــي مــن مواليــد عــين جنــة عــام  .١٩٦٠حصــل
على البكـالوريوس مـن الجامعـة ا ٕالسـالمية -المدينـة المنـورة عـام
ٔ
 .١٩٨٣حصــل عل ــى الماجس ــتير م ــن الجامع ــة االردني ــة  /كلي ــة
ٔ
الش ــريعة  .١٩٩١حص ــل عل ــى درج ــة ال ــدكـتوراه م ــن جامع ــة ام
ٔ
درمان ا ٕالسالمية  /كلية اصول الدين .١٩٩٥

ﺒﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻴﺯ .ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺼﺎﺭﻭﺥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺒﺘﺭ ﺴﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻭﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻘـﺩ ﻋﻴﻨـﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻊ ﺠﺭﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻏﺎﺌﺭ ﺒﺎﻟﻅﻬﺭ ،ﺒﻌﺩ ﺃﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﻬـﺫﻩ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺭﻓﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ
ﻭﻭﺍﺼل ﻜﻔﺎﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﺤﺭﺭﺕ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .١٩٧٣
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎل ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﺠﻤـﺎل
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺤﺴـﻨﻰ
ﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺘل ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ  ١٣٥ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺼﺩﺭ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ١٥ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ .ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺸـﺎﻤل،
ﻭﻤﺅﺭﺥ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،ﻭﻋﻨﺩﻟﻴﺏ ﺍﻷﺩﺏ.
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ﻓﻲ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻓﺎﺨﺭﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼـﺩﺭ ﻟﻸﺩﻴـﺏ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ
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ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؟

ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ
باحث ومحاضر في الدراسات العربية
وا ٕالسالمية والتاريخية
جمهورية مصر العربية
ayusri_a@hotmail.com

 ١ـ عب ــد ال ــرحمن ب ــن خل ــدون ،مقدم ــة اب ــن خل ــدون ،دار القل ــم ،بي ــروت،
 ،١٩٧٨ص ص  ٣ـ ٤
ٔ
 ٢ـ احمد محمود صبحي ،في فلسفة التاريخ ،ص  ، ٢٥بتصرف من عندنا .
 ٣ـ ٕادوارد كــار  ،مــا هــو التــاريخ ؟ ،ترجمــة  /مــاهر و بيــار عقــل ،المؤسســة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،١٩٧٦ ،ص . ٩٥

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
محم ـ ــود محم ـ ــد كحيل ـ ــة ،كليوب ـ ــاترا البطلمي ـ ــة ف ـ ــي الثقاف ـ ــة
العالمي ـ ـ ـ ــة -.دوري ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــان التاريخي ـ ـ ـ ــة -.الع ـ ـ ـ ــدد الراب ـ ـ ـ ــع؛
يونيو .٢٠٠٩ص(www.historicalkan.co.nr) ٦٠ -٥٨

ٔ
ٔ
نقـ ـ ــول  :انـ ـ ــه ال يمكـ ـ ــن ان نبحـ ـ ــث فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ دون فلسـ ـ ــفة،
ومص ــطلح فلسـ ــفة الت ــاريخ مصـ ــطلح ق ــديم يعـ ــود ٕال ــى فيك ــو ا ٕاليطـ ــالي
) ١٦٦٨م ـ  ١٧٩٤م( عنـد الـبعض ،و ٕالـى القـديس ُٔاوغسـطين ) ٣٥٤م ـ
ٔ
ٓ ٔ
 ٤٣٥م( عنــد الــبعض االخــر ،او ٕالــى اقــدم مــن هــذا ،ولكــن المصــطلح
ُعـ ـرف كموض ــوع مس ــتقل ،ف ــي الق ــرن الث ــامن عش ــر الم ــيالدي عل ــى ي ــد
ٔ
مفكــري عصــر االســتنارة مــن امثــال :هيــردر ،وكوندرســيه ،ومونتســكيو ،
وفولتير ،الذي ينسب ٕاليه بلورة المصطلح.
ٔ
لقد كان الدافع ٕالى البحـث عـن العليـة او السـببية فـي تلـك الفتـرة
يعود ٕالى التصدي للمؤثرات الميتافيزيقية في فهـم التـاريخ والتـي سـادت
مرحلــة العصــور الوســيطة علــى يــد رجــال الكنيســة ،والعمــل علــى دراســة
التاريخ دراسة عقلية ترفض المبالغات والخرافات.
ٔ
والح ـ ــق يق ـ ــال ان فلس ـ ــفة الت ـ ــاريخ بمعن ـ ــى البح ـ ــث ع ـ ــن العل ـ ــل
ٔ
ٔ
واالس ــباب ،اق ــدم م ــن الق ــرن الث ــامن عش ــر الم ــيالدي وعص ــر االس ــتنارة
ٔ
ٔ
ٔ
االوربي ــة ،فق ــد اش ــار ٕال ــى ذل ــك اب ــن خل ــدون ٕاش ــارة له ــا مغ ــزى دون ان
يستخدم المصـطلح نفسـه ،عنـدما ميـز بـين الظـاهر والبـاطن فـي التـاريخ
ٔ
ٔ
بقول ــه  " :فف ــي ظ ــاهره ال يزي ــد ع ــن اخب ــار االي ــام وال ــدول الس ــوابق م ــن
القــرون ،وفــي باطنــه نظــر وتحقيــق ،وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق،
ٔ
ٔ
وعلــم بكيفيــات الوقــائع واســبابها عميــق ،فهــو لــذلك اصــيل فــي الحكمــة
ٔ
)(١
عريق ،وجدير بان يعد في علومها وخليق".
ٔ
ٔ
وهــذا يعنــي ان فلســفة التــاريخ تتجــاوز الســرد والحشــد الخبــار ال
ٔ
رابطة بينها  ،وانها تقوم على التعليل.
ٔ
ٔ
علــى ان الغــرض مــن القــول  :انــه ال تــاريخ بــدون تعليــل ،والعقلــي
ٔ
ولمنطقــي هــو ان يتجنــب الباحــث نســبة الواقعــة التاريخيــة ٕالــى الصــدفة
ٔ
وح ــدها ،ب ــل علي ــه ان يبح ــث ف ــي ظ ــروف الواقع ــة ً
علمي ــا س ـ ً
بحث ــا ً
ـليما،
ٔ
ٔ
فــالمؤرخ يســتطيع ان يفســر لنــا قيــام الحــرب او اغتيــال شخصــية تاريخيـة
ٔ
ل ــيس بالص ــدفة ،ولك ــن باس ــباب عقلي ــة منطقي ــة مقنع ــة ،مثلم ــا يفس ــر
ٔ
الجيولوجي وقـوع الزلـزال ،او مثلمـا يفسـر عـالم الطبيعـة ظـاهرة طبيعيـة
)(٢
معينة.
نق ــولٕ :ان المص ــادفة م ــا ه ــي ٕاال مج ــرد تعبي ــر ع ــن ع ــدم ا ٕالدراك
ٔ
ٔ
العلمــي الســليم ،او فلنقــل مجــرد تعبيــر عــن الجهــل باالســباب الفعليــة،
ٓ
ٔ ٔ
اي انهــا اســم اخــر لشــيء نعجــز عــن فهمــه ،فتســمية )الكواكــب الســيارة(
ٔ
ٔ
ٔ
نشــات مــن االعتقــاد بانهــا تســير علــى غيــر هــدى فــي الســماء وقبــل ان يــتم
ٔ
فهم انتظام تحركاتها ،كما ان تعبير )سوء الحظ( طريقة مفضـلة للتهـرب
ٔ
)(٣
من الواجب المرهق في البحث عن االسباب.
ٔ
عنـدما نــتكلم عــن المعـايير التــي يجــب علـى المــؤرخ ان يتســلح بهــا
ليصبح بحق ً
قادرا على كـتابة التـاريخ كـتابـة منهجيـة نقديـة سـليمة ،البـد
ٔ
ان نتســاءل :ومــا هــي المعــايير المنهجيــة والفكريــة التــي تؤهــل الباحــث
ٔ
ٔ
لكـتابــة التــاريخ كـتابــة نقديــة قائمــة علــى اســس واصــول المــنهج العلمــي
السليم ؟
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ٓ
ٔ
 ٤ـ ســيد احمــد علــي الناصــري ،علــم التــاريخ ،كليــة االداب ،جامعــة القــاهرة،
 ،١٩٧٧ص  ٣٩وما بعدها بتصرف من عندنا.
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لقد حاول الكـثيرون ا ٕالجابة عن هـذا السـؤال بطـرق شـتى ،وقـد
ٓ
ٔ ٔ
صــنفت ا ٕالجابــات تحــت االراء الخاصــة بمســالة او قضــية فلســفة التــاريخ
ٔ
ٔ
ومفهومه ،وهي ً
عموما في تفسيراتها او توجهاتها تتبع احد اتجاهين:
اﻻﺗﺠﺎه اﻷول
ٔ
ه ـ ــو االتج ـ ــاه الص ـ ــوفي المث ـ ــالي ،وه ـ ــو راي الفيلس ـ ــوف  /هيج ـ ــل
ٔ
) ١٧٧٠م ١٨٣٠ -م ( و معاصـ ــروه الـ ــذين تـ ــاثروا با ٕاليمـ ــان المسـ ــيحي،
ٔ
وهــم يؤمنــون بالعقــل المطلــق الــذي هــو المثــل االعلــى لكــل شــيء ،وهــو
ٔ
الــذي يســير االحــداث فــي الكــون كلــه ،ومــن ثــم فـ ٕـان تحركــات التــاريخ
ٔ
محســوبة ومقــدرة ابـ ًـديا  ،وكــل الحــوادث تســير ٕالــى حيــث هــو مرســوم لهــا
ٔ
ٔ
ٔ
ان تسـ ــير ،وكـ ــل جانـ ــب ياخـ ــذ مبرراتـ ــه مـ ــن المسـ ــار العـ ــام لالحـ ــداث
التاريخية .
ٔ
ٔ
ٔ
ئ
ويالحـ ــظ القـ ــار المفضـ ــال ان هيجـ ــل تـ ــاثر فـ ــي رايـ ــه بمـ ــدارس
التفس ــير ال ــديني للت ــاريخ الت ــي ترج ــع ك ــل ش ــيء ٕال ــى ٕارادة ﷲ س ــبحانه
ٔ
وتع ــالى وتق ــديره  ،وه ــذه المدرس ــة تفض ــل التام ــل ف ــي مع ــالم العص ــر
ٔ
ً ٔ
ـرطا ان تبـداه مـن القـديم ،ف ٕـاذا مـا
والحياة عند دراسة التاريخ ،ولـيس ش
ٔ
ٔ
ٔ
اكـتمل تاملنا لمعـالم الحيـاة امكننـا ٕارجـاع النمـاذج الحاضـرة ٕالـى اصـولها
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
االول ــى ،اي ان ه ــذه المدرس ــة تفض ــل ان تب ــدا م ــن الت ــاريخ المعاص ــر،
وتتابع التقصي حتى التاريخ القديم.
ٔاﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ
ٔ
امــا االتجــاه الثــاني فهــو االتجــاه المــادي ،او المدرســة الماديــة فــي
ٔ
ٔ
تفس ــير وفلس ــفة الت ــاريخ ،والمع ــروف لن ــا ان الم ــاديين م ــن ال ــد خص ــوم
ٔ
المث ـ ــاليينٔ ،وا ً
حيان ـ ــا يع ـ ــرف الم ـ ــاديون بانص ـ ــار المدرس ـ ــة الطبيعي ـ ــة،
ٔ
ٔ
والسبب في ذلك انهم نظروا ٕالى التاريخ على انـه فـرع مـن فـروع التـاريخ
الطبيع ــي والعلم ــي ال ــذي يس ــقط الجان ــب الروح ــاني ،ويتح ــرى الم ــادة
ٔ
وحدها وال غيرها ،وبذلك عرفوا ٔا ً
حيانا باسم اصحاب المذهب الواحد.
ٔ
ٔ
واالتجــاه المــادي يقــول لنــا ٕ :انــه لكــي نــدرس التــاريخ ال بــد ان نبــدا
مــن القــديم حتــى نلحــظ التطــور الــذي حــدث فــي المجتمعــات ا ٕالنســانية،
وبــذلك نــتمكن مــن رصــد حركــة التطــور وعلــى ضــوء ذلــك نصــنع معــايير
للتــاريخ ا ٕالنســاني ،وهــذه المعــايير ســوف تهــدي المــؤرخين ٕالــى المنهــاج
)(٤
السليم الصحيح عند كـتابة التاريخ.
ٔ
هـ ــذا ،وقـ ــد اشـ ــتد الجـ ــدل بـ ــين انصـ ــار المدرسـ ــتين :المدرسـ ــة
المثالية ،والمدرسة الطبيعية منذ وقت طويل حـول البحـث عـن الـنمط
ٔ
ال ــذي تس ــلكه الحرك ــة التاريخي ــة عل ــى الوج ــه االع ــم ،ون ــوع اتج ــاه ه ــذا
التحرك.
والجــدل طويــل ومعقــد ،وهــو فلســفي ٔاكـثــر منــه تــاريخي ،ويــدور
ٓ
الجدل بين ثالثة اراء سنحاول توضيحها للقارئ قدر الطاقة وا ٕالمكان.
اﻟﺮأي اﻷول :اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم
ٔ
ٕان التقــدم التــاريخي يــتم عــن طريــق صـراعات شــاملة بــين اســس
ٔ
قديمة للتنظيم االجتماعي واسس جديدة ،ولكن في نفس الوقـت يـرون
ٔ
ٔ
ان التطــور التــدريجي ال يــؤدي ٕالــى نتيجــة حاســمة ،النهــا ال تقضــي علــى
القــديم برمتــه بــل تحــوره وتطــوره  ،ومــن ثــم فـ ٕـان الحركــة التاريخيــة فــي
حاجــة ماســة ٕالــى دفعــة قويــة للقضــاء علــى القــديم جملــة وتفصــيال عــن
ٔ
طريــق الثــورة الشــاملة ،وان العنــف ومــا يجلبــه علــى البشــر مــن كــوارث

ٓ
ٔ
ومتاع ــب واالم ه ــو ال ــثمن ال ــذي يدفع ــه اي ش ــعب يبغ ــي تحقي ــق طف ــرة
كبيرة ووثبة عالية ينتقل بفضلها من القديم ٕالى الجديد !!
ٔ
والماركس ــيون ه ــم اص ــحاب ه ــذه النظري ــة التقدمي ــة ،و ٕان كان ــت
ٔ
هــذه النظريــة قــد القــت الكـثيــر مــن المراجعــات مــن لــدن اصــحاب الفكــر
ٔ
الجديــد الــذين انحــازوا ٕالــى التطــور التــدريجي الــذي ادى ٕالــى نتــائج طيبــة
ٔ
ومثمــرة فــي كـثيــر مــن البلــدان خاصــة فــي بلــدان اوربــا الغربيــة واليابــان،
ٔ
ٔ
وان الثورة والعنف والدم لم يعودوا هم انسب الطرق للتغيير التقدمي.
اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ؟
ٔ
عن ــدما يعي ــد الت ــاريخ نفس ــه او نظري ــة الع ــودة التاريخي ــة  ،ه ــذه
النظريــة تــتلخص فــي القــول الشــائع بـ ٔـان التــاريخ ً
غالب ـا مــا يعيــد نفســه،
ً
وهــذا ال ـ ٔراي كــان شـ ً
ومعروفــا عنــد مــؤرخي العصــور القديمــة ،وكــان
ـائعا
ٔ
ٔ
افالطون الفيلسوف اليوناني الشهير قد عبـر عـن هـذا الـراي فـي محاوراتـه
مع نيمايوس ،ثم وردت هذه النظرية عنـد الشـاعر الرومـاني  /فيرجيـل ،
ٔ
وتاله سـائر المـؤرخين القـدماء ،غيـر ان النظريـة الحديثـة المتصـلة بعلـم
ٔ
الفل ــك ج ــردت ه ــذه النظري ــة م ــن اساس ــها الفلك ــي ال ــذي اعتم ــد علي ــه
ٔ
افالطــون ،وبالتــالي فــال يوجــد دليــل واحــد علــى صــحتها ،وهــذه النظريــة
ٔ
ٔ
ليست صحيحة بدرجة كاملة ،فليس مـن المنطقـي او المعقـول ان ننكـر
التطــور الت ــاريخي وتغي ــر الظ ــروف االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية
ٔ
والثقافي ــة ف ــي اي مك ــان م ــن عالمن ــا ال ــذي نع ــيش في ــه ،وذل ــك بفض ــل
المبتك ـ ـرات والمخترع ــات واال كـتش ــافات العلمي ــة الحديث ــة الت ــي تلع ــب
دورها الخطير في مسيرتنا الحياتية مع مطلع كل شمس.
ٔ
ص ـ ــحيح ان بع ـ ــض النم ـ ــاذج التاريخي ـ ــة ق ـ ــد تتك ـ ــرر ٕاذا تش ـ ــابهت
ٔ
الظــروف واالحــوال النفســية واالجتماعيــة واالقتصــادية ،ولكــن ذلــك قــد
ٔ
يحدث في البلدان البعيدة عن تيارات التفاعل الفكرية ،ولكن اين هـذه
البلدان في عصر العولمة والفضائيات وتكنولوجيا المعلومات واالنفجـار
المعرفي ؟!
لقد كان المؤرخون القـدماء ال يهتمـون بتـاريخ البشـرية ككـل بـل
بــالحوادث الفرديــة التــي قــد تتك ـرر نماذجهــا ،ولعــل هــذا مــا دفعهــم ٕالــى
ٔ
ا ٕاليمــان بفكــرة العــودة التاريخيــة ،او كمــا نقــول فــي كالمنــإ :ان التــاريخ
يكرر نفسه !
اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ
هذه النظرية تحاول التوفيق بين المدرسـتين السـابقتين  ،وتـرى
ٔ
ان الت ــاريخ يتق ــدم والج ــنس البش ــري يرتق ــي بتق ــدم الخبـ ـرات الحض ــارية
المستمرة  ،وهذا هو االتجاه العام للحضارة ا ٕالنسـانية  ،ولكـن فـي نفـس
ٓ
االن تمر كل حضارة بدورة ثالثية هي :
 ١ـ النشوء
 ٢ـ اال كـتمال
 ٣ـ االنهيار
ٔ
وفي بعض االحايين يكون موت حضارة هو ميالد حضارة جديدة
ٔ
ٔاكـثــر تقـ ً
ـدما فــي منطقــة اخـرى مــن العــالم ،علــى كــل حــال هــذه هــي ســنة
ٔ
الحياة ،فليس هناك اي شيء مخلد ،ولسان الحال يقول ً
دائمـا :مـا طـار
طير وارتفعٕ ،اال كما طار وقع !!
ٔ
ها هو المؤرخ البريطاني  /ارنولد تـومبي يعـدد لنـا عـدد الحضـارات
ٔ
التـي قامــت علــى االرض فيحــددها ب ـ  ٢١حضــارة  ،ولــم يتبقــى منهــا سـوى
ٔ
خمــس حضــارات فقــط ال غيــر ،امــا البــاقي قــد تحلــل وانــدثر ،الــذي بقــي
ٔ
منها هو الذي استطاع ان يواجـه التحـديات التـي واجههـا ،واسـتجاب لهـا

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٩

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ:

له ٔاكـثر من  ٢٨ك ً
ـتابا منشو ًرا مابين مؤلف ومحقق ومعد ،منها :
 ا ٕالســالم والتنميــة االجتماعيــة ،الهيئــة المصــرية العامــة
للكـتاب ،القاهرة.١٩٨٥ ،
ٔ
 المدني ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ا ٕالس ـ ـ ــالمية ،نظ ـ ـ ـرات ف ـ ـ ــي االص ـ ـ ــول
والتط ــور ،الهيئ ــة المص ــرية العام ــة للكـت ــاب ،الق ــاهرة،
.١٩٨٧
 مؤرخ ـ ــون مص ـ ــريون م ـ ــن عص ـ ــر الموس ـ ــوعات ،الهيئ ـ ــة
المصرية العامة للكـتاب ،القاهرة.٢٠٠١ ،
 معجــم المــؤرخين المســلمين حتــى القــرن الخــامس عشــر
الهجري ،دار الكـتب العلمية ،بيروت.١٩٩١ ،
 معجم المعاجم العربية ،دار الجيل ،بيروت.١٩٩٠ ،

ٓ
 ٥ـ حسين محمد ربيع ،منـاهج علـم التـاريخ ،كليـة االداب ،جامعـة القـاهرة،
 ،١٩٧٦ص  ٤١وما بعدها ،بتصرف من عندنا.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

بوثبة تحقق التوازن ،ثم تتقدم منه ٕالى وضـع غيـر متـوازن يمثـل فـي حـد
تحديا ً
ذاته ً
جديدا يتطلب بالمثل استجابة ،وعندما تتوقـف حضـارة عـن
ٔ
ٔ
مقابلــة التحــدي باســتجابة او عجــزت فــي ذلــك او كانــت االســتجابة غيــر
)(٥
فعالة يكون ذلك بداية التدهور واالضمحالل.
ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة
ق ــد يك ــون مص ــدر التح ــدي م ــن ال ــداخل ع ــن طري ــق البروليتاري ــا
الداخليــة )العمــال والفالحــون والطبقــات الكادحــة( التــي تنســحب عــن
ٔ
القيــادة المســيطرة ،او يكــون التحــدي عــن طريــق البروليتاريــا الخارجيــة
ٔ
ٔ
اي الشــعوب التــي ت ـرتبط بالدولــة القــاهرة او المســيطرة ،وتتــربص بهــا،
ٔ
وتتحين اي فترة ضعف لالنقضاض عليها .
ٔ
حقيق ـ ــي ان ك ـ ــل الحض ـ ــارات ا ٕالنس ـ ــانية تم ـ ــر بالمراح ـ ــل ال ـ ــثالث
ٔ
المعروفــة :المــيالد واال كـتمــال والشــيخوخة او المــوت ،لكــن ال نســتطيع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
باي حـال مـن االحـوال ان نجـزم بانهـا حضـارات متشـابهة او ان كـال منهـا
ٔ
ٔ
يكمــل االخــرى ،كمــا ان تعريــف التــاريخ بكلمــة حضــارة يشــكل صــعوبة
ٔ
بالغــة ،فــال يـزال هنــاك خــالف كبيــر علــى تحديــد كلمــة حضــارة ،كمــا ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االحــداث التاريخيــة الكـثيــرة والمتشــعبة اكبــر مــن ان تخضــع لقــوانين او
مق ــاييس فكري ــة معين ــة ،وه ــي ال تس ــير ف ــي ش ــكل مع ــين ،ال ف ــي خ ــط
تق ــدمي مس ــتقيم ،وال ب ــالخط الراج ــع ٕال ــى الخل ــف ،ب ــل تس ــير ف ــي خ ــط
متعرج.
ٔ
ٕان نظرة فاحصة علـى تـاريخ العـالم القـديم الـذي يبـدا مـن خمسـة
ٓاالف س ــنة مض ــت ) ً
تقريب ــا( ال يظه ــر مث ــل ه ــذه التص ــورات ،وال تسـ ــير
ٔ
ٔ
احداثه فـي خـط معـين ،بـل يراهـا الـبعض انهـا تسـير حينمـا اتفـق فلـيس
ٓ
حياة الشعوب الة تعمل بطـابع واحـد معـين حتـى يمكـن تصـنيفها بتلـك
المقاييس السالفة الذكر .
ٕان ال ــذين يح ــاولون وض ــع مع ــايير لحرك ــة الت ــاريخ ٕانم ــا يبحث ــون
ٔ ٔ
قض ـ ــايا فلس ـ ــفية بحت ـ ــة ال عالق ـ ــة للت ـ ــاريخ به ـ ــا اي انه ـ ــا ليس ـ ــت بقض ـ ــايا
ٔ
ٓ
ٔ
تاريخي ــة ،كم ــا انه ــم يس ــتخدمون االح ــداث التاريخي ــة ليب ــرروا اراءه ــم
الفلسفية  ،وبذلك يصبح التاريخ ا ٕالنسـاني وسـيلة للتفلسـف والفلسـفة،
ٔ
ٔ
ٔ
وهو امر مخالف لطبيعة االمور واالشياء.
ولهذا رفض المؤرخ البريطاني الكبير  /براترند راسـل مـثال ا ٕاليمـان
باالتجاهــات الســابقة للحركــة التاريخيــة ،وذلــك ٔالنــه ال يوجــد لهــا مجــرى
ثابت ،فالمستقبل القريـب قـد يكشـف لنـا عـن حـوادث قـد تجعـل مسـار
ٔ
ٔ
الت ــاريخ ً
مخالف ــا ً
تمام ــا لم ــا قي ــل او كـت ــب ،كم ــا ان مش ــيئة ﷲ س ــبحانه
ٔ
وتعــالى التــي تــاتي مــن حيــث ال نــدري وال نتوقــع وال نحتســب ال تخضــع
لهذه الحسابات الهندسية للتاريخ.
مــن ثــم فـ ٕـان دارس التــاريخ لــن يســتفيد كـثيـ ًـرا مــن الجــدل العقــيم
حــول فلســفة التــاريخ فــي صــياغة منهجــه الخــاص  ،اللهــم ٕاال ٕاث ـراء ثقافــة
ٔ
ٔ
القارئ او الباحث او الدارس التاريخي .
ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
لو سال باحث او دارس تاريخي نفسه :ماذا اختار من موضـوعات
ٔ
ٔ
تاريخية كي اكـتب عنها ؟ ـ يجيء الرد على النحو التالي :على الباحـث ان
يختار ما هو مهم  ،ما هو مفيد للناس ،ما هو مفيد للمستقبل ،فالتـاريخ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ملــيء باحــداث ال قيمــة لهــا  ،النهــا ال تــاثير لهــا بــاي حــال مــن االحــوال ،
وهو الذي نطلق عليه ٔا ً
حيانا )الكم المهمل( .
ٔ
ٔ
نق ـ ــول للباح ـ ــث او ال ـ ــدارس الت ـ ــاريخي  :ح ـ ــاول ان ترك ـ ــز عل ـ ــى
ٔ
ٔ
االحداث واالفكار التي كان لها صدى واسع  ،وكان لها رد فعل ونتائج،
ٔ
ٔ
ٔ
االحــداث واالفكــار التــي يمكــن ان نجعلهــا ً
دروســا مســتفادة فــي حاض ـرنا
ٔ
المعاش وفي مستقبلنا المامول.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال احــد يهــتم او يعتنــي باالحــداث المغلقــة  ،اي التــي بــال مــردود
ٔ
ٔ
ٔ
فعلي ،فهي تذكرنا باالزقة المغلقة التي ال يمر فيها احد من النـاس ،النهـا
ٔ
ً
وصوال ٕالـى المكـان الـذي
ال توصل ٕالى شوارع اخرى نستطيع السير فيها
ننشده.
ً ٔ
ٔ
ٔ
وكلما كان للحديث صـدى اوسـع كلمـا كـان اكـثـر اهتمامـا ،واجـدر
باالختيــار والبحــث والــدرس والتمحــيص ،فموضــوعات التــاريخ ال تــدرس
ٔ
ٔ
ً ٔ
اعتباطــا ،او كيفمــا اتفــق او عفـ ًـوا ،كمــا انــه ال يوجــد عنــد المــؤرخ الضــليع
ٔ
المتمكن نماذج جاهزة يفصل التاريخ عليها ،بل عليه ان يدقق ويحقـق
ٔ ٔ
ٔ
ويمحــص فــي االختيــار ،وان يبحــث بنفســه ولنفســه مــن اجــل ان يجــد
ٔ
ٔ
ٔ
النمــوذج االفضــل واالحســن لبحثــه بعــد ان يكــون قــد كــون لنفســه فكــرة
ٔ
واضحة عن طبيعة واهمية علم التاريخ.
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دراﺳﺎت

ٔ
ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺳــﻔﻦ ،ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ﻜـﻔــﺎح ا ٕﻻﻧﺳــﺎن اﻠﻄﻮﻳــﻞ ،ﻤــﻦ ا ﺠــﻞ
ٔ
ﻓ ــﻚ ﻤﻐـ ــﺎﻠﻴﻖ اﺴـ ـﺮار اﻠﻄﺒﻴﻌـ ــﺔ  .وﻠﻟﻣﻼﺣ ــﺔ ﻤﻨﺰﻠـ ــﺔ رﻓﻴﻌ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ
ٔ
اﻜـﺘﺷــﺎﻓﺎت ا ٕﻻﻧﺳ ــﺎن اﻠﻣﺘﻌ ــﺪدة  ،ﻓﻬ ــﻲ دﻠﻴ ــﻞ ﻧﺎﺻ ــﻊ ﻋ ﻟ ــﻰ ﺠـ ـﺮاة ا ٕﻻﻧﺳ ــﺎن
ٔ
وﻋﻨ ــﺎدﻩ  .وﻠﻛ ــﻲ ﻧﻮﺿـ ــﺢ اﻠﻗﺼ ــﺔ اﻠﻣﺟﻴـ ــﺪة ﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺳـ ــﻔﻦ واﻠﻣﺮاﻜ ــﺐ ﻓـ ــﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ان ﻧﺮﺠـﻊ ﻘﻟـﻴﻼ ٕاﻠـﻰ اﻠـﻮراء ﻠﻨﺼـﻞ اﻠﺒﺤـﺚ ﺑﺎوﻠﺌـﻚ
ٔ
)(١
اﻠﻣ ﺟـﺎﻫﺪﻳﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﺠﺎﺑﻮا اﻠﺒﺤﺎر ﻤﻦ ارﺑﺎب اﻠﺤﻀـﺎرات اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ.
وﺑــﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ ﺗﻮﺻــﻞ اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦٕ ،اﻠــﻰ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻤﻬﻣــﺔ ﺣــﻮل اﻠﺤﻀ ــﺎرات
ٔ
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔٕ ،اﻻ اﻧﻬﻢ ﻤﺎ زاﻠﻮا ﻓﻲ ﺧﻼف ﺸﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺴﻢ اﻠﺒﻟـﺪ ا ﻠـﺬي
ٔ
ٔ
ٔ
ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ اﻠﺤﻀﺎرة ﻻول ﻤﺮة  .وﻤﻌﻨﻰ ذﻠﻚ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻼف اﻳﻀ ًـﺎ ،ﺣـﻮل
)(٢
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺴﻢ اﻠﺒﻟﺪ اﻠﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻦ اﻠﻣﻼﺣﺔ.
ٔ
ﻳـﺬﻫﺐ ﺑﻌــﺾ اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ٕاﻠــﻰ ان اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻴــﻴﻦ ،ﻤﻼ ﺣــﻲ ﺻــﻮر وﺻــﻴﺪا،
ٔ
ٔ
ٔ
ﻫﻢ اول ﻤﻦ ﺠﺎب اﻠﺒﺤﺎر ،واول ﻤ ﻦ ا ﺴﺲ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮات اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮﻫﺎ.
وﻠﻛـﻨﻬﻢ ﺣﻔﻈـﻮا ﺴــﺮﻫﻢ وﻜـﺘﻣـﻮا ﻤــﺎ ﺗﻮﺻـﻟﻮا ٕاﻠﻴــﻪ ﻤـﻦ ﻤﻌﻟﻮﻤــﺎت ﻓـﻲ ﻤﺟــﺎل
ٔ
ٔ
)(٣
اﻠﺒﺤﺎر ،ﻓﻛﺎﻧﻮا اول اﻠﺮواد ا ﻠﺬﻳﻦ اﺑﺤﺮوا ﻏﺮﺑﺎ ﻠﻟﺘﺟﺎرة واﻠﻛﺳﺐ.
ٔ
ٔ
ٔ
ا ﻤ ــﺎ ﻜﻴـ ــﻒ ﺗﻌﻟﻣ ــﻮا رﻜـ ــﻮب اﻠﺒ ﺤ ــﺮ ،ﻓﺜﻣـ ــﺔ اﺴ ــﺎﻃﻴﺮ ﺗﻟ ﻗـ ــﻲ اﺿ ــﻮاء ﻋ ﻟـ ــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺷـﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻻوﻠــﻰ  ،وﻤﻨﻬــﺎ ان اﻠﺼـﺪف ﺸــﺎءت ان ﻳﻛــﻮن ﻫﻨـﺎك ﻘــﻮم ﻤــﻨﻬﻢ
ٔ
ﻳﻗﻄﻨ ــﻮن ﺴ ــﻮاﺣﻞ اﻠﺷ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﻏﺎﺑ ــﺎت واﺴ ــﻌﺔ اﻻرﺠ ــﺎء ،ﻓﻀ ــﺮﺑﺖ ﺻ ــﺎﻋﻗﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
رؤوس اﻻ ﺸ ــﺟﺎر  ،ﻓﺎﺸـ ــﺘﻌﻟﺖ ،واﻤﺘ ــﺪ اﻠﻟﻬـ ــﺐ ٕاﻠ ــﻰ ان ا ﻠـ ــﺘﻬﻢ ﻜ ــﻞ اﺸـ ــﺟﺎر
ٔ
اﻠﻐﺎﺑﺔ ،وﻠﻣﺎ ﻠﻢ ﻳﺟـﺪ اﻫـﻞ ﺗﻟـﻚ اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺟـﺎة ﻤـﻦ اﻠﻨـﺎر ﻋﻣـﺪوا ٕاﻠـﻰ ﻘﻄـﻊ
ٔ
ٔ
ا ﺸﺟﺎر ﺗﻟﻚ اﻠﻐﺎﺑﺔ اﻠﻣﺤﺘﺮﻘﺔ ﻤﺎ اﻤﻛﻨﻬﻢ واﻠﻗﻮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻠﺒﺤـﺮ ،واﻋﺘﻟـﻮا ﻤﺘﻨﻬـﺎ
ٔ
ٔ
وﻜـ ــﺎن ﻘﺎﺋ ـ ــﺪﻫﻢ اوزوس ،ﺛ ـ ــﻢ ﺴ ـ ــﻌﻰ اوﻠﺌ ـ ــﻚ ٕاﻠ ـ ــﻰ ﺗﺤﺳ ـ ــﻴﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻠﻗ ـ ــﺎرب
)(٤
اﻠﺒﺳﻴﻂ.
ٔ
و ٔ
وﺛﻣﺔ ر اﻳﺔ اﺧﺮى ﺗﻗﻮل ﺑﺎن اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻫـﻢ اول ﻤـﻦ ﺻـﻨﻊ اﻠﻣﺮاﻜـﺐ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺎدﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻻﻧﻬـﺎر واﻠﺒﺤــﺎر .ﻓﻗـﺪ ﺑـﺪ ا ﺑـﺎﻋﺘﻼء ﺠــﺬوع اﻻ ﺸـﺟﺎر ﻤـﻦ اﺣــﺪ
ﺸ ــﻮاﻃﺊ اﻠﻨﻴ ــﻞ ٕاﻠ ــﻰ اﻠﺷ ــﺎﻃﺊ اﻠﻣﻗﺎﺑ ــﻞ  ،ﺛ ــﻢ رﺑﻄ ــﻮا اﻠﺟ ــﺬوع ٕاﻠ ــﻰ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ
ٔ
ﺑﺒﻌﺾ ،وﺸﺪوا وﺛﺎﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺷﺎب اﻠﻣﺘﻴﻨﺔ ﻜﺎﻠﺒﺮدي ،وﻜﻮﻧﻮا ﻤﻨﻬـﺎ ﻜــﺘﻼ ﻤـﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺨﺷـﺐ اﻤﺳــﻛﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳــﺪﻳﻬﻢ ﻤﺳــﺘﻌﻣﻟﻴﻦ اﻘـﺪاﻤﻬﻢ ﻜﻣﺤﺮﻜــﺎت ،ﺛــﻢ ﺠﻌ ﻟــﻮا
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻗﺎﻋــﺪ واﺴــﺘﻌﻣﻟﻮا اﻳــﺪﻳﻬﻢ او ﻘﻄﻌــﺎ ﻤــﻦ اﻠﺨﺷــﺐ ﻜﻣﺟــﺎدﻳﻒ ٕاﻠــﻰ ان
ٔ
اﺗﻗﻨﻮا ﺻﻨﻌﻬﺎ  ،ﻓﺤﻔﺮوا ﺗﻟﻚ اﻠﻛـﺘﻞ اﻠﺨﺷﺒﻴﺔ وﺠﻮﻓﻮﻫـﺎ  ،ﻓﺼـﺎرت ﻤﺮاﻜـﺐ
ٔ
ٔ
اﺧـﺬت ﺗﻄﻔــﻮ ﻋ ﻟــﻰ ﺴـﻄﺢ اﻠﻣــﺎء  .وﻳﺮﺠــﻊ ﺗـﺎرﻳﺦ اول ﺻــﻮرة ﻤﺮﻜــﺐ ﺸ ـﺮاﻋﻲ
)(٥
ﻤﺼﺮي ٕاﻠﻰ ﺴﻨﺔ  ٦٣٠٠ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد .

ﻳﺮﺗﺒﻂ

ٔ
وﻠﺌﻦ اﺗﻗﻦ اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ رﻜﻮب اﻠﺒﺤـﺎر ،ﻓﻗـﺪ ﺑـﺮع اﻠﻌﺮاﻘﻴـﻮن ﻜـﺬﻠﻚ ﻓـﻲ
ﺻــﻨ ﻊ وﺴ ــﺎﺋﻞ ﻠ ــﻨﻗﻟﻬﻢ ﻋﺒــﺮ دﺠﻟ ــﺔ واﻠ ﻔـ ـﺮات ،وﻋﻟــﻰ ﺠ ــﺪران ﻤﻌﺎﺑ ــﺪﻫﻢ ﻤ ــﺎ
ﻳﺜﺒــﺖ ذﻠ ــﻚ ،ﻓﻔ ــﻲ ﺧﻮرﺴــﻴﺒﺎد ﻤ ــﺜﻼ رﺴ ــﻮم ﺗﺷــﺒﻪ "اﻠﻛﻟ ــﻚ" اﻠﻣﻌ ــﺮوف).(٦
ٔ
ٔ
ٔ
وﻤـﻦ ﻤﻨـﺎ ﻳﺳـﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻨﻛــﺮ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻧـﻮح اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﻤـﻦ ا ﺣﻛـﻢ واﺗ ﻗـﻦ ﻤــﺎ
ٓ
ٔ
ﺴـﺒﻖ ذﻜــﺮﻩ ﻤـﻦ ﺴــﻔﻦ وﻤﺮاﻜـﺐ)) :واﻳــﺔ ﻠﻬـﻢ اﻧــﺎ ﺣﻣﻟﻨـﺎ ذرﻳــﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻠﻔﻟــﻚ
ٔ
اﻠﻣﺷـ ــﺤﻮن(( (٧).ﺛ ـ ــﻢ اﺧ ـ ــﺬ ﻓـ ــﻦ اﻠﻣﻼﺣ ـ ــﺔ ﻧﺼ ـ ــﻴﺒﻪ ﻤـ ــﻦ اﻠﺘﻗ ـ ــﺪم ﻋ ﻟ ـ ــﻰ ﻳ ـ ــﺪ
اﻠﻴﻮﻧـﺎﻧﻴﻴﻦ  ،واﻠﺮوﻤـﺎن اﻠﻗــﺪﻤﺎء  ،وﻤـﻊ ﻫـﺬا ﻓ ﻗــﺪ ﻜـﺎن اﻠﺮوﻤـﺎن ﻳﺳــﺘﺨﺪﻤﻮن
)(٨
ﺴﻔﻦ اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻬﻢ وﺗﺟﺎرﺗﻬﻢ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

وﺠـﺎء دور اﻠﻌــﺮب ا ﻠـﺬﻳﻦ ﻠــﻢ ﻳﺒﺮﻋــﻮا ﻓـﻲ رﻜــﻮب اﻠﺒﺤـﺮ ﻘﺒــﻞ ا ٕﻻ ﺴــﻼم،
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻫﻞ ﺣﻣﻴﺮ واﻫﻞ ﺴﺒﺎ ﻓﻲ اﻠﻴﻣﻦ .ﻓ ﻗـﺪ ﺧـﺎف اﻠﻌـﺮب ﻓـﻲ اﻠﺟﺰﻳـﺮة
اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ رﻜــﻮب اﻠﺒﺤــﺮ  ،وﻠﻌــﻞ اﻠﺳــﺒﺐ ﻓـﻲ ذﻠــﻚ ﻳﺮﺠــﻊ ٕاﻠــﻰ اﻤﺘــﺪاد ﺠﺒــﺎل
ٔ
اﻠﺤﺟﺎز اﻠﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻠﺒﺤﺮ .وﻫﻨـﺎك ﻤـﻦ ﻳﻗـﻮل )) :ان اﻠﻌـﺮب،
ﻠﺒــﺪواﺗﻬﻢ ،ﻠــﻢ ﻳﻛﻮﻧــﻮا ﻤﻬــﺮة ﻓ ــﻲ ﺛﻗﺎﻓﺘــﻪ ورﻜﻮﺑــﻪ ﻜــﺎﻠﺮوم واﻻﻓﺮﻧﺟــﺔ ا ﻠ ــﺬﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﻠﻣﻣﺎرﺴﺘﻬﻢ اﺣﻮاﻠﻪ وﻤﺮﺑﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﺘﻗﻟﺐ ﻋﻟـﻰ اﻋـﻮادﻩ ﻤﺮﻧـﻮا ﻋﻟﻴـﻪ واﺣﻛﻣـﻮا
)(٩
اﻠﺪراﻳﺔ ﺑﺜﻗﺎﻓﺘﻪ ((...
ٔ
وﻠﻣﺎ ﻇﻬﺮ ا ٕﻻ ﺴﻼم  ،وﺧﻔﻗﺖ راﻳﺎﺗﻪ ﻋﻟﻰ ﺴﻮاﺣﻞ اﻠﺷﺎم وﻤﺼـﺮ ،ازﻤـﻊ
ٔ
اﻠﻌﺮب ﻋﻟﻰ ارﺗﻴﺎد اﻠﺒﺤﺮ واﻠﺮﻜﻮب ﻓﻴﻪ .وﻳﺘﻨﺎﻘﻞ اﻠﻣﺆرﺧـﻮن رواﻳـﺔ ﺗ ﻗـﻮل ان
ٔ
اول ﻤـﻦ رﻜـﺐ اﻠﺒﺤــﺮ ﻤـﻨﻬﻢ ﻫـﻮ اﻠﻌــﻼء ﺑـﻦ اﻠﺤﻀـﺮﻤﻲ وا ﻠــﻲ اﻠﺒﺤـﺮﻳﻦ  ،ﻓــﻲ
ﻋﻬــﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋﻣ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﻠﺨﻄ ــﺎب رﺿ ــﻲ ﷲ ﻋﻨ ــﻪ ) ٢٣- ١٣ﻫﺟﺮﻳ ــﺔ
٦٤٤- ٦٣٤/ﻤﻴﻼدﻳ ـﺔ (  ،واﻠ ــﺬي ﺗﻮﺠ ــﻪ ﺑ ﺤـ ـﺮا ﻠﻔ ــﺘﺢ ﺑ ــﻼد ﻓ ــﺎرس ﻓ ــﻲ اﺛﻨﺘ ــﻲ
ٔ
ﻋ ﺷ ــﺮ اﻠ ﻔ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻗ ــﺎﺗﻟﻴﻦ .ﻠﻛﻨ ــﻪ ﻓ ﺷـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻐ ــﺰوة ﻓﻌ ــﺎدت ﺴـ ــﻔﻦ
اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ٕاﻠ ــﻰ اﻠﺒﺼ ــﺮة وﻘﻴ ــﻞ اﻧ ــﻪ ﻠ ــﻢ ﻳﺮﺠ ــﻊ ﻤﻨﻬ ــﺎ ٕاﻻ اﻠﻗﻟﻴ ــﻞ ،وﻏﻀ ــﺐ
)(١٠
اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ ﻋﻣﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻼء وﻋﺰﻠﻪ.
وﻠ ﻣ ــﺎ وﻠـ ــﻲ ﻋﺜﻣـ ــﺎن رﺿـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨـ ــﻪ اﻠﺨﻼﻓـ ــﺔ )  ٣٥- ٢٣ﻫﺟﺮﻳـ ــﺔ - ٦٤٤/
ٔ
٦٥٦ﻤﻴﻼدﻳــﺔ ( ،ﻃﻟــﺐ ﻤﻨــﻪ ﻤﻌﺎوﻳ ــﺔ ﺑــﻦ اﺑــﻲ ﺴ ــﻔﻴﺎن ،وﻜــﺎن ﻳﻌﻣــﻞ واﻠﻴ ــﺎ
ٔ
ٓ
ﻋﻟــﻰ اﻠﺷــﺎم اﻧــﺬاك ،ان ﻳﺳــﻣﺢ ﻠــﻪ ﺑﻐــﺰو اﻠــﺮوم ﺑﺤ ـﺮا ﻓﻮاﻓــﻖ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ ﻋ ﻟ ــﻰ
ٔ
ٔ
ً
ذﻠــﻚ ﺑﺷ ــﺮط ان ﻻ ﻳﻗ ﺳــﺮ ا ﺣ ــﺪا ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻋﻟ ــﻰ رﻜــﻮب اﻠﺒ ﺤ ــﺮ ،ﺑ ــﻞ
ٔ
ﻳﺟﻌـﻞ اﻻ ﻤـﺮ اﺧﺘﻴـﺎرا  (١١).وﻧ ﺟـﺢ ﻤﻌﺎوﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺪﻓـﻪ ،وﺗ ﺷـﺟﻊ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ،
ٔ
واﻘـﺪﻤﻮا ﻋ ﻟــﻰ اﻠﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻠﻗﻮة اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ واﻠﺘــﻲ ﻜـﺎن ﻠﻬــﺎ اﺛــﺮ ﻜﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ اﺗﺳــﺎع
ٔ
رﻘﻌــﺔ اﻠﺪوﻠــﺔ ا ٕﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ .وﻘ ــﺪ ﻳﻛــﻮن ﻤــﻦ اﻠﻣﻨﺎﺴ ــﺐ ان ﻧﺷــﻴﺮ ٕاﻠــﻰ ﻤﻮﻘﻌ ــﺔ
ٔ
ٔ
ذات اﻠﺼـﻮاري اﻠﺘـﻲ ﺣــﺪﺛﺖ ﺑـﻴﻦ اﻻﺴـﻄﻮل ا ٕﻻﺴــﻼﻤﻲ واﻻﺴـﻄﻮل اﻠﺮوﻤــﻲ
ﻓــﻲ اﻠﺒ ﺤــﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴ ــﻂ ﺴــﻨﺔ  ٣٤ﻫﺟﺮﻳ ــﺔ  ٦٥٦ -ﻤﻴﻼدﻳــﺔ .وﻜﻣ ــﺎ ﻫــﻮ ﻤﻌ ــﺮوف

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٢

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
ﻓ ــﺎن اﻠﺨﻟﻴﻔـ ــﺔ ﻤﻌﺎوﻳـ ــﺔ) ٦٠- ٤٠ﻫﺟﺮﻳـ ــﺔ  ٦٨٠- ٦٦٠/ﻤﻴﻼدﻳـ ــﺔ ( ﻘـ ــﺪ اوﻠـ ــﻊ
وﺧﺎﺻـ ــﺔ ،ﻋﻨـ ــﺪﻤﺎ ﺗﺳ ـ ــﻟﻢ اﻠﺨﻼﻓـ ــﺔٕ ،ﺑﺎﻧﺷ ـ ــﺎء اﻠﺳـ ــﻔﻦ وﻘ ـ ــﺪ وﺻـ ــﻞ ﺣﺟ ـ ــﻢ
ٔ
اﻻﺴـﻄﻮل اﻠﻌﺮﺑــﻲ ا ٕﻻﺴــﻼﻤﻲ ﻓــﻲ ﻋﻬـﺪﻩ ٕا ﻠــﻰ ﻘﺮاﺑــﺔ ) (١٧٠٠ﺴــﻔﻴﻨﺔ .وﻜﺎﻧــﺖ
ٔ
اﻠﻣﺮاﻜ ــﺐ اﻠﺒﺤﺮﻳـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ  ،اﻧﻮاﻋـ ــﺎ ﻤﺨﺘﻟﻔ ــﺔ ﻓﻬﻨـ ــﺎك اﻠﺳـ ــﻔﻦ اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔ،
وﻫﻨـﺎك اﻠ ﺳــﻔﻦ اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ ،واﻠﺘــﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻠﺼــﻐﺎر اﻠﺨ ﻔــﺎف اﻠﺳــﺮﻳﻌﺔ  ،وﻤﻨﻬــﺎ
ٔ
اﻠﻛﺒــﺎر اﻠﻀــﺨﺎم ﻠﻗــﺬف ا ﻠ ــﻨﻔﻂ اﻠﻣﺷــﺘﻌﻞ ﻋﻟــﻰ اﻻﻋ ــﺪاء .وﻜــﺎن ﻓ ـﻲ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ
ٔ ٔ
اﻠﻣﺮاﻜـﺐ ﺣﺪﻳـﺪﻩ ﺣـﺎدة ﺗﺳـﻣﻰ اﻠ ﻔــﺎس او اﻠﻟﺟـﺎم ٕاذا ﺻـﺪﻤﺖ ﻤﺮﻜـﺐ اﻠﻌــﺪو
ٔ
ٔ
ﺧﺮﻘﺘﻪ واﻏﺮﻘﺘﻪ ،وﻫﺬا اﻠﺳﻼح اﻠﺤﺮﺑـﻲ اﻠﻔﺘـﺎك ﻳـﺬﻜﺮﻧﺎ ﺑـﺮاس اﻠﻛـﺒﺶ ا ﻠـﺬي
ٔ
)(١٢
ﻜﺎن ﻳﺳﺘﻌﻣﻞ ﻠﺜﻗﺐ اﻻﺴﻮار ،ودك اﻠﺤﺼﻮن ﻓﻲ اﻠﻣﻌﺎرك اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ.
ٔ
ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺨﺪم اﻠﻣﺳﻟﻣﻮن اﻻﺴﻄﻮل ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺟـﺰر اﻠﻛﺒـﺮى
ٔ
ٔ
ﻓـ ــﻲ اﻠﺒﺤ ـ ــﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴ ـ ــﻂ  ،ا ﻤﺜ ـ ــﺎل ﺻ ـ ــﻗﻟﻴﺔ ورودس واﻧﺘﺰﻋﻮﻫ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻦ اﻳ ـ ــﺪي
اﻠﺒﻴ ـ ـ ــﺰﻧﻄﻴﻴﻦ  .وﻘ ـ ـ ــﺪ اﻫ ـ ـ ــﺘﻢ اﻠﻌ ـ ـ ــﺮب ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ ذﻠ ـ ـ ــﻚ ٕﺑﺎﻧﺷ ـ ـ ــﺎء دور اﻠﺼ ـ ـ ــﻨﺎﻋﺔ
ٔ
"اﻠﺘﺮﺴـ ــﺎﻧﺔ" ،واول دار ﻠﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﻴـ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ــﻮﻧﺲ ﻋ ﻟـ ــﻰ ﻋﻬـ ــﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔ ـ ــﺔ
ٔ
)(١٣
اﻻﻤﻮي ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ ﺑﻦ ﻤﺮوان ﺴﻨﺔ ٥٤ﻫـ )٦٧٤م(.
ً
ٔ
وﻘ ــﺪ ﺴـ ــﻣﻰ اﻠﻌ ــﺮب ﻤﺟﻣـ ــﻮع اﻠﺳـ ــﻔﻦ ) اﺴ ــﻄﻮﻻ ( ﻤﺳـ ــﺘﻌﻴﺮﻳﻦ اﻠﻟﻔـ ــﻆ
ٔ
اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻲ  Stolosوﻜﺎﻧﺖ اﻠﺳﻔﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﺿـﺨﻢ ﻤـﻦ اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﺒﻴﺰﻧﻄﻴـﺔٕ .ا ﻻ
ٔ
ٔ
اﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ اﻘﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺮﻋﺔ ،وﺴـﺮﻋﺎن ﻤـﺎ ﺗﺤﺳـﻨﺖ اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ .وﻳـﺪﻳﻦ
اﻠﻌــﺮب ﻠﻟﺒﻴـ ـﺰﻧﻄﻴﻴﻦ ،ﺑﻔﻀ ــﻞ ﺗﻌﻟ ــﻴﻣﻬﻢ اﻠﻔﻨ ــﻮن اﻠﺒﺤﺮﻳ ــﺔ  ،وﻠﻛ ــﻦ اﻠﻌ ــﺮب
ٔ
ٔ
اﻠــﺬﻳﻦ ﺗﻌﻟﻣ ــﻮا ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻔﻨ ــﻮن ﻤ ــﻦ اﻠﺒﻴ ــﺰﻧﻄﻴﻴﻦ اﺻ ــﺒﺤﻮا اﺴ ــﺎﺗﺬة ﺑﻬـ ـﺎ .وﻘ ــﺪ
ٔ
اﻧﺘﺷـﺮت ﺑﻌــﺾ اﻻﺻــﻄﻼﺣﺎت اﻠﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻠﺘــﻲ اﺴــﺘﻌﻣﻟﻬﺎ اﻠﻌـﺮب ﻓــﻲ اورﺑــﺎ .
ٔ
وﻤـﻦ ﻫــﺬﻩ اﻻﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻠﻔﻈـﺔ اﻤﻴــﺮ اﻠﺒ ﺤــﺮ  Admiralوﻜﻟﻣــﺔ Coruette
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺎﺧﻮذة ﻋﻦ ﻠﻔﻈﺔ "ﻏﺮاب" اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﺘـﻲ ﺗﻌﻨـﻲ ﻧﻮﻋـﺎ ﻤـﻦ اﻧـﻮاع اﻠﻣﺮاﻜـﺐ
ٔ ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻳﺒﺪو ان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣـﻮض اﻠﺒ ﺤـﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ  ،ﻜـﺎن
ٔ
ٔ
ٔ
اﻜـﺜـﺮ ﻤــﻦ ﺗــﺎﺛﻴﺮﻫﻢ ﻓــﻲ اورﺑــﺎ ،ﻓﻗــﺪ ا ﺴــﺘﺨﺪم اﻠﺒﻨﺎدﻘــﺔ اﻠﻐ ـﺮاب اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ
)(١٤
اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﻌﺎﺸﺮ واﻠﺤﺎدي ﻋﺷﺮ ٕاﺑﺎن ﻤﻌﺎﺿـﺪﺗﻬﻢ ﻠﻟﺼﻟﻴﺒﻴﻴﻦ.

ٕان اﻠﺨﺷـﺐ ا ﻠــﺬي ﺗﻌﻣـﻞ ﻤﻨــﻪ ﺗﻟـﻚ اﻠ ﺳــﻔﻦ ﻜـﺎن ﻳﺳــﺘﻮرد ﻤـﻦ اﻠﻬﻨــﺪ،
وﻫـﻮ ﺸـﺪﻳﺪ اﻠﺼـﻼﺑﺔ ،وﻻ ﻳﺘﺤﻣـﻞ دق اﻠﻣﺳـﻣﺎر ﻓﻴـﻪ وﻜـﺜﻴـﺮا ﻤـﺎ ﻳﺘﺼـﺪع ﻤـﻦ
ٔ
ﺠـﺮاء ذﻠــﻚ  .وﻋ ﻟـﻰ اﻠﻌ ﻣــﻮم ﻜﺎﻧــﺖ ﺴـﻔﻦ اﻠﺒ ﺤــﺮ اﻻ ﺣﻣـﺮ ،واﻠﺨ ﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ
ٔ
ذات ﻘﻴﻌﺎن ﻋﺮﻳﻀﺔ  ،وذات ﺴﺎرﻳﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻻﻏﻟﺐ  .وﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ اﻠ ﺳـﻔﻦ
)(١٨
ذات اﻠﺪﻓﺘﻴﻦ ﻤﻮﺠﻮدة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ.
ٔ
ٔ
وﻤﻬﻣـﺎ ﻳﻛـﻦ ﻤـﻦ اﻤـﺮ ،ﻓـﺎن اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﻣﺨﻴﻄـﺔ ﻠـﻢ ﺗﺒـﺪا ﺑـﺎﻠﺰوال ﺴــﺮﻳﻌﺎ
ٔ
ٕاﻻ ﺣﻴﻨﻣــﺎ ﻏﻴ ــﺮت اﻠﺘﺟ ــﺎرة اﻻورﺑﻴــﺔ اﻠﻮﺿ ــﻊ اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي ﻜﻟــﻪ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺤ ــﻴﻂ
اﻠﻬﻨــﺪي ،وﺑﺼــﺪد ﺗﺮﻜﻴ ــﺐ ﻫﻴﻛــﻞ اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ وﺣﻣﺎﻳﺘــﻪ ﻤ ــﻦ ﻋــﻮادي اﻠﺒ ﺤ ــﺮ .
ٔ
ﻓﺎﻧ ــﻪ ﻜ ــﺎن ﻳ ــﺪﻫﻦ ﺑﻣـ ــﺎدة ﺻ ــﻟﺒﺔ ﺗﺳ ــﻣﻰ اﻠﺟﻟﻔﻄـ ــﺔ .وﻫﻨ ــﺎك ﻤ ــﻦ ﻳ ﻗـ ــﻮل ان
ٔ
ٔ
اﻻﻤـﻮاج ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺼـ ﺪ ﺑﻣـﺰﻳﺞ اﻠ ﻗــﺎر او اﻠـﺮاﺗﻴﻨﺞ ود ﻫـﻦ اﻠ ﺤـﻮت وﻜـﺎن اﻠﻗﺼــﺪ
ﻤ ــﻦ ذﻠ ــﻚ ﺣﻣﺎﻳ ــﺔ ﻘ ــﺎع اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ ﻤ ــﻦ دودة اﻠﺳ ــﻔﻦ  Worm Shipوﻜـ ــﺎن
اﻠﻄـ ــﻼء ﻋـ ــﺎدة ﺑـ ــﺪﻫﻦ اﻠﺳـ ــﻣﻚ  ،وﻠﻟﺳ ـ ــﻔﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ـ ــﻲ
واﻠﻣﺤــﻴﻂ اﻠﻬﻨ ــﺪي ﻇﻬ ــﺮ ،وﺛﻣ ــﺔ ﺴــﻔﻦ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺤﻣ ــﻞ ﻋﻟ ــﻰ ﻇﻬﺮﻫ ــﺎ)( ٤٠٠
رﺠـﻞ ،وﻜﺎﻧــﺖ دﻓــﺔ اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ ﻤــﻦ اﻠﻨــﻮع اﻠﻮﺣﻴــﺪ ﻤـﻦ ا ﻠــﺪﻓﺎت اﻠﺘــﻲ ﻋﺮﻓﻬــﺎ
اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ ،وﻜﺎﻧ ــﺖ دﻓ ــﺔ ﻜﺒﻴ ــﺮة ﺑـ ــﻴﻦ ﻤ ــﺆﺧﺮة اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ وﺠﺎﻧﺒﻬ ــﺎ .وﻜ ــﺎن ﻻﺑـ ــﺪ
)(١٩
ﻠﻟﺳﻔﻦ ﻤﻦ دﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻜﻞ ﺠﺎﻧﺐ .
ﻠﻗـﺪ ﺑــﺮع اﻠﻌــﺮب ﻓــﻲ اﻠﺨ ﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﺑﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳــﻔﻦ واﻠﻣﺮاﻜــﺐ ﻤﻨــﺬ
ٔ
اﻘــﺪم اﻠﻌﺼــﻮر وﻳﺮﺠ ــﻊ ذﻠــﻚ ٕاﻠ ــﻰ ﻤﻬــﺎرﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﻠﻣﻼﺣ ــﺔ وﻤﻌــﺮﻓﺘﻬﻢ اﻠﺘﺎﻤ ــﺔ
ﺑﻌﻟﻢ اﻠﻔﻟﻚ .وﻜﺎن ﻠﻣﻮﻘـﻊ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻠﺟﻐﺮاﻓـﻲ ،واﻻﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ،دور
ٔ
ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮر اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻣﻼﺣﻴــﺔ واﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ وارﺗﻴــﺎد اﻠﺨﻟﻴﺟﻴــﻴﻦ ا ﻤــﺎﻜﻦ ﺑﻌﻴــﺪة
ٔ
)(٢٠
ﺸﻣﻟﺖ وادي اﻠﺳﻨﺪ وﺸﺮق اﺴﻴﺎ.
ﻠ ﻗـﺪ اﺧﺘﺼــﺖ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴـﺔ ﺑﺎﻠﺷ ـﺮاع اﻠﻣﺜﻟــﺚ ،وﻫـﻮ ﺸ ـﺮاع ﺴــﺎﺋﺪ
ﺣﺘــﻰ ﻳﻮﻤﻨــﺎ ﻫــﺬا  .وﻜــﺎن ﻠﻟﺨﻟﻴﺟﻴــﻴﻦ دور ﻤﻬ ــﻢ ﻓــﻲ ﻧ ﻗــﻞ ﻫــﺬا اﻠﺷ ـﺮاع ٕاﻠ ــﻰ
ٔ
اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ ،وﻤﻣﺎ ﻳﺆﻜﺪﻩ اﻠﺒﺎﺣﺜﻮن اﻧﻪ ﻠﻮﻻ اﻠﺷﺮاع اﻠﺨﻟﻴﺟـﻲ اﻠﻣﺜﻟـﺚ
ٔ
ﻠﻣ ــﺎ ﻘ ــﺎم اﻻورﺑﻴـ ــﻮن ﺑ ــﺮﺣﻼﺗﻬﻢ اﻠﻣﺤﻴﻄﻴ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ اﺴﺘﻛﺷ ــﻔﻮا ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤﻨـ ــﺎﻃﻖ
ٔ
ٔ
ﻤﺟﻬﻮﻠــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻌـ ـﺎﻠﻢ  ،وﻳﻨﺳ ــﺞ اﻠﺷـ ـﺮاع ﻤـ ـ ﻦ اوراق ﺠ ــﻮز اﻠﻬﻨ ــﺪ او ﺴ ــﻌﻒ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻨﺤﻴـﻞ .وﻓـﻲ اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺘﺎ ﺴـﻊ ﻋﺷــﺮ راي اﺣـﺪ اﻠﺒﺤــﺎرة اﻠﻐـﺮﺑﻴﻴﻦ ان اﻠ ﺳــﻔﻦ
اﻠﺨﻟﻴﺟﻴﺔ ﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ وﺴـﻴﻟﺔ ﻠﻄـﻲ اﻠﺷـﺮاع ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻳﻛـﻔﻬـﺮ اﻠ ﺟـﻮ  .ﻜﻣـﺎ ﻠـﻮﺣﻆ
ﺑــﺎن اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴــﺔ ﺗﺤﻣــﻞ ﻓــﻮق ﻇﻬﺮﻫــﺎ ﻤﺮاﻜــﺐ ﺻــﻐﻴﺮة ﻠﻟﻨﺟــﺎة وﻫــﻲ
ﻋﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ  :اﻠﻗﺎرب  ،واﻠﺪوﻧﻴﺞ  .وﻘﺪ ﻳﺤﻣﻞ اﻠﻗﺎرب )  ( ١٥رﺠﻼ ﻤﻗﺎﺑﻞ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻠﻗــﺪ ﺗﻮزﻋــﺖ اﻠﺒﺤﺮﻳ ــﺔ ا ٕﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌــﺎ ﺠﻐﺮاﻓﻴ ــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺑ ﺤــﺮﻳﻦ  :ﻫﻣ ــﺎ
اﻠﻣ ﺤــﻴﻂ اﻠﻬﻨــﺪي واﻠﺒ ﺤ ــﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴــﻂ  ،وﺗﺒﻌــﺎ ﻠ ــﺬﻠﻚ ﺗﻣﻴــﺰت اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺘ ــﻲ
ﺗﻣﺨـﺮ ﻋﺒـﺎب اﻠﺒ ﺤـﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ ﻋــﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻠﻣﺤـﻴﻂ اﻠﻬﻨـﺪي واﻠﺨﻟــﻴﺞ
اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ .ﻓﻗـ ــﺪ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻤﺮاﻜ ــﺐ اﻠﻣ ﺤـ ــﻴﻂ اﻠﻬﻨـ ــﺪي واﻠﺨﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ﺗ ﺨـ ــﺎط
ﺑـﺎﻠﻟﻴﻒ ،ﺑﻴﻨﻣـﺎ ﻜﺎﻧـﺖ ﻤﺮاﻜـﺐ اﻠﺒﺤــﺮ اﻠﻣﺘﻮ ﺴـﻂ ﺗـﺪق ﺑﺎﻠﻣﺳـﺎﻤﻴﺮ .وﻘـﺪ ﺗــﺮك
ٔ
ﻠﻨـﺎ اﻠﺮﺣﺎﻠـﺔ اﻠﻌــﺮب واﻻﺠﺎﻧـﺐ وﺻــﻔﺎ ﻠﺘﻟـﻚ اﻠ ﺳـﻔﻦ وﻠﻌــﻞ ﻤﺮاﺠﻌـﺔ ﺑﺳــﻴﻄﺔ
ﻠﻣــﺎ ﻜـﺘﺒــﻪ اﺑــﻦ ﺠﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ،وﻤــﺎرﻜﻮ ﺑﻮ ﻠــﻮ ﻓــﻲ
اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي دﻠﻴــﻞ واﺿــﺢ ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ ﻧ ﻗــﻮل  .وﻳﻣﻛــﻦ ﻫﻨــﺎ
ٔ
ا ٕﻻﺸــﺎرة ٕاﻠ ــﻰ ان اﺑ ــﻦ ﺠﺒﻴ ــﺮ ﻘ ــﺪم وﺻـ ـ ﻔﺎ ﺠﻣ ــﻴﻼ ﻠﻟﺨﻴ ــﻮط اﻠﻣﺳ ــﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓ ــﻲ
ٔ
ٔ
ﺗﺜﺒﻴــﺖ اﻻ ﻠــﻮاح ﻓﻬــﻮ ﻳﻗــﻮلٕ :ان ﻫــﺬﻩ اﻠﺳــﻔﻦ ﻤﺨﻴﻄــﺔ ﺑــﺎﻤﺮاس ﻤــﻦ اﻠﻗﻨﺒــﺎر
ٔ
ٔ
وﻫـ ــﻮ ﻘـ ــﺶ ﺠـ ــﻮز اﻠﻨﺎرﺠﻴـ ــﻞ ﻳﺮﺴ ـ ــﻮﻧﻪ اي ﺻـ ــﻨﺎع اﻠﺳـ ــﻔﻦ ٕاﻠـ ــﻰ ان ﻳﺘﺨ ـ ــﻴﻂ
ٔ
)(١٥
وﻳﻔﺘﻟﻮن ﻤﻨﻪ اﻤﺮاﺴﺎ ﻳﺨﻴﻄﻮن ﺑﻬﺎ اﻠﻣﺮاﻜﺐ.

ٔ
وﻤﻬﻣـﺎ ﻳﻛـﻦ ﻤـﻦ اﻤـﺮ  ،ﻓﺳـﻔﺎﺋﻦ اﻠﻣ ﺤـﻴﻂ اﻠﻬﻨـﺪي ،واﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ،
ٔ
ٔ
واﻠﺒ ﺤـﺮ اﻻ ﺣﻣـﺮ" ﻻ ﻳﺳـﺘﻌﻣﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺳـﻣﺎر اﻠﺒﺘـﺔٕ ،اﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻤﺨﻴﻄـﺔ ﺑـﺎﻤﺮاس
ﻤـ ــﻦ اﻠﻗﻨﺒـ ــﺎري وﻫ ـ ــﻮ ﻘﺷـ ــﺮ ﺠـ ــﻮز اﻠﻨﺎرﺠﻴ ـ ــﻞ  ،ﻳﺪرﺴـ ــﻮﻧﻪ ا ﻠـ ــﻰ ان ﻳﺘﺨ ـ ــﻴﻂ
وﻳﻔﺘﻟﻮن ﻤﻨﻪ اﻤﺮاﺴﺎ ﻳﺨﻴﻄﻮن ﺑﻬـﺎ اﻠﻣﺮاﻜـﺐ  ،وﻳﺨﻟﻟﻮﻧﻬـﺎ ﺑﺪ ﺴـﺮ ﻤـﻦ ﻋﻴـﺪان
اﻠﻨﺨﻞ ٕﻓﺎذا ﻓﺮﻏﻮا ﻤﻦ ٕاﻧﺷﺎء )اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ ( ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻔﺔ ﺴـﻗﻮﻫﺎ ﺑﺎﻠﺳـﻣﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
او ﺑــﺪﻫﻦ اﻠﺨــﺮوع ،وﻳﻗﺼ ــﺪ اﻫــﻞ اﻠﺨ ﻟ ــﻴﺞ واﻠﻣﺤــﻴﻂ اوﻠﺌ ــﻚ ،ﻤــﻦ ٕاﻧﺷ ــﺎء
ٔ
ٔ
)اﻠﺳـﻔﻴﻦ ( ﻋﻟــﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﺼــﻔﺔ ﺴـﻗﻮﻫﺎ ﺑﺎﻠﺳــﻣﻦ او ﺑـﺪﻫﻦ اﻠﺨــﺮوع او ﺑــﺪﻫﻦ
ٔ
ٔ
اﻠ ﻗـﺮش وﻫــﻮ ا ﺣﺳــﻨﻬﺎ  (١٦) "....وﻫــﺪف اﻫـﻞ اﻠﺨﻟــﻴﺞ واﻠﻣ ﺤــﻴﻂ ﻤــﻦ ٕاﻧﺷــﺎء
ﻤـﺮاﻜﺒﻬﻢ ﺑﺘﻟــﻚ اﻠﺼــﻮرة ﻠﻴﻟــﻴﻦ ﻋﻮدﻫـﺎ وﻳﺮﻃــﺐ ﻠﻛـﺜــﺮة اﻠﺷــﻌﺎب اﻠﻣﻌﺘﺮﺿــﺔ
)(١٧
ﻓﻲ )ﺗﻟﻚ اﻠﺒﺤﺎر( ،وﻠﺬﻠﻚ ﻻ ﻳﺼﺮﻓﻮن )ﻓﻴﻬﺎ ( اﻠﻣﺮﻜﺐ اﻠﻣﺳﻣﺎري".

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٣

دراﺳﺎت

) ( ٤ﻓـﻲ ا ﻠـﺪوﻧﻴﺞ .وﻠﻟﺳـﻔﻦ ﺻـﺎري ﻳﺳـﻣﻰ اﻠـﺪﻘﻞ وﻫـﻮ ﻤـﻦ ﺠـﺬع اﻠﻨﺨﻴـﻞ،
ٔ
ٔ
وﻘـﺪ ﻳﺼـﻞ ﻃﻮﻠــﻪ ٕاﻠـﻰ) ( ٧٦ﻘـﺪﻤﺎ  .ا ﻤــﺎ اﻻﻧﻛـﺮ  Angkorاو اﻠﻣﺮﺴـﺎة ﻓﻛــﺎن
ﻏﻟﻴﻈــﺎ ﻻدﻓ ــﺔ ﻓﻴ ــﻪ ،وﻫ ــﻮ ﻓ ــﻲ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﺔ ﻳﺼ ــﻨﻊ ﻤ ــﻦ اﻠﺤ ﺟ ــﺮ وﻓ ــﻲ
ٔ
وﺴ ــﻄﻪ ﺛﻗ ــﺐ ﻠﻟﺤﺒـ ــﺎل  .و ﻤ ــﻦ اﻠﻄﺮﻳ ــﻒ ا ٕﻻﺸـ ــﺎرة ٕاﻠ ــﻰ ان اﻠﺳ ــﻔﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ
اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﺔ ،ﻠﻗﻮﺗﻬـ ــﺎ وﻤﺘﺎﻧﺘﻬـ ــﺎ ،ﻋﺮﻓـ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻠﻬﻨـ ــﺪ ﺑﺎﺴـ ــﻢ )ﻤﺎداراﺗـ ــﺎ ( وﻓـ ــﻲ
)(٢١
اﻠﻮاﻘﻊ ،ﻓﺎن ﻤﺎداراﺗﺎ ﺗﻌﻨﻲ ) ﻤﺪرﻋﺎت ( اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺛﻣـﺔ ﻤﺤـﺎوﻻت ﺠـﺎدة ﺗـﺘﻢ اﻠﻴـﻮم ﻓــﻲ ﺑﻌـﺾ ﺑﻟـﺪان اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
اﺠﻞ ﺗﺎﺻﻴﻞ وﺗﺟﺬﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳـﺔ ،واﻻ ﻫـﻢ ﻤـﻦ ذﻠـﻚ اﻠﺳـﻌﻲ
ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻠﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋ ﻟ ــﻰ اﻠﻨﺟــﺎرﻳﻦ اﻠﻣﻬ ــﺮة اﻠﻗﻼ ﺋــﻞ ا ﻠــﺬﻳﻦ ﺑﺮﻋ ــﻮا ﻓــﻲ ﺑﻨ ــﺎء
ٔ
اﻠﺳـ ــﻔﻦ واﻠﻣﺮاﻜـ ــﺐ ،وا ﻠـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ﺳـ ــﺘﻔﺎد ﻤـ ــﻨﻬﻢ ﻜـ ــﺬﻠﻚ ﻓـ ــﻲ ﺻـ ــﻨﺎﻋﺔ اﺑـ ــﻮاب
اﻠﺒﻴ ــﻮت اﻠﺨﺷـ ــﺒﻴﺔ اﻠﺟﻣﻴﻟـ ــﺔ ،وﻜﻣـ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻤﻌـ ــﺮوف ﻓـ ــﺎن ا ٕﻻﻤـ ــﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ
ٔ
اﻠﻣﺘﺤـﺪة ،ﻜﺎﻧـﺖ ﻤـﻦ اﻫـﻢ ﻤﺮاﻜـﺰ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﻠ ﺳـﻔﻦ ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﺣﺘــﻰ
ٔ
اﻧﻬـﺎ ﻧﺎﻠــﺖ ﺸــﻬﺮة ﻤــﺎ زاﻠــﺖ ﺑﺎﻘﻴــﺔ ،وﻠـﻢ ﺗﻛــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻤﻗﺘﺼــﺮة ﻋﻟــﻰ
ٔ
)(٢٢
اﻻﺴﺘﺨﺪام ،ﺑﻞ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺪة ﻠﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ٕاﻠﻰ اﻻﺴﻮاق اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
وﻘـﺪ ﺣ ﻣــﻞ ﻋــﺪد ﻤـﻦ اﻻ ﻫــﺎﻠﻲ ﺑ ﺟــﺪارة ﻠﻗـﺐ )ﻘﻼﻠﻴــﻒ ( ﺠ ﻣــﻊ ﻘــﻼف،
وﻫـﻮ ﺻــﺎﻧﻊ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻋﻟــﻰ اﻤﺘــﺪاد ﺴــﻮاﺣﻞ اﻠﺨ ﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  .ﻜﻣــﺎ ﺗﻄــﻮرت
ٔ
ٔ
اﺸـﻛﺎل واﺣ ﺟــﺎم اﻠ ﺳــﻔﻦ اﻠﺨﺷـﺒﻴﺔ ﺣﺳــﺐ ﺗﻄــﻮر اﻠﻣﻬـﻦ اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬــﺎ
ٔ
ﻋﺒـﺮ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ،واﺴـﺎﺗﺬة ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠ ﺳـﻔﻦ ﻓـﻲ ا ٕﻻﻤــﺎرات ﺴـﻌﺪاء ﺑﻣـﺎ ﻳﺼــﻨﻌﻮن
ٔ
ٔ
ﺣﻴـﺚ ﻃﺒﻗـﺖ ﺸـﻬﺮﺗﻬﻢ اﻻﻓــﺎق ﺣﺘـﻰ ان اﻠﻬﻨـﻮد واﻠﺒﺎﻜﺳـﺘﺎﻧﻴﻴﻦ واﻠﺼــﻴﻨﻴﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﺗﻌﻟﻣــﻮا ﻤــﻨﻬﻢ ﺑﻌ ــﺾ اﺴ ـﺮار ﻤﻬﻨ ــﺘﻬﻢ ) .(٢٣وﻠﻼﺴــﻒ ﻻ ﺗﺘ ــﻮﻓﺮ ﻠــﺪﻳﻨﺎ ﻘ ــﻮاﺋﻢ
ٔ
ﺑﺎﺴـﻣﺎء ﺻـﻨﺎع اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴـﻮن ،ﻠﻛـﻦ ﺛﻣـﺔ ﺠﻬـﻮد ﺗﺒـﺬل ﻠﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ذﻠـﻚ.
وﻘـﺪ ورد ذﻜـﺮ ﺑﻌـﺾ ﺻــﻨﺎع اﻠﺳـﻔﻦ اﻠﻣ ﺤـﺪﺛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻛﻮﻳـﺖ ،ﻤـﻨﻬﻢ اﻠﺤــﺎج
ﺴـﻟﻣﺎن وو ﻠـﺪﻩ اﺣﻣـﺪ ،واﻠﺤـﺎج ﺻــﺎﻠﺢ ﺑـﻦ را ﺸـﺪٕ ،واﺧﻮاﻧـﻪ ﺠﺎﺴـﻢ ،وﻋﺒــﺪ
)(٢٤
ﷲ  ،واﻠﺤﺎج ﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﻨﺪر .
ﻇﻬـ ــﺮت ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻨﻮات اﻠﻗﻟﻴﻟ ـ ــﺔ اﻠﻣﺎﺿـ ــﻴﺔ ،ﺑﻌ ـ ــﺾ اﻠﻣﺮاﻜـ ــﺰ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ـ ــﺔ
اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺣﺮﺻ ــﺖ ﻋﻟ ــﻰ اﺴ ــﺘﻌﺎدة ﺴ ــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ) ﻤﺷ ــﺎﻫﺪ ( ﺻ ــﻨﺎﻋﺔ
ٔ
اﻠﺳ ـ ــﻔﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﺨﻟ ـ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ ،ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ وان ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﻠﺼ ـ ــﻨﺎﻋﺔ ،ارﺗﺒﻄـ ـ ــﺖ
ٔ
ﺑﺎﻠﺨﻟﻴﺟﻴﻴﻦ ﻜﺎﻧﺎس ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮﺗـﺎدون اﻠﺒ ﺤـﺮ وﻳﻣﺨـﺮون ﻋﺒﺎﺑـﻪ  .و ﻤـﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌـﻲ
ٔ
ان ﺗﺨﺘﻟــﻒ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠ ﺳــﻔﻦ ﺑــﺎﺧﺘﻼف اﺴــﺘﺨﺪاﻤﻬﺎ  ،ﻓﻣــﻦ اﻠﺒــﺎﻧﻮش ا ﻠ ــﺬي
اﺑﺘﻛ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻠﺜﻼﺛﻴﻨـ ــﺎت ﻤـ ــﻦ اﻠ ﻗـ ــﺮن اﻠﻣﺎﺿـ ــﻲ ،واﻠـ ــﺬي ﺣـ ــﻮر ﻠﻛـ ــﻲ ﻳﻌ ﻣـ ــﻞ
ٔ
ﺑﺎﻠﻣﺤﺮﻜـﺎت ،و ﻫــﻮ ﻓـﻲ اﻻﺻــﻞ ﺴـﻨﺒﻮك ﻏﻴــﺮ ﺸـﻛﻞ ﻤﻗﺪﻤﺘــﻪ ٕاﻠـﻰ اﻠﺷــﻮﻋﻲ،
ٔ
ٔ
واﻠﺒــﻮم ،واﻠﺒﻐﻟــﺔ وﻏﻴﺮﻫ ــﺎ ﻤــﻦ اﻻﻧ ــﻮاع اﻠﺘــﻲ ﺗﺳــﺘﺨﺪم ﻓ ــﻲ ﺻــﻴﺪ اﻻ ﺴ ــﻣﺎك
)(٢٥
واﻠﻐﻮص ﻋﻦ اﻠﻟﺆﻠﺆ وﻧﻗﻞ اﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻠﺮﻜﺎب.
ٔ
وﻳﻣ ــﺎرس اﻠﻗﻼﻓـ ــﻮن ﺻ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳـ ــﻔﻦ ﺑﻌ ــﺪ ﺣﺼـ ــﻮﻠﻬﻢ ﻋ ﻟ ــﻰ اﻻ ﺧﺷـ ــﺎب
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﻮردة ﻤﻦ اﻠﻬﻨﺪ ،وﻫﻲ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﺔ ﻤـﻦ ﺧﺷـﺐ اﻠﺼـﺎج او اﻠﻨﺎرﺠﻴـﻞ
) اﻠﺟـﻮز اﻠﻬﻨـﺪي ( واﻠﺼــﻨﻮﺑﺮ اﻠﻣ ﻗـﺎوم ﻠﻟﺮﻃﻮﺑـﺔ .و ﻤــﻦ اﻠﻄﺮﻳـﻒ ا ٕﻻﺸـﺎرة ٕاﻠــﻰ
ٔ
ان ﺣﻛﻮﻤﺔ ﺑﻮﻤﺒﺎي ٕاﺑﺎن اﻠﺤﻣﻟﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﻤـﻮاﻧﻲء اﻠﻗﻮاﺴـﻢ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ

 ، ١٨٠٩ﻓﺮﺿ ــﺖ ﺣﻈـ ـﺮا ﻋﻟـ ــﻰ ﺗﺼ ــﺪﻳﺮ اﻠﺨﺷ ــﺐ ﻤـ ــﻦ ﺴ ــﺎﺣﻞ اﻠﻣﻟﺒ ــﺎر ٕاﻠـ ــﻰ
اﻠﺨﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ﻓــﻲ ﻤﺤﺎوﻠ ــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻠﻣﻨــﻊ اﻠﻗﻮا ﺴــﻢ ﻤ ــﻦ ﺑﻨــﺎء اﻠﻣﺰﻳــﺪ ﻤ ــﻦ
)(٢٦
اﻠﺳﻔﻦ.
ٔ
ﺗﺒ ــﺪا ﺻـ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳـ ــﻔﻴﻨﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﻛـ ــﺎن اﻠﻣﺨﺼـ ــﺺ ﻠـ ــﺬﻠﻚ ﻋ ﻟـ ــﻰ ﺸـ ــﺎﻃﺊ
اﻠﺒ ﺤ ـ ــﺮ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻳ ﺤ ـ ــﺪد اﻠ ﻗ ـ ــﻼف ﺣﺟﻣﻬـ ـ ـﺎ ﻤ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ــﺚ اﻠﻄ ـ ــﻮل واﻠﻌ ـ ــﺮض
واﻻرﺗﻔـﺎع ،ﺑﺤﺳـﺐ ﻧﻮﻋﻬـﺎ ،واﻠﻐﺎﻳـﺔ اﻠﺘــﻲ ﺴﺘﺳـﺘﺨﺪم ﻠﻬـﺎ ،ووﻓـﻖ ﻘﻴﺎﺴــﺎت
ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻠﺪﻘــﺔ ﻠﻛــﻲ ﺗﺤﻔــﻆ ﺗـﻮازن اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨــﺪ ٕاﺑﺤﺎرﻫــﺎ ﻤﻣــﺎ ﻳﻌﻛــﺲ
ﻤﻬـﺎرة اﻠ ﻗــﻼف اﻠﺨﻟﻴﺟـﻲ (٢٧) .وﺑﻌــﺪ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻠﺤ ﺟـﻢ ﻳــﺘﻢ ﺗﺮﻜﻴﺒﻬـﺎ ﺑــﺪءا ﻤــﻦ
اﻠﻬﻴﻛـﻞ اﻠﺮﺋﻴﺳــﻲ ﻠﻬـﺎ  ،واﻠــﺬي ﻳﻌﺘﻣــﺪ ﺑﻨـﺎءﻩ ﻋﻟــﻰ ﺗﺜﺒﻴـﺖ )اﻠﺒــﻴﺺ( ،وﻳﻌــﺪ
اﻠﻌﻣﻮد اﻠﻔﻗﺮي ﻠﻬﺎ  ،واﻠﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﺗﻮزاﻧﻬﺎ  ،ﺛﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻟﻴـﻪ ا ٕﻻﺿـﻼع اﻠﺘـﻲ
ﺗﻛـﻮن ﻤﺘﻔﺎوﺗـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺤ ﺟـﻢ ،وﺗﻛـﻮن ﻤﻗﻮﺴـﺔ  ،وﺗﻣﺘـﺪ ﻤـﻦ ﻤﻗﺪﻤـﺔ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ
ٕاﻠ ــﻰ ﻤﺆﺧﺮﺗﻬ ــﺎ ،وﻳﻛـ ــﻮن ﻜ ــﻞ ﺿـ ــﻟﻌﻴﻦ ﻤﺘ ﻗ ــﺎﺑﻟﻴﻦ ﻤﺘﺳـ ــﺎوﻳﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﺤﺟـ ــﻢ
)(٢٨
واﻠﻮزن.
ٔ
ٔ
وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻤﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻠﻬﻴﻛـﻞ  ،ﻳﺒـﺪا اﻠﻗﻼﻓـﻮن ﻓـﻲ ﺗﺜﺒﻴـﺖ اﻻ ﻠـﻮاح
اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ  ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻜﻴﺐ )اﻠﻔﻨﺔ( ،وﻫـﻲ اﻠﺳـﻄﺢ اﻠﻌﻟـﻮي ﻠﻟ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ا ﻠـﺬي
ٔ
ﻳﺒ ــﺪا ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﻗﺪﻤـ ــﺔ  ،وﻳﺎ ـ ــﻲ دور اﻠﺼ ــﺎري )ا ﻠـ ــﺪﻘﻞ ( اﻠﻣﺨﺼـ ــﺺ ﻠﺘﺜﺒﻴـ ــﺖ
اﻠﺷ ـﺮاع  ،وﻳﺷــﺪ ﺑﺎﻠﺤﺒــﺎل ،وﺑﻮاﺴــﻄﺘﻪ ﻳﻗــﻮم اﻠﺮﺑــﺎن ﺑــﺎﻠﺘﺤﻛﻢ ﺑﺎﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ .
ﻓﻀــﻼ ﻋ ــﻦ )اﻠﻛﻣــﺮ ( وﻳﻮﺿ ــﻊ ﻓــﻲ ﻤﻨﺘﺼ ــﻒ اﻠﻬﻴﻛــﻞ ،وﻫﻨ ــﺎك )اﻠﺪاﻋﻮﻤ ــﺔ (
ٔ
اﻠﺘـﻲ ﺗﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻋﻟــﻰ )اﻠﺒــﻴﺺ ( ﻤـﻦ ا ٕﻻ ﻤــﺎم ﻠﻟﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋ ﻟــﻰ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻤــﻦ
)(٢٩
اﻻرﺗﻄﺎم.
ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻤﻦ ﺑﻨﺎء اﻠﺳﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﺘﺘﻟﺨﺺ ﻓﻲ وﺿﻊ )اﻠﻔﺘﻴـﻞ (
ٔ
اﻠﻣﺼـﻨﻮع ﻤـﻦ اﻠﻗﻄـﻦ واﻠﺼـﻞ ،ﻠﺳـﺪ اﻠﻔﺮاﻏـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻻ ﻠـﻮاح ﻠﻣﻨـﻊ ﺗﺳـﺮب
ٔ
اﻠﻣـﺎء .وﺗﺒـﺪا ﻤﺮﺣﻟـﺔ اﻠــﺪﻫﺎن اﻠﺨـﺎرﺠﻲ ﻠﻟﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺑﺰﻳــﺖ اﻠﺼـﻞ اﻠﺘـﻲ ﺗ ﺷــﻛﻞ
ٓ
ﻤﺎدة دﻫﻨﻴﺔ ﻋﺎزﻠﺔ ﻠﻟﻣﺎء ﻋﻦ اﻠﺨﺷﺐ ﻠﺤﻔﻈﻬـﺎ ﻤـﻦ اﻠﺘﺎﻜـﻞ ﺑﺳـﺒﺐ اﻠﺮﻃﻮﺑـﺔ
ٔ
ٔ
واﻠﺤﺷ ـﺮات .واﺧﻴ ـﺮا ﺗﻨــﺰل اﻠ ﺳــﻔﻴﻨﺔ ٕاﻠــﻰ اﻠﺒﺤــﺮ ﺣﻴــﺚ ﺗﺳــﺤﺐ ﻋﻟــﻰ اﻠ ــﻮاح
ٔ
)(٣٠
ﺧﺷﺒﻴﺔ داﺋﺮﻳﺔ ٕاﻠﻰ ان ﺗﺳﺘﻗﺮ ﻓﻲ اﻠﺒﺤﺮ.
ٔ
وﻤﻣ ــﺎ ﻳﻨﺒﻐ ــﻲ ذﻜـ ــﺮﻩ ان ﻫﻨ ــﺎك ﺗﻗﺎﻠﻴ ــﺪ ﺗ ـ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳ ــﻔﻦ ،وﻘـ ــﺪ
ﺗﺤ ــﺪﺛﺖ اﻠﺳـ ــﻴﺪة ﻠﺆﻠـ ــﺆة ﻋـ ــﻦ وا ﻠـ ــﺪﻫﺎ اﻠﻨﻮ ﺧـ ــﺬة اﻠﻛـ ــﻮﻳﺘﻲ اﻠﻣﻌـ ــﺮوف ﻋﺒـ ــﺪ
ٔ ٔ
اﻠﻮﻫ ــﺎب ﻋﻴﺳ ــﻰ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳ ــﺰ اﻠﻗﻄ ــﺎﻤﻲ ) ( ١٩٦٧ - ١٨٩٨ﻓﻗﺎﻠ ــﺖ ان اﺣـ ــﺪ
ٔ ً ٔ
اﻠﺘ ﺟـ ــﺎر ٕاذا ﻘـ ــﺮر ﺑﻨـ ــﺎء ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ ،ﻓـ ــﺎن ﻋﻟﻴـ ــﻪ اوﻻ ان ﻳﺒﺤـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﻠﻗﺒﻄـ ـ ـﺎن
)اﻠﻨﻮ ﺧــﺬة ( اﻠ ــﺬي ﺴ ــﻴﺘﻮﻠﻰ ﻘﻴﺎدﺗﻬــﺎ  ،ﻓﺎﻠﻨﻮ ﺧ ــﺬة ﻠ ــﻴﺲ ﻫــﻮ رﺑ ــﺎن اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ
ٔ
ٔ
وﺣﺳــﺐ ﺑــﻞ ،ﻫــﻮ اﻠﻣﺳــﺌﻮل ﻋــﻦ ﺗﺟﺎرﺗﻬــﺎ وا ﻤﻮاﻠﻬــﺎ  ،و ﻫــﻮ اﻠﻌــﺎﻠﻢ ﺑﺎﺴ ـﺮار
ٔ
ٔ
ٔ
)(٣١
اﻠﺮﻳـﺎح واﻻﻤــﻮاج  ،وﻫــﻮ اﻻب واﻻخ ﻠﻛـﻞ ﺑ ﺤــﺎر ﻋﻟــﻰ ﻇﻬﺮﻫـﺎ .وﺛﻣــﺔ ﻤــﺎ
ٔ
ﻳﺷــﻴﺮ ٕاﻠ ــﻰ ان اﻠﻗــﻮاﻧﻴﻦ اﻠﺳ ــﺎﺋﺪة ﻓــﻲ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ واﻠﻣﺘﻌﻟﻗ ــﺔ ﺑﺎﻠﻌﻣ ــﻞ
ٔ
اﻠﺒﺤﺮي ،ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻟﺰم ﺠﻣﻴﻊ اﻠﺒﺤـﺎرة ﺑﺎﻤﺘﺜـﺎل اوا ﻤـﺮ اﻠﻨﻮﺧـﺬة ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ
ٔ
)(٣٢
ﻤﻮﺴﻢ اﻠﻐﻮص ﺑﺮا وﺑﺤﺮا ،وﻠﻴﺲ ﻠﻬﻢ اﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻠﻔﺔ اواﻤﺮﻩ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٤

دراﺳﺎت

وﻳﺳــﻌﻰ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﻮن اﻠﻴــﻮم ﻠﻟﻣﺤﺎﻓﻈ ــﺔ ﻋ ﻟ ــﻰ ﺗﻗﺎﻠﻴــﺪ ﺻ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳ ــﻔﻦ،
واﻻﺣﺘ ﻔ ـ ــﺎظ ﺑـ ـ ــﺎﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻠﻗﻼ ﺋـ ـ ــﻞ ا ﻠـ ـ ــﺬﻳﻦ ﻳﺒﺮﻋ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﻠﺼـ ـ ــﻨﺎﻋﺔ
اﻠﻌﻈﻴﻣــﺔ  ،اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﻛــﺲ ﻜـﻔ ــﺎح ا ٕﻻﻧﺳــﺎن اﻠﺨﻟﻴ ﺟــﻲ ،وا ﺴــﺘﺟﺎﺑﺔ ﻠﺘ ﺤ ــﺪﻳﺎت
اﻠﺒﻴﺌ ــﺔ  ،واﻠـ ــﺰﻤﻦ ،ﻋﺒـ ــﺮ اﻠﻌﺼ ــﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـ ــﺔ  .وﻘ ــﺪ ﻳﻛـ ــﻮن ﻤـ ــﻦ
ٔ
اﻠﻣﻨﺎﺴﺐ ان ﻧﺬﻜﺮ ﺑﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳﻔﻦ ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﻇﻟـﺖ ﻤﺰدﻫـﺮة،
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻻﻘﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻤﻄﻟﻊ اﻠﻗﺮن اﻠﻣﺎﺿﻲ .وﻘﺪ ورد ﻓـﻲ ﻤـﺬﻜﺮات ﺸـﺎﻫﺪ ﻋﻴـﺎن
ٔ
ﻋــﺎش ﻓــﻲ اﻠﺨﻟــﻴﺞ ،وﻜــﺎن ﻓﻴــﻪ ﺴــﻨﺔ  ،١٩١٠ان اﻠﻛﻮﻳــﺖ وﺣــﺪﻫﺎ ،ﻜﺎﻧ ــﺖ
ﺗﻣﻟـ ــﻚ ﻘﺮاﺑ ـ ــﺔ ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋ ـ ــﺔ ﻤﺮﻜ ـ ــﺐ وﺴ ـ ــﻔﻴﻨﺔ ،ﻳﻌﻣ ـ ــﻞ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻇﻬﻮرﻫ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﻮاﻠﻲ
) ،(٢٠٠٠٠رﺠ ــﻞ ،وﻠ ــﻢ ﻳﻛ ــﻦ ﻜﻟﻬ ــﻢ ﻤـ ــﻦ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﻴﻦ ،ﺑ ــﻞ ﻜ ــﺎﻧﻮا ﻤـ ــﻦ
ٔ
ﻤﺨﺘﻟـ ــﻒ ا ﺠـ ـ ـﺰاء اﻠﺨ ﻟ ـ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ـ ــﻲ .وﻠﺤﺳـ ــﻦ اﻠﺤ ـ ــﻆ ﺗﺘ ـ ــﻮﻓﺮ ﻠ ـ ــﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌ ـ ــﺾ
ٔ
ٔ
ٔ
ا ٕﻻﺣﺼـﺎﺋﻴﺎت اﻻوﻠﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻧـﻮاع واﻋـﺪاد اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜـﺔ ﻠﻣـﻮاﻧﻲء اﻠﺨﻟـﻴﺞ
اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ وﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ا ٕﻻﺣﺼ ـ ــﺎﺋﻴﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ وردت ﻓـ ــﻲ ﻜـﺘ ـ ــﺎب ) دﻠﻴ ـ ــﻞ اﻠﺨ ﻟ ـ ــﻴﺞ(،
واﻠﻣﺘﻌﻟﻗـﺔ ﺑﺎﻠﻣﺮاﻜــﺐ اﻠﺳــﺎﺋﺪة ﻓــﻲ ﻤﻄ ﻟــﻊ اﻠ ﻗـﺮن اﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ .وﻤﻣــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ
ٔ
ﻫﺬﻩ ا ٕﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ان ﺠﺰر اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ اﻠﻌﺪﻳﺪة ) ﻤﻣﻟﻛﺔ اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺎﻠﻴﺎ ( ﻜﺎﻧـﺖ
ٓ
ﺗﻣﺘﻟـ ـ ـﻚ اﻧ ـ ــﺬاك ) ( ١٣ﺑﻐﻟـ ـ ــﺔ و) ( ٦٠ﺑﺘﻴ ـ ــﻞ ،و) ( ٢٢ﺑ ـ ــﻮم و) ( ١٦٠ﺑ ﻗـ ـ ــﺎرة
ٔ
و) ( ٧٨٩ﺴ ـ ــﻣﺒﻮك وﺸـ ـ ــﻮﻳﺲ و ) ( ٦٩٤ﺸـ ـ ــﻮﻋﻲ وﻘـ ـ ــﻮارب ا ﺧـ ـ ــﺮى ﺧﻔﻴﻔـ ـ ــﺔ
وﻳﻛ ـ ـ ــﻮن اﻠﻣﺟﻣ ـ ـ ــﻮع ) ( ١٧٦٠ﺴ ـ ـ ــﻔﻴﻨﺔ ﻳﻌﻣ ـ ـ ــﻞ ﻋﻟ ـ ـ ــﻰ ﻇـ ـ ـ ـ ــﻬﺮﻫﺎ )( ١٨٣٩٠
)(٣٣
رﺠﻼ.
ٔ ٔ
وﻓﻴ ﻣــﺎ ﻳﻟ ــﻲ وﺻ ــﻒ ﻻﻫــﻢ اﻧ ــﻮاع اﻠﺳ ــﻔﻦ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ:
) ( ١اﻠﺒﻐﻟﺔ :وﻫـﻲ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴـﺮة ،ﺗﺘـﺮاوح ﺣﻣﻮﻠﺘﻬـﺎ ﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ  ١٠٠ـ ٢٠٠ﻃـﻦ
 .وﺗﻣﺘﺎز ﺑﺎن ﻤﺆﺧﺮﺗﻬﺎ ﻋﺎﻠﻴـﺔ وﻤﻨﺤﻮﺗـﺔ ٔ .ا ﻤـﺎ ﻤﻗـﺪﻤﺘﻬﺎ ﻓﻣﺪﺑﺒـﺔ  ،وﻠﻬـﺎ ﺻـﺎري
رﺋــﻴﺲ ﻤﺜﺒــﺖ ﻓ ــﻲ و ﺴــﻄﻬﺎ ،وﺑﻬ ــﺎ ﻘﻣــﺮة واﺴ ــﻌﺔ وا ﺣــﺪة ﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋ ﻟــﻰ ﺴ ــﻄﺢ
ﻤﺎﺋـﻞ ،وﺑﻬـﺎ ﻘﺎﻋـﺎت وﻧﻮاﻓـﺬ ﺑﺎﻠﻣﻗﺪﻤــﺔ .وﻘـﺪ اﺴـﺘﺨﺪﻤﻬﺎ اﻠﻌـﺮب ﻓـﻲ اﻠﺘﺟــﺎرة
ﺑﻴـﻨﻬﻢ وﺑـﻴﻦ ﺑـﻼد ﻓــﺎرس ،واﻠﺳـﺎﺣﻞ اﻠﻬﻨـﺪي ،وﻳﺘ ـﺮاوح ﻋـﺪد ﺑﺤﺎرﺗﻬـﺎ ﺑــﻴﻦ
ٓ )(٣٤
 ٥٠ - ٣٠ﺑ ﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرا  .وﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ اﻻن .
وﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺜـﺎﻤﻦ ﻋﺷـﺮ ﺴـﻟﺤﺖ )اﻠﺒﻐﻟـﺔ ( ﺑﺎﻠﻣـﺪاﻓﻊ ،وﻠـﺪﻳﻨﺎ ﻤـﺎ ﻳﺷـﻴﺮ ٕاﻠـﻰ
ٔ
ان واﺣـﺪة ﻤﻨﻬــﺎ ﺑﻨﻴــﺖ ﻋـﺎم  ،١٧٥٠وﻇﻟــﺖ ﺗﻣﺨــﺮ ﻋﺒـﺎب اﻠﺒﺤــﺮ ﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم
ٔ
ٔ
 .١٨٣٧ﻜﻣـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن ﺠـ ــﺰءا ﻤـ ــﻦ اﺴـ ــﻄﻮل اﻠﻗﻮاﺴـ ــﻢ اﻠﺒ ﺤـ ــﺮي ،ﻳﺘـ ــﺎﻠﻒ ﻤ ـ ــﻦ
ٔ
)اﻠﺒﻐﻼت( ،و)اﻠﺘﺮاﻧﻛﻲ ( ﺣﺘﻰ ان ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻳﺷﻴﺮ ٕاﻠﻰ اﻠﻣﻌﺮﻜﺔ اﻠﺘـﻲ وﻘﻌـﺖ
ٔ
ٔ
ﺻـ ـ ـ ــﺒﺎح ﻳـ ـ ـ ــﻮم  ٢٥ﻜـ ـ ـ ــﺎﻧﻮن اﻻول  ١٨١٨ﺑـ ـ ـ ــﻴﻦ اﻻﺴـ ـ ـ ــﻄﻮﻠﻴﻦ اﻠﺒﺮﻳﻄ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ
واﻠﻗﺎﺴﻣﻲ ،وﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺮﺿﺖ اﻠﺳﻔﻦ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺷﻛﻴﻼ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﻘﺎﺴﻣﺎ ﻤﺆﻠ ﻔـﺎ
ﻤ ــﻦ ﺴ ــﺒﻊ ﺴ ــﻔﻦ ﻤ ــﻦ ﻧ ــﻮع )ﺑﻐﻟ ــﺔ ( و )ﺗﺮاﻧﻛ ــﻲ ( ﻠﻛ ــﻦ اﻠﺘﺷ ــﻛﻴﻞ اﻠﺒ ﺤ ــﺮي
ٔ
اﻠﻗﺎﺴﻣﻲ ،اﺴﺘﻄﺎع ا ٕﻻﻓﻼت و ﻠﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻻﻧﻛﻟﻴـﺰ ﻋﻟـﻰ اﻳـﺔ ﻧﺘﻴﺟـﺔ ،ﻠﻛـﻨﻬﻢ
ٔ
ﻇﻟﻮا ﻳﻼﺣﻗﻮن اﺴﻄﻮل اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﺣﺘﻰ اﺴـﺘﻄﺎﻋﻮا ﺣـﺮق ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻠﺤﻣﻟـﺔ
ٔ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ اﻻﺧﻴـ ــﺮة واﻠﻛﺒـ ــﺮى اﻠﺘ ــﻲ ﺣـ ــﺪﺛﺖ ﻓـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻨﺔ ،١٨٢٠ - ١٨١٩
ٔ
وﻜـ ــﺎن ﻤـ ــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺟﻬـ ــﺎ ان ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـ ــﺎ ﺣﻗﻗ ـ ــﺖ ﺧﻄـ ــﻮة رﺋﻴﺳـ ــﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﺴﻴﺎﺴ ـ ــﺘﻬﺎ
)(٣٥
اﻠﻬﺎدﻓﺔ ﻠﻟﺳﻴﻄﺮة ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ.

واﻠﺒﻐﻟــﺔ ﺗﺷ ــﺒﻪ )اﻠ ــﺪاو ( اﻠﻌﺮﺑــﻲ وﻫ ــﻮ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋــﻦ ﻤﺮﻜ ــﺐ ﻜﺒﻴ ــﺮ ﺗﺘـ ـﺮاوح
ﺣﻣﻮﻠﺘﻪ ﺑﻴﻦ  ١٥٠ـ  ٢٥٠ﻃﻨـﺎ  .وﻳﻣﻛـﻦ اﻠﺘﻣﻴﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ اﻠـﺪاو واﻠﺒﻐﻟـﺔ ﺑﻮﺠـﻮد
دﻫﻟﻴ ــﺰ ﻃﻮﻳ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻔﻴﻨﺔ ﻳﺨ ــﺘﺺ ﺑ ــﻪ ا ﻠ ــﺪاو ﻤ ــﻦ دون اﻠﺒﻐﻟـ ــﺔ .
وﻜﻟﻣـﺔ ) داو( ،ﺗﻗﺘـﺮن ﺑﺎﻠــﺪواﻧﻴﺞ وﻫـﻲ ﻜﻟﻣـﺔ ﻓﺎرﺴــﻴﺔ ﺗﻌﻨـﻲ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺻــﻐﻴﺮة .
ٔ
وﻫﻨﺎك ﻤﻦ ﻳﻗﻮل ان ) اﻠﺪاو ( اﺴـﻢ ﺴـﻮاﺣﻟﻲ ﻠـﻢ ﻳﺳـﺘﻌﻣﻟﻪ اﻠﻌـﺮب  ،وﻠﻛـﻦ
ٔ
ٔ
ا ﻠــﺬي اﺸ ــﺎﻋﻪ ﻫــﻢ اﻠﻛـﺘ ــﺎب اﻻﻧﻛﻟﻴــﺰ ،وﻳﻄ ﻟ ــﻖ ﻋﻟــﻰ ﻤﻌﻈ ــﻢ اﻧــﻮاع اﻠﺳ ــﻔﻦ
ٔ
اﻠﺷ ـﺮاﻋﻴﺔ اﻻﻫﻟﻴــﺔ ،وﻳﻗﺎﺑــﻞ ﻜﻟﻣــﺔ )داو ( ﻓــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ا ﺴــﻢ ﻤﺮﻜــﺐ  .وﻠﻛ ــﻞ
ﺑﻐﻟـﺔ ا ﺴـﻢ ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻋﻟــﻰ ﺴـﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜـﺎل ،ﺑﻐـﻼت ﻋﺮﻓــﺖ ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻤﻨﻬــﺎ:
اﻠﻣﺳ ـ ــﺎﻠﻣﻲ  ،واﻠﺳـ ـ ــﻼﻤﻲ ،واﻠﺒ ـ ــﺪري  ،واﻠﻣﻨﺼـ ـ ــﻮري  ،وﺸ ـ ــﻂ اﻠ ﻔ ـ ـ ـﺮات،
وﻘﻄﺮوﺸﺔ.
ٔ
) ( ٢اﻠﺒــﻮم  :واﻠﺟﻣــﻊ اﺑــﻮام  ،وﻫــﻮ ﻃ ـﺮاز ﻘــﺪﻳﻢ ﻠﻟﺳــﻔﻦ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﺑﻄــﺮف
ٔ
ﺣــﺎد ﻓ ــﻲ ﻜﻟﺘــﺎ اﻠﻣﻗﺪﻤ ــﺔ واﻠ ﻣــﺆﺧﺮة  ،وﺗﻌ ــﺮف ﺑﻬــﺬا اﻻﺴ ــﻢ اﻠﻌﺮﺑــﻲ .وﻻﺑ ــﻲ
اﻠﺒ ﺤـﺮ ﺠﻌ ﻔـﺮ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣـﺪ اﻠﺤﻨﻄــﻲ اﻠﻌﺒـﺪي اﻠﻣﺘــﻮﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  ، ١٦١٩ﻘﺼــﻴﺪة
ﻤﻄﻟﻌﻬﺎ (٣٦) :وان ﺴﻣﻌﺖ ﻤﻗﺎﻠﻲ ﻓﺎﻤﺾ ﻤﺘﻛﻼ ﻋﻟﻰ اﻠﻬﻚ ﻓﻲ اﻻﺑـﻮام ﺑﺤـﺎرا
وﻳﺼـ ــﻟﺢ اﻠﺒـ ــﻮم ﻠﻟﻣﻴ ـ ــﺎﻩ اﻠﻌﻣﻴﻗـ ــﺔ ،وﻜـ ــﺎن ﻳﻌﻣ ـ ــﻞ ﺑﺎﻠﺘﺟـ ــﺎرة ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻛﻮﻳ ـ ــﺖ
وزﻧﺟﺒﺎر ﺣﺘﻰ ﻤﻄﻟﻊ اﻠ ﻗـﺮن اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ  .وﺗﺨﺘﻟـﻒ ﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻠﺒـﻮم ،ﻤـﻦ ﺑﻌـﺾ
ٔ ٔ
اﻠﻮﺠـﻮﻩ ،ﻋـﻦ اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻠﺷـﺮاﻋﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻠ ﻗـﺮون اﻠﻮﺴـﻄﻰ ﺑـﺎن اﻠﻮاﺣﻬــﺎ
ﻤﺳـﻣﺮة وﻠﻴﺳــﺖ ﻤﺨﻴﻄــﺔ ،وان ﻤﻌــﺪاﺗﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜــﺔ اﻠﻄ ـﺮاز ﺑﻌــﺾ اﻠﺷــﻲء وان
ٔ
ٔ
ﻠﻬــﺎ ﺻــﺎرﻳﻴﻦ  .ﻜﻣ ــﺎ ان ﻠﻬــﺎ ﺸ ـﺮاﻋﺎ ﻤﺜﻟﺜ ــﺎ .وﻤــﻦ اﻠﺒــﻮم ﻤ ــﺎ ﻳﺘﺳــﻊ ﻠﺳ ــﺘﻴﻦ او
ٔ
ٔ
ﺴـﺒﻌﻴﻦ ﺸﺨﺼـﺎ  ،وﻤﻨﻬـﺎ ﺻـﻐﻴﺮة ﻻﺗﺳـﻊ ٕاﻻ ﺧﻣﺳـﺔ او ﺴـﺘﺔ ا ﺸـﺨﺎص .وﻳﻌــﺪ
اﻠﺒ ــﻮم ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ ﺻـ ــﺎﻠﺤﺔ ﻠﻟﻣﻴـ ــﺎﻩ اﻠﻌﻣﻴﻗـ ــﺔ ،وﻘ ــﺪ ﻇـ ــﻞ اﻠﺒـ ــﻮم ﻳﺳـ ــﺘﺨﺪم ﻓـ ــﻲ
ﻋﻣﻟﻴﺎت اﻠﺘﺟﺎرة ﺑﻴﻦ اﻠﻛﻮﻳـﺖ وزﻧﺟﺒـﺎر ،وورد ذﻜـﺮ ذﻠـﻚ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ،١٩٣٩
وﻳﺨﺘﻟ ــﻒ اﻠﺒ ــﻮم ﻓ ــﻲ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻮﺠ ــﻮﻩ ﻋ ــﻦ اﻠﺳ ــﻔﻦ اﻠﺷـ ـﺮاﻋﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ
ٔ
ﻜﺎﻧــﺖ ﻤﻌﺮوﻓــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼــﻮر اﻠﻮﺴ ــﻄﻰ ﻓﺎﻠﻮاﺣﻬــﺎ ﻤﺳ ــﻣﺮة ﻻ ﻤﺨﻴﻄــﺔ ،وﻠﻬ ــﺎ
ٔ
دﻓﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺆﺧﺮة ﻻ دﻓﺘـﺎن ﻋﻟـﻰ اﻠﺟـﺎﻧﺒﻴﻦ وﻤﻌـﺪاﺗﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ٕاﻻ اﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗـﺰال
ٔ
ﻤﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺎﻠﻄﺎﺑﻊ اﻠﺘﻗﻟﻴـﺪي .وﻫﻨـﺎك اﻠﺒـﻮم اﻠﻛﺒﻴـﺮ وﻫـﻮ ﻤـﻦ اﻓﻀـﻞ اﻠ ﺳـﻔﻦ
ٔ
اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺳــﺘﺨﺪم ﻓ ــﻲ اﻻﺴــﻔﺎر اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ ،ﻠﻣﺘﺎﻧﺘ ــﻪ ،وﻘﺪرﺗــﻪ ﻋﻟــﻰ ﻧ ﻗ ــﻞ
)(٣٧
اﻠﺤﻣﻮﻠﺔ اﻠﻛﺒﻴﺮة.
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ٔ
وﺗﺷ ــﻴﺮ اﻠﻣﺼـ ــﺎدر اﻠﻣﺘﺪاوﻠـ ــﺔ ﺑ ــﺎن اﻜﺒـ ــﺮ ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ ﺸـ ـﺮاﻋﻴﺔ ﺻـ ــﻨﻌﺖ ﻓـ ــﻲ
اﻠﻛﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻠﺤﻗﺒــﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮة ﻜﺎﻧــﺖ )ﺑــﻮم ( ﻜﺒﻴــﺮ اﺴــﻣﻪ  ) :ﻓــﺘﺢ اﻠﺨﻴــﺮ (
وﻳ ﺳــﻣﻰ ا ﻠــﺪاو ،وﻜﺎﻧــﺖ ﻤﻟﻛﻴﺘ ــﻪ ﺗﻌــﻮد ﻠﺤﻣــﺪ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ اﻠﺼــﻗﺮ  ،وﻫــﻮ ﻤ ــﻦ
ٔ
ٔ
اﺸــﻬﺮ ﺗﺟ ــﺎر اﻠﻛﻮﻳ ــﺖ ﺴ ــﻨﺔ  ، ١٩١٤وﻘ ــﺪ ﺻــﻨﻌﻪ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ ﺑ ــﻦ راﺸ ــﺪ  .اﻤ ــﺎ
اﻠﺒــﻮم اﻠﻣﺳ ــﻣﻰ ) ﻧــﺎﻳﻒ( ،ﻓﻗ ــﺪ ﺻــﻨﻊ ﻓ ــﻲ اﻠﻛﻮﻳــﺖ ﻜ ــﺬﻠﻚ ﺴ ــﻨﺔ ، ١٩٢١
وﻳﻌـﻮد ٕاﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ ﷲ ﺑـﻦ ﻧﺎﺻــﺮ ﺑﻮرﺴــﻟﻲ  .وﺗ ﺤـﺘﻔﻆ اﻠﻛﻮﻳــﺖ اﻠﻴــﻮم ﺑ ﺳــﻔﻴﻨﺔ
ﺸ ـﺮاﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴــﺮة ﻤــﻦ ﻃـ ـﺮاز اﻠﺒــﻮم ا ﺴــﻣﻬﺎ ) اﻠﻣﻬﻟــﺐ ( ﻳﻌ ــﻮد ﺻــﻨﻌﻪ ٕاﻠــﻰ ﺴ ــﻨﺔ
ٔ
 ، ١٩٣٦وﺻـ ــﺎﺣﺒﻬﺎ اﻻﺻ ـ ــﻟﻲ ﻫـ ــﻮ ﺛﻨﻴ ـ ــﺎن اﻠﻐـ ــﺎﻧﻢ رﺣﻣ ـ ــﻪ ﷲ  .وﻘـ ــﺪ ﻋ ـ ــﺮف
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺟﻴﻮن اﺑﻮاﻤﺎ ﻋﺪﻳـﺪة ،ﻠﻬـﺎ ﺗﺳـﻣﻴﺎت ﻠﻄﻴﻔـﺔ ،ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﻀـﻼ ﻋﻣـﺎ ذﻜﺮﻧـﺎﻩ،
ﻓـ ــﺘﺢ اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢ  ،و ﺴـ ــﻣﺤﺎن  ،وﻏﺎﻠـ ــﺐ  ،وﻃـ ــﺎرق  ،وﺗﻴﺳـ ــﻴﺮ ،وﻤﻨﺼ ـ ــﻮر ،
)(٣٨
وﺴﻬﻴﻞ  ،وﻤﺮزوق .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٥

دراﺳﺎت

ٔ
) ( ٣اﻠﺟـﺎﻠﺒﻮط  :واﻠﺟـﺎﻠﺒﻮط ﻏﺎﻠﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻳﺼـﻞ ﻓـﻲ ﺣﺟﻣـﻪ ﻠﺒـﻮم ﻜﺒﻴـﺮ ،او
ﺑﻐﻟﺔ ،وﺣﻣﻮﻠﺘﻪ ﺗﺘـﺮاوح ﺑـﻴﻦ  ٥٠ - ٢٠ﻃﻨـﺎ  .وﻳﺳـﺘﺨﺪم ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ
ٔ
ٔ
ﺿـﻣﻦ اﺴـﻄﻮل ﺻــﻴﺪ اﻠ ﻟﺆﻠـﺆ  ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ اﻠﻛﻮﻳــﺖ واﻠﺒﺤـﺮﻳﻦ .وﻳﻗــﺎل ان
اﻠ ﺟـﺎﻠﺒﻮط د ﺧــﻞ ﻤـﻊ اﻻﻧﻛﻟﻴــﺰ ٕاﻠــﻰ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،ﺣﻴــﺚ ﻳـﺮد اﺴــﻣﻪ ﻓــﻲ
اﻠﻣﺼـﺎدر اﻻﻧﻛﻟﻴﺰﻳـﺔ ﺑﺎ ﺴـﻢ " ﺠﻟـﻮاط" وﻘــﺪ ﻳﻛـﻮن اﺴـﻣﻪ ﻤﺷـﺘﻗﺎ ﻤـﻦ ﻤﺮﻜــﺐ
اﻧﻛﻟﻴﺰي ﻘﺪﻳﻢ ﻳﺳﻣﻰ ﺠﻮﻠﻲ  -ﺑﻮت ،ﻠﻛﻦ ﻤﻣﺎ ﻳـﺪﺣﺾ ذﻠـﻚ ﻘـﻮل ﺻـﺎﺣﺐ
اﻠﺘﺤﻔ ـ ــﺔ اﻠﻨﺒﻬﺎﻧﻴ ـ ــﺔ  ،ﻤ ـ ــﻦ ان اﻠ ﺟ ـ ــﺎﻠﺒﻮت  ،واﻠﺳ ـ ــﻨﺒﻮق ﻜﺎﻧ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻦ ﺴ ـ ــﻔﻦ
ٔ
اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻜﺎن ﻠﻬـﻢ  ،اي ﻠﻟﺒﺤـﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﺳـﺎﺑﻖ  ،وﻳﻗﺼـﺪ ﻘﺒـﻞ اﻠ ﻗـﺮن
اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ،ﺴﻔﻨﺎ ﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺳﻣﻮﻧﻬﺎ )ﺑﻐﻟﺔ( ،و)ﺑﺘﻴـﻞ ( و )ﺑـﻮم( ،و)ﺑﻗـﺎرة(،
ﻠﻛــﻦ ﻫ ــﺬﻩ ﻘ ــﻞ اﺴ ــﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ واﻜـﺘﻔ ـﻰ اﻠﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ــﻮن ﺑﺎﻠ ﺟ ــﺎﻠﺒﻮت واﻠﺳ ــﻨﺒﻮق،
ٔ
واﻧﻬـﻢ ﻳﻌﺒــﺮون ﻋــﻦ ﻤﺟﻣـﻮع اﻠﺳــﻔﻦ ﺑـ ـ )اﻠﺨﺷـﺐ (  ،وﻋــﺪدﻫﺎ ﻳﺘ ـﺮاوح ﺑــﻴﻦ
ٓ
)(٢٩
 ٤ - ٣ا ﻻف ﺴﻔﻴﻨﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

) ( ٤اﻠﻐﻼﻓ ــﺔ :ﺻـ ــﻨﻒ ﺧ ــﺎص ﻤـ ــﻦ اﻠﺳ ــﻔﻦ  ،ﻜـ ــﺎن ﻠﻬ ــﺎ دور ﻤﻬـ ــﻢ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻠﻨﺼﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤـﻦ اﻠ ﻗـﺮن اﻠﺜـﺎﻤﻦ ﻋﺷـﺮ  .وﻘـﺪ ﻇﻟـﺖ
ﻫـﺬﻩ اﻠ ﺳـﻔﻦ ﺸـﺎﺋﻌﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎل ﻋ ﻟـﻰ ﻃـﻮل اﻠﺳــﺎﺣﻞ اﻠﻐﺮﺑـﻲ ﻠﻟﻬﻨـﺪ ،وﻓــﻲ
ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨ ﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﺣﺘ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻠ ﻗ ــﺮن اﻠﻣ ــﺬﻜﻮر .واﻠﻐﻼﻓ ــﺎت ،ﺴ ــﻔﻦ
ٔ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺎﻠﻣﺟﺎذﻳﻒ ﻋﺎدة ،وﺗﺘﻣﻴﺰ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺳـﺘﻄﻴﻊ اﻠﺳـﻴﺮ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻃﻖ
ٔ
ﻘﻟﻴﻟــﺔ اﻠﻌﻣــﻖ ،واﺻــﻞ ﻜﻟﻣــﺔ ﻏﻼﻓــﺔ ﻳﻌــﻮد اﻠــﻰ ﻘﻼﻓــﺔ ،وﻤﻨﻬــﺎ ﻘﻟــﻒ ،وﻫ ــﻮ
ٔ
ﺣﺮز اﻠﻮاح اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺑـﺎﻠﻟﻴﻒ وﺠﻌـﻞ اﻠﻗـﺎرف ﺧﻼﻠﻬـﺎ  .وﻳﺒﻟـﻎ ﻃـﻮل اﻠﻐﻼﻓـﺔ
) ( ٨٤ﻘ ــﺪﻤﺎ وﻋﺮﺿ ــﻬﺎ ) ( ٢٤ﻘ ــﺪﻤﺎ وﻳﺮﻜـ ــﺐ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ ) ( ١٠ﻤ ــﺪاﻓﻊ وﻤﺆﺧﺮﺗﻬـ ــﺎ
ٔ
ٔ
ذات ﻧﻗ ــﻮش .اﻤ ــﺎ ﻤﻗـ ــﺪﻤﺘﻬﺎ ﻓﻨﺎﺗﺌ ــﺔ وﻠﻟﺳـ ــﻔﻴﻨﺔ ﺸـ ـﺮاع ﺿـ ــﺨﻢ ،ﻜ ﻣ ــﺎ ان ﻠﻬـ ــﺎ
ٔ
ٔ
ﺻــﺎرﻳﺔ ﺿ ــﺨﻣﺔ ،وﻓﻴﻬ ــﺎ ارﺑﻌ ــﺔ وﻋﺷــﺮون ﻤﺟ ــﺬاﻓﺎ  .وﻜ ــﺎن اﺴ ــﻄﻮل اﻠﺷ ــﻴﺦ
)(٤٠
ﺴﻟﻴﻣﺎن رﺋﻴﺲ ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻜﻌﺐ ﻳﻀﻢ ﻋﺷﺮة ﻏﻼﻓﺎت ﺴﻨﺔ .١٧٦٥
ٔ
) ( ٥اﻠﻐ ـﺮاب  :ﻜﻟﻣــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺗﻄﻟــﻖ ﻋ ﻟ ــﻰ ﻧــﻮع ﻤــﻦ اﻧــﻮاع اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺘ ــﻲ
ﻜﺎﻧــﺖ ﺸ ــﺎﺋﻌﺔ اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎل ﺧــﻼل اﻠ ﻗ ــﺮون اﻠﺳ ــﺎدس ﻋﺷــﺮ واﻠﺳ ــﺎﺑﻊ ﻋ ﺷ ــﺮ
ٔ
واﻠﺜـﺎﻤﻦ ﻋﺷــﺮ ﻋﻟــﻰ ﺴـﻮاﺣﻞ ﻤﺎﻻﺑــﺎر ،واﻠﺨﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ،واﻠﺒ ﺤــﺮ اﻻ ﺣﻣــﺮ.
ٔ
واﻠﻌـﺎدة ان ﻳﻛـﻮن اﻠﻐـﺮاب ﺴــﻔﻴﻨﺔ ذات ﺛـﻼث ﺻـﺎرﻳﺎت ) .(٤١واﻠﻐـﺮاب ﻧــﻮع
ٔ
)(٤٢
ﻤـ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻔﻦ ﻤﺷ ـ ــﻬﻮر ﻓـ ــﻲ اﺸـ ــﻌﺎر اﻠﻣ ﺤ ـ ــﺪﺛﻴﻦ ﻘـ ــﺎل اﺑـ ــﻦ اﻠﺳ ـ ــﺎﻋﺎﺗﻲ:
ورﻜﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوم و ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻜﺟﻟﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
واﻠﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮج ﺗﺤ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻪ ﺠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدا ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻜﺾ
ٔ
ﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاب ﻠﻟﻗﻄﻴﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ا ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد
ﻓﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳﻄﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺠﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح اﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺾ
ٔ
وﻘﺪ ﺴﻣﻲ اﻠﻐﺮاب ﺑﻬﺬا اﻻﺴﻢ ﻻن ﻤﻗﺪﻤﺘﻪ ﺗﺷﺒﻪ راس اﻠﻐﺮاب.

) ( ٦اﻠﺘﻛﻨــﺎت  :وﻫــﻲ ﺴــﻔﻦ ﺻ ــﻐﻴﺮة ﺗﺘﻣﻴــﺰ ﺑﻗﻌﺮﻫــﺎ اﻠﻣﺳــﻄﺢ اﻠﻣﻄ ﻟ ــﻲ
ٔ
ﺑﺎﻠ ﻗ ـ ــﺎر ،و ﻫ ـ ــﻲ ﺣﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،وﻜﺎﻧ ـ ــﺖ ﺗﺆﻠ ـ ــﻒ اﻠﻌﻣـ ـ ــﻮد اﻠﻔ ﻗ ـ ــﺮي ﻓ ـ ــﻲ اﺴـ ـ ــﻄﻮل
ٔ
ٔ
)اﻠﻗﺎﺑﻮدان ﺑﺎﺸﻲ اي رﺋﻴﺲ اﻻﺴـﻄﻮل ( اﻠﻌﺜﻣـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻠﺒﺼـﺮة ،وﻘـﺪ ﻇﻟـﺖ
)(٤٣
اﻠﺘﻛﻨﺎت ﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ﺣﺘﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ.
) ( ٧اﻠﺘﺮاﻧﻛــﻲ :ﻧــﻮع ﻤــﻦ اﻠ ﺳــﻔﻦ ﻜ ــﺎن ﺸــﺎﺋﻊ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎل ﻓــﻲ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ
ٓ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺼ ــﻒ اﻻول ﻤ ــﻦ اﻠ ﻗــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻤﻦ ﻋﺷ ــﺮ ،وﻘ ــﺪ اﻧ ﻗ ــﺮض اﻻن.
وﻜﺎن ﻳﺳﻴﺮ ﺑﺎﻠﻣﺟﺬاف واﻠﺷـﺮاع ﻤﻌـﺎ وﻳﺳـﺘﺨﺪم ﻓـﻲ اﻠﺤـﺮب واﻠﺘﺟـﺎرة  .وﻘـﺪ
ٔ
ورد اﺴﻢ اﻠﺘﺮاﻧﻛﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎب اﻠﺮﺣﺎﻠﺔ ﻧﻴﺒﻮر ﻋﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﺴﻔﻦ ﺗﺤﻣﻞ اﻠﺒﻦ ﻤـﻦ
اﻠﺤﺪﻳﺪة وﻳﺷﺒﺒﻬﺎ ﺑﺎﻠﺒﺮﻤﻴﻞ اﻠﻛﺒﻴـﺮ ا ﻠـﺬي ﻠـﻴﺲ ﻠـﻪ ﺴـﻄﺢ ،ﻓﺎﻠﻮاﺣﻬـﺎ رﻘﻴﻗـﺔ
ٔ
ٔ
ﺠﺪا،وﺗﺒﺪو وﻜﺎﻧﻬﺎ ﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻳﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺑـﺒﻌﺾ ﻓﻗـﻂ ﺑـﺪون ان ﺗﻄ ﻟـﻰ ﺑﺎﻠﺰﻳـﺖ،
ٔ
ٔ
واﺠﺰاؤﻫـ ــﺎ ﻤﺨﺎﻃـ ــﺔ ،وﻻ ﺗﺳـ ــﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻠﻣﺳـ ــﺎﻤﻴﺮ وﺗـ ــﺮﺑﻂ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻻ ﻠـ ــﻮاح
)(٤٤
ﺑﺎﻠﺤﺒﺎل.
ٔ
) ( ٨اﻠﺳـ ــﻨﺒﻮق :وﻳ ﻗـ ــﺎل ﺴـ ــﻨﺒﻮك اﻳﻀ ـ ــﺎ وﻜـﺘﺒـ ــﻪ اﺑـ ــﻦ ﺑﻄﻮﻃـ ــﺔ ﺑﺎﻠﺼ ـ ــﺎد
ٔ
واﻠﺳـﻨﺒﻮك ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺻــﻐﻴﺮة اﺴـﺘﻌﻣﻟﻬﺎ اﻫـﻞ اﻠﺨ ﻟــﻴﺞ ،وﺴـﻣﻲ اﻠﺳـﻨﺒﻮك ﻤــﻦ
ﺴــﻨﺒﻚ اﻠﺪاﺑــﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﺘﺷــﺒﻴﻪ .وﻠﻟﺳــﻨﺒﻮك ﻤﻗﺪﻤــﺔ ﻃﻮﻳﻟــﺔ ﺗﻣﺘــﺪ ﻓــﻮق اﻠﺒ ﺤــﺮ
ﺣﻮاﻠﻲ ) (٢٠ﻘﺪﻤﺎ وﻳﺰﻳﺪ ارﺗﻔﺎع اﻠﻣﺮﻜﺐ ﻜﻟﻣـﺎ ﻤﻀـﻴﻨﺎ ﻧﺤـﻮ اﻠ ﻣـﺆﺧﺮة ﺣﻴـﺚ
ﻤﻗﺎﺻـ ــﻴﺮ ﻋﺎﻠﻴـ ــﺔ .وﻘـ ــﺪ ﻘـ ــﺪرت ﺣﻣﻮﻠﺘـ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ) ( ١٥٠ﻃﻨـ ــﺎ ،وﺗﺮﺗﻔـ ــﻊ ﺻ ـ ــﺎرﻳﺘﻪ
ٔ
اﻠﻣﺼـﻨﻮع ﻤـﻦ ﺧﺷـﺐ اﻠﺳـﺎج ) ( ٩٠ﻘـﺪﻤﺎ ﻋ ﻟـﻰ ﺴـﻄﺢ اﻠﺒﺤـﺮ .ا ﻤـﺎ اﻠﺷ ـﺮاع،
ٔ
ٔ
ﻓﻛﺎن ﻳﺼﻨﻊ ﻤﻦ ﺠﺬوع ا ﺸﺟﺎر ﺛﻼث ﺗﺮﺑﻂ اﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻗﻮة ﺑﻗﻄﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﻤﻦ
ٔ
ً
اﻠﺤﺒﺎل اﻠﻗﻮﻳﺔ .وﺗﻀﻔﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘﻪ ﻋ ﻟـﻰ ﻤﻨﻈـﺮﻩ ﺠ ﻣـﺎﻻ ،وﻫﻨـﺎك ﻤـﻦ ﻳ ﻗـﻮل ان
اﺴ ـ ــﻢ ﺴ ـ ــﻨﺒﻮك ﻤﺷ ـ ــﺘﻖ ﻤ ـ ــﻦ  CHINBOXاﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳ ـ ــﺔ ،وﺗﻌﻨ ـ ــﻲ ا ﻠ ـ ــﺰورق
ٔ
ٓ
اﻠﺼـﻐﻴﺮ اﻠﻣﺨﺼـﺺ ﻠﺼـﻴﺪ اﻠﻟﺆﻠـﺆ  .وﻳ ﻗـﻮل اﺧـﺮون ان ﺴـﻨﺒﻚ ﻜﻟﻣـﺔ ﻓﺎرﺴـﻴﺔ
ﺗﻌﻨ ــﻲ زورق ﺻ ــﻐﻴﺮ وﻘ ــﺪ وردت ﻜﻟﻣ ــﺔ ﺻ ــﻨﺒﻮك ﻜﻨﺎﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺴ ــﻔﻴﻨﺔ ﻋﻣﺎﻧﻴـ ــﺔ
ﺴ ــﺎدت ﻓـ ــﻲ اﻠ ﻗـ ــﺮن اﻠﺮاﺑ ــﻊ ﻋ ﺷـ ــﺮ اﻠﻣـ ــﻴﻼدي  .وﻳﻣﺘ ــﺎز اﻠﺳـ ــﻨﺒﻮك ﺑﻣﻗﺪﻤﺘـ ــﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻨﺤﻨﻴـ ــﺔ  .وﻳﺒ ـ ــﺪو ان اﻠﺳـ ــﻨﺒﻮك ﻘ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺎﺛﺮ ﺑﻣﺟـ ــﻲء اﻻورﺑﻴ ـ ــﻴﻦ ،ﻓ ﺤ ـ ــﺎول
ٔ
اﻻ ﻫ ــﺎﻠﻲ ﺠﻌﻟ ــﻪ زورﻘ ــﺎ ﺑﺨﺎرﻳ ــﺎ ) . (٤٥وﻘـ ــﺪ ﺧ ﻟ ــﺪ اﻠ ﺷ ــﺎﻋﺮ اﻠﺨﻟﻴﺟ ــﻲ اﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ
)(٤٦
ا ﻠـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺤﺎﻧﻲ رﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﷲ اﻠﺳـ ـ ـ ـ ــﻨﺒﻮك ﺑﻗﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺪة ﺸـ ـ ـ ـ ــﻌﺮﻳﺔ ﻤﻄﻟﻌﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ:
ٔ
ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ راﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮق ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺒﻮك اوﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر
ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز وﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاﻩ ﻋﺎ ﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻳﻣﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ٔ
اﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻠﻨﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺣﻮ ﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺮون اﻻﻓﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر
ٔ
وا ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻠﺨﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﺑﺎﻠﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻖ ﻤﺘﺮﺣﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٦

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻟﻤﺼﺎدر
) (١ا ٕﻻﺑﺤ ـﺎر ٔاي رﻜــﻮب اﻠﺒﺤـﺮ ﻋﻟ ــﻰ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ٔاو ﻧﺤﻮﻫــﺎٔ ،اﻤـﺮ ﻋﺮﻳـ ـﻖ ﻓـﻲ اﻠﻗــﺪم ،
واﻠﻈﺎﻫﺮ ٔان اﻠﺬي ﺴﺎق ا ٕﻻﻧﺳﺎن ٕا ﻠﻰ رﻜﻮب اﻠﺒﺤﺮ رؤﻳﺔ ٔاﻻﺸـﺟﺎر ٔ ،او ﺠـﺬوﻋﻬﺎ
ﻋﻟﻰ ﻇﻬﺮ اﻠﻣﺎء ،ﻓﺤﺎول ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﻨﻊ ﺸﻲء ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻤﻦ اﻠﺨﺷﺐ ﻠﻴﺮﻜﺒـﻪ وﻳﺳ ـﻴﺮ
ﺑﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺎء ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻠﻣﺎ ٔراى :اﻧﻈﺮ ﻜﺎﻇﻢ اﻠﺪﺠﻴﻟﻲ  " ،اﻠﺳﻔﻦ ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق" ﻤﺟﻟﺔ
ﻠﻐﺔ اﻠﻌﺮب ،ﺑﻐﺪاد ،اﻳﻟﻮل  ، ١٩١٢ص  ٩٣وﻜﺬﻠﻚ ٕا ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻟﻴﻞ اﻠﻌﻼف ،
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺳﻴﺎﺴﺔ واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﺸﺆون
ٕاﻘﻟﻴﻣﻴﺔ رﻘﻢ ) (١١ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت ا ٕﻻﻘﻟﻴﻣﻴﺔ ،دار اﺑﻦ ٔاﻻ ﺛﻴﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻮﺻﻞ ) اﻠﻣﻮﺻﻞ (٢٠٠٧ ،ص.٢٨٣
) (٢اﻧﻈﺮ :ﺠﻮرج ﻓﺎﺿﻟﻮ ﺣﻮراﻧﻲ ،اﻠﻌﺮب واﻠﻣﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺤﻴﻂ اﻠﻬﻨﺪي،
ﺗﺮﺠﻣــﺔ وزاد ﻋﻟﻴــﻪ ا ﻠــﺪﻜـﺘﻮر اﻠﺳــﻴﺪ ﻳﻌﻗــﻮب ﺑ ﻛــﺮ ،ﻤ ﻛـﺘﺒــﺔ ٔاﻻﻧﺟ ﻟــﻮ اﻠﻣ ﺼ ــﺮﻳﺔ،
) اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ﻻ  .ت( ،ص .١٦
) (٣اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ص  ٣٣ـ ٣٤
) (٤اﻠﻌﻼف ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ٢٨٥
) (٥ﺣﻮراﻧﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ٢٩ـ ٣٠
) (٦ﺗﺘﺤﺪث اﻠﻨﻗﻮش اﻠﺳـﻮﻤﺮﻳﺔ ٔ
واﻻ ﻜﺪﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﺮﺠـﻊ ٕا ﻠـﻰ ٔاﻻ ﻠـﻒ اﻠﺜﺎ ﻠـﺚ ﻘﺒـﻞ
اﻠﻣﻴﻼد ﻋﻦ ﺻﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ارض اﻠﺟﺰﻳﺮة وﺑﻼد دﻠﻣﻮن ) اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ( وﻤﺎﺠﻦ
)ﻋﻣﺎن( اﻧﻈﺮ  :ﺣﻮراﻧﻲ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ٢٧
) (٧اﻠﻗﺮٓا ن اﻠﻛﺮﻳﻢ ،ﺴﻮرة ﻳﺲٓ ،اﻻﻳﺔ )(٤١
) (٨اﻠﻌﻼف ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ٢٨٦
) (٩ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧ ﻟـﺪون ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ) ﻤﻄﺒﻌـﺔ اﻠﻛﺷـﺎف ،ﺑﻴـﺮوت ،ﻻ  .ـ (
ص  ٢٥٣وﻠﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﻈﺮ :
ﺣﺳﻦ ٕا ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ،
ج ،١ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ط ، ٧ا) اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،(١٩٦٤،ص .٤٨
واﻧﻈﺮ :ﺻﺒﺤﻲ اﻠﺼﺎﻠﺢ ،اﻠﻨﻈﻢ ا ﻻ ﺴﻼﻤﻴﺔ ٔ :
ﻧﺷﺎ ﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮ رﻫﺎ ،دار اﻠﻌﻟﻢ
ٕ
ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ ) ،ﺑﻴﺮوت  ، (١٩٦٥،ص  ٥١٢وﻜﺬﻠﻚ ﺣﺳﻦ ،اﻠﻣﺼـﺪر اﻠﺳـﺎﺑﻖ،
ج ، ١ط، ٧ص . ٤٨٣

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
ٔ
) ( ٩اﻠﻗﻨﺟـﺔ او اﻠﻐﻨﺟــﺔ  ،واﻠﺟﻣــﻊ ﻏﻨﺟــﺎت ،وﻫــﻲ ﻤــﻦ ﺴــﻔﻦ اﻻﺴــﻔﺎر
اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ  ،وﺗﺷـﺒﻪ اﻠﺒﻐﻟــﺔ ﻓـﻲ ﻤﺆﺧﺮﺗﻬـﺎ  ،ﺣﻣﻮﻠﺘﻬــﺎ ﺗﺘـﺮاوح ﺑـﻴﻦ ١٣٠ـ ـ٣٠٠
ﻃـﻦ ،وﻃﻮﻠﻬـﺎ ﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ  ٧٥ـ ١٠٠ﻘـﺪم  ،وﻫـﻲ ﻤـﻦ ﺴـﻔﻦ اﻠﺘﺟـﺎرة ،واﺸـﺘﻬﺮ
)(٤٧
ﺑﺼـ ــﻨﻌﻬﺎ ﻤﻼ ﺣـ ــﻮ ﻤﻴﻨ ـ ــﺎء ﺻـ ــﻮر ﻓـ ــﻲ ﻋﻣ ـ ــﺎن واﻠﻗﻨﺟـ ــﺔ ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ ﻤﻐﻄ ـ ــﺎة .
ٔ
ٔ
ٔ
)(٤٨
وﻫﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك اﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاع ا ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻠﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻦ اﻫﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ :
ٔ
)اﻠﺒﺘﻴﻞ ( وﻜﺎن ﺸﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ  ،وﻫﻮ اﺻﻐﺮ ﻤﻦ اﻠﺟﺎﻠﺒﻮط،
ٔ
وﻠــﻪ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺣــﺎدة وﻤﻗﺪﻤــﺔ ﺗﺮﺗﻔــﻊ ٕاﻠــﻰ اﻻﻋﻟــﻰ وﻜــﺬﻠﻚ ﻤﺆﺧﺮﺗــﻪ  .وﻳﺳــﺘﺨﺪم
ٔ
ﺿـﻣﻦ اﺴــﻄﻮل ﺻــﻴﺪ اﻠﻟﺆﻠــﺆ  ،واﻠﺒﺘﻴــﻞ ﻤــﻦ اﻠ ﺳــﻔﻦ اﻠﻛﺒﻴــﺮة ،وﺗﺳــﺘﻌﻣﻞ
ﻓﻴ ـ ــﻪ ﺻ ـ ــﺎرﻳﺘﻴﻦ و ﺸـ ـ ـﺮاﻋﻴﻦ واﻠﺒﺘﻴ ـ ــﻞ ﻳﻣﺘ ـ ــﺎز ﺑﻣﻗﺪﻤﺘ ـ ــﻪ اﻠﺪاﺋﺮﻳ ـ ــﺔ  .وﻫﻨـ ـ ــﺎك
)اﻠﺷـﻮﻋﻲ ( وﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋـﻦ ﻘــﺎرب ﺻــﻐﻴﺮ ﺸــﺎﺋﻊ ﻓـﻲ اﻠﻛﻮﻳــﺖ ﻘﺮﻳــﺐ اﻠﺷــﺒﻪ
ٔ
ﺑﺎﻠﺳـﻨﺒﻮك ﻤــﺎ ﻋـﺪا اﻧــﻪ اﺻــﻐﺮ ﺣﺟﻣـﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﺗ ﻗــﺪر ﺣﻣﻮﻠﺘـﻪ ﺑـ ـ ) ( ١٥ﻃﻨــﺎ،
ٔ
وﻳﻌــﺮف ﻓــﻲ اﻠﻌـ ـ ـﺮاق ﺑـ ـ )اﻠﺷ ــﻮﻳﻌﻲ ( ) .(٤٩اﻤــﺎ )اﻠﺒﻗــﺎرة ( ﻓﻬــﻲ دون اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ
ٔ
ٔ
واﻜﺒــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻗــﺎرب  ،واﻜـﺜــﺮ ﻤــﺎ ﺗﺳــﺘﻌﻣﻞ ﻠﺼــﻴﺪ اﻠﻟﺆ ﻠــﺆ ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﻗــﻞ ﻓﻴﻬ ــﺎ
ٓ
ﻤﻌﺪات اﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻤﻦ ﻤﻛﺎن ٕاﻠﻰ ا ﺧـﺮ  .و)اﻠـﺰاروك ( وﻫـﻮ ذو ﻤـﺆﺧﺮة ﺣـﺎدة
ٔ
ﻜﺎﻠﺳــﻨﺒﻮك وﻠﻛﻨ ــﻪ اﺻ ــﻐﺮ ﺣﺟﻣــﺎ ) .واﻠﺪﻧﻛﻴ ــﺔ ( اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺘﻣﻴــﺰ ﺑ ــﺎن ﻤﺆﺧﺮﺗﻬ ــﺎ
ٓ
ٔ
ٔ
اﻋﻟﻰ ﻤﻦ اي ﺠﺰء ا ﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ  .وﻫﻨﺎك )اﻠﻬﻮري ( وﻫـﻮ اﻠﻗـﺎرب اﻠﺼـﻐﻴﺮ ا ﻠـﺬي
ٔ
ﻻ ﻳﻌـﺪو ان ﻳﻛـﻮن ﺠــﺬع ﺸـﺟﺮة ﻤﻨﻗــﻮرة ﻳﺟﻟـﺐ ﻤــﻦ اﻠﻬﻨـﺪ ) .واﻠﻣ ﺷــﺤﻮف (
)(٥٠
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻘﺎرب ﻃﻮﻳﻞ ﺠﺪا وﻤﺳﺘﻗﻴﻢ اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ واﻠﻣﺆﺧﺮة .
ٔ
اﻤــﺎ ﻤﺮاﻜــﺰ ﺻــﻨﻊ اﻠ ﺳــﻔﻦ ﻓــﻲ اﻠﺨﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ﻓﺎﻫﻣﻬــﺎ اﻠﻛﻮﻳــﺖ اﻠﺘ ــﻲ
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ اﻠﻣﻮاﻧﻲء اﻠﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺷـﺮ و ﻤـﺎ
ﺑﻌــﺪ ذﻠ ــﻚ ﺑﻗﻟﻴــﻞ  .وﻜ ــﺎن ﻳﺒﻨــﻰ ﻓ ــﻲ اﻠﻛﻮﻳــﺖ ﺴ ــﻔﻨﺎ ﺗﺘ ـﺮاوح ﺣﻣﻮﻠﺘﻬ ــﺎ ﺑ ــﻴﻦ
) ( ٣٠٠ - ٧٥ﻃﻨــﺎ .وﻳﺳــﺘﻌﻣﻞ ﻓ ــﻲ ﺑﻨﺎءﻫــﺎ ﺧﺷ ــﺐ اﻠﺘــﻚ اﻠ ــﺬي ﻳﺟﻟــﺐ ﻤ ــﻦ
اﻠﻬﻨــﺪ  .وﻻ ﺗﺨﻄ ــﻂ ﻫﻴﺎ ﻜ ــﻞ اﻠﺳ ــﻔﻦ ﻤ ــﻦ ﻘﺒــﻞ ﻤﻬﻨﺪ ﺴ ــﻴﻦ ،ﺑ ــﻞ ﻳﺘﺒ ــﻊ ﻓ ــﻲ
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺒﻨﺎء اﻠﻨﻣﺎذج اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳﺔ  ،ﻜﻣﺎ ﺗﺳﺘﻌﻣﻞ اﻠﻣﻄﺎرق واﻠﻣﺳـﺎﻤﻴﺮ ﻠﺒﻨـﺎء
ٔ
ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﺮاﻜــﺐ  .وﻫﻨــﺎك ﻤـﻦ اﻻ ﺴــﺎﺗﺬة اﻠﻣﺘﺨﺼﺼــﻴﻦ ﻓـﻲ ﺗﺼــﻣﻴﻢ وﺻــﻨﺎﻋﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﺳـﻔﻦ ،اﻤـﺎ ﺑﺘﻮﺠﻴــﻪ ﺑﻌـﺾ اﻠﺘﺟـﺎر ،او اﻠﻨﻮا ﺧــﺬة )اﻠﻗﺒﺎﻃﻨـﺔ( .ﻜﻣـﺎ ذﻜــﺮت
ٔ
اﻠﺒﺼﺮة ﻜﻣﺮﻜﺰ ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻠﻣﺮاﻜﺐ ،وﻜﺬﻠﻚ اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ اﻠﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻻ ﻫﻟﻬـﺎ ﻤﻬـﺎرة
ٔ
ﺗﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺻ ــﻨﻊ اﻠ ﺳــﻔﻦ اﻠﺷ ـﺮاﻋﻴﺔ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮة  .وﻤﻬﻣــﺎ ﻳﻛــﻦ ﻓ ــﺎن اﻠ ﻔــﺮق ﺑ ــﻴﻦ
اﻠﺳـﻔﻦ اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺒﻨـﻰ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼـﻮر اﻠﻮ ﺴـﻄﻰ ،وﺑﺪاﻳــﺔ اﻠﻌﺼـﻮر اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ
ٔ
ٔ
ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ،ﻫــﻮ ان اﻠ ﺳـﻔﻦ اﻻوﻠـﻰ ،ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺒﻨـﻰ ﺑـﺪون اﺴــﺘﻌﻣﺎل

ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺎﻤﻴﺮ ـ ﻜﻣـﺎ ﻘﺪﻤﻨﺎ ـ اﻤـﺎ اﻠﻣ ﺳــﺎﻤﻴﺮ ﻓﻗـﺪ ﻜﺎﻧـﺖ ٕاﺣـﺪى اﻠﺘـﺎﺛﻴﺮات اﻻورﺑﻴــﺔ
اﻠﺘﻲ دﺧﻟﺖ ٕاﻠﻰ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ.
ً
ٔ
ﻠﻗــﺪ اﺧــﺬت ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠﻣﺮاﻜ ــﺐ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔ ﺑﺎﻠﺘــﺪﻫﻮر واﻻﻧ ﻗ ـﺮاض .ﻓﻀ ــﻼ
ٔ
ﻋــﻦ ان ﺑﻌ ــﺾ ﺑﻨ ــﺎة اﻠﺳ ــﻔﻦ،اﺧﺬوا ﻳﻌﻣﻟــﻮن ﻋ ﻟ ــﻰ ٕاﻋ ــﺎدة ﺗﺤﻮﻳ ــﻞ ﻤﺼ ــﺎﻧﻊ
ٔ
ﺴــﻔﻨﻬﻢ ﺑﻗﺼــﺪ ﺻ ــﻨﻊ ﺴــﻔﻦ ﺑﺨﺎرﻳــﺔ ﺻ ــﻐﻴﺮة  .وﻤــﻊ ان ﺑﻌــﺾ اﻠﻣﺆﺴﺳ ــﺎت
ٔ
اﻠﺤﺪﻳﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ ﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﺗﺒـﺬل ﺠﻬــﻮدا ﻜﺒﻴـﺮة ﻤـﻦ ا ﺠــﻞ
ٔ
ٔ
اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻠﻣﺮاﻜــﺐ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔٕ ،اﻻ ان ذﻠــﻚ ﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻤﻣﻛﻨــﺎ ا ﻤــﺎم
ﻤﻐﺮﻳــﺎت اﻠﺤﻀ ــﺎرة واﻠﺘﻛﻨﻮﻠﻮﺠﻴـ ـﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌ ــﻢ ﻤﻨﻄﻗـ ـﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻮﻘ ــﺖ اﻠﺤﺎﺿـ ــﺮ ،وﻠﻌ ــﻞ ﻤـ ــﻦ اﺑـ ــﺮز ﻤ ــﺎ ﺗـ ــﻢ ﺑﻬـ ــﺬا اﻠﺷ ــﺎن ،ﺴـ ــﻌﻲ ا ﻠـ ــﺪول
اﻠﺨﻟﻴﺟﻴ ــﺔ ﻠﻟ ــﺘﻼؤم ﻤ ــﻊ ﻤﺘﻄﻟﺒ ــﺎت اﻠﻣﻼﺣـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ وذﻠ ــﻚ ٕﺑﺎﻋ ــﺎدة ﺑﻨـ ــﺎء
ٔ
اﻠﻣـ ـ ـ ــﻮاﻧﻲٕ ،واﻧﺷـ ـ ـ ــﺎء اﻻرﺻ ـ ـ ـ ــﻔﺔ اﻠﺨﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ ﻠﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻳﻌ ـ ـ ـ ــﺮف ﺑـ ـ ـ ـ ـ ) اﻠﺤﺎوﻳ ـ ـ ـ ــﺎت
 ، ( Containersو ﻫـﻲ وﺣـﺪات ﺗﻌﺒﺌـﺔ ﻜﺒﻴـﺮة ﺴـﻬﻟﺔ اﻠﺘﺤﻣﻴـﻞ ،واﻠﺘﻔﺮﻳــﻎ،
ٔ
ٓ
واﻠﻨ ﻗــﻞ ،ﺑﻮاﺴــﻄﺔ اﻻ ﻻت اﻠﺮاﻓﻌ ــﺔ  ،او ﻜــﺬﻠﻚ اﻠﺷ ــﺎﺣﻨﺎت ﻤﺒﺎﺸــﺮة  .وﺛﻣ ــﺔ
)(٥١
ﺧﻄﻮط ﻤﻨﻈﻣﺔ ﺑﺎ ﻠﺤﺎوﻳﺎت ﺗﻣﺨﺮ ﻋﺒﺎب اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ.
وﻓـﻲ ﺧﺘــﺎم ﻋـﺮض ﻫــﺬﻩ اﻠﻗﺼـﺔ اﻠﻣﺟﻴــﺪة ﻠ ﺳـﻔﻦ وﻤﺮاﻜــﺐ اﻠﺨﻟـﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ،
ﻻ ﻳﺳـﻌﻨﺎ ﺴــﻮى اﻠــﺪﻋﻮة ٕاﻠـﻰ ﺿــﺮورة اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺑـﺎﻠﺘﺮاث اﻠﺒﺤــﺮي اﻠﺨﻟﻴﺟــﻲ،
ٔ
ٔ
وﺗﻮﺛﻴﻖ اﺣﺪاﺛﻪ وﺸﺨﻮﺻﻪ  ،وذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﻼل ٕاﻘﺎﻤﺔ )ﻤﺘﺤﻒ ( ﻳﻀـﻢ اﻧـﻮاع
اﻠﺳـ ــﻔﻦ ،وﺻـ ــﻮرﻫﺎٔ ،واﻧﻮاﻋﻬ ـ ــﺎٔ ،واﺸـ ــﻛﺎﻠﻬﺎ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎءﻫ ـ ــﺎ ،و ﺴـ ــﻴﺮ ٔاﺑ ـ ــﺮز
اﻠﺒﺤــﺎرة ،واﻠﺘ ﺟــﺎر ،واﻠﺼــﻨﺎع ،اﻠــﺬﻳﻦ ﻤﺎرﺴــﻮا ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻬﻨــﺔ اﻠﻌﻈﻴﻣــﺔ ﻋﺒــﺮ
ٔ
اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ،ﻠﻴﻛـﻮن ﻤﻌﻟﻣــﺎ ﺗﻬﺘـﺪي ﺑــﻪ اﻻﺠﻴـﺎل اﻠﻗﺎدﻤـﺔ ،ودﻠــﻴﻼ ﻋﻟـﻰ ﺣﻴﻮﻳــﺔ
)(٥٢
ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺐ اﻠﻌﺮﻳﻖ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٧

دراﺳﺎت

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

ٔ
ﻤـ ــﺆرخ ﻋﺮاﻘ ـ ــﻲ ،وﻜﺎﺗـ ــﺐ ﺻ ـ ــﺤﻔﻲ ،واﺴـ ــﺘﺎذ ﺠ ـ ــﺎﻤﻌﻲ ﻤﺘﺨﺼـ ــﺺ ﺑﺎﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،وﻠﺪ ﻓﻲ اﻠﻣﻮﺻﻞ ﺑـﺎﻠﻌﺮاق ﻳـﻮم  ٢٥ﻤـﻦ ﻜـﺎﻧﻮن اﻻول  /دﻳﺳـﻣﺒﺮ
ﺴـ ــﻨﺔ  .١٩٤٥وﻠﺪﻳ ـ ــﻪ ﻜـﺘـ ــﺐ وﺑ ﺤ ـ ــﻮث ودراﺴـ ــﺎت وﻤﻗ ـ ــﺎﻻت ﻓـ ــﻲ اﻠﺼ ـ ــﺤﻒ
واﻠﻣ ﺟـﻼت اﻠﻣﻮﺻــﻟﻴﺔ واﻠﻌﺮاﻘﻴــﺔ واﻠﻌﺮﺑﻴـﺔُ .ﻤــﻨﺢ و ﺴــﺎم اﻠﻣـﺆرخ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻤــﻦ
اﺗ ﺤــﺎد اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻌــﺮب ﻓــﻲ  ١٥ﺗﻣــﻮز  ١٩٨٦ﺗ ﻗــﺪﻳ ًﺮا ﻠﺟﻬــﻮدﻩ ﻓــﻲ ﺧﺪﻤــﺔ
ٔ
اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻠﻣﻌﺎﺻـ ــﺮ .ا ﺸـ ــﺮف ﻋ ﻟـ ــﻰ ﻘﺮاﺑـ ــﺔ )  ( ٣٠رﺴـ ــﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳـ ــﺘﻴﺮ
ّٔ
ٔ
ً
واﻃﺮوﺣـﺔ دﻜـﺘـﻮراﻩ ،اﻠـﻒ ﻘﺮاﺑـﺔ )  ( ٣٥ﻜـﺘﺎﺑـﺎ ﻠﻮﺣــﺪﻩ وﺑﺎﻻﺸـﺘﺮاك ﻤـﻊ ﻋــﺪد
ٔ
ٔ
ﻤــﻦ زﻤﻼ ﺋــﻪ .ﻧــﺎل ﻠﻗــﺐ اﻻﺴــﺘﺎذﻳﺔ ) ﺑﺮوﻓﻴﺳــﻮر ( ﻤﻨــﺬ  ١٧ﺗﺷ ــﺮﻳﻦ اﻻول/
ٔ
اﻜـﺘﻮﺑﺮ . ١٩٩١

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

) (١٠اﻠﺼـﺎﻠﺢ  ،اﻠﻣﺼـﺪر اﻠﺳـﺎﺑﻖ  ،ص  ، ٥١٣ﺣﺳـﻦ  ،اﻠﻣﺼـﺪر اﻠﺳـﺎﺑﻖ ،
ص ص  ٤٨٣ـ .٤٨٤
) (١١اﻠﻣﺼﺪر واﻠﺼﻔﺤﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (١٢اﻠﻌﻼف ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ٢٧٨ـ .٢٨٨
) (١٣ﻠﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ اﻠﺤﺳﻴﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻦ اﺣﻣﺪ  ،رﺣﻟﺔ اﺑﻦ ﺠﺒﻴﺮ ،
) اﻠﻗﺎﻫﺮة. (١٩١٨ ،
) (١٤ﺣﻮراﻧﻲ  ،اﻠﻣﺼـﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص  ١٦ـ  ٢٤٨ ، ١٧ـ  ٢٥٦ ، ٢٤٩ـ
٢٥٧
) (١٥اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ص  ٢٥٦ـ ٢٥٧
) (١٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ص  ٢٦٠ـ ٢٦١
) (١٧ﺣﻮراﻧﻲ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص  ٢٥٩ـ ٢٦١
ٔ
ٔ
) (١٨اﺑﻨـ ــﺎء اﻠﺨ ﻟ ـ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ واﻠﺒﺤ ـ ــﺮ ،اﻻرﺸ ـ ـ ـﻴﻒ ،ﻤﻨﺘـ ــﺪﻳﺎت ﻧ ـ ــﺎﻋﻢ اﻠﻌ ـ ــﻮد
)اﻻ ﻠﻛ ـﺘﺮوﻧﻴﺔ(.
) (١٩ﺣﻮراﻧﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ٢٥٨ـ .٢٥٩
)ٔ (٢٠اﺻﺪر ﺴﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻠﻮاﻳﻞ ﻜـﺘﺎﺑﺎ ﻧﺷﺮﺗﻪ داﺋﺮة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ وا ٕﻻﻋﻼم ﺑﺎﻠﺷﺎرﻘﺔ
) دوﻠﺔ ا ٕﻻﻤﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺘﺤﺪة( ﺗ ﻀـﻣﻦ ٕاﺸ ـﺎرة ٕا ﻠـﻰ ٔاﺑ ـﻮاب وﻧﻗ ـﻮش اﻠﺨﺷـﺐ
اﻠﻣﻨﺘﺷـﺮة ﻓ ــﻲ ﻋﻣـ ـﺎرة اﻠﺷ ـﺎرﻘﺔ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔ ،وﻘــﺎم ﻤﺤﻣـﺪ ﻤﻬــﺪي ﺣﻣﻴــﺪة ﺑﻌــﺮض
اﻠ ﻛـﺘﺎب  .اﻧﻈﺮ  :ﺠﺮﻳﺪة اﻠﺰﻤﺎن  ٢٨ﻤﺎﻳﺲ /ﻤﺎﻳﻮ ٢٠٠٧
) (٢١ﻤﻌﻦ ﺧﻟﻴﻞ ﻋﻣﺮ  ،ﻤﺟﺘﻣﻊ ا ٕﻻ ﻤﺎرات واﻠﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻠﻌﻣﻼﻘﺔ ،دار اﻠﻛـﺘﺎب
اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ  ) ،اﻠﻌﻴﻦ  ٢٠٠٠ـ  ، (٢٠٠٠١ص ٢٠٠٣
) (٢٢اﻧﻈﺮ  :ﻋﺒﺪ اﻠﻮﻫﺎب ﻋﻴﺳﻰ اﻠﻗﻄﺎﻤﻲ ،دﻠﻴﻞ اﻠﻣﺤﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﻟﻢ اﻠﺒﺤﺎر،
ﺠﺮﻳﺪة اﻠﻗﺒﺲ ) اﻠﻛﻮﻳﺘﻴﺔ( ٓ ٣١ا ذار ـ ﻤﺎرس  ٢٠٠٨وﻘﺪ اﺸﺎر ج  .ج ﻠﻮرﻳﻣﺮ ﻓﻲ
ﻜـﺘﺎﺑﻪ  :دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ  ،اﻠﺟﺰء اﻠﺮاﺑﻊ  ،ﻃﺒﻌﺔ ﺠﺪﻳﺪة ٔاﻋﺪﻫﺎ
ﻘﺳـﻢ اﻠﺘﺮﺠﻣـﺔ ﺑﻣ ﻛـﺘـﺐ ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺳــﻣﻮ ٔاﻤﻴـﺮ دوﻠـﺔ ﻘﻄـﺮ  ) ،اﻠﺪوﺣــﺔ  ،ﻻ ت(
ص ٕ ٣١٠ا ﻠﻰ ٔان ) ٢٠ـ  (٢٥ﻘﺎرﺑﺎ ،ﻜﺎن ﻳﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻠﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻠﻛﻮﻳﺖ وﻳﻛﺳﺐ
ﺣـ ـ ـﻮاﻠﻲ ) (٣٠٠ﺗـ ــﺎﺠﺮ ﻤﻌﻴﺷ ـ ــﺘﻬﻢ ،ﻓـ ــﻲ ﻤﻄ ﻟـ ــﻊ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ ،ﻤـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ
اﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.
)www.SA7el.net (٢٣
) (٢٤ﺻﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دو ر اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ١٨٢٠- ١٧٤٧
ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻌﺎﻧﻲ ) ،ﺑﻐﺪاد  (١٩٧٦ ،ص ص .٢٢٨
)www.moic.gov (٢٥
) (٢٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ
) (٢٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ
) (٢٨اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ
) (٢٩اﻠﻨﻮﺧﺪة ٔ ،ا ﺻﻟﻬﺎ ﻜﻟﻣﺔ ﻓﺎرﺴﻴﺔ ﻤﻛﻮﻧـﺔ ﻤـﻦ ﻤﻗﻄﻌـﻴﻦ ﻧﻮﺧـﺪا ٔاي ﻧ ـﻮا ٔاي
ﺴﻔﻴﻨﺔ وﺧﺪا ٔاي رب وﻤﻌﻨﻰ اﻠﻛﻟﻣﺔ رب اﻠﺳﻔﻴﻨﺔ ٔاو ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ  .اﻧﻈﺮ  :ﺣﻮراﻧﻲ ،
اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ١٩٩؛ ﺠﺮﻳﺪة اﻠﻗﺒﺲ ) اﻠﻛﻮﻳﺘﻴﺔ (ٓ ٣١ ،اذار  /ﻤﺎرس
.٢٠٠٨
) (٣٠ﻤﺤﻣﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻠﺮﻤﻴﺤﻲ ،اﻠﺨﻟﻴﺞ ﻠﻴﺲ ﻧﻔﻄﺎ  :دراﺴﺔ ﻓﻲ ٕاﺸﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻨﻣﻴﺔ
واﻠﻮﺣﺪة ،ﺸﺮﻜﺔ ﻜﺎﻇﻣﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ) ،اﻠﻛﻮﻳﺖ  ، (١٩٨٣ ،ص
ص .٢٤ ، ١٩
) (٣١ﻠﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﻈﺮ  :ﻠﻮرﻳﻣﺮ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ
) (٣٢اﻠﻌﻼف  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ٢٨٩
) (٣٣اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳـﺎﺑﻖ  ،ﻫـﺎﻤﺶ ص ص  ٢٨٧ ، ٨١ـ  ٢٨٨وﻜـﺬﻠﻚ
ﺠﺮﻳﺪة اﻠﻗﺒﺲ ٓ ٣١ا ذار  /ﻤﺎرس  .٢٠٠٨وﻳﺷﻴﺮ )ﻤ ـﺎﻳﻟﺰ ( ٕا ﻠـﻰ ٔان اﻠﻗﻮاﺴـﻢ ﻓـﻲ
ﻋﺰ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي اﺴﺘﻄﺎﻋﻮا ٕاﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻠﺳﻔﻦ ﻤﻦ ﻧﻮع )داو(،
وﻤـﻦ ذ ﻠــﻚ ٔاﻧﻬــﻢ ٔا ﺿــﺎﻓﻮا ﺠــﺰءا ﺠﺪﻳــﺪا ﻋﺎﻠﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺆﺧﺮﺗــﻪ ﻤ ﻣــﺎ ﻳﺳــﻬﻞ ﻋﻟــﻴﻬﻢ
اﻠﺘﺳﻟﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺸﺘﺒﺎك ﻤﻊ اﻠﺳـﻔﻦ اﻠﻣﻌﺎدﻳـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻄﻟـﻊ اﻠﻗـﺮن اﻠﺘﺎﺴـﻊ
ﻋﺷﺮ  ..اﻧﻈﺮ:
S.B.Milles, Countries, and Tribes of the
)(٣٤
Persian Gulf, (London,1966)p..323

) (٣٥ﺣﻮراﻧﻲ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ٣٢٨
)www.A3J-com (٣٦
ٔ
) (٣٧اﻠﻌـ ــﻼف ،اﻠﻣ ﺼ ـ ــﺪر اﻠﺳـ ــﺎﺑﻖ  ،ص  .٢٩٠وﻻﻏـ ـ ـﺮاض اﻠﻣﻗﺎرﻧـ ــﺔ اﻧ ﻈ ـ ــﺮ :
اﻠﻨﺒﻬﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ١٥
) (٣٨اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻤﺤﻣﺪ ٔاﻤﻴﻦ ،اﻠﻗﻮى اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﺴﻌﺪ ) ،ﺑﻐﺪاد  ، (١٩٦٦،ص .٥٦
) (٣٩ﻠﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  :اﻧﻈﺮ ﺠﺒﻴﺐ زﻳﺎت " ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﻣﺮاﻜﺐ واﻠﺳﻔﻦ ﻓﻲ اﻻٕﺴﻼم"
ﻤﺳﺘﻞ ﻤﻦ ﻤﺟﻟﺔ اﻠﻣﺷﺮق )اﻠﺒﻴﺮوﺗﻴﺔ(  ،١٩٤٩ص .٢٥٤
) (٤٠اﻠﻌﻼف ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص ٢٩٠
)ٔ (٤١اﻤﻴﻦ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص٣١
) (٤٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ٣٢
)C.Niebuhr, Travel Through Arabia and other countries in (٤٤
the East, Translated by Robert Heron, (Beirut,n.d)p.123.vol.11
) (٤٥اﻠﻌﻼف  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص  ٢٩١وﻜﺬﻠﻚ ﺠﻣﺎل اﻠﻐﻴﻄﺎﻧﻲ " ،اﺑﻦ
ﺑﻄﻮﻃﺔ" ﻓﻲ :ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺮﻤﻴﺤﻲ ٓواﺧﺮون  ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ٓواﻓﺎق اﻠﻗﺮن اﻠﻮاﺣﺪ
واﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ،ﻜـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ ) ) ، (٣٠اﻠﻛﻮﻳﺖ  ( ١٩٩٧ ،ص .٢٩
) (٤٦ﺸـ ـ ـ ــﺒﻛﺔ اﻠﺟ ـ ـ ـ ــﺶ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ـ ـ ـ ــﺔٔ ،اﺿ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻋ ﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـ ـ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳ ـ ـ ـ ــﻔﻦ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ  www.aljesh.net 2اﻳﻟﻮل  /ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ .٢٠٠٧
) (٤٧ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺳــﻔﻦ ﻓ ــﻲ دو ﻠــﺔ ا ٕﻻﻤـ ـﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻠﻣﺘﺤــﺪة ،ﻤﻨﺘــﺪﻳﺎت ﺑ ــﺮزﻩ
ﻋﺮب ٢٤ ،ﻜﺎﻧﻮن ٔاﻻول /دﻳﺳﻣﺒﺮ .٢٠٠٥
) (٤٨اﻠﻌﻼف  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص . ٢٩٢
)ٔ (٤٩ﻻ ﻏﺮاض اﻠﻣﻗﺎرﻧﺔ  ،اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﺪ ﺧﻟﻴﻔـﺔ ﺑـﻦ ﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ ﻤﻮﺴـﻰ اﻠﻨﺒﻬـﺎﻧﻲ،
اﻠﺘﺤﻔﺔ اﻠﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط ، ٢اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﻣﺤـﻣﻮدﻳﺔ ،
) اﻠﻗـﺎﻫﺮة ١٣٤٢ ،ﻫـ( ،ص .١٥
)www.sa7el.net (٥٠
) (٥١رﻳﺎض اﻻﺑﺮش ،اﻠﻣﻼﺣﺔ واﻠﻨﻗﻞ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺒﺼﺮة ) ،اﻠﺒﺼﺮة  ، (١٩٨٠ ،ص .٧
) (٥٢ﻘــﺪم ﻫ ــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ ٕا ﻠ ــﻰ اﻠﻣــﺆﺗﻣﺮ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻠﺘـ ٔـﺎرﻳﺦ اﻠﺨ ﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﺣ ــﻮل
) ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ( واﻠﺬي اﻧﻌﻗﺪ ﻠﻟﻣﺪة ﻤﻦ ١٧- ١٥
ﻧﻮﻓﻣﺒﺮ  -ﺗﺷﺮﻳﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ٢٠٠٨وﻧﻈﻣﻪ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺤﻀﺎرة ا ٕﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻜﻟﻴﺔ ٓاﻻداب واﻠﻌﻟﻮم ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺷﺎرﻘﺔ ﺑﺎﻻﺸﺘﺮاك ﻤﻊ دارة اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺴﻟﻄﺎن
اﻠﻗﺎﺴﻣﻲ ﻠﻟﺪراﺴﺎت اﻠﺨﻟﻴﺟﻴﺔ.
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رﺣﻠﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰق إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣّﺪ

ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺘﺘﺎر )اﻟﻤﻐﻮل(
ٔ
لقد عرفوا باسماء مختلفـة منهـا التتـار والمغـول ،وهـي مسـميات
ٔ
ٔ
ًٔ
ـثال اســم التتــار او التتــر قــد اطلــق علــى عــدة
عــدة لشــعب واحــد ،فنجــد مـ
ٔ
ٔ
قبائــل بدويــة تســكن شــمال جبــال اســيا الوســطى ،وتشــمل انحــاء مــن
سيبيريا والتركستان وبالد القرغيز )الستبس( وبعض المنـاطق المجـاورة
لشمال الصين.
ٔ
واطلــق الصــينيون اســم التتــار علــى الشــعوب البدائيــة المتنقل ـة
ٔ
ٔ
والتــي تع ــيش فــي ش ــمال اس ــوارهم ،كم ــا اطلــق هــذا االســم فــي الغ ــرب
ٔ
االوربي منذ القرون الوسـطى علـى المحـاربين مـن المغـول والتـرك الـذين
اشــتركوا فــي فتوحــاتهم مــع جنكيــز خــان) ،(١ليتبــع مــدلول هــذا االســم
ٔ
المغول انفسهم).(٢
ٔامــا المغ ــول فقــد بــرزوا عل ــى مســرح ٔاالحــداث فــي ٔاواخــر الق ــرن
السـادس الهجـري ،وكـقــوة ذات شـهرة واسـعة خــارج خـدود منطقـتهم فــي
القرن السابع الهجري).(٣
ٔ
ٔ
ٔ
ونستطيع ان نقول بان المغول شيء والتتار شيء اخـر ،بحيـث
ٔ
ٔ
يمكننا ان نطلق على التتـر مغـول ،وال يمكننـا القـول بـان المغـول تتـ ًرا،
ٔ
ٔ
الن التتر شعبه متفرعة من المغول وليس العكسٕ ،اذن االصل هنا هم
المغول).(٤
ٔ
نشا هؤالء القوم في صحراء جوبى القاحلة ،وهم يشبهون التـرك
في اللغة والمظهـر العـام ويحـدهم مـن الشـرق ارض الخطـا ،ومـن الغـرب
ٔاالويغ ـ ــوريين ،وش ـ ـ ً
ـماال القرغي ـ ــز ونه ـ ــر س ـ ــلنكا وغرب ـ ـ ًـا قبائ ـ ــل التنك ـ ــت
والتبت).(٥
أﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ
وتنتمـ ــي ه ـ ــذه القبائ ـ ــل مـ ــن الناحي ـ ــة اللغوي ـ ــة ٕالـ ــى مجموع ـ ــات تركي ـ ــة،
ومجموعات مغولية.
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﻮﺭﻛﺶ

رﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺎدي
صحفية بجريدة المدينة
ماجستير تاريخ ٕاسالمي
ٓ
عضو جمعية االثار والتاريخ الخليجية
المملكة العربية السعودية
riham_almistadi@hotmail.com

وهي ٕاحدى القبائـل التركيـة الشـهيرة فـي الغـرب ،وكـان رؤسـاؤها
يلقبــون بلقــب )خــان( وظلــت هــذه القبائــل محافظــة علــى اســتقاللها ٕالــى
ٔ
ان قضى عليها العرب المسلمون.
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻏﻴﺰ

ٔ
كــان اميــرهم يلقــب بلقــب )خاقــان(  ،واســتطاعت هــذه القبيلــة
ٔ
التغلب على االويغـر ،فسـاعدهم ذلـك علـى البـروز سياس ًـيا ،لكـن قبائـل
الخطا لم تمهلهم ٕاذ هزمتهم وطردتهم من منغوليا ،ليخضعوا بعـد ذلـك
).(٦
لجنكيز خان
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺰ

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ريهام المستادي ،رحلة قبائل المغول من التمزق ٕالى التو ّحد-.
دوريـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــان التاريخيـ ـ ـ ـ ــة -.العـ ـ ـ ـ ــدد الرابـ ـ ـ ـ ــع :يونيـ ـ ـ ـ ــو.٢٠٠٩
ص(www.historicalkan.co.nr) ٧٣ - ٦٩

ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﺮ
ٔ
سـكنوا شــمال منشـوريا وكــان لقـب اميــرهم )التـابيز( ثــم غيـر ٕالــى
ٔ
لقـب )خاقـان( وكانــت ديـانتهم فـي بــاديء االمـر المانويـة وهــي نسـبة ٕالــى
ٔ
)مــاني بــن فاتــك( الــذي اقتــبس مــن المجوســية القــول بــان العــالم مركــب
ٓ
من اصلين احدهما نور واالخر ظلمة وانهما ازليان).(٧

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
او )التغزغز( اي القبائل العشرة ،النهم كانوا يتالفون مـن عشـرة
ٔ
قبائل ،واليهم ينتمي السالجقة واقـاموا ٕامبراطوريـة امتـدت صـعدها مـن
تركستان حتى مصر.
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ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻟﻮﻕ
ٔ
وتقــع بالدهــم جنــوب مملكــة االويغــر ،وكــانوا علــى درايــة بالشــعر
الفارسي ،ويتميزون باستقامة القامة وجمال الوجه).(٨

اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﻮﻟﻴﺔ
ٔ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﳋﻄﺎ ٔ ٔ
رجــح الــبعض ان اصــلهم مــن القبائــل التونغوزيــة التركيــة ،وراى
ٔ
ٔ
ٔ
البعض انهم مغول ،لكن ما يهمنا هو معرفة انهم كانوا اعـداء للتـرك فـي
ٔ
ٔ
اقصـى الشـرق ،وتمكنـت قبائــل الخطـا مـن الســيطرة علـى اقـاليم الصــين
ٔ
الشمالية ليوطـدوا نفـوذهم لجنوبـه ،ومـن خـوارزم غرب ًـا ٕالـى بـالد االويغـر
ٔ
شـ ً
ـرقا) .(٩وال تلبــث هــذه القبائــل حتــى تــذوب فــي تيــار المدنيــة ،فتتــاثر
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ً
بالحضــارة الصــينية ت ــاثرا شــديدا ،وه ــو االمــر الــذي اضــعف م ــن ق ــوتهم
ٔ
ٔ
الحربية فاصبحوا عاجزين عن صد هجوم اعدائهم من الخوارزميين).(١٠
ٔ
ﺍﻟﺘﺘﺎﺭــون فــي المنطقــة التــي تحــدها شـ ً
ـماال نهــري ارقــون وســلنجا
ويعيش
ومملكة القرغيز ،شر ًقا الصـين الشـمالية ،غرب ًـا ممالـك ٔاالويغـر ،وجنوبـاً
ٔ
اقل ــيم التب ــت ومملك ــة الت ــانجوت .وتع ــد ه ــذه القبيل ــة م ــن اش ــد قبائ ــل
ٔ
ٔ
ً
الجنس االصفر وحشية
وجبروتا) ،(١١ولهم ثالثة اقسام:
ٔ
ٔ
التتار البيض ينزلون خارج اسوار الصين ،وتاثروا بالحضارة الصينية.
التتــار الســود وهــم عبــارة عــن مجموعــة مــن البــدو الرحــل الــذين ســكنوا
صحراء جوبى.
)(١٢
تتار الغابة ويعيشون في الغابة يمارسون بالصيد
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻛﺮﺍﻳﺖ
ٔ
مــوطنهم االصــلي الواحــات الشــرقية الداخلــة فــي صــحراء جــوبى،
وجن ــوب بحي ــرة بايك ــال حت ــى س ــور الص ــين وي ــدينون بالمس ــيحية عل ــى
ٔ
الم ــذهب النس ــطوري ،وتع ــد ه ــذه القبائ ــل م ــن اق ــوى قبائ ــل المغ ــول،
ٔ
ٔ
ٔ
لتمك ــنهم م ــن اخض ــاع اغل ــب الطوائ ــف ف ــي االطـ ـراف ،واش ــهر مل ــوكهم
ٔ
طغــرل والــذي كــان بينــه وبــين والــد جنكيــز خــان حلفـ ًـا بالتصــدي العــداء
كـ ًـال منهمــا ،وفــي عهــد جنكيــز خــان تغيــرت عالقــات الصــداقة ،اذ اضــطر
جنكيز خان ٕالى محاربة ملكهم والقضاء عليه.

ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﻛﻴﺖ ٔ
ويطلـ ـ ــق علـ ـ ــيهم ايضـ ـ ــا )مكريـ ـ ــت( ،ويسـ ـ ــكنون شـ ـ ــمال بـ ـ ــالد
الكرايــت ،ولهــم جــيش قــوي ،وعــرف عــنهم مــيلهم للشــغب و ٕاثــارة الفــتن
لذلك شن عليهم جنكيز خان هجوما).(١٣
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻭﻳﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻭﻳﺮﺍﺩ
ٔ
وتختلـ ــف لغـ ــتهم قلـ ـ ً
ـيال عـ ــن لغـ ــة القبائـ ــل المغوليـ ــة االخـ ــرى،
ٔ
ويقيم ــون ف ــي المنطق ــة الواقع ــة ب ــين نه ــر اوت ــن وبحي ــرة بايك ــال ،وك ــان
عددهم كبي ًرا ويتشعبون الى عدة شـعب وعنـد محاربـة جنكيـز خـان لهـم
عارضوا في البداية لكنهم سرعان ما خضعوا له.

ٔ
ٔ
ٔ
نشــاة هــذه القبيلــة فــي اواســط اســيا عنــد هضــبة منغوليــا ،وتنقســم ٕالــى
قسمين:
قسم شمالي غربي :يوجد به جبال وهضاب ووديان.
قســم جنــوبي غربــي :مــنخفض يشــمل صــحراء جــوبى وهــي عبــارة
ً
عن ً
متسعا متموجا مغطى بطبقة مـن الحصـباء ،قـد جردتـه الريـاح
سهال
ٔ
مــن الطــين والرمــل ،وفــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة ال يوجــد انهــا ًرا ٕاال
على الحافات ،ويمتـاز منـاخ هـذه المنطقـة بشـتاء طويـل قاسـي البـرودة،
ٔ
مع استمرار هطـول االمطـار وانخفـاض درجـات الحـرارة فتصـل فـي بعـض
المناطق ٕالى تحت الصفر مما يجعل الميـاة متجمـدة ،و ٕاذا حـل الصـيف
ٔ
اشتدت الحرارة لتصل احيانا ٕالى  ٦٠درجة مئوية).(١٥
ٔ
كانت هذه لمحة سريعة الهم قبائـل المغـول التـي كانـت تتنـازع
ٔ
ً
ً
فيم ــا بينه ــإ ،ال ــى ان ش ــاء الق ــدر فخ ــرج م ــن بي ــنهم قائ ــدا موح ــدا له ــم
ٔ
فخض ــعوا جميع ـ ًـا ٕالي ــه ،فاص ــبحت طاع ــة ه ــؤالء الق ــوم لقائ ــدهم س ــمة
تميزهم ،فمكنتهم من اجتياح العالم تحت لواءه.
ٔ
وعلــى الــرغم مــن تعــدد القبائــل وتشــعبهإ ،اال ٔاننــا نجــد ان هنــاك
ٔ
قبائــل كانــت معروفــة بالمكانــة االجتماعيــة بــين القبائــل االخــرى ،وذات
ـرز ٔ ً ٔ
ادا اصــبحوا قــادة مثــل بســوكاي والــد جنكيــز
نســب قــديم وبـ منهــا اف ـر
ٔ
ٔ
خان ،ليصـبح اكبـر هـدف تسـعى ٕاليـه طبقـة القبائـل االرسـتقراطية والتـي
ٔ
منهــا القــادة واالبطــال هــو ٕايجــاد ارض رعويــة خصــبة ،با ٕالضــافة ٕالــى عــدد
ٔ
)(١٦
كاف من االتباع والعبيد ليرعوا شؤون مواشيهم وحيواناتهم.
اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﻮل
ﻏﺬﺍﺋﻬﻢ

كانـ ـ ــت حيـ ـ ــاة المغـ ـ ــول غيـ ـ ــر مسـ ـ ــتقرة ،تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى التنقـ ـ ــل
والترحــال ،وتنقســم قبــائلهم مــن حيــث المعيشــة ٕالــى قبائــل رعــاة بــدو
ٔ
يتنقل ـ ــون طلب ـ ـ ًـا للمرع ـ ــى ،وال ـ ــى قبائ ـ ــل ص ـ ــيادين يص ـ ــيدون االس ـ ــماك
والحيوانات من الغابات.
ٔ
ٔ
ومــن المالحــظ ان القبائــل التــي عاشــت فــي الغابــات تبــدوا اكـثــر
بدائي ـ ــة وتوحش ـ ـ ًـا وق ـ ــد يرج ـ ــع ذل ـ ــك ٕال ـ ــى طبيع ـ ــة حي ـ ــاتهم وص ـ ــيدهم
ٔ
للحيوانات ،مما جعلهم بعيدين كل البعد عن حيـاة التمـدن واقـرب ٕالـى
ٔ
ٔ
عيشة الحيوانات ،فكانوا يـاكلون كـل مـا يعـم تحـت ايـديهم ،سـواء كـان
ٔ
ًٔ
حيوانا او طي ًرا ،فيقومون بتشـريح لحمـة ٕالـى شـرائح طويلـة ودقيقـة ،امـا
ٔ
ٔ
العظــام فكــانوا يقرضــونها باســنانهم ومــا تبقــى منهــا اعطـوه لكالبهــم)،(١٧
وك ــان شـ ـراب المغ ــول المفض ــل ل ــبن الخي ــل فك ــانوا يش ــربونه بكمي ــات
ٔ
كبيــرة ،و ٕاذا مــا تعــذر علــيهم شــرب حليــب الفــرس ،عمــدوا ٕالــى خــيلهم او
دوابهم ،فيقطعون بسكينة جزء من احد شرايينها ليمتصون ما يكـفيهم
ٔ
من الدم المتدفق منها ،ثم يسدونه باي شيء ).(١٨
ﻣﻠﺒﺴﻬﻢ

على وجه العمـوم نجـد المغـولي يرتـدي مالبـس بسـيطة مصـنوعة
مــن جلــود الحيوانــات ذات الف ـراء فيجعــل فرائهــا مــن الخــارج فــي وقــت
الص ــيف بس ــبب الح ـرارة الش ــديدة ،و ٕاذا ح ــل الش ــتاء جع ــل الفـ ـراء م ــن
ٔ
الداخل كي يقيه مـن البـرد ،وال يختلـف لـبس الرجـل عـن المـراة ،وتظـل
ٔ
ٔ
ثيــابهم علــى اجســادهم ٕالــى ان تبلــى ،فــال يعــرف المــاء طريقــه ٕالــى تلــك
ٔ
الثياب وال االجساد).(١٩
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ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻧﺎﳝﺎﻥ
ٔ
وهم من االتراك الـذين غلـب علـيهم الطـابع المغـولي ،وديـانتهم
المســيحية مثــل قبيلــة كرايــت ،لكــنهم علــى عــداء مســتمر ،وكــانوا بـ ً
ـدوا
رح ـ ًـال له ــم ع ــادات وتقالي ــد تش ــبه المغ ــول ،وتمك ــن جنكي ــز خ ــان م ــن
السيطرة عليهم).(١٤

ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺮﺟﻘﲔ ﺍﳌﻐﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻐﻮﻝ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٠

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ
ٓ
ٔ
لقـد عرفنـا ان حيـاة المغـول قائمــة علـى الترحـال مـن مكـان الخــر
ٔ
ل ـ ــذلك اق ـ ــاموا خي ـ ــامهم عل ـ ــى عرب ـ ــات ،ك ـ ــي يس ـ ــهل نقله ـ ــا معه ـ ــم ف ـ ــي
)(٢٠
ترحالهم .
ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ

ل ـ ــم يك ـ ــن للمغ ـ ــول دي ـ ــن واح ـ ــد يعتنقون ـ ــه ويجتمع ـ ــون علي ـ ــه،
فنجدهم على دين:
ﺍﻟﺸﺎﻣﺎﻧﻴﺔ

وهي نوع من الديانة الوثنية ،وتتمثل في عبادة كل شـيء يهابـه
المغول ويخشـاه ،فلهـم ٓالهـة فـي النهـر والجبـل والشـمس والقمـر والبـرق
ٓ
ٔ
والرعــد ،وتقــرب المغــول مــن هــذه اال لهــة دفاعـ ًـا لشــرها واداهــا ،وجلــب
ٔ
رضاها راجين منها الصحة في اجسادهم وعقولهم.
ٔ ٔ
وهــذا فضـ ًـال عــن عبــادة ارواح اجــدادهم ،العتقــادهم بــان لهــذه
ٔاالرواح س ـ ً
ـلطانا كبيـ ـ ًرا عل ــى حي ــاتهم ،با ٕالض ــافة لح ــبهم ٕالعم ــال الس ــحر
ٔ
والتنجيم لكشـف الغيـب والمسـتقبل ،ويقـال ان جنكيـز خـان كـان علـى
ٔ
ديــن الشــامان كمــا انــه لــم يكــن متعصـ ًـبا لــدين بعينــه ،بــل يحتــرم جميــع
ٔ
االديان.
ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔـت محــل الشــامانية ،انتشــرت هــذه الديانــة سـ ً
ـريعا بــين
وقــد حلـ
ٔ
ٔ
طوائ ــف المغ ــول ،خاص ــة بع ــد ان اس ــتقرت ف ــي هض ــبة التب ــت ،واخ ــذ
ٓ
دعاتهــا يعملــون علــى نشــرها فــي الجــزء الشــرقي مــن اســيا .وعنــدما اعتنــق
ٔ
الخان االعظم )قوبيالي( هذه الديانة زاد نفوذها ).(٢١
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ـدت له ــا مج ـ ً
ـاال خص ـ ًـبا ب ــين المغ ــول ،فاعتنقوه ــا عل ــى
ق ــد وج ـ
ٓ
)(٢٢
المذهب النسطوري المنتشر ان ذاك .

ﺟﻨﻜﻴﺰ ﺧﺎن
ش ــهدت منغولي ــا مول ــد تيم ــوجين ب ــن يوس ــكاي به ــادر ف ــي س ــنة
ٔ
)٥٤٩هـ١١٥٥-م( وكـان ابـوه رئيس ًـا لقبيلـة )قيـات( وهـي فخـذ مـن قبيلـة
ٔ
ٔ
بــرجقين ،ودارت حــول مولــده بعــض القصــص االشــبه بالخيــال منهــا انــه
كان يحمل في قبضته اليمنى كـتلة متخثرة من الدم ).(٢٧
ً ٔ
ٔ
تيمنا باعراف المغول القديمـة ٕاذ البـد ان
وسماه والده تيموجين
ي ـرتبط االســم بــبعض الظ ــروف ،ذات عالقــة مرتبطــة با ٕالحــداث وس ــمي
ٔ ٔ
بهذا االسم الن اباه عاد في نفس يوم والدته منتصـ ًرا علـى ٕاحـدى القبائـل
ً ٔ
حامال معه اسي ًرا يحمل نفس االسم )تيموجن( ).(٢٨
لــم تطــل الحيــاة ٔبابيــه ،فقــد تــوفي تاركـ ًـا حمـ ًـال ثقـ ً
ـيال ومســئولية
كبيــرة لتيمــوجين االبــن الكبــر الــذي لــم يتجــاوز العشــر ســنوات ،ليقــف
ٔ
عــاج ًزا امــام تحمــل مســئولية قبيلــة كبيــرة مثــل قبيلــة قيــات والتــي كانــت
ٔ
ٔ
تحت زعامة والده ،فانفض من حوله حلفاء ابيه ،وانصرف عنه االنصـار
ٔ
واالتب ــاع ،وتظه ــر ل ــه قبيل ــة الت ــايجيوت الع ــداوة مس ــتغلة ض ــعفه ،كم ــا
ٔ
ٔ
اس ــتغلت قبيلت ــه ص ــغر س ــنه فرفع ــت راي ــة العص ــيان .فاص ــبحت اس ــرة
ٔ
تيم ــوجين فقي ــرة ومش ــردة ال تج ــد م ــن ي ــدافع عنه ــا وال تع ــرف ٕال ــى اي ــن
سيقودها مصيرها المجهول).(٢٩

Genghis Khan
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ﺍﻹﺳﻼﻡ
ٔ
ٔ
ٔ
عند غزو خلفاء جنكيز خان الوروبـا ،واوقعـوا باهلهـا الكـثيـر مـن
ٔ ٔ
ٔ
النكبــات مــن قتــل واعمــال مــدمرة اراد اهــل هــذه الــبالد التحــالف معهــم
ضد المسلمين وخاصـة بعـد مـا القـاه المسـيحيون مـن عطـف ورعايـة مـن
ٔ ٔ
المغ ــول ،لك ــن ل ــم ي ــتم م ــا اراد اع ــداء ا ٕالس ــالمٕ ،اذ ب ــاءت مح ــاوالتهم
بالفشل ليتم النصر للمسلمينٕ ،اذ اعتنق زعيم القبيلة الذهبيـة ا ٕالسـالم
ويس ــلم بع ــد ذل ــك ب ــاقي رعيت ــه وتوط ــدت العالق ــات بين ــه وب ــين الظ ــاهر
ٔ
ٔ
بيب ــرس ،كم ــا اعتن ــق ابن ــاء هوال ك ــو ف ــي ٕاي ـ ـران ا ٕالس ــالم وم ــنهم )احم ــد
دينا ً
تكوادار( الذي اعتنق االسالم وجعله ً
رسميا في البالد).(٢٣
ٕ
ٔ
وصــف ابــن االثيــر حــال التتــر المغــول بقولــهٕ ":انهــم ال يحتــاجون
ٔ
ٔ
ٕالــى ميــره ومــدد يــاتيهم ،فـ ٕـانهم معهــم االغنــام ،والبقــر ،والخيــل ،وغيــر
ٔ
ٔ
ذلــك مــن الــدواب ،يــاكلون لحومهــا ال غيــر ،وامــا دوابهــم التــي يركبونهــا
ٔ
ٔ
ٕفانهــا تحفــر االرض بحوافرهــا ،وتاكــل عــروق النبــات ال تعــرف الشــعير،
ٔ
فهــم ٕاذا نزلــوا من ـز ًال ال يحتــاجون ٕالــى شــيء مــن الخــارج ،وامــا ديــانتهم،
ٔ
فـانهم يسـجدون للشـمس عنـد طلوعهــا ،وال يحرمـون ش ً
ـيئا ف ٕـانهم يــاكلون
ٕ
جميع الدواب ،حتـى الكـالب والخنـازير وغيرهـا ،وال يعرفـون نكاح ًـا بـل
ٔ ٔ
ٔ
المراة ياتيها غير واحد من الرجالٕ ،فاذا جاء الولد ال يعرف اباه").(٢٤
ٔ
كم ــا وص ــفهم القلقش ــندى فق ــال" :ويق ــال انه ــم ال ي ــرون غس ــل
ثيابهم البته ،وال يميزون بين طاهر ونجس").(٢٥
كان ذلك ً
وصفا موج ًزا لشعب عرف بالهمجية والتـوحش والبعـد
كــل البعــد عــن مقومــات الحضــارة ،ويرجــع ذلــك ٕالــى طبيعــة بالدهــم،

وتقلبــات منــاخهم وبعــدهم عــن العــالم وحضــارته ،ولكــن حينمــا اتصــلوا
ٔ
ٔ
ٔ
بــاالقوام االخــرى واقتربــوا مــن حضــارتهم تــاثروا بهــا بعــض الشــيء ،رغــم
تدميرهم لمعالم الحضارة في البلدان التي يغزونها.
وتظه ـ ــر مع ـ ــالم حض ـ ــارتهم ف ـ ــي تس ـ ــامحهم ال ـ ــديني فه ـ ــم غي ـ ــر
ٔ
متعصــبين لــدين معــين وال يجبــرون احـ ًـدا علــى اعتنــاق ديــانتهم بــل ٕانهــم
ٔ
دخلوا في ديانة البلد المغـزوة ،فنـراهم اعتنقـوا المسـيحية وا ٕالسـالم .امـا
ٔ
من جانب المعالم الحضارية والمعمارية فنجد ان بهـم تناقضـا ،فهـا هـو
هوال كـ ــو يـ ــدمر بغـ ــداد ويسـ ــتبيحها ثـ ــم يقـ ــيم مرصـ ـ ًـدا) .(٢٦كـ ــان الص ـ ـراع
ٔ
والتنــازع يــدب بــين قبائــل المغــول ،لتنــدلع الحــروب فيمــا بيــنهم التفــه
ٔ
االســباب فكانــت بحاجــة ٕالــى مــن يوحــدها ويخضــع قواتهــا تحــت لــواءه
ٔ
فقدر ان يظهر جنكيز خان من بينهم.
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ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ٔ
ٔ
ى
بــذلت ام تيمــوجين قصــار جهــدها فــي ان تجمــع شــتات االســرة
ٔ
وتحـ ــث ابنائهـ ــا علـ ــى الصـ ــبر والكـفـ ــاح ،خاصـ ــة بعـ ــد تعرضـ ــهم لغـ ــارات
التايجيوت ،فصبر تيموجين وتحمل حتى استطاع ٕاجبار المنشقين مـن
قبيلته باالنطواء تحت قيادته).(٣٠
ليواصــل تيمــوجين خطتــه فــي التوســع ،وضــبط ســيطرته عل ــى
منطقــة شاســعة مــن ٕاقلــيم منغوليــا ،تمتــد حتــى صــحراء جــوبى ،ليــدخل
في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكراييـت ،وكانـت العالقـات قـد سـاءت
ٔ
بينهمــا بســبب الدســائس ،وتــوجس طغــرل )اونــك خــان( مــن تنــامي قــوة
ٔ
ٔ
تيم ــوجين وازدي ــاد نف ــوذه ،ليتح ــول حلف ــاء االم ــس ٕال ــى اع ــداء ال مك ــان
للحــوار بيــنهم ســوى لغــة الســيف فكــان النصــر حليــف تيمــوجين ،ثــم
توجـ ــه ٕالخضـ ــاع قبائـ ــل النايمـ ــان ،ليـ ــنجح ويفـ ــرض سـ ــيطرته علـ ــى كـ ــل
القبائل.
ٔوام ــام ه ــذا االنتص ــار الس ــاحق عق ــدت جمي ــع القبائ ــل مجلس ــاً
ٔ
ٔ
)قوريلت ــاي( واعلن ــت في ــه س ــيادة تيم ــوجين ،ليص ــبح اق ــوى شخص ــية
مغوليــة ،فنــودي بــه خاقانـ ًـا ،وعــرف باســم جنكيــز خــان) (٣١ليصــبح هــذا
ٔ
االسم بمثابة ً
شبحا يهابه قادة العالم وخاصـة بعـد ان قضـى علـى الصـين
ٔ
ٔ
التي كانت تؤلب صـدور القبائـل عليـه فـراى انـه مـن الضـروري زوال هـذه
ٔ
الدولـة مــن امامــه فاســتطاع كعادتــه مـن القضــاء عليهــا ليزيــد هــذا الحــدث
هيبتـه فــي نفــوس الجميـع وخاصــة العــالم ا ٕالسـالمي) ،(٣٢فاتجــه غربـ ًـا ٕالــى
ٔ
دولة خوارزم شاه وتبدا بعدها حروب المغول ضد المسلمين).(٣٣

--------------------------------------------------------------------

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١اســمه تيمــوجين بــن يســوكاي بهــادر ،ولــد ســنة) ٥٤٩ه ـ( ،مــات والــده وهــو فــي
ٔ
سـ ــن الثالث ـ ــة عشر،واض ـ ــطره ذل ـ ــك ٕال ـ ــى االعتم ـ ــاد عل ـ ــى الـ ــنفس فنش ـ ــا ق ـ ــوي
الشخصية ،استطاع ٔان يوحد قبائل المغول ويسن لهم مجموعة من القـوانين
عرفت باسم)الياسة(.
الفقــي /عصــام الــدين عبــد الــرؤوف ،جمــال الــدين /محمــد الســعيد ،موســوعة
سفير للتـاريخ ا ٕالسـالمي) ،المشـرق ا ٕالسـالمي بعـد العباسـيين ج) ،(٤القـاهرة:
شركة سفير للطبع والنشر ،ط ،١د.ت(.ص ١٦ـ. ١٧
) (٢ابن عبد الظاهر /عالء الدين علـي بـن محمـد بـن عبـد ﷲ )ت٧١٧ه ـ( ،الـروض
الزاهر في غزوة الملك الناصر وبذيلة المناقـب المظرفيـة ،تحقيـق :عبـد السـالم
تدمري) ،بيروت :المكـتبة العصرية ،ط١٤١٦ ،١هـ( ،ص.٧
) (٣الغام ــدي /س ــعد ب ــن حذيف ــة ،س ــقوط الدول ــة العباس ــية) ،الري ــاض :دار اب ــن
حذيفة ،ط١٤٢٥ ،٣هـ( ،ص.٥٣
) (٤الغامدي ،المرجع السابق ،ص.٥٤
) (٥الفقــي /عصــام الــدين عبــد الــرءوف ،الــدول المســتقلة فــي المشــرق ا ٕالســالمي،
)القاهرة :دار الفكر العربي ،ط١٤٢٠ ،١هـ( ،ص.١٦٨
) (٦الخالديٕ /اسماعيل عبد العزيز ،العـالم ا ٕالسـالمي والغـزو المغـولي) ،الكويـت:
مكـتبة الفالح،د.ط ،د.ت( ،ص.٢٢
) (٧الخالدي ،المرجع السابق ،ص.٢٣
) (٨الص ــياد /ف ــؤاد عب ــد المعط ــي ،المغ ــول ف ــي الت ــاريخ) ،بي ــروت ،دار النهض ــة
العربية ،د.ط ،د.ت( ،ص.٣٠
) (٩الخالدي ،مرجع سابق ،ص.٢٥
) (١٠الصياد ،مرجع سابق ،ص.٢٤
) (١١الصياد ،المرجع السابق ،ص.٢٦
) (١٢الخالدي ،مرجع سابق ،ص.٢٥
) (١٣الخالدي ،مرجع سابق ،ص.٢٨-٢٧
) (١٤الصياد ،مرجع سابق ،ص.٢٩
) (١٥الصياد ،مرجع سابق ،ص.٣١-٣٠
) (١٦ب .ي ـ ــا .فالديميت ـ ــر س ـ ــتوف ،حي ـ ــاة جنكي ـ ــز خ ـ ــان ا ٕالداري ـ ــة والسياس ـ ــية
والعس ــكرية ،ترجم ــة ٔاس ــعد ب ــن محم ــد حذيف ــة الغام ــدي) ،ط١٤٠٣ ،١هـ ـ(
ص.١٩

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ٔ
ٔ
بعــد ان اســتتب لــه االمــر اتجــه ٕالــى ٕاصــالح الشــؤون الداخليــة،
فوضــع لشــعبه دســتو ًرا محكمـ ًـا يســمى )قــانون الياســا( ،لتنظــيم الحيــاة،
ٔ
ٔ
واشــتمل علــى االســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الحربــي للمغــول القــائم
على الطاعة العمياء).(٣٤
ٔ
امــا قــوانين جنكيــز خــان المعروفــة ب ـ )ياســا( وهــي كلمــة مغوليــة
ٔ
ٔ
تــاتي بمعنــى حكــم وقاعــدة ،وتطلــق علــى الحكــم الــذي يصــدره الملــك او
ٔ
ٔ
االمي ــر ،وك ــان ه ــذا الكـت ــاب يح ــوي احكام ـ ًـا تتعل ــق ب ــالجزاء والعق ــاب،
ً
وغالب ــا م ــا يك ــون ذل ــك ٕباع ــدام الم ــذنب .ويعم ــل المغ ــول به ــا ف ــي ع ــدة
ٔ
احوال منها:
 -١عند جلوس خان جديد على العرش.
ٔ
 -٢عند يعقد مؤتمر عام يحضره االمراء لمناقشة السياسة العامة للدولة.
 -٣في حالة تعبئة الجيوش واالستعداد للقتال.
)(٣٥
وساعدت هذه القوانين في فض النزاعات بين طوائف المغـول  ،كمـا
نظم الوظائف كالتالي:
ٔ
ٔ ٔ
 -١اربعة اشخاص عمل السهام واالقواس.
ٔ
 -٢ثالثة افراد ل ٕالشراف على الطعام والشراب.
ٔ
ٔ
 -٣فرد واحد يتولى اعداد المراعي لالغنام والماشية.
 -٤فرد واحد يتولى ا ٕالشراف على الموظفين والخدم في قصر الخان.
 -٥فرد واحد ٕالعداد العربات العسكرية ووسائل النقل.
ٔ ٔ
 -٦اربعة افراد يتولون الحراسة بالتناوب وحمل السيف.
ٔ
 -٧اثنان يتوليان امر المحافظة على الخيل.
ٔ ٔ
 -٨اربعة اشخاص لتبليغ رسائل الخان.
 -٩اثنان من النبالء للمحافظة على النظام).(٣٦
ٔ
ٔ
ونجد ان هذه القوانين مختصرة وبسيطة لكنها شاملة وتقوم على اساس
ٔ
احترام افراد الشعب المغولي فيما بينهم.

ٔ
كانــت تلــك اهــم ٕاصــالحات جنكيــز خــان داخــل بــالده ليضــمن
ٔ
امنهــا واســتقرارها ليواصــل زحفــه بعــد ذلــك علــى العــالم ا ٕالســالمي الــذي
كان يعيش في موجه من الصراعات الداخلية بين الحكام ،وضعف عـام
يسيطر على المنطقة ا ٕالسالمية.
ٔ
ً
وبعد؛ فقد كان ذلـك استعراضـا سـريعا لحيـاة شـعب مـال العـالم
رعبـ ًـا بفضــل رجـ ًـال عركـتــه الحيــاة طفـ ًـال ليصــبح رجــال صــلبا يخشــاه مــن فــي
ٔ
االرض بمجرد سماع اسمه ،ويعود سبب قسوته تلك ٕالى البيئة القاسـية
ومــا القــاة مــن محــن فــي صــغره وفــي المقابــل نجــده رجـ ًـال متزنـ ًـا ،كــريم
ٔ
ســخي ،يقــدر مــن يســدي ٕالــيهم خدمــة ،يكــره الخــداع والخيانــة ،اخــذ
على عاتقه حماية الضعفاء).(٣٧
ٔ
ويصــف الــذهبي حــال التتــار قبلــه فيقــول":خــرب الــبالد وافنــى
العبــاد ،واســتولى علــى الممالــك ،ولــيس للتتــار ذكــر قبلــهٕ ،انمــا كانــت
ٔ
طوائــف المغ ــول بادي ــة باراضــي الص ــين فقــدموه عل ــيهم ،فهــزم جي ــوش
الخطــا ،واســتولى علــى ممــالكهم ،ثــم تركســتان و ٕاقلــيم مــا وراء النهــر ثــم
ٔ
ٕاقلـيم خراســان وبــالد الجبــل وغيــر ذلــك ،واذعنــت بطاعتــه جميــع التتــار
ٔ
واطـاعوه فــي كـل شــيء .ولــم يكـن يتقيــد بــدين ا ٕالسـالم وال بغيــره ،وقتــل
ٔ
المسـلم عنـده اهــون مـن قتــل البرغـوث ،ولــه شـجاعة مفرطــة وعقـل وافــر
)(٣٨
ودهاء ومكر".
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) (١٧الغامـ ــدي ،المغـ ــول بيئـ ــتهم الطبيعيـ ــة وحيـ ــاتهم االجتماعيـ ــة والدينيـ ــة،
)الرياض :د.م ،ط١٤١٠ ،١هـ( ،ص.٤٥
) (١٨الغامدي ،المرجع السابق ،ص.٥٣
) (١٩الغامدي ،المرجع السابق ،ص.٥٥
) (٢٠الفقي ،المشرق ا ٕالسالمي بعد العباسيين ج ،٤ص.١٥
) (٢١الصياد ،مرجع سابق ،ص.٣٣٦-٣٣٥
) (٢٢الغامدي /المغول ،ص.١٣٣
) (٢٣الصياد ،مرجع سابق ،ص.٣٣٧
ٔ
) (٢٤ابن االثير/عز الدين ابـي الحسـن علـي بـن ابـي الكـرم)ت  ٦٣٠ه ـ( ،الكامـل
فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ ج ،١٠تحقيـ ـ ــق:عل ـ ـ ــي شـ ـ ــيري)،بي ـ ـ ــروت :دار ٕاحي ـ ـ ــاء التـ ـ ـ ـراث
العربي،ط١٤٢٥،١هـ( ص. ٣٥١
ٔ
) (٢٥القلقشــندئ /احمــد بــن علــي )ت٨٢١ه ـ(،صــبح االعشــى فــي صــناعة االنشــا
مج)،٤بيروت :دار الكـتب العلمية ،د.ط،د.ت( ،ص.٣١٥
) (٢٦العرين ــي /الس ــيد الب ــاز ،المغ ــول) ،بي ــروت :دار النهض ــة العربي ــة ،د.ط،
١٩٨١م( ،ص.٢٥
) (٢٧الغامدي ،حياة جنكيز خان ،ص.٢٥
) (٢٨الغامدي ،المرجع السابق ،ص.٢٧
) (٢٩العريني ،المغول ،ص.٤٦
) (٣٠العريني ،مرجع سابق ،ص.٤٨-٤٧
ٔ
) (٣١عم ـران /محمــود ســعيد ،المغــول واوربــا) ،د.م ،دار المعرفــة الجامعيــة،
د.ط١٩٩٧ ،م( ،ص.٣٣-٣٢
) (٣٢الصياد ،مرجع سابق ،ص.٥٣
) (٣٣ش ــبولر /بروتول ــد  ،الع ــالم ا ٕالس ــالمي ف ــي العص ــر المغ ــولي ،ترجم ــة خال ــد
ٔاسـ ــعد عيسـ ــى) ،دمشـ ــق :دار ٕاحسـ ــان للطباعـ ــة والنشـ ــر ،ط١٤٠٢ ،١ه ـ ـ(،
ص.٣٠
) (٣٤حمــدي /حــافظ احمــد ،الشــرق ا ٕالســالمي قبيــل الغــزو المغــولي) ،القــاهرة:
دار الفكر العربي ،ط١٤٢٠ ،١هـ( ،ص.١٣١
) (٣٥الصياد ،مرجع سابق ،ص.٣٣٩-٣٣٨
) (٣٦عمران ،مرجع سابق ،ص.٣٤
) (٣٧الصياد ،مرجع سابق ،ص.١٥٢-١٥١
) (٣٨الــذهبي /شــمس الــدين محمــد بــن احمــد )ت٧٤٨ه ـ( ،ســير ٔاعــالم النــبالء
ج ،١٦تحقي ــق :خي ــري س ــعد) ،الق ــاهرة :المكـتب ــة التوفيقي ــة ،د.ط ،د.ت(،
ص.٢١٧

ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ "ﺃﻀﻑ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ...ﺃﻀﻑ ﻟﻭﻴﻜﻴﺒﺩﻴﺎ"،

ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻵﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﻜﻴﻤﻴﺩﻴﺎ
ﻜﻭﻤﻨﺯ Wikimedia Commons

ﺃﺤﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ

ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻜﻴﻤﻴﺩﻴﺎ .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﻴﻜﻴﻤﻴﺩﻴﺎ ﻜﻭﻤﻨﺯ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌًﺎ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭّﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ

ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺤﻤّﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻭﻴﻜﻴﻤﻴﺩﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ُ
ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﻤﻭﻨﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﻭﻭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻭﻴﻜﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻭﻴﻜﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ
ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.

http://commons.wikimedia.org

ﺘﺤﻘﻴ ﹰﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ

اﻷﺳﺘﺎذة رﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺎدي ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

ﻜل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻗﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ Internet Archive
ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ،ﻭﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ.
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ "ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ"،
ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ،ﺍﻷﻓﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ.
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻸﺭﺸﻴﻑ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺨﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.

www.archive.org

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
حصــلت االسـتاذة ريهــام المســتادي عضــو الهيئـة االستشـارية للتحريـر”دوريــة
كــان التاريخيــة“ علــى درجــة الماجســتير بامتيــاز )م ـايو  (٢٠٠٩ف ـرع التــاريخ
ٔ
ا ٕالس ــالمي الوس ــيط ،وك ــان موض ــوع رس ــالتها ح ــول ”اوالد الن ــاس بمص ــر ف ــي
ٔ
العصر المملوكي“ ،وتعتبر الرسالة االولـى مـن نوعهـا فـي هـذا المجـال ،حيـث
ٔ
لم يسبق التعرض لتلك الفئة بدراسة مستقلة .وقد اشرفت على الرسالة لجنة
مكون ــة م ــن وكيل ــة عم ــادة القب ــول والتس ــجيل بجامع ــة المل ــك عب ــد العزي ــز
ٔ
واالســتاذ المســاعد بجامعــة الطــائف الــدكـتور طــارق
الــدكـتورة نــورة باديــاب،
ٔ
منص ــور ،واالس ــتاذة المس ــاعدة بقس ــم الت ــاريخ ال ــدكـتورة ليل ــى عب ــد المجي ــد،
ٔ
ورئيس قسم التاريخ الدكـتور عمـر يحي ــى .واثنـت لجنـة المناقشـة علـى الرسـالة
ٔ
من حيث موضوعها الـذي تناولتـه ووصـفتها بانهـا نـوع مـن ا ٕالبـداع فـي التـاريخ
االجتماعي الذي تعرض لعصر المماليك في مصر.
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ف ــي التاس ــع م ــن ش ــهر م ــارس م ــن ك ــل ع ــام تحتف ــل مص ــر وقواته ــا
ٔ
المســلحة بيــوم الشــهيد والمحــارب القــديم تخليـ ًـدا لــذكرى الشــهداء االب ـرار
الذي قدموا حياتهم فداء للـوطن وبـذلوا دمـاءهم لترتـوي بهـا رمـال سـيناء
ٔ
ٔ
الحبيبـ ــة السـ ــتعادة ارض مصـ ــر وكرامتهـ ــا ،وقـ ــدموا اروع الصـ ــفحات فـ ــي
ٔ
البطولــة والكـفــاح .الجــدير بالــذكر ان يــوم التاســع مــن شــهر مــارس ُاختيــر
ٔ
ٔ
تقديرا لبطوالت البطل الفريق اول عبد المنعم رياض الـذي استشـهد فـي
هذا اليوم على جبهة القتال.
ً ٔ
ٔ
ويع ــد البط ــل الفري ــق اول عب ــد الم ــنعم ري ــاض واح ــدا م ــن اش ــهر
العســكريين العــرب فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين ،شــارك فــي
ٔ
الحــرب العالميــة الثانيــة ضــد اال لمــان وا ٕاليطــاليين التــي جــرت بــين عــامي
 ١٩٤١و  ١٩٤٢و في حرب فلسطين عـام  ١٩٤٨والعـدوان الثالثـي عـام
ٔ
 ١٩٦٥والــذي قامــت بــه بريطانيــا وفرنســا و ٕاسـرائيل علــى مصــر ،وايضــا
حــزن لنكســة الخــامس مــن يونيــو عــام ١٩٦٧فقــد نالــت ٕاسـرائيل نصـرا ال
ٔ
تس ــتحقه ،ونال ــت مص ــر هزيم ــة ال تس ــتحقها ،الن الجن ــدي المص ــري ل ــم
ٔ
يشترك في الحرب .كما شارك البطل الفريق االول في معـارك االسـتنزاف
ٔ
ٔ
التــي بــدات بمعركــة راس العــش بعــد نكســة يونيــو مباشــرة بعشــرين يومــا
ٔ
فقــط واســتمرت حتــى عــام  ١٩٧٠ومهــدت الطريــق لمعــارك اكـتــوبر عــام
.١٩٧٣
ٔ
والبطــل الفريــق اول "محمــد عبــد المــنعم محمــد ريــاض عبــد ﷲ"
ولد في قريـة سـبرباى ٕاحـدى ضـواحي مدينـة طنطـا بمحافظـة الغربيـة فـي
ٔ
ٔ
الثــاني والعشــرين مــن شــهر اكـتــوبر عــام  ،١٩١٩و نــزح مــع اس ـرته ٕالــى
ٔ
الفيــوم .كــان جــده عبــد ﷲ طــه علــى الرزيقــى _ رحمــه ﷲ _ مــن اعيــان
ٔ
الفيوم ،اما والده فهو القائمقام العقيد محمد رياض عبد ﷲ قائد بلوكات
الطلبــة بالكليــة الحربيــة والتــي تخرجــت علــى يديــه الكـثيــرين مــن قــادة
المؤسسة العسكرية.
درس عبد المنعم رياض في كـتاب القرية وتدرج فـي التعلـيم ،وبعـد
ٔ
حصوله على الثانويـة العامـة التحـق بكليـة الطـب بنـاء علـى رغبـة اسـرته،
ولكنه بعد عامين من الدراسة فضل االلتحاق بالكلية الحربيـة التـي كـان
متعلقــا بهــا .انتهــى مــن دراســته فــي عــام  ١٩٣٨م برتبــة مــالزم ثــان ونــال
ٔ
شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم العسـكرية عـام  ١٩٤٤وكـان ترتيبـه االول
ٔ
واتــم دراســته كمعلــم مدفعيــة مضــادة للطــائرات بامتيــاز فــي ٕانجلتـرا عــامي
ٔ
 ١٩٤٥و ١٩٤٦وقـد اطلـق عليـه السـوفيت " الجنـرال الـذهبي" بـرغم انـه
كان برتبة عميد وقتئذ.
ٔ
ٔ
اجــاد عــدة لغــات منهــا ا ٕالنجليزيــة والفرنســية واال لمانيــة والروســية
ٔ
وانتسب وهو برتبة فريق ٕالـى كليـة التجـارة ٕاليمانـه بـان ا ٕالسـتراتيجية هـي
ٔ
االقتصاد .وفـي عـام  ١٩٤١عـين بعـد تخرجـه فـي سـالح المدفعيـة والحـق

ٕباحدى البطاريـات المضـادة للطـائرات فـي المنطقـة الغربيـة و اشـترك فـي
ٔ
الحـ ـ ـ ــرب العالميـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــد المانيـ ـ ـ ــا و ٕايطاليـ ـ ـ ــا .وخـ ـ ـ ــالل عـ ـ ـ ــامي
 ١٩٤٨ -١٩٤٧عمل في ٕادارة العمليات والخطط في القاهرة وكان همـزة
الوصــل والتنســيق بينهــا وبــين قيــادة الميــدان فــي فلســطين ومــنح وســام
ٓ
الجـ ـ ـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ـ ـ ــذهبي لقدراتـ ـ ـ ـ ـ ــه العسـ ـ ـ ـ ـ ــكرية التـ ـ ـ ـ ـ ــي ظهـ ـ ـ ـ ـ ــرت انـ ـ ـ ـ ـ ــذاك.
فــي عــام  ١٩٥١تــولى قيــادة مدرســة المدفعيــة المضــادة للطــائرات وكــان
ٔ
وقتهـ ــا برتبـ ــة مقـ ــدم .فـ ــي عـ ــام  ١٩٥٣ع ـ ــين قائـ ــدا للـ ــواء االول المضـ ــاد
للطــائرات فــي ا ٕالســكندرية .مــن يوليــو  ١٩٥٤وحتــى ابريــل  ١٩٥٨تــولى
قيادة الدفاع المضاد للطائرات في سالح المدفعية.
ٔ
في التاسع مـن شـهر ابريـل عـام  ١٩٥٨سـافر فـي بعثـة تعليميـة ٕالـى
ٔ
االتحاد السوفيتي ٕالتمام دورة تكـتيكية تعبويـة فـي اال كاديميـة العسـكرية
ٔ
العليــا ،واتمهــا فــي عــام  ١٩٥٩بتقــدير امتيــاز وقــد لقــب هنــاك بــالجنرال
ٔ
الــذهبي وبعــد عودتــه فــي عــام  ١٩٦٠شــغل منصــب رئــيس اركــان ســالح
المدفعية.
ٔ
في عام  ١٩٦١كان نائبا رئيس شعبة العمليات برئاسـة اركـان حـرب
ٔ
الق ــوات المس ــلحة واس ــند ٕالي ــه منص ــب مستش ــار قي ــادة الق ــوات الجوي ــة
لشؤون الدفاع الجوي .في عـامي  ١٩٦٢و  ١٩٦٣اشـترك وهـو برتبـة لـواء
في دورة خاصة بالصواريخ بمدرسـة المدفعيـة المضـادة للطـائرات حصـل
ٔ
في نهايتها على تقدير االمتياز وفي عـام  ١٩٦٤عـين رئيسـا الركـان القيـادة
العربية الموحدة .
ٔ
فــي عــام  ١٩٦٦تمــت ترقيتــه ٕالــى رتبــة فريــق واتــم فــي الســنة نفســها
ٔ
دراسته باكاديمية ناصر العسكرية العليا وحصل على زمالـة كليـة الحـرب
ٔ
ٔ
العليـا .حصـل علـى العديـد مـن االنـواط واالوسـمة ومنهـا ميداليـة الخدمـة
ٔ
الطويلة ،والقدوة الحسنة ،ونوط الجدارة الذهبية ،ووسـام االرز الـوطني
ٔ
ٔ
بدرجــة ضــابط كبيــر مــن لبنــان ،ووســام الكوكــب االردنــي طبقــة اولــى،
ووسام نجمة الشرق .
ف ــي م ــايو ١٩٦٧وبع ــد س ــفر المل ــك حس ــين للق ــاهرة للتوقي ــع عل ــى
اتفاقيــة الــدفاع المشــترك ع ــين الفري ــق عبــد الم ــنعم ري ــاض قائــدا لمرك ــز
ٔ
القيــادة المتقــدم فــي عمــان .وصــل ٕاليهــا فــي االول مــن يونيــو ١٩٦٧مــع
ٔ
ٔ
هيئــة اركــان صــغيرة مــن الضــباط العــرب لتاســيس مركــز القيــادة ،وحينمــا
اندلعت حرب  ١٩٦٧وعين الفريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة
ٔ
االردنية .
ٔ
فـي الحـادي عشـر مـن شـهر يونيـو  ١٩٦٧اختيـر رئيسـا الركـان حـرب
ٔ
القــوات المســلحة المصــرية فبــدا مــع وزيــر الحربيــة والقائــد العــام للقــوات
ٔ
المسـلحة الجديــد الفريــق اول محمــد فــوزي ٕاعــادة بنائهــا وتنظيمهــا .وفــي
عام  ١٩٦٨عين ٔامينا ً
ً
مساعدا لجامعة الدول العربية.
عاما
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وفــي مســاء الثــاني عشــر مــن شــهر مــارس عــام  ١٩٦٩قــال ســليمان
ٔ
العيسى عبر اثير محطة ا ٕالذاعة والتليفزيون من سوريا:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

حق ــق عب ــد الم ــنعم ري ــاض انتص ــارات عس ــكرية ف ــي المع ــارك الت ــي
خاضـتها القـوات المسـلحة المصـرية خـالل حـرب االسـتنزاف مثـل معركـة
ٔ
ٔ
راس العــش التــي جــرت بــين مجموعــة مــن ابطــال الصــاعقة ضــد القــوات
ا ٕالس ـرائيلية ومنعتهــا مــن احــتالل مدينــة بورفــؤاد المصــرية الواقعــة علــى
قنــاة الســويس ،وهــذه المعركــة جــرت بعــد عشــرين يومــا فقــط مــن نكســة
يونيـ ــو  .١٩٦٧كمـ ــا شـ ــارك فـ ــي تـ ــدمير المـ ــدمرة ا ٕالس ـ ـرائيلية ٕايـ ــالت فـ ــي
ٔ
 ٢١اكـتــوبر  ١٩٦٧و ٕاســقاط بعــض الطــائرات الحربيــة ا ٕالسـرائيلية خــالل
عامي . ١٩٦٨ - ١٩٦٧
كان عبـد المـنعم ريـاض يـؤمن بحتميـة الحـرب ضـد ٕاسـرائيل ويعتقـد
ٔ
ٔ
ان العــرب لــن يحققــوا نص ـرا عليهــا ٕاال فــي ٕاطــار ٕاســتراتيجية شــاملة تاخــذ
البعـد االقتصـادي فـي الحسـبان ولـيس مجـرد ٕاسـتراتيجية عسـكرية .وكـان
ٔ ٔ
ٔ
يؤمن ايضا بانه " ٕاذا وفرنـا للمعركـة القـدرات القتاليـة المناسـبة واتحنـا لهـا
ٔ
الوقت الكـافي ل ٕالعـداد والتجهيـز وهيانـا لهـا الظـروف المواتيـة فلـيس ثمـة
شك في النصر الذي وعدنا ﷲ ٕاياه" .كما كانت له وجهـة نظـر فـي القـادة
ٔ
ٔ
ٔ
وانهـم يصـنعون وال يولــدون فكـان يقـول" :ال اصــدق ان القـادة يولــدون
ٕ ..ان الذي يولد قائدا هو فلتـة مـن الفلتـات التـي ال يقـاس عليهـا كخالـد بـن
الولي ــد م ــثال ولك ــن العس ــكريين يص ــنعون ..يص ــنعهم العل ــم والتجرب ــة
والفرصة والثقةٕ ...ان ما نحتاج ٕاليه هو بناء القادة وصنعهم والقائد الـذي
يقود هو الذي يملك القدرة على ٕاصدار القرار في الوقـت المناسـب ولـيس
مجرد القائد الذي يملك سلطة ٕاصدار القرار".
ٔ
ٔ
ٔ
تنبــا البطــل الفريــق اول عبــد المــنعم ريــاض بحــرب العـراق و امريكــا
ٔ
ٔ
حيث قالٕ " :ان بترول امريكا سوف يبدا في النفاذ وستتطوق ٕالى بتـرول
ٔ
العراق خالل  ٣٠عام تقريبا" وهاهو التاريخ يؤكد هذا .من اقوال البطـل
ٔ
الفري ـ ــق اول عبـ ــد الم ـ ــنعم ري ـ ــاض والت ـ ــي حفظهـ ــا الت ـ ــاريخ ن ـ ــذكر قول ـ ــه:
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
"ان تبين اوجه النقص لديك  ..تلـك هـي االمانـة  ..وان تجاهـد اقصـى مـا
يكون الجهد بما هو متوفر لديك  ..تلك هي المهارة".
ٔ
ٔ
اشرف البطـل الفريـق اول عبـد المـنعم ريـاض علـى الخطـة المصـرية
ٔر ٔ
لتدمير خط بارليف خالل حرب االستنزاف و اى ان يشـرف علـى تنفيـذها
بنفسه ،وتحدد يوم السـبت الثـامن مـن شـهر مـارس عـام  ١٩٦٩م موع ًـدا
لبدء تنفيذ الخطة ،وفي التوقيت المحدد انطلقت نيران المصـريين علـى
ٔ
طول خط الجبهة لتكبد ا ٕالسـرائيليين اكبـر قـدر مـن الخسـائر فـي سـاعات
قليل ــة ،وت ــدمير ج ــزء م ــن مواق ــع خ ــط ب ــارليف و ٕاس ــكات بع ــض مواق ــع
ٔ
مدفعيت ـ ــه ف ـ ــي اعن ـ ــف اش ـ ــتباك ش ـ ــهدته الجبه ـ ــة قب ـ ــل مع ـ ــارك .١٩٧٣
ٔ
ٔ
وفــي صــبيحة يــوم االحــد التاس ـع مــن شــهر مــارس  ١٩٦٩قــرر ان يتوجــه
بنفســه ٕالــى الجبهــة ليــرى عــن كـثــب نتــائج المعركــة ويشــارك جنــوده فــي
مواجهة الموقف .كما قرر ٔان يزور ٔاكـثر المواقع تق ً
ـدما التـي لـم تكـن تبعـد
عن مرمى النيران ا ٕالسـرائيلية سـوى  ٢٥٠متـرا ووقـع اختيـاره علـى الموقـع
ٔ
رقــم  ٦وكــان اول موقــع يفــتح نيرانــه بتركيــز شــديد علــى دشــم العــدو فــي
اليوم السابق.
ٔ
ٔ
ويشــهد هــذا الموقــع الــدقائق االخيــرة فــي حيــاة البطــل الفريــق اول
ٔ
عبــد المــنعم ريــاض حيــث انهالــت نيـران العــدو فجــاة علــى المنطقــة التــي
كان يقف فيها وسـط جنـوده واسـتمرت المعركـة التـي كـان يقودهـا البطـل
ٔ
ٔ
الفريــق اول عبــد المــنعم بنفســه حــوالي ســاعة ونصــف الســاعة ٕالــى ان
انفجــرت ٕاحــدى طلقــات المدفعيــة بــالقرب مــن الحفــرة التــي كــان يقــود
ٔ
ٔ
المعرك ــة منه ــا ونتيج ــة للش ــظايا القاتل ــة وتفري ــغ اله ــواء استش ــهد مت ــاثرا
بجراحه.

وفي جنـازة عسـكرية مهيبـة خرجـت جمـوع الشـعب المصـري لتـودع
ٔ
بطلهــا ٕالــى مثــواه االخيــر ،وقالــت عنــه وكالــة اليونايتــدبرسٕ " :ان الفريــق
عبـد المـنعم ريـاض خـتم حياتـه علـى العهـد بـه رجـال مخلصـا لجنديتـه فـي
ٔ
الخطــوط االماميــة ٕ ..ان الفريــق عبــد المــنعم ريــاض شــارك فــي عمــل بــدا
شبه مستحيل وهو ٕاعادة بناء القوات المسلحة المصرية".
وقالـت صـحيفة الجرديـان البريطانيـةٕ " :ان وفـاة عبـد المـنعم ريـاض
قد رفعت الروح المعنوية للشعب المصري حيث عبـر حـادث استشـهاده
بـين جنـوده عـن الـروح المعنويـة الجديـدة التـي سـادت القـوات المســلحة
المصرية بعد عام .١٩٦٧
ٔ
وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريـق اول ونجمـة
ٔ
ٔ
الشرف العسكرية التـي تعتبـر اكبـر وسـام عسـكري فـي مصـر ،واعتبـر يـوم
التاس ــع م ــن ش ــهر م ــارس م ــن ك ــل ع ــام ه ــو ي ــوم الش ــهيد تخلي ــدا ل ــذكراه.
وهذا هو بيان رئاسة الجمهورية الذي نعى فيه الرئيس جمال عبد الناصر
ٔ
البطــل الفريــق اول عبــد المــنعم ريــاض فــي التاســع مــن شــهر مــارس عــام
:١٩٦٩
ً ٔ
ٔ
"فق ــدت الجمهوري ــة العربي ــة المتح ــدة ام ــس جن ــديا م ــن اش ــجع جنوده ــا
ٔ
ٔ
واكـثرهم بسـالة وهـو الفريـق عبـد المـنعم ريـاض رئـيس هيئـة اركـان حـرب
القــوات المســلحة ..وكــان الفريــق عبــد المــنعم ريــاض فــي جبهــة القتــال
ٔ
ٔ
ٔ
وابــت عليــه شــجاعته ٕاال ان يتقــدم ٕالــى الخــط االول بينمــا كانــت معــارك
ٔ
المدفعيــة علــى اشــدها وســقطت ٕاحــدى قنابــل المدفعيــة المعاديــة علــى
الموقــع الــذي كــان الفريــق عبــد المــنعم ريــاض يقــف فيــه وشــاء قضــاء ﷲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وقــدره ان يصــاب ،وان تكــون ٕاصــابته قاتلــةٕ ...اننــي انعــى لالمــة العربيــة
ٔ
رجـ ًـال كانــت لــه همــة االبطــال ،تمثلــت فيــه كــل خصــال شــعبه وقدراتــه
ٔ
واصـالتهٕ ...ان الجمهوريـة العربيـة المتحـدة تقـدم عبـد المـنعم ريـاض ٕالـى
ٔ
ٔ
رحاب الشهادة من اجل الوطن راضية مؤمنة واثقـة ان طريـق النصـر هـو
ٔ
طريــق التضــحيات  ..ولقــد كــان مــن دواعــي الشــرف ان قــدم عبــد المــنعم
ري ــاض حيات ــه للف ــداء وللواج ــب ف ــي ي ــوم مجي ــد اس ــتطاعت في ــه الق ــوات
ٔ
ٔ
المسلحة ان تلحق بالعدو خسائر تعتبر من اشد مـا تعـرض لـه...لقـد وقـع
الجنــدي الباســل فــي ســاحة المعركــة ومــن حولــه جنــود مــن رجــال وطنــه
ٔ
ٔ
ٔ
يقومـون بالواجـب اعظـم واكـرم مـا يكـون  ..مـن اجـل يـوم اجتمعـت عليـه
ارادة ٔامــتهم العربيــة والتقــى عليــه تصــميمها ،قسـ ًـما علــى التحريــر كـ ً
ـامال
ٕ
ً
وعهدا بالنصر عزي ًزا .مهما يكن الثمن ،ومهما غلت التضحيات".
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ٌ
بيضاء شامخة ٔاالسى ُ
سيناء
ٌ
َ
بجرحك روعة ُ
وتضاء
ٌتسقى
بيضاء ُ
ُ
تغسل َٔارضها َ
وسماءها
ٌ
الرجولة دفقة حمر ُاء
بسنا
ِ
تنفض في العراءِ قبورناَ
بيضاء ُ
ُ
الطريق ٌ
ُ
شهادة ُ
وفداء
ٕفاذا
ٔ
ُ
َ
ُّ
الدهر يجلد جبهتي
واجس عار ِٔ
َّ
بالنار ُ ..
يسحق راسي ا ٕال ُ
غضاء
عامان ٔ ،،ا ُ
مضغ زفرتي مخنوقة
ٔ
عامان  ..قصة ذلنا اال ُ
نباء
ُ ُ ُّ
ُٔوا ُ
مجلل
فيق َٔا
مس  ..يفيق كل ٍ
بالموت ُ ..ت ُ
تلع جيدها الصحر ُاء
ٔ
الشهيد  :جباهنا
نصحو على ِنبا
ِ
ضيء  ،ودمعنا ُخ ُ
زهو ُي ُ
يالء
ُ
ُ
الدم البطل الهوان  ،وغ ْ
مسح ُ
يبت
ٌ
في قاع نعشك نكسة ُ
سوداء
يا ر ً
افعا علم التحدي  ..بعدما
ُ
فالعرين ٕا ُ
ماء
مات التحدي ..
يا ناث ًرا م َ
زق الشظايا حوله
ِ
ُ
ُ
استخذاء
احه
والموت تحت جر
ِ
ً
ُّ
َ
بالخانعين على الذرا
يا صارخا
َّ
ُح ُفر القتال ُذور ُ
اكم الشماءُ
لت عن صدر العروبة ٌ
ٔانز َ
صخرة
ِ
ِ
وتزحزحت عن دربنا َغ َّم ُاء
ُصلبت ٔامانينا َ ..
وديس وجودنا
وتشامخت ٔا ٌ
سطورة نكر ُاء
ْ
بضربة
ُهزمت مالييني ُ ٔ ..س ِحق ُت ٍ
فتراثنا  ،وفتوحنا ا ُ
شالء
القهقهات على دمي محمومةٌ
ٌ
ُ
خرساء
مغلولة
ودمي ٌيد
ٔ
ً
مشلولة
قالوا  :ذرونا امة
في الريح  ..قالوا  :وحدنا ٔاال ُ
حياء
ساطير البطولة ٌ
َرِكبت ٔا َ
حفنة
ِ
نخوة ُغ ُ
رباء
عن كل ساحة
ُِ ٍ ٔ
وزهت صيارفة القرون بباسها
وتململت ُغ ٌ
صص َ ،وع َّز ُ
بكاء
ُ
برقعت
عشرون ..
الجريمة وجهها
ِ
وخيامنا ما ُ
تعرف ٔاالنواءُ
ُ ُ
الدروب فال لقى
ٔعشرون  ..نلفظ في ٔ ِ
اجسادنا ُحسبت  ،وال ا ُ
شياء
عشرون  ..يلهو ٌ
عالم بجنازتي
والحشرجات على الرمال ُ
هباء
عشرون ُ ..ي ُ
غمض عينه عن جثتي
ويمر  ..ال ٌ
ُّ
ُ
استحياء
خجل وال
ٔوادق تابوتي  ..بكـفي مرةً

وبكـفه  ..وتلفني ُ
رقطاء
عشرون  ..عشت على الطريق ُجزازةً
َب ٌيع مصيري ُ
كله وشر ُاء
قالوا  :ذروناهم  ،فتلك قبورهم
ٔ
ال نا ٌمة خلجت  ،وال ٕايماء
َك َذبت مز ُ
الجريمة ُّكلها
امير
ِ
َك َذبت ُ
طبول َج َنازتي الزهر ُاء
ٔ
لم ننزل الميدان  ..كانت امتي
ئتي كان ُ
القيد  ..في ر َّ
الداء
في ِ
ُ
ُ
ما حاربت سمر الرمال  ،وال مشى
للموتٕ ،اال ُ
ٌ
والضوضاء
الريح
ِ
َ
الهجين  ،ومزقت
نمنا على ِ
الفيد ٌ ِ
شظية بكماءُ
الهجين
قيدي
ِ
ٔ
صدر
لقمتها
ا
الرجال  ،فزغردت
ِ
َ
وافتتح الك َ
ـتاب )حر ُاء(
حطين .
ٔ
اِ قرا على المتسكعين رسالتي
بدماك َّ
ُ
الجبناء
فليط َه ِر
ٔ
الفتح التي
اِ قرا عليهم سورة
ِ
ُ
وهجها َظ ُ
لماء
بيعت ،فدفقة ِ
ٔ
اِ قرا على المتراكضين ٕالى الدجى
ُ
وتخجل ٔاال ُ
ضواء
يتخبؤون
اِ ق ٔرا علينا من دمائك ٓايةٌ
تهدر بغير دمارنا ٔاال ُ
صداء
ٔ
اِ قرا علينا باسم ربك  ،باسمنا
العروبة ُّ ..كلنا ٕا ُ
صغاء
باسم
ِ
َع َرفت مالييني بصدرك جسرها
فليعبروا ُ ،
الخلود ُم ُ
ضاء
جسر ٔ ِ
الحياة ُ
ُ
تمور في اعماقنا
جسر ِ
ً
ُ
طفئها ٌيد ُ
شالء
لهبا وت ِ
حملت شعار الفاتحين َوه َّدها
ٌ
تحت النعال
رخيصة ٕاغر ُاء
يا َ
فارس الصحراءِ  ..يقتلها الظما
والتبر ٌ
ُ
رواح بها َغداءُ
يا َ
طع ُم رملها
فارس الصحراءِ ُ ..ئ ِ
ُ
دمه ُّ ،
فحر جحيمها ا ُ
نداء
َ
ُ
العظيم  ،وال انطفا
ما مات تاريخي
ُ
فيه والشهداءُ
وهج
الشهادة ِ
ِ
ما َ
مات  ،يا صقر السويس  ،و ٕانما
َس َرقت نهاري ليلة ُ
ليالء
ٌ
سحابة
َغ َّطت وجودي في الوجود
سوداء ُ
كالحة الدجى ُ
ُ
عمياء
المجيد  ..مروءةٌ
ُ
وتهشم الصرحُ
َ
ُ
لء ُّالدنى ُ
تاريخه ِم َ
وعطاء
ُ ٔ
ُ
كاليتيم مرارتي
ووقفت امضغ
ِ
ٕارثي ُي ُ
باع  ،ولقمتي استجداءُ
وحملت كنزي في لهاتي ُغ ٌ
ُ
صة
ٌ
خناجر ِوع ُ
داء
والسارقون

َ
الجريمة َ
زرعوا
فوق قبري َم َّر ٌة
ٌ
َب ُدء النُّ
شور جريمة شنعاءُ
ِ ٔ
زرعوا على االشالءِ ٕاسرائيلهم
وتحركت لتقاتل ٔاال ُ
شالء
ٌ
ُ
ْ
المي ُت ُ
والقبور
قصيدة
ينهض ،
والمنشدون ٕالى النز ِال ِظ ُ
ماء
ُ
والفرية الكبرى التي سلخوا لها
جلدي ليستر ما ُ
افتروه ِغ ُ
طاء
ُ
الفرية الكبزى َ
تصدع ُليلها
ٔ
وتناقلت ُب َ
هتانها اال ُ
رجاء
ما َ
ُ
العظيم  ..ستنتهي
مات تاريخي
ُ
ُ
نستفيق القصة الصفر ُاء
ٕاذ
َ
َ
ٌ
يمحو دم صبغ القتاة برشة
ما زورته ح ٌ
قبة ُ
شوهاء
ِ
يمحو ٌدم َ
صبغ القناة هزيمتي
ُوي ُّ
طل ُ
ُ
الوضاء
وجه حقيقتي
ٔ
ٓاالن ُ
افتتح النز َال بامتي
شع دنيا ُّ
ُوت ُّ
كالضحى ُ
عرباء
َّ
دق الفدائيون َ
باب نشورنا
ٔ
وكالف ُبشرى بالرسالة  ،،جاؤوا
يا َ
الخضيب … تمزقت
الرمل
ِ
فارس ِ
ُ
ُ
فالصرير ِغ ُ
ناء
بفمي السالسل
افتح جر َاح َك ينغمس في وهجها
ٌ
ُ
الصخور ُ
اباء
وينبض في
جيل ،
ِ
ٔ
بدا ُ
الربيع ُّ
يدب فوق دمارنا
َا ٌلم ُي ُ
جدد ُٔا ٌمة ُ
ونداء
َا ُ
الف ِ ُ
ينب ُت ُ
تموت ؟ ُ
قاتل
الف م ٍ
ُ
ُ
البيداء
تعشب
دفق جرحك ،
َمن ِ
بصدرك ُا ٌمة مقبورةٌ
َ
تلقى
القذائف ُٔ ،ا ٌمة عزالءُ
َم َط َر
ِ
ٓ
ٌ
ُ
وساحة
نبتدىء النز َال ،
االن
الممزق … ٌ
ُ
ساحة ُ
ولقاء
وطني
العروق  ،ليحصدوا
َع ِط َش التحدي في
ِ
َع َط َش التحدي … ٕانه ُ
نكباء
واعية الخطى ٌ
نكباء ُ
ُ
عربية
َ
ُ
َت َس ُع الوجود يمينها السمر ُاء
ٔ
من نارها ) ٌ
فتح ( ومن اسمائها
ٔ
ُ
تتبدل اال ُ
سماء
حطين  ،لم ِ
افتح جراحك وليصبوا نارهم
اني ُخ ٌ
لود هاهنا ُ
وبقاء
ٔ
ٓ
ُ
اال َن
ابتدىء النز َال بامتي
ٌ
ُ
عصماء
وطويلة الياذتي
رملة
تسقي شهيدا كل
حبة ٍ
َ ُ ِٔ
واالفياءُ
حتى يموج ِالعطر
القبور
حتى َي ِر َّف على ِ ربيعها
حتى َ
تعود َث ً
رى لنا ُ
وسماء
ُ
وتزول ٔا ُ
قدام ُالغز ِاة َوت ّم ِحي
ٔ
ُ
ونقول َّ :مر بارضنا ُ
دخالء

א
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اﻟﻌﺪد
ﻣﻘﺎﻻت
ﺷﺨﺼﻴﺔ

وفي ذكرى الشهيد البطل ) عبد المنعم رياض ( قـال الشـاعر الكبيـر
نزار قباني :
ُ
ْ
َ
لو ُي َقتلون مثلما قتلت..
يعرفون ٔان يموتوا ..مثلما ْ
َ
فعلت
لو
الكالم في بالدنا
لو مدمنو ِ
نصف الذي بذلتْ
قد بذلوا َ
ٔ
ْ
طاوالتهم
خلف
لو انهم من
ِ
خرجت ٔا ْ
َ
نت..
قد خرجوا ..كما
ْ
احترقت
المجد ،كما
لهب
واحترقوا في ِ
المسيح ِ ً
مذبوحا على تراب الناصرهْ
ُ
يسقط
لم ِ
ِ
است ْ
وال ُ
بيحت تغلبٌ
ْ
َ
وانكسر المناذره…
سيدي َ
القائد – ما كـتبتْ
لو ق ٔراوا – يا ّ
َّ
ْ
لكن من
عرفتهم..
ّ
ظلوا على الحال الذي ْ
عرفت..
ِ
ّ
يقتلون ْ
َ
َ
الوقت
يسكرون،
يدخنون،
َ ٔ
البالغات كما ع ِل ْ
َ
مت
الشعب اور َاق
ويطعمون
ِ
ْ
وبعضهمُ ..
وحوله..
يغوص في ِ
ْ
وبعضهم..
ُّ
بتروله..
يغص في ِ
ْ
وبعضهم..
قد ٔا َ
َ
حريمه..
غلق الباب على ِ
نضاله..
ومنتهى ِ
ٌ
ْ
جارية في التخت..
شرف القتلى ،على ٔاجفاننا ٔا ْ
يا ٔا َ
زهرت
ُ ٔ
الخطوة االولى ٕالى تحريرنا..
ٔ
ٔا َ
نت بها بدا ْت..
ٔ
ُ
دمائه
يا ا ّيها الغارق في ٔ ِ
ْ
جميعهم قد كذبوا ..وا َ
صدقت
نت قد
جميعهم قد ُهزموا..
ْ
َ
انتصرت
ووحدك

ﺘﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
)ﻤﺎﻴﻭ (٢٠٠٩ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺒﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼﺩﻩ

ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ .ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ:
• ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ.

• ﻤﻨﻑ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ.

• ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.

• ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻟﻤﺼﺭ.

• ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺭﺸﻴﺩ ).(٢٠٠٨ - ١٨٠٧
• ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ١٣ /١٢ﻡ.

• ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻴﺯﺓ "ﻤﺭﻭﺝ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻴﺔ".

• ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ.١٩٦١

• ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ :ﻭﺍﺌل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ
ﻜﺎﺘﺏ ﻭﺒﺎﺤﺙ ﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ .١٩٧٥

ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﺍﻵﺩﺍﺏ ) ﻗﺴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ( – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ
ﺸﻤﺱ ﻋﺎﻡ ُ .١٩٩٩ﻤﻨﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ "

ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ."١٩٦٤ – ١٧٩٨ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ:

 ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ):ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ-ﺍﻷﺼـﻭل-
ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ( ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .٢٠٠٧

 ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل :ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻋﻠـﻰ

ﻣﻦ إﺻﺪارات اﻷﺳﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:

 ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴـﺔ ١٩٦٤ – ١٧٩٨
)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ (٢٠٠٨

ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ
www.almoqtataf.sbilya.com

ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
waileldesoky@yahoo.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ









مالمح مصرية
من سجالت الشرف
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ٔ
البطل االسطورة
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صائد الدبابات
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ٓ
ٔ ٔ
الحمام الزاجل مخلوق مستانس ا ِل ٌف ،وله اسـم اخـر هـو ،حمـام
الرســائل ،ومنــه مــا يزيــد علــى خمســمائة نــوع ،وهــو يمتــاز بحــدة الــذكاء
والقــدرة الفائقــة علــى الطيـران ،ويمتــاز بغريــزة قويــة يهتــدي بهــا ٕالــى هدفــه
ٔ
ٔ
وموطنـه .وحـول معنـى كلمـة زاجـل يـرى بعـض انهـا كلمـة عربيـة االصـل،
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وتعنــي الرامــي او الــدافع ،وهنــاك راي بــان اصــل الزاجــل فارســي ،وهــي
ٔ
تعن ــي قائ ــد العس ــكر او قائ ــد الجن ــد ،واس ــتخدمت الكلم ــة للتعبي ــر ع ــن
الحمــام المســتخدم فــي نقــل الرســائل مــن دون تحديــد ســالالت معينــة،
ٔ
كمــا هــو جـ ٍـار فــي الوقــت الحاضــر ،ثــم اصــبحت الكلمــة تســتخدم للتعبيــر
عــن الحمــام صــاحب قــدرة الطي ـران العاليــة والســالالت المســتخدمة فــي
ٔ
الســباقات ،كمــا ان الغــرب عنــدما نقلــوا تربيــة حمــام الرســائل عــن العــرب
ٔ
قاموا باستخدام اللفظ نفسه  ، ZAJELواصبح هـذا االسـم هـو المتـداول
ً
عالميا.
ويمثل الحمام مـع غصـن الزيتـون عالمتـا السـالم والوئـام فـي كـل
ٔ
ٔ
انحــاء العــالم ،ويرجــع الســر فــي ذلــك ٕالــى مــا جــاء فــي التــوراة بــان ســيدنا
ٔ
ٔ
ٔ
نوح – عليه السالم – ارسله ليبحـث عـن االرض التـي يسـتطيع ان يرسـو
عليهــا بســفينته ،وقــد قــام الحمــام بتلــك المهمــة خيــر قيــام ٕاذ عــاد وه ــو
يحمل غصن الزيتون داللة على انتهاء الطوفان.
وقــد حفــل تــاريخ البريــد بوســائل نقــل عديــدة عبــر الســنون ،كــان
الهـ ــدف الرئيسـ ــي مـ ــن اسـ ــتخدام تلـ ــك الوسـ ــائل هـ ــو الوصـ ــول للسـ ــرعة
ٔ
القصوى لنقل ا ٕالرساليات البريدية ،مع ضمان انتظام وامان تلك المواد
ٔ
البريديــة .وجــاءت اول دال لــة علــى اســتخدام الحمــام الزاجــل فــي توصــيل
ٔ
الرســائل مــن ا ٕالغريــق ،حيــث ذكــر المــؤرخ بلينيــوس ان نتــائج مســابقات
ٔ
اال لعــاب االولمبيــة  -مثــل المصــارعة -كانــت ُترســل ٕالــى المــدن البعي ــدة
بواســطته .يق ــول ول ديوران ــت ف ــي قص ــة الحضــارة "ول ــم يك ــن ف ــي ب ــالد
اليونــان نظــام للبريــد ،وحتــى الحكومــات نفســها لــم يكــن لهــا مثــل هــذا
النظام ،بل كانـت تقنـع بالع ّـدائين؛ وكانـت الرسـائل الخاصـة تنتظـر ٕالـى
ٔ
ٔ
ان يتــاح لهــا َمــن ينقلهــا مــنهم .وكانــت االخبــار الهامــة ُترســل با ٕالشــارات
ٔ
النارية يتلقفها تل من تل او بالحمام الزاجل".
ٔ
ٔ
امــا التراســل الحربــي بواســطة الحمــام؛ فـ ٕـان االقــدمين كــانوا عنــد
ٔ
حدوث حدث مهم ،يعلقون الخبر بعنـق حمامـة او ضـمن قـارورة صـغيرة
من الورق الـذهبي وهـو مـن الـذهب الخـالص بلـغ الغايـة فـي الرقـة والخفـة
ٔ
وذلك لتكون مع خفتها على الحمامة حافظة للرسالة مـن تـاثير العـوارض
الجوية ،وكانوا يضعون ضمن القارورة رسالة من الورق الرقيق ويكـتبونه
بقلــم يســمى الغبــار ،ثــم يوضــحون علــى ظهــر الرســالة وقــت ســفر الحمامــة
ٔ
بالتــدقيق التــام ،وبعــد قليــل يطلقــون حمامــة اخــرى حاملــة الخبــر نفســه
على النمط المذكور خوفا من ضياعه.
المحاضرة في ٔ
اخبار
وقد وصف السيوطي ذلك في كـتابه "حسن
ٔ
ٔ
ٔ
مصر والقاهرة" قال " :ورايت االوائل ال يكـتبون في اوائلهـا بسـملة ،قـال
ٔ
وانا ما كـتبتها قط ٕاال ببسملة للبركة ،وتؤرخ بالساعة واليـوم ال بالسـنين،
ٔ
وينبغي ان ال يكـثر في نعوت المخاطـب فيهـا وال يـذكر فـي البطـائق حشـو
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ٔ
مــن الطيــور التــي عرفهــا ا ٕالنســان منــذ االزل ودجنهــا
واس ــتفاد م ــن لحومه ــا وريش ــها وزينته ــا ومفاتنه ــا،
والحم ــام بش ــكل ع ــام طي ــر ودي ــع ومس ــالم ،وم ــن
ٔ
ان ــواع ه ــذه الطي ــور الجميل ــة الحم ــام الزاج ــل ال ــذي
ٔ
لعــب دو ًرا كبيـ ًرا فــي حيــاة ا ٕالنســان منــذ اقــدم العصــور فــي كــل المجــاالت
الحربية واالقتصادية والتجارية وا ٕالعالمية والصحية ...الخ.
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ٔ
ٔ
اال لفاظ ،وال يكـتب ٕاال لب الكالم وزبدته ،وال بد ان يكـتب شـرح الطـائر
ٔ
ورفيق ــه ٕان كان ــا ط ــائرين ق ــد س ــرحا حت ــى ٕان ت ــاخر الط ــائر الواح ــد رق ــب
ٔ
ٔ
حضــوره او يطلــق لــئال يكــون قــد وقــع فــي بــرج مــن اب ـراج المدين ــة ،وال
ٔ
ٓ
يعمــل للبطــائق هــامش ،وجــرت العــادة بــان يكـتــب فــي اخرهــا :وحســبنا
ﷲ ونعم الوكيل".
ٔ
ٔ ٔ
وك ــان ان اول اس ــتخدام للحم ــام الزاج ــل ف ــي االغـ ـراض الحربي ــة
عندما حاصرت قوات مارك انطوني قوات بـروتس فـي مدينـة "مودلينـا "،
فكـ ــان اوكـتـ ــافيوس الثالـ ــث يتصـ ــل بقلعـ ــة بـ ــروتس المحاص ـ ـرة بواسـ ــطة
ٔ
الحم ــام الزاج ــل .وق ــد اس ــتخدم الروم ــان الحم ــام الزاج ــل ايض ـ ًـا بغ ــرض
ٔ
الترفيــه ،فكــانوا يــاتون بــه ٕالــى رومــا عنــد مجيــئهم لحضــور حفــالت ســباق
ٔ
ٔ
العجــالت ثــم يصــبغونه بــالوان تشــير ٕالــى الفــرق الرابحــة او الخاســرة فــي
ٔ
الره ــان ويطلقون ــه فيع ــود بس ــرعة عجيب ــة ٕال ــى ابراج ــه حي ــث ك ــان الق ــوم
ٔ
ينتظرون ــه ليقف ــوا ب ــذلك عل ــى الـ ـرابحين .ويـ ـذكر ان قـ ـورش )٥٢٩ -٥٩٠
ٔ
ق.م(العظ ــيم مؤس ــس ا ٕالمبراطوري ــة الفارس ــية اس ــتخدم الحم ــام الزاج ــل
ٔ
لالتصال باالماكن النائية في ا ٕالمبراطورية.
وللحمــام الزاجــل عنــد العــرب تــاريخ
ٔ
طوي ــل ،فه ــم م ــن ٔاول االم ــم الت ــي عرف ــت
ٔ
ٔ
اهميتــه وتربيتــه واهتمــت بانســابه ووضــعت
ٔ
الكـتــب فــي طبائعــه وامراضــه وعالجــه .وقــد
ذك ـ ـ ــر اب ـ ـ ــن الن ـ ـ ــديم ه ـ ـ ــذه المؤلف ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي
ٔ
"الفهرســت" ومنهــا :كـتــاب الطيــر الحمــد بــن
حـ ــاتم البـ ــاهلي ) المتـ ــوفى سـ ــنة ٢٣١هـ ـ ـ(،
ٔ
كـتــاب الحمــام البــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى
ٔ
)المتــوفى ســنة ٢١٠ه ـ( ،كـتــاب الطيــر البــي
حاتم سهل بن محمد السجستاني )المتوفى سنة ٢٥٥هـ(.
وقــد ذكــر الجــاحظ فــي كـتــاب "الحيــوان" اهتمــام العــرب وولعهــم
ٔ
ٔ
بالحمــام الزاجــل ،فكــان عنــدهم دفــاتر بانســاب الحمــام كانســاب العــرب،
ٔ
ٔ
"ولــوال الحمــام الهــدي -الزاجــل -لمــا جــاز ان يعلــم اهــل الرقــة والموصــل
ٔ
وبغداد ما كان بالبصرة وحدث بالكوفة في يـوم واحـد ،حتـى ان الحادثـة
ٔ
لتكون بالكوفة غدوة فيعلمها اهل البصرة عشية ذلك".
ٔ
ٔ
ٔ
الجدير بالذكر؛ ان البريد الـذي اسسـه االمـويين كـان يعتمـد علـى
الخي ــل والجم ــال والبغ ــال وتب ــادل ا ٕالش ــارة ب ــالنيران وال ــدخان والمراي ــا
ٔ
والطب ــول ف ــي ٕايص ــال االخب ــار والمعلوم ــات العس ــكرية م ــن و ٕال ــى مرك ــز
الخالفـة ،ومـع اتسـاع رقعـة الخالفـة ا ٕالسـالمية وزيـادة حروبهـا وفتوحاتهــا
ٔ
وكـثرة الفتن الداخلية ،والقالقل ومحاوالت انفصـال االقـاليم عنهـا ،ومـع
ازديــاد مصــادر الثــروة وتنوعهــا وكـثــرة مؤسســات الدولــة ودواوينهــا ،صــار
ٔ
ٔ
البــد مــن وســيلة اكـثــر كـفــاءة وســرعة لضــمان اقصــى فاعليــة لعمــل ديــوان
البريد الذي يضمن عمله اتصال ٕاطراف الدولـة الواسـعة ببعضـها وربطهـا
بالعاصمة.
ٔ
لــذلك ادخــل الخلفــاء العباســيون اســتخدام الحمــام الزاجــل فــي
البريد لما يمتاز به من السرعة الفائقة ولسـهولة ٕاعـادة نقلـه لالمـاكن التـي
ٔ
ســتطلقه مــرة اخــرى ،با ٕالضــافة ٕالــى انخفــاض كلفــة التربيــة قياسـ ًـا بالجيــاد
ٔ
وا ٕالبل ،ولتكاثره السريع وكـذلك لطيرانـه دون الحاجـة لـدليل او مرشـد،
ٔ
ولدقتــه فــي الوصــول لهدفــه وايضـ ًـا لجمــال شــكله والفتــه .ويمكــن الرجــوع
ٔ
فــي هــذا البــاب ٕالــى حادثــة تاريخيــةٕ ،اذ ان خبــر انتصــار المســلمين علــى
ٔ
ٔ
المســيحيين فــي معركــة الذالقــة باالنــدلس عــام ١٠٨٦م اعلــن مــن طــرف

ٔ
ٔ
المعتمد ٕالى ابنه في اشبيلية بواسطة الحمام الزاجل ،وقد ُقرات الرسـالة
على العموم في المسجد الكبير باشبيلية.
ٔ
وذكـ ــر الحميـ ــري فـ ــي كـتابـ ــه "الـ ــروض المعطـ ــار" ان خلفـ ــاء بنـ ــي
العبــاس تنافســوا فــي اقتنــاء الحمــام والعنايــة بــه وتوســيع دوره وتحســين
ٔ
نســله واخضــعوه لمراقبــة دقيقــة ونظمــوا ســجالت بحركـتــه وخصصــوا لــه
ٔ
مربين يتقاضون رواتـب عاليـة .ويـذكر المسـعودي ان المعتصـم العباسـي
ٔ
علــم بانتصــار جيشــه علــى بابــك الخرمــى واســره عــام )٢٢٣ه ـ( عــن طريــق
ٔ
ٔ
الحمــام الــذي ارســله قائــد جيشــه مــن الجبهــة ٕالــى ســامراء .فقــد "اطلقــت
الطيــور ٕالــى المعتصــم وكـتــب الفــتح ،فلمــا وصــل ٕاليــه ذلــك ضــج النــاس
ٔ
بالتكبير وعمهم الفرح وكـتب الكـتب ٕالى االمصار بالفتح ".
فــي الحقيقــة؛ لقــد اعتنــى عــدد مــن خلفــاء العباســيين كالمهــدي
ٔ
ٔ
والواث ــق بالحم ــام الزاج ــل ،ام ــا الناص ــر ل ــدين ﷲ فاع ــاد العم ــل ببري ــد
ٔ
الزاجــل عــام ١٢٢٥م ولكــن ذلــك لــم يلبــث ان اختفــى بعــد غــزو المغــول
ٔ
ٔ
للعراق سنة ١٢٥٨م .ويذكر الحميـري انـه بلـغ مـن اهميـه الحمـام الزاجـل
ٔ
ٔ
ان وصل ثمن الطائر منه ايام العباسيين ٕالـى سـبعمائة دينـار وقـد بيعـت
ٔ
حمامــة فــي خلــيج القســطنطينية بــالف دينــار .وكــان مــن نتيجــة االتصــال
بــين العــرب والــروم البي ـزنطيين فــي ٕاقلــيم الثغــور علــى الحــدود الشــمالية
ٔ
للشام ان انتشرت بين العرب هواية اللعب بالحمام ،وهي هواية سـرعان
ٔ
ً
ما تفشت حتى انها اجتذبت عـددا مـن الخلفـاء العباسـين ،ثـم بعـد ذلـك
انتشــرت هوايــة اللعــب بالحمــام فــي جميــع ٔاالقطــار ا ٕالســالمية ابتـ ً
ـداء مــن
القرن الثامن الميالدي.
ولك ـ ــن الف ـ ــاطميين تجـ ـ ــاوزوا العباس ـ ــيين باهتم ـ ــامهم بالحم ـ ـ ـام
الزاجــل ،فقــد وضــعوا لــه ديوانــا خاصـ ًـا كمــا ذكــر القلقشــندى فــي كـتابــه
ٔ
"صبح االعشـى" ،وجـاء فـي كـتـاب "التعريـف بالمصـطلح الشـريف" البـن
فضل ﷲ العمري والذي يشتمل على فصـل واسـع عـن مراكـز الحمـام فـي
ٔ ٔ ٔ
مصــر ،ان اصــل افضــل الحمــام الزاجــل المعــروف فــي مصــر مــن مدينــة
ٔ
الموصــل العراقيــة ،ويضــيف ان الخلفــاء الفــاطميين فــي مصــر بــالغوا فــي
ٔ ٔ
االهتم ــام به ــذا الل ــون م ــن الحم ــام حت ــى انه ــم اف ــردوا ل ــه ديوان ــا وجرائ ــد
ٔ
بانســاب الحمــام ،وكــان لك ــل خليفــة مســئول خبي ــر فــي شــؤون الحم ــام
ُيدعى "صاحب الحمام" يعد من كبار مسئولي الدولة.
ٔ
يذكر القلقشندى فـي صـبح االعشـى عـن المقـر الشـهابي بـن فضـل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ﷲ فــي " التعريــف " ان الحمــام اول مــا نشــا فــي الموصــل ،وان اول مــن
اعتنــى بــه مــن الملــوك ونقلــه مــن الموصــل الســلطان نــور الــدين بــن زنكــي
ٔ
سنة )٥٦٥ه ـ( ،حيـث نظمـت فـي عهـده اول خطـوط سـير حمـام الزاجـل
عل ـ ـ ــى نس ـ ـ ــق البري ـ ـ ــد االعتي ـ ـ ــادي بن ـ ـ ــوع مس ـ ـ ــتوفي النظ ـ ـ ــام م ـ ـ ــن مراك ـ ـ ــز
ومســتخدمينٔ ،واعــد لــه مطــارات )محطــات( ذات ٔابـراج فــي كــل  ١٣مـ ً
ـيال
)٢١كــم ً
تقريبــا( .وكــان حــارس كــل مركــز حــال وصــول الحمامــة ٕالــى البــرج
يقيد ساعة وصولها ٕاليه وذهابها على ظهر الرسالة التي تحملها الحمامة.
ٔ
ومــن ضــمن ٕاتقــان هــذا البريــد؛ انــه كــان لكــل حمامــة عالمــات
ً
تشبيها برسـل البريـد البـري ،وهـذه العالمـات مـن نقـش لطيـف
ُتعرف بها
ٔ
)وهــو اســم الســلطان( علــى منقــار الحمامــة )ورقمهــا( علــى ســاقيها ،وكــان
فــك الرســائل مــن عنــق الحمامــة مفوضــا ٕالــى رئــيس الحــرس دون غيــره،
ٔ
وكان الحراس يراقبون الجو على الدوام بالتناوب ليال ونهـارا خوفـا مـن ان
يمر عليهم الحمام وهم غافلون .وكـان ال يسـتخدم للرسـائل السـلطانية ٕاال
ٔ
الحمــام االزرق اللــون ،كمــا كــان هنــاك البريــد المباشــر الســريع الــذي ال
يتوقــف بالمطــارات الفرعيــة ،وكــان ذلــك بــين عاصــمة الدولــة وعواصــم
ًٔ
ٔ
ـثال ان يبع ــث رس ــالة م ــن الق ــاهرة ٕال ــى
الوالي ــات؛ ف ـ ٕـاذا اراد الس ــلطان م ـ
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ٔ
ٔ
دمشق ،اطلق من ابراجه حمامة من حمـام دمشـق فتصـل ٕاليهـا الرسـالة
دون توقف.
وكانــت مراكــز الحمــام التــي رتبهــا الســلطان نــور الــدين تتكــون مــن
ٔ
خطوط ثانوية تتفرع عن الخطوط الرئيسية واهمها :خط القاهرة ـ دمشق
عــن طريــق غــزة والقــدس ،غــزة  -كــرك علــى البحــر الميــت ،دمشــق –
بعلبـك ،حلــب – الرحبــة علــى نهــر الف ـرات ،برثــة – قيســرية ،دمشــق –
برثة على نهر الفرات ،القاهرة – صفين ،القـاهرة – دميـاط ،ا ٕالسـكندرية
– القاهرة.
ٓ
وكــان فــي محطــات هــذه الخطــوط نحــو ســبعة االف حمامــة ،وفــي
كل محطة عدد كاف من الحمام حتى ترسل الرسائل ٕالى المحطة التاليـة
في حال وصولها وهكذا حتى تصل ٕالـى المحـل المقصـود ،بحيـث يكـون
س ــفر الحمام ــة ب ــين محطت ــين فق ــط ،وك ــان ف ــي ك ــل محط ــة ع ــدد م ــن
ٓ
المستخدمين لمناظرة الحمام وخدمته ،ونقل الرسائل من حمـام الخـر،
وتوزي ــع الحم ــام ف ــي مح ــل الل ــزوم عن ــد تك ــاثره ف ــي المحط ــة وغي ــر ذل ــك.
ٔ
ٔ
وكانــت لــه ٕادارة عامــة يراســها رجــل مــن كبــار الحكومــة ،وقيــل ان محطــة
ٔ
القاهرة كانت ال تخلو على الدوام من الفي حمامة.
وقد ابتكر الفاطميين وسائل للتغلب على ٕامكانيـة وقـوع الحمـام
ٔ
ال ـ ــذي يحم ـ ــل الرس ـ ــائل باي ـ ــدي الع ـ ــدو ،فاس ـ ــتحدثوا رس ـ ــائل مرم ـ ــوزه ال
ٔ
يســتطيع العــدو التوصــل لمعناهــا ،كمــا اســتحدثوا مــن اجــل الحمــام ورق
خاص خفيف وصغير الحجم يكـتب عليـه ويلصـق تحـت جنـاح الحمامـة.
قــال القاضــي محيـ ــي الــدين بــن عبــد الظــاهر)٦٢٠ه ـ ٦٩٢ -ه ـ( فــي كـتابــه
ٔ
"تمــائم الحمــام"" :كــان الجــاري بــه العــادة انهــا ال تحمــل البطاقــة ٕاال فــي
ٔ
ٔ
جناحهــا المــور منهــا حفظهــا مــن المطــر ولقــوة الجنــاح والواجــب انــه ٕاذا
ٔ
انطل ــق م ــن مص ــر ال يطل ــق ٕاال م ــن امكن ــة معلوم ــة ،ف ـ ٕـاذا س ــرحت ٕالـ ـى
ا ٕالســكندرية فــال تســرح ٕاال مــن منيــة عقبــة بــالجيزة و ٕالــى الشــرقية .فمــن
مسجد التين ظاهرة القاهرة و ٕالى دمياط فمن بيسوس بشط بحر منجـي،
ٔ
والــذي اســتقرت قواعــد الملــك عليــه ان طــائر البطاقــة ال يلهــو المالــك عنــه
ٔ
وال يغفــل وال يمهــل لحظــة واحــدة فيفــوت مهمــات ال تســتدرك ،امــا مــن
واصل و ٕاما من هارب و ٕامـا مـن متجـدد فـي الثغـور .وال يقطـع البطاقـة مـن
ٔ
ٔ
الحمــام ٕاال الســلطان بيــده مــن غيــر واســطة احــد فـ ٕـان كــان ياكــل ال يمهــل
ٔ
حتــى يفــرغ ،و ٕان كــان نائمـ ًـا ال يمهــل حتــى يســتيقظ بــل ينبــه .وينبغــي ان
يكـتب البطائق في ورق الطير المعروف بذلك".
ٔ
ٔ
الواقــع ان؛ ا ٕالســكندرية والقــاهرة ايـام الفــاطميين ارتبطتــا بمــدن
ٔ
بــالد الشــام حتــى حلــب بشــبكة مــن االب ـراج فــي حلــب وحمــص وحمــاة
والشــام والقــدس ٕالــى غــزة ورشــيد وا ٕالســكندرية والقــاهرة .وكانــت الطريقــة
ًٔ
ـثال ان ُيربــى الحمــام فــي مدينــة مــا مثــل دمشــق وتبنــى لــه
المتبعــة هــي مـ
ً
بروج السكن والتفريخ ثم تنقل تلك الطيور ٕالى القدس مثال وتحتجـز فـي
ٔ
امـاكن مخصصــة ومصــنفة .و ٕالرسـال رســالة عاجلــة مـإ ،فانهــا كانــت تــربط
ٔ
برج ــل الحمام ــة ويطل ــق سـ ـراحها فتع ــود ٕال ــى دمش ــق موقعه ــا االص ــلي..
وهكــذا .وكانــت الرســالة تســتغرق حــوالي يــومين مــن الشــام ٕالــى القــاهرة،
ٔ
وتنقل الرسالة من ِقبل اربع حمامات في ذلك الطريق.
ٔ
ٔ
لقــد اســتخدم الحمــام الزاجــل فــي توصــيل االخبــار بــين االصــقاع
ٔ
النائية ،فكان بمثابـة وكـاالت االنبـاء فـي الحـروب الطاحنـة بـين القرامطـة
ٔ
ٓ
ومركــز الخالفــة ا ٕالســالمية ،حيــث كــان الحمــام يقطــع االف االميــال يوميــا
ٔ
باتجاهــات مختلفــة فــي انحــاء ا ٕالمبراطوريــة ا ٕالســالمية ،ســاعده فــي ذلــك
ٔ
ٔ
سلسلة من االبراج مجهزة السـتقباله او اسـتبداله ،يبعـد الواحـد منهـا عـن
ٓ
ٔ
االخر حوالي خمسـين مـيال .وكانـت القوافـل الكبيـرة تحمـل معهـا اقفـاص

الحمــام ترســل بواســطتها رســائل ٕالــى مراكزهــا فــي كــل مرحلــة مــن رحلتهــا
ٔ
لكــي ترشــد القوافــل الصــغيرة التــي تســير علــى نفــس الــدرب ،او لكــي تبلــغ
ٔ ٔ
مراكزها بتعرضها لخطر ما فتطلـب النجـدة مـن اقـرب مركـز عبرتـه ،او انهـا
تخبــر المراكــز التــي تنــوى الوصــول ٕاليهــا بمواعيــد وصــولها ونــوع بضــاعتها
ٔ
ٔ
واثمانها ومالكيها ،ولكي يستقبلها التجار المعنيون باالمر.
ٔ
وفي القرن العاشر الميالدي؛ لجات الشيعة ٕالى اسـتعمال حمـام
الزاجل في المراسالت ،كما استعان به ٔا ً
يضا زعيم القرامطـة فـي العـراق،
ٔ
وابن حوشب في اليمن ،وابو عبد ﷲ الشيعي في المغرب.
ٔ
وفي فترة الحروب الصليبية؛ كان من جملة ما اخذه الصـليبيون
ٔ
ٔ
عــن المســلمين اثنــاء الحــروب الصــليبية ونقلــوه ٕالــى اوروبــا كيفيــة تــدريب
الحمـ ــام الزاجـ ــل واسـ ــتخدامه فـ ــي نقـ ــل المعلومـ ــات العسـ ــكرية ،فيـ ــذكر
ٔ
الس ــيوطي ف ــي كـتاب ــه "حس ــن المحاض ــرة ف ــي ت ــاريخ مص ــر والق ــاهرة" ان
ا ٕالف ـرنج فطنــوا ٕالــى هــذا الســالح الجديــد "الحمــام الزاجــل" وذلــك عنــدما
تفاجئوا بسقوط حمامة بانقضاض طائر جارح عليها ،فعلموا من الرسـالة
التي كانت تحملها استعمال العرب للحمام في نقل الرسائل.
ٔ ٔ
الجدير بالذكر؛ ان االيوبيين استخدموا الحمام الزاجـل لالتصـال
ٔ
بالمســلمين اثنــاء حصــار الصــليبيين لهــم ب ـ ًرا وبح ـ ًرا فــي مدينــة عكــا لمــدة
عــامين كــاملين ) ،(١١٩١ -١١٨٩حيــث حمــل الحمــام رســائل شــديدة
ٔ
ٔ
االهمية ٕالى السلطان صالح الدين االيوبي.
وفي عهد المماليـك ازدهـر البريـد وبلـغ ذروتـه السـيما زمـن الملـك
ٔ
الظـاهر بيبـرس البندقـداري ،حيـث ذكـر ابـن عبـد الظـاهر ان عـدد الحمــام
ٓ
ٓ
المس ــتعمل للرس ــائل بل ــغ ف ــي اخ ــر جم ــادي االخ ــرة م ــن س ــنة )٦٨٧ه ـ ـ
ٔ
١٢٨٩/م( الفـ ــا وتسـ ــعمائة طـ ــائر ،وكـ ــان بالقلعـ ــة فـ ــي مصـ ــر عـ ــدة مـ ــن
المقدمين لكل مقدم منهم جزء معلوم ،وكانـت الطيـور المـذكورة ال تبـرح
ٔ
في االبراج بالقلعة ما عدا طائفة منها ٕفانها في برج بالبرقيـة خـارج القـاهرة
ٔ
يعرف ببرج الفيوم رتبه االمير فخر الدين عثمـان بـن قـزل ٕاسـتادار الملـك
ٔ
الكامل محمد بن الملك العادل بن بكر بن ايـوب ،وكانـت البطـائق تـرد
ٕاليه من الفيوم ويبعثها من القاهرة ٕالى الفيوم من هذا البرج.
ٔ
ٔ
ذكر احد الرحالة ا ٕالنجليز في القرن السابع عشر ان سـماء سـورية
ٔ
ٔ
خلت من الحمام لوقت ما فـي اواخـر ذلـك القـرن ،والسـبب فـي ذلـك ان
ٔ
حمامة وقعـت فـي شـباك صـياد اثنـاء طيرانهـا بـين االسـكندرونة وحلـب،
ٔ
ٔ
ووجــد الصــياد رســالة مربوطــة فــي رجلهــا كــان قــد ارســلها تــاجر اوربــي ٕالــى
ٔ
ٔ
ٔ
وكيله الحلبي يخبره فيها بارتفاع اسعار جوز العفص في االسواق االوربيـة
ٔ
ويطل ــب من ــه ان يرس ــل ل ــه كمي ــات كبي ــرة من ــه ،فق ــام الص ــياد ٕبارس ــال
الرســالة ٕالــى تــاجر ســوري محلــى عمــل علــى ش ـراء كميــة كبيــرة مــن الجــوز
ٔوارسلها الى ٔاوربا وحصل منها ً
مبلغا كبي ًرا من المال ،حيث كانت لندن
ٕ
ٔ
وب ـ ـرلين تصـ ــنع مـ ــن جـ ــوز العفـ ــص االصـ ــباغ .وعنـ ــدما شـ ــاع الخبـ ــر عمـ ــد
ٔ
الصــيادون ٕالــى اصــطياد اعــداد كبيــرة مــن الحمــام لعلهــم يحصــلون علــى
غنائم مماثلة.
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وقد ٔاثبتت ا ٕالحصاءات التـي نشـرت ٔان اسـتخدام الحمـام الزاجـل
خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة ) (١٩٤٥ - ١٩٣٩قـد نجـح بنسـبة %٩٩
ٔ
وقــد عرفــت مص ــر االهتمــام بالحم ــام الزاج ــل منــذ منتصــف االربعيني ــات
ٔ ٔ
ٔ
حين قام عثمـان باشـا رامـز  -احـد اعيـان مصـر وقتهـا  -بشـراء اعـداد كبيـرة
ٔ
ٔ
مــن الحمــام الزاجــل التــي كــان يقــوم بتربيتهــا احــد الهــواة ا ٕالنجليــز اثنــاء
وج ــوده ف ــي مص ــر ،وك ــون ف ــي ع ــام  ١٩٤٥م ــا ع ــرف باس ــم »الجمعي ــة
ٔ
المصــرية للحمــام الزاجــل« ولهــذه الســاللة اهميــة تاريخيــة ،حيــث يقــال
ٔ
ٕانــه عنــدما اراد ســالح ا ٕالشــارة للقــوات البريطانيــة التــي كانــت تتمركــز فــي
ٔ
مصــر بمعســكرات منطقــة المعــادي اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ٕايجــاد
وسيلة اتصال في نقل الرسائل بين دورياتـه التـي كانـت تجـوب الصـحراء
الغربية ٕالى مقر قيادتها في مصر مع ٕاحاطتها بالحماية من الوقـوع فـي يـد
ٔ
ٔ
ٔ
المخابرات اال لمانية ،وهو االمر الـذي لـم يكـن ممكنـا ٕاذا مـا ارسـلت هـذه
الرسائل بالراديو ،لذلك لم يكن لدى ا ٕالنجليز حل سوى الحمام الزاجـل
لتنفيذ هذه المهمة.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

وفـ ــي سـ ــنة  ١٨٤٠رتبـ ــت شـ ــركة هافـ ــاس فـ ــي بـ ــاريس التراسـ ــل
بالحمـام بــين لنــدن وبروكســل وبــاريس ،وقــد صــادف ذلــك نجاحـ ًـا عظيمـ ًـا
ٔ
النه لم يكن حينئذ سـوى بـاب واحـد للمواصـالت علـى وجـه السـرعة وهـو
ٔ
التلغراف الهوائي )على طريقة ساب( الذي كان يعطـل سـيره اقـل ضـباب
ٔ
يحــدث فــي الجــو ،فبواســطة الحمــام كانــت االخبــار المهمــة التــي تنشــرها
الجرائــد البريطانيــة فــي الصــباح تنقــل مــن لنــدن الســاعة الثامنــة صـ ً
ـباحا
فتصــل ٕالــى بــاريس الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر .وهكــذا كــان الحمــام يقطــع
ٔ
فــي الســفر بــين هــاتين العاصــمتين مســافة متوســطها ســت ســاعات ،امــا
ٔ
ٔ
اخبـ ــار بروكسـ ــل فكـ ــان يوصـ ــلها الحمـ ــام ٕالـ ــى بـ ــاريس فـ ــي مسـ ــافة اربـ ــع
ساعات ،وبقي هذا الترتيب حتى امتداد الطرق الحديدية والتلغرافية.
ٔ
وتؤكــد الوثــائق التاريخيــة انــه فــي
ٔ
اثن ــاء الح ــرب الفرنس ــية البروس ــية
) ،(١٨٧١ - ١٨٧٠وعنـ ـ ــدما تـ ـ ــم
ٔ
حصـ ــار بـ ــاريس لعـ ــدة اشـ ــهر قـ ــام
الحمام الزاجل بنقل ما يقـرب مـن
ٔ
 ١٥٠الـ ـ ــف رسـ ـ ــالة .مـ ـ ــن داخـ ـ ــل
المدين ــة المحاص ــرة ،ولم ــا فط ــن
ٔ
اال لمان ٕالى ذلك حاولوا استخدام
صــقور ُدربــت عل ـى قتــل الحمــام
ٔ
اثن ـ ــاء تحليق ـ ــه .وف ـ ــي ع ـ ــام ١٨٧٨
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
انشــا الجــيش االميركــي ســالح ا ٕالشــارة الزاجلــي اســوة بــنفس الســالح فــي
ٔ
ٔ
الجــيش اال لمــاني ،ووصــل عــدد الجنــود االمريكــان الــذين خــدموا فــي هــذا
ٓ
ً
ضابطا.
السالح نحو ثالثة االف صف وعسكري وحوالي ٥٠
ٔ
وق ـ ــد اس ـ ــتخدمت دول الحلف ـ ــاء زم ـ ــن الح ـ ــرب العالمي ـ ــة االول ـ ــى
ٔ
) (١٩١٨ -١٩١٤نحــو مائــة الــف حمامــة موزعــة علــى جــيش البــر والبحــر
والطيــارات ،وكــان معظــم ذلــك الحمــام فــي خدمــة ) قلــم االســتعالمات(،
ٔ
ٔ
وكــان بعــض الحمــام يطيــر ٕالــى االقــاليم الفرنســية والبلجيكيــة التــي احتلهــا
ٔ
اال لمان فتلقي رسائل التشجيع والصبر .وقد وقعـت عـدة رسـائل مـن هـذا
ٔ
ٔ
القبيــل فــي يــد اال لمــان ،وكـثي ـ ًرا مــا كانــت الــدبابات نفســها تحمــل اس ـراب
ٔ
الحمــام وتســتخدمها فــي نقــل الرســائل فــي خطــوط النــار ،وقــد لــوحظ ان
دخان النار ورائحـة البنـزين والـروائح الشـبيهة بهـا كانـت تـؤثر فـي الحمـام
ٔتاثي ًرا ً
سيئا يستمر بضع دقائق ثم يزول.
ٔ
وقد اشتركت في الحرب العالمية االولى قوة مجنحـة مسـتقلة عـن
الطــائرات مــع جنــود الحلفــاء للــدفاع عــن بريطانيــا ،التــي كانــت تحــتفظ
ٔ ٔ
ٔ
نشات لتعلـيم تلـك الطيـور
بالوف من الحمام المدرب في مدارس خاصة ا
الشديدة الـذكاء و ٕاعـدادها للمهمـة .وكانـت البحريـة البريطانيـة قـدرت نفـع
ٔ ٔ
حمــام الزاجــل حــق قــدره ٕاذ انشــات دائــرة حكوميــة تولــت اســتخدام ذلــك
ٔ
ٔ
الحم ـ ــام لنق ـ ــل االخب ـ ــار م ـ ــن القط ـ ــات اال لغ ـ ــام الت ـ ــي ل ـ ــم تك ـ ــن مجه ـ ــزة
بالالســلكي ،وق ــد ُجمعــت مئــات مــن الحم ــام التــي دربــت لتلــك الغاي ــة
ٔ
ٔ
ً
خاصة من الهواة في جميع ارجاء الـبالد ونصـبت الجلهـا البـروج الخاصـة
ف ــي المراك ــز الحربي ــة  ،ث ــم اتس ــع نط ــاق اس ــتخدام الحم ــام حت ــى ش ــمل
الســالح البحــري الجــوي فــزودت جميــع الطــائرات البحريــة بطوائــف مــن
ذل ــك الحم ــام فك ــان س ـ ً
ـببا ٕالنق ــاذ كـثي ــرين م ــن قادته ــا ال ــذين اض ــطرتهم
ٔ
الحــرب ٕالــى الهبــوط فــي البحــر علــى اميــال مــن الشــاطئٕ ،اذ دلــت علــى
مواضعهم تلك الرسائل المجنحة.

وتظهــر ســجالت الحــرب شــتى الخــدمات الحربيــة المجيــدة التــي
ٔ
ٔ
ٔ
اداها هذا الحمام حتى اطلق على حمامة منه اسم )خـط قـادة الطـائرات(
ٔ
وذلــك لكـثــرة مــن انقــذتهم مــنهم ،لقــد حمــل الحمــام الرســائل وطـار فــوق
ٔ
ٔ
ميــادين القتــال ،وكـثيـ ًرا مــا كــان يصــاب فــي اثنــاء طيرانــه برصــاص االعــداء
فــال يمنعــه ذلــك مــن مواصــلة الطي ـران حتــى يصــل ٕالــى المعســكر الــذي
يقصده ويسلم الرسالة التي يحملها ثـم يسـقط ميتـا .ومـن هـذه الحمامـات
ٔ
ٔ
التي ذاع امرها زمن الحرب حمامـة تـدعى شـيرامي  Cher Amiوقـد ادت
ٔ
خدمات جليلة في عدة معارك  ،وفي المرة االخيرة التـي طـارت فيهـا هـذه
ٔ
ٔ
الحمامة وجه ٕاليها اال لمان نا ًرا حامية ٕاال انهـا نجـت حاملـة رسـالة خطيـرة
ٔ
ٔ
مــن فصــيلة مــن الجنــود االمريكــان كانــت فــي حالــة يــاس شــديد بســبب
نيران ٔاال لمان ،وكانت نتيجة الرسالة ٔان نجـت تلـك الفصـيلة مـن الم ٔـازق
ٔ
ٔ
ٔ
الذي كانت فيهٕ ،اال ان الحمامة نفسـها كانـت قـد اصـيبت بنيـران االعـداء
فس ــقطت ومات ــت بع ــد قلي ــل م ــن وص ــولها فاحتفـ ـل الفرنس ــيون ب ــدفنها
ً
ً
حاشدا.
احتفاال
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ولك ــن نظـ ـرا لع ــدم وج ــود الوق ــت الك ــافي الس ــتيراد الحم ــام م ــن
بريطاني ــا و ٕاع ــداده للخدم ــة ف ــي مص ــر ،فق ــد اتص ــل ق ــادة س ــالح ا ٕالش ــارة
ٔ ٔ
البريطاني بعثمان رامز لشراء ما لديه من حمام زاجل بعـد ان تاكـدوا مـن
ٔ
جــودة الســالالت التــي بحوزتــهٕ ،اال ان عثمــان رامــز فضــل ٕاهــداء كــل مــا
لديــه مــن حمــام للجــيش االنجليــزي كهديــة رمزيــة مــن الهــواة المصــريين.
ٔ
وعندما قرر سالح ا ٕالشارة البريطاني التخلص من حمامه بعد ان وضـعت
ٔ ٔ
ٔ
الح ــرب اوزاره ــا ،راى ان ي ــرد لعثم ــان رام ــز ه ــذا الجمي ــل فوض ــع تح ــت
تصــرفه كــل مــا فــي معســكره بالمعــادي مــن حمــام زاجــل ليختــار منــه مــا
ٔ
ٔ
يشــاء ،ومــرة اخــرى اهــدى عثمــان رامــز كــل مــا لديــه مــن حمــام الجــيش
االنجلي ــزي ٕال ــى جمعي ــة الحم ــام الزاج ــل المص ــرية ،الت ــي باعت ــه ب ــدورها
لحسابها في مزاد علني اشترى منه الهواة المصريون هذه الكمية.
وتعــود خدمــة البريــد بالحمــام الزاجــل فــي الهنــد للعــام ١٩٤٦م
قبـل عــام مـن اســتقاللها عــن بريطانيــا واســتخدم الجـيش الهنــدي الزاجــل
ٔ
ٔ
ٔ
اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وعنــدما وضــعت اوزارهــا تــم تســليم اسـرابه
ٔ
ٔ
ٕالــى الشــرطة .ويــذكر ان الجنــود اثنــاء الحــرب كــانوا يخفــون الحمــام تحــت
المعــاطف ممــا ســاعدهم علــى نقــل رســائل هامــة تتعلــق بمواقــع المــدافع
ٔ
اال لمانيــة علــى شــاطئ نورمانــدي .كمــا اســتخدم الجــيش االســترالي الحمــام
الزاجــل علــى نطــاق واســع فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي غينيــا الجديــدة
ٔ
والجـ ــزر المحيطـ ــة بهـ ــا ،فقـ ــد كانـ ــت التضـ ــاريس الـ ــوعرة واالجـ ــواء غيـ ــر
ٔ
الطبيعية ً
سببا في فشل االتصاالت الالسلكية .وعنـد هجـوم اال لمـان علـى
بلجيكــا اصــطحب المظليــون الحمــام خلــف خطــوط جيــوش الحلفــاء ،ثــم
ٔ
اطلقوه بعد ذلك مع رسائل عن نتائج عمليات التجسس التـي نجحـوا فـي
الحصول عليها.

وصفوة القول؛ ٔان البريد بشكله الحديث وما لحق به مـن تطـور
وســرعة مذهلــة فــي ٕايصــال الرســائل ب ـ ًرا وجـ ًـوا وحتــى عــن طريــق البريــد
ا ٕال لكـتروني ما هو ٕاال امتدادا لدور الحمام الزاجل فـي نقـل الرسـائل ،وهـو
ٔ
ٔ
دور ال يغفلــه اي دارس او متتبــع لمســيرة البريــد ومراحــل تطــوره .وحقـ ًـا
ٔ
ٔ
ٔ
الحمــام الزاجــل هــو اول وكالــة انبــاء فــي التــاريخ ،واول ســاعي بريــد فــي
ٔ
ٔ
ٔ
الت ــاريخ ،واول خدم ــة بري ــد ج ــوي ف ــي الع ــالم ،واول م ــذيع لالح ــداث
الرياضـية ،والبطـل المجهــول فـي المعـارك العســكرية ،وهـو رسـول فــوق
ٔ
العــادة ،ادى خدمــة توصــيل الرســائل والمعلومــات بجــدارة فــي ســاحات
ٔ
ٔ
المعــارك واثنــاء القتــال ،وكــان اول رســول للعشــاق ،حمــل علــى جناحــه
رسائل الشوق والغرام.
وقــد ظــل ٔاثــر الحمــام وتاريخــه فــي حمــل الرســائل وتوصــيلها حيــاً
ٔ
ٔ
ٔ
فــي نفــوس النــاس وال ادل علــي ذلــك مــن قــول احــدهم وانــت تؤكــد عليــه
سرعة ٕابالغ الرسالة فيقول لك :حمامة!
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ٔ
وق ــد كش ــفت وث ــائق تاريخي ــة بريطاني ــة تع ــود ٕال ــى اي ــام الح ــرب
ٔ
العالمي ــة الثاني ــة ،كي ــف ان الحكوم ــة البريطاني ــة فك ــرت ف ــي اس ــتخدام
ٔ
الحمام الزاجل لنقل اسلحة بيولوجية ٕالى خلـف صـفوف العـدو ،ونشـرها
ٔ
على مسافة تصل ٕالى  ٢٠٠ميل مـن مواقعهـا االصـلية  ،وكـان الكومانـدر
ٔ
ولــيم راينــر رئــيس قســم وحــدة الحم ـام الزاجــل فــي وزارة الطي ـران قــد اعــد
ٔ
الخطــة التــي تقضــي بوضــع حاويــات صــغيرة فــي طــائرة حربيــة يمكــن ان
ٔ
ـال فــوق اراضــي العــدو ٕال لقــاء الحاويــات التــي تفــتح
ٔتحلــق علــى ا ًرتفــاع عـ ٍ
ابوابهــا تلقائيــا ،لينطلــق الحمــام المــزود بعلــب المــواد البيولوجيــة القاتلــة
ٓ
ٔ
ٕالى اهدافه .وقال راينر في خطته التي وضعت عام " :١٩٤٥يمكننـا االن
ٔ
ٔ
ٔ
تدريب الحمام ليحط على اي شيء على االرض ،وان الـف حمامـة تحمـل
ٔ
كــل منهــا كبســولة مــن المتفج ـرات تهــبط علــى اوقــات زمنيــة علــى هــدف
ٔ
محدد ستكون مفاجاة غير ظريفة على ا ٕالطالق .لكن جهـاز االسـتخبارات
ٔ
ٔ ٔ
الداخلي ــة راى ان الفك ــرة مجنون ــة ،وان ص ــاحبها مه ــووس به ــذا الس ــالح

ٔ
ٔ
العجي ــب ،وف ــي ع ــام  ١٩٤٨اعل ــن ج ــيش المملك ــة المتح ــدة ان الحم ــام
ٓ
الزاجل لم يعد له استخدام بعد االن.
ٔ
ٔ
امــا الحــرب الكوري ـة ) (١٩٥٣ - ١٩٥٠فقــد كانــت المــرة االخيــرة
ٔ
التــي يســتخدم فيـه الحمــام الغـراض المعــارك والقتــال ،حيــث حــافظ مقــر
ٔ
كل فيلق على حمامة بالدور علوي للمقر ،كما اجريت اختبـارات للحمـام
ٓ
ٔ
ٔ
علــى حمــل الرســائل ،ويــذكر انــه خــالل هــذه الحــرب اســتخدم اال الف مــن
ٔ
الحمــام الزاجــل مــع الهــابطين بــالمظالت لتوصــيل مــا يزيــد عــن مائــة الــف
رسالة ،وعلى الرغم من ذلك ٕفان الحمام ناد ًرا ما استخدم فـي االتصـاالت
ٔ
التكـتيكية اثناء هذه الحرب.
ٔ
ً
ونظرا لتقدم تكنولوجيا االتصاالت في امريكا بعد انتهاء الحرب،
ٔ
ٔ
ٔ
اعلن عـام  ١٩٥٧ان خـدمات الحمـام الزاجـل عفـا عليهـا الـزمن واصـبحت
مس ــتحيلة ،ل ــذا بيع ــت معظ ــم الطي ــور ف ــي زاد علن ــي وت ــم التب ــرع بج ــزء
ٔ
لحدائق الحيوان في انحاء الـبالد .وبعـد وفـاة العديـد مـن هـذه الطيـور تـم
ٔ
ٕاعادتها مرة اخرى للجيش ،حيث وضـعت فـي المتـاحف العسـكرية وف ًـاء
ٕالنجازاتها و ٕانقاذها لحياة الكـثيرين.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٢

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻤﺼﺎدر

ٔ
 .١الحميــري )ابــو عبــد ﷲ محمــد بــن محمــد بــن محمــد المتــوفى ســنة ،(٩٠٠
ٔ
الروض المعطار في خبر االقطار /تحقيق ٕاحسان عباس -.الطبعة الثانية-.
بيروت :مؤسسة ناصر للثقافة .١٩٨٠ ،
ٔ
 .٢السيوطي )جالل الـدين ابـو الفضـل عبـد الـرحمن ٩١١ - ٨٤٩ه ـ( ،حسـن
ٔ
المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ،المطبعة الشرفية ،القاهرة ١٣٢٧هـ

.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ٔ
ٔ
امــين توفيــق الطيبــى ،دراســات وبحــوث فــي تــاريخ المغــرب واالنــدلس-.
طرابلس :الدار العربية للكـتاب.١٩٨٤،
ول ديورانــت ،قصــة الحضــارة)حيــاة اليونــان /العصــر الــذهبي /العمــل
ٔ
والثروة في اثينا /التجارة والمال( ،صفحة ) .٢١٢١نسخة ٕالكـترونية(
ٔ
يوس ـ ـ ــف احم ـ ـ ــد الش ـ ـ ــيراوي ،االتص ـ ـ ــاالت والمواص ـ ـ ــالت ف ـ ـ ــي الحض ـ ـ ــارة
ٔ
ا ٕالس ــالمية -.الطبع ــة االول ــى -.قب ــرص :ري ــاض ال ــريس للكـت ــب والنش ــر،
.١٩٩٢
ٔ
ـديما وحـ ً
عــادل محمــد الشــيخ ،حمــام الزاجــل :قـ ً
ـديثا -.الطبعــة االولــى-.
عمان :دار الضياء .٢٠٠١
اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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اﻟﻤﻘﺎﻻت
ٔ ٔ
 .١ابتسـ ــام علـ ــي ناصـ ــر ،مقـ ــال بعنـ ــوان " الحمـ ـ ــام الزاجـ ـ ــل ..تـ ــاريخ واس ـ ـرار
اكـتشــفها العــرب واحتضــنها الغــرب " ،نبـ ٔـا نيــوز ) ٓاراء ودراســات( ،منشــور
بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ١٧فبرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،٢٠٠٧علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.nabanews.net/2009/7657.html
ٓ
 .٢ابتسام علي ناصر ،مقال بعنوان "الحمام الزاجـل" ،الصـوت االخـر :مجلـة
ٔ
اسبوعية سياسية ثقافيـة عامـة ،العـدد )(٤٣متـاح بتـاريخ ،٢٠٠٥/٤/١٨
على الرابط(http://www.sotakhr.com) :
ٓ
ٔ
 .٣احمد شوقي اله رشي ،البريد ،المركـز الـوطني للتوثيــق ،متـاح بتـاريخ ٣١
ٔ
اكـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر ،٢٠٠٨عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/31_oct_8.doc
ٔ
 .٤اشــرف محمــد مجاهــد  ،تــاريخ البريــد الجــوي المصــري  ،مدونــة حــوارات
بريديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ٢٤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  ،٢٠٠٨علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط
)(http://ashrafmojahed.maktoobblog.com
 .٥توفيــق الغــوينم ،مقــال بعنــوان "البريــد عنــد العــرب" ،جريــدة الريــاض،
ٔ
ع ــدد الجمع ــة  ١٠جم ــادى االول ــى ١٤٢٦ه ـ ـ  ١٧ -يوني ــو ٢٠٠٥م  -الع ــدد
١٣٥٠٧
ـرق ٔ
 .٦جري ــدة الش ـ االوس ــط ،مق ــال بعن ــوان "الحم ــام الزاج ــل رس ــول ف ــوق
الع ــادة" ،مت ــاح بت ــاريخ  ٢٨يولي ــو  ٢٠٠٦الع ــدد  ،١٠١٠٤عل ــى الـ ـرابط:
)(http://www.aawsat.com
ٔ
ٔ
ٔ
 .٧حميد ،مقال بعنوان "الحمام اول وكالة انباء في التـاريخ" ،ملتقـى االدبـاء
والمب ـ ـ ــدعين الع ـ ـ ــرب ،مت ـ ـ ــاح بت ـ ـ ــاريخ  ٢٤م ـ ـ ــايو  ،٢٠٠٨عل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.almolltaqa.com
 .٨به ــيج عم ــار)دكـت ــور( ،مق ــال بعن ــوان "الحم ــام الزاج ــل واس ــتعماالته ف ــي
المراس ـ ـ ــالت بالمش ـ ـ ــرق العرب ـ ـ ــي" ،البيط ـ ـ ــرة العربي ـ ـ ــة  ،مت ـ ـ ــاح بت ـ ـ ــاريخ
 ، ٢٠٠٥/٤/١٦على الرابط (http://www.arabvet.com) :
 .٩عــادل صــبحي ،مقــال بعنــوان "طــائر الحـ ــرب والسـ ــالم" ،موقــع كلمــات،
مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ٣٠م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  ،٢٠٠٩عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.kl28.com/books/showbook.php
ً
 .١٠عادل محمد علي الشيخ حسين ،حمام الزاجل؛ ً
قديما
وحديثا -.الطبعة
ٔ
االولى -.عمان :دار الضياء.٢٠٠١ ،
 .١١عــدنان غمــدان الــدقيمي ،مقــال بعنــوان"الحمــام الزاجــل  ..ســيد الطيــور
ٔ
وانفعهــا فــي الحــرب والســلم" ،منشــور فــي الجمهوريــة "يوميــة  .سياســية .
جامع ـ ـ ــة" ،مت ـ ـ ــاح بت ـ ـ ـ ـاريخ الثالث ـ ـ ــاء  ٢٩م ـ ـ ــايو  ،٢٠٠٧عل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـرابط
)(http://www.algomhoriah.net
 .١٢عزيز باكوش ،مقال بعنوان "تاريخ الحمـام مـن التـدجين ٕالـى السـباق"،
الحـوار المتمـدن ،العـدد ) ،(١٥٧٤متـاح بتـاريخ  ، ٧ / ٦ / ٢٠٠٦علـى
الرابط(http://www.ahewar.org) :
ٔ
ٔ
 .١٣علي حمود الحسن ،مقال بعنوان "الحمام الزاجل اول بريد ووكالة انباء
في التـاريخ" ،جريـدة الصـباح  :سياسـية يوميـة تصـدر عـن شـبكة ا ٕالعـالم
العراق ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مت ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ١٢م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  ،٢٠٠٩عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.alsabaah.com

 .١٤م ــاهر ف ــرخ  ،دراس ــة بعن ــوان "دي ــوان البري ــد الممل ــوكي ف ــي ب ــالد الش ــام
)٦٥٩ه ـ ـ ـ ٨٠٣ -ه ـ ـ ـ١٢٦١ /م – ١٤٠١م(" ،المجلـ ـ ــة العربي ـ ــة للعلـ ـ ــوم
ا ٕالنسانية ،العدد  ،١٠٠الكويت . ٢٠٠٧
ٔ
ٔ
 .١٥مجلة امواج ٕاسكندرية ،مقال بعنوان " الحمام الزاجل..اول ساعي بريـد
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ" ،الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ) ،٢٠٠١ (٩عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.amwague.com
 .١٦مجلة كلمات ،مقال بعنوان "الحمام الزاجل عبر التاريخ" ،متاح بتاريخ
 ١١مارس  ،٢٠٠٩على الرابط(www.alkalemat.com) :
 .١٧محم ـ ــد رات ـ ــب النابلس ـ ــي ،ن ـ ــدوات ا ٕالعج ـ ــاز العلم ـ ــي  :الن ـ ــدوة ٣٠ / ٢٢
)الحمـ ـ ــام الزاجـ ـ ــل( ،متـ ـ ــاح بتـ ـ ــاريخ ٢٥مـ ـ ــارس  ،٢٠٠٩علـ ـ ــى ال ـ ـ ـرابط:
)www.nabulsi.com/text/10nadwat/913-all/nad-
(elem22.doc
 .١٨فيص ــل خال ــد ،مق ــال بعن ــوان "س ــباق الحم ــام الزاج ــل  ..هواي ــة جدي ــدة
ٔ
يكـتشفها القطريون" ،باب ) ،(BABمتاح بتاريخ اول مايو ،٢٠٠٩على
الرابط:
)(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5928
 .١٩خل ـ ــدون الحس ـ ــيني ،مق ـ ــال بعن ـ ــوان" الحم ـ ــام الزاج ـ ــل ي ـ ــربط الش ـ ــمال
بــالجنوب مــن زاخــو ٕالــى الفــاو" ،جريــدة بــدر :يوميــة  -سياســية -عامــة،
ٔ
متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  ٦ابريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ،٢٠٠٩علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://www.badrtoday.com/archif/1235/7.htm
ٔ
 .٢٠ع ــزة ب ــدر)دكـت ــور( ،مق ــال بعن ــوان "الحم ــام اول رس ــول للعش ــاق قب ــل
ٔ
المحمــول" ،مجلــة عيــون المســتقبل :تصــدر عــن جمعيــة رعايــة اطفــال
ٔ
الس ـ ـ ـ ـ ــجينات ،مت ـ ـ ـ ـ ــاح بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ اول فبراي ـ ـ ـ ـ ــر ،٢٠٠٨عل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://eyoun.org/index.php?mod=article&cat=c4&article=193
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اﻓﺘﺮاس اﻟﻠﺤﻮم اﻵدﻣﻴﺔ
زﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻘﺎرن

د.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو
باحث وكاتب
ٓ
دكـتوراه في االداب تخصص :تاريخ ا ٕالسالم والحضارة
المملكة المغربية

وجدة :منشورات جسور١٣٩ ) .٢٠٠٤ ،صفحة(

اﻟﺠﺰء اﻷول

ghourdou.abdelaziz@voila.fr

اﻟﺘـــﺎرﻳﺦ ﻫﻴﻜـــﻞ ﻋﻈـــﻴﻢ وﺿـــﻊ اﻹﻧﺴـــﺎن اﻷول ﺣﺠـــﺮه
اﻷﺳﺎس ،وﺳﺎﻫﻢ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻓـﻲ إﻧﺠـﺎز وﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟـﺰء ﻣﻨـﻪ،
وﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻧﺤــﻦ ﻣﻮاﺻــﻠﺔ اﻟﺒﻨــﺎء وإﺗﻤﺎﻣــﻪ )ﻣﻌــﺮوف أن اﻹﺗﻤــﺎم ﻏﻴــﺮ
اﻟﻜﻤﺎل( .ﺧﻠﻒ ﻟﻨﺎ أﺳﻼﻓﻨﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻨﺠـﺰ ﺣﺘـﻰ اﻵن،
ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وأدواﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫـﺎ ،ﻟﻜـﻨﻬﻢ ﺧﻠﻔـﻮا أﻳﻀـﺎ ـ
وﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻋﻨــﺪ ﻛــﻞ ﺑﻨــﺎء ـ رﻛﺎﻣــﺎ ﻫــﺎﺋﻼ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت
)اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ( ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻋﻦ اﻻﻓﺘﺮاس اﻵدﻣﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٓ
 "وح ـ ـ ــده افت ـ ـ ـراس االدم ـ ـ ــي يوح ـ ـ ــدنا ،اجتماعي ـ ـ ــا ،واقتص ـ ـ ــاديا،
وفلسفياOswald Andrade ".
ٓ
ٔ
 "ف ــي عي ــون الفيلس ــوف ،الجريم ــة ليس ــت اك ــل االدم ــي ،ولك ــن
قتلهPaul Brocca ".
ٓ
ٔ
 "افتراس االدمي هو اكـثر مظاهر الحنان تجليا".
Salvador Dali
ٔ
 "ا ٕالنسان طيب ،قال روسوٕ ،اذن فلناكلهPaul Léautaud ".

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ٔ ٔ
ثمة تنصيب جديـد فـي هـذه الدراسـة ،يامـل ان يسـاهم فـي تحريـر
الت ــاريخ م ــن قدريت ــه العمي ــاء .قدريت ــه الميكانيكي ــة الت ــي تجع ــل الق ــارئ
ٔ
البـ ــريء يتميـ ــز مـ ــن الغـ ــيظ عنـ ــدما يقـ ــدم لـ ــه المجـ ــذفون )اعنـ ــي هـ ــؤالء
ٔ
ٔ
المؤرخين العاكـفين على تفسير الغاز التـاريخ باال لغـاز( خطاطـة واحـدة،
مك ـ ــررة ،مبهمـ ـ ــة ،مخجل ـ ــة ...يتشـ ـ ــابك فيه ـ ــا االقتصـ ـ ــادي باالجتمـ ـ ــاعي
ٔ
بالسياسي بالثقافي تشـابكا تجزيئيـا بليـدا اعمـى ،يضـيفون كـل مـرة مياهـا
جديــدة لطاحونــة القــرف كيمــا تزيــد مــن صــريرها الناشــز ،فيبحثــون فــي
التــاريخ ا ٕالنســاني بذهنيــة ال ٕانســانية .شــيء مــا يــدور فــي الــذهن ،يــردهم
دائم ـ ـ ـ ــا ٕال ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ــتنقع الرم ـ ـ ـ ــال المتحرك ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــنفس العوام ـ ـ ـ ــل ٕاياه ـ ـ ـ ــا
ٔ
)اقتصــادية/اجتماعيــة/ثقافيــة (...وكانهــا قدريــة محتومــة ،رغــم زعمهــا الـ ّـال
ٓ
ٔ
ق ــدري ،تخ ــونهم ف ــي النهاي ــة لكونه ــا ال تتجـ ـرا عل ــى اختـ ـراق ه ــذه اال لي ــة
ٔ
االستســالمية ،فتع ـود ٕالــى ا ٕالنســان ،ذي االبعــاد المركبــة .صــحيح يفعــل
ٔ
في ــه "الخ ــارج" باقتص ــاده واجتماع ــه وثقافت ــه ...لك ــن "ال ــداخل" ايض ــا
ٔ
يحركه ،النه ٕانسان.
لكــل هــذا ينبغــي نــزع الثقــة عــن هــؤالء المجــذفين ،والبحــث عــن
ٔ
"الرمــوز" الفاعلــة الرائــدة عنــد الشــروع فــي التاســيس لهــذا الهيكــل ،علــى
ٔ
انقاض هياكلهم الورقيـة الخائبـة البلهـاء ،تلـك التـي ينبغـي تقويضـها بقـوة
ٔ
ٔ
وبــال رحمــة ،قبــل ٕاعــادة التاســيس )ثــم التاثيــث( بحجــم حقيقــي متــين.
ٔ
والن التاريخ هـو تـاريخ ا ٕالنسـان ،بغرائـزه الخفيـة ،وتناقضـاته المفرحـة -
المحزنــة ،ووعيــه المتقلــب الخــؤون ،فضــال عــن ٕاطــاره االجتمــاعي العــام
ٔ
بتفاهاتــه اليوميــة العنيــدة وروتينــه العــابر المكبــل ...الن التــاريخ هــو كــل
هـ ــذا ،وجـ ــب ٕاذن استحضـ ــاره كلـ ــه عنـ ــد التفكيـ ــر فـ ــي ٕاعـ ــادة بنـ ــاء هـ ــذا
ٔ
الهيكل ،حتى يستجمع التاريخ قوته ،اقصد وعيه وانسجامه ،فيسـتعيد
بالتالي غايته.
لكن من منا كان مستعدا للتخلـي عـن دينـه وديدنـه الجـارف ،عـن
ٔ
هيكلـ ــه المبنـ ــي النـ ــاجز ،ويخـ ــوض فـ ــي مغـ ــامرة تاسيسـ ــية جديـ ــدة غيـ ــر
ٔ
ّ ٔ
نص ــبناه اص ــناما وازالم ــا:
مضــمونة؟ م ــن من ــا كــان مس ــتعدا للتس ــليم بم ــا
ٔ
االســباب العميقــة ،العوامــل غيــر المباشــرة ،البنيــة التحتيــة المحركــة...؟
ٔ
االســاليب والعبــارات الجذابــة التــي مــا ينبغــي علــى كــل مــؤرخ"محتــرف"
ٔ
ٔ
عاقـ ـ ــل ،عـ ـ ــارف باصـ ـ ــول مهنتـ ـ ــه ،ان يخلـ ـ ــط بينهـ ـ ــا وبـ ـ ــين السـ ـ ــطحي،
ٔ
والمزيــف ،والعــابر ،اي التافــه .لكننــا كنــا نشــرد بالــذهن بعيــدا ،وغالبــا،
ٔ
عــن التــاريخ الحــي النــابض .نبــدا بالتســاؤل" :مــا الــذي حصــل بالضــبط؟"
ٔ
ٔ
ثــم نحلــق باجنحــة متكســرة واهيــة حــول اســبابنا العميقــة التــي لهــا هــذه
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 - ١ال نريد في هذا العمل تكرار تفاصيل  -بخصـوص تفسـير الوقـائع برمـوز السـلطة -
ٓ
ذكرناها في مكان اخر) .غوردو ،التمدين والسلطة ١٩٩٨ ،الباب الثالث(.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :رﺻﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

 حول التاريخ المقارن.
ٓ
ٔ
 الكلبونية او "افتراس اللحوم االدمية".
ٓ
 مفهوم افتراس اللحوم االدمية.
ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻘﺎرن

ٔ
مع ــروف ان المقارن ــة تمك ــن م ــن تحدي ــد الش ــبه واالخ ــتالف ب ــين
ٔ
االشياء والمواضيع وهي مقدمـة رئيسـة للتعمـيم .والمـنهج المقـارن عمومـا
يعتم ــد عل ــى بح ــث وتفس ــير الظ ــواهر الثقافي ــة واالجتماعي ــة والمعرفي ــة
ٔ
ٔ
انطالقا من ٕابراز االصول المشتركة او القرابة التكوينية بين الظواهر.
ٔ
طب ــق الم ــنهج المق ــارن بص ــفة خاص ــة اوجس ــت كون ــت ف ــي عل ــم
االجتمـ ـ ـ ــاع )"دروس فـ ـ ـ ــي الفلسـ ـ ـ ــفة الوضـ ـ ـ ــعية"  .(١٨٤٢-١٨٣٠وفـ ـ ـ ــي
ٔ
الفيلولوجيــا )فقــه اللغــة( المقارنــة تطــور فــي المانيــا علــى يــد يــاكوب جــريم
ٔ
ٔ
واوغسـ ــت فريـ ــدريك واوغسـ ــت شـ ــاليماخر  ،كمـ ــا طـ ــوره فردينانـ ــد دي
ٔ
سوســير فــي سويس ـرا ،واعطــاه دفعــة قويــة علمــاء اللغــة الــروس :بــودوين
ٔ
ٔ
دي كــورتيني وا .ن .فيسلوفســكي وا .ك .فوســتوكوف وف .ف .فورتــانوف
وغيرهم...
ٔ
مــن اقــدم مــن نبــه للمــنهج المقــارن فــي مجــال التــاريخ الفيلســوف
ٔ
ومحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اال لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني ك .ف .همبول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت )(١٨٣٥-١٧٦٧
 Karl Wilhelm Humboltخاصــة فــي مؤلفــه "حــول مهمــة المــؤرخ"
ٔ
) ،(١٨٢١لكنــه ظــل ٔاســير نظريــة كــانط الفلســفية رغــم انــه كــان يميــل
ٔ
للمثاليــة الموضــوعية فــي تحليل ــه للتــاريخ االجتم ــاعي) .ظ ــل يعتقــد ب ــان
ٔ
ت ــاريخ البش ــرية ال يمك ــن ان يفه ــم م ــن وجه ــة نظ ــر علمي ــة ،ب ــل يمك ــن
استبداله بعلم الجمال(.
ٔ
ٔ
ســبق لــدوركايم  E. Durkheimان نبــه ٕالــى ان التــاريخ ال يمكــن
ٔ
ٔ
ان يكون علما ٕاال عبر التفسير ،وال يمكنه ان يفسر ٕاال عبر المقارنـة .وفـي
ٔ
نٔ
ســنة  ١٩٠٧كـتــب كلــوتز  G. Glotzبــان المــنهج المقــار اتــاح للعلــوم
المختلفــة ٕامكانيــة تحقيــق تقــدم شــبيه بــالمعجزة ،فلمــاذا ال يشــمل هــذا
ٔ
ٔ
التقــدم مجــال التــاريخ ايضــا؟ بعــد ذلــك )فــي المــؤتمر العلمــي "باوســلو
ٔ
 "Osloفي عشرينيات القرن الماضـي( تاسـف بلـوك  M.Blochعلـى جـل
ٔ
الم ــؤرخين النه ــم ل ــم ينتبه ــوا بع ــد لفائ ــدة المقارن ــة ف ــي مج ــال الت ــاريخ،
ٔ
والنهم بذلك يستهترون بمستقبل هذا العلم.
وض ــع التـ ــاريخ المق ــارن فـ ــي عش ــرينيات القـ ــرن الماض ــي مصـ ــاقبا
للتــاريخ الــوطني الــذي نحــا خــالل الحــرب الكونيــة منحــى ٕاثنيــا عنصــريا
ٔ
يكــرس تفــوق شــعوب علــى اخــرى .وعلــى هــذا قــدم التــاريخ المقــارن نفســه
ٓ
ٔ
ٔ
عل ــى ان ــه نهاي ــة ل ــال الم المترتب ــة ع ــن الت ــاريخ ال ــوطني ،بم ــا ان ــه يتجاه ــل
الحدود الدولية ،فالمؤرخ يعتبر مقارنا ٕاذا كان يتبنى وجهة نظر عالمية.
فــي س ــنة  ١٩٣٣قــدم شــارل ســينيوبوس ) Ch. Seignobos,
Essai d’une histoire comparée des peuples de l’Europe,
ٔ
 (Paris, 1933.محاولتــه عــن التــاريخ المقــارن بــين الشــعوب االوربيــة،
لكــن الطــابع الــذي غلــب عليهــا كــان وصــفيا ،ممــا جعلهــا دون الطمــوح
الذي ينشده التاريخ المقارن.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

الق ــدرة الس ــحرية عل ــى تفس ــير ك ــل ش ــيء ،لكنن ــا نكـتش ــف ف ــي النهاي ــة
تعاســتنا ،عنــدما نســتفيق مــذعورين ،بعــد كــل الجهــد والمكابــدة ،بعــد
ٔ
ٔ
ٔ
الالي والمعاناةٕ ،...الى اننا انتهينا ٕالى حيث ابتدانا ،فنتساءل فـي حيـرة
ودهشة" :لكن ما الذي حصل بالضبط؟"
ٔ
ٔ
هــل علــى الباحــث فــي التــاريخ ٕاذن ،ان يســتدعي دائمــا ،باســلوب
مــنمط محــنط ،قــد يتجمــل بــبعض الجمــل البالغيــة واللغــة المحذلكــة،
هــذه العوامــل )االقتصــادية/االجتماعيــة/السياســية (...العميقــة والتحتيــة
ٔ
ٔ
لتحليـ ــل وقائعـ ــه ،حتـ ــى يـ ــريح ويسـ ــتريح؟ ..اال يمكـ ــن ان نحـ ــاكم هـ ــذا
الموروث ،الذي يعمي عن الحق من خالل مسـلماته التـي لـم تترسـخ فـي
ٔ
"الذهنية التاريخية" ٕاال بكـثـرة التـواتر واالجتـرار؟ ..الـم يحـن الوقـت بعـد
للحظة الصدمة/االختراق ،التي حصلت علـى بقيـة العلـوم ،حتـى تحـدث
ٔ
في مجـال التـاريخ بغيـة تثـويره؟ ..هـل لنـا ان نـركن ،ونكـتفـي ،بالتبويـب
ّ
المنص ــب س ــلطانا عل ــى س ــببية تاريخي ــة مزعوم ــة ،تس ــتجدي اس ــتجالء
الغموض على بعض الوقائع ،فال تزيد على سحب الغموض على الباقي؟
ه ــذه الس ــببية الروتيني ــة )االقتص ــادية/االجتماعي ــة/السياس ــية(...
ّ
المقنعـ ـ ــة المفضـ ـ ــوحةٕ ،ان كانـ ـ ــت سـ ـ ــببا فعليـ ـ ــا لشـ ـ ــيءٕ ،فانمـ ـ ــا لنفـ ـ ــور
ٓ ٔ
القــارئ/الباحــث مــن تصــورات تاريخيــة غيــر مستســاغة ،وقــد ان االوان
ٔ
لتاخذ حجمها الحقيقي ضمن "الجينوم" التاريخي.
ٔ
ٔ ٔ
اكيــد ان الخطــوة االولــى للطفــل  -وهــو يــتعلم المشــي  -تكــون غيــر
ٔ
ٔ
نــاجزة تمامــا ،لكنهــا مــع ذلــك خطــوة اولــى فــي طريــق اال لــف ميــل ،تمامــا
ٔ
كالخطوة الحذرة هنا ،ليس الن المنهج المقترح مستحدث فقـط ،١لكـن
ٔ
ٓ ٔ
الن موضوع افتراس االدمـي ايضـا لـيس نـاجزا فعـال .فهـو موضـوع مقـرف،
ٔ
ٓ
نمــا كالطحالــب العفنــة علــى ضــفاف مســتنقعات االزمنــة الرديئــة االســنة،
فانزوى منسيا في هامش الذاكرات الجماعية.
لكن ليس من قبيـل االسـتحالة علـى الممارسـة التاريخيـة الحـذرة،
ٔ
ٔان تكشــف "العالقــة الســرية" ّ
المقنعــة التــي تــربط الواقعــة باســبابها مــن
خ ــالل تض ــييق الخن ــاق عل ــى المن ــزوي ف ــي ال ــذاكرة ،عل ــى المع ــتم ف ــي
"النص" ،عبر المسـاءلة واالسـتنطاق ،خاصـة ٕاذا كـان الـنص منكبـا علـى
ٔ
ٔ
"المنسي" او "المغيب" ـ عرضا او غرضا ـ في هذه المساءلة.
قطعــا ال يمكــن لموضــوع يــرد ،غالبــا ،مندســا خجــوال فــي "الــنص"
ٔ
ٔ
)في سطر او عبارة( ان يوفر ثراء نوعيـا للمـادة الخـام المفتـرض تشـكيلها،
ل ــذا ركزن ــا داخ ــل "ال ــنص" عل ــى "غي ــر المس ــطور" في ــه ،وقراءت ــه ق ـ ـراءة
ٔ
ٔ
مختلفة ،نتمنـى ان توصـل بقـراءات غيرهـا ،متممـة او مراجعـة لهـا ،بغيـة
ٔ
تحقيــق ت ـراكم كمــي نــوعي علــى الموضــوع ومنهجــه المقتــرح .امــا اختيــار
"التاريخ المقارن" فهو اختيار مؤسس له منهجيا ،كما سـيالحظ القـارئ،
ٔ
فضــال عــن كونــه يســد  -نســبيا -ثلمــة المــادة المعرفيــة الشـحيحة ،غيــر ان
المغامرة فيه  -كما يعرف كل من امتهن التاريخ  -مضنية وشاقة.
نقدم فـي هـذه الدراسـة ثالثـة نمـاذج لرمـوز السـلطة الدافعـة لـوالدة
الحدث  -والحدث هنا هو فعل االفتراس:
رم ــز يب ــدو ج ـ ّـواني المن ــزع ،ينب ــع م ــن ال ــداخل ،م ــن المش ــاعر
ٔ
والنفســانيات ،ولــو ظاهريــا علــى االقــل ،ونعنــي بــه رمــز "اللــذة" .والرمــز
ٔ
ٔ
الث ــاني منزع ــه الخ ــارج البران ــي ،ول ــو ظاهري ــا ايض ــا ،يب ــدو اكـث ــر التص ــاقا
ٔ ٔ
بالمجتمع والثقافة ،وهو رمز "الثار" .اما الرمز الثالث فموضـوعي فيزيقـي
محض ،هو رمز "الجوع".

ٓ
ٔ
هــذا ال يعنــي ان الرمــوز الدافعــة "لالفتـراس االدمــي" ثالثــة فقــط،
ٔ ٔ
لكننــا اردنــا ان نع ـرض لثالثــة نمــاذج متباينــة ،عينــة لموضــوع الدراســة،
ٔ
عل ــى ان نت ــرك بابه ــا مش ــرعا لم ــن رام الكش ــف ع ــن رم ــوز جدي ــدة ل ــذات
الموضوع.

א
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بع ــد ذل ــك تعال ــت موج ــة المن ــادين بض ــرورة ٕايج ــاد مك ــان تح ــت
الش ــمس للت ــاريخ المق ــارنP.A. Brunt , H. Metteis, R. ) ٢
ٔ ٔ
 Coulborn, R. W.Kaupe.وغيرهمٕ (...اال ان اشد المنافحين عـن هـذا
النــوع مــن الكـتابــة التاريخيــة يظــل ،وبامتيــاز ،مــارك بلــوك ،مــن خــالل
عملـ ــه " "Rois thaumaturgesسـ ــنة ١٩٢٤م ،وكـ ــذلك مـ ــن خـ ــالل
ٔ
رسالة كـتبها في السنة نفسها لصديقه بيـر  H.Berrحيـث ذكـر بـان ميولـه
ٔ
كلها تجنح نحو التاريخ المقارن .ثم اكد ذلك عنـدما نشـر نصـين لمعالجـة
ٔ
مفه ــوم ه ــذا الن ــوع م ــن الت ــاريخ ) ١٩٢٨و (١٩٣٠اع ــاد فيهم ــا بص ــياغة
ٔ
متطورة ما كان دوركايم قد قرره منذ مدة طويلة ،حيـث ذكـر )بلـوك( بـان
ٔ
ممارس ــة الت ــاريخ المق ــارن تعن ــي البح ــث م ــن اج ــل التفس ــير عب ــر مقارن ــة
)استخراج نقط االتفاق ونقط االختالف( معطيـات لمجموعـات اجتماعيـة
متباين ــة .للح ــديث ع ــن الت ــاريخ المق ــارن ال ب ــد ٕاذن م ــن ت ــوافر ش ــرطين
ٔ
ٔ
اساســيين :اوال ،نــوع مــن التماثــل والمشــابهة بــين الظــواهر المالحظــة.
ثانيـ ـ ـ ـ ـا :ن ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ـ ــن التب ـ ـ ـ ــاين واالخ ـ ـ ـ ــتالف ب ـ ـ ـ ــين المجتمع ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ــي
ٔ
ٔ
انتجتهــا .(Bloch, 1928, 17).هــذا المــنهج يمكــن ان يطبــق ،حســب
بلوك دائما ،بطريقتين:
 المقارنة بين مجتمعـات متباعـدة فـي الزمـان والمكـان ،بحيـث يتعـذرٔ ٔ ٔ
تفسير التماثل بوحدة االصل او بالتاثير المتبادل.
 مقارن ـ ــة ،عب ـ ــر الدراس ـ ــة المتوازي ـ ــة ،مجتمع ـ ــات متج ـ ــاورة متزامن ـ ــة،ٔ
لتقصي ،ولو جزئيا ،االصل المشترك.(Bloch, 18-19) .
ٔ
ٕان النتــائج التــي يمكــن الحصــول عليهــا عبــر هــذا المــنهج ال يمكــن ان
تكـ ــون ٕاال ثريـ ــةٕ .اذ فضـ ــال عـ ــن الوظيفـ ــة الكشـ ــفية  Heuristiqueالتـ ــي
تســمح باكـتشــاف ظــواهر لــم تكــن لتخطــر علــى البــال ،لــو تمــت محاصــرة
الظـاهرة المدروسـة فـي وسـط بعينـه ،يقـدم المـنهج قابليـة المسـاعدة علـى
ٔ
تاوي ــل وتفس ــير ٣الظ ــواهر التاريخي ــة ،وم ــن ث ــم الحك ــم عليه ــا ،بكيفي ــة
ٔ
ٔ ٔ ٔ
مؤسسة على وقائع من ازمنة او امكنة متباينة )او منهما معا(.
ٔ
رغم ذلك فـالواقع ان التـاريخ المقـارن مـا زال يفتقـر لمنهجيـة حقيقيـة
ٔ
تحدد بدقة اهدافـه وصـالبته العلميـة .٤وهـو مـا يـدعو لمزيـد مـن االجتهـاد
ٔ ٔ
ٔ
للــدفع "بالمقارنتيــة" ٕ Le comparatismeالــى ابعــد الحــدود .ونامــل ان
يكون هذا العمل خطوة في هذا االتجاه.
"اﻟﻜﻠﺒﻮﻧﻴﺔ" أو اﻓﺘﺮاس اﻟﻠﺤﻮم اﻵدﻣﻴﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

ٔ
 Cannibalismeمصــدرها" "Canisاي الكلــب بالالتينيــة .كنــا نــود
اقتراح مفهوم "الكلبونية" )من الكلب( للتعبير عن السـلوك الـذي ننـوي
 - ٢من ٔاشهر الدراسات التي ٔانجزت باعتماد هذا المنهج:

حادة الداللة في اللغة الفرنسية.
 - ٤لمزيد من االطالع على التاريخ المقارن )المـنهج والمتابعـة الكرونولوجيـة( يمكـن
الرجوع ٕالى:
Brève histoire de l’histoire comparée, dans G. JucqoisCh, Vielle (Ed), Le comparatisme dans les sciences de
l’homme, Approches pluridisciplinaires, Bruxelles,
2000, p.301-327.

ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺘﺮاس اﻟﻠﺤﻮم اﻵدﻣﻴﺔ

ٓ
ٕاذا كــان مــارك بلــوك يقصــد "بــافتراس اللحــوم االدميــة" مركــزة البحــث
٥
التاريخي حول ا ٕالنسان
(M.Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier de
)l’historien, Paris, 1949, 3édit. 1959,pp. 4-5
ٓ
ف ـ ـ ٕـان م ـ ــا نعني ـ ــه نح ـ ــن "ب ـ ــافتراس اللح ـ ــوم االدمي ـ ــة" ه ـ ــو االفتـ ـ ـراس
الفعل ــي/الحقيق ــي له ــذه اللح ــوم .االفت ـراس ال ــذي ق ــال عن ــه فروي ــد ،ذات
ٔ
يــوم ( Freud, Avenir d'une illusion) ،بانـه )مــع انتهــاك المحــارم
والقتــل( :مــن الرغبــات الغريزيــة التــي تعمــل التربيــة علــى كبتهــا ،لكنهــا
تبقى قاسما مشتركا بـين "الحضـارة" و"الحالـة البدائيـة الوحشـية" ،حتـى
ل ـ ـ ــو ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــول يثي ـ ـ ــر حفيظ ـ ـ ــة ٔاالنتربول ـ ـ ــوجي الش ـ ـ ــهير فري ـ ـ ــزر
) ( Frazer, Totemism and exogamy,4vol, London, 1910الـذي
ٔ
كان يسـتهجن ان يكـون هنـاك شـبه فـي بعـض الصـفات بـين المجتمعـات
ٔ
ٓ
االوربية ومجتمعـات اكلـي البشـر )التـي درسـها واعتبرهـا همجيـة بدائيـة(،
ٔ
ٔ
ذلك ان هذا التشبيه ،في رايه" ،مقلق وخطير".
 - ٥في مقابل الدوري الذي يدعو ٕالـى ٕاقصـاء ا ٕالنسـان عـن هـذه المركـزة وتحجيمـه فـي
ٕاطاره الحقيقي داخل التاريخ الطبيعي.
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K. A. Wittfogel, Oriental Despotism : A Comparative
Study Of Total Power, New Haven, 1957.
 - ٣اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمل بلـ ـ ـ ـ ــوك فعـ ـ ـ ـ ــل Expliquerوكنـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــود االستعاض ـ ـ ـ ـ ـ ــة عنهـ ـ ـ ـ ــا
ٔ
بكلمــة Herméneutiqueالتــي تتــرجم عــادة للعربيــة بالتفســير والتاويــل ،لكنهــا

ٔ
ٔ
معالجتــه فــي هــذه الدراســةٕ ،اال اننــا ارتاينــا اســتعمال مفهــوم "االفت ـراس
ٔ
ٓ
ٔ
االدمــي" للدال لــة علــى كــل مــا ي ـرتبط باكــل اللحــم البشــري ،رغــم ان م ــا
ٔ
ٔ
ٔ
يقابل هذا المفهـوم فـي لغـات اخـرى )اوربيـة( يعتبـر اكـثـر دقـة وتخصصـا.
فمــا يهمنــا ،هنــا ،لــيس البحــث عــن ترجمــات بديلــة ،وال تــدقيق نوعيــة
ٔ
ٔ
االفت ـراس ،بقــدر مــا نبحــث عــن "رمــوز الســلطة" التــي ادت ٕاليــه .علــى ان
ٔ
ذلك ال يمنع من ان ننبه ،من باب العلم بالشيءٕ ،الى ما يلي:
ٔ
 :Cannibalismeاكـ ـ ــل لحـ ـ ــم بشـ ـ ــري وفـ ـ ــق طقـ ـ ــس اجتمـ ـ ــاعي يوحـ ـ ــد
المجموعة االجتماعية ،فهو طقس مدمج ضـمن ثقافـة المجتمـع) .ظـاهرة
ثقافية(
 : Anthropophagieسلوك شاذ عن الثقافة المؤطرة لـه ،مصـدره غالبـا
ٔ
انحراف في السلوك السوي ،وقد يرتبط باعراض مرضية.
ومن هذين الجذرين تم اشتقاق العديد من االصطالحات ،منها:
): Endocannibalisme (Endophagie
ٔ
اكل لحم بشري من داخل المجموعة االجتماعية.
): Exocannibalisme (Exophagie
ٔ
اكل لحم بشري من خارج المجموعة االجتماعية.
ٔ
 : Autophagieاكل ا ٕالنسان بعضا منه.
ٔ ٔ
 :Teknophagieاكل االطفال حديثي الوالدة.
ٔ ٔ
 : Foetophagieاكل االجنة.
ٔ ٔ
 : Pygophagieاكل االرداف.
ٔ ٔ
 :Pedophagieاكل االطفال والمراهقين.
ٔ
ٔ
 :Tanathophagieاكل جثث االموات.
ٔ
 :Théophagieطقس يتم خالله اكل ا ٕال له.
:Allélophagie
ٓ
يتعلق بمجموعة اجتماعية تفترس بعضها بعضا في نفس االن.
:Mini-endocannibalisme
ٔ
يتعلق في طقوس معينة ،اكل قطعة اللحم التي تقطع بعد الختان.

)(Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, 1977

א
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٨٦

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
 - ٦كاكــل العــدو مــثال مــن ٔاجــل اكـتســاب فضــائله ٔاو االنتقــام منــه ...ومــن ٔاشــهر مــن
ٔ
ٔ
مارســه هنــود "تيبينامبــا  "Tupinambaبالبرازيــل .انظــر بهــذا الصــدد اعمــال الفــرد
ميترو .Alfred Métrau
ٔ
 - ٧وذلـك ،حسـب مارسـيل مـوس ١٨٩٦)Marcel Maussم( ،الجـل الحفـاظ
عمومـا "علــى جـزء مــن روح العائلــة التـي تجــنح نحـو الهــروب" و ٔاشــهر مـن يمثلــه قبائــل
 Guayakiفي البراغواي.

)»(St.Luc,Chap.22 «17/21» et St Mathieu, Chap. 26« 26/29

ّٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان تاكــل لحــم ا ٕال لــه معنــاه ان تتوحــد معــه ،تتالــه .الفكــر المســيحي ٕاذن
ٔ
ٔ
ٔ
قــائم حــول فكــرة مركزيــة اساســية هــي اكــل "ا ٕال لــه" الــذي هــو بشــر ايضــا،
ٔ ٔ
اي "اكل اللحم البشري".
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اما في "التوراة" فنقرا بان موسى هدد بنـي ٕاسـرائيل بـان ﷲ سيسـلط
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
عليهم شعبا يعذبهم ٕالـى درجـة انهـم سـياكلون ابنـاءهم وبنـاتهم .كمـا نقـرا
ٔ
ٔ ٔ
فــي كـتــاب "الملــوك" بانــه اثنــاء حصــار اورشــليم والســامرة ،دفــع الجــوع
ٔ
النساء ٕالى طبخ اطفالهن وتقديمهم وجبات غذائية.
ل ــدى ش ــعوب ج ــزر ب ــانكس ) Banksكل ــود ليف ــي س ــتراوس ،الفك ــر
الب ــري ،تعري ــب نظي ــر جاه ــل ،المؤسس ــة الجامعي ــة للدراس ــات والنش ــر
ٔ
والتوزي ـ ــع ،بي ـ ــروت ،ط ،١٩٨٧ ،٢ .ص (١٠٠.يس ـ ــود االعتق ـ ــاد بان ـ ــه
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ٔ
فـي  ٤نـونبر ١٤٩٢م كـتـب كريسـتوف كولـومبس عــن هنـود االنتيـل
ٔ
بشـيء مـن المبالغـة والخيـال ،عنـدما سـجل بـان بعضـهم لـه عـين واحـدة
ٓ
ٔ
واخـ ــر بمالمـ ــح الكـ ــالب… وانهـ ــم يـ ــذبحون النـ ــاس ويشـ ــربون دمـ ــاءهم
ٔ
ويقطع ـ ـ ــون اعض ـ ـ ــاءهم التناس ـ ـ ــلية .بع ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك ) ٢٦ن ـ ـ ــونبر( س ـ ـ ــماهم
ٔ
" ،"Canibaجنـود الخـان اال كبـر  Grand Khanالـذين يثيـرون الرعـب
ٔ
ٔ
في كل ناحية ،وحددهم في هنود "االرواك  "Arawaksالذين اثاروا فـي
ٔ
مخيلتــه فكــرة " "Canisاي الكلــب بالالتينيــة) .وكــان الرحالــة ا ٕاليطــالي
مــاركو بولــو  Marco Poloقــد ذكــر شــيئا شــبيها بهــذا فــي رحلتــه ،وذلــك
ٔ
بالمنطقة الممتدة من التبت ٕالى اندونيسيا(.
ٔ
ٔ
لم يكن ٕبامكان كولـومبس ان يميـز بـين الصـواب والخطـا مـن خـالل
ٔ
ما سمعه في رحلته االولى .لكن بعد سنتين من ذلك اكـتشف فـي قريـة -
م ــن كوادل ــوبي " - "Guadeloupéenهجره ــا س ــكانها دال ئ ــل عل ــى بقاي ــا
ٓ
افتراس ادمي.
ٔ
ٔ
من هنـا اصـبحت الكلمـة ) Cannibaleواالصـل ا ٕالسـباني(Canibal
ٔ
ٔ
تعن ــي "الرج ــل المت ــوحش" ،وف ــي ا ٕالناس ــة )االنتروبولوجي ــا( تعن ــي اك ــل
ٓ
اللحم البشري ولكن لهدف اخر غير التغذية.
"ج ــون دي لي ــري  – "Jean de Leryمص ــلح دين ــي – الج ــئ ٕال ــى
ٔ
ٔ
جنيف ومنهـا ٕالـى البرازيـل )مبشـرا( ،واحـد مـن اقـدم مـن كـتبـوا عـن اكـل
ٔ
اللحــم البشــري .بعــد عشــرين ســنة مــن ٕاقامتــه فــي البرازيــل اصــدر ســنة
١٥٧٨م كـتابا شيقا عن الظاهرة لدى قبائـل "تيبينامبـا ،"Tupinamba
ٔ
ٔ
حيث وصف طقوسها في االفتـراس مـن دون ان يـدينها ،واثـار بالمناسـبة
ٔ
ٔ
م ــا ك ــان يج ــري ف ــي الق ــارة العج ــوز )اورب ــا( اثن ــاء الح ــروب الديني ــة ب ــين
الكاثوليــك والبروتســتانت ،حيــث كــان يــتم قتــل ٔواكــل اللحــم البشــري
بهدف القضاء على الهرطقة.
جــون دي ليــري  Jean de Leryهــذا وكغيــره مــن علمــاء ا ٕالناســة
)  Hans Stadenو  ( André Thevetالذين تطرقوا لظـاهرة "االفتـراس
ٓ
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
االدم ــي" اك ــدوا عل ــى ان ) L’Exocannibalismeاك ــل ادم ــي م ــن خ ــارج
ٔ
ٔ ٔ
المجموعــة ا ٕالثنيــة( ٦ال يســمح ،تبعــا للعــادات ،باكــل اي كــان ،فــي اي
ٔ
ٔ
ٔ
وق ــت ك ــان ،او ف ــي اي مك ــان ك ــان… فـ ـاالمر مض ــبوط بطق ــوس مح ــددة
ٔ
ٔ ٔ
سلفا ،اي انه مظهر ثقافي ال يدع اي جزئية تنفلت من ضوابط الطقـوس.
ٔ ٔ
ٔ
تمام ـا مثــل ) :L’Endocannibalismeيتعلــق االمــر باكــل االمــوات مــن
نفـ ــس المجموعـ ــة االجتماعيـ ــة( ٧الم ـ ـرتبط عـ ــادة بـ ــالطقوس الجنائزي ـ ـة -
ٔ
المنفعل ــة بالغي ــب  -داخ ــل المجموع ــة ا ٕالثني ــة ذاته ــا ،فه ــو ايض ــا مقي ــد
بقواعد اجتماعية ثقافية محددة سلفا.
ٔ
فالغيب عالم ال مرئـي ،خفـي ،مسـكون بـاالرواح ،مركـز جميـع القـوى
ٔ
ٓ
ٔ
ومصدر جميع اال الم .يجب اتقاء ايـة حالـة وفـاة ،الن تحـرر روح مشـردة،
ٓ
ٔ
ٔ
ال يعــرف بالضــبط نواياهــا ،قــد يــؤدي ٕالــى االســوا .لــذا فــاالفتراس االدمــي
ٔ
ٔ
ٔ
اداة وقائية :النه للقضاء على الروح ينبغي اكل الجسد.
كـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
)ٕ " :( Pierre Clastres, 1982, Au sujet des indiens Guyakisاذا
ٔ
لم يتم استهالك الروحٕ ،فانها تبقـى قريبـا مـن االحيـاء ،مسـتعدة للـتهجم

ٔ
علـ ــيهم ،للتغلغـ ــل فـ ــي اجسـ ــادهم وافتعـ ــال مشـ ــاكل تنته ـ ــي بهـ ــم ٕالـ ــى
الم ــوت… الم ــوت يح ــرر ال ــروح م ــن الجس ــد ،ال ــذي ك ــان يبقيه ــا س ــجينة
ٔ
ٔ
داخلــه ،عــاجزة عــن اي ٕازعــاج .لقطــع الطريــق امــام مشــاريعها الســيئة،
ٔ
ٔ
والوقـ ــوف حـ ــاجزا امـ ــام تيهانهـ ــا المشـ ــؤوم ،ينبغـ ــي اكـ ــل الجسـ ــد الـ ــذي
ٔ
غادرتــه… غالفهــا القــديم… محــو الجثــة عــن طريــق اكلهــا ،يجعــل الــروح
ٔ
ٔ
تعترف بانه لم يعد هنـاك مـن داع لوجودهـا ،الن وظيفتهـا انتهـت بعـالم
ٔ
االحياء.".
ٔ
ٔ
لــدى قبائــل "كــابنكوا  "Capanaguasبامريكــا الجنوبيــة ،او لــدى
قبائــل "تابوييــا  "Tapuiasداخــل واليــة "باهيــا  – "Bahiaبالبرازيــل –
ٔ
ٔ
ٔ
اك ــل جث ــث الم ــوتى م ــن االق ــارب تحم ــي االم ــوات م ــن الض ــياع والتحل ــل
ٔ
ٔ
ٔ
البطــيء المــتعفن داخــل الت ـراب" :مــن االفضــل ان يســكنوا جســد احــد
ٔ
ٔ
االصدقاء بدل دفنهم في االرض الباردة" هذا هو شعارهم.
ٔ
علــى الضــفة االخــرى للمحــيط الهــادي نجــد مثــيال لهــذه الطقــوس عنــد
ٓ
ٔ
بع ــض القبائـ ــل االسـ ــيوية ،ففـ ــي سـ ــنة ١٨٤٠م حـ ــاول احـ ــد المبشـ ــرين
ٔ
ٓ
اليس ـ ــوعيين ٕاب ـ ــداء اس ـ ــتهجانه  -م ـ ــن االفت ـ ـراس االدم ـ ــي – الح ـ ــد زعم ـ ــاء
"الباتاك  "Batakبجزيرة سومطرة ،معبرا له عن مدى التقـزز الـذي يثيـره
ٔ
مثل هذا السلوك .فسال الزعيم "البدائي" رجل الكنيسة" :مـاذا تفعلـون
ٓ
ٔ
بابـائكم بعـد مـوتهم؟" اجـاب المبشـر" :نـدفنهم فـي التـراب حيـث يتحلــل
ٔ
الجســد مــن تلقــاء نفســه" ،فــرد عليــه زعــيم الباتــاك" :مــاذا لــدينا اغلــى مــن
ٓ
ٔ
ٔ
اجسادنا؟ ال شيءٕ .ان حب ابائنا هو الذي يـدفعنا لتقـديم اجسـادنا قبـورا
لهــم حتــى يحيــوا بــداخلنا .هكــذا ال يــتعفن رفــاتهم فــي الت ـراب وال يصــبح
فريسة للديدان".
ٓ
"االفت ـ ـ ـراس االدمـ ـ ــي" ٕاذن سـ ـ ــلوك يختـ ـ ــرق العديـ ـ ــد مـ ـ ــن الثقافـ ـ ــات
العالمية ،متخذا صورا ومظاهر متباينة ،ما بين الفعلي والرمزي ،وهكـذا
ٔ
ففيما ياكل عبدة ا ٕال لهة الهندية "كالي  "Kaliالمسـنين والمرضـى اعتقـادا
ٔ
ٓ
م ــنهم ب ــان ذل ــك يرض ــي اله ــتهم ،تق ــوم المس ــيحية عل ــى رمزي ــة س ــلوك
ٓ
ٓ
ٔ
"االفتراس االدمي"  -الذي ما يزال متبعا لحـد االن  -ذلـك ان سـر القربـان
ٔ
المقــدس ،فــي الكنيســة الكاثوليكيــة ،يكمــن فــي االعتقــاد فــي اكــل لحــم
المسيح وشرب دمه )الخبز والخمر(" .قال المسيح :فـي الحقيقـةٕ ،اذا لـم
ٔ
ٔ
تــاكلوا لحــم ابــن ا ٕالنســان ولــم تشــربوا دمــه ،فليســت فــيكم ايــة حيــاة.
ٔ
ٔ ٔ
فال ــذي ياك ــل لحم ــي ويش ــرب دم ــي ل ــه الحي ــاة الخال ــدة ،وان ــا اض ــمن ل ــه
ٔ
الخــالص يــوم الدينونــة ( Jean 6. 53-54) ".وقــال ايضــا" :خــذوا هــذا -
ٔ
الخبــزٕ -انــه جســدي" ) ، (1Corinthiens11. 23-24ثــم رفــع كاســه بعــد
ٔ ٔ
ٔ
ان ماله ،وقال" :هذا جسدي الذي اعطي لكم.(Luc. 22-19) ".
ٔ ٔ
ٔ
في "ا ٕالنجيل" ايضا نقرا بان المسيح قدم لحوارييه قطع الخبـز قـائال:
هيا كلوا ،هذا جسدي .ثم قدم الخمر قائال :اشربوه جميعإ ،انه دمي.
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ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ينبغــي علــى الطفــل اال ياكــل "قرينتــه ،نبتــة كانــت ام حيوانــا ،النــه يالقــي
ٔ
ٔ
الم ــوت المحت ــوم .والن ه ــذه القرين ــة ه ــي ثم ــرة ال تؤك ـل ،علي ــه اال يم ــس
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الشجرة التي تحملها .ذلك انه من ياكـل قرينتـه كمـن ياكـل لحمـه " .اكـل
ٔ
القرين ــة ،هن ــا ،وحس ــب المنظوم ــة الطوطمي ــة ،ه ــو م ــن قبي ــل "اك ــل
الــذات" ) (Autophagesالــذي وســعه االجتمــاعي ،ا ٕالثنولــوجي ،وعــالم
النفس كوسـتاس ناسـيكاس  ، Kostas Nassikasليشـمل ا ٕالضـراب عـن
ٓ
ٔ
الطع ــام ايض ــا :المض ــربون ع ــن الطع ــام ه ــم م ــن المفترس ــين االدمي ــين
ٔ
)ٕ (Autophagesاذ "كيف يمكنهم ان يسـتمروا فـي الحيـاة رغـم ٕاضـرابهم
ٔ ٔ
ٔ
عن اال كل؟" الجواب الضروري لذلك هـو انهـم يـاكلون ذواتهـم" :بطريقـة
ٔ
غير مرئية ،الصائم ياكل ذاته… يتغذى على لحمه الخاص".
ٔ
فــي الحــالتين )جــزر بــانكس وا ٕالض ـراب عــن الطعــام( "اكــل الــذات"
ٔ
مض ــمر ،لكن ــه ق ــد ينكش ــف ف ــي ح ــاالت اخ ــرى مث ــل الت ــي وقع ــت س ــنة
١٨٩١م ،مثال ،عنـدما عرضـت علـى البروفسـور كـارنيــي " Garnierحالـة
ٔ
ٔ
خاصــة" لدراســتها :اوجــين  ، Eugèneاجيــر بســيط ،عثــرت عليــه شــرطة
ٔ
الحراســة علــى كرســي عمــومي وفــي يــده مقــص يقطــع بــه اج ـزاء مــن ذراعــه
اليســرى ويبتلعهــا بــدمها .مشــاهدة فتــاة جميلــة بيضــاء البشــرة كانــت تثيــر
ٔ
ٔ
ٔ
شــبقه لدرجــة انــه يتمنــى اكلهــا ،لكنــه لــم يكــن ليفعــل ذلــك ابــدا ،فعوضــا
ٔ
ٔ
ٔ
عن اكلها ،كان يقطع االجزاء الناعمة البيضاء من ذراعه وياكلها.
ٓ
ٔ
نفهـ ــم مـ ــن كـ ــل هـ ــذا ،يـ ــا سـ ــيدي ،ان "االفت ـ ـراس االدمـ ــي" سـ ــلوك
ٔ
موضـ ــوعاني  . Objectalمـ ــا يحكـ ــم عليـ ــه "بالشـ ــذوذ" او "العاديـ ــة" هـ ــو
ٔ
الثقاف ــة الحاض ــنة ال غي ــر ،ق ــد يتخ ــذ اش ــكاال نمطي ــة عدي ــدة ،لك ــن ف ــي
ٓ
دراســتنا هــذه ســنعرض لتحليــل االفت ـراس االدمــي "الفعلــي" ،ولــن تكــون
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
لنا ايـة عالقـة باشـكاله "الرمزيـة" االخـرى .امـا "رمـوز السـلطة" التـي تـدفع
ٕاليــه فعديــدة ومتباينــة ،وســنحاول الكشــف عــن بعضــها مــن خــالل هــذا
الموضوع.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﻓﺘﺮاس اﻵدﻣﻲ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻠﺬة






حول اللذة.
ٔ
هيدون او لغز اللذة.
ٔ
هل تقبل ان تكون عشائي؟ )شهادات معاصرة(
هيدوني ة االفتراس :وصل بالماضي.

ﺣﻮل اﻟﻠﺬة

ٔ
*في االصل":الحكمة".

الرغبــة عــارض مــن عــوارض الــنفس التــي ترنــو ٕالــى تجــاوز حالــة مــن
ٔ
العــوز ال ــداخلي الج ــل الوصــول ٕالــى حال ــة مغــايرة مــن ا ٕالشــباع ،م ــع م ــا
يصاحب ذلك من انتشاء ومتعة .فهي ٕاذن حالة طبيعية مرافقة ل ٕالنسان
فــي ممارســاته اليوميــة .جهــاز مركــب مــن تفاصــيل وجزئيــات تزدهــر يوميــا
ٔ
وتنمــو فينــا نــزوات ع ـابرة او ملحــة .وككــل جهــاز عابــث لعــوبٕ ،فانــه قــد
ٔ
يتح ــول م ــن الطبيع ــة ٕال ــى الش ــذوذ بم ــا ان ــه ي ــوقظ داخلن ــا ح ــاالت م ــن
ٔ
التنــاقض المريــر التــي علينــا ان نحملهــا كمــا نحمــل الســرطانات الحميــدة
والخبيثة .هاهنا يختفـي لقيومنـا  Lyceumالسـري الغـامض ،الـذي يـزاوج
ٔ
ب ـ ــين دواخلن ـ ــا :احاسيس ـ ــنا ،مش ـ ــاعرنا ،طوياتن ـ ــا ...وخارجن ـ ــا :قيمن ـ ــا،
ٔ ٔ
ٔ
عاداتنا ،ثقافاتنا ...والن االمـر لـيس مقصـورا علـى مجـرد مشـاعر يمكـن ان
ٔ
ٔ
تتحقــق بايــة طريقــة كانــت ،بــل يتجاوزهــا لالصــطدام بالثقافــة ،فمســالة
ٕاشــباع الــنهم الــداخلي ٕاذن قــد تفجــر حــاالت ترفضــها "القــيم" )نناقشــها
ٔ
ٔ
كحالة تاريخية واقعـة دون ان نلتفـت ٕالـى زيفهـا او صـفائها( ،حـاالت مـن
السفالة والنذالة واالنحطاط.
ٔ
واضــح ٕاذن عبــر هــذا التقــديم ان الرغبــة نزعــة داخليــة فطريــة فينــا
ٔ
ٔ
تؤطرها وتحكمها ضوابط او قواعد خارجة عنا .هناك تعارض معقـول ،او
ٔ
ال معقــول – مــا شــاني بــذلك – بــين شــعور بــري مفــرط فــي بدائيتــه ،يريــد
ّٔ
ٔ
ان يحلق كالبجع دون قيـود ويسـتمتع فـي بحيرتـه كيفمـا شـاء وانـى شـاء،
ورقيــب اجتمــاعي ضــابط مهمتــه مالحظــة ،ومالحقــة ،تجــاوزات الطــائر
ٔ
المحل ــق الس ــابح ووض ــع الح ــواجز م ــن اج ــل تدجين ــه وترويض ــه .وه ــذا
ٔ
التعارض بالضبط هو ما يثير الشك والريبة بل والرهبة ايضـا ممـا يجـيش
فينــا مــن رغبــات تراودنــا باســتمرار لتحقيقهــا .تســائلنا مســاءلة حثيثــة ،ومــا
ٔ
ٔ
همهــا الحــواجز المدجنــة ،امــا نحــن فعلينــا ان نلتفــت كــل مــرة ٕالــى هــذه
ٓ
ٓ ٔ
ٔ
الح ــواجز قب ــل ان نجي ــب عب ــر "ال" اتن ــا او "نع ــم" اتن ــا ،لكنن ــا ،والح ــق
ٔ
يقـ ــال ،نجيـ ــب فـ ــي مناسـ ــبات عـ ــدة بـ ــنعم حيـ ــث يفتـ ــرض ان نقـ ــول ال.
نستسلم للرغبة الجامحة – ولو في سرية تامة – نستسـلم ونسـتكين ،ال
ٔ
ٔ
نتوانى عن وضع رؤوسـنا فـي حجرهـا وننـام ،الن الغوايـة كانـت اعتـى مـن
ٔ
الح ــواجز المحيط ــة ،فتنه ــار قب ــل ان تنقل ــب ض ــدنا وتطب ــق علين ــا عب ــر
ٓ ٔ
عــوارض الحــزن والكابــة ،اقصــد عبــر الضــمير المتفــاني فــي رفــع الحــواجز
ٔ
وتقويتها اكـثر كل مرة تنهار فيها.
ٔ
لهذا بالضبط نعتبر الرغبة من اشـد العـوارض ٕازعاجـا .تنمـو غرائزنـا
ٔ ٔ
وتســتفحل يومــا بعــد يــوم ،او بــاالحرى كــل يــوم رغبــات جديــدة مضــللة
ٔ
تــتقمص اشــكاال مختلفــة ،متباينــة ،بــل ومتناقضــة فينــا ومتناقضــة مــن
ٔ
ٓ
ٔ
شخص الخر ،ال يسلم منها اي كان ،حتـى الفالسـفة واالنبيـاء المفرطـون
ٔ
في المثل الزهدية لهم رغبـاتهم الماسـة .كـل منـا مسـكون بـافق ممتـد مـن
الغرائــز والنــزوات ،ممتــد ٕالــى درجــة قــد تصــيب بالــدوار ،وتجعلنــا نشــك
ٔ
ونرتاب في قدرة الضوابط القيمية ،اقصـد الحـواجز ،علـى ضـبطنا خاصـة
ٔ
ٔ
ٔ
واننــا نقوضــها باســتمرار ،وعلــى الضــمير ان يعيــد ترميمهــا باســتمرار ايضــا
ٔ
ٕاذا شــاء ان يبقــى يقظــا زاخـرا بالحيــاة ،فــي الحالــة التــي نمـارس فيهــا اللــذة
ٔ
ٓ
باســلوب م ـراء مخاتــل مضــلل ،حــين نمارســها فــي االنــات التــي نعيشــها
ق ٔ
دونما استحضار "لحرمة" المستقبل الطار  ،اي حـين نخـوض فـي رحـم
ٔ
الل ــذة عب ــر ال ــذنب .طي ــب ،وم ــا ال ــذنب ف ــي ذل ــك؟ ال ــذنب انن ــا اقترفن ــا
الذنب.
ترنــو الرغبــات ٕالــى ا ٕالشــباع ،وترنــو القــيم ٕالــى التطويــق ،وبقــدر مــا
ٔ
تحـاول االولـى االنفـالت والتحـرر للعـودة ٕالـى الحالـة الوحشـية المنطلقــة،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

"مستهتر ،متهكم ،عنيف،
ٔ
هكذا تريد اللذة* لواحدنا ان يكون.
ٔ
ٔ
ٕانها امراة ،وهي لن تحب ابدا ٕاال مقاتال".
نيتشه :هكذا تكلم زرادشت.

"ﻫﻴﺪون" أوﻟﻐﺰ اﻟﻠﺬة

א
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ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ﻫﻞ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺸﺎﺋﻲ؟
)ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺎﺻﺮة(

ٔ
فــي  ٣دجنبــر ٢٠٠٣م اعلنــت عــدة قنــوات فضـائية  -مــن بينهــا قنــاة
ٔ
"العربيــة"  -خبــر المهنــدس اال لمــاني الــذي نشــر ،قبــل ســنة مــن ذلــك،
 - ٨ديـ ــوجين الكلبـ ــي )٣٢٣-٤٠٤ق.م( مؤسـ ــس المدرسـ ــة الكلبيـ ــة )القائمـ ــة علـ ــى
ٔ
احتقار العادات والثقافة ونبذ الثروة والجـاه وكـل المتـع الحسـية .(...تجـري االسـطورة
ٔانــه عــاش داخــل برميــل .يحكــى ٔان ا ٕالســكندر وقــف ٔامامــه يومــا وقــالٔ " :انــا ا ٕالســكندر
ٔ
اال كبــر" ،فــرد عليــه الحكــيمٔ " :وانــا ديــوجين الكلبــي" .فقــال ا ٕالســكندر" :تمـ ّـن علـ ّـي مــا
ٔ
تشاء" ،فرد الحكيمّ " :
تنح من ٔامامي ،فانت تحجب عني ٔاشعة الشمس".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

تطمح الثانية ٕالى التطويق والتكبيل لنقلها ٕالى الحالة المدجنـة الوديعـة.
هــي لعبــة مشــاحنة ومشاكســة وتحــد ٕاذن ،فيهــا مــن الجســارة والعنــاد مــا
يجش ـ ـ ــم الف ـ ـ ــرد والمجتم ـ ـ ــع ع ـ ـ ــبء ثق ـ ـ ــيال كيم ـ ـ ــا يتوص ـ ـ ــال ٕال ـ ـ ــى ت ـ ـ ــوازن
نفساني/اجتماعي عصي المنال ،لكنه ضروري لتحقيق تعـايش – ملغـوم
ٔ
في النهاية – حتى لو اقتضى االمر سحق بعضهما بعضا.
ٔ
الرغبة المقرونـة باللـذة ،والمتماهيـة معهـا ،هـي المتـالق فينـا ،فـي
ٔ
صــقيعنا الخــاوي ،فــي حياتنــا الجليديــة المتعبــة البــاردة .علينــا ان نكابــد
ٔ
ٔ
ٔ
طــويال مــن اجــل اســتراق لحظــات منهــا ،الن مــن ســمات هــذا المتــالق،
ٔ
ٔ
ٔ
المتب ــاهي بتالق ــه ،ان ــه كلم ــا اوغل ــت ص ــحارانا الجليدي ــة ف ــي خوائه ــا ٕاال
وجشمها مزيدا من المكابدة لملء فـراغ صـغير فيهـا ،كلمـا تحققـت اللـذة
ٔ
ٔ
عبر السهل ٕاال واشرابت النفس ٕالى الصعب ،فاالصعبٕ ...الـى مـا ال قبـل
لهــا بــه .فالمتعــة التــي تتحقــق بامتيــاز هــي التــي تجعــل الــنفس مفتونــة بهــا
حتى الثمالـة ،حتـى لـو كانـت بعيـدة المنـال ،لتخـرق الحـواجز غيـر عابئـة
بها ...ربما ٕالى حين؟
ٔ
ي ٔ
ٔ
من سـمات هـذا المتـالق المتبـاهي ايضـا – ٕان كنـت ال تـدر – ان
ٓ
اناتــه قصــيرة ،قصــيرة جــدا ،فهــو كالشــهب العــابرة فــي ليالينــا الش ــتوية
ٔ
ٔ
ٔ
الطويلة ،وعلى اعيننإ ،ان هي ارادت االستمتاع بهـذا المـبهج المنيـر ،ان
ٔ ٔ
تبقى محملقة طويال في ديجورها الحالك القتناص واحد منهـا .والجـل ان
ٔ
ٔ
تطيــل متعتهــا بــه ،عليهــا ان ترافــق فاتنهــا المنيــر ٕالــى ان يتالشــى ويختفــي
ٔ
خلف االفق المعتم السادي.
ٔ
هات ــان الص ــفتان المميزت ــان ،اش ــد التميي ــز ،لل ــذة :ه ــي "الض ــالة"
التي ينبغي العثـور عليهـا ،وهـي "القصـيرة" التـي ينبغـي ٕاطالتهـا ،تنضـاف
ٔ
ٔ
ٕاليهمــا صــفة مــؤطرة اثرناهــا ســلفا هــي تقاطعهــا مــع الثقافــة ،مــع االوامــر
ٔ
ٔ
االجتماعي ــة :فلتبح ــث عـ ــن ض ــالتك ب ــاي صـ ــورة ش ــئت ،لتطفـ ــئ اوارك
ٔ
ٔ
المتــاجج فيــك طالمــا اســتطعت ،لكــن ال تــنس ايهــا الالهــث "الغافــل"
ٔ
الحواجز التي رسمتها لك الثقافة ،النك ٕان طلبتها عبـر نفـق ا ٕالثـم سـتجد
ٔ
وحشــين ضــاريين فــي انتظــارك عنــد طرفــي النفــق ،اعــدا بالضــبط لمثــل
ٔ ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
هذه الحاالت االثمة ،ولـيكن فـي علمـك ايهـا االثـم الالهـي انهمـا مـن اكـثـر
ٔ
االواب ــد قس ــوة وفظاظ ــة وش ــغفا بالتع ــذيب ،ب ــل ٕان س ــداهما ولحمتهم ــا
جبلتا منه...
ٓ ٔ
• لعلك خمنت االن ما اعنيه؟
• "الضمير" و"العقاب"؟
ٔ
• ذاك قطعا ما اعنيه.
ٔ
االول – الضــمير – وحشــك المتحفــز داخلــك ،المســتعد لنهشــك
ٔ
وتمزيقــك مــن الــداخل عبــر عــذابات تحيلــك عصــفا مــاكوالٕ ،ان مارســت
لـ ــذتك "الح ـ ـرام" فـ ــي س ـ ــرية .والثـ ــاني – العق ـ ــاب – وحش ـ ــك الخ ـ ــارجي
ٔ
المتوثب المسـتعد البتالعـك وهصـرك دونمـا رحمـة ٕان افتضـحت االعـين
ٕاثمك الممنوع.
ٔ
ٔ
الل ــذة لغ ــز اال لغ ــاز وس ــر االس ـ ـرار الم ــبهم المنغل ــق عل ــى العق ــل،
والجلي المنفتح على الحواس ،الغريزة التي تجهد نفسها لتحقيرنا والحـط
من ــا وت ــذكيرنا ،ك ــل م ــرة ،بض ــعفنا .ف ــي ض ــعفنا قوته ــا ،وف ــي انص ــياعنا
ٔ
جاذبيتها .عليها ان تشـحذ لهفتنـا وتـزين كـل مـا هـو شـاذ وغريـب حتـى لـو
كــان بشــعا كريهــا مــا دامــت تمســك عنــان عواطفنــا وتسوســها ٕاليــه دون
ٔ
ٔ
احت ـراس ودونمــا مراعــاة النحطاطــه او رفعتــه ،قدســيته او دنســه ،فهــذا
ٔ
ٔ ٓ
شان االخرين ،شان "الضمير" و"العقاب" .هـي الوسـواس الجـامح الـذي
ال يســتنكـف عــن ترديــد الزمتــه العابثــة ،وهمــا الديــدبان الكــابح الــذي ال

ٔ
ينف ــك ي ــذكر باحكام ــه المرعب ــة ،وا ٕالنس ــان الب ــائس الش ــقي س ــاحة ه ــذه
الملحمة الطاحنة.
وحــده "المبــاح" الخــالص النقــي ،الشــفاف ،المصــقول ...يتــيح لــه
هامشا يضيق ويتسع ،هامشا محفوفا بالحذر يرتع ويتلهى فيـه مـا شـاء لـه
ٔ
ٔ
ان يتله ـ ــى ،ش ـ ــريطة ان يحت ـ ــرس م ـ ــن ك ـ ــل ردة تش ـ ــده ٕال ـ ــى "ال ـ ــنجس"
ٔ
ٔ ٔ
المحظــور ،اي ان يعــرف كيــف يك ــتم نشــاطه المتــدفق االهــوج ،ويكبــت
عواطفــه المتفجــرة المحتالــة حتــى ال يقــع فــي فــخ الــنهم المنصــوب .هــذا
"المباح" وحده المسموح به ،كمقدار الدواء ،وكل تمرد جشع مشـؤوم،
ٔ
يهوي به اسفل سافلين ،حيث الكـفر واللعنة والجحيم.
ليس ـ ــت الرغب ـ ــة دائم ـ ــا انطالق ـ ــا ومرح ـ ــا ونش ـ ــاطا جس ـ ــديا مفعم ـ ــا
ٓ
بالحيويــةٕ ،اذ بــئس الرغبــة هــذه عنــد اخــرين يجــدون متعــتهم فــي كــل مــا
يغذي ــه الكس ــل والعزل ــة واالرتخ ــاء والن ــزوع ٕال ــى خم ــول "لذي ــذ" ،ل ــيس
ٔ
سـاذجا مبتـذال دائمـا كمـا يتخـيلن الـبعض ،بـل فيـه مـن ا ٕالبـداع واالصــالة
والسمو الفلسفي ما يعجز الغواية المتجسدة المقدسة عـن كـل مضـارعة،
ٔ
ٔ
٨
فتنكس ــر امام ــه مفلول ــة منكس ــة ،اقص ــد خم ــول "دي ــوجين" الحكـ ــيم
ٔ
المســتمتع تحــت اشــعة شمســه الدافئــة فــي بهــاء وســمو .هــذا الــذي تعــرف
على ذاته فلم تزده المعرفة ٕاال بهجة وتمردا وظفرا ،يحقـق متعتـه بنقـيض
مــا يمتعنــا ،بنظــرة متعاليــة مترفعــة ٕالــى غــنج "ا ٕالباحيــة" التــي تثيــر كــل
خليــة فينــا :فهــل مــن "ع ـراف" م ـراوغ يــدلني علــى طريــق واحــد ،وحيــد،
للذة؟
ٔ
تهــوى اللــذة ،وهــذه هوايتهــا المفضــلة الوقحــة ،شــق الــف طريــق
وطريـق :مســالك معوجـة ،دهــاليز مقفـرة ،ســبل خفيـة ...تفــتح كـل حــين
ٔ
ٔ
فــي ادغــال الــنفس البشــرية ،تــزعم كلهــا انهــا تهــدي ٕالــى الغبطــة ،حبلــى
ٔ
"بالس ــعادة" .ك ــل من ــا ي ــرى س ــعادته ف ــي مس ــلك ،س ــبيل ،او دهلي ــز...
ٓ
مختل ـ ــف ع ـ ــن االخ ـ ــرين .يس ـ ــلك ال ـ ــبعض طري ـ ــق التعف ـ ــف ،والحمي ـ ــة،
ٔ
ٓ
ٔ
والتامل ،والتطلـع "للحلـول" او "النرفانـا" ...بينمـا يسـلك اخـرون طريـق
الــدعارة وا ٕالدمــان وافتـراس اللحــوم )البشــرية؟( ...للوصــول ٕالــى هســتيريا
تفجــر النشــوة ...غرائــز مكــارة ،واعي ـة/ال واعيــة ،تســكننا ،تعشــش فينــا،
ٔ
ٔ
تستهوينا وتاسرنا ،لكن هل علينا ان نحمل كل هذه الغرائز علـى محمـل
الجد؟
ٔ
ٔ
ال تتعجل بالجواب ،لكن قبـل ان تجيـب التفـت ٕالـى االفـق الممتـد
ٓ
ٔ
خلف ــك ،اقص ــد الت ــاريخ المدي ــد بم ــد البص ــر ،ه ــذه اال الف المكوم ــة م ــن
ٔ
ٔ
االعــوام ،كــل لحظــة فيهــا تؤكــد لــك بالضــبط مــا تعرفــه بالعيــان ،اي هــذا
ٓ
ٔ
الذي يجري امام ناظريك االن .التفت ٕالى التـاريخ وسـتجد فيـه مـا تشـاء،
ٔ
ومــا ال تشــاء ،مــن الغرائــز المســطورة فيــه علــى قــدر اعــداد البشــر الــذين
شيدوا هيكله وما زالوا يشيدوه.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

صــفحة علــى ا ٕالنترنيــت يطلــب فيهــا ٕان كــان هنــاك شــخص يعــرض جســده
ٔ
ٔ
لال كل .وفعـال ّلبـى احـدهم الـدعوة وزار المهنـدس فـي بيتـه ،حيـث وجـده
ٓ
منهمكــا فــي ٕاعــداد وجبــة بشــرية لمــدعو اخــر .الــتهم المهنــدس ،وضــيفه،
ٔ
ٔ
الوجبة البشرية قبل ان يلتفت للضيف ويبدا في افتراس جديد.
ٔ
ٔ
ك ــاد ان يم ــر ك ــل ش ــيء "بس ــالم" ل ــوال ان "ريم ــة ع ــادت لعادته ــا
القديمة" :ا ٕالعالن علـى صـفحات ا ٕالنترنيـت .وفـي هـذه المـرة تقـدم خمسـة
ٔ
ٔ
ٔ
اشــخاص كلهــم مســتعدون لعــرض اجســادهم لالفت ـراسٕ ،اال ان الشــرطة
التي انتبهت للعملية تمكنـت مـن ٕايقافهـا قبـل التنفيـذ ،كمـا تمكنـت مـن
ٓ
ٓ
اكـتشاف اثار افتراس ادمي في بيت "المهندس".
ٔ
ٔ
المش ــكلة الت ــي اتض ــحت اثن ــاء المحاكم ــة تمثل ــت ف ــي ان الق ــانون
ٓ
ٔاال لماني ال يتوفر على نصوص ّ
تجرم "االفتـراس االدمـي" ،فاضـطر االدعـاء
ٔ
ٔ
العام لتوجيه تهمة "القتل" للمفتـرس ،لكـن محـامي الـدفاع اصـر علـى ان
ٔ
موكلـه لـم يقتــل ضـحيته )او ضـحاياه( مســتدال بظـروف القضـية وحيثياتهــا
ٔ
ٔ
التــي تؤكــد ب ــانهم قــدموا انفســهم ،وعــن طيــب خــاطر ،لموكل ــه ...وبع ــد
ٔ
جـدل حــاد حكمــت المحكمـة علــى المفتــرس اال لمـاني ب ١٥ســنة ســجنا،
يوم  ٢٩دجنبر .٢٠٠٣
ٓ
هذا ،حسب علمنا و ٕالى حدود تحرير هذه الدراسة ،اخر ما جد في
ٔ
ٓ
موضــوع "االفتـراس االدمــي" ،لكنــه لــن يكــون االخيــر علــى مــا نظــن ،كمــا
ٔ
ٔ
انــه لــيس االول علــى كــل حــال .فهــذه الحالــة ال تشــكل اســتثناء فــي تــاريخ
ٔ ٔ
القضاء ،الن ارشيفات المحـاكم تغـص بعشـرات القضـايا المماثلـة ،وفيمـا
يلي نماذج عنها:
 جـزار "ميلـووكي  :"Milwaukeeجيفـري دامـر Jeffrey Dahmer
 ٣١ ،سنة ،حكم عليه ب  ١٠٧٠سنة سجنا عـن  ١٥جريمـة قتـل
ارتكبهــا بــين ١٩٧٨م و١٩٩١م ،فــي ميلــووكي ،وقتــل فــي ســجن
ٓ
بورتاج  Portageمن طرف سجين اخر ،سنة ١٩٩٤م.
ٔ
ٔ
اتهمت ــه الس ــلطات اال لماني ــة بخم ــس ج ـ ـرائم قت ــل اخ ــرى ارتكبه ــا
خـ ــالل الثمانينـ ــات عنـ ــدما كـ ــان يعم ـ ـل مسـ ــاعدا طبيـ ــا ٕباحـ ــدى القواعـ ــد
ٔ
ٔ
االمريكية بالمانيا.
ٓ
كـ ـ ــان يفضـ ـ ــل قتـ ـ ــل الم ـ ـ ـراهقين خصوصـ ـ ــا الزنـ ـ ــوج واالسـ ـ ــيويين.
يخــدرهم ،يمــارس علــيهم الجــنس ،ثــم يخــنقهم .بعــد ذلــك يقــوم بقطــع
ٔ
ٔ
ٔ
اج ـزاء مــنهم واكلهــا .عنــدما اقتحمــت عليــه الشــرطة مخبــاه ،عثــرت علــى
العديد مـن العظـام والجمـاجم البشـرية وقطـع مـن اللحـم البشـري معلـب
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
فــي الثالجــة ،واج ـزاء اخــرى قيــد الطهــي) .عثــرت الشــرطة ايضــا علــى ايــاد
ٔ ٔ
ٔ
مقطوعــة وارجــل مجتمعــة فــي دلــو واحــد( ،امــا االعضــاء التناســلية )وهــي
المفضــلة لديــه( فعثــر عليهــا مجموعــة قــرب الســرير حيــث كــان يخلطهــا
ٔ
ٔ
بالنبيــذ االبــيض ،وقــد جهــز احــدها مــع الســلطة… مجمــوع مــا عثــر عليــه:
ٔ
احد عشر جثة مقطعة.
ٔ
ٔ
اعتــرف المجــرم اثنــاء المحاكمــة بانــه كانــت تدفعــه لــذة الحفــاظ علــى
ٔ
ٔ
عشــاقه بــالقرب منــه ،وقــال" :قتلــتهم النــي وجــدتهم جميلــين ،واكلــتهم
ٔ
ٔ ٔ
الني اردت الحفاظ على اجزاء منهم حية بداخلي".
 المفتــرس اليابــاني ٕايس ـيــي ســاكاوا  ٣٢ ،Issei Sagawaســنة،
ٓ
طالب اداب ياباني بباريز.
ٔ
قت ـ ــل واك ـ ــل ،ي ـ ــوم  ١١يوني ـ ــو ١٩٨١م ،طالب ـ ــة هولندي ـ ــة )ريني ـ ــه
هارتفلــت  ٢٥ René Harteveltســنة( ،تعــرف عليهــا فــي الكليــة
ٔ
واحبهـ ــا بجنـ ــون ،كانـ ــا يتبـ ــادالن الزيـ ــارات ،لكنهـ ــا كانـ ــت تـ ــرفض
ٔ
ممارســة الج ــنس معــه ،النه ــا لــم تبادل ــه الحــب نفســه ،بــل مج ــرد
بعــض المالطفــة والمجاملــة .فــي اليــوم المشــؤوم زارتــه فــي مســكنه

ٔ
حيــث قتلهــا ببندقيتــه ،وبعــد نصــف ســاعة بــدا فــي التهامهــا .اعتــرف
ٔ
ٔ
قــائال" :عنــدما بــدات بفصــل العظــام عــن اللحــم اكلــت الشــفتين،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واللســان ،ثــم ارنبــة االنــف ".اكــل هــذه االج ـزاء وهــو يحمــل منشــارا
كهربائيــا ويقطــع الجثــة حســب مــا ســيهيء مــن وجبــات ،وكــان بــين
ٔ
الفينــة واالخــرى يتوقــف عــن التقطيــع ويلــتقط بعــض الصــور .بعــد
ٓ
اعتقال ــه اعت ــرف ف ــي تعبي ــر مثي ــر ودقي ــق بافتراس ــه االدم ــي ،ق ــال:
ٔ
"كنـت ســعيدا ،كــان معـي كــل الحــق ،الن ذلـك كــان لذيــذا … منــذ
ٔ
م ــدة طويل ــة ك ــان ينت ــابني ش ــعور غري ــب :الرغب ــة ف ــي اك ــل ٕاح ــدى
ٔ
ٔ
الفتيات… اكل هذه الفتاة كـان تعبيـرا عـن ولهـي الشـديد بهـا .اردت
ٔ
ٔ ٔ
ان استشعر بداخلي حضور ا ٕالنسان الذي احببته".
ٔ
 ج ـ ـ ـزار روسـ ـ ــتوف  :Rostovانـ ـ ــدري تشـ ـ ــيكاتيلو Andrei
ٔ
 ،Tchikatiloالقـي القــبض عليــه ســنة ١٩٩٠م عــن عمــر ينــاهز ٥٦
سنة.
ٔ
تم تصنيفه من اخطر مجرمي القرن ٢٠م ،اتهم بالقتل واالغتصاب
ٓ
واالفتراس االدمي ،ما مجموعه  ٥٥جريمة قتل ،لكـن نظـرا لغيـاب
ٔ
ٔ
االدلــة تــم االحتفــاظ ب  ٥٢فقــط ٢١ :ولــدا ١٤ ،بنتــا ،اعمــارهم مــا
ٔ
ٔ
ب ــين  ٨و ١٦س ــنة ،و ١٧امـ ـراة بالغ ــة .تطل ــب االم ــر م ــن الش ــرطة
الروسية  ١٢سنة من البحث والتحقيق المضني .الرجل كـان يقتـل
ٔ
ويفت ــرس ك ــل س ــنة بــين  ٤و ٥اشــخاص .اش ــترك فــي التحقي ــق ٥٠
ٔ
خبي ـرا وبضــع مئــات مــن رجــال الشــرطة وتــم اســتجواب اكـثــر مــن
ٔ
ٔ
 ١٠٠ال ــف ش ــخص و ٥٠ال ــف مخت ــل عقلي ــا م ــع مئ ــات التحالي ــل
الدموية والسوائل المنوية… دون جدوى.
ٔ
 الرجــل – انــدري تشــيكاتيلو – كــان يحيــا حيــاة مزدوجــة ،ال تثي ــر
ٔ
ٔ
ادن ــى ش ــبهة :م ــن جه ــة ال ــزوج المخل ــص ،واالب الحن ــون ،والج ــد
ٔ
ٔ
الطيـ ــب ،الـ ــدكـتور فـ ــي الفلسـ ــفة واسـ ــتاذ اللغـ ــة واالدب الروسـ ــي،
)تخلى عن ذلـك سـنة ١٩٨٠م والتحـق بالخـدمات التقنيـة للسـكك
ٓ
الحديديــة( .ومــن جهــة ثانيــة ،القاتــل ،اكــل البشــر ،الــذي يري ــق
الدماء عند كل فرصة سانحة ،في كل مدينة يزورها.
له طقوس معينـة فـي التعامـل مـع ضـحاياه :يطعـنهم بالسـكين عـدة
ٔ
طعن ــات ث ــم يغتص ــبهم ،وبع ــد ذل ــك يق ــتلهم ،ث ــم يفص ــل االط ـراف ع ــن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االجســاد ،ويفــرغ االحشــاء قبــل ان يقطــع اللحــم .االج ـزاء المفضــلة لديــه
ٔ ٔ
هــي العينــان واللســان الــذي كــان يبتلعــه فــي الحــال .مــن عادتــه ايضــا ان
ٔ
يترك جثث ضحاياه فـي الغابـة ،لكـن قبـل ذلـك كـان يقطـع االجـزاء التـي
ٔ
ٓ
ٔ
ينــوي اكلهــا ،بعضــها كــان ياكلــه نيئــا ،بينمــا كــان يفضــل الــبعض االخــر
ٔ ٔ
مطهيا بالبهارات ،هذا كان شان االعضاء التناسلية مثال.
ٔ
كــان هادئــا طيلــة ايــام المحاكمــة ،بــل كـثيـرا مــا كــان يطــالع كـتابــا –
بــال مبــاالة – فــي الوقــت الــذي كــان فيــه االدعــاء العــام يعــرض الج ـرائم،
ويتحــدث عــن الــدماء واالغتصــاب واالفتـراس… فــي ٕاحــدى المـرات تنــاول
الكلمــة ،انتظــر حتــى خــيم الصــمت علــى القاعــة ،وقــال" :شــاهدت الفتــاة
ٔ
وســط الجمــوع ،قــدمت ٕاليهــا نفســي فقبلــت ان نتجــول علــى ضــفة النهــر،
ٔ
ٔ
ثــم وجــدنا انفســنا لوحــدنا .اخــذت الســكين ومزقتهــا ،ثــم شــققت بطنهــا.
ٔ
قطعت اللسـان – مـع االسـنان – وابتلعتـه…" قـال هـذا فـي هـدوء ،قبـل
ٔ
ٔ
ان يواصل بعد برهة صمت" :على العموم ،في مثل هذه االوقـات فقـط،
ٔ
ٔ
كنت اصل ٕالى كامل النشوة الجنسية" .اثبتت المحكمة جرائمـه ،وقتـل
رميا بالرصاص سنة ١٩٩٤م.
ٔ
 هـاملتون البـرت فـيش  ،Hamilton Albert Fishتـم ٕايقافـه سـنة
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
١٩٣٤م .اب السرة من ستة ابناء ،وجد لخمسة احفـاد ،عمـره ٦٤
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من يتتبع ابـن بطوطـة فـي رحلتـه ،يتوقـف عنـد محطـات ،منزويـة،
ٓ
ٔ
مــن "االفت ـراس االدمــي" .اوالهــا ،فيمــا رصــدنا ،فــي وصــف الغــالء الواقــع
ٔ
بــارض الهنــد ،حيــث يقــول )ص" :(٥٠١.حــدثني بعــض طلبــة خراســان
ٔ
ٔ
انه ــم دخل ــوا بل ــدة تس ــمى اك ــرورة ...فوج ــدوها خالي ــة ،فقص ــدوا بع ــض
ٔ
المنازل ليبيتوا فيه ،فوجدوا في بعض بيوتـه رجـال قـد اضـرم نـارا ،وبيـده
ٔ
ٓ
رجل ادمي وهو يشويها في النار وياكل منها ،والعياذ باهلل".
بعــد ذلــك يحكــي لنــا )ص (٥٤٣-٥٤٢.عــن الســحرة الجوكيــة الــذين
ٔ
ٓ
ي ـ ــاكلون االدمي ـ ــين ويش ـ ــربون دم ـ ــاءهم ب ـ ــبالد الهن ـ ــد ،وك ـ ــذا السـ ـ ـاحرة
ٔ
"الكـفتار" التي احضروها له وهو في منصب القضاء "وقالوإ :انهـا كـفتـار،
ٔ
ٔ
وقد اكلت قلب صبي كان ٕالى جانبها ،واتوا بالصبي ميتا")ص.(٥٤٤.
ٔ
ي ــذكر اب ــن بطوط ــة ايض ــا قص ــة مانس ــا موس ــى م ــع ق ــاض ل ــه م ــن
ٔ
البيضان ،يكنى ابا العباس ،غضب عليـه مانسـا موسـى "ونفـاه علـى بـالد
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
الكـفــار الــذين يــاكلون بنــي ادم ،فاقــام عنــدهم اربــع ســنين ،ثــم رده ٕالــى
ٔ
ٔ
ٔ
بلده ،و ٕانما لـم ياكلـه الكـفـار لبياضـه النهـم يقولـون ٕان اكـل البـيض مض ّـر
ٔ
ٔ
ٔ
النــه لــم ينضــج ،واالســود هــو النضــج بــزعمهم)".ص" :(٦٩٣.اكلــة بنــي
ٓ
ادم" هــؤالء هــم الــذين سيفصــل المستكشــف البرتغــالي "باتشــيكو" فــي
وصف وحشيتهم الحقا )في رحلته ١٥٠٨/١٥٠٦م( .
(Duarte Pacheco Pereira, 1508, Esmeraldo de situ orbis,
Edit. Lisbone, 1892, Livre II, Chap. 7.)/Trad. Fr. R.
Mauny, Bissau, 1956. .
ٔ
كمــا ذكــرهم ابــو الفــدا مــن قبــل )ق١٣.م( عنــدما وصــف بحيــرة كــورة
)بحيـ ــرة تشـ ــاد حاليـ ــا( التـ ــي كـ ــان يقطـ ــن حولهـ ــا قبائـ ــل البيـ ــدي Bidys
ٓ
ٔ
المشــهورة بــافتراس اللحــوم االدميــة )جغرافيــة ابــي الفــدا ،ج ،٢.القســم
ٔ
ٔ
االول( .ويشبههم سكان ساحل االنياب )ساحل العاج( ،الذين وصـفهم
ٔ ٔ
"لوايــي" ،خالل القرن ١٨م ،وذكر بانهم "اكـثر قبائل الزنـوج وحشـية...
ٔ
ٕانهم يقتنصون كل من يمر بارضهم من البيضان ويفترسوه ،كما ال ينجـو
ٔ
مـنهم جيـرانهم السـود ايضـا(G.Loyer, Relation du voyage au "...
) royaume d’Issyny, Paris, 1714, p. 97-99روايـة "لـوايــي" صـدى
لما اختصـره ابـن عبـد ربـه الحفيـد عنـدما ذكـر فـي وصـف المنطقـة" :ومـن
سار من مدينة كوكوا  -ببالد السودان  -على شاطئ البحر غربا انتهـى ٕالـى
ٔ
مملك ـ ـة يقـ ــال لهـ ــا الدمـ ــدم ،يـ ــاكلون مـ ــن وق ـ ــع ٕالـ ــيهم مـ ــن البيض ـ ــان".
)االستبصار ،ص(٢٢٥.
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ٔ
سنة .اعتبره االخصائيون حالـة غريبـة ،شـاذة ،فـي تـاريخ ا ٕالجـرام،
ٔ
ٔ
ٔ
الن ــه طب ــق عل ــى ض ــحاياه ك ــل م ــا يمك ــن ان يخط ــر ،او ال يخط ــر،
بالب ـ ــال .ال يع ـ ــرف بالض ـ ــبط ع ـ ــدد ض ـ ــحاياه ،ه ـ ــو نفس ـ ــه اعت ـ ــرف
ٔ
ٔ
للمحققــين ،بمائــة جريمــة ،رغــم انــه لــم يحــاكم ٕاال علــى  ١٦اثبتهــا
التحقيـق .طبيبـه النفسـاني الـدكـتور  Frederick Westhamالـذي
ٔ
كانــت لــه معــه اعترافــات حميمــة ،يقــول بــان الجـرائم تتعــدى ٤٠٠
ٔ
ٓ
جريمة ،مما يجعل هـذا المجـرم ،اكـل لحـوم االطفـال ،فـي مصـاف
ٔ
ٔ
اخطر المجرمين عبر كل االزمنة.
ٔ
كانــت لــه طريقــة واحــدة يكررهــا عنــد كــل جريمــة :يغــري االطفــال
ٔ
بقطــع الحلــوى والنقــود ،ثــم يقتــادهم ٕالــى دهــاليز المنــازل المهجــورة ،او
ٕالى بيتـه ٕان سـمحت الظـروف ،ثـم يشـلهم عـن الحركـة ويقـوم باغتصـابهم
ٔ
ٔ
قبل ا ٕالجهاز عليهم .فـي احيـان كـثيـرة كـان يعـذبهم عـدة ايـام قبـل قـتلهم.
ٔ
ٔ
ٔ
اعترف قائال" :كنت انتشي عندما اسمعهم يصرخون من اال لم".
عن ٕاحدى الحاالت  -حالة الطفل  - Billy Gaffneyيقول المجـرم:
ٔ ٔ
"ضربته حتى سال الدم من رجليه ،جذعت انفه واذنيـه ،وقطعـت الفـم
ٔ
ٔ
عبــر دائــرة كبيــرة مــن االذن ٕالــى االذن ،اقتلعــت العيــون مــن محاجرهــا…
ٔ
غ ــرزت الخنج ــر ف ــي ال ــبطن ث ــم وض ــعت فم ــي ف ــي الش ــق ال ــذي احدثت ــه
وشـ ــرعت فـ ــي امتصـ ــاص الـ ــدم وهـ ــو مـ ــا زال دافئـ ــا .بعـ ــد ذلـ ــك قطعـ ــت
ٔ
ٔ
ٔ
االطـ ـراف ،ث ــم فص ــلت الجس ــد واالرجـ ـل ع ــن الم ــؤخرة ،قطع ــت الـ ـراس
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
واالطراف وعدت ٕالى بيتي وانا احمل اللحم معي .االعضاء المفضـلة لـدي
هــي :العضــو التناســلي ،والكلــى ،وجــزء مــن المــؤخرة صــالح للشــواء فــي
ٔ
ٔ
ٔ
الفــرن قبــل اال كــل .حضــرت يخثــة  Ragoutبــاالذنين واالنــف وقطــع مــن
الوجـ ــه والـ ــبطن ،وض ـ ــعت البصـ ــل والجـ ــزر واللفـ ــت والمتـ ــبالت .كـ ــان
شهيا…".
ٔ
كــان يحمــل معــه دائمــا حقيبــة يســميها "ادوات الجحــيم" :منشــار،
ٔ
وساطور ،وسكين جزار لفصل اللحم عن العظام .وكان يقول بانـه يحـب
ٔ
اكـ ـ ــل اللحـ ـ ــم البشـ ـ ــري عنـ ـ ــدما يكـ ـ ــون القمـ ـ ــر بـ ـ ــدرا .وقـ ـ ــد حكـ ـ ــم عليـ ـ ــه
ٔ
ٔ
)ب  USAبعــد ان افقــد النــاس الثقــة بعلــم الــنفس عــدة شــهور( بــالموت
بالصدمة الكهربائية في  ١٦فبراير ١٩٣٦م.
 "ملك الشـعير" هكـذا لقبتـه الصـحافةNicolai Djoumageliev ،
ٔ
ٔ
اكـثر "المفترسين" شراسة .ضحاياه اكـثـر مـن خمسـين ،مـن بيـنهم
ٔ
اخته الصغرى ،استخدمهم ٕالعداد وجبات تقليدية كازاخستانية.
فـي موســكو ) ٕاحــدى ليــالي ينــاير ١٩٨١م( عــاد عــامالن ثمــالن ،مــن
ٔ
كـثــرة مــا تنــاواله مــن الفودكــإ ،الــى مقــر ســكناهما .فــدخال ٕالــى مــا ظنــا انــه
ٔ
ٔ
غرفتهم ــا حي ــث وج ــدا ق ــدرا كبي ــرة تغل ــي ف ــوق ن ــار الم ــدفاة .اقت ــرب اح ــد
ٔ
الســكارى مــن القــدر لينظــر بــداعي الفضــول مــا بــداخلها ،فلــم يلبــث ان
ٔ
صرخ وسقط مغميا عليه .اقترب زميله بدوره ثم اطل داخل القدر فوقـف
ٔ
ٔ
ٔ
جامدا كان ليس به قطرة دم واحدة :فداخل القـدر كـان هنـاك راس امـراة
ٔ
تحيط به بعض االشالء البشرية تسبح فـي حسـاء دام… "نيكـوالي" كـان
ٔ
ينتظر اصدقاءه للعشاء.
حض ــرت الش ــرطة بع ــد عش ــر دق ــائق ،فتش ــت الغرف ــة لتج ــد ،دون
عناء ،بقايا بشرية ،الكـثير من العظام ،داخل علب كرتونية ،بعضها مـا
زال به بعض اللحم.
ٔ
ٔ
ال ـراس داخــل القــدر كــان الم ـراة لقيهــا فــي الحديقــة ،شــربا الشــاي
وصعدت معه لغرفته لممارسة الجنس ،لكن لم يكن له رغبـة فـي ذلـك،
ٔ
ٔ
قتلها وبدا في طبخها الن اللحم البشـري ،يقـول نيكـوالي ،ينـتن بسـرعة.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔٔ
ٔ
"عنــدما اذبــح ام ـراة ،ابــدا اوال بشــرب الــدم ،الننــي ســمعتهم يقولــون بــان

ٔ
ٔ
ذلــك يطهــر الــنفس .بعــد ذلــك اقطــع النهــدين واقليهمــا ،فــذلك يعطيهمــا
ٔ
ٔ ٓ ٔ
ٔ
مـذاق الخنزيــر البـري .ثــم اطـبخ القطــع االخـرى بالتــدريج… انـا ال اكــل اي
ٔ
ام ـراة ،فقــط العــاهرات… لكــن كلهــن عــاهرات… ويجــب تخلــيص العــالم
منهن." ...
"ملــك الشــعير"" ،ج ـزار روســتوف"" ،المفتــرس اليابــاني"" ،ج ـزار
ميلووكي" ...هذا مجرد غـيض مـن فـيض )راجـع مالحـق هـذا الفصـل( ممـا
ٔ
تختزنـ ــه ارشـ ــيفات المحـ ــاكم فـ ــي هـ ــذا ا ٕالطـ ــار ،تتكشـ ــف عبرهـ ــا نمـ ــاذج
ٓ
ٔ
لمفترســين ادميــين ال يجــدون متعــتهم القصــوى ،لــذتهم )او هيــدونهم(،
ٔ
ٕاال بغــرز انيــابهم فــي اللحــم البشــري .ال شــيء غيــره يشــعرهم باالنتشــاء،
ٔ
ٔ ٔ
واحيانا اجزاء معينة فيـه هـي التـي تحقـق لـذتهم .هاهنـا "هيدونيـة" بـاكـثر
ٔ
مم ــا ص ــاغها ابيق ــور  Epicurusوطوره ــا لوكريتي ــوس  ، Lucretiusوعب ــر
عنها "التشاي" الكونفوشي :الجوهر الغارق في الرذيلـة والمستسـلم لكـل
ٕاغراء حسي .هاهنا "اللذة" ،اللذة فقط وال شيء غيرها.
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ٓ
ال ينفــرد ابــن بطوطــة ٕاذن برواياتــه عــن "االفت ـراس االدمــي" ،لكــن
شــهادته ،م ــع ذل ــك ،تبقــى متمي ــزة ب ــالنظر ٕالــى التفاص ــيل الغزيــرة الت ــي
قــدمها عــن الظــاهرة ،وخصوصــا عــن الطقــوس المرافقــة لهــا ،والتــي تشــبه
ٕالى حد بعيد ما يرد في ملفات القضاء التي عرضنا نماذج عنها سلفا.
ٔ
ٔ
يذكر )ابن بطوطة( بان "جماعة من هؤالء السـودان الـذين يـاكلون
ٓ
ٔ
ٔ
بن ــي ادم )ق ــدموا عل ــى منس ــا س ــليمان( ومعه ــم امي ــر له ــم ،وع ــادتهم ان
ٓ
ٔ
يجعلــوا فــي اذانهــم اقراطــا كبــارا ...ويلتحفــون فــي مالحــف الحريــر ،وفــي
ٔ
ٔ
بالدهم يكون معدن الذهب ،فاكرمهم السلطان ،واعطاهم في الضـيافة
ٔ
ٔ
ٔ
خادم ــة ،ف ــذبحوها واكلوه ــا ،ولطخ ــوا وج ــوههم واي ــديهم ب ــدمها ،وات ــوا
ٔ
ٔ
ُٔ
الســلطان شــاكرين .واخبــرت ان عــادتهم متــى مــا وفــدوا عليــه ان يفعلــوا
ٓ
ٔ
ٔ
ذلــك ،وذكــر لــي ع ــنهم انهــم يقولــون ٕان اطيــب م ــا فــي لحــوم االدميــات
الكـف والثدي) ".ص(٦٩٣.
ٔ
ٕان ا ٕالصرار الممنهج على "اال كل" هنا ،مع ما يرتبط به مـن طقـوس
ٔ
ٔ
)تلطــيخ االيــدي والوجــوه بالــدم /قــارن ذلــك مــع مــا كـتبنــاه عــن االعضــاء
المفضــلة للمفترس ــين وك ــذا ش ــرب دمــاء الض ــحايا ف ــي المبح ــث الس ــابق(
ٓ ٔ ٔ
يخفي نوعا من الحساسية المكبوتة/المتفجرة في نفـس االن ،الن اطيـب
ٓ
مــا فــي "االدميــات" :الك ــف والثــدي؟ فهــذا الســلوك ،يجرفنــا نحــو منطقــة
ٔ
مظلمة تحتاج ٕالى بعض التوضيح ورفع اللبس ،النهـا تورطنـا فـي "هويـة"
ٔ
الماكول؟
ٔ
ٔ
ال يع ــود اال ك ــل هن ــا  -رغ ــم اخ ــتالف محطات ــه  -لرم ــز االنتق ــام ،الن
ٔ
ٔ
هوية الفريسة ليست من االعداء .كما ان رمز الجوع ال يمكنـه تبريـر مثـل
هــذا الســلوك "االحتفــالي" .فالســلطان ،و ٕاكرامــا للضــيف ،يقــدم فريســة
ٔ
بش ــرية )انث ــى( .والض ــيف يف ــرح به ــذا المس ــتوى المرم ــوق م ــن الحف ــاوة،
ٔ ٔ
فــيلهج لســانه بشــكر الســلطان .تمامــا كمــا لــو ان االمــر قــد انصــاع لضــوابط
اجتماعيــة/نفســانية محبوكــة تحــدد لكــل طــرف اختياراتــه وواجباتــه :اللــذة
ٔ
هنــا متعــة متبادلــة تؤطرهــا الرغبــات والواجبــات ،فالســودان "اكلــة بنــي
ٓ
ٔ
ادم" قــد ادوا مــا علــيهم مــن التزامــات تجاريــة )جلــب الــذهب للســلطان(
ٓ
ٔ
ورغبــاتهم االســتمتاعية تــتلخص فــي احتفــال اكــل االدمــي .رغبــاتهم هــذه
بالنسبة للسلطان التزامـات :واجـب الحفـاوة بالضـيف يعنـي تقـديم وجبـة
ٓ
"االدمــي" ،ومتعتــه تكمــن  -فضــال عــن العائــد التجــاري الــذهبي -فــي رؤيــة
هذا المشهد الغريب/الطريف ،الذي يعجز هو وقبيله عـن فعلـه ،والـذي
ٓ
يــتلخص فــي االدمــي الــذي لــه هــذه القــدرة الغريبــة التــي تشــذ عــن ســنن
ٓ
ٓ ٓ
الخلق ،قدرة االدمي على "افتراس" ادمي اخر ،فقط للمتعـة) .تمامـا كمـا
ٔ
ٔ
كــان يجــري فــي حلبــات المصــارعة الرومانيــة :القتــل مــن اجــل القتــل ،او
ٔ
ٔ
ٔ
باالحرى من اجل متعة االسياد(.
الــدافع المحــرك المنصــوص عليــه هنــا  -ضــمنيا فــي المحــيط الــذهني
ٓ
ل ٕالخباري -مختلـف تمامـا عـن الـدافع فـي الظـرف االخـر الـذي يسـتوجب،
ٓ
ٔ ٔ
او ب ــاالحرى يجي ــز ،افت ـراس االدم ــي ،ونقص ــد ب ــه ظ ــرف المجاع ــة )ال ــذي
ٔ
سـ ــنعرض لـ ــه الحقـ ــا( .وكمـ ــا ان الـ ــدافع مختلـ ــف "فاللحظـ ــة" التاريخيـ ــة
ٔ
ٔ
للسلوكين مختلفة ،رغم ان فعل اال كل واحـد" ،اللحظـة" التاريخيـة هنـا
)فـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــال اللـ ـ ـ ـ ـ ــذة( سـ ـ ـ ـ ـ ــريعة ،قصـ ـ ـ ـ ـ ــيرة ،تعبـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــلوك
ٓ
انــي/دمــوي/حاســم/عنيــف/متغطــرس/عــدواني ...بينمــا "اللحظــة" هنــاك
ٔ
)ف ــي ح ــال الج ــوع( بطيئ ــة ،طويل ــة ،تعب ــر ع ــن س ــلوك مت ــان /مت ــردد/
مضطر /كاره....
ٔ
واقعــة االفت ـراس فــي الحالــة االولــى اختيــار ،وفــي الثانيــة اضــطرار،
ٔ
وفائض عن الحاجة القول بان الحـالتين ،ومـن ثـم ا ٕالحسـاس المشـخص

المتوثــب عنهمــا ،يقفــان علــى طرفــي نقــيض .هــذا التفــاوت المســجل علــى
مستوى ا ٕالحساس الداخلي:
ٕاغ ـراء ← لــذة ← راحــة مــن جهــة ،وانتبــاذ ← اقت ـراف ← عــذاب
مــن جهــة ثانيــة ،يحيلنــا علــى منظومــة ســلوكية/ثقافيــة لــدى كــل مجموعــة
بشرية ،هي القادرة ،وحدها ،على فك شيفرة هذا التناقض الغامض.
ٔ
ٔ
المع ــروف انن ــا نتح ــدث ع ــن "اال ك ــل" – فع ــال وممارس ــة – ونح ــن
ٔ
نعني به عملية المضغ والبلع و ٕافنـاء الطعـام مـن اجـل بقائنـا نحـن ،دون
ٔ
ٔ
ان نقــف فــي الغالــب علــى فعــل اال كــل كممارســة مرحليــة دقيقــة ٕاال فيمــا
ن ــدر .وحال ــة "الم ــا ن ــدر" هات ــه ه ــي الت ــي تهمن ــا ف ــي موض ــوعنا ه ــذا .ف ـ ٕـاذا
ٔ
استحض ـ ـرنا المقص ــود م ــن "اال ك ــل" فهمن ــا المغ ــزى م ــن ه ــذا التميي ــز،
ٔ
وتجنبنــا الوقــوع فــي الخلــط بــين وضــعيتين متبــاينتين رغــم ان "الفعــل"
واحد.
ٔ
الوضعية االولى تتكون من حالتين متعاقبتين مترابطتين ،تترتـب
ٔ
ٕاحــداهما عــن االخــرى بــالقوة الجبريــة للطبيعــة :ففعــل البقــاء يترتــب عــن
ٔ
ٓ
فع ــل اال ك ــل ،العملي ــة فيزيقي ــة متالزم ــة و ٕالزامي ــة ف ــي ان واح ــد ،بينم ــا
الوض ــعية الثاني ــة تتك ــون م ــن ح ــالتين مت ـزامنتين بينهم ــا ارتب ــاط حس ــي
ٔ
مــتالزم ال ٕالزامــي ،ففعــل المتعــة واالنتشــاء او "اللــذة" يت ـزامن مــع فعــل
ٔ
اال كل ،والعملية شعورية متالزمة ال ٕالزامية قطعا.
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
اتضح االن ،فيما نعتقد ،ان موضوع افتـراس االدمـي )نمـوذج اكلـة
ٔ
ٓ
بنــي ادم( ال عالقــة لــه بالوضــعية االولــى ،الفيزيقيــة ،بــل يــدخل ضــمن
ٔ
الوضعية الثانية في قاموسنا التصنيفي لال كل ورموزه.
ٔ
اال ك ــل المن ــوه ب ــه هن ــا فع ــل افتـ ـراس بامتي ــاز ،ش ــبيه ٕال ــى ح ــد م ــا
بافتراس ٕاناث بعض العناكب للذكور بعد عمليـة التـزاوج .يسـجل الرحالـة
ٔ
ٔ
المغربي ،على لسـان احـد رواتـه ،ان الجـنس المفضـل لهـؤالء السـودان،
ٔ
ٔ
هــو االنثــى الناهــدة ،الن المتعــة – متعــة االفتـراس – ال تتحقــق كاملــة ٕاال
بافتراس الكـف والثدي ،ال وصول لحالة االنتشاء القصوى ،حالة الوجـد
ٔ
ٔ
ٔ
الت ـ ــام ،دون افت ـ ـراس االعض ـ ــاء المنشـ ــودة ،او جـ ــزء منه ـ ــا عل ـ ــى االق ـ ــل.
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
محظوظ من تتهيا له فرصة افتراس ادمي ،انثى ،كـفها او ثديها بالـذات...
هـ ــل هـ ــي حالـ ــة مـ ــن ا ٕالدمـ ــان؟ وهـ ــل هـ ــذا يسـ ــاعدنا علـ ــى فهـ ــم سـ ــلوك
ٓ
"المفترسين االدميين" الذين يعيشون بيننا فـي الوقـت الـراهن ،والـذين
قدمنا نماذج عنهم في المبحث السابق؟
ٔ
ربمــا ،لكــن مــن الصــعب ان نقطــع ،بكامــل الثقــة ،بــالجواب .رغــم
ٔ
ٔ
ان االعتبارات الشمولية على االرجح تجنح نحو ا ٕالجابـة بالموافقـة ،تمامـا
ٔ
ٔ
كمدمن نوع معين من المخدرات او السجائر ...قد يقبل على اي نـوع فـي
حاالت معينة ،لكن متعتـه الكاملـة ال تتحقـق ٕاال بحضـور نوعـه المفضـل.
ويمكن طبعا وضع الحالة فـي بعـدها الزمنـي المتكـرر ،ممـا يتطلـب تكـرار
ٔ
ٔ
الس ــلوك كلم ــا تك ــرر الت ــوتر والرغب ــة ،وكلم ــا الح ــت حال ــة القل ــق ،او م ــا
نســميه "الجــوع النفســي" الــذي ،بحكــم ماهيتــه ،يســتدعي افتعــال جملــة
ٔ
من الطقوس والسلوكيات )تلطيخ االيدي والوجوه بالدم( ،با ٕالضـافة ٕالـى
ٔ
شحنة االفتراس المادي لتحقيق "شبع نفسي" ايضا.
ٔ
تتــاجج الرغبــة وتتقــد ،بازديــاد مــا نعتنــاه "بــالجوع النفســي" ،وكلمــا
ٔ
ٔ
ازدادت الرغبـ ــة تاججـ ــا وتوقـ ــدا كلمـ ــا كانـ ــت النكهـ ــة الـ ــذ عنـ ــد حصـ ــول
االفتراس.
تقدم قضية االفتراس هنا – في مشروعنا المستند ٕالـى مجموعـة مـن
ٔ
ٔ ٔ
الرم ـ ــوز – عل ـ ــى انه ـ ــا اداة لتحقي ـ ــق "الل ـ ــذة" ،او ٕاذا عكس ـ ــنا الموق ـ ــف،
ٔ
للحصــول علــى ســبب ومســبب نقــول بــان رمــز "اللــذة" تــم تنصــيبه فــي
تحليل هذه الواقعة التاريخيـة بالـذات – وغيرهـا ممـا تشـابه معهـا – لكـي
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ٔ
يكــون مســؤوال عــن تفســيرها ،وهــي مســالة قــد تستعص ـي علــى الخطــاب
التــاريخي التقليــدي فــي صــورته المكـثفــة المثقلــة بالعناص ــر الفاعلــة مم ــا
يـ ــؤدي ٕالـ ــى تعـ ــويم التفسـ ــير فـ ــي النهايـ ــة وبالتـ ــالي سـ ــيادة ا ٕاليحـ ــاء علـ ــى
الملموس.
ٔ
ٔ
اجـل" ،رمـوز السـلطة" ايضـا قـد تتفاعـل ٕالنتـاج حـدث تـاريخي مـا،
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تفاعله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تفاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التعميم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
السياس ـ ــية/االقتص ـ ـ ـادية/االجتماعي ـ ــة ...الت ـ ــي درج التحلي ـ ــل الت ـ ــاريخي
ٔ
التقليـ ـ ــدي علـ ـ ــى اسـ ـ ــتعمالها كميكنزمـ ـ ــات لتفسـ ـ ــير االحـ ـ ــداث والوقـ ـ ــائع
ٔ
التاريخيــة .تفاعــل "الرمــوز" الــذي نعنيــه يشــبه تفاعــل الجينــات مــن اجــل
ٕانت ــاج البروتين ــات ف ــي الم ــادة العض ــوية ،بص ــورة محكم ــة البن ــاء متقن ــة
ٔ
الهيكلــة ،تبــدو – لشــدة ٕاتقانهــا – مســتعدة الســتيالد او تكـرار ذاتهــا فــي
ظرفيــات ووضــعيات مختلفــة ،هكــذا فاللــذة مــثال تختــرق الزمــان والمكــان
ٔ
ٔ
الستعادة فعل االفتراس في ازمنة وامكنة مختلفة.
ٔ
ليس من قبيل الصدفة ان يروي الرحالة المغربي – ابن بطوطة –
ٓ
ٔ
قصة القاضي المنفي ببالد "اكلة بنـي ادم" ،قـد تكـون القصـة كلهـا ملفقـة
مختلقة ،لكن ما يشدنا ٕاليها هو جزء القصة الذي يحكي عـودة القاضـي،
ٔ ٔ
بعد اربعة اعوام ،من منفاه حيا يرزق؟
عبر تدقيق الخط البياني للرواية يفضي التحليل في النهاية ٕالـى رمـز
ٔ
ٔ
ٔ
"اللــذة" :االبــيض )يســاوي( غيــر اللذيــذ )اي( الــذي ال يؤكــل لحمــه ،اكـثــر
ّ ٔ
مضر باالبدان؟
من ذلك هو
ٔ
قلنــا بــان "اللــذة" تختــرق الزمــان والمكــان الســتعادة فعــل االفتـراس
ٔ
ٔ
في ازمنة وامكنة مختلفة ،تتجسد مرة فـي بـالد السـودان )بـالد الغابـات(
ٔ
فــي ك ــف وثــدي وانثــى ،بينمــا تســطو فــي التلنــك )بــبالد الهنــد( علــى قلــب
ٔ
صــبي .كلمــا تعلــق االمــر باللــذة ،تعلــق بالخصــوص بمنظومــة "عضــوانية"
قائمــة ب ـذاتها ال منــاص مــن افتراســها حتــى تكـتمــل النشــوة :ك ــف وثــدي
ٔ
ٔ
وانثى بالسودان ،قلب وصبي بالهند )نثير هنا للمقارنة مفهـوم "التـاثير"
Affectivitéعنـد كـانط ") E Kantنقـد ملكـة الحكـم" ١٧٩٠م( بمعنـى
ٔ
ٔ
الصفة التي تملكها االشياء للتاثير على الحواس(.
ســلوك االفت ـراس ممــنهج ٕاذن فــي الحــالتين )جماعــة الس ــودانيين
ٓ
ٔ
"اكلـ ــة بنـ ــي ادم" وطائفـ ــة السـ ــحرة "الكـفتـ ــار"( فهـ ــل مـ ــن معنـ ــى له ـ ــذه
ٔ
ٔ
االختيارات المدققة حول الفريسة واعضائها المفضلة بالدرجة االولى؟
ٔ
واضــح ،بمــا فيــه الكـفايــة ،اال عالقــة نوعيــة بــين الصــبي )بـ ٕـاطالق(
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واالنثى ) ٕباطالق ايضـا( ،بـين القلـب والثـدي ...اي ان االعضـاء ،او حتـى
ٓ ٔ ٔ
الفرائس ،ليست مفضلة لـذاتها ،لميـزة فيهـا ،بمعنـى اخـر ان االنثـى ،وال
ٔ
ٔ
حتــى كـفهــا او ثــديها ،يعنــي شــيئا "للكـفتــار" ،كمــا ان الصــبي ،بقلبــه ،ال
يعنــي شــيئا "للســودان" ،صــحيح هــو فريســة ،تؤكــل نعــم ،لكنهــا ليســت
ٔ ٔ
مفضلة هنا ،كما ان االنثى ليست مفضلة هناك.
ٔ
ٔ
نخل ــص ٕاذن ٕال ــى ان نوعي ــة الفريس ــة ،ونوعي ــة اعض ــائها المحقق ــة
ٔ
ال كبر قدر من اللـذة ،مصـاقبة لمنظومـة ثقافيـة تـرتبط "بالـذوق الجمـاعي
العام" :فكمـا تفضـل بورجوازيـة هونـغ كونـغ رؤوس القطـط ،يفضـل عليـة
ٔ
االت ـراك مــخ القــردة الطــازج ،وبينمــا يفضــل الفرنســيون فخــذ الضــفادع،
ٔ
ٔ
تفضل بعض ساكنة شمال افريقيا اكل الحلزون ،وهكذا ...فما يصح هنا
ٔ
ال يصـ ــح هنـ ــاك بالضـ ــرورة ،رغـ ــم ان الرمـ ــز الموحـ ــد الجـ ــامع واحـ ــد هـ ــو
ٔ
"اللذة" ،والفعل واحد ايضا هو "االفتراس".
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
علــى ان االمثلــة المقدمــة هنــا ،ال تعــدو ان تكــون امثلــة ٕالبـراز شــكل
ٔ
الــذوق الجمــاعي العــام ،وال مجــال لمقارنتهــا بموضــوع بحثنــا ،لــيس الن
ٔ
ٔ
نوع الحلزون يختلف عـن نـوع الضـفادع او القـردة او القطـط ...فقـط ،بـل

ٔ ٓ
ٔ
ٔ
وايض ـ ــا ،وه ـ ــذا ه ـ ــو الج ـ ــوهري واالساس ـ ــي ،الن االدم ـ ــي ه ـ ــو الفريس ـ ــة
ٓ
والمفترس في نفس االن.
ٔ
ٔ
ٔ
الحاصــل ٕاذن اننــا نتموقــع امــام ســلوك تــاقلم مــع منظومــة ثقافيــة
ٔ
انتقائية .يبدو االفتراس في حالة التلنك ممـارس فـي سـرية تامـة ،رغـم ان
طائفــة "الكـفتــار" معروفــة لــدى عمــوم ســكان الهنــد بهــذا الســلوك ،بينمــا
ٔ
يب ــدو ف ــي حال ــة الس ــودان علني ــا ومفض ــوحا ،ب ــل وبت ــواطئ وت ــاطير م ــن
ٔ
ٔ
الس ـ ــلطة ذاته ـ ــا ،فيج ـ ــاهر اال كل ـ ــة بس ـ ــلوكهم ويش ـ ــددون عل ـ ــى االعض ـ ــاء
المفضــلة لــديهم .فالعمليــة هنــا معتــادة ومتكــررة ومتــواترة حســبما نــص
ٔ
عليـه الرحالــة المغربــي .وبمـا ان نفــس الرحالــة هــو الـذي قــص علينــا ،وهــو
ٔ
ٔ
قــاض بالهنــد ،خبــر المـراة "الكـفتــار" ومــن قبــل قصــة الرجــل الــذي ياكــل
ٔ
ٓ ٔ
االدم ــي اثن ــاء مجاع ــة ،فلعلن ــا ل ــن نبع ــد ع ــن الص ــواب ٕاذا اس ــتنتجنا ان
ســلوكيات الرحالــة قــد تعــدلت مــع الوقــت وكـثــرة التجــوال .شــاهدنا علــى
ٔ
ٔ
ذلك التغير الذي طـرا عليـه فـي اسـلوب الحكـي ،فبينمـا يخـتم قصـته عـن
ٔ
الرجل اثناء المجاعة – وهو القاضـي كمـا سننصـص علـى ذلـك الحقـا عنـد
تحليــل رمــز الحاجــة – باالســتعاذة بــاهلل مــن ســلوك االفت ـراس ،يعــرض
علينــا بع ــد ذلــك قص ــة "الكـفتــار" وق ــد تحول ــت فــي ذهن ــه ٕالــى م ــا يش ــبه
ٔ
ٓ
"المــالوف" ،ثــم – وبعــد ســنين عديــدة وفــي مجــال اخــر – يــروي لنــا مــا
ٔ
ٓ
ٔ
شــاهد ،ومــا قــص عليــه ،بــبالد الســودان عــن اكلــة بنــي ادم ،واالســلوب
ٔ
هذه المرة اميل ٕالى الطرفة واالستفاضة في ا ٕالمتاع.
ٔ
ٓ
ال يتعلــق االمــر ٕاذن بمجــرد افتـراس ادمــي ،بــل هنــاك تطلــع مشــرب
باالنتقائيــة لتحقيــق اللــذة الكاملــة ،لــذا ينفــرد الس ـلوك با ٕالحالــة علــى مــا
ٔ
ٔ
يمكــن نعتــه "بــاخص االخــص" المنبــث عبــر الثــدي والك ــف ،والمرتكــز
ٔ
عل ــى طق ــوس معين ــة تعك ــس ه ــذه الخصوص ــية" .ف ــاالعم" ه ــو افت ـ ـراس
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٓ ٔ
ٔ
االدمــي ،و"االخــص" هــو ان يكــون هــذا االدمــي انثــى ،و"اخــص االخــص"
ٔ
ه ــو افت ـراس ث ــديها او كـفه ــا بال ــذات ،م ــع م ــا يرافق ــه م ــن تلط ــيخ الوج ــوه
ٔ
ٔ
وااليدي بدم الفريسة .فماذا يعني هـذا التسلسـل فـي المراتـب؟ وعلـى اي
ٔ
منطق يستند ليتحقق على ارض الواقع؟
ٕاذا ع ـ ــدنا ٕال ـ ــى ال ـ ــوراء قل ـ ــيال ،ف ـ ــي قـ ـ ـراءة اس ـ ــتطالعية لم ـ ــا س ـ ــجلنا
ٔ
بخصوص واقعة االفتراس ببالد السودان ،امكننـا رصـد عناصـر ا ٕالجابـة،
ٔ ٔ
او الجل توخي الدقة ،عنصري ا ٕالجابة:
ٔ
اوال :فـ ــي مـ ــدلول مـ ــا نعتنـ ــاه "بالـ ــذوق الجمـ ــاعي العـ ــام" نكـتشـ ــف
ٔ
خطاطــة التسلســل فــي مســتويات اللــذة .وســنرى عنــد حــديثنا عــن "الثــار"
ٔ
ان هناك مستويات للشعور تتحقق وترصد من خالل السلوك.
ٔ
ٔ
ٔ
ثانيا :ال يتعلـق االمـر بـافتراس اسـتثنائي او ظرفـي كحالـة المجاعـة او
ٔ
الثار مثال ،بل بحالة متكررة متجددة حصلت على اعتـراف رسـمي وتزكيـة
ٔ
سلطانية ،فاصبحت تنعم بالتموين والحمايـة ،وهـي لـذلك ال تتـورع عـن
ٔ
ٔ
ٔ
المج ـ ــاهرة ب ـ ــاالفتراس ،وال يفت ـ ــا المفترس ـ ــون يط ـ ــالبون ،او عل ـ ــى االق ـ ــل
ٔ
ينتظــرون "الوليمــة" عنــد كــل زيــارة.امــا المجتمــع الــذي يقــع فيــه االفتـراس
ٔ
ٔ
فال يعبا بالتبرؤ منه او رفضه مع ما يواكب ذلك من "ال مباالة جماعية".
هــذه ثنائيــة الجــواب الثابتــة ،التــي شــرعت ونفــذت للســلوك بــبالد
ٔ
ٔ
الســودان ،بينمــا يختلــف االمــر قلــيال بــبالد التلنــك ،بحكــم ان االفت ـراس
ٓ
غير مشرعن له من طرف السلطة ،لذلك فهو المضمر/المكشـوف فـي ان
ٔ
واحد ،المستتر عبر ممارسات "الكـفتار" ،المتك ّـثر بكـثرتهم ،وهو الجـل
ذلــك مكشــوف للعمــوم ،مســتعص علــى البتــر رغــم انكشــافه ،جــاثم علــى
ٔ
ٔ
ٔ
المجتمــع ،متــربص بقلــوب اطفالــه ،كانــه قــدر محتــوم ،واقصــى مــا يمكــن
ٔ
ان يقـ ــوم ب ـ ــه المجتم ـ ــع ك ـ ــرد فع ـ ــل ،ه ـ ــو اللج ـ ــوء للقض ـ ــاء ،بع ـ ــد وق ـ ــوع
ٔ
"االفت ـراس" ول ــيس قبل ــهٕ ،الن ـزال العق ــاب عل ــى "الج ــاني" .وبم ــا ان ه ــذا
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ٔ
الجــاني لــيس نشــازا ،حالــة شــاذة ،بــل طائفــة معروفــة – تزاحمهــا احيانــا
ٔ
ٔ
علــى الســلوك نفســه طائفــة اخــرى معروفــة ايضــا هــي "الجوكيــة" – فـ ٕـان
المجتمع يقنع نفسه "بالنسيان" ،في انتظار افتراس جديد.
ٓ
ٔ
"اكل ـ ــة بن ـ ــي ادم" ف ـ ــي ب ـ ــالد الس ـ ــودان ال يتورع ـ ــون ع ـ ــن المج ـ ــاهرة
ٔ
بس ـ ــلوكهم ام ـ ــام الجمي ـ ــع ،فس ـ ــلوكهم اكـتس ـ ــب الش ـ ــرعية م ـ ــن المجتم ـ ــع
والسـ ــلطة الرسـ ــمية" .طائفـ ــة الكـفتـ ــار" فـ ــي بـ ــالد الهنـ ــد ،معروفـ ــة لـ ــدى
ٔ
الجميــعٕ ،اال انهــا ال تجــرؤ علــى المجــاهرة بســلوكها ،فهــي ال تملــك الشــرعية
ٔ
ٔ
ٔ
ٕالظهــاره علــى المــال .مــن هنــا ،علينــا ان نــدرك ان مــا يمنــع "المفترســين"
ٔ
المعاصــرين  -الــذين يعيشــون بيننــا  -علــى الظهــور )تنظــيم انفس ـهم فــي
جماعات معروفة( هو خـوفهم مـن العقـاب ال غيـر :فسـلوكهم غيـر مشـرعن
له من طرف مجتمعاتهم الحاضنة.
لكــن فــي الهنــد كمــا فــي الس ــودان ،كمــا فــي وقتنــا ال ـراهن ،ورغــم
االختالفــات الهيكليــة فــي تشــييد الســلوك ،فـ ٕـان الســمة القــارة الدالــة علــى
ٔ
الــدافع او الحــافز ،تحيــل علــى رمــز "اللــذة" .اشــتقاق الســلوك فــي جميــع
الحاالت واحد ،رغم اختالف المجتمع الحاضـن ،رغـم اخـتالف التـوترات
الظرفيـ ــة ،رغـ ــم النفـ ــور الجمـ ــاعي المترائـ ــي ،كالس ـ ـراب ،خلـ ــف الفع ـ ــل
المتطــرف الــدامي ،رغــم المضــاعفات التــي تــنجم عــن الصــمت المتــواطئ،
ٔ
ٔ
الرســمي او الشــعبيٕ ،ازاء هــذا الســلوك ...فالحــافز واحــد اوحــد ،ال يكــاد
ٔ
ٔ
يقل ــق راحت ــه اح ــد ،يرتق ــي ف ــوق الجمي ــع ،دون ان يكل ــف نفس ــه حت ــى
ٔ
ٔ
القليــل مــن المن ــاورة او المــداراة ،يختب ــئ فــي االعم ــاق النفســانية خل ــف
منشـ ــطات عاطفيـ ــة وجدانيـ ــة ،يحـ ــتفظ بصـ ــفاء مواصـ ــفاته "الهوهويـ ــة"
ٔ
كمحف ــز مرجع ــي اول ــي قاب ــل للتكي ــف م ــع وض ــعيات مختلف ــة ،متوث ــب
باستمرار ،في انتظار ٔان ُي ّ
فجر فعل "االفتراس".
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع
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باحــث وكاتــب مغربــي مــن مواليــد بوجــدة
ٔ
عـ ـ ــام  .١٩٦٤اسـ ـ ــتاذ المنـ ـ ــاهج والتوثيـ ـ ــق
ٓ
بكليـ ـ ـ ــة االداب_ وجـ ـ ـ ــدة .عضـ ـ ـ ــو معه ـ ـ ـ ــد
التــاريخ والحضــارة .عضــو مركــز الدراســات
والبحـ ــوث ا ٕالنسـ ــانية واالجتماعيـ ــة .عضـ ــو
ٔ
المكـتـ ـ ـ ـ ــب التنفيـ ـ ـ ـ ــذي لمركـ ـ ـ ـ ــز االبحـ ـ ـ ـ ــاث
والدراسات فـي المجتمـع المـدني والمنـاهج
التربوية.
ٔ
 - ٩ثالث سنوات في الكوت ديفوار ،خمسة عشـر سـنة فـي حالـة المهنـدس اال لمـاني:
ٓ
ترى ماهي العقوبة المثلى لالفتراس االدمي؟
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ٔ
صـنف االطبــاء الســيد كرايــو Garayoمعتوهـا ومخــتال عقليــا – فــي ق١٩.م
– نتيجة صدمة في دماغه وزواج تعس .كان "كرايو" يخنق النساء ،غالبا
ٔ
ٔ ٔ
العــوانس ،وياكــل اشــالء مــن اجســادهن ،وكانــت الحالــة تنتابــه خصوصــا
في فصلي الشتاء والربيع.
ٔ
انـدري بيشــيل  ،André Bichelكــان يغتصــب الفتيــات ،يضــربهن حتــى
ٔ
ا ٕالغماء ثم يقوم بشق صدورهن" :اثناء العملية كان ينتـابني شـعور عنيـف
ٔ
ٔ
بقطع بعض االجزاء واكلها" اعترف قائال.
الســيد  ٢١ - Légerســنة – اغتص ــب فت ــاة عمرهــا  ١٢س ــنة ،ث ــم م ــزق
ٔ
ٔ
ٔ
اعضــاءها التناســلية ،وانتــزع قلبهــا واكلــه ،ثــم شــرب دمهــا قبــل ان يقــوم
بدفنها.
ٔ
ٔ
الراهب واالب ا ٕاليطالي  Giuseppe Craveroاعتـرف سـنة ١٩٧٣م بانـه
ٔ
اك ــل م ــع هن ــود بـ ـرازيليين ف ــي ري ــو نيك ــرو  Rio Negroلحم ــا بش ــريا
ٔ
ٔ
مطبوخا ،وعلـل ذلـك بقولـه" :عنـدما يكـون لنـا اصـدقاء يجـب ان نتقاسـم
ٔ
ٔ
ٔ
معهــم اف ـراحهم واح ـزانهم" ،بــل ٕانــه قــدم وصــفة لمــا اكلــه" :يطــبخ اللحــم
ٓ
االدمــي لمــدة طويلــة حتــى يفصــل عــن العظــام ،ثــم يفــرم بعــد ذلــك ويتــرك
ٓ
جانبــا .تحضــر عصــيدة مــن المــوز تخلــط مــع الرمــاد االدمــي .تخلــط جميــع
ٔ
العناصر لتكون عجينة تدلك جيدا وتقدم لال كل".
في سنة ١٦١٠م ضبطت "كونتيسة باتري La Comtesse de Bathory
" وهي تسـتمتع داخـل حمـام مـن الـدم .هـذه "السـادية" نحـرت  ٦٥٠فتـاة
ٔ
ٔ
م ــن خادماته ــا لتاك ــل بع ــض لحمه ــن وتش ــرب بعض ـا م ــن دمه ــن قب ــل ان
تستمتع داخل حوض "حمامها الدموي" ،هـذه كانـت هوايتهـا المفضـلة،
وكانت تقوم بها كل مرة تحن ٕاليها.

ٔ
 فــي عــام ١٩٨٩م ،بضــواحي نيويــورك ،اكــل دانييــل روكــوفيتز Daniel
 Rokowitzصـ ــديقته مونيكـ ــا بيـ ــرل  ، Monika Beerleبعـ ــد قتلهـ ــا:
ٔ
"طبخت الراس ونزعت المخ وحضرت منه حساء ،كان طعمه لذيذا".
ٔ
 فــي ١٩٩٦م اوقفــت شــرطة بنــوم بــين ) Pnom Penhكمبوديــا( طباخــا
اتهم بقتل مواطنة سويسرية وصنع من لحمها حساء تقليديا ،وتم العثور
ٔ
على ارجل الضحية في مكان الزبالة.
ٔ
 فــي ينــاير ١٩٩٤م اعــدمت الســلطات الصــينية المفتــرس هــاو كــاي Hao
ٔ
ٔ
ٔ
 Kaiبتهمة قتل ثمانية افـراد وانتـزاع امخـاخهم واكلهـا ،وهـو مـا اعتـرف بـه
ٔ ٔ
ٔ
المتهم اثناء التحقيق مضيفا بانه اكلها مع بعض التوابل.
ٔ
 دمبـا ابـو  ،Demba Abouغينـي فـي الثالثينيـات مـن العمـر ،قـبض عليـه
ٔ
ٓ
فــي شــتنبر مــن ســنة ١٩٩٥م النــه قتــل فتــاة وصــنع مــن لحمهــا شــواء .اكــل
ٔ
البشــر هــذا اصــله مــن كينــديا  ١٥٠) Kindiaكلــم شــمال غــرب العاصــمة
كونــاكري( .احتجــز ضــحيته عنــدما كانــت فــي طريقهــا ٕالــى الســوق )المقــام
ٔ
بقريــة مجــاورة( ،اغتص ـبها ،ثــم اكــل خــديها نيئــين .بعــد ذلــك بقــر بطنهــا
وانتزع الكبد وقطعه على شكل مكعبات صغيرة بهـدف شـوائها ،لكنـه لـم
ٔ
يستس ــغ الطع ــم ،فاخ ــذ س ــاطوره واق ــتحم عل ــى بع ــض الجيـ ـران منـ ـازلهم
وطلــب مــنهم بعــض الملــح والمتــبالت ،ثــم عــاد ٕالــى وجبتــه والتهمهــا عــن
ٔ
ٓ
ٔ
اخرها قبل ان يمسك به االهالي ويسلموه للشرطة.
ٔ
 كيــوم بــوتيــي  Guillaume Potiezشــاب بلجيكــي ) ٣٢ســنة( مــن اصــل
بورن ــدي ،قت ــل ف ــي دجنب ــر ١٩٩٤م ص ــديقه فيلي ــب ف ــان دي ــر ش ــتارتن
 ٣٨) Philippe Van der Startenسنة( وقطع مـن الجثـة قطعـا ابتلعهـا
نيئة.
ٔ
ّ
 اوقفــت الش ــرطة )١٩٨٩م( ف ــي لوس ــاكا )بزامبي ــا( رج ــال ق ــام بش ــي رض ــيع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
)اربعة اشهر( واكله بعد ان اختطفه من امه .بعد التحقيـق معـه تبـين انـه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
خــرج مــن الســجن تــوا بعــد ان قضــى فيــه خمســة اعــوام النــه كــان قــد اكــل
ٔ ٔ
احد اطفاله.
ٓ
 في الكوت ديفوار حكم بثالث سنوات؟ ٩نافذة على مفترسين ادميين في
ٔ
ٔ
ٓ ٔ
سنة ١٩٩٧م ،حسب زعمهم هـم ال يـاكلون الحـم االدمـي ابـدا ،النـه قبـل
ٔ
اال كل كانت لهم قدرة غريبة على تحويـل ضـحاياهم )الخمسـة والثالثـين(
ٔ
ٔ
ٔ
ٕالى "اغوطيات" )االغوطي حيوان شبيه باالرنب(.
ٔ
ٔ
ٔ
 بســوازيالند )جنــوب افريقيــا( امســك احــد الســحرة طفــال عمــره  ١٢ســنة
وربطه ٕالى جذع شـجرة عنـد بحيـرة بحيـث يغـوص كـل الجسـد ٕالـى العنـق.
ٔ
كــان ذلــك ليلــة راس الســنة )عــام ١٩٤٩م( ،واســتمر يطعمــه لمــدة تســعة
ٔ
ٔ
ٔ
اشــهر" ،حتــى يصــبح الجلــد ابيضــا" – كمــا اعتــرف الســاحر اثنــاء التحقيــق
ٔ
وفــي نهايــة شــتنبر ١٩٥٠م قــام بذبحــه وتقطيعــه ٕالــى اجـزاء لتحضــير يخثــة
ٔ
 Ragoutسحرية ،قدمت الحد عشر ثريا اشتروها بثمن باهظ.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
ٔ
تحكـ ــي االسـ ــطورة القديمـ ــة الموغلـ ــة فـ ــي القـ ــدم ان الملـ ــك الفنيقـ ــي
ٓ
ٔ
" اجينور" ) ملك بالد كنعان وفلسطين ( انجـب مـن زوجتـه " تليفاسـا "
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
صــبية رائعــة الجمــال اســمياها " اوروبــا" .وحــدث ذات يــوم ان راى ا ٕال لــه
ٔ
ا ٕالغريقــي " زيــوس " اوروبــا وهــي تلعــب مــع قريناتهــا علــى شــاطئ البحــر
الفور وقرر ٔ
ان يحتفظ بها لنفسه  .وفكر "زيوس " في
فوقع في حبها على
ٔ
ـور ٔ
ٔ
ان يجذب انتباه الفتاة الجميلة ٕاليه فتنكر في شـكل ث ابـيض واخـتلط
ٔ
ٔ
بالبنات الالهيات على شاطئ البحـر .ومـا لبثـت " اوروبـا" ان وجـدت فـي
ٔ
هــذا الثــور االبــيض كـثيــر مــن اللطــف والنعومــة مــا ٔاغراهــا بالصــعود علــى
ٔ
ظهره  .وما ان استقرت على ظهره حتى هب واقفا وخاض بهـا البحـر حتـى
ٔ
وصل ٕالى جزيرة " كريـت " حيـث كشـف لهـا عـن حقيقتـه واعلـن لهـا عـن
ٔ
هيام ــه به ــا .وهك ــذا ت ــزوج " زي ــوس" م ــن " اوروب ــا " تح ــت ش ــجرة دل ــب
ستبقى خضراء طول العمر .
ٔ
وانجبــت " اوروبــا " مــن " زيــوس " ثالثــة ذكــور هــم  " :مينــوس " و
ٓ
ٔ
"رادامانتــا " و " ســاربيدون" .ويقــر الملــك " اجينــور " الملتــاع علــى ابنتــه
ٔ
ٔ
ٔ
الجميلة " اوروبـا " ان يرسـل فـي البحـث عنهـا اوالده الثالثـة  " :سـيلكس
" و " وفينيقــوس " و " قــدموس " وســترحل معهــم فــي رحلــة البحــث عــن
ٔ
ٔ
ٔ
" اوروب ــا " امه ــم " تليفاس ــا"  .وي ــنجح " ق ــدموس " ال ــذي يعن ــي اس ــمه
ٔ
" الشــرق" فــي الوصــول الــى شــبه القــارة اليونانيــة حـ ً
ـامال معــه مــن ارض
ٕ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
كنعان " اال لفا باء " ويتوج ملكا ويطلـق علـى االرض الجديـدة اسـم اختـه
ٔ
التائهة " اوروبا".
ٔ ٔ
ٔ
وهك ـ ــذا س ـ ــتعطي ارض فلس ـ ــطين للقـ ـ ــارة الجدي ـ ــدة اس ـ ــم اميرتهـ ـ ــا
ٓ ٔ
المخطوفة " اوروبا "  .ولكنهـا تعطيهـا فـي نفـس الوقـت شـيئا اخـر اتـي بـه
ٔ
ٔ
"ق ــدموس" م ــن ارض فلس ــطين ،حي ــث س ــينقل مع ــه ل ــالرض الجدي ــدة
ٔ
ٔ
المعرفة العلم ً
ممثل في االبجدية "اال لفا باء"
ٔ
ٔ
ٔ
بهــذه االســطورة يبــدا بهــا " بشــارة خضــر " كـتابــه عــن عالقــة اوروبــا
ٔ
بفلســطين منــذ فجــر التــاريخ ..وهــي اســطورة تلخــص فــي مجملهــا العالقــة
ٔ
العجيبة التي ربطت منذ زمن موغل فـي القـدم بـين اوروبـا وهـذه القطعـة
ٔ
ٔ
الصغيرة من ارض الشرق التي سميت فيما بعد بارض " فلسطين" .
ﻫﺪف اﻟﻜﺘﺎب
ٔ
ورغـ ــم ان فصـ ــول الكـتـ ــاب ومـ ــنهج التنـ ــاول وطريقـ ــة السـ ــرد تمـ ــت
ٔ
ٔ
صــياغتها بشــكل يخاطــب بشــكل اساســي القــارئ االوروبــي الــذي يجهــل
كـثي ــر م ــن التفاص ــيل المتعلق ــة بالقض ــية الفلس ــطينية والصـ ـراع العرب ــي
ٔ
الصــهيونيٕ .اال ان هــذا المــنهج وذلــك الســرد لــم يمنعــا مــن كــون العديــد
من فصول الكـتاب وكـثير من المعلومات التـي ذكرهـا تظـل جديـدة علـى

ٔ
القــارئ العربــي المهــتم بفصــول الــدراما الفلســطينية ،فضـ ًـال عــن اهميتهــا
للباحــث المتخصــص فــي الشــئون الفلســطينية و صــانع الق ـرار السياســي
ٔ
لفهم الخلفيات التي تحكم االطراف التي تتعامل مع هذه القضية .
ٔ
ٔ
ويبــدا الكاتــب عملــه التــوثيقي عــن العالقــة بــين اوروربــا وفلســطين
ٔ
بالتاكيد على مفهوم " عقدة الخوف " التي ربطت منذ قرون بـين العـرب
ٓ
ٔ
ٔ
واالوروبيين والكامنة في وعي كـل منهمـا تجـاه االخـر  .ويـرى الكاتـب ان
التاريخ الملتبس والـدامي بـين الطـرفين سـيظل محكومـا حتـى يومنـا هـذا
بت ــاريخين معين ــين ك ــان لهم ــا الس ــطوة الكامل ــة عل ــى الالوع ــي الغري ــزي
ٔ
ٔ
للع ــرب واالوروبي ــين .الت ــاريخ االول ه ــو ع ــام  ٧١١ميالدي ــة وه ــو ت ــاريخ
ٔ
بداي ــة الوج ــود العرب ــي ف ــي االن ــدلس ،والت ــاريخ الث ــاني ه ــو ع ــام : ١٠٩٩
ٔ
تــاريخ تاســيس ا ٕالمبراطوريــة الالتينيــة فــي القــدس بعــد الحملــة الصــليبية
الفرنجية.
ٔ
ور ٔ
غ ــم ان ــه ال يمك ــن مقارن ــة الوج ــود العرب ــي ف ــي االن ــدلس ب ــالوجود
ٔ
ٔ
الص ـ ــليبي ف ـ ــي االرض العربي ـ ــة م ـ ــن الناحي ـ ــة الحض ـ ــارية ٕ .اال ان "عق ـ ــدة
الخــوف" المتابدلــة بــين الطــرفين ظلــت مســتعرة حتــى يومنــا هــذا .ففــي
ٔ
الجانب االوروبي ظلت بعض الدوائر السياسية والفكرية من اليمين ٕالـى
اليســار تغــذي هــذه العقــدة خصوصــا بعــد نجــاح الثــورة ا ٕالســالمية فــي
ٕايـران وصــعود التيــار ا ٕالسـالمي شــعبيا فــي العديـد مــن البلــدان ا ٕالســالمية.
وه ــذا يفس ــر – عل ــى ح ــد ق ــول الكات ــب  -االنتش ــار غي ــر الع ــادي لمقال ــة
ٔ
" ص ــامويل هتنجت ــون" ع ــن ص ــدام الحض ــارات ف ــي عدي ــد م ــن االوس ــاط
الفكرية والثقافية الغربية رغم تهافـت منهجـه العلمـي وتبسـيطه المبتـذل
ٔ
للعالقــة بــين الحضــارة ا ٕالســالمية والحضــارة االوروبيــة  .ورغــم هــذا فق ـد
ٔ
تبن ــت االوس ــاط السياس ــية الغربي ــة مق ــوالت " هتنجت ــون " ف ــي ص ــياغة
ٔ
مفــاهيم سياســية واهــداف ٕاســتراتيجية للتعامــل مــع الــدول ا ٕالســالمية
بشكل خاص وبلدان الجنوب بشكل عام.
ٔ
امــا فــي الجانــب العربــي فقــد ظلــت ذكريــات الحــروب الصــليبية هــي
ٔ
المغــذي لرؤيــة العــرب للغــرب .بــل ان كـثيــر مــن العــرب ال يــرون ٕانشــاء
ٔ
دول ـ ــة ٕاس ـ ـرائيل ٕاال م ـ ــن خ ـ ــالل منظ ـ ــور الح ـ ــرب الص ـ ــليبية و ٕانش ـ ــاء اول
ٔ
ٕامبراطورية صليبية على ارض فلسطين عام  ١٠٩٩ميالدية .
ٔ
والكـتاب يبدا بوضع الصورة العامة التي كان يعيش في ظلهـا العـرب
ٔ
واالوروبيــين عشــية الحــروب الصــليبية .وفيمــا يمكــن استخالصــه مــن هــذا
ٔ
السرد ان المواجهة السياسـية بـين الطـرفين كانـت فيمـا يبـدو " حتميـة "
ٔ
نظ ـرا لالوضــاع السياســية التــي كــان يعــيش فــي ظلهــا الطرفــان ،فالعــالم
العربــي كانــت تتقاســمه ثالثــة قــوى سياســية  :الدولــة العباســية ومركزهــا
ٔ
بغـ ــداد  ..الدولـ ــة االمويـ ــة ومركزهـ ــا قرطبـ ــة  ..الدولـ ــة الفاطميـ ــة ومركزهـ ــا
ٔ
ٔ
القاهرة .وال ينسى الكاتـب ان يـذكرنا ان هـذه القـوى الثالثـة كانـت تتنـازع
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ٔ
فيمــا بينهــا لقــب " الخالفــة ا ٕالســالمية " وتــدعي كــل منهــا احقيتهــا بقيــادة
المسلمين دون ٓاالخرين مما جعل من ا ٕالسالم والدين ا ٕالطار التبريـري
للص ـراعات السياس ــية خصوص ــا عن ــدما ف ــرض الف ــاطميون عل ــى المن ــاطق
التي يحكمونها المذهب الشـيعي فـي مواجهـة المـذهب السـني الـذي كـان
سائدا في بقية ٕانحاء العالم العربي.
ٔ ٔ
ام ــا اوروب ــا المس ــيحية فق ــد ك ــان يتنازعه ــا ٕامبراطوريت ــان سياس ــيتان
تعتمــد كــل منهمــا علــى مرجعيــة دينيــة مختلفــة .فا ٕالمبراطوريــة البيزنطيــة
ف ـ ـ ــي الش ـ ـ ــرق وكان ـ ـ ــت تابع ـ ـ ــة للكنيس ـ ـ ــة البابوي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي القس ـ ـ ــطنطينية.
ا ٕالمبراطوري ــة الثاني ــة ه ــي ا ٕالمبراطوري ــة الالتيني ــة الجرماني ــة ف ــي الغ ــرب
والتي كانت تابعة للكنيسة البابوية في روما.
هـ ــل كـ ــان لهـ ــذه الص ـ ـراعات السياسـ ــية المتخفيـ ــة بالـ ــدين دور فـ ــي
الصــدام الحتمــي بــين شــاطئ المتوســط والــذي ســيكون الــدين هــو تبريــره
ٔ
ٔ
ٔ
االعلـى والحـروب الصــليبية هـي اداتــه المباشـرة ؟ يبــدو ان الكاتـب يميــل
ٔ
ٔ
لهذا االعتقاد .فهو يـرى ان هزيمـة ا ٕالمبراطوريـة البيزنطيـة امـام السـالجقة
ٔ
ٓ
االتـراك المســلمين عــام  ١٠٧١واســتيالئهم علــى كــل اســيا الصــغرى كــان
ٔ
بدايــة التفكيــر العملــي فــي الحــروب الصــليبية .ففــي اعقــاب هــذا االجتيــاح
التركـ ــي طلـ ــب ا ٕالمبراطـ ــور "ميشـ ــيل السـ ــابع"عـ ــام  ١٠٧٣دعـ ــم البابـ ــا "
جريجوار السابع " لنجدة مسيحيــي الشرق .ولكن انشغال البابـا بـالحرب
ض ــد ا ٕالمبراطوري ــة الجرماني ــة لتك ــريس س ــلطته عم ــل عل ــى ع ــدم تحقي ــق
مشــروع الحــرب الصــليبية .ولكــن مــا تلبــث ٔان تنــتعش الــدعوة مــرة ٔاخــرى
ٔ
ٔ
مــع عــام  ١٠٨٩عنــدما بــدات المفاوضــات بــين البابــا " اوربــين الثــاني "
ٔ
وا ٕالمبراطور البيزنطي " الكسيس " للحصول على دعم كل منهمـا لالخـر.
فالبابا كان يواجه ا ٕالمبراطور"هنري الرابع" ،والثـاني كـان يواجـه التوسـع
النورماندي .
ٔ
ٔ
وبمج ــرد ان ت ــدعمت س ــلطة الباب ــا " اورب ــين الث ــاني " ف ــي مواجه ــة
"هن ــري الراب ــع" حت ــى انف ــتح الب ــاب عل ــى مص ــرعيه للحم ــالت الص ــليبية.
ٔ
الحملة االولى عام  ،١٠٩٦الحملة الصليبية الثانية عـام ) ١١٤٧كـونراد
الثالث و ولويس السابع( ،الحملة الصليبية الثالثة عـام)١١٨٩فردريـك
ٔ
ٔ
بــاربروس وفيلي ــب اوغس ــت وريتش ــارد قلــب االســد( ،الحملــة الصــليبية
الرابع ــة ع ــام ) ١٢٠٢ب ــودوان التاس ــع وبونيف ــاس دو م ــونتفيرا ولـ ــودوج
دانــدولو( ،الحملــة الصــليبية الخامســة عــام ) ١٢١٧ملــك بلغاريــا ىندريــه
الث ـ ــاني وج ـ ــان دو بري ـ ــان( ،الحمل ـ ــة الص ـ ــليبية السادس ـ ــة ع ـ ــام ١٢٢٨
)فردريك الثاني( ،الحملة الصليبية السابعة عـام ) ١٢٤٨سـان لـويس(،
الحملة الصليبية الثامنة عام  ١٢٧٠سان لويس و ٕادوارد ملك ٕانجلترا .

ﺣﻠﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري
ٔ
ٔ
مــن الشــائع ان الهــدف االول للحملــة الفرنســية علــى مصــر هــو قطــع
طريق المواصالت البحرية بين بريطانيا ومستعمراتها فـي الهنـد .فـي هـذا
ٔ
الفصل يوضح الكاتب ان حلم " نابليون " في تكوين ٕامبراطورية شـرقية
ٔ
هــو امتــداد للحلــم الصــليبي االوروبــي الــذي كــان يــرى فــي الســيطرة علــى
الش ــرق مبع ــث للمج ــد والق ــوة  .لق ــد ك ــان "ن ــابليون" يعتق ــد ف ــي ض ــرورة
ٔ
تاســيس ٕامبراطوريــة بريــة لمواجهــة ا ٕالمبراطوريــة البحريــة المتراميــة لعــدو
ٔ
فرنسا اللدود ٕانجلترا ،وان هذا لن يتحقق ٕاال بغزو مصر والشـرق العربـي
ٔ
ٔ
ام ــا م ــن الناحي ــة االقتصـ ــادية االس ــتعمارية فق ــد ارادت فرنس ــا تعـ ــويض
ٔ
ٔ
مستعمراتها التي خسرتها امام ا ٕالنجليز في كندا والقارة االمريكية.
ﻧﺪاء ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت ﻟﻠﻴﻬﻮد
ٔ
الجــزء المهــم فــي هــذا الفصــل هــو الخــاص بالجــدل الــذي اثيــر حــول
ٓ
ٔ
صــحة نــداء " نــابليون " ليهــود افريقيــا واســيا الصــغرى لالصـطفاف تحــت
ٔ
قيادته السترداد " ٕامبراطورية القـدس القديمـة " .واول مـن كـتـب فـي هـذا
الموضوع  -كما يقول المؤلف -هو الكاتـب الصـهيوني " نـاحوم سـوكولو "
فــي كـتابــه " تــاريخ الصــهيونية " المنشــور عــام  ١٩١٩مؤكـ ًـدا صــحة هــذه
الدعوة ومستندا في هذا ٕالى خبرين تم نشـرهما فـي الجريـدة الرسـمية "
ٓ
مونيتــور يونيفرســل " ويرجــع تاريخهمــا ٕالــى  ٢٢مــايو /ايــار و ٢٧يونيــو /
حزيـران مـن عـام  ١٧٩٩عـن دعـوة " يونـابرت " لليهـود ٕباقامـة دولـة لهـم
في القدس وفلسطين.
ٓ
بينمــا يــدعي كاتــب صــهيوني اخــر هــو " فرانــز كــوبلر " انــه عثــر علــى
ٔ
الــنص الكامــل لــدعوة" نــابليون " وانهــا كانــت بتــاريخ  ٤ابريــل  /نيســان
ٔ
ٔ
عــام  ١٧٩٩اثنــاء حصــاره لمدينــة عكــا الفلســطينية .ويــذكر المؤلــف ان
ع ــددا م ــن الب ــاحثين الج ــادين ق ــد ش ــككوا ف ــي ص ــحة ه ــذه " ال ــدعوة "
ٔ
ٔ
ٔ
الســباب عــدة منهــا  :ان خطــاب الــدعوة يقــول ان " بونــابرت " كـتبــه وهــو
ٔ
ف ـ ــي الق ـ ــدس بينم ـ ــا ت ـ ــاريخ الحمل ـ ــة الفرنس ـ ــية عل ـ ــى فلس ـ ــطين يق ـ ــول ان
ٔٔ
" نابليون" لم يطا ابدا هذه المدينة.
ٔ
ٔ ٔ
االم ــر الث ــاني ان اس ــم الحاخ ــام ال ــذي حم ــل ن ــداء " بون ــابرت " ٕال ــى
ٔ
اليهــود وهــو الحاخــام " هــارون بــن ليفــي " هــو اســم وهمــي لــيس لــه اي
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وجود في تاريخ يهـود القـدس اثنـاء هـذه الحقبـة .االمـر الثالـث ان ارشـيف
ً ٔ
تماما من اي ذكر لهذه النـداء فض ًـال عـن عـدم ذكـره
الحملة الفرنسية يخلو
ٔ
من شهودها الذين رافقوها وارخوا لها .
ٔ
ٔ
االمر الرابع ان "نابليون" نفسه لم يذكر شيئا عـن هـذه "الـدعوة" فـي
ٔ
مذكراتــه الشخصــية التــي كـتبهــا فــي المنفــى فــي " ســانت هيالنــة "  .االمــر
ٔ
الخامس ان " نابليون " ذكـر فـي حـديث لـه يـوم  ١٥ينـاير )١٨١٧والـذي
ٔ
ٔ
ســجله " جوروجــو "( ان اليهــود يرغبــون فــي ٕاعــادة هيكــل ســليمان وان
ٔ
ًٔ
شخصيا ان هذا امر غير ممكن الحدوث.
تقديره هو
ويعق ــب المؤل ــف عل ــى ه ــذا الخ ــالف بقول ــه  " :س ــواء ك ــان دع ــوة "
ٔ
نــابليون " لليهــود صــحيحة ام ال – كمــا يحــاول ا ٕالدعــاء الكـتــاب الصــهاينة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ١٢٩١
ويــذكر المؤلــف فــي تقييمــه للحــروب الصــليبية كيــف كــان الــدين هــو
ٔ
ا ٕالط ــار التبري ــري ال ــذي اس ــتخدم ف ــي تبري ــر م ــا ه ــو سياس ــي واقتص ــادي
وعســكري  .بــل ٕان المؤلــف يكشــف فــي هــذا الفصــل عــن االضــطهاد الــذي
الق ـ ــاه اليه ـ ــود والمس ـ ــحيين الش ـ ــرقيين والمس ـ ــلمين ب ـ ــالطبع عل ـ ــى ي ـ ــد
ٔ
الصــليبيين  .ورغــم ان ا ٕالمبراطوريــة البيزنطيــة المســيحية كانــت هــي التــي
ٔ
طلب ـ ــت النج ـ ــدة م ـ ــن ا ٕالمبراطوري ـ ــة الالتيني ـ ــة المس ـ ــيحية ايض ـ ــا  ،لك ـ ــن
الحمــالت الصــليبية ســتدور فــي عكــس مصــالح المســيحيين الشــرقيين فــي
ٔ
القسطنطينية  .وتذكر " سيسـيل موريسـون " فـي كـتابهـا  " :ان الحمـالت
الص ـ ــليبية ل ـ ــم تس ـ ــفر ٕاال ع ـ ــن ت ـ ــردي ف ـ ــي العالق ـ ــات ب ـ ــين المس ـ ــيحيين
ٔ
الكاثولي ــك والمس ــيحيين االرث ــوذكس" .وم ــع بداي ــة ع ــام  ١٢٦٠س ــيتولى
ٔ
المماليك حكم مصر وفلسطين وسوريا  .ولن يلبـث ان يظهـر مـن بيـنهم

المملوك " بيبرس " الذي سينتصر عام  ١٢٩١على سان جـان ملـك عكـا
لتنتهــي بــذلك الموجــات الصــليبية علــى فلســطين والعــالم العربــي التــي
استمرت لمدة قرنين من الزمان ،وسـينجح المماليـك فـي فـرض حكمهـم
على كل من مصر وسوريا وفلسـطين لمـدة قـرنين ونصـف كوحـدة ٕاداريـة
وسياســية واحــدة )هــل هــي مجــرد مصــادفة تاريخيــة ؟( حتــى ينتــزع مــنهم
العثمانيون حكم الشرق العربي.
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– ف ـ ـ ٕـان دال ل ـ ــة ذل ـ ــك ٔاالم ـ ــر ٔان دور اليه ـ ــود ف ـ ــي المش ـ ــروع االس ـ ــتعماري
ٔ
ل ٕالنجليز والفرنسيين كان قد بـدا يـداعب خيـال القـوتين االسـتعماريتين
مع نهاية القرن الثامن عشر.

ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة١٩٦٧-١٩٤٨
ٔ
ٔ
في هـذا الفصـل يـذكر المؤلـف ان الظـرف التـاريخي الـذي اعلنـت فيـه
الدولــة اليهوديــة كــان ظرفــا مثاليــا ٕ .اذ ترافــق نشــوءها مــع دخــول النظــام
ٔ
الدولي في مرحلة الحـرب البـاردة وانقسـام القطبيـة بـين امريكـا وروسـيا .
ٔ
ونتيجــة لهــذا حصــل المشــروع الصــهيوني علــى اكبــر دعــم لــه مــن ثــالث
ٔ
قوى عظمى هي الواليات المتحدة االمريكية و ٕانجلتـرا وفرنسـا .فـي الوقـت
الذي كانت تواجه فيه حركة التحرر العربي هـذه القـوى الـثالث فـي مصـر
والمشرق والجزائر وباقي بلدان المغرب العربي  .ولكن المالحـظ لوقـائع
ٔ
ه ــذه الحقب ــة سيرص ــد ايض ــا التغي ــر ال ــذي ح ــدث ف ــي مواق ــف ا ٕالتح ــاد
السوفييتي من مؤيـد مـتحمس للدولـة اليهوديـة ٕالـى مؤيـد مـتحمس لحركـة
ٔ
التحــرر العرب ـي .ويــرى المؤل ــف ان تغيــر موقــف ا ٕالتح ــاد الســوفييتي ال
ٔ
ٔ
ٔ
يمك ـ ــن فهم ـ ــه عل ـ ــى اس ـ ــاس ان ـ ــه تغي ـ ــر ف ـ ــي عقي ـ ــدة االحـ ـ ـزاب الش ـ ــيوعية
ٔ
الســوفياتية مــن المســالة اليهوديــة بقــدر مــا يمكــن فهمــه فــي ضــوء الصـراع
ٔ
ٔ
ٔ
مع الكـتلة الراسمالية واستخدام هذه االخيرة للدولة اليهودية كـراس رمـح
ٔ
في مواجهة الوجود الشيوعي في الشرق االوسط.
ٔ
ولكــن الــدعم الغربــي واالوروبــي بالــذات للدولــة اليهوديــة ســيعمل
علــى فقــدان الغــرب لمصــداقيته فــي الشــرق العربــي وســتظل الشــكوك
تحـيط بموافقتـه حتـى هـذه اللحظـة  .ولـن ينجـو مـن هـذه الشـكوك سـوى
ٔ
ٔ
فرنســا التــي كانــت قــد بــدات تخــرج فــي اواســط الســتينات مــن عقــدة
الجزائــر وتعــاظم مص ــالحها االقتصــادية والجاسوســية فــي منطقــة البحــر
ٔ
المتوســط وظهــور االنشــقاق بينهــا وبــين دول حلــف االطلنطــي فــي حقبــة
ٔ
الرئيس شارل ديجـول " او بدايـة مـا ُسـمي " بسياسـة فرنسـا العربيـة " .
ٔ
ورغ ــم ان فرنس ــا حاول ــت دف ــع اوروب ــا لتبن ــي طري ــق خ ــاص فيم ــا يتعل ــق
ٔ
ٔ
بالص ـ ـراع العربـ ــي الصـ ــهيوني اكـثـ ــر توازنـ ــإ ،اال ان الالمبـ ــاالة ظلـ ــت هـ ــي
السياســة الســائدة فــي التعامــل مــع الحقــوق العربيــة حتــى نكســة يونيــو
ٔ
ٔ
ٔ
 ١٩٦٧حيث بدات الماساة الفلسطينية تكسب اهتمام اوروبا.
ٔ
ٔ
وال ينسى المؤلـف هنـا ايضـا ٕالـى التنويـه بموقـف االحـزاب االشـتراكية
ٔ
والشــيوعية الــداعم للمواقــف ا ٕالسـرائيلية تحــت تــاثير النمــوذج االشــتراكي
وتجربة الكيبوتزات التي كان يقودها حزب العمل ا ٕالسرائيلي .
ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٧٣
ٔ
بعد حقبة من الغياب االوروبي عـن السـاحة العربيـة خـالل حقبـة
ٔ
ٔ
الحــرب البــاردة التــي تــرك اثناءهــا المســرح خاليــا ٕاال مــن العبــين اثنــين
ٔ
ٔ
همــا  :امريكــا وروســيا وحتــى عــام  .١٩٧٣ففــي هــذا العــام بالــذات افاقــت
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ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ١٩٤٨
ٔ
يناقش المؤلف في هذا الفصل الظروف التـي صـاحبت نشـاة الدولـة
ٔ
ٔ
ٔ
العبرية وظهور الماساة الفلسـطينية  .ويـرى المؤلـف ان الـدول االوروبيـة
حاول ــت ٕاح ــداث ن ــوع م ــن الت ــوازن ب ــين المص ــالح اليهودي ــة والمص ــالح
ٔ
العربيــة مــن خــالل ق ـرار التقســيمٕ ،اال ان الحــرب وتوازنــات القــوى بــين
ٔ ٔ
العرب واليهود جاءت كلها لصـالح ٕاسـرائيل .ويـرى المؤلـف ان اوروبـا لـم
ٔ
ٓ
الماساة الفلسطينية المترتبة على التهجير القسـري
تقدر  -انذاك  -حجم
الذي مارسه ا ٕالرهاب ا ٕالسرائيلي .ولكن الجدير بالذكر في هـذا الفصـل هـو
ٔ
م ــا كـتب ــه المؤل ــف ع ــن اش ــكال المعارض ــة للمش ــروع الص ــهيوني ال ــذي
ٔ
ٔ
اظهرته بعض الدوائر االوروبية وبشكل خاص الدوائر المسـيحية  .ويـذكر
المؤلـ ــف فـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد مواقـ ــف الحـ ــزب االشـ ــتراكي المسـ ــيحي فـ ــي
بلجيك ــا ،جماع ــة الش ــهادة المس ــيحية ف ــي فرنس ــا ،وص ــحيفة الص ــليب
ٔ
ٔ
ٔ
الفرنسية وبدرجة اقل صحيفة "الفيجارو" وقد ادانـت هـذه االخيـرة علـى
ٔ
لسان "فرانسوا مورياك" االعمال ا ٕالرهابية لعصابة " شتيرن " .
ٔ
ٔ
ويـ ــذكر الكاتـ ــب ان وضـ ــع القـ ــدس واالمـ ــاكن المقدسـ ــة كانـ ــت هـ ــي
ٔ
الموض ـ ــوعات الت ـ ــي احتل ـ ــت االهتم ـ ــام اال كب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ــدوائر المس ـ ــيحية
ٔ
الكاثوليكية ومعارضتها االساسية .
ٔ
ومــن المعلومــات التــي يــذكرها الكاتــب فــي هــذا الفصــل ان عــددا مــن
ٔ
ال ــدول االوروبي ــة ظل ــت مت ــرددة ف ــي االعتـ ـراف بالدول ــة العبري ــة بس ــبب
ٔ
ٔ
الوضــع غيــر الواضــح لالمــاكن المقدســة وهــو يفســر تــاخر اعت ـراف الــدول
ٔ
االوروبيــة بالدولــة اليهوديــة  .فلقــد اعترفــت فرنســا  -مــثال ٕ -باسـرائيل فــي
ٓ
 ٢١مـ ــايو /ايـ ــار  ١٩٤٩واعترفـ ــت بهـ ــا ٕانجلت ـ ـرا فـ ــي ٕ ٢٧ابريـ ــل  /نيسـ ــان
ٔ
ٔ
 ) ١٩٥٠رغ ــم انه ــا ه ــي الت ــي مه ــدت لنش ــاة الدول ــة اليهودي ــة ومس ــئولة
ٔ
بالكامل عـن ماسـاة الفلسـطينيين(  .وينصـح المؤلـف البـاحثين العـرب
ٔ
ٔ
بالت ــدقيق ف ــي مواق ــف ال ــدول االوروبي ــة م ــن مس ــالة االعت ـ ـراف بالدول ــة
ٔ
ٔ
ٓ
وياخـذ الكاتـب مث ً
ـاال علـى ذلـك
العبريـة والمسـالة الفلسـطينية انـذاك .
موقــف بلجيكــا ،وبشــكل خــاص رئــيس وزراءهــا " بــول هنــري شــباك " )
المجهــول فــي الدراســات الفلســطينية والعربيــة علــى حــد قــول المؤلــف (
والذي كان معارضا لقرار تقسـيم فلسـطين وصـرح فـي مناقشـات البرلمـان
ٔ
البلجيكــي ان ٕانشــاء دولــة يهوديــة فــي المنطقــة يشــكل " مشــكلة جديــة
وخط ـ ـ ـ ًرا عل ـ ــى الع ـ ــالم العرب ـ ــي ..فه ـ ــذه الدول ـ ــة س ـ ــتكون عل ـ ــى حس ـ ــاب
الفلسطينيين في البدء ثم على حساب البلدان العربية فيما بعد ".
وستظهر المعارضة البلجيكية في مواضـع مختلفـة مـن تـاريخ الصـراع
ٔ
ٓ
ٔ
ان ـ ــذاك .ورغ ـ ــم ان بلجيك ـ ــا اض ـ ــطرت لالعتـ ـ ـراف ٕباسـ ـ ـرائيل ك ـ ــامر واق ـ ــع
ٔ
 de factoفي  ٢٩يناير  /كـانون الثـاني عـام ٕ ،١٩٤٩اال انهـا ستنسـحب
ٔ
ٔ
مــن التصــويت علــى انضــمام ٕاسـرائيل لالمــم المتحــدة فــي  ١١مــايو  /ايــار
ٔ
ٔ
 ١٩٤٩وســيعلن المنــدوب البلجيكــي ان وضــع االراضــي المقدســة ووضــع
ٔ
الالجئــين الفلســطينيين وحــدود الدولــة اليهوديــة هــي امــور الزالــت بــدون
حلول عملية .
ٔ ٔ
وي ــذكر المؤل ــف ان اش ــد المتحمس ــين له ــذا الموق ــف كان ــت ال ــدوائر
الكاثوليكي ـ ــة وبش ـ ــكل خ ـ ــاص ص ـ ــحيفة " بلجيك ـ ــا الح ـ ــرة " بينم ـ ــا ك ـ ــان
ٔ
االشــتراكيون والشــيوعيون هــم اشــد المنتقــدين لموقــف حكــومتهم !!
ً
ً
وعنــدما اعترفــت بلجيكــا بالدولــة اليهوديــة اعترافــا قانونيــا  de jurفــي

 ١٦يناير  /كانون الثاني  ١٩٥٠لن تتـردد وزارة الخارجيـة البلجيكيـة فـي
ٔ
ٕاص ــدار تص ــريح يق ــول ان االعت ـراف بالدول ــة اليهودي ــة ال يعن ــي االعت ـراف
بالح ــدود الت ــي تم ــارس عليه ــا س ــيادتها الوطني ــة وال موقفه ــا م ــن وض ــع
ٔ
االراضـ ــي المقدسـ ــة "  .وهـ ــو مـ ــا كـ ــان يعنـ ــي عـ ــدم االعت ـ ـراف بـ ــالخطوات
التوسعية التي فرضتها ٕاسرائيل بعد حرب .١٩٤٨
ٔ ٔ
ومما يذكره الكاتب في هذا الفصل ان االحزاب االشتراكية ،وبدرجـة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اكبر االحزاب الشيوعية االوروبية كانت هي اكـثر االحـزاب تحمسـا للدولـة
ٔ
ٔ
ا ٕالس ـرائيلية واكبــر داعيــة لالعت ـراف بهــا !!ويــرى الكاتــب ان تفســير ذلــك
ٔ
ٔ
يعــود الرتبــاط االح ـزاب الشــيوعية االوروبيــة بمواقــف ا ٕالتحــاد الســوفييتي
ٔ
ٔ
الذي كان اول دولة تعترف قانونيا بالدولة اليهودية فور قيامها .بـل ان
ا ٕالتحـاد السـوفييتي وضـع مـن نفسـه محاميـا للـدفاع عـن ٕاسـرائيل وداعيـة
لالعتراف بها !!

א
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ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
اوروبـا علــى حــرب عســكرية حقيقيــة تهــدد مصــالحها فــي البحــر المتوســط .
ٔ
ٔ
ٔ
وبع ــد قط ــع البت ــرول العرب ــي تاك ــد ل ــدي االوربي ــين الش ــعور ان الصـ ـراع
ٔ
العرب ــي ا ٕالسـ ـرائيلي ه ــو اح ــد الم ــؤثرات الهام ــة عل ــى تط ــور المجتمع ــات
ٔ
ٔ
ٔ
االوروبية وانه من غير الصحيح ترك حقيبة الشرق االوسط كاملة فـي يـد
ٔ
الواليات المتحدة االمريكية بمفردها .
ٔ
وهكــذا جــاء رد الفعــل االوروبــي مبكـرا فــي  ٦نــوفمبر  ،١٩٧٣حيــث
ٔ
طالب ـ ــت دول ا ٕالتحـ ـ ــاد االوروبـ ـ ــي التسـ ـ ــع ) ف ـ ــي هـ ـ ــذا الوقـ ـ ــت ( بعـ ـ ــودة
ٔ
المتحــاربين لخطــوط القتــال القائمــة قبــل  ٢٢اكـتــوبر  ١٩٧٣وعــدم ضــم
ٔ
ٔ
االراضي بالقوة واحترام سيادة كل دول المنطقة  .وكان مـن الطبيعـي ان
يس ــتقبل ه ــذا ا ٕالع ــالن بش ــكل س ــلبي م ــن الدول ــة اليهودي ــة والوالي ــات
ٔ
المتحدة االمريكية .
ويمكن رصد مسالتين تميزان حقبة السبعينات فيما يخـص الصـراع
ٔ
ٔ ٔ ٔ
العربي ا ٕالسرائيلي  .المسالة االولى انه رغم اقتـراب الموقـف االوروبـي مـن
ٔ ٔ
الموقـ ــف العرب ـ ــي بعـ ــض الشـ ــيء ٕاال ان اوروب ـ ــا ظلـ ــت ت ـ ــرفض االعت ـ ـراف
بمنظمة التحريـر الفلسـطينية كممثـل شـرعي ووحيـد للشـعب الفلسـطيني
ٔ
وترفض دعوتها للمشاركة في الحوار العربي االوروبي .
ٔ
ٔ
المس ــالة الثاني ــة ه ــي معارض ــة الوالي ــات المتح ــدة االمريكي ــة لجه ــود
ٔ
ٔ
الحــوار العربــي االوروبــي ومطالبتهــا الــدول االوروبيــة بضــرورة مشــاورتها
ٔ
قبل اتخاذ ٕاي تدابير مع الدول العربية  .ووصل االمر بالواليات المتحدة
ٔ
االمريكيــة فــي عــام ٕ ١٩٧٤الــى حــد الــدعوة ٕالــى تكــوين جبهــة مــن الــدول
المسـتهلكة للبتـرول للوقـوف فـي مواجهـة الـدول العربيـة البتروليـة خوفـا
ٔ
م ــن ح ــدوث اتفاق ــات منف ــردة ب ــين ال ــدول االوروبي ــة وال ــدول العربي ــة
البترولية .
ٔ
ويــذكر المؤل ــف ان ه ــذه الحقب ــة تميــزت بمحــاوالت وزيــر الخارجي ــة
ٔ
ٔ
االمريكــي " هنــري كيســنجر " ٕاقصــاء اوروبــا عــن كــل المنــاورات السياســية
ٔ
والجه ــود الدبلوماس ــية الت ــي ك ــان يق ــوم به ــا ف ــي المنطق ــة  .ووص ــل االم ــر
ٔ
بــالرئيس " نيكســون " فــي خطــاب القــاه يــوم  ١٥مــارس ٕ ١٩٧٥الــى حــد
ٔ
ٔ
رفض الحوار العربي االوروبي واعتباره " مؤامرة اوروبية " موجهة ضـد
ٔ
ٔ
ٔ
المصالح االمريكية  .وقد اثمرت الضـغوط االمريكيـة عـن سـحب موضـوع
ٔ
الطاقــة والبتــرول مــن الحــوار العربــي االوروبــي مــن ناحيــة  .ومــن ناحيــة
ثانية عن ٕانشاء الوكالـة الدوليـة للطاقـة عـام  ١٩٧٥التـي ضـمت الواليـات
ٔ
ٔ
المتحـ ــدة االمريكيـ ــة والـ ــدول االوروبيـ ــة فيمـ ــا عـ ــدا فرنسـ ــا التـ ــي رفضـ ــت
االنضمام لها ؟ !

ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺸﺌﻮﻣﺔ١٩٩١-١٩٩٠
ٔ ٔ
ٔ ٔ
يــذكر المؤلــف هنــا ان اوروبــا فشــلت فــي اول ازمــة دوليــة بعــد نهايــة
ٔ
ٔ
الحـرب البـاردة لتاكيــد اسـتقاللها عـن الواليــات المتحـدة االمريكيـة  .فهــذه
ٔ
ٔ
االخيــرة قــادت االزمــة واحتكــرت بــدون منافســة سياســية جديــة الق ـرارات
ٔ
ا ٕالسـ ـ ــتراتيجية فيهـ ـ ــا مـ ـ ــن اول ق ـ ـ ـرار ٕارسـ ـ ــال جنودهـ ـ ــا للمنطقـ ـ ــة انتهـ ـ ــاء
بالمناورات السياسية الجانبية .
ٔ
ٔ
وكالعـادة حاولـت فرنســا فـي بدايــة االزمـة ان تلعــب دورا مسـتقال عــن
ٔ
ٔ
الــدور االمريكــي والبريطــاني برفــع شــعار " حــل االزمــة داخــل المؤسســات
ٔ
ٔ
ٔ
العربية" ٕاال ان الضغوط االمريكية نجحت في جر الـدول االوروبيـة كلهـا
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٕال ــى الح ــرب  .ان التحلي ــل االخي ــر له ــذه يؤك ــد ان اوروب ــا كان ــت الخاس ــر
ٔ
اال كبر في هذه الحرب  .لقـد فـازت الواليـات المتحـدة بكـل جـوائز الحـرب
ٔ
بينمــا تحملــت اوروبــا كــل النفقــات الماديــة وخســرت رصــيدها السياســي
في العالم العربي .
لقـ ــد كشـ ــفت هـ ــذه الحـ ــرب  -بشـ ــكل غيـ ــر مسـ ــبوق  -عـ ــن الخلـ ــل
ٔ
الداخلي الخطير الكامن في الجسد االوروبي وبشكل خاص فـي جهازهـا
ٔ
الدبلوماسـ ــي والعسـ ــكري الور .وهـ ــو الخلـ ــل الـ ــذي سيصـ ــفه فيمـ ــا بعـ ــد
الكات ــب " هورس ــت كيل ــر " بقول ــه  :ق ــد تك ــون اوروب ــا عمالق ــا اقتص ــاديا
ولكنها قزم سياسي ودودة عسكرية " .
ٔ
ٔ
ٔ
الشــيء الــذي الشــك فيــه ان هــذه الحــرب قــد اضــاعت ســمعة اوروبــا
بشـكل عـام وفرنسـا بشـكل خــاص فـي المغـرب والمشـرق العــربيين  .لقــد
كانــت حــرب الخلــيج الثانيــة ردة بكــل المقــاييس فــي المشــاعر ا ٕاليجابيــة
ٔ
ٔ
التي نمت بين العرب واالوروبيين خالل حقبة الثمانينات  .فلقد اعـادت
ه ــذه الح ــرب م ــرة ثاني ــة ٕال ــى الس ــطح ذكري ــات الح ــروب الص ــليبية ل ــدى
الطرفين.
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪرﻳﺪ وإﻋﺎدة ﺗﻬﻤﻴﺶ أوروﺑﺎ١٩٩٦-١٩٩١
ٔ
في هذا الفصل يذكر المؤلف انه كان هنـاك ثالثـة دوافـع وراء ٕاسـراع
ٔ
ٔ
الواليات المتحدة االمريكية بعقد مـؤتمر مدريـد عـام  . ١٩٩١هنـاك اوال :
ٓ
ٔ
محاول ــة امريك ــا معالج ــة االث ــار النفس ــية الت ــي س ــببتها ح ــرب الخل ــيج ف ــي
ٔ
الش ــارع العرب ــي  .وهن ــاك ثاني ــا  :تجن ــب انس ــداد الطري ــق ام ــام عملي ــة
ٔ
السـالم بشــكل نهـائي بســبب حـرب الخلــيج الثانيـة مــن نتـائج علــى االرض
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ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ ١٩٨٩-١٩٨٠
هــذه الحقبــة تتميــز – كمــا يقــول المؤلــف – بدرجــة ٔاعلــى مــن التبلــور
ٔ
والوضــوح فــي مواقــف اوروبــا مــن القضــية الفلســطينية ،مــثال  :الــدعوة
ٔ
لحكم ذاتي للفلسطينيين ٕ ..ادانة العنف ا ٕالسرائيلي في االراضي المحتلـة
 ..تنمي ــة العالق ــات م ــع منظم ــة التحري ــر الفلس ــطينية معارض ــة ٕاجـ ـراءات
التهويد التي تمارسها ٕاسرائيل في القدس ٕ ..ادانة المستوطنات..الخ .
ٔ
ٔ
ويرى المؤلـف ان االنتفاضـة الفلسـطينية التـي بـدات عـام  ١٩٨٧ومـا
رافقهــا مــن قمــع ٕاس ـرائيلي وحشــي ثــم الحصــار االقتصــادي علــى البضــائع
الفلســطينية ومنــع تصــديرها للخــارج و ٕاغــالق الجامعــات الفلســطينية كــان
ٔ
ٔ
لــه دور كبيــر فــي بلــورة المواقــف االوروبيــة باتجــاه دعــم االمــاني المشــروعة
ٔ
للش ــعب الفلس ــطيني وص ــلت ٕال ــى ح ــد اتخ ــاذ ا ٕالتح ــاد االوروب ــي لت ــدابير
عقابيــة بحــق ٕاس ـرائيل التــي كانــت تعتبــر دولــة فــوق العقــاب وال يمكــن
المساس بها .

ٔ
ٔ
هذه الحقبة سـتنتهي بالحـدث اال كـثـر جذريـة فـي العالقـات االوروبيـة
الفلسـ ــطينية وهـ ــو دع ـ ــوة السـ ــيد ياسـ ــر عرف ـ ــات زع ـ ــيم منظم ـ ــة التحري ـ ــر
الفلسطينية ٕالى زيارة مدريد وبـاريس واسـتقباله كـزعيم دولـة عـام ١٩٨٩
ٔ
ٔ
 .وال ينســى الكاتــب ان يشــير فــي استعراضــه لتــاريخ هــذه الزيــارة انــه كــان
عـام انهيـار الكـتلـة الشـيوعية وتحســن الوضـع العربـي بعـودة مصـر للعــالم
العربي وتكوين مجلس التعاون العربي وا ٕالتحاد المغاربي .
ٔ
انته ــت حقب ــة الثمانين ــات ٕ -اذن  -بالح ــدث اال كـث ــر دراماتيكي ــة ف ــي
السياســة الدوليــة وهــو ســقوط ا ٕالتحــاد الســوفييتي والمعســكر الشــيوعي
وسقوط حائط برلين ونهاية الحرب الباردة .
ٔ
ٔ
ويرى الكاتب ان المميز الحاسم للسياسة االوروبية في هذه الحقبـة
ٔ
هــو ٕانعتاقهــا او تحررهــا مــن القوالــب السياســية التــي فرضــتها علــى العــالم
القطبيـة الثنائيـة التـي ميـزت حقبـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  .لقـد
ٔ
فــرض ســقوط الكـتلــة الشــيوعية ونهايــة الحــرب البــاردة مواجهــة االســئلة
ٔ
ٔ
المؤجلة حول الهوية االوروبية والعالقة مع الواليـات المتحـدة االمريكيـة
ٔ
ومستقبل القارة االوروبية .

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٨

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
ٔ
واهمها عدم االستقرار السياسي والهيكلي النظمة المنطقة  .وهناك ثالثا :
ٔ
ٔ
ٔ
ســرعة تطويــق االنظمــة المعارضــة المريكــا فــي الشــرق االوســط ) الع ـراق
ٔ
وليبيــا وســوريا ( قبــل ان تســتفيد مــن حالــة العــداء الشــعبي التــي خلقتهــا
ٔ
الحرب في مواجهة امريكا .
ٔ
ومــرة ثانيــة ســتعود اوروب ــا ٕالــى الظــل لينفــتح المس ــرح عل ــى ممثــل
ٔ
واحد فقط هو الواليات المتحدة االمريكية التي ستمسك فـي يـديها بكـل
خيوط المفاوضات بين العرب وا ٕالسرائيليين*.
ٔ
رغم ذلك ستستمر اوروبـا فـي دفـع فـاتورة السـالم فـي صـورة معونـات
ٔ
للفلسـ ــطينيين )  % ٥٤مـ ــن المعونـ ــات الدوليـ ــة ( او للشـ ــعب العراقـ ــي
المحاصـر  .ويمكـن اختصـار هـذه الصـورة بمـا كـتبـه المؤلـف  " :سـتدفع
ٔ
ٔ
اوروبا ثمن تبعيتها للواليات المتحدة االمريكية سياسيا وعسكريا " .

ﺑﺸﺎرة ﺧﻀﺮ

مدير مركز دراسات العالم العربي المعاصر
بجامعة لويفان الكاثوليكية – بلجيكا

-١
-٢
-٣
-٤
-٥

ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪٔ :
المغرب الكبير واوروبا .١٩٩٢
ٔ
ٔ
اوروبا والعالم العربي :ابناء عمومة وجيران .١٩٩٢
ٔ
اوروبا وبلدان الخليج العربية :شركاء من على بعد .١٩٩٤
ٔ
اوروبا وبلدان المتوسط :الجغرافية السياسية للقرب.١٩٩٥
ٔ
الشراكة االوربية المتوسطية بعد برشلونة .١٩٩٦

)*( راج ــع  :ص ــفوت ح ــاتمٔ ،االعم ــدة الس ــبع للسياس ــة ٔاالمريكي ــة ف ــي الش ــرق
ٔ
ٔ
االوسط ،جريدة القاهرة ٥ ،سبتمبر  /ايلول .٢٠٠٠

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﺣﻘﺒﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ١٩٩٩-١٩٩٦
مع صعود الليكود للحكم في ٕاسرائيل عام  ١٩٩٦وتولي " بنيـامين
ٔ
نتنياهو " رئاسة الـوزارة ومـع تصـاعد اعمـال العنـف وا ٕالسـتفزاز ا ٕالسـرائيلي
ٔ
ٔ
ٔ
ب ــدا واض ــحا ان ا ٕالدارة االمريكي ــة ع ــاجزة ع ــن المس ــك بح ــزم ب ــاطراف
ٔ
المفاوض ـ ــات السياس ـ ــية  .ه ـ ــذا م ـ ــن ناحي ـ ــة ،م ـ ــن ناحي ـ ــة ثاني ـ ــة ب ـ ــدات
ٔ
الدبلوماســية العربيــة تفكــر فــي ضــرورة اســتدعاء اوروبــا لعمليــة التســوية
ٔ
بع ــد ان جرب ــت لفت ــرة طويل ــة االعتم ــاد عل ــى الع ــب وحي ــد ه ــو الوالي ــات
ٔ
المتحدة االمريكية .
ٔ
ٔ
وكالعادة اتت المبادرة من فرنسا  .ففي  ٢٦اكـتـوبر  /تشـرين ١٩٩٦
ٔ
دعــا ال ـرئيس الفرنســي " جــاك شــيراك " ٕالــى مشــاركة اوروبيــة فــي جهــود
ٔ
السالم بجانب الواليات المتحدة االمريكية .
ٔ
ٔ
ٔ
ورغ ــم ال ــرفض االمريك ــي وا ٕالس ـ ـرائيلي الح ــازم الي مش ــاركة اوروبي ــة
ٔ
ٔ
)كالعــادة ايضــا( ٕاال ٕان عــام  ١٩٩٦سيشــهد بدايــة المبــادرات االوروبيــة
ٔ
ٔ
والرغب ـ ــة ف ـ ــي الع ـ ــودة لس ـ ــاحة الت ـ ــاثير السياس ـ ــي ف ـ ــي الش ـ ــرق االوس ـ ــط
ٔ
وفلسطين  :تعيين وسيط اوروبي فـي عمليـة السـالم )  .. (١٩٩٦توقيـع
ٔ
اتفاقيــة شـراكة بــين ا ٕالتحــاد االوروبــي والســلطة الفلســطينية ) ..(١٩٩٧
ٔ
الخ ــالف التج ــاري ب ــين ا ٕالتح ــاد االوروب ــي و ٕاس ـرائيل ح ــول ع ــدم ش ــرعية
تصــدير ٕاس ـرائيل لمنتجــات الضــفة الغربيــة والمســتوطنات ٕالــى الســوق
ٔ
ٔ
االوروبيـ ـ ــة واعتبـ ـ ــار هـ ـ ــذه المنـ ـ ــاطق منـ ـ ــاطق فلسـ ـ ــطينية مسـ ـ ــتقلة وان
ٔ
المســتوطنات ا ٕالسـرائيلية فــي االراضــي المحتلــة غيــر شــرعية ) .. ( ١٩٩٨
ٔ
المس ــاعدة االوروبي ــة ف ــي مفوض ــات " واي بلنتيش ــن " م ــن خ ــالل نص ــح
الـ ـرئيس عرف ــات بع ــدم التس ــرع ب ـ ٕـاعالن الدول ــة الفلس ــطينية م ــن جان ــب
واحد.
خاتمة
هــذا الكـتــاب الثــري بمعلوماتــه والغنــي بوثائقــه يكشــف عــن العالقــة
ٔ
التاريخيــة  ،التــي ربطــت منــذ فجــر التــاريخ بــين اوروبــا التــي ولــدت فــي
ٔ
ٔ
ٔ
احضان ارض فلسطين  ،كما تقول االسطورة .
ٔ
ٕان الدبلوماس ــية العربي ــة مطالب ــة بع ــد انكش ــاف الموق ــف االمريك ــي
ٔ
ٔ
المنحــاز ٕالس ـرائيل علــى هــذا النحــو ان تغيــر مــن خططهــا مــن اجــل عمــل
توازن جديد ومفيد للمصـالح العربيـة وهـو فـي الظـروف الحاليـة التـوازن
ٔ
الــذي ترغ ــب في ــه اوروب ــا وتطم ــح ٕالي ــه وال ــذي تقــوده فرنس ــا وال ــذي نم ــا
ٔ
ٔ
)*(
سريعا منذ احداث مذبحة " قانا " في ابريل .١٩٩٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ
ٕان كــل المؤش ـرات التــي خرجــت عــن االتحــاد االوروبــي وعــن فرنســا
بالذات تعبر عـن رغبـة هـؤالء لعـب دور كبيـر فـي عمليـة التسـوية  ،وكـان
ٔ
ٔ
االتح ـ ــاد االوروب ـ ــي ق ـ ــد ارس ـ ــل للحكوم ـ ــة ا ٕالس ـ ـرائيلية عل ـ ــى لس ـ ــان وزي ـ ــر
الخارجية السابق " هيرفيه دي شاريت " رسالة واضحة من ثالث نقاط
ٔ
ٔ
) (١ان االتح ـ ــاد االوروب ـ ــي يعل ـ ــن تمس ـ ــكه باالتفاقي ـ ــات الت ـ ــي ت ـ ــم
ٔ
ٔ
التوقيع عليها بـين االطـراف ولـيس مـن حـق اي طـرف التخلـي
عنها من طرف واحد.
ٔ
ٔ ٔ
) (٢ان اوروبــا هــي الممــول االساســي حتــى هــذه اللحظــة لعمليــة
ٔ
ٔ
السـالم ) ولــيس امريكــا ( ومــن حقهـا ان تلعــب دورا مميـزا فــي
ٔ
الوساطة بين االطراف يتناسب مع هذا الدعم.
ٔ
) (٣ان التفــوق ا ٕالسـرائيلي علــى العــرب ال يعطيهــا الحــق فــي تقريــر
شكل عملية السالم منفردة.
ٔ
ثم تطور الموقف الفرنسي مـرة اخـرى مـع وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة
االشـ ــتراكيين" هيبـ ــر فيـ ــدرين " الـ ــذي ن ـ ــادى وهـ ــو فـ ــي ٕاس ـ ـرائيل بحـ ــق
ٔ
ٔ
الفلســطينيين فــي ٕاقامــة دولــتهم القوميــة وشــن اعنــف هجــوم يمكــن ان
توجهه حكومة فرنسـية ٕالسـرائيل .وتـوج كـل هـذا المبـادرة الفرنسـية التـي
تشــارك فيهــا الرئيســان مبــارك وشــيراك لعقــد مــؤتمر دولــي ٕالنقــاذ عمليــة
ٔ
السـالم بعـد فشـل المبـادرات االمريكيـة المتواضـعة .كـل هـذه التحركـات
ٔ
ٔ
تفصح عن نية او رغبة اوروبية ) مدروسة ( للمشاركة فـي عمليـة التسـوية
ٔ
ٔ
في الشرق االوسط رغم المعارضة ا ٕالسرائيلية واالمريكية .
ٓ
ٔ
ولكن ما لـذي يمنـع اوروبـا االن عـن المشـي قـدما فـي عمليـة التسـوية
ٔ
ٔ
السياسية؟ انهم العرب انفسهم  ..كيف ؟
ٓ
المش ــكلة كم ــا يق ــول المحل ــل الفرنس ــي " االن ج ــريش " تكم ــن ف ــي
ٔ
ٔ
العــرب انفســهم  ..فــالعرب هــم الــذين ال يريــدون اتخــاذ اي تــدابير حقيقيــة
ٓ
ٔ
ٔ
لمواجه ــة التح ــالف االمريك ــي ا ٕالسـ ـرائيلي وف ــتح الطري ــق ام ــام االخ ــرين
ٔ
ٔ ٔ
لممارســة ادوار اكـثــر اتوازنــا واقــل انحيــازا ٕالسـرائيل ..ويضــيف  ... :مــادام
ٔ
ٔ
ٔ
العرب ال يتحركون فلماذا يجب ان تقلق امريكا او تغير من سياستها ؟
ٔ
وهو نفس السؤال الذي نساله في نهاية هذا العرض .
------------------------------------------------

א
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٩٩

ٔ
دورية كان التاريخيـة تشـي بابنـاء حريصـون
علـ ــى العلـ ــوم النافعـ ــة ،وعلـ ــم التـ ــاريخ مـ ــن
ٔ
ٔ
اجل العلوم واجملها ،فسنن ﷲ تعـالى فـي
الكــون ّدوارة ،وهنــاك مــن يســخرها ويعيهــا
وهن ـ ــاك م ـ ــن يحل ـ ــم! والعاقب ـ ــة للمتق ـ ــين،
والحمد هلل رب العالمين.
_<<†è† <‹éñ…<gñ^Þ<I< <°â^Ö]<íÚ^‰
<<kèçÓÖ]<íf×ŞÖ<çÖ]<^ ÷]<í×¥

مجهــود رائــع ومتميــز ،مجلــة كــان التاريخيــة
ٔ
اصــبحت بالفعــل رائعــة فــي ا ٕالخ ـراج الفنــي
وكــذلك متميــزة فــي موضــوعاتها التاريخيــة،
وفقكم ﷲ في ٕاصداراتكم القادمة.
]<<†Óe<çe_<‚·_<†Â^Ö
…<<ïõ…<í×¥<†è† <‹éñ
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ٔ
ٔ
ال ـ ــف مب ـ ــروك ،واع ـ ــانكم ﷲ تع ـ ــالى عل ـ ــى
ٔ
مواص ــلة المش ــوار ،م ــع رغبت ــي اال كي ــدة ف ــي
المــؤازرة الفعليــة ،عبــر تواصــل علمــي دائــم
ٕان شاء ﷲ ،مع خالص محبتي.

شـ ــك ًرا علـ ــى العـ ــدد الثالـ ــث وعلـ ــى جهـ ــدكم
الحضاري المتميز .لكم الحياة.
<Ìé×}<…^eJ
<êe†ÃÖ]<^ÃÖ]<è…^i<»<ou^e

ٔ
العــدد الجديــد اكـثــر مــن رائــع ...يثبــت فعـ ًـال
ٔ
ٔ
ان المجلة تتطور دائما لالفضل .
]<<êÎç‰‚Ö]<Øñ]æ<ou^fÖ
…<ë†’¹]<ÌŞjÏ¹]<í×¥<†è† <‹éñ

ٔ
تحي ـ ــاتي الطيب ـ ــة الص ـ ــادقة واهن ـ ــئكم عل ـ ــى
صـ ـ ــدور العـ ـ ــدد الثالـ ـ ــث مـ ـ ــن مجلـ ـ ــة كـ ـ ــان
ٔ
التاريخي ــة ،ه ــذا الع ــدد المتمي ــز  ،ان ــتم ي ــا
ٔ
اخــي تســهمون فــي تقــديم المعرفــة ا ٕالنســانية
ٔ
لعالمنا العربي المظلم ،وانتم تسـهمون فـي
ٔ
تنـ ـ ــويره وتثقيفـ ـ ــه ،ابـ ـ ــارك لكـ ـ ــم جهـ ـ ــودكم
ٔ
الكبيرة،ولن ينساكم التاريخ يوما مـا النكـم
تعيدون كـتابته .وشكرا لكم
<<‹Þçè<à·†Ö]<‚fÂ<‚Û¦<J
<<êÃÚ^q<ƒ^j‰_æ<êñ]æ…æ<”^Îæ<ou^e
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ٔ
ٔ
الحمـ ــد هلل انـ ــي عشـ ــت حتـ ــى رايـ ــت دوريـ ــة
"كان" التاريخية .والشكر الـوافر ٕ ...الرسـال
هـ ـ ــذه التحفـ ـ ــة النـ ـ ــادرة .ليتنـ ـ ــا نـ ـ ــرى اليـ ـ ــوم
الــدوريات الرصــينة مطبوعــة بهــذه الطريقــة
الجيــدة .فهــذه المطبوعــة تجــذبك ٕباخراجهــا
الملــون الغنــي بالصــور ،وبوجــود التشــكيل
فــي معظــم نصوصــها فتريحــك مــن التخمــين
وتعب القراءة .ثم هي تعتني بـالتوثيق وذكـر
المراجع .تحية لكل من عمـل بهـذه الدوريـة
وساهم ٕباخراجها وترويجها والكـتابة بها.
<|ø¹]<‚éÃ‰<‚Û¦<J
<ì‚vj¹]<íée†ÃÖ]<l]…^Úý]<I< <ou^eæ<gi^Ò
<
ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻧﺸﺮﺕ
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 ٢٤ﻣﻘــــــــــــــــــﺎﻝ
 ١٩ﺩﺭﺍﺳــــــــــــــــﺔ
 ٦ﻋـــــﺮﺽ ﻛﺘـــــﺎﺏ
 ٣ﺗﻘــــــــــــــــــﺎﺭﻳﺮ

ٔ
جهــد كبيــر ورائــع ،نســال ﷲ لكــم التوفيــق
ٔ
والسـ ــداد ،ونسـ ــالكم المزيـ ــد مـ ــن هـ ــذه
الدراسـ ــات فه ـ ــي مهم ـ ــة جـ ــدا لك ـ ــل باح ـ ــث
ٓ
ومهـ ـ ــتم  ....ج ـ ـ ـزاكم ﷲ ج ـ ـ ـزاء المحسـ ـ ــنين
الصالحين.
<<ëöÖ<J
<>ê×ÛÃÖ]<‹×]><íÒçÖù]<ç–Â

ٔ ٔ
شــكرا جــزيال ..وارجــو ان تســتمر مثــل هــذه
ٔ
االعمــال التــي تفيــد الدارســين والمــؤرخين
الجدد ،و شعب ال يعرف تاريخه هـو شـعب
جاهل
<<ë…çŠÖ]<‚e^Â
<êÚø‰ý]<è…^jÖ]<ï‚jßÚ<ç–Â

دوريــة كــان التاريخيــةٕ ..اضــافة نوعيــة ثريــة
ٔ
للمهتمين بالشان التاريخي ،في عالم عربـي
كـ ـ ــان يفتقـ ـ ــر حقـ ـ ــا لمثـ ـ ــل هـ ـ ــذه ا ٕالضـ ـ ــافة..
ٔ
واصـ ــلوا ،فـ ــانتم علـ ــى الطريـ ــق الصـ ــحيح،
محبت ــي لك ــل الس ــاهرين عل ــى ٕانج ــاح ه ــذا
المشروع.
<<æ…çÆ<ˆèˆÃÖ]<‚fÂJ
íée†Ç¹]<íÓ×Û¹]<<I< <ou^eæ<gi^Ò

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

دوريــة كــان ..عمــل رائــع بكــل مــا تحتوي ـه،
ٔ
كما انها تـنم عـن مجهـود حقيقـي مبـذول فـي
ا ٕالعداد والتقديم

<êÚø‰<…^ÏÖ]<‚fÂJ
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 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﺑﺷﺎر ﻤﺤﻣﺪ ﺧﻟﻴﻒ ،ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﻣﻮت وﻤﻌﺘﻗﺪاﺗﻪ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق
اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ - .دورﻳﺔ ﻜﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ  - .اﻠﻌﺪد اﻠﺮاﺑﻊ ؛
ﻳﻮﻧﻴﻮ. ٢٠٠٩ص(www.historicalkan.co.nr) ١١١- ١٠١

اﻟﻤﻠﻒ

ﺛﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺤﺪق ﻓﻴﻬﻤﺎ،
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻤﻮت ،واﻟﻤﻮت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﺬ ،ﻻ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮل .وﻣﻌﻠﻮم أن ﻟﻠﺨﻮف
أذﻧﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ وﻋﻴﻨﻴﻦ أﻳﻀﺎً .
ٔ
ٔ
وﻠﻌﻞ اول ﺻﺪﻤﺔ ﺠﺎﺑﻬﺖ ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ وﺠﻮدﻩ ﻋﻟﻰ اﻻرض
 /ﻻﺴﻴﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻄﻮر اﻠﻗﺷﺮة اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ واﻠﻗﺳﻢ اﻠﻄﺮﻓﻲ ﻤﻦ اﻠﺪﻤﺎغ ،/ﻫﻲ
ﺻﺪﻤﺔ اﻠﻣﻮت ،وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻫﺬا ﻠﻴﺘﺤﻗﻖ ﻠﻮﻻ ﺗﻮاﻓﺮ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ
اﻻﺸﺮاﻃﺎت واﻠﻣﻌﺎدﻻت اﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻠﻮﺠﻴﺔ واﻠﺒﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺔ ،ﻋﻟﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻠﺪﻤﺎغ
ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻲ واﻠﺟﺳﺪ اﻠﺒﺷﺮي ،ﺛﻢ ﺗﺪاﺧﻼت اﻠﻣﻨﺎخ واﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
ٔ
ﻫﻢ ﻓﺮديّ ،
واﻠﻣﻮت ّ
وﺗﺟﻣﻊ اﻠﻬﻣﻮم اﻠﻔﺮدﻳﺔ ادى ٕاﻠﻰ ﻧﺷﻮء ﻫﻣﻮم
ﻠﻟﺘﺟﻣﻌﺎت ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻴﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،وﻠﻛﻦ ﻤﻊ ﺗﻗﺪم ﻋﻣﻞ اﻠﺪﻤﺎغ وﺗﻄﻮرﻩ وﻤﻦ
ٔ
ٔ
ﺛﻢ ﻧﺷﻮء اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻻوﻠﻰ ،ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﺛﻣﺔ ﻫﻢ ﻤﺟﺘﻣﻌﻲ ﻤﻦ اﻠﻣﻮت ،ﻻن
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت ﺗﺒﻗﻰ ﺑﻴﻨﻣﺎ اﻻﻓﺮاد ﻳﺰوﻠﻮن .وﺑﺬا ﺻﺎر اﻠﻣﻗﻴﺎس اﻻوﺣﺪ ﻓﻲ
دراﺴﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت وﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ،ﻫﻮ ﻤﺪى اﻧﻌﻛﺎس ﺣﻴﺎة اﻠﻔﺮد ﻓﻲ
ٔ
اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻤﺪى اﻧﺘﻣﺎﺋﻪ ﻠﻬﺎ ،وﺑﺬا ﻳﺳﺘﻣﺮ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ وﻳﺰول اﻻﻓﺮاد ،وﻻ
ﻳﺒﻗﻰ ﻤﻨﻬﻢ ٕاﻻ ﻤﺎ ّﻘﺪﻤﻮﻩ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ ﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ٕواﺑﺪاع .وﻠﻌﻞ ﻘﻣﺔ ا ٕﻻﺑﺪاع
ٔ
ﺗﻛﻣﻦ ﻓﻲ اﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻦ ا ﺠﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ.
ً
ﻧﻗﻴﻀﺎ ﻠﻟﺤﻴﺎة
وﺑﻬﺬا ﻳﺼﻴﺮ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ،ﻠﻴﺲ
ﺑﻞ ً
و
ﺠﺰءا ﻤﻨﻬﺎ .وﻠﻌﻞ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻠﻣﻮت ،اﻘﺘﻀﻰ ﻤﺮ ر ﻤﻼﻳﻴﻦ
ٔ
اﻠﺳﻨﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﻮﺠﻮد اﻠﺒﺷﺮي ﻋﻟﻰ اﻻرض ،ﺣﺘﻰ ﻏﺪا دﻤﺎغ ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻘﺎدرًا
ﻋﻟﻰ وﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة ،واﺴﺘﻨﺒﺎط اﻠﺤﻟﻮل اﻠﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ /ﻻ ﺸﻌﻮر ًﻳﺎ/
ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ .وﻫﺬا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول رﺻﺪﻩ ﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻮﺠﻮد اﻠﺒﺷﺮي ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،واﻠﺬي ﻳﺮﻘﻰ ٕاﻠﻰ ﺣﻮاﻠﻲ اﻠﻣﻟﻴﻮن ﺴﻨﺔ .ﻤﻊ اﻻﺧﺬ
ٔ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ان اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻨﺎ /ﻠﻌﺪم وﺠﻮد اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ /ﺗﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﻟﻗﻰ
ٔ
واﻻدوات اﻠﺘﻲ ﺗﺮﻜﻬﺎ ذﻠﻚ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﺒﻨﻰ
واﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺪاﻓﻦ واﻠﻗﺒﻮر وﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻤﻊ ﻇﻬﻮر ٕاﻧﺳﺎن
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ) ( ١٠٠٠٠٠ﺴﻨﺔ.

ﻇﻬﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض
وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
ٔ
ﺣﺪدت دراﺴﺎت ﻋﻟﻮم ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﺠﻮد ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻋﻟﻰ اﻻرض
ٓ
ٔ
ٓ
ﺑﺤﺪود ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻼﻳﻴﻦ ﺴﻨﺔ ﻤﻦ اﻻن .وذﻠﻚ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ » ﻫﺬا ﺣﺘﻰ اﻻن« .
ٔ
ٔ
اﻤﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﺪﻻﺋﻞ اول وﺠﻮد ٕاﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﻮد ٕاﻠﻰ ﺣﻮاﻠﻲ
ﻤﻟﻴﻮن ﻋﺎم »ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ« ) (١وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ٕاﻠﻰ ﻤﻟﻴﻮن وﻧﺼﻒ
ٓ
اﻠﻣﻟﻴﻮن ﻋﺎم »زﻳﺪان ﻜـﻔﺎﻓﻲ« )ٔ (٢وا ً
ﻳﻀﺎ ﻫﺬا ﺣﺘﻰ اﻻن .
ٔ
ٔ
وﺗﺬﻜﺮ اﻠﺪراﺴﺎت ان ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻗﺪﻳﻢ اﻠﺬي اﺗﻰ ٕاﻠﻰ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ
ٔ
ﺠﺎء ﻋﺒﺮ ﻃﺮﻳﻗﻴﻦ ﻤﻦ اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ:
ٔ
اﻻوﻠﻰ :ﺴﺎﺣﻟﻴﺔ ﻋﻟﻰ اﻤﺘﺪاد اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ.
ري ٔ
اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻋﻟﻰ ﻃﻮل اﻻﻧﻬﺪام اﻠﺳﻮ ـ ـ اﻻﻓﺮﻳﻗﻲ اﻠﻣﻣﺘﺪ ﻤﻦ ﺠﻨﻮب وﺸﺮق
ٔ
ٔ
اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ ﻤﺮو ًرا ﺑﺎﻠﺒﺤﺮ اﻻ ﺣﻣﺮ ﺛﻢ وادي ﻋﺮﺑﺔ ﺛﻢ وادي
ً )( ٣
اﻠﻟﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻮادي اﻠﻌﺎﺻﻲ ﺸﻣﺎﻻ.
ٔ
ٔ ٔ ٓ
ٓ
وﺣﺘﻰ اﻻن ﻳﺒﺪو ان اﻘﺪم اﺛﺎر ٕﻻﻧﺳﺎن ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺎرج اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ
ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻮر ﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ » ﺴﺖ ﻤﺮﺧﻮ« ﻘﺮب اﻠﻼذﻘﻴﺔ  .ﻜﻣﺎ ﻋﺜﺮ
ٓ
ﻋﻟﻰ اﺛﺎر ﻠﻬﺬا ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ﺧﻄﺎب ﻘﺮب ﺣﻣﺎة ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺎﺻﻲ وﻤﻮﻘﻊ
اﻠﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﺬي ﻳﺆرخ ﺑﺤﺪود  ٧٠٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ
ٔ
ٔ
ﻫﻨﺎ ﻋﻟﻰ اﺠﺰاء ﻤﻦ ﻫﻴﺎﻜﻞ ﻋﻈﻣﻴﺔ ٕاﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﻘﺪم ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق
اﻠﻌﺮﺑﻲ .
ﻜﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة ذﻠﻚ ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﺗﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﺼﻴﺪ واﻠﺘﻗﺎط اﻠﺜﻣﺎر ،وﻜﺎن
ﻳﺘﻨﻗﻞ ﺧﻟﻒ ﻤﺼﺎدر ﻏﺬاﺋﻪ اﻠﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻠﻨﺒﺎﺗﻲ .وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﺛﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ٔ
ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،ﺑﻞ ان ﺻﻔﺎت ٕاﻧﺳﺎن ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺘﻗﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻜﻞ
ٔ
اﻧﺤﺎء اﻠﻌﺎﻠﻢ .وﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ اﻠﻟﻄﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ واﻠﺬي ﻳﺆرخ ﺑﺤﺪود
 ٥٠٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ دﻻﺋﻞ ﻤﺒﻛﺮة ﻻﺴﺘﻌﻣﺎل اﻠﻨﺎر واﻠﺷﺮوع ﻓﻲ
اﻠﺒﻨﺎء .وﺑﺎﻃﺮاد ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﺘﺟﻣﻌﺎت ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮر ،وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ٔ
ٔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ً
ﺠﺰءا ﻻ ﻳﺘﺟﺰا ﻤﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻻ ﺑﻞ ان ٕاﻧﺳﺎن ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ ﻜﺎن
ٔ
ﻳﻈﻦ ﻧﻔﺳﻪ ا ﻧﻪ واﺣﺪ ﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻫﺬا ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ٕا ﻻ ﻧﺘﻴﺟﺔ
ﻠﻌﺪم ﺗﻄﻮر اﻠﺪﻤﺎغ ﻠﺪﻳﻪ وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻘﺷﺮﺗﻪ اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ .ﻤﺎ اﻘﺘﻀﻰ ﻤﺮو ر
ٔ
ٔ
ﻤﻟﻴﻮﻧﻴﻦ وﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ اﻠﻒ ﺴﻨﺔ ﻋﻟﻰ ﺻﻌﻴﺪ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ،وﺗﺳﻌﻣﺎﺋ ﺔ
ٔ
اﻠﻒ ﺴﻨﺔ ﻋﻟﻰ ٕاﻧﺳﺎن اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻜﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ
ٔ
ٔ
اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻤﺎم ﻓﻲ وﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻣﻮت ﻻول ﻤﺮة ﻤﻨﺬ وﺠﻮدﻩ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻻرض .وﻤﺎ ﻘﺒﻞ ﻠﻢ ﻳﻗﺪم اﻠﺪﻤﺎغ ﻠﻪ اوﻠﻴﺎت اﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻤﻮﺗﺎﻩ ﻓﺘﺮﻜﻬﻢ
ً
ﻧﻬﺒﺎ ﻠﻟﻮﺣﻮش اﻠﻣﻔﺘﺮﺴﺔ واﻠﺟﻮارح ،ﺣﺘﻰ ﻜﺎن ﺗﻄﻮر ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻗﺪﻳﻢ
اﻠﻣﻨﺘﺼﺐ ٕاﻠﻰ ٕاﻧﺳﺎن اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ،وذﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻮاﻠﻲ  ١٠٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ
ً ٔ ً
ٔ ٔ
ﻤﻛﺎﻧﺎ اﺻﻴﻼ ٕﻻﻧﺳﺎن
ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻜﺪ ﻓﺮﻧﺳﻴﺲ اور »ان ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ﺗﺷﻛﻞ
)( ٤
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل«.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ  ١٠٠.٠٠٠ـــ  ٤٠.٠٠٠ﺳﻨﺔ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ٔ
ٔ
ﺗﺪل اﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ اﻠﺒﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺔ واﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻠﻮﺠﻴﺔ ،ﻋﻟﻰ ان دﻤﺎغ
ٔ
ٔ
ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻳﺘﺎﻠﻒ ﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻘﺳﺎم :اﻠﻗﺷﺮة اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ واﻠﻗﺳﻢ اﻠﺤﻮﻓﻲ
ٔ
واﻠﺪﻤﺎغ اﻠﺰواﺣﻔﻲ .اﻤﺎ اﻠﻣﻈﺎﻫﺮ اﻠﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص
ٔ
اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻠﻗﺷﺮة اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻔﻌﻞ ا ٕﻻدراك،
ٔ
وﻤﻌﻟﻮم ا ن اﻠﻗﺷﺮة اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ ﺗﺆﻠﻒ ـ ـ ﺣﺳﺐ ﻜﺎرل ﺴﺎﻏﺎن ـ ـ ﺣﻮاﻠﻲ % ٩٠
)(٥
ﻤﻦ دﻤﺎغ اﻠﻛﺎﺋﻨﺎت اﻠﺤﻴﺔ.
ﻠﻬﺬا ﻓﺤﻴﻦ ﻧﺮﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮة وﻋﻲ اﻠﻣﻮت ﻋﻨﺪ ﻤﺟﺘﻣﻊ اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎلٕ ،ﻓﺎﻧﻨﺎ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
ﻻﺑﺪ واﻘﻌﻮن ﻋﻟﻰ ﺣﻗﻴﻗﺔ ان ﺛﻣﺔ ﺗﻄﻮرًا ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺤﻮﻓﻲ واﻠﻗﺷﺮة
ٔ
اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ .وﻳﺆﻜﺪ ﺴﺎﻏﺎن ﻋﻟﻰ ان ﺣﻴﺎة اﻠﺼﻴﺪ واﻻﻠﺘﻗﺎط ﻠﺪى ا ٕﻻﻧﺳﺎن
اﻠﻗﺪﻳﻢ واﻠﺤﻀﺎرة اﻠﺘﻛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺔ ﻠﺪى اﻻٕﻧﺳﺎن اﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻣﺎ ﻤﻦ ﻧﺘﺎج اﻠﻗﺷﺮة
اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ) .(٦وﻘﺪ دﻠﺖ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻠﺪى دراﺴﺔ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﺪاﺧﻟﻲ
ٔ
ٔ
ﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ٕاﻧﺳﺎن اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎلٕ ،اﻠﻰ ان اﻠﺘﻨﺎﺴﺐ اﻠﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻤﺨﺘﻟﻒ اﺠﺰاء
اﻠﻣﺦ ﻳﺟﻌﻞ اﻻٕﻤﻛﺎﻧﺎت اﻠﻌﻗﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻘﺮﻳﺒﺔ ﻤﻦ ﻤﺜﻴﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ا ٕﻻﻧﺳﺎن
اﻠﻌﺎﻘﻞ ،اﻠﺬي ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮاﻠﻲ  ٤٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺴﻟﻔﻪ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل) .(٧واﻠﻣﻌﻟﻮم ان ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ اﻠﺳﻮري ﻫﻮ ﺠﺪﻧﺎ اﻠﻣﺒﺎﺸﺮ اﻤﺎ
ٔ
اﻠﺟﺪ اﻠﺒﻌﻴﺪ ﻓﻬﻮ ٕاﻧﺳﺎن اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل .وﻋﻟﻰ ﻫﺬا ﻳﻣﻛﻨﻨﺎ اﻠﻗﻮل ﻤﻊ ﺴﺎﻏﺎن ان
ﺴﻟﻮﻜﻨﺎ ﻧﺤﻦ ٓاﻻن ﻻ ﻳﺰال ً
واﻘﻌﺎ ٕاﻠﻰ ﺣﺪ ﻜﺒﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺴﻴﻄﺮة ﻤﺎورﺛﻨﺎﻩ ﻋﻦ
ٔ
)(٨
اﺴﻼﻓﻨﺎ.
ٔ
ﻻ ﺑﻞ ان ﻜﺎرل ﻏﻮﺴﺘﺎف ﻳﻮﻧﻎ راﺋﺪ ﻋﻟﻢ اﻠﻨﻔﺲ اﻠﺘﺤﻟﻴﻟﻲ ﻳﺮﻜﺰ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ ﻋﻟﻰ » ان ﻻﺸﻲء ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ان ذﻠﻚ ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﻳﻔﻛﺮ او ﻳﺷﻌﺮ ا و
اﺧﺘﻼﻓﺎ ٔا ً
ً
ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﻛﻴﺮ ٔاو اﻠﺷﻌﻮ ر
ﻳﺪرك ﺑﻄﺮﻳﻗﺔ ﺗﺨﺘﻟﻒ
ٔ
ًٔ
ٔ
او ا ٕﻻدراك (٩)،ﻓﺎداؤﻩ اﻠﻨﻔﺳﻲ ﻫﻮ ﺠﻮﻫﺮﻳﺎ اداؤﻧﺎ ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﻳﺨﺘﻟﻒ ﻋﻨﺎ ٕا ﻻ
ٔ
ّ
ﻓﻲ ﻤﺳﻟﻣﺎﺗﻪ اﻻوﻠﻴﺔ « .
ٔ ًٔ
وﻳﺆﻜﺪ اﻳﻀﺎ ان ذﻠﻚ ا ٕﻻﻧﺳﺎن /اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ﺛﻢ اﻠﻌﺎﻘﻞ /ﻠﻴﺲ وﺣﺪﻩ
اﻠﺬي ﻳﻣﺘﻟﻚ ﺴﻴﺎﻘﺎت ﻧﻔﺳﻴﺔ ﻘﺪﻳﻣﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ٕاﻧﺳﺎن ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻴﻮم اﻠﻣﺘﻣﺪن
ٔ
اﻠﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻛﺷﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻴﺎﻘﺎت اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،دون ان ﺗﻛﻮن
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻴﺎﻘﺎت ﻤﺟﺮد ارﺗﺪادات ﻤﺘﻔﺮﻘﺔ اﺗﺖ ﻋﻟﻰ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﺤﺪﻳﺚ ﻤﻦ
ﺻﻌﻴﺪ اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ .
وﻳﺼﻞ ﻳﻮﻧﻎ ﻠﻟﻗﻮل :ﻜﻞ ٕاﻧﺳﺎن ﻤﺘﻣﺪن ﻤﻬﻣﺎ ﺑﻟﻐﺖ درﺠﺔ ﻧﻣﻮ
ﻧﺳﺎﻧﺎ ً
وﻋﻴﻪ ،ﻠﻢ ﻳﺰل ا ً
ﻘﺪﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻄﺒﻗﺎت اﻠﺳﻔﻟﻰ ﻤﻦ ﻜﻴﺎﻧﻪ اﻠﻨﻔﺳﻲ .ﻓﻛﻣﺎ
ٕ
ٔ
ان اﻠﺟﺳﻢ اﻠﺒﺷﺮي ﻳﻮﺻﻟﻨﺎ ﺑﺎﻠﺜﺪﻳﻴﺎت وﻳﻛﺷﻒ ﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻗﺎﻳﺎ ﻜـﺜﻴﺮة ﻤﻦ
ٔ
ﺗﻄﻮر ﻤﺮاﺣﻞ اوﻠﻴﺔ ﺗﺮﺠﻊ ٕاﻠﻰ ﻋﺼﺮ اﻠﺰواﺣﻒ ،ﻓﻛﺬﻠﻚ اﻠﻨﻔﺲ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ
ٔ
ﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮر ٕان ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ا ﺻﻮﻠﻪ ّ
ﺗﻛﺷﻒ ﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻻ ﺣﺼﺮ ﻠﻪ ﻤﻦ اﻠﺳﻣﺎت
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ.

ٕان اﻠﺪﻻﻠﺔ اﻠﺮوﺣﻴﺔ ـ ـ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻠﺪى ﻫﺬا ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﺗﺷﻴﺮ ٕاﻠﻰ ﻤﺒﻟﻎ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻨﺎﻳﺔ اﻠﺘﻲ ا ﺣﻴﻂ ﺑﻬﺎ وﻫﻮ اﻠﻣﺷﻟﻮل واﻻﻋﻮر .وﻳﺘﺒﺪى ذﻠﻚ اﻜـﺜﺮ ﻓﻲ ا ن
ٔ
اﻫﻟﻪ ﻓﺮﺸﻮا ﻘﺒﺮﻩ ﺑﺎﻠﻮرودّ ،دل ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﺗﺤﻟﻴﻞ ﺣﺒﺎت اﻠﻄﻟﻊ.
وﻓﻲ ﻜﻬﻒ اﻠﺳﺨﻮل ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻫﻴﺎﻜﻞ ﻋﻈﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻗﺒﺮة
ٔ
ٔ
ﺠﻣﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ اﻋﻣﺎر ﻤﻮﺗﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ٣ـ ـ  ٥٠ﺴﻨﺔ .وﻠﻮﺣﻆ اﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻮﺠﺪ
ٔ
ً
ﻤﺮﻓﻗﺎت ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﻊ اﻠﻣﻮﺗﻰ ٕاﻻ ﻤﻊ اﻜﺒﺮﻫﻢ ﺴﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎن ﻳﻗﺒﺾ ﺑﻴﺪﻩ
ﻋﻟﻰ ﻋﻈﻢ ﻓﻚ ﻋﻟﻮي ﻠﺨﻨﺰﻳﺮ ﺑﺮي/ .ورﺑﻣﺎ ﻳﺪل ﻫﺬا ﻋﻟﻰ وﺠﻮد ٔاو ﺗﺒﻟﻮ ر
ٔ
ٔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻤﻔﻬﻮم ﻠﻟﺳﻟﻄﺔ او اﻠﻗﻴﺎدة ﻋﻨﺪ اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﻴﻦ ./وﻠﻮﺣﻆ ان ﻤﺪاﻓﻦ
ٔ
اﻠﺮﺠﺎل واﻻﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻔﻮق ﻤﺪاﻓﻦ اﻠﻨﺳﺎء.
وﻳﻌﺞ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﻣﻮاﻘﻊ ﻧﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﺔ ﻤﺜﻞ ﻤﻮﻘﻊ اﻠﻛﺒﺎرا،
ٔ
وﻋﺪﻠﻮن وﻳﺒﺮود وﻜﻬﻒ اﻠﺪوارة وﺠﺮف اﻠﻌﺟﻟﺔ وام اﻠﺘﻼل وﻤﻐﺎرة
اﻠﻌﺼﻔﻮرﻳﺔ ﺸﻣﺎل ﺑﻴﺮوت .
ٓ
ٔ
وﻳﺒﺪو ان ﺑﻨﻴﺔ اﻠﺪﻤﺎغ ﻜﺎﻧﺖ اﺧﺬة ﺑﺎﻠﺘﻄﻮر ،ﻤﺎ دﻓﻊ ا ٕﻻﻧﺳﺎن
ٔ
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻲ ﻓﻲ اواﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻳﺘﺟﻪ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻠﺘﻄﻮر ٕاﻠﻰ
ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ /ﻻ ﺴﻴﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،/ﺠﺪﻧﺎ اﻠﻣﺒﺎﺸﺮ ،وذﻠﻚ ﻓﻲ
)( ١١
ﺣﺪود  ٤٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
 ١٠٠٠٠٠ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺖ
ﻋﺎش اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻠﻛﻬﻮف واﻠﻣﻐﺎﺋﺮ
ٔ
واﺴﺘﻄﺎﻋﻮا ان ﻳﻛﻴﻔﻮﻫﺎ ﺣﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺠﺎﺗﻬﻢ وﺣﻮاﺋﺟﻬﻢ ،ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺨﺪﻤﻮا
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎر وﺻﻨﻌﻮا اﻻ ﺴﻟﺤﺔ اﻠﺼﻮاﻧﻴﺔ وﻤﺎرﺴﻮا اﻠﺼﻴﺪ ﻋﺒﺮ رﺠﺎﻠﻬﻢ ،اﻤﺎ
ﻧﺳﺎؤﻫﻢ ﻓﻛﻦ ﻳﻟﺘﻗﻄﻦ ﻠﺒﺬور واﻠﺜﻣﺎر واﻠﺟﺬور اﻠﺼﺎﻠﺤﺔ ﻠﻟﻄﻌﺎم ،ﻜﻣﺎ ﻜﻦ
ﻳﺼﻨﻌﻦ اﻠﻣﻼﺑﺲ ﻤﻦ ﺠﻟﻮد اﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت.
ٔ
وﻘﺪ ادى ﺗﻄﻮر اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ ﻠﺪﻳﻬﻢ ٕاﻠﻰ وﻋﻲ ﻠﻈﺎﻫﺮة اﻠﻣﻮت ،ﻻ
ٔ
ﺑﻞ اﺿﺤﻰ ﻤﺷﻬﺪ ﻤﻮت ٕاﻧﺳﺎن ﻳﺪﻫﺷﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻗﺎﻠﻪ اﻠﻣﻔﺎﺠﺊ ﻤﻦ ﻜﺎﺋﻦ
ﻤﺪرك وو ٍاع ،داﻓﺊ وﻤﻣﺘﻟﺊ ﺑﺎﻠﺤﻴﻮﻳﺔٕ ،اﻠﻰ ﺠﺜﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ وﺑﺎردة وﺸﺎﺣﺒﺔ
ٔ
ٔ
وﻘﺎﺑﻟﺔ ﻠﻟﺘﻌﻔﻦ ،ﻤﻣﺎ اﺻﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻠﺼﺪﻤﺔ اﻻوﻠﻰ ،وﻫﺬا ﻤﺎ دﻓﻌﻬﻢ ٕا ﻠﻰ ﻤﻮاراة
ٔ
اﻠﺟﺜﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﺮابٕ ،واﺠﺮاء اﻠﺪﻓﻦ اﻠﻣﺘﻌﻣﺪ وا ٕﻻرادي ،ﻻول ﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﻮﺠﻮد اﻠﺒﺷﺮي .وﻘﺪ ﺑﺪا ان اﻠﺘﻄﻮ ر اﻠﺮوﺣﻲ اﻠﺬي ﺑﻟﻐﻪ ٕاﻧﺳﺎن
ٔ
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ﺗﺟﺎوز ﻤﺎ ﺑﻟﻐﻪ ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ) .(١٠وادت اﻠﺘﻨﻗﻴﺒﺎت
ٔ
اﻻﺛﺮﻳﺔ ٕاﻠﻰ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ ﻤﻮاﻘﻊ ﻧﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﺔ ﻋﺪة ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻠﻌﻞ
ٔ
اﻫﻣﻬﺎ:

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻐﺎرة اﻟﺪﻳﺪرﻳﺔ ﻗﺮب ﺣﻠﺐ
ﻳﺆرخ ﻫﺬا اﻠﻣﻮﻘﻊ ﺑﺤﺪود  ١٠٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻟﻰ ﺣﻮاﻠﻲ
 ٧٠ﻘﻄﻌﺔ ﻋﻈﻣﻴﺔ ﺑﺷﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻠﻬﻴﺎﻜﻞ ﻧﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ .
وﻓﻲ ﻤﻄﻟﻊ اﻠﺘﺳﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺗﻢ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ ﻫﻴﻛﻞ ﻋﻈﻣﻲ ﻠﻄﻔﻞ ﻋﻣﺮﻩ
ٔ
ً
ﻤﺳﺘﻟﻗﻴﺎ ﻋﻟﻰ ﻇﻬﺮﻩ ،اﻤﺎ
ﺴﻨﺘﺎن وﻃﻮﻠﻪ  ٨٢ﺴﻢ ﺣﻴﺚ دﻓﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة
ٔ
ﻳﺪاﻩ ﻓﻣﻣﺪودﺗﺎن وﻘﺪﻤﺎﻩ ﻤﺜﻨﻴﺘﺎن وﻋﺜﺮ ﺗﺤﺖ راﺴﻪ ﻋﻟﻰ ﺑﻼﻃﺔ ﺣﺟﺮﻳﺔ
ٔ
ﻜﻣﺎ ﻋﻟﻰ ﺻﺪرﻩ ﻓﻮق ﻘﻟﺒﻪ وﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ ٕاﻠﻰ ﺣﻮاﻠﻲ  ١٠٠٠٠٠ﺴﻨﺔ .وﻓﻲ
ﺛﺎن ﺑﺎﻠﻌﻣﺮ ﻧﻔﺳﻪ ،وﻘﺪ دﻠﺖ
ﻋﺎم  ١٩٩٧ﻋﺜﺮ ٔﻋﻟﻰ ﻫﻴﻛﻞ ﻋﻈﻣﻲ ﻠﻄﻔﻞ ٍ
ﻃﺮق اﻠﺪﻓﻦ ﻋﻟﻰ اﺴﻟﻮب ﻤﻨﻈﻢ وﻤﺪروس وﻳﺮﻘﻰ ٕاﻠﻰ ﺣﻮاﻠﻲ ٨٠٠٠٠
ٓ ٔ
ﺴﻨﺔ ،وﻫﺬا اﻠﻛﺷﻒ اﻠﻣﻬﻢ ﻳﻣﺜﻞ ﺣﺘﻰ اﻻن اﻘﺪم ﻋﻣﻟﻴﺔ دﻓﻦ ﻠﻟﻣﻮﺗﻰ ﻓﻲ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺒﺷﺮي .وﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﻤﻐﺎرة ﻘﻔﺰة ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺒﺮة ﺑﺷﺮﻳﺔ
ٔ
ﺗﺤﻮي  ١٢ﺠﺜﺔ ﻧﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﺔ ا ّرﺧﺖ ﺑﺤﺪود  ٥٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ وﻜﺎﻧﺖ اﻠﺟﺜﺚ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠـ ـ  ٦اﻤﻮات ﻜﺒﺎر و ٧اﻃﻔﺎل .واﻫﻢ ﻤﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻠﺬي ﻳﻌﻨﻲ دﻻﻠﺔ
ٔ
ﻠﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ واﻠﺮوﺣﻲ ،ﻫﻮ ﻘﺒﺮ اﻤﺮاة ﺸﺎﺑﺔ ﻤﺳﺘﻟﻗﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺠﻨﺒﻬﺎ
ٔ
ٔ
اﻻﻳﺳﺮ وﻤﺜﻨﻴﺔ اﻠﺮﺠﻟﻴﻦ واﻠﻰ ﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻃﻔﻟﻬﺎ اﻠﻮاﺿﻊ راﺴﻪ ﻋﻟﻰ ﺻﺪرﻫﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻜﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻏﺰال /رﻤﺰ اﻠﺨﺼﺐ./
ٔ
ٔ
وﻳﺒﺪو ان ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻟﻰ وﺠﻮد ﻤﻔﻬﻮم ﻠﻼﺴﺮة ﻋﻨﺪ اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻴﻴﻦ
ٓ
ٔ
وﻫﺬا ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻮﺿﺢ اﻜـﺜﺮ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ﺴﺒﻖ ﻫﺬا اﻠﻣﻮﻘﻊ ﺑﺤﻮاﻠﻲ ﻋﺷﺮة اﻻف
ٔ
ﺴﻨﺔ ،اﻘﺼﺪ ﻤﻮﻘﻊ ﺸﺎﻧﻴﺪار ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق واﻠﺬي ﻳﺆرخ ﺑﺤﺪود ٦٠.٠٠٠ﺴﻨﺔ
ٔ
ﻓﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ اﻠﻛﻬﻒ ﻋﻟﻰ ﻫﻴﻛﻞ ﻋﻈﻣﻲ ﻠﺮﺠﻞ ﻧﻴﺎﻧﺪرﺗﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻻرﺑﻌﻴﻦ ﻤﻦ
ٔ
ﻋﻣﺮﻩ ،وﺑﺪا ﻤﻦ اﻠﻔﺤﺺ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻤﻨﺬ ﻃﻔﻮﻠﺘﻪ ﻤﻦ ﺸﻟﻞ ﻧﺼﻔﻲ
ٔ
ٔ ٔ
ﻜﻣﺎ اﻧﻪ اﻋﻮر وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻤﻦ اﻠﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻠﻣﻔﺎﺻﻞ ،وﻳﺒﺪو اﻧﻪ ﻤﺎت ﻓﻲ ﺸﻬﺮ
ٔ ٔ ٔ
ﺣﺰﻳﺮان .واﻠﻄﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻻﻤﺮ ان اﻤﺮاﺿﻪ ﻠﻢ ﺗﻣﺘﻪ ،وﻠﻛﻦ اﻠﺬي ﻘﺘﻟﻪ
ﺴﻗﻮط ﺻﺨﺮة ﻤﻦ ﺴﻗﻒ اﻠﻛﻬﻒ ﻋﻟﻴﻪ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٣

اﻟﻤﻠﻒ

اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ

ٔ
ا ﻤﺎ ﻃﺮق وﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﺪﻓﻦ ،ﻓﻗﺪ ﺑﻨﻴﺖ اﻠﻣﻗﺎﺑﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮة وﻤﻮرﺴﺖ ﻋﻣﻟﻴﺔ
ٔ
اﻠﺪﻓﻦ اﻠﻔﺮدي واﻠﺟﻣﺎﻋﻲ وﻳﺒﺪو ان اﻠﻣﻗﺎﺑﺮ اﻧﻔﺼﻟﺖ ﻋﻦ اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ
ٔ
وﺑﻗﻴﺖ ٕاﻠﻰ ﺠﻮارﻫﺎ .وﻃﻟﻴﺖ اﻠﺟﺜﺚ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮة اﻠﺤﻣﺮاء .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ا ن
ٔ
اﻠﺪﻓﻦ ﻠﻢ ﻳﺟﺮ ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ ،ﻓﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﻣﻟﻴﺎت دﻓﻦ ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت
ٔ
ﻠﻼﻧﺳﺎن،
اﻠﺒﻴﻮت .وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو ا ﻧﻪ ﻘﺪ ﺣﺼﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻓﻲ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻠﺬﻫﻨﻴﺔ ٕ
ٔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪا ﺑﻮاﻜﻴﺮ ﻓﺼﻞ اﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ﻋﻦ اﻠﺟﺳﺪ ،ودﻓﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺮدة .ﺑﻣﺎ
ٔ
ٔ
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺒﻮادر ﻧﺷﻮء اﻋﺘﻗﺎد »ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد« ،واﻠﺬي ﺴﻮف ﻳﺘﻮﺿﺢ اﻜ ـﺜﺮ
ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻼﺣﻗﺔ .
ٔ
ٔ
ﻤﻮاﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة :ﻋﻴﻦ اﻠﻣﻼﺣﺔ ـ ـ اﻠﻣﺮﻳﺒﻂ ـ ـ اﻠﺟﺮف اﻻ ﺣﻣﺮ ـ ـ اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ـ ـ
ﻧﻬﺮ اﻠﺤﻣﺮ ـ ـ اﻠﻄﻴﺒﺔ ـ ـ ﺠﻴﺮود ـ ـ ﺸﻗﺒﺔ .
ٔ
ٔ
ر
واﻠﻣﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ان اﻠﺪﻓﻦ ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻘﺒﻮ ﻤﻨﺘﻈﻣﺔ ،اﻤﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ا ﺴﻟﺤﺔ ﺣﺟﺮﻳﺔ واﺴﻨﺎن وﻠﺆﻠﺆ
ٔ
ٔ
)(١٣
وﻘﺮون ﻏﺰال ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ﺴﻦ ﺣﺼﺎن واﺠﺰاء ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ اﺧﺮى.
وﻓﻲ اﻠﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ٨٣٠٠ـ ـ  ٦٠٠٠ق .م :ﺗﻢ وﻠﻮج اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ ﻤﻨﻌﻄﻒ
ﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻠﺜﻮرة اﻠﺰراﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺧﺮﺠﺖ ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ٕاﻠﻰ
اﻠﻌﺎﻠﻢ.
ٔ
ر
وﻳﺒﺪو ان ﻫﺬﻩ اﻠﺜﻮ ة اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻗﻖ ،ﻠﻮﻻ ﺗﺮاﻜﻢ ﻤﺟﻣﻞ
ٔ
اﻠﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻟﻰ ﻤﺟﺮى اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻤﺎ ا دى ٕاﻠﻰ ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻛﺎر
ٓ
ً
ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺠﻣﻟﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻠﻣﺷﺮﻘﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،واﻠﺬي ﺴﻴﻌﻛﺲ ﻤﻦ اﻻن
واﻻﻋﺘﻗﺎدات ،وﻳﺨﻟﻖ ﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ﺗﺤﻮﻻت اﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ و روﺣﻴﺔ
ٔ
ﻤﻬﻣﺔٕ ،ا ن ﻜﺎن ﻋﻟﻰ ﺻﻌﻴﺪ دورة اﻠﺤﻴﺎة او ﻋﻟﻰ اﻠﺼﻌﻴﺪ اﻠﺬﻫﻨﻲ اﻠﺒﺷﺮي .
ٔ
ﻓﻗﺪ ادى ﻫﺬا اﻠﺘﺤﻮل ٕاﻠﻰ ﻧﺷﻮء اﻠﻗﺮى اﻠﺰراﻋﻴﺔ اﻠﺜﺎﺑﺘﺔ واﻠﻣﺳﺘﻗﺮة .وﻳﺒﺪو
ٔ
ٔ
ٔان اﻻﻧﺳﺎن ﺑﺪا ﻳﻬﺟﺮ اﻠﻛﻬﻮف واﻠﻣﻐﺎور ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ  ،وﻠﻛﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ا ﻧﻪ ﻠﻢ
ٕ
ٓ
ﻳﺳﺘﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻠﺼﻴﺪ واﻠﺮﻋﻲ ،ﻻ ﺑﻞ ٕان ﺣﻴﺎة اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻧﺬاك
ﺸﻣﻟﺖ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺰراﻋﺔ ،ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺼﻴﺪ واﻠﺮﻋﻲ واﻠﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻳﺷﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ٤٠.٠٠٠ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺖ
ً
ﺠﺪﻧﺎ اﻠﻣﺒﺎﺸﺮ ً
ﻧﺤﻦ ٓاﻻن ٔاﻤﺎم ّ
وﺠﻬﺎ ﻠﻮﺠﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻣﺘﻟﻚ ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ﻜﻞ
ً
ﻓﻄﺮدا
اﻠﺼﻔﺎت اﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻠﻮﺠﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﻣﻟﻛﻬﺎ ٕاﻧﺳﺎﻧﻨﺎ اﻠﺤﺎﻠﻲ.
ٔ
ﻤﻊ ﺗﻄﻮر ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﻪ ،وﺣﺟﻢ دﻤﺎﻏﻪ ،ﺗﻄﻮرت اﺴﺎﻠﻴﺐ ﻋﻴﺷﻪ،
ٔ
وﺗﻄﻮرت ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻠﺮوﺣﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﺒﺪو اﻧﻪ ﺻﺎر ﻳﻔﻬﻢ
ٔ
اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻜـﺜﺮ ،ﻓﻬﻮ ﺠﺰء ﻤﻨﻬﺎ وﻳﺤﺎول اﻻﻧﻔﻛﺎك ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻠﺳﻴﻄﺮة
ٔ
ﻋﻟﻴﻬﺎ .ﻜﻞ ﻫﺬا ادى ٕاﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺣﻴﻪ اﻠﺮوﺣﻴﺔ وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ اﻠﻣﻌﺘﻗﺪﻳﺔ
ٔ
ً
ً
وﻻﻘﻄﺎ ﻤﻊ ﺗﺒﻟﻮر ٕاﺣﺳﺎس اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ اﻘﻮى ﻤﻦ
ﺻﻴﺎدا
واﻠﻔﻨﻴﺔ ،وﺑﻗﻲ
ﺴﻟﻔﻪ.
ٔ
اﻤﺎ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﻣﻮت ﻠﺪﻳﻪ ﻓﻗﺪ اﺴﺘﻣﺮت ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺴﺎﺑﻗﻪ،
ٔ
ﻤﻊ ﻤﻴﻞ ﻠﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺷﻛﻞ واﺿﺢ ﺑﺎﻠﻣﻮﺗﻰّ ،دل ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ان اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت
ٔ
ٔ
ً
ﺗﻌﻗﻴﺪا ،ﻓﻗﺪ ﺑﻗﻲ ﻳﺪﻓﻦ
اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ازدادت وﻃﺮق اﻠﺪﻓﻦ اﺻﺒﺤﺖ اﻜـﺜ ﺮ
ٔ
ﻤﻮﺗﺎﻩ داﺧﻞ اﻠﻛﻬﻮف ،ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻠﻗﺮﻓﺼﺎء ،وﻳﺒﺪو اﻧﻪ اﺗﺟﻪ ﻠﺪﻓﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻮات ﻘﺮب اﻠﻣﻮاﻘﺪ »ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل«/ ،رﺑﻣﺎ ﻻن ﺑﺮودة
ٔ
ٔ
اﻠﺟﺜﺔ دﻓﻌﺘﻪ ﻠﺘﺪﻓﺌﺘﻬﺎ ﻋﺳﻰ ان ﺗﻌﻮد ٕاﻠﻰ اﻠﺤﻴﺎة ./ﻜﻣﺎ ان ﻃﺮﻳﻗﺔ اﻠﺪﻓﻦ
ٔ
ﻜﻣﺎ /وﺿﻌﻴﺔ اﻠﺟﻨﻴﻦّ ،/
ذﻜﺮت ﺑﻌﺾ اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ان ﻠﺪى ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ
ٔ
ﻤﻴﻞ رو ﺣﻲ ،ﻻﻋﺘﺒﺎر ا ن اﻠﺪﻓﻦ اﻠﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﺬا رﺑﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻠﻣﻴﺖ ٕاﻠﻰ اﻠﺤﻴﺎة
ٔ ٔ
ﻜﻮن ان اﻻرض رﺣﻢ !!.
ﻠﻛﻨﻨﺎ ﻧﺳﺘﺒﻌﺪ ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻗﺎد ﻠﺪى ٕاﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ  ..وﻧﻣﻴﻞ
ٔ
ٔ
ﻠﻼ ﺧﺬ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ان ﻤﺳﺎﺣﺔ اﻠﻛﻬﻒ ﻫﻲ اﻠﺘﻲ ﺣﺪدت وﺿﻌﻴﺔ اﻠﺪﻓﻦ
ٔ ٔ
اﻠﺟﻨﻴﻨﻲ ،او ا ﺧﺬ ﺠﺜﺔ اﻠﻣﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺷﻛﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،رﺑﻣﺎ
ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﻣﻮت ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻤﺎ ٕا ﻠﻰ ذﻠﻚ.
ٔ
ٔ ً ٔ
ﻳﻀﺎ ان اﻠﺟﺜﺚ ﺑﺪات ﺗﻄﻟﻰ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮة اﻠﺤﻣﺮاء ،وﻧﻌﺘﻗ ﺪ
وﻠﻮﺣﻆ ا
ٔ
ا ن ﻫﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻠﺷﺤﻮب اﻠﺬي ﻳﻌﺘﺮي اﻠﺟﺜﺔ .
ٔ
ٔ
ٔ
وﻫﺬا ﻤﺎ ا ﺛﺒﺘﺘﻪ اﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ا ﻓﺮﻳﻗﻴﺎ
ٔ
ٓ
ﺣﺘﻰ اﻻن ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ا ﻧﻬﻢ ﻤﺎزاﻠﻮا ﻳﺼﺒﻐﻮن اﻠﺟﺜﺚ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﻐﺮة
ٔ
)( ١٢
ﻻﻋﺘﻗﺎدﻫﻢ ا ﻧﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ اﻠﺤﻴﺎة.
ٔ
ٔ ًٔ
وﻠﻮﺣﻆ اﻳﻀﺎ ان ﻠﺪى ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ ﺑﺪا ﻳﺘﺷﻛﻞ ٕاﺣﺳﺎس اﻠﺮﻫﺒﺔ
ﻤﻦ اﻠﻣﻮت ،وﻘﺪ دل ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ٔاﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻀﻌﻮن ٔا ً
ﺣﺟﺎرا ﺿﺨﻣﺔ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
اﻳﺪي اﻠﻣﻴﺖ واﻘﺪاﻤﻪ وﺻﺪرﻩ ،رﺑﻣﺎ ﻜﻲ ﻻ ﻳﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﻗﻴﺎم واﻠﻌﻮدة ٕاﻠﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﻴﺎة وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ٕاﻳﺬاء اﻻﺣﻴﺎء .وﻫﺬا ﻤﺎ اﻜﺪﺗﻪ اﻻﺑﺤﺎث اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺔ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﺠﺮت ﻋﻟﻰ ﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻮﺑﻮاس ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻠﺟﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻠﻮﺣﻆ اﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا
ٔ
ٔ
ﻳﻀﻌﻮن اﻠﺤﺟﺎرة اﻠﻛﺒﻴﺮة ﻋﻟﻰ راس اﻠﻣﻴﺖ وﺻﺪرﻩ واﻘﺪاﻤﻪ .
وﻤﻦ ﻤﻮاﻘﻊ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻫﻨﺎك ﻜﻬﻒ اﻠﻮاد ـ
ٔ
ﻘﻔﺰة ـ ـ ﻋﺮق اﻠﺤﻣﺮ ـ ـ اﻠﻛﺒﺎرا ـ ـ ﻤﺼﻄﺒﺔ اﻠﺨﻴﺎم ـ ـ ﻜﻬﻒ اﻻﻤﻴﺮة ـ ـ ﻜﺳﺎر ﻋﻗﻴﻞ ـ ـ
اﻧﻄﻟﻴﺎس ـ ـ ﻳﺒﺮود ـ ـ اﻠﻛﻮم ـ ـ وﺗﺪﻤﺮ.
وﻓﻲ ﺣﻮاﻠﻲ  ١٢٠٠٠ﺗﻌﺘﺪل اﻠﺒﻴﺌﺔ واﻠﻣﻨﺎخ ﺑﺷﻛﻞ ﻳﺘﻣﺎﺸﻰ ﻤﻊ
ﺗﻄﻮر ﻤﺟﺘﻣﻌﺎت ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ ،وﻳﺰداد ﻤﺮدود اﻠﺜﺮوات اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ٔ
وﺗﺒﺪا ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت ﺗﺒﻨﻲ ﻘﺮاﻫﺎ ﻧﺼﻒ اﻠﻣﺳﺘﻗﺮة وﻤﻊ ﻫﺬا ﻓﻟﻢ
ٔ
ﺗﻐﺎدراﻠﻛﻬﻮف ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .وﺑﻗﻴﺖ ا ﺴﺎﻠﻴﺐ اﻠﺪﻓﻦ ﻤﺘﻮاﺻﻟﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ
ﻋﻟﻴﻪ ،ﻤﻊ ﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﻇﻬﻮر ﻤﻈﺎﻫﺮ دﻓﻨﻴﺔ ،ﻤﻌﻣﺎرﻳﺔ ﺗﻣﺜﻟﺖ ّ
ﺑﺼﻔﻴﻦ ﻤﻦ
ٔ
اﻠﺤﺟﺎرة ﻠﻟﻣﺪاﻓﻦ .وﺗﻐﻴﺮت ادوات اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﻊ اﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻟﻰ
ٔ
ﻤﺎﺴﺒﻖ ﺣﻴﺚ ،ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ا ﺣﺪ اﻠﻗﺒﻮر ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ اﻠﻛﺒﺎرا ﻋﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺟﺎرة
ٔ
ﻃﺤﻦٕ ،اﺣﺪاﻫﺎ ﻤﺪﻘﺔ ﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻮق اﻠﺮاس .ﻜﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ زﺑﺪﻳﺔ ﺑﺎزﻠﺘﻴﺔ
ﺑﺟﺎﻧﺐ اﻠﺮﻘﺒﺔ وﺠﺰء ﻤﻦ ﺣﺟﺮ اﻠﻄﺤﻦ ٔا ً
ﻳﻀﺎ .ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ﻤﻬﻨﺔ

ٔ
ﺻﺎﺣﺐ اﻠﻗﺒﺮ وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ا ٕﻻﻳﺤﺎء ﺑﺎن ﺑﻌﺾ اﻠﺮﺠﺎل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ﻤﺎرﺴﻮا
ٔ
ً
اﻠﺤﺮف واﻠﻣﻬﻦ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻠﺼﻴﺪ؟ .ﻻن ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت »اﻠﻣﻬﻨﻴﺔ« ﺴﻮف
ٔ
ﻧﺟﺪﻫﺎ ﺑﻐﺰارة ﻓﻲ ﻘﺒﻮر اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻤﻊ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ .وﻓﻲ اﻠﻌﺮاق ﻓﻲ
ﻜﻬﻒ ﺸﺎﻧﻴﺪار ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻘﺒﺮ ﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ﺣﻮت ﻤﺮﻓﻗﺎﺗﻪ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
ﻤﺌﺎت اﻠﻗﻄﻊ ﻤﻦ اﻠﺨﺮز واﻻ ﺣﺟﺎر اﻠﻣﻨﻮﻋﺔ ﻜﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻘﺒﺮ اﻤﺮاة ﺣﻮى
ً
ﺴﻛﻴﻨﺎ ﺑﻗﺒﻀﺔ ﻋﻈﻣﻴﺔ وﻧﺼﻟﺔ ﺻﻮاﻧﻴﺔ .
وﻤﻊ ﺣﻟﻮل ٔاﻻ ﻠﻒ اﻠﻌﺎﺸﺮ وﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﻟﺘﻄﻮر ٓاﻻ ﺧﺬ ً
ﺻﻌﺪا ﻓﻲ ﻤﺟﺎري
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﺤﻴﺎة اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺮوﺣﻴﺔ ،ﺑﺪاﻧﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻧﻨﺎ اﺻﺒﺤﻨﺎ اﻤﺎم
ﻤﺟﺘﻣﻌﺎت ﻤﺘﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗﻣﻴﺰت ﺑﺎﻠﺳﻛﻦ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﻮت وﺗﺤﻮﻠﺖ اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ٕاﻠﻰ
ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻗﺒﻴﻟﺔ وﺑﻗﻴﺖ ﺗﻣﺎرس اﻠﺼﻴﺪ واﻻﻠﺘﻗﺎط وﻠﻢ ﺗﻐﺎدر اﻠﻛﻬﻮف
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
ً
ﺠﻨﺒﺎ ٕاﻠﻰ ﺠﻨﺐ ﻓﻲ دو رة اﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﺴﻮف ﺗﻮﺛﻗﻪ اﺴﺎﻃﻴﺮ
ٔ
اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ ا ﺴﻄﻮرة اﻠﻣﺰارع واﻠﻣﺮاﻋﻲ ،ووﺛﺎﺋﻖ اﻠﻣﺷﺮق
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻻ ﻠﻔﻴﻦ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ق .م .
وﻤﻊ اﺑﺘﻛﺎر اﻠﺰراﻋﺔ ،اﻧﺘﻗﻞ اﻻﻧﺳﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ً
ﺠﺰءا ﻤﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ٕاﻠﻰ
ٕ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ ،واﻠﺳﻴﻄﺮة ﻋﻟﻴﻬﺎ .وﻫﺬا ﺴﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻠﺬﻫﻨﻴﺔ
وﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻟﻪ ﻤﻊ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮاﻤﻴﺳﻬﺎ ،واﻠﺘﻲ ﺗﺮﺗﻛﺰ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻣﻮت
/اﻠﻣﻮت اﻠﺪوري ﻠﻟﻨﺒﺎت وﻤﻦ ﺛﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛﻪ ﻓﻲ ﻤﻮاﺠﻬﺔ اﻠﻣﻮت اﻠﺨﻄﻲ ﻘﺒﻞ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ./وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﻮء ﻇﻮاﻫﺮ اﻻﻋﺘﻗﺎدات اﻠﺪﻓﻴﻨﺔ
ٔ
اﻠﺨﺼﺒﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺟﻟﺖ ﻓﻲ ﻤﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﻠﻟﺜﻮر /اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻻﻘﺪم /وﻋﺒﺎدة
ً
ٔ
وﺻﻮﻻ ٕاﻠﻰ ٔاﻻرواﺣﻴﺔ ٔاو ﻋﺒﺎدة ٔاﻻﺠﺪاد ،اﻠﺘﻲ ّ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
اﻻم اﻠﻛﺒﺮى،
ٔ
ﺑﻌﺒﺎدة اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ ﻋﺒﺮ ﻓﺼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻻ ﺠﺳﺎد .
ٔ
ﻓﻔﻲ ﺣﻮاﻠﻲ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد ﺴﻮف ﺗﻐﺪو
اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ ﻤﻮﺿﻊ اﻫﺘﻣﺎم ﻜﺒﻴﺮ وﻫﺬا ﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ،ﻓﻔﻲ
ٔ
اﻠﻣﺮﻳﺒﻂ ،ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻫﻴﺎﻜﻞ دﻓﻨﺖ ﺑﻼ رؤوس ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت ﺑﻴﻮت
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻛﻦ .اﻤﺎ اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ ﻓﺒﻌﺪ ﻓﺼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺠﺳﺎد ،ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻟﻰ
اﻤﺘﺪاد ﺠﺪران اﻠﻣﻨﺎزل ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻋﺘﻗﺎدﻳﻪ .ﻜﺬﻠﻚ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﻩ
ٔ
ٔ
اﻠﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ ارﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ .وﻠﻢ ﺗﻛﻦ اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ ﻠﺘﺘﺮك ﺑﻞ اﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺎﻠﺟﻮﻧﻬﺎ ﻜﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻠﻨﻔﺳﻲ اﻠﺟﻣﻌﻲ ،وﻳﺤﺎوﻠﻮن
ٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻴﻟﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﺟﺺ ،وﺻﺒﻐﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻞ ﻠﻮن اﻠﺒﺷﺮ ،ﺛﻢ ﺗﻨﺰل
ٔ
اﻠﻌﻴﻮن ﺑﺎﻠﺼﺪف او اﻠﻗﻮاﻘﻊ وﻳﺮﺴﻢ ﻋﻟﻰ اﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ﺧﻴﻮط ﺑﻨﻴﺔ ﻜﺪﻻﻠﺔ
ٔ
ﻋﻞ ﺸﻌﺮ اﻠﺮاس .وﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ اﻠﻣﻗﺒﻮﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻊ ﻋﺪة ﻓﻲ
ٔ
ارﻳﺤﺎ وﺑﻴﺳﺎﻤﻮن وو ادي ﺣﻣﺎر وﻓﻲ ﺗﻞ اﻠﺮﻤﺎد.
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ـــ أﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ٦٠٠٠ـــ  ٥٠٠٠ق .م
اﺴﺘﻣﺮ ﺗﻄﻮر اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻠﺰراﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺗﻌﺎﻳﺷﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺟﺘﻣﻌﺎت اﻠﺼﻴﺪ
ٔ
ٔ
واﻠﺮﻋﻲ ،وﻘﺪ ﺑﻗﻴﺖ ﻃﻗﻮس اﻠﺪﻓﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ او ﺑﻗﺮﺑﻬﺎ،
ٔ
وﺸﻣﻟﺖ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،اواﻧﻲ ﻓﺨﺎرﻳﺔ وﺣﺟﺮﻳﺔ ودﻤﻰ ﻧﺳﺎﺋﻴﺔ
ٔ
وﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻼﺣﻈﺔ ان ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ،ﻠﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻌﻬﺎ ﻋﻟﻰ دﻻﺋﻞ
ٓ
ٔ
ﺗﺷﻴﺮ ٕاﻠﻰ اﺴﺘﻣﺮار ﻋﻗﻴﺪة ﻋﺒﺎدة اﻻﺠﺪاد ،ﻜﻣﺎ ﻠﻢ ﻳﻌﺜﺮ /ﺣﺘﻰ اﻻن /ﻋﻟﻰ
ﺠﻣﺎﺠﻢ ﻤﻗﻮﻠﺒﺔ ،ﻤﻊ اﻋﺘﻗﺎدﻧﺎ ٔاﻧﻬﺎ اﺴﺘﻣﺮت ٔﻻﻧﻬﺎ ﺴﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر
اﻠﻼﺣﻗﺔ.
ٔ
ٔ
اﻫﻢ ﻤﻮاﻘﻌﻬﺎ :راس ﺸﻣﺮا واﻠﻌﻣﻖ واﻠﻛﻮم وﺑﻗﺮص ﻓﻲ ﺴﻮر ﻳﺔ ،ووادي
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻴﺮﻤﻮك واﻠﺤﻮﻠﺔ وارﻳﺤﺎ ووادي رﺑﺎح ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،ا ﻤﺎ ﻓﻲ ﻠﺒﻨ ﺎن ﻓﺎ رض
ٔ
ﻘﻟﻴﻟﺔ وﺠﺒﻴﻞ ،وﻓﻲ اﻠﻌﺮاق ام اﻠﺪﺑﺎﻏﻴﺔ وﺗﻞ ﺣﺳﻮﻧﺔ وﺴﺎﻤﺮاء .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷرواﺣﻴﺔ »ﻋﺒﺎدة اﻷﺟﺪاد«
ٔ
ٔ
ﺗﺪل اﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ،واﻠﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺔٕ ،اﻠﻰ وﺠﻮد
ٔ
ٓ
ﺠﻣﺎﻋﺎت ﺑﺪﺋﻴﺔ ٕاﻠﻰ اﻻن ﺗﻌﻴﺶ ﻤﻨﻌﺰﻠﺔ ﻓﻲ اﻤﺎﻜﻦ ﻋﺪة ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻣﻮرة،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ واﺴﺘﺮاﻠﻴﺎ واﻻﺴﻛﻴﻣﻮ ،ﻤﺎزاﻠﺖ ﺗﻣﺎرس اﻻرواﺣﻴﺔ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﻤﺮت ﺑﻬﺎ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﻮارﻫﺎ اﻠﺳﺎﻠﻔﺔ .وﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ان ﺴﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﻻﻤﺎﻜﻦ ﻳﻌﺘﻗﺪون ان اﻻ ﺠﺪاد
ٔ
ﻳﺳﺘﻣﺮون ﺑﺎﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﺑﻞ وﻳﻈﻬﺮون ﻤﻮاﻓﻗﺘﻬﻢ او ﻋﺪﻤﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﻤﺪﻠﻮﻻت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ /ﻜﻮن ٔاﻧﻬﻢ ﻤﺎزاﻠﻮا ً
ﺠﺰءا ﻤﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﺧﺎﺻﻴﺔ ﻤﻦ
ﺧﻮاﺻﻬﺎ /وﻠﻌﻞ ٔاﻻ ﺣﻼم ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء ﺗﻟﻌﺐ دورًا ً
ﻤﻬﻣﺎ ﻓﻲ رﺑﻂ ﻋﺎﻠﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻮات ﻤﻊ ﻋﺎﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء ) .(١٤وﻳﺒﺪو ان ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد ﺗﻨﺰع ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻨﺰع
ٔ
ٕاﻠﻴﻪٕ ،اﻠﻰ ﺗﻣﺘﻴﻦ اواﺻﺮ اﻠﻟﺤﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ واﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ ﺗﻗﺎﻠﻴﺪﻫﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
واﺧﻼﻘﻬﺎ اﻠﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻻ ﺠﺪاد وﺑﺬا ﺗﺘﻮﺿﺢ ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻣﻌﺘﻗﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﻇﺎﻫﺮة اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ اوﺠﺒﺘﻬﺎ ﻇﺮوف اﻠﺼﺮاع ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة ﻤﻦ اﺠﻞ
اﻠﺒﻗﺎء.
ٔ
ﻓﺤﺳﺐ ﺗﻟﻚ اﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ٕان اﻠﺟﺪ اﻠﻣﺪﻓﻮن ﻳﺟﻌﻞ اﻻرض ﺧﺼﺒﺔ ٕاذا
ٔ
ٔ
ﻋﺮﻓﻮا ﻜﻴﻒ ﻳﻛﺳﺒﻮن ﻋﻄﻔﻪ .ﻠﻬﺬا ٕﻓﺎذا ارادت ﺠﻣﺎﻋﺔ ﻤﺎ ان ﺗﻬﺎﺠﺮ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ان ﺗﺤﻣﻞ ﺠﻣﺎﺠﻢ اﺠﺪادﻫﺎ ﻤﻌﻬﺎ .ﻓﺎﻻ ﺠﺪاد ٕا ًذا ﻫﻢ ﺠﺰء ﻤﻦ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ
ٔ
ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻠﺤﻲ وﻋﻟﻰ ﺣﺪ ﻘﻮل ﻓﺮوﻳﻟﻴﺶ ٕﻓﺎن ﻋﺒﺎدة اﻻﺠﺪاد ﻫﻲ ﻋﻗﺪة ﻤﻦ
ٔ
ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻃﻮﻳﻟﺔ اﺴﻣﻬﺎ اﻠﺰﻤﻦ (١٥) .ﻠﻬﺬا ٕﻓﺎن ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﺳﺎب واﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻟﻴﻬﺎ
ّ ٔ
ﺗﻣﺘﻦ اﻻواﺻﺮ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
ﻠﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺎل اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ
ٔ
ٔ
ﺑﻗﻴﺎدة اﻻﺠﺪادٕ ،ا ًذا ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻘﺒﻟﻴﺔ ﺑﺎﻤﺘﻴﺎز .ﻓﺎﻻ ﺠﺪاد ﻫﻢ ﺿﺎﻤﻨﻮ اﻠﻨﺳﺐ
ٔ
ﻠﻟﻗﺒﻴﻟﺔ وﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ ﺗﻀﻣﻦ اﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ اﻠﺘﻗﺎﻠﻴﺪ واﻻﺧﻼق اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ٔ
ٔ
اﻓﺮاد اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﻜﻣﺎ ان ﻫﺬﻩ اﻠﻌﺎدة ﺗﺆدي ٕاﻠﻰ ﺗﻮازن ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻠﻨﻔﺳﻲ

ٔ
ٔ
اﻠﺟﻣﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء وﻋﺎﻠﻢ اﻻﻤﻮات ﺑﻣﺎ ﻳﻀﻣﻦ اﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ دورة
ٔ
ٔ
اﻠﺤﻴﺎة ﻠﻼﺠﺪاد واﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻻﻤﻮات ﻓﻲ وﺠﻮد اﻠﺟﻣﺎﻋﺔ .وﻫﺬا ﻤﺎ
ٔ
ٔ
ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻻﺧﻼق اﻠﻨﻔﻌﻴﺔ .وﻳﺨﺘﺼﺮ اﺣﺪ ﺸﻴﻮخ اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻠﺘﻲ
ٔ
ٔ
درﺴﺖ ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد ﺑﻗﻮﻠﻪٕ » :ان اﻻﻤﻮات ﻳﻌﻴﺷﻮن ﺑﻗﺪر ﻤﺎ ﻧﻔﻛﺮ ﺑﻬﻢ
ٔ
)(١٦
وﻋﻟﻴﻨﺎ ان ﻧﻄﻴﻌﻬﻢ«.
ٔ
وﻳﺷﺎر ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ٕاﻠﻰ وﺠﻮد ﻇﺎﻫﺮة اﺧﺮى ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻘﻨﻌﺔ واﻠﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ وادي ﺣﻣﺎر ﺣﻴﺚ ان ﻫﺬﻩ اﻻﻘﻨﻌﺔ
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﻈﺎﻫﺮات ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺠﻣﻌﻲ ﺸﻌﺒﻲ ﺣﻴﺚ ﻜﺎن اﻠﻗﻨﺎع ﻳﺼﻣﻢ ﻠﻛﻲ
ٔ
ٔ
ﻳﻀﻌﻪ ا ﺣﺪ اﻻ ﺸﺨﺎص /ﻜﺮﻤﺰ ٕارواﺣﻲ ،/وﺗﻗﺎم ﻃﻗﻮس وﺸﻌﺎﺋﺮ رﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﻋﻴﺪ اﻻﻤﻮات .وﻳﺷﻴﺮ ﺠﺎك ﻜﻮﻓﺎن ا ﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻳﺤﻣﻞ دﻻﺋﻞ ﺧﺼﺒﻴﺔ ). (١٧
ٔ ٔ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ اﻻﻘﻨﻌﺔ ﺗﺜﻗﺐ ﺑﺜﻗﻮب داﺋﺮﻳﺔ ،اﻤﺎ اﻻﻧﻒ ﻓﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﻮء
ٔ
ٔ
ﻘﻟﻴﻞ اﻠﺒﺮوز واﻠﻔﻢ ﻧﺼﻒ ﻤﻔﺘﻮح ،وﺛﻣﺔ ﺗﻼوﻳﻦ ﺑﺎﻻﺣﻣﺮ واﻻﺧﻀﺮ ﺗﺷﻛﻞ
ٔ
ً
ﺧﻄﻮﻃﺎ ّ
ﻤﺷﻌﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﺮﻜﺰ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻤﺤﻴﻂ اﻠﻮﺠﻪ ،وﺗﺤﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻘﻨﻌﺔ
ٓ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﻃﺮﻓﻬﺎ ً
ﺻﻔﺎ ﻤﻦ اﻠﺜﻗﻮب ﻤﻦ اﺠﻞ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ وﺠﻮد اﺛﺎر ﺣﻣﺮ ﺗﺪل
ٔ
ﻋﻟﻰ اﺴﺘﺨﺪام ﻤﺎدة ﻻﺻﻗﺔ ﻠﺷﻌﺮ ﻤﺳﺘﻌﺎر .وﻳﺷﻴﺮ ﻜﻮﻓﺎن ٕاﻠﻰ ان ﻫﺬا
ٔ
اﻠﻄﻗﺲ ٕاﻧﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺻﻞ اﻠﻣﺳﺮح اﻠﻣﻗﺪس ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻳﻌﺘﻗﺪ
ٔ
ٔ
)( ١٨
اﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻠﻌﺼﻮر اﻘﺪم ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ زﻤﻨﻪ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٥

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ٥٠٠٠ـــ  ٣٥٠٠ق .م :
ٔ
ﺗﻄﻮرت اﻠﺘﻗﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﺰراﻋﺔ ٕاﻠﻰ اﻠﺮي اﻠﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻﻘﻨﻴﺔ،
ٔ
ٔ
ٔ
واﺻﺒﺤﺖ اﻠﺰراﻋﺔ اﻜـﺜﺮ اﻧﺘﺎﺠﻴﺔ .وﻤﻦ اﻠﻣﺪاﻓﻦ ﻳﺳﺘﻨﺘﺞ ا ﻧﻪ ﺛﻣﺔ ﺗﻣﺎﻳﺰ
ٔ
اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻳﺒﺪا ﺑﺎﻠﻈﻬﻮر ﺑﻴﻦ اﻠﻛﻬﻨﺔ ،ورﺠﺎل اﻠﺪﻳﻦ واﻠﺳﻟﻄﺔ واﻠﺘﺟﺎر ﻤﻦ
ر ٔ
ٔ
ﺠﻬﺔ ،وﺑﻴﻦ ﺑﻗﻴﺔ اﻠﻨﺎس ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﺧﺮى .ﻓﻗﺪ ﺣﻔﻟﺖ ﻘﺒﻮ اﻻﻏﻨﻴﺎء
ﺑﺎﻠﻣﻌﺎدن اﻠﺜﻣﻴﻨﺔ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ اﻠﺬﻫﺐ واﻠﻔﻀﺔ ). (١٩
ٔ
ﻤﺟﺘﻣﻌﺎت ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ﻤﺎرﺴﻮا اﻠﺪﻓﻦ ،وﻳﺒﺪو اﻧﻬﻢ دﻓﻨﻮا اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ
ٔ
ٔ
ﺑﻣﻌﺰل ﻋﻦ اﻻ ﺠﺳﺎد ﻤﺎ ﻳﺷﻲ ﺑﻌﺒﺎدة اﻻﺠﺪاد ،اﻠﺘﻲ ﺴﻮف ﺗﺳﺘﻣﺮ ﺣﺘﻰ
ٔ
اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد ﻓﻲ ٕاﻳﺒﻼ ﻋﺒﺮ اﻜـﺘﺷﺎف
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻗﺒﺮة اﻻﻤﻮرﻳﺔ ﻫﻨﺎك واﻠﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻠﻼ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد ). (٢٠
واﻠﺟﺪﻳﺮ ذﻜﺮﻩ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻮ ﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮة دﻓﻨﻴﺔ ﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺟﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺮق
ٔ
اﻠﺟﺜﺚ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺮار .وﻜﺎن ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻠﻟﻛﺒﺎر ﻓﻗﻂ اﻤﺎ اﻠﺼﻐﺎر ﻓﻛﺎﻧﻮا
)( ٢١
ﻳﺪﻓﻨﻮن ﺑﺷﻛﻞ اﻋﺘﻴﺎدي.
ٔ
ٔ
واﻜـﺜﺮ اﻠﺪﻓﻦ داﺧﻞ اﻠﺒﻴﻮت ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻠﻟﻣﻮاﻠﻴﺪ اﻠﺟﺪد اﻠﻣﺘﻮﻓﻴﻦ ،اﻤﺎ
اﻠﻛﺒﺎر ﻓﻗﺪ دﻓﻨﻮا ﺧﺎرج اﻠﺒﻴﻮت .وﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻠﻗﺒﻮر ﻋﻟﻰ ﻤﺮﻓﻗﺎت
ٔ
ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﺜﻞ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ واﻻواﻧﻲ ﻤﻊ وﺠﻮد ﺴﻔﻦ ﻤﻦ ﻃﻴﻦ .وﻫﺬﻩ دﻻﻠﺔ
ﻋﻟﻰ ﻧﺷﻮء ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ﻠﻌﺎﻠﻢ ﻤﺎ وراء اﻠﻣﻮت ،ﺴﻮف
ٓ
ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺛﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻ ﺧﺮ ،ﻧﻬﺮ ﻳﻌﺒﺮﻩ
)(٢٢
ا ٕﻻﻧﺳﺎن ﺑﺳﻔﻴﻨﺔ ﻜﻲ ﻳﺼﻞ ٕا ﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ.
ٔ
واﻠﺬي ﻳﺒﺪو ﻜﻣﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ،ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻠﺒﺤﺚ ،ان وﻘﻔﺔ ا ٕﻻﻧﺳﺎن
ٔ
اﻠﻗﺪﻳﻢ ﺗﺟﺎﻩ ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻣﻮت ﻫﻲ ﺴﻟﺳﻟﺔ واﺣﺪة ﺗﺒﺪا ﻤﻦ ٕاﻧﺳﺎن
ً
اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ،وﺻﻮﻻ /ﻜﻣﺎ ﺴﻨﺮىٕ /اﻠﻰ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ .ﻤﻊ
ﻓﺎرق ﺑﺳﻴﻂ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻨﻔﺲ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻗﻮﻠﻪٕ » :ان ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻳﻔﻌﻞ
ﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ،ﻠﻛﻦ ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻣﺘﻣﺪن ﻳﻌﺮف ﻤﺎذا ﻳﻔﻌﻞ« ) .(٢٣وﻓﻲ ﻫﺬﻩ
اﻠﻨﻗﻄﺔ ﺗﻛﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻠﺪﻤﺎغ وﻤﺪى اﻠﻮﻋﻲ ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻠﺬي ﻻ ﺣﺪود ﻠﻪ .
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت

ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ  ٣٢٠٠ق .م
ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ اﺴﺘﻣﺮار ﻠﺘﻗﺎﻠﻴﺪ وﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﺪﻓﻦ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺴﺎﺋﺪة
ً
ﺴﺎﺑﻗﺎ ،ﻤﻊ ازدﻳﺎد ﻓﻲ اﻠﺘﻄﻮر ﻠﺟﻬﺔ ﻤﻨﺎﺣﻲ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺪﻓﻴﻨﺔ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻤﻊ
ﺑﺪاءات ﻧﺷﻮء اﻠﻣﺪن ،وﻤﻊ ﻓﺟﺮ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ واﻠﺬي اﻧﻄﻟﻖ ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮق
اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،وﻠﻌﻟﻨﺎ وﻓﻲ ﻤﺟﺎل ﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻠﺒﺤﺚ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮ ر
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ /اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴﺔ /ﻧﺟﺪ اﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ا ٕﻻﺸﺎرة ٕاﻠﻰ ﻋﺪة ﻤﺮﺗﻛﺰات :
ٔ
ٔ ٔ
اوﻠﻬﺎ :ان اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻗﻄﺔ اﺗﺼﺎل او
ﺣﻟﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻌﺼﻮر ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺪﻳﺚ ﻠﺟﻬﺔ ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﻣﻮت
ٔ
ٔ
وﻤﻌﺘﻗﺪاﺗﻪ ،ﺑﻣﻌﻨﻰ ان ﺛﻣﺔ اﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻤﺘﻮاﺻﻟﺔ ﻤﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻘﺪﻤﺘﻪ اﻠﺜﻮرة اﻠﻣﺪﻳﻨﻴﺔ = اﻠﻌﻣﺮاﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ،وﻤﺎ ﻘﺪﻤﻪ اﺧﺘﺮاع
ٓ
اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻤﻦ ﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻘﻴﻢ ﺠ ﺪﻳﺪة ﻋﻟﻰ ﺣﻴﺎة اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻧﺬاك واﻠﺷﻌﺎﺋﺮ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﻣﻮت ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﺧﺮى .ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕا ﻠﻰ ﺑﺪء اﻋﺘﻣﺎدﻧﺎ ،ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
ﻤﺎ ﺧﻄﻪ ا ﺠﺪادﻧﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺮﻘﻢ اﻠﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻣﺎ ادى ٕاﻠﻰ ﺗﻮﺴﻴﻊ داﺋﺮة اﻠﺮؤﻳﺔ،
ﻠﺟﻬﺔ ﻤﻌﺮﻓﺔ ﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ وﻤﻌﺘﻗﺪاﺗﻬﻢ ،ﺑﺷﻛﻞ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻗﺎدٕ ،اﻠﻰ
اﻠﺟﺰم.
ٔ
وﺴﻮف ﻧﺟﺪ ان ﺛﻣﺔ ﺸﻌﺎﺋﺮ وﻤﻌﺘﻗﺪات وﺣﻴﺎة رﻤﺰﻳﺔ ،ﻤﺎزاﻠﺖ
ٓ
ﻤﻮﺠﻮدة ٕاﻠﻰ اﻻن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺳﺘﻣﺪ ﺠﺬورﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﻌﺼﻮر ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻧﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﻟﻗﻰ
وﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ واﻠﻣﻗﺎﺑﺮ واﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﻤﻮﻘﻒ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻤﻦ
ٔ
ٓ
ٔ
اﻠﻣﻮت ،اﻤﺎ ﻤﻊ اﺧﺘﺮاع اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻓﻨﺤﻦ اﻻن ﻤﻊ ﻤﺳﺎر ﻳﺎ ﺧﺬ ﻤﻨﺤﻴﻴﻦ:
ٔ
اﻻولٕ :ارﺠﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﻔﺳﺮ اﻠﺮﻤﻮز واﻠﺒﻨﻰ ﻤﺎﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴﺔ اﻠﻣﻛـﺘﺷﻔﺔ .
اﻠﺜﺎﻧﻲ :واﻘﻌﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﻗﺪﻤﻪ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ،وﺗﺪﻋﻢ ذﻠﻚ اﻠﺒﻨﻰ اﻻﺛﺮﻳﺔ
واﻠﻟﻗﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻬﺬا ﺸﻛﻟﺖ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﺣﺎﻠﺔ
ٔ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻠﻣﻨﺎﺣﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻜﻟﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺳﺎﻠﺔ اﻠﻣﻮت.
ٔ
ﺛﺎﻠﺜﻬﺎ :ﻘﺪر اﻻﻤﻛﺎن اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻻﺴﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻠﻨﺼﻮص اﻻﺴﻄﻮر ﻳﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻻدﺑﻴﺔ ،ﻠﻴﺲ ﻠﻌﺪم اﻫﻣﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻻ ﻧﻨﺎ ﺸﺌﻨﺎ اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻤﻮﺿﻮع اﻠﻣﻮت
ٔ
وﺸﻌﺎﺋﺮﻩ وﻓﻖ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺟﺮي ،ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮرﻩ ) .(٢٤ﻓﺎﻻﺴﻄﻮرة ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
اﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ﺗﺳﺘﻨﺪ ٕاﻠﻰ رﻜﺎﺋﺰ رﻤﺰﻳﺔ وﻜﻮن ا ن اﻠﺮﻤﺰ ﻤﺷﺤﻮن
ٔ
ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل ،ﻓﻼ ﻧﻌﺘﻗﺪ ان اﻠﺒﺤﺚ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻳﻗﻮم ﻋﻟﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل ،ﺑﻞ ﻋﻟﻰ
ً
ٔ
اﻠﻮﻘﺎﺋﻊ اﻠﺤﻴﺎﺗﻴﺔ /ﻠﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻠﺒﺤﺚ ./وﺴﺎﻋﻄﻲ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻠﺬي
ٔ
ٔ
ٔ
ذﻜﺮت ،ﻓﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﻤﻟﺤﻣﺔ ﺠﻟﺟﺎﻤﺶ اﻧﻪ ﺑﻨﻰ اﺴﻮار اوروك ،ﺗﻟﻚ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﻠﻢ ﻳﺷﻬﺪ ﻤﺜﻟﻬﺎ ٕاﻧﺳﺎن ) ،(٢٥ﻠﻛﻦ اﻠﻛﺷﻒ اﻻﺛﺮي ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ » ﻤﻮﻘﻊ
ﺣﺒﻮﺑﺔ« ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ ٔا ﺛﺒﺖ ٔان ﺴﻮر ﺣﺒﻮﺑﺔ اﻠﻛﺒﻴﺮة ﻳﻔﻮق ﺿﺨﺎﻤﺔ ﺴﻮ ر
ٔ
)(٢٦
اوروك اﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ﻠﻪ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔوا ً
ﻳﻀﺎ ،ﻓﻣﺳﺎﻠﺔ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ اﻻﺴﻄﻮرة اﻠﻣﺷﺮﻘﻴﺔ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻧﻪ ﻜﺎن
ّ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻤﻮﻘﻒ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻤﻦ اﻠﻣﻮت ﻠﻛﻨﻪ ﻳﺘﻀﻣﻦ ﻓﻲ اﻠﻮﻘﺖ ﻧﻔﺳﻪ
ً
ﺧﻟﻔﻴﺔ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﺰراﻋﻴﺔ ،وﺻﺮاﻋﺎ ﻠﻟﺮﻤﻮز ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻋﻟﻰ ﻘﺎﻋﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻠﻣﻮت ـ ـ اﻻﻧﺒﻌﺎث .وﻤﺟﺎﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﻮ ﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻠﺘﺼﻮر واﻠﺘﺨﻴﻼت ﺑﻗﺪر ﻤﺎ
ﻫﻮ رﺻﺪ اﻠﻣﻣﺎرﺴﺎت وﻤﺟﻣﻞ اﻠﺳﻟﻮك ا ٕﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﻲ اﻠﻮاﻘﻌﻲ
واﻠﺬي ّوﺛﻗﺘﻪ ﻜـﺘﺎﺑﺎت وﻧﺼﻮص اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲً ،
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻠﺘﺼﻮرات
واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت / .ﻫﺬا ﻤﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻨﺎ ﺑﻣﻗﻮﻠﺔ ٕان اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻔﻟﺳﻔﻲ اﻧﺒﺜﻖ ﻤﻦ
ٔ
اﻻﺴﻄﻮرة./
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ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  ١٠٠٠٠٠ﺳﻨﺔ وﺣﺘﻰ  ٣٥٠٠ق .م
ٔ
ٔ
ٕان اﻘﺪم دﻠﻴﻞ اﺛﺮي ﻋﻟﻰ وﺠﻮد ﺑﺷﺮي ﻓﻲ ﺴﻮر ﻳﺔ ﻳﺮﻘﻰ ٕاﻠﻰ ﺣﻮاﻠﻲ
ﻤﻟﻴﻮن ﺴﻨﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻴﺪ ذﻠﻚ ٕاﻠﻰ ﻤﻟﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻤﻟﻴﻮن ﺴﻨﺔٕ .ا ن
ٔ
ٔ
ٕاﻧﺳﺎن اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ﻫﻮ اول ﻤﻦ وﻋﻰ ﻤﺳﺎﻠﺔ
اﻠﻣﻮت ﻤﺘﺰ ً
اﻤﻨﺎ ﻫﺬا ﻤﻊ ﺗﻄﻮر ﺑﻨﻴﺔ اﻠﺪﻤﺎغ ﻠﺪﻳﻪ وﻻﺴﻴﻣﺎ اﻠﻗﺷﺮة اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ
واﻠﻗﺳﻢ اﻠﺤﻮﻓﻲ ﻤﻦ اﻠﺪﻤﺎغ.
ٔ
ٔ
ٕان ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد = اﻻرواﺣﻴﺔ ﺗﺟﻟﺖ ﻤﻨﺬ ﺑﻮاﻜﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻮاﻠﻲ
ً
ٔاﻻ ﻠﻒ اﻠﻌﺎﺸﺮ ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد .وﻫﺬا ّ
اﻧﻌﻛﺎﺴﺎ ﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻨﻈﺎم
ﻳﺷﻛﻞ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ اﻠﻗﺒﻟﻲ ﻧﺼﻒ اﻠﻣﺳﺘﻗﺮ ،واﻠﺬي ﻤﺎرس اﻠﺼﻴﺪ واﻠﺘﻗﺎط اﻠﺒﺬور.
ٔ
وﻫﻨﺎ ﺑﺪا ت ﺑﻮاﻜﻴﺮ ﻓﺼﻞ اﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ﻋﻦ اﻠﺟﺳﺪ ﻠﺘﺘﻛﺮس وﺗﺘﺒﻟﻮر ﻤﻊ اﻠﺜﻮرة
ٓ
ً
اﻧﻄﻼﻘﺎ ﻤﻦ ﺴﻮرﻳﺔ وذﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻮاﻠﻲ
اﻠﺰراﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺸﻬﺪﻫﺎ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻧﺬاك،
ٔ
ٔ
ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد .ﻜﺎن اﻠﺪﻓﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت
اﻠﻛﻬﻮف واﻠﻣﺳﺎﻜﻦ .ﻜﻣﺎ ﺸﻬﺪت اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ﺑﻨﺎء ﻤﻗﺎﺑﺮ ﻤﻨﺘﻈﻣﺔ وﻤﻌﺰو ﻠﺔ
ﻋﻦ اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻊ ﻋﺪﻳﺪة.

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﻮت وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٦

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ٔ
وﻤﻊ ﻋﺼﺮ ﻓﺟﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺦ /ﺣﻮاﻠﻲ  ٣٥٠٠ق .م ،/ﻧﻼﺣﻆ ان ﺸﻌﺎﺋﺮ
اﻠﺪﻓﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ﺑﻗﻴﺖ ﻋﻟﻰ ﺣﺎﻠﻬﺎ ،واﺴﺘﻣﺮ اﻠﺪﻓﻦ ﺗﺤﺖ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ارﺿﻴﺎت اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ /اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻻﻘﺪم ،/ﻤﻊ ﻤﻼﺣﻈﺔ ﻫﻨﺎ ،اﻧﻨﺎ اﺻﺒﺤﻨﺎ اﻤﺎم
ٔ ً
ٔ
وﻻ ﺛﻢ ﺸﻣﻟﺖ اﻠﻛﺒﺎر ٔا ً
ﻳﻀﺎ.
ﻇﺎﻫﺮة دﻓﻦ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻠﺟﺮار اﻠﻔﺨﺎرﻳﺔ ،ﻠﻼﻃﻔﺎل ا
وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة ،وﺑﺎﻃﺮاد ﻤﻊ اﻠﺰﻤﻦ ،ﻠﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺼﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ ﻋﻦ اﻻ ﺠﺳﺎد .ﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد او ﺣﺘﻰ ﻇﺎﻫﺮة
ٓ
ٔ
اﻠﺟﻣﺎﺠﻢ اﻠﻣﻗﻮﻠﺒﺔ ﻠﻢ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﻠﻣﻮاﻘﻊ اﻻﺛﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻻ ن .ورﺑﻣﺎ اﻠﺬي
ٔ
ﺣﺼﻞ وﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﻼﺗﺟﺎﻩ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ـ ـ اﻻﻘﺘﺼﺎدي وﻤﻊ ﺑﺪاءة ﺗﺎﺴﻴﺲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺪن وﻧﺷﻮء اﻠﺰﻋﺎﻤﺔ ﺑﺷﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ان ﺗﺤﻮﻠﺖ ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد
ٔ
وﺗﺎﻠﻴﻬﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻠﻣﻮتً ،
ﺗﺒﻌﺎ ﻠﻟﺘﻄﻮ ر
/اﻠﻗﺒﻟﻴﺔٕ /اﻠﻰ ﻋﺒﺎدة ﻠﻟﻣﻟﻮك
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ـ ـ اﻻﻘﺘﺼﺎدي اﻠﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت .دون ٔان ﻧﻨﺳﻰ دو ر
ٔ
اﻠﻛﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻞ اﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻣﺎء واﻻرض.
ٔ ٔ
وﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ /وﻫﺬﻩ اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ ﻧﻌﺘﻗﺪ اﻧﻬﺎ اﻓﻀﻞ
ﻤﻦ ٔاﻻﺛﺎث اﻠﺟﻨﺎﺋﺰي ،/ﻧﻼﺣﻆ اﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ ﻠﻣﺎ ﻜﺎن ً
ﺴﺎﺋﺪا ﻤﻦ ﻘﺒﻞ.
ﻤﻮاﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺮة:
ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺒﻟﻮس »ﺠﺒﻴﻞ« ﻓﻲ ﻠﺒﻨﺎن ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺒﺮة ﺗﺆرخ ﺑﺤﺪود ٤٠٠٠
ٔ
ـ ـ  ٣١٠٠ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد ﺣﻴﺚ دﻓﻦ اﻠﻣﻮﺗﻰ داﺧﻞ ﺠﺮار ﻜﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ
ٔ
ﻘﺺ ا ﺣﺪ ﺠﻮاﻧﺐ اﻠﺟﺮة ﻻدﺧﺎل اﻠﺟﺜﺔ وﺗﻢ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻦ اﻠﻗﺳﻢ
اﻠﻣﻗﺼﻮص ٔﺑﺎن ٔا ﺻﺒﺢ ً
)(٢٧
ﻏﻄﺎءا ﻠﻟﺟﺮة.
ٔ
وان ﻓﺨﺎرﻳﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮي
اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻜﺎﻧﺖ ٔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ا ٍ
ً
ﻃﻌﺎﻤﺎ وﺸﺮ ًاﺑﺎ ،وزود اﻠﻣﻮﺗﻰ ﺑﺎﻻﺴﻟﺤﺔ اﻠﺤﺟﺮﻳﺔ واﻠﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ،وﺸﻣﻟﺖ
ٔ
ﻘﺒﻮر اﻠﻨﺳﺎء ﻋﻟﻰ ادوات زﻳﻨﺔ وﺗﺒﺮج .
وﻓﻲ ﺠﺮة ﻜﺒﻴﺮة ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻫﻴﻛﻞ ﻋﻈﻣﻲ ﻠﺮﺠﻞ ،واﻠﻰ ﺠﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ
ٔ
ً
ً
ﻋﻈﻣﻴﺎ ﻠﻛﻟﺐ/ ،ﻤﺎ ﻳﺷﻲ ﺑﺎﻋﺘﻗﺎد ان
اﻠﺟﺮة ﺛﻣﺔ ﺠﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﺣﻮت ﻫﻴﻛﻼ
ٔ
ً
ﺻﻴﺎدا ./وﻓﻲ ارﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻘﺒﻮر ﻤﺤﻔﻮرة ﻓﻲ
اﻠﻣﻴﺖ ﻜﺎن
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻨﺤﺪرات اﻠﺼﺨﺮﻳﺔ وﻳﻌﺘﻗﺪ ان اﻠﺪﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﻣﺮ ﻻﺠﻴﺎل ﻤﺘﻌﺎﻘﺒﺔ
وﻠﻣﺌﺎت اﻠﺳﻨﻴﻦ .
ٔ
ٓ
وﻓﻲ اﻠﻌﺮاق ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ﺗﻞ ﻘﺎﻠﻴﺞ اﻏﺎ ﻋﻟﻰ دﻓﻦ ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت
ٔ
اﻠﺒﻴﻮت ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ ﺠﺮار ﺗﺤﻮي ﻫﻴﺎﻜﻞ اﻃﻔﺎل .ﻜﺎﻧﺖ ﺠﺮار
ٔ
اﻻﻃﻔﺎل ذات ﺸﻛﻞ ﻜﺮوي وﻠﻬﺎ ﻓﻮﻫﺎت واﺴﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻦ اﻠﻄﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ٔ
ﺑﻮﺿﻊ ﺠﻨﻴﻨﻲ .وﻳﺘﻢ دﻓﻦ اﻠﺟﺮة ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻻرض ﺑﻌﻣﻖ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻤﺘﺮ
ٔ ٔ
وارﺑﻌﺔ اﻤﺘﺎر .
وﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻊ ٔاﺧﺮى ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻠﻗﺒﻮر ﻋﻟﻰ ﻧﻣﺎذج ﻓﺨﺎرﻳﺔ ﻠﺰوارق
ﺸﺮاﻋﻴﺔ وﻫﺬا ﻤﺎ ﺴﻨﻨﺎﻘﺷﻪ ً
ﻻﺣﻗﺎ ﻤﺳﺘﻨﺪﻳﻦ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺼﻮص اﻠﻣﺳﻣﺎرﻳﺔ .
وﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ٔاور ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺒﺮة ﺗﻀﻢ  ١٦ﻘﺒ ًﺮا ً
ﻤﻟﻛﻴﺎ وﺗﻌﻮد
ﻠﺤﻮاﻠﻲ  ٢٩٠٠ـ ـ  ٢٧٥٠ق .م ،واﻠﺷﻲء اﻠﻼﻓﺖ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﺣﺘﻮاء اﻠﻣﻗﺒﺮة
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺷﺮﻳﺔ ﺗﺮاﻓﻖ اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻗﺒﺮ وﻜﺎﻧﻪ اﻋﺘﻗﺎد ﺑﺎن اﻠﻣﻴﺖ
ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺒﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻗﺎﻠﻪ ٕاﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺮ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻤﻦ
ٔ ٓ
وﺠﻮد ﺣﺎﺸﻴﺘﻪ ﻤﻌﻪ ﻠﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ .ﻓﻔﻲ ﻘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻠﻣﻟﻚ اور )ا ـ ـ ﻜﻼم ـ دك(
ٓ
ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ  ٤٠ﻤﺮ ً
اﻓﻗﺎ ﻤﻦ اﻠﺤﺎﺸﻴﺔ وﻓﻲ ﻘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻠﻟﻣﻟﻚ )ا ـ ـ ﺑﺎر ـ ـ ﻜﻲ( ﻋﺜﺮ
ٓ
ﻋﻟﻰ ﺛﻼث ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺷﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺠﺰء ﻤﻨﻪ وﻓﻲ ﺠﺰء ا ﺧﺮ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة ﻜﺒﻴﺮة
ﻋﻟﻰ  ٦٢ﺠﺜﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٦ﺠﺜﺚ ﻠﺟﻨﻮد وﺗﺳﻊ ﻠﻨﺳﺎء .
ٔ ٔ
واﻠﻣﻼﺣﻆ ان اﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻠﺟﺜﺚ دﻓﻨﻮا ﺑﻛﺎﻤﻞ ﻤﻼﺑﺳﻬﻢ
ٔ
ٔ
وزﻳﻨﺘﻬﻢ اﻤﺎ اﻠﺤﺮس ﻓﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻣﻟﻮن ا ﺴﻟﺤﺘﻬﻢ واﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻴﻮن ﻘﻴﺜﺎراﺗﻬﻢ
وﺻﻨﻮﺠﻬﻢ .وﻘﺪ ﺗﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﺮﺑﺘﺎن رﺑﻂ ٕاﻠﻰ ﻜﻞ ﻤﻨﻬﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ
ﺛﻴﺮان وﻘﺪ ﺠﻟﺲ ﻓﻲ داﺧﻟﻬﺎ اﻠﺤﻮذﻳﻮن .
ٓ
ٔ
اﻤﺎ ﻘﺒﺮ اﻠﻣﻟﻛﺔ »ﺑﻮ ر ـ ـ اﺑﻲ « ﻓﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﺪة ﺠﺜﺚ ﻠﻨﺳﺎء رﺗﺒﺖ ﻓﻲ

ٔ
ٓ
ﺻﻔﻴﻦ ،وﻓﻲ اﺧﺮ اﻠﺼﻔﻴﻦ ﺗﻮﺠﺪ ﻘﻴﺜﺎرة ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻴﻛﻞ اﻤﺮاة اﻤﺘﺪت
ﻋﻈﺎم ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﻄﺎم اﻠﻗﻴﺜﺎرة .وﺑﻟﻎ ﻋﺪد اﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ ﻤﻊ اﻠﻣﻟﻛﺔ
ﺣﻮاﻠﻲ  ٢٥ﺿﺤﻴﺔ .
ٓ
ﻜﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﻘﺒﺮ اﺧﺮ ﻋﻟﻰ ﺣﻮاﻠﻲ  ٧٤ﺿﺤﻴﺔ ﺑﺷﺮﻳﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ٦٨ﻠﻨﺳﺎء
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﺒﻗﻴﺔ ﻠﺮﺠﺎل ..ﻳﺒﺪو اﻧﻬﻢ ﺠﻨﻮد ﺣﻴﺚ اﺗﻛﺎوا ﻋﻟﻰ اﻠﺟﺪار ﻤﻊ ا ﺴﻟﺤﺘﻬﻢ،
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻜﺎﻧﺖ ارﺑﻊ ﻧﺳﺎء ﻳﻗﻔﻦ اﻤﺎم ﻘﻴﺜﺎراﺗﻬﻦ ) .(٢٨وﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﻫﺬﻩ
اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻻﺴﺘﻌﺒﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ وﺠﻮد ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺷﺮﻳﺔ ﺗﺮاﻓﻖ اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻠﻢ
ٔ
اﻠﻗﺒﺮ .واﻠﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ راﻳﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻤﺳﺘﻮردة ،ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذﻫﻨﻴﺔ اﻠﻣﺷﺮق
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪﻠﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﺠﺪﻫﺎ ً
ﺴﺎﺑﻗﺎ وﻋﺪم اﺴﺘﻣﺮارﻳﺘﻬﺎ ،رﻏﻢ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ
ٔ
ﻤﺎ ﻳﺪل ان ﻤﻮاﻘﻊ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻜﻴﺶ اﻠﺮاﻓﺪﻳﺔ ﻘﺪ ﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة ) ٨٠ﺿﺤﻴﺔ
ٔ
دﻓﻨﺖ ﻤﻊ ﺣﻛﺎم( .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﻗﺪ ان ﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة ﻤﺳﺘﻣﺪة ﻤﻦ اﻠﻄﻗﻮس
ر ٓ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﺣﻮل ﻘﺒﺮ اﻠﻔﺮﻋﻮن )ﺠﻴﺮ( ﺧﻟﻴﻔﺔ )ﻏﻮ اﺧﺎ( ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﺑﻴﺪوس ﻋﻟﻰ ﺣﻮاﻠﻲ  ٣٨٨ﻘﺒ ًﺮا ﻤﻌﻈﻣﻬﻢ ﻠﻨﺳﺎء واﻠﺬي ﻳﺒﺪو ا ﻧﻪ ﺠﺮى
ٓ
ﺗﻗﺪﻳﻣﻬﻦ ﻜـﻗﺮاﺑﻴﻦ ﻜﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻠﻔﺮﻋﻮن ٕا ﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻﺧﺮ.
ٓ
وﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ اﺧﺮ ﺠﺮى دﻓﻦ  ٢٦٩ﺿﺤﻴﺔ ﺑﺷﺮﻳﺔ ٕاﻠﻰ ﺠﺎﻧﺐ اﻠﻔﺮﻋﻮن
ٔ
ﻜﻣﺎ راﻓﻗﺖ زوﺠﺔ اﻠﻔﺮﻋﻮن »ﻤﻴﺮﻧﻴﺖ« ) (٤١ﺿﺤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ا ن
ٔ
اﻠﻔﺮﻋﻮن )اوداﺠﻲ ( راﻓﻗﻪ  ١٧٤ﺿﺤﻴﺔ .
ٔ
ٔ
واﻠﺬي ﻳﻼﺣﻆ ان اﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳﻛﻮﻧﻮن ﻤﻦ اﺻﺤﺎب اﻠﺤﺮف ﻜﺎﻠﺨﺰاﻓﻴﻦ
ٔ
واﻠﻨﺟﺎرﻳﻦ واﻠﺤﺟﺎرﻳﻦ واﻠﺮﺴﺎﻤﻴﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻠﺳﻔﻦ وﻜﻞ ﻤﻊ ادواﺗﻪ
وﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ اﻠﻗﺒﻮر ﻠﺤﻮاﻠﻲ  ٣١٠٠ـ ـ  ٣٠٠٠ق .م (٢٩) .وﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ٔاﺑﻮ ّ
ﺿﻨ ﺔ
ٔ
ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ ،واﻠﺬي ﻳﻌﻮد ﻠﻣﻄﻟﻊ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق .م ،ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﻣﻟﻴﺎت
ٔ
)(٣٠
دﻓﻦ ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺔ اﻠﺒﻴﻮت ﺗﻣﺖ ﻓﻲ ﺠﺮار ﻓﺨﺎرﻳﺔ.
ٔ
ٔ
اﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎري ﻓﻲ ﺴﻮر ﻳﺔ ،ﻓﻗﺪ ﻠﻮﺣﻆ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻘﺒﻞ
ٔ
اﻠﻣﻴﻼد ﻜﺎن اﻠﺳﻛﺎن ﻳﺪﻓﻨﻮن ﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻠﺘﺮاب دون اي ﺗﺎﺑﻮت .
ٔ
وﻜﺎﻧﺖ اﻠﺟﺜﺔ ﺗﺤﺎط ﺑﻄﺒﻗﺔ ﻤﻦ اﻠﺟﺮار اﻠﺼﻐﻴﺮة .اﻤﺎ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ
ٔ
ٔ
وان ﻓﺨﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻮي اﻻﻃﻌﻣﺔ واﻠﺷﺮاب ﺑﻣﺎ ﻳﺆﻤﻦ
ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ا
ٍ
ٓ ٔ
ﻠﻟﻣﻴﺖ ﻘﻮت ﻳﻮﻤﻪ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻﺧﺮ .ا ﻤﺎ ﻘﺒﻮر اﻠﻣﻟﻮك ﻓﻛﺎﻧﺖ وﻤﻨﺬ ﻤﻄﻟﻊ
ٔ
)( ٣١
اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻘﺒﻮر ﺿﺨﻣﺔ ﺣﺟﺮﻳﺔ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٧

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻦ ﻛﻌ ﻘﺎب
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب
ﺸﻛـّﻞ اﻠﺤﺮﻤﺎن ﻤﻦ اﻠﺪﻓﻦ ً
ﻋﻗﺎﺑﺎ ﻠﻣﻦ ﻻ ﻳﻣﺘﺜﻞ ﻠﻟﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻤﺪن
ٔ
ٓ
اﻠﺪول اﻧﺬاكٕ ،اﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ان اﻻﻧﺘﻗﺎم ﺧﻼل اﻠﺤﺮو ب ،ﻜﺎن ﻳﺮﻜﺰ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺒﺶ اﺿﺮﺣﺔ ﻤﻟﻮك اﻻﻋﺪاء .ﻓﻔﻲ اﻻدﻋﻴﺔ ﻜﺎن ﻳﻗﺎل» :ﻋﺳﻰ ان ﻳﺘﻬﺎوى
ٔ
ﺠﺳﺪﻩ وﻻ ﻳﺪﻓﻨﻪ ا ﺣﺪ« ). (٣٩
ٔ ٔ
ٔ
)(٤٠
»وﻋﺳﻰ اﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﺠﺳﺪﻩ ﻓﻲ اﻠﺘﺮاب«  .ﻻ ﺑﻞ ان ا ﺣﺪ اﻠﻗﻮاﻧﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
اﻻﺸﻮرﻳﺔ ﻳﺬﻜﺮٕ » :اذا اﺠﻬﻀﺖ اﻤﺮاة ﺣﺎﻤﻞ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻴﺟﺐ ان ﻳﺤﺎﻜﻣﻮﻫﺎ
ٔ
ٔ
ٕوان ادﻳﻨﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺎزوق وﻻ ﺗﺪﻓﻦٕ ،واذا ﻤﺎﺗﺖ اﺛﻨﺎء ا ٕﻻﺠﻬﺎض
ٔ
ﻓﻴﺟﺐ ان ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺎزوق ﻻ ﺗﺪﻓﻦ ﺠﺜﺘﻬﺎ« ). (٤١
ٓ ٔ
ٔ
وﻋﻟﻰ ﻤﺳﻟﺔ ﺗﻌﻮد ٕاﻠﻰ اﻤﻴﺮ ﻠﺟﺶ اي ـ ـ اﻧﺎﺗﻢ ،وﺗﺆرخ ﺣﻮاﻠﻲ ٢٦٠٠
ٔ
ٔ
ق .م ،ﺛﻣﺔ ﺻﻮر ﻤﻨﻗﻮﺸﺔ ﺗﺼﻮر اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ ﻋﻟﻰ اﻫﻞ ﻤﺪﻳﻨﺔ »اوﻤﺎ«،
ٔ
ٔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻠﻗﺘﻟﻰ ﻤﻛﺪﺴﻴﻦ ﻋﻟﻰ اﻻرض ،وﺠﻨﻮد اﻤﻴﺮ ﻠﺟﺶ ﻳﺳﻴﺮو ن
ﻓﻮﻘﻬﺎ ،وﻘﺪ ﻧﻗﺷﺖ رﺴﻮم اﻠﻨﺳﻮر ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺳﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﻄﻴﺮ ﻤﻦ ﻤﻴﺪان
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌﺮﻜﺔ ،ﺣﺎﻤﻟﺔ ﺑﻣﻨﺎﻘﻴﺮﻫﺎ وﻤﺨﺎﻠﺒﻬﺎ رؤوس واﻳﺪي اﻠﻗﺘﻟﻰ ﻤﻦ اﻻﻋﺪاء
ٔ
) .(٤٢وﻳﺆﻜﺪ ذﻠﻚ ﻧﺺ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﺣﺮ ﺑﻪ واﻧﺘﻗﺎﻤﻪ ﻓﻴﻗﻮل :
»ﺑﺘﺼﺮف« :
ٔ
ٔ
»ذﺑﺤﺖ ﺠﻴﺶ اوﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ..وﺗﺮﻜﺖ اﺠﺳﺎدﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﺳﻬﻞ
ٔ
ﻠﻟﻄﻴﻮر واﻠﻮﺣﻮش ،ﻠﺘﻟﺘﻬﻣﻬﺎ وﻤﻦ ﺛﻢ ﻜﻮﻤﺖ ﻫﻴﺎﻜﻟﻬﻢ ﺧﻣﺳﺔ اﻜﻮام ﻓﻲ
)( ٤٣
ﺧﻣﺳﺔ ﻤﻮاﺿﻊ ﻤﻨﻔﺼﻟﺔ«.
ٔ
ٓ
ّ
وﺗﺬﻜﺮ ﺣﻮﻠﻴﺎت اﺸﻮر ﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ،ا ﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ اﻠﻌﻴﻼﻤﻴﻴﻦ ،ﺧﺮ ب
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
اﺿﺮﺣﺔ ﻤﻟﻮﻜﻬﻢ ،واﺧﺮج ﻋﻈﺎﻤﻬﻢ وﻧﻗﻟﻬﺎ ﻤﻌﻪ ٕاﻠﻰ اﺸﻮر ﻜﺎﺴﻟﻮب اﻧﺘﻗﺎم:
ٔ
»ﻠﻗﺪ ﻧﺒﺷﺖ ﻘﺒﻮر ﻤﻟﻮﻜﻬﻢ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ واﻠﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻢ ﻳﺨﺎﻓﻮا ﻤﻦ
ﻫﻴﺒﺔ ٓاﺸﻮر ،واﻠﺬﻳﻦ ٔاﻘﻟﻗﻮا ٔاﺴﻼﻓﻲ ﻤﻦ اﻠﻣﻟﻮك ،ﻠﻗﺪ ﻧﺒﺷﺘﻬﺎ ّ
وﻋﺮﺿﺖ
ٓ
ٔ
ﻫﻴﺎﻜﻟﻬﻢ ﻠﻟﺷﻣﺲ واﺧﺬت ﻋﻈﺎﻤﻬﻢ ٕاﻠﻰ ﺑﻼد اﺸﻮر ،ﻠﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ا ٕﻻزﻋﺎج
ٔ
)( ٤٤
ﻋﻟﻰ ارواﺣﻬﻢ وﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻘﺮاﺑﻴﻦ اﻠﻄﻌﺎم وﺴﻛﺐ اﻠﻣﺎء«.
وﻤﻦ اﻠﻄﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ،ﻤﺎ ﻓﻌﻟﻪ»ﻤﺮدوك ـ ـ ﺑﻼدان« ﺣﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﺗﻣﺮد ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻟﻚ ﺴﻨﺤﺎرﻳﺐ ،ﻓﻌﻗﺐ ﻓﺷﻞ ﺗﻣﺮدﻩ ،اﺧﺮج ﻫﻴﺎﻜﻞ اﺴﻼﻓﻪ
ٔ
ٔ
وﻓﺮ ﺑﻬﺎ ً
)(٤٥
ﺑﻌﻴﺪا ،ﻠﺨﺷﻴﺘﻪ ﻤﻦ ان ﻳﻟﺤﻖ ﺴﻨﺤﺎرﻳﺐ اﻻذى ﺑﻬﺎ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻄﻗﻮس اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒـﺮ ذات اﻫﻣﻴﺔ ﻠﺪى اﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻗﺪ ﺴﺎد اﻻﻋﺘﻗﺎد اﻧﻪ ٕاذا ﻠﻢ ﺗﻗﺪم اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ ﻠﻟﻣﻮﺗﻰ ﺴﻮاء اﻠﻄﻌﺎم او
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺎء او ٕاﻘﺎﻤﺔ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﻟﻰ اﻻﻤﻮات ﻓﻲ ﻳﻮم اﻠﻨﺪب ،ﻓﺳﻮف ﺗﺨﺮج ارواح
ٔ
ٔ
ﻫﺆﻻء اﻠﻣﻮﺗﻰ اﻠﻣﺤﺮوﻤﻴﻦ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﺸﺒﺎح ،ﺗﻌﻛﺮ ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎة اﻻﺣﻴﺎء وﺗﻌﻴﺚ
ً
ﻓﺳﺎدا وﺸ ًﺮإ .ﻓﺎ ﺣﺪى اﻠﺘﻌﺎوﻳﺬ اﻠﻣﻗﺮوءة ﻋﻟﻰ ﻧﺺ ﻤﺳﻣﺎري ﺗﻗﻮل ﻋﻟﻰ ﻠﺳﺎن
ٔ
ٔ ٔ
ٕاﻧﺳﺎن ﻳﺒﺪو ٕاﻧﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﻤﺮض او ﺸﺎن ﺴﻟﺒﻲ ﻓﻬﻢ ﻤﻨﻪ اﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻤﻦ ﺸﺒﺢ
ﺗﻗﻮل:
ٔ
ً
»ﺴﻮاء ﻜﻨﺖ ﺸﺒﺢ ﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻤﺪﻓﻮن ،او ﻜﻨﺖ ﺸﺒﺤﺎ ﻠﻢ ﻳ ﻟﻖ
ٔ
ٔ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻻﺋﻗﺔ ،او ﺸﺒﺢ اﻠﻣﻴﺖ اﻠﺬي ﻠﻢ ﺗﻗﺪم ﻠﻪ اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ا و
اﻠﺬي ﻠﻢ ﻳﺳﻛﺐ ﻠﻪ اﻠﻣﺎء. ( ٣٢) «..
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ﻜﻣﺎ ان ا ﺣﺪ اﻠﻨﺼﻮص ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ »ان اﻻﺸﺒﺎح اﻠﺷﺮﻳﺮة ﺗﺨﺮج ﻤﻦ
ٔ
)( ٣٣
اﻠﻗﺒﺮ ﻤﻦ ا ﺠﻞ اﻠﺤﺼﻮل ﻋﻟﻰ اﻠﻄﻌﺎم واﻠﻣﺎء«.
ٓ
وﻠﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ اﻻن /ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺬي ﺴﻮف ﺗﺳﻮد ﻓﻴﻪ اﻠﺮوح
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ،/ﺑﺎ ن ﺣﺎﻠﺔ اﻠﻣﺮض او اﻠﺤﻣﻰ او ﻜﻞ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺼﻴﺐ ا ٕﻻﻧﺳﺎن،
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻔﺳﺮ ً
ﺗﺒﻌﺎ ﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻠﺪﻤﺎﻏﻴﺔ ﻠﺪﻳﻪ وﻤﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ﻠﺬا ﻓﺎن
ﺗﻌﻟﻴﻟﻪ اﻠﻣﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻋﺘﻗﺎدات ﻃﻗﻮﺴﻴﺔ ،ﺠﻌﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺔ ﻤﺮﺿﻪ ﺴﻮ اء
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻀﻮي او اﻠﻨﻔﺳﻲ ،ﻳﻟﺟﺎ ٕاﻠﻰ ا ٕﻻﺸﺎرة ٕﺑﺎﺻﺒﻊ اﻻﺗﻬﺎم ٕاﻠﻰ اﻻ رو اح
ٔ
اﻠﺷﺮﻳﺮة .وﻫﺬا ﻤﺎ اﺴﺘﻣﺮ وﻠﻮ ﺑﺷﻛﻞ اﻘـــﻞ ﺣﺘﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة وﻋﻨﺪ
ﺑﻌﺾ ﺸﺮاﺋﺢ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ وﻻﺴﻴﻣﺎ اﻠﺘﻲ ﻻ ﺗﻣﻟﻚ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ .
وﺗﺘﺤﺪث اﻠﻨﺼﻮص ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺸﺨﺺ اﺑﺘﻟﻲ ﺑﻣﺮض ﻤﺎ /وﺣﺳﺐ اﻋﺘﻗﺎدﻩ
ٔ
ﺑﺮوح ﺸﺮﻳﺮة /ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺮع ٕاﻠﻰ ارواح اﻠﻣﻮﺗﻰ ﻤﻦ ﻋﺎﺋﻟﺘﻪ ﻠﻴﻨﻗﺬوﻩ
ﻓﻴﻗﻮل ﺑﺤﺲ وﺠﺪاﻧﻲ ﻋﺎل :
ٔ
ٔ
ٍٔو ٔ ٔ ٔ
ٔ
»ﻳﺎ ارواح ﻋﺎﺋﻟﺘﻲ ،ﻳﺎ ار اح اﺑﻲ واﻤﻲ واﺠﺪادي واﺧﻲ واﺧﺘﻲ وﻜﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻫﻟﻲ واﻘﺮﺑﺎﺋﻲ ..ﻜﻨﺖ اﻘﺪم ٕاﻠﻴﻚ اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ واﺴﻛﺐ اﻠﻣﺎء ﻠﻚ
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
واﺑﺬل اﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﻠﻚ واﺑﺟﻟﻚ ..ﻘﻔﻲ اﻻن اﻤﺎم ﺸﻣﺶ وﺠﻟﺟﺎﻤﺶ واﻋﺮﺿﻲ
ٔ
ﻘﻀﻴﺘﻲ واﺣﺼﻟﻲ ﻋﻟﻰ ﻘﺮار راﻓﺔ ﺑﺤﻗﻲ ..ﻠﻴﺘﺳﻟﻢ ﻧﻣﺘﺎر اﻠﺮوح اﻠﺷﺮﻳﺮة اﻠﺘﻲ
ٔ
ﻓﻲ ﺠﺳﺪي واﻋﺼﺎﺑﻲ وﻠﻴﻣﻨﻌﻬﺎ ﻧﻴﺪو ﻤﻦ اﻠﻌﻮدة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺬي ﻫﺬﻩ اﻠﺮوح
ً ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﻴﺎ ..ﺴﺎﻘﺪم اﻠﻣﺎء اﻠﺒﺎرد ﻠﺷﺮﺑﻚ
ٕاﻠﻰ ارض اﻠﻼﻋﻮدة ودﻋﻴﻨﻲ اﻧﺎ ﺧﺎدﻤﻚ،
ٔ
ﻓﺎﻤﻨﺤﻴﻨﻲ اﻠﺤﻴﺎة ﻻﻏﻨﻲ ﺑﻣﺪﻳﺤﻚ« ).(٣٤
وﺛﻣﺔ رﺴﺎﻠﺔ ﻤﻦ ﺣﺎﻜﻢ ﺗﺮﻘﺎ »اﻠﺘﺎﺑﻌﺔ ﻠﻣﺎري« ٕاﻠﻰ ﻤﻟﻚ ﻤﺎري زﻤﺮي ﻠﻴﻢ،
ٔ
ٔ
ﻳﺷﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻول ٕاﻠﻰ ان اﻻٕ ﻠﻪ دﺠﻦ ﻃﻟﺐ ﺑﻮﺴﺎﻃﺔ اﻠﻛﺎﻫﻦ /ﻤﺎﺧﻮٕ /اﻘﺎﻤﺔ
ٔ
اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻠﺮوح ﻳﺨﺪون ﻠﻴﻢ واﻠﺪ زﻤﺮي ﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو ان زﻤﺮي
ٓ
ﻠﻴﻢ اﻧﻗﻄﻊ ﻋﻦ ٕاﻘﺎﻤﺔ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ ﻠﻮاﻠﺪﻩ اﻠﻣﺘﻮﻓﻰ) .(٣٥وﻫﺎﻫﻮ اﺸﻮر ﺑﺎﻧﻴﺒﺎل
ٔ
ﻳﺬﻜﺮ ﻓﻲ اﺣﺪ ﻧﺼﻮﺻﻪ» :ﻠﻗﺪ ﻘﻣﺖ ٕﺑﺎﻋﺎدة اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ اﻠﺘﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﻠﻄﻌﺎم
ٔ
ٔ
واﻠﺷﺮاب اﻠﻣﻗﺪم ﻻرواح اﻠﻣﻮﺗﻰ اﻠﻣﻟﻮك ،واﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻬﻣﻟﺔ ،واﻧﺟﺰت ﻜﻞ
ﻠﻼ ﻠﻪ وا ٕﻻﻧﺳﺎن ،ﻠﻟﻣﻴﺖ واﻠﺤﻲ« ).(٣٦
ﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺳﻦ ٕ
وﻜﺎن ﻤﻮﻋﺪ ٕاﻘﺎﻤﺔ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ واﻠﻄﻗﻮس ﻳﺨﺘﻟﻒ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺪن ،ﻓﻔﻲ ﺑﺎﺑﻞ
ٔ
ً
ﻤﺜﻼ ،ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻠﺘﺎﺴﻊ واﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﻤﻦ ﻜﻞ ﺸﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻗﺪ ا ن
ٔ
ً
ﻤﺤﺎﻘﺎ .وﻜﺎن ﻫﺬا اﻠﻴﻮم
ارواح اﻠﻣﻮﺗﻰ ﺗﺘﺟﻣﻊ ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻴﻮم واﻠﻗﻣﺮ
ٓ
ﻳﻮﺻﻒ  /ﺑﻴﻮم ﺴﻛﺐ اﻠﻣﺎء .ﻳﻮم اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،ﻳﻮم اﻠﻛﺎ ﺑﺔ ،ﻳﻮم
اﻠﻨﺪب ،/وﻓﻲ ٕاﻳﺒﻼ ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻠﺷﻬﺮ اﻠﺤﺎدي ﻋﺷﺮ ﻤﻦ اﻠﺳﻨﺔ وﻫﻮ ﺸﻬﺮ
ٓ
ٔ
ﻋﺷﺘﺎر ،اﻤﺎ اﻠﻌﻴﺪ اﻠﺳﻨﻮي ٕﻻﻘﺎﻤﺔ اﻠﻄﻗﻮس ﻓﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺸﻬﺮ اب ﻓﻲ
ٓ
ﺑﺎﺑﻞ وﻓﻲ اﺸﻮر ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻗﺪﻳﻢ اﻠﻄﻗﻮس ﻓﻲ ﺸﻬﺮ ﺸﺒﺎط .وﻳﻨﺒﻐﻲ ا ٕﻻﺸﺎرة
ٓ
ﻳﻀﺎ اﻠﻰ ٔان اﻠﻄﻗﻮس اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﺎم ٔا ً
ٔ ً
ﻳﻀﺎ ٕﻻرﺿﺎء اﻻ ﻠﻬﺔ وﻻﺴﻴﻣﺎ
ا ٕ
ٓ
اﻠﻬﺔ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ.
ٔ
ٔ
ﻓﻗﺪ ﺠﺎء ﻓﻲ ا ﺣﺪ اﻠﻨﺼﻮص» :اﻧﻚ ﺗﻗﺪم اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﻦ اﺠﻞ

ٔ
ٔ
اﻠﺤﻗﻞ اﻠﺬي ﻻﻳﻨﺘﺞ ..وﻤﻦ اﺠﻞ اﻻﻘﻨﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻻﺗﺟﻟﺐ اﻠﻣﺎءٕ ..اﻧﻚ ﺗﻗﺪم
ٓ
اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ ﻻ ﻠﻬﺔ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ« ).(٣٧
ٔ
ٔ
ٔ رٔ
وﻤﻦ ﻃﺮاﺋﻒ اﻻﻤﻮ ان ٕاﺣﺪى اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻ ﻜﺎدﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻠﻼ ﻠﻒ
ٔ
ٔ
اﻠﺜﺎﻠﺚ ق .م ﺗﺬﻜﺮ ان ﻤﻦ ُﻳﺘﺒﻨﻰ ،ﻋﻟﻴﻪ ان ﻳﻟﺘﺰم ﺑﺘﻗﺪﻳﻢ اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ ٕاﻠﻰ روح
ﻤﺘﺒﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻤﻮﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻠﻨﺺ :
ٔ
»ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻗﻮﻤﻴﻦ ٕﺑﺎﻃﻌﺎﻤﻲ وﺣﻴﻦ اﻤﻮت ﺗﻗﺪﻤﻴﻦ ﻠﻲ اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ
)(٣٨
اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ«.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٨

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ
ﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺟﺜﺚ ﺗﺪﻓﻦ ﺑﻌﺪ ﻠﻔﻬﺎ ﺑﺤﺼﺮ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﻠﻗﺼﺐ .او ﺗﺪﻓﻦ اﻠﺟﺜﺔ ﻓﻲ ﻘﺒﺮ ﻤﺒﻄﻦ ﺑﺎﻠﺤﺼﺮ ،وﻫﺬا ﻤﺎ اﻜﺪﺗﻪ
ٔ
ﻤﻮاﻘﻊ اور ـ ـ ﺗﻞ ﺻﻮان ـ ـ ﻜﻴﺶ .
ﻜﻣﺎ اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ اﻠﺘﻮاﺑﻴﺖ اﻠﺨﺷﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﺶ .وﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻮاﺑﻴﺖ
ﻃﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻊ ﺧﻔﺎﺠﺔ .
وﺸﺎع اﻠﺪﻓﻦ ﻓﻲ اﻠﺟﺮار اﻠﻔﺨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻜﻣﺎ
ٔ
اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ اﻠﺳﻼل ﻓﻲ دﻓﻦ اﻻﻃﻔﺎل .وﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﻓﺨﺎرﻳﺔ ﺗﺷﺒﻪ
ٔ ٔ
»ﻃﺷﺖ اﻠﻐﺳﻴﻞ« ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻰ ﺑﺟﺬوع اﻠﻨﺨﻴﻞ او ا ﻏﻄﻴﺔ
ٔ
ٔ
ﻓﺨﺎرﻳﺔ او ﻃﻴﻨﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻤﻮﻘﻊ اﻻﻧﺼﺎري ﻘﺮب ﺣﻟﺐ » ٢٤٠٠ـ ـ  ١٦٠٠ق .
م« ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺒﺮة ﺗﺷﺒﻪ ﻤﻗﺎﺑﺮ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ﻤﻦ اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ،وﻤﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،وﻻﺴﻴﻣﺎ ﻤﻗﺎﺑﺮ ﻘﻄﻨﺔ واﻠﺳﻟﻨﻛﺤﻴﺔ وﺗﻞ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﺴﻴﺐ ٕواﻳﺒﻼ ..وﺣﻮى ا ﺣﺪ اﻠﻗﺒﻮر  ،ﻋﻟﻰ ﻫﻴﻛﻞ ﻋﻈﻣﻲ ﻻﻤﺮاة داﺧﻞ ﺠﺮة
)( ٤٦
ﻜﺒﻴﺮة ﻠﻬﺎ ﻓﻮﻫﺘﺎن.
ٔ
وﻓﻲ ﻤﺎري ﺸﺎع اﻠﺪﻓﻦ داﺧﻞ اﻠﺟﺮار اﻠﻔﺨﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ
ﻘﺒﻞ اﻠﻣﻴﻼد ،وﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺠﺮﺗﻴﻦ ﻜﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﻜﺎﻧﺖ ﻓﻮﻫﺔ ﻜﻞ ﻤﻨﻬﻣﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻗﺎﺑﻟﺔ ﻠﻼﺧﺮى .وﻜﺎن ﻤﻣﻦ ا ﻫﻢ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،ﺛﻼﺛﺔ اﻘﻨﻌﺔ ﻠﺮﺠﺎل
ٔ
ﻤﺮد ،ﻤﻊ زواﺋﺪ ﻤﺘﻄﺎوﻠﺔ ﺗﻣﺜﻞ اﻻذﻧﻴﻦ وﻘﺪ ّﺛﺒﺖ اﻠﻗﻨﺎع ﻋﻟﻰ ﺻﺪر
ٔ ٔ
اﻠﻣﻴﺖ) .(٤٧واﻠﺟﺪﻳﺮ ذﻜﺮﻩ ان اﻻﻘﻨﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ٔ
اﻠﺟﻨﺎح اﻠﺷﺮﻘﻲ ﻠﻟﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ اوﻏﺎرﻳﺖ .

ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ أوﻏﺎرﻳﺖ
ٔ
ﺗﻢ اﻜـﺘﺷﺎف اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺪاﻓﻦ ﻓﻲ اوﻏﺎرﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻌﺖ
ٔ
ٔ
ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت اﻠﻣﺳﺎﻜﻦ .ﻓﺎﻠﺒﻴﺖ اﻻوﻏﺎرﻳﺘﻲ ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺤﺘﻮي ﻃﺎﺑﻗﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻرﺿﻲ ﻋﻟﻰ ﻤﺮﻜﺰ ﻠﻼﻋﻣﺎل اﻠﺤﺮﻓﻴﺔ او اﻠﻣﻨﺰﻠﻴﺔ واﻠﻣﺳﺘﻮدﻋﺎت وﻳﻛﻮن
ً
ﺛﺎن ،ﻤﺨﺼﺺ ﻠﺳﻛﻦ اﻠﻌﺎﺋﻟﺔ ،ورﺑﻣﺎ
ﻤﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺷﺎرع .وﺛﻣﺔ ﻃﺎﺑﻖ
ٍ
ٔ
ٔ
ﻳﻮﺠﺪ ﻃﺎﺑﻖ ﺛﺎﻠﺚ ﺛﻢ اﻠﺳﻄﺢ .اﻤﺎ ﺗﺤﺖ اﻠﻄﺎﺑﻖ اﻻرﺿﻲ ﻓﻴﺘﻮﺿﻊ ﻤﺪﻓﻦ
اﻠﻌﺎﺋﻟﺔ وﻳﻛﻮن ﻠﻬﺎ ﺑﺎب ٕاﻠﻰ اﻠﺷﺎرع ﻤﺒﺎﺸﺮة ٕاﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺒﻗﻴﺔ
ٔ
)(٥٢
اﺠﺰاء اﻠﻣﻨﺰل.
ٔ
ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ا ﺣﺪ اﻠﻣﺪاﻓﻦ ﺿﻣﻦ اﻠﻣﻨﺎزل ،ﻋﻟﻰ ﻤﺮﻓﻗﺎت ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺗﻀﻢ
ٔ
ﺑﻴﻮض اﻠﻨﻌﺎم ،ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺳﺘﻮرد ﻤﻦ ﻤﺪن اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻻﺧﺮى .ﻜﻣﺎ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻗﺒﻮر ﺗﺤﻮي ﻋﻟﻰ اﻻﺴﻟﺤﺔ واﻠﺤﻟﻲ .وﻋﺜﺮ ﻓﻲ اﻠﻗﺼﺮ اﻠﻣﻟﻛﻲ ﻋﻟﻰ
ٔ
ﻤﺪاﻓﻦ ﻤﻟﻛﻴﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﺗﻌﻮد ﻠﺤﻮاﻠﻲ  ١٤٠٠ق .م ،وﺣﻮى ا ﺣﺪ اﻠﻗﺒﻮر ﻋﻟﻰ
)( ٥٣
ﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻲ ﻳﻌﺰف ﻋﻟﻰ ﺻﻨﺟﻴﻦ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﺗﻢ ﻘﺮاءة ا ﺣﺪ اﻠﻨﺼﻮص اﻻوﻏﺎرﻳﺘﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ارواح
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻣﻮﺗﻰ »اﻻﺑﻮم« ،وﻳﺒﺪو اﻧﻬﺎ ﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺒﺎدة او ﺗﺎﻠﻴﻪ اﻠﻣﻮﺗﻰ /رﺑﻣﺎ
ٔ
اﻠﻣﻟﻮك ، /او ٕاﻘﺎﻤﺔ ﺸﻌﺎﺋﺮ ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻠﻣﺮزح .
ٔ
وﻳﺒﺪو ان اﻠﻣﺮزح ﻜﺎن ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ ﻤﺆﺴﺳﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻠﻄﻗﻮس
ٔ
اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﺎم ﻓﻲ دار ﻤﺮزح ﻠﺒﻛﺎء اﻻﻤﻮات ،ورﺑﻣﺎ اﺴﺘﺬﻜﺎرﻫﻢ .ﺣﻴﺚ
ٔ
ﻳﻗﺘﺳﻢ اﻠﺨﺒﺰ وﻳﺷﺮب اﻠﻨﺒﻴﺬ ﻠﻟﺘﻌﺎزي ﺑﺎﻻﻤﻮات .وﻓﻌﻞ رزح ،ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻣﻌﻨﻰ
ٔ
ٔ
ً
ﺗﻮاﻓﻗﺎ ﺑﻴﻦ
اﻠﺳﻗﻮط ٕاﻠﻰ اﻻرض .وﻘﺪ اﻓﺘﺮض ﺠﻮﻧﺎس ﺠﺮﻳﻨﻔﻟﺪ ان ﺛﻣﺔ
اﻠﻣﺮزح وﺑﻴﻦ ﻃﻗﺲ ﻜﻴﺳﺒﻮ اﻠﺮاﻓﺪي ،ﻓﺎﻠﻣﺪﻋﻮون ٕاﻠﻰ اﻠﻮﻠﻴﻣﺔ ﻳﻛﻮﻧﻮن
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻ ﺠﺪاد وارواح اﻠﻣﻮﺗﻰ) .(٥٤وﻳﺒﺪو ان اﻠﻣﺮزح ﻜﺎن ﻳﺷﻣﻞ وﻠﻴﻣﺔ ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ،
ٔ
ٔ
ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮﻫﺎ دﻋﻮة ارواح اﻻﺠﺪاد ﻠﺬﻜﺮاﻫﻢ واﻠﺘﺒﺮك ﺑﻬﻢ .وﻓﻴﻣﺎ ﻳﻌﺎﺻﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
اوﻏﺎرﻳﺖ ﻧﻣﻴﻞ ﻧﺤﻮ ارﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ادت اﻠﻣﻛـﺘﺷﻔﺎت
ٓ
اﻻﺛﺎرﻳﺔٕ ،اﻠﻰ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ ﻤﺪاﻓﻦ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺒﻗﻴﺔ ﻤﺪاﻓﻦ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ،وﻠﻛﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﻲء اﻠﺟﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻮ ان اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎن ﻧﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺴﻢ اﺛﺎث ﺠﻨﺎﺋﺰي ،ﻓﻗﺪ ﺣﻮى اﺣﺪ اﻠﻣﺪاﻓﻦ ﻋﻟﻰ اﺛﺎث »ﻤﻨﺎﺿﺪ وﻃﻮﻻت
وﻜﺮاﺴﻲ ﺧﺷﺒﻴﺔ« ﺣﻴﺚ اﺴﺘﻟﻗﻰ اﻠﻣﻴﺖ وﺴﻂ اﻠﻐﺮﻓﺔ ،ﻋﻟﻰ ﺴﺮﻳﺮ ﺑﺎﻠﻗﺮب
ٔ
ﻤﻦ ﻃﺎوﻠﺔ ،ﻤﺤﻣﻟﺔ ﺑﻗﻄﻊ ﻤﻦ ادوات ﻤﻬﻨﻴﺔ ،اﺴﺘﺨﺪﻤﻬﺎ اﻠﻣﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ٔ ٔ
ً
ﺗﺷﺒﻬﺎ
/ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ./وﻳﺒﺪو ان اﻻﺛﺎث اﻠﺟﻨﺎﺋﺰي ﻫﺬا ﻜﺎن
)(٥٥
ﺑﺎﻠﻣﺪاﻓﻦ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ إﻳﺒﻼ
ﺗﻗﻮل ﻤﺮﻏﺮﻳﺖ ﻳﻮن  » :ﻤﻦ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ وﺣﺘﻰ اﻠﻔﺮات ﻳﻼﺣﻆ
ٔ
)(٤٨
اﺴﺘﻣﺮار اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ ﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﺛﺎث اﻠﺟﻨﺎﺋﺰي ﻠﻟﻣﺪاﻓﻦ«.
ٔ
ٔ
ٕﻓﺎﻳﺒﻼ ﻻ ﺗﺷﺬ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻤﺮ .وﻳﺒﺪو ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ان ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻠﻣﻮت
وﻤﻌﺘﻗﺪاﺗﻪ ً
وﺑﺪءا ﻤﻦ اﻠﺳﻴﺎدة اﻠﻌﻣﻮرﻳﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺪن اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ
ٔ
ﻘﺪ ﺗﺟﺎﻧﺳﺖ ﺿﻣﻦ ﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺿﻣﻦ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻤﻊ اﻻ ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ٔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ واﺧﺮى .
ٔ
ٔ
ﻓﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ٕاﻳﺒﻼ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺒﺮة ﻤﻟﻛﻴﺔ اﻤﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻠﻼ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻘﺒﻞ
اﻠﻣﻴﻼد ،وﺣﻮل ﻫﺬا ﻳﻗﻮل ﺑﺎوﻠﻮ ﻤﺎﺗﻴﻴﻪٕ » :ان ﻫﺬا اﻠﺘﻗﻟﻴﺪ ا ٕﻻﻳﺒﻼﺋﻲ ﻳﻌﻮد
ٕاﻠﻰ ﻓﺟﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻘﺪ ﺸﺎع ﻫﺬا اﻠﺘﻗﻟﻴﺪ /وﻳﻗﺼﺪ اﻠﻣﻗﺒﺮة اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ ﺗﺤﺖ
اﻠﻗﺼﺮ اﻠﻣﻟﻛﻲ وﻓﻲ ﻘﻟﺐ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ /ﻓﻲ ﺠﻨﻮب اﻠﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻤﻨﺬ ﻤﻨﺘﺼﻒ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق .م ،ﻜﻣﺎ ﻓﻲ اور« .ﻓﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺗﺤﺖ ارﺿﻴﺎت اﻠﻗﺼﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﻐﺮﺑﻲ ﻤﻗﺒﺮة ﻤﻟﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ارﺑﻌﺔ ﻤﺪاﻓﻦ) ،(٤٩اﻫﻣﻬﺎ ﻤﺪﻓﻦ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮة وﻤﺪﻓﻦ ﺴﻴﺪ اﻠﻣﺎﻋﺰ وﻤﺪﻓﻦ اﻠﺨﺰاﻧﺎت.
ٔ
ٔ
ﻤﺪﻓﻦ اﻻﻤﻴﺮة ﻳﻌﻮد ﻠﺤﻮاﻠﻲ  ١٨٠٠ق .م ،اﻤﺎ ﻤﺪﻓﻦ ﺴﻴﺪ اﻠﻣﺎﻋﺰ
ﻓﻴﺆرخ  ١٧٥٠ق .م ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺪﻓﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻣﻴﻣﺘﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﻌﺎج
ٔ ٔ
ٕاﺣﺪاﻫﻣﺎ ،ﺗﺷﻲ ﺑﻄﻗﺲ ﺠﻨﺎﺋﺰي ،ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﺗﺘﺎﻠﻒ ﻤﻦ ﺴﻟﺳﻟﺘﻴﻦ ﻤﻦ
ٔ
اﻠﺼﻔﺎﺋﺢ اﻠﻌﺎﺠﻴﺔ اﻠﺮﻘﻴﻗﺔ ،وﻘﺪ ﺣﻮى اﻠﻣﺷﻬﺪ اﻻول ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ وﻠﻴﻣﺔ
ٔ
ﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﺆﻠﻔﺔ ﻤﻦ رﺠﻞ ﻋﺎري اﻠﺮاس ،ﻳﻣﺳﻚ ﺑﻌﺼﺎ ،وﻳﺟﻟﺲ رواء
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻀﺪة ﻤﻟﻴﺌﺔ ﺑﺎرﻏﻔﺔ اﻠﺨﺒﺰ ،وﻳﻗﻒ اﻤﺎﻤﻪ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﺨﺪم ورﺠﻞ واﻤﺮا ة
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﺎرﻳﻴﻦ ،اﻤﺎ اﻠﻣﺷﻬﺪ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﺎ ﻠﻒ ﻤﻦ ﻘﺮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺔ اﻳﺘﻬﺎل اﻤﺎم
ﺛﻮر  ،وﻤﻦ ﺸﻛﻞ ﺛﺎﻧﻮي ﻠﺮﺠﻞ ﻳﺤﻣﻞ ٔﻓﺎ ً
ﺴﺎ  .وﻘﺪ ﻓﺳﺮ ﻤﺎﺗﻴﻴﻪ ﻫﺬا اﻠﻣﺷﻬﺪ
ٔ
ً ٔ
ﻤﺳﺘﻨﺪا ﻋﻟﻰ ا ﺑﻴﺎت ﻤﻦ ﺸﻌﺮ اوﻏﺎرﻳﺘﻲ ﺗﺘﻌﻟﻖ ﺑﺎ ٕﻻ ﻠﻪ »ﻜﻴﺮﻳﺖ« ،ﺣﻴﺚ
ٔ
ﻳﺘﻮﻠﻰ اﻻﺑﻦ اﻻ ﻜﺒﺮ وا ٕﻻﺑﻨﺔ اﻠﻛﺒﺮى ﻤﻬﻣﺔ ﻤﺮاﺴﻢ دﻓﻦ واﻠﺪﻫﻣﺎ اﻠﻣﻟﻚ
ٔ
اﻠﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻓﻔﻲ اﻠﻣﺷﻬﺪ اﻻول ﻳﻛﻮن اﻠﻣﻟﻚ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﻮﻠﻴﻣﺔ
اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺳﺦ روﺣﻪ ﺑﻌﺪ اﻠﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﺸﻛﻞ ﺛﻮر ﻳﺒﺘﻬﻞ ﻠﻪ

ٔ
اﻠﻗﺮدان .وﻳﺷﻴﺮ ﻤﺎﺗﻴﻴﻪ ٕاﻠﻰ ﺗﻔﺳﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺷﺎﻫﺪ وﻓﻖ اﺴﻄﻮرة ﺗﻣﻮز.
ٔ
ٔ
اﻠﺟﺪﻳﺮ ذﻜﺮﻩ ان ﻤﺪاﻓﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة ﺗﺘﺷﺎﺑﻪ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ارﻳﺤﺎ
ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ وﺠﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﻠﺒﻨﺎن .
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ دﻠﺖ اﻠﻣﻗﺒﺮة اﻻﻤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ٕاﻳﺒﻼ ﻋﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺠﺪاد او
ٔ
ﻋﺒﺎدة اﻠﻣﻟﻮك /ﻤﺎﺗﻴﻴﻪ  ،(٥١)/وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻗﺪ ان اﻠﻈﺎﻫﺮة ﻫﻨﺎ ،ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﻋﺒﺎدة ٔاﻻ ﺠﺪاد ﺑﺎﻠﻣﻌﻨﻰ اﻠﻗﺒﻟﻲٔ ،ﻻن ﻧﻈﺎم اﻳﺒﻼ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﺸﻬﺪ ً
ﻤﻟﻮﻜﺎ
ٕ
ٔ
ٔ
ﻤﺨﺘﻟﻔﻴﻦ وﻻ ﻳﺷﻛﻟﻮن ﻋﻼﻘﺔ اﺴﺮﻳﺔ ﻤﺘﻮارﺛﺔ ،وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ﻓﻨﺤﻦ اﻤﻴﻞ
ٔ
ﻠﻼ ﺧﺬ ﺑﺘﻗﺪﻳﺲ اﻠﻣﻟﻮك ﺑﻌﺪ ﻤﻮﺗﻬﻢ.
)(٥٠

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٩

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء
ٓ
ٔ
ٔ
ﻳﺘﺎﻠﻒ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ ﺣﺳﺐ ا ﺣﺪ اﻠﻨﺼﻮص اﻻﺸﻮرﻳﺔ ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﺳﻴﺎدة اﻻﻤﻮرﻳﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ  ٢٠٠٠ق .مٕ ،اﻠﻰ ان اﻻرض
ﺗﻗﺳﻢ ٕا ﻠﻰ ﺛﻼث ﻃﺒﻗﺎت:
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻرض اﻠﻌﻟﻴﺎ = ارﺻﻴﺘﻮ ٕاﻠﻴﺘﻮ »ﺑﺎﻻ ﻜﺎدﻳﺔ« ،اﻻرض اﻠﻮﺴﻄﻰ =
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ارﺻﻴﺘﻮ ﻘﺒﻟﻴﺘﻮ ،اﻻرض اﻠﺳﻔﻟﻰ/ ،اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ = /ارﺻﻴﺘﻮ ﺴﺒﻟﻴﺘﻮ .اﻤﺎ
ﻤﺪاﺧﻞ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ ،ﻓﻬﻲ اﻠﻗﺒﺮ ٔوا ً
ﻳﻀﺎ ﻤﺪﺧﻞ ﻳﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻤﻐﻴﺐ
اﻠﺷﻣﺲ.
ٔ
ٔ
وﻓﻮق اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ /اﻠﺬي ﻳﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻠﻄﺒﻗﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﺗﺤﺖ اﻻرض/
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻣﺘﺪ ﻤﻴﺎﻩ اﻠﻌﻣﻖ ،وﺛﻣﺔ ﻧﻬﺮ ﻳﺆدي ٕاﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻﺴﻔﻞ ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻ ﻜﺎدﻳﺔ ﻧﻬﺮ /ﻋﺒﺮ ،/وﻫﻮ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻠﻣﺪن .وﺑﺎﻋﺘﻗﺎد ا ﺠﺪادﻧﺎ اﻧﺬاك ،اﻧﻪ ﻻ
ٔ
ﻳﻣﻛﻦ اﻠﻌﺒﻮر ﻠﻟﻣﻮﺗﻰ ﺑﻬﺬا اﻠﻨﻬﺮ واﻠﻮﺻﻮل ٕاﻠﻰ اﺴﻮار ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻠﻣﻮﺗﻰٕ ،اﻻ
ٓ
ﺑﻌﺪ ٕاﻘﺎﻤﺔ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ وﺗﻗﺪﻳﻢ اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ ﻻ ﻠﻬﺔ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ ،ﻋﺒﺮ
ﻧﻬﺮ ﻋﺒﺮ .ﻠﻬﺬا ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺳﻔﻦ وﻧﻣﺎذج ﻤﻨﻬﺎٕ ،اﺿﺎﻓﺔ
ٔ
ٕاﻠﻰ ﻘﻄﻊ ﻧﻗﻮد ﺴﻮف ﻳﺎﺧﺬﻫﺎ اﻠﻣﺳﺆول ﻋﻦ ﻋﺒﻮر اﻠﻣﻮﺗﻰ ﻠﻟﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ.
ٔ
ﻜﺎن اﻻﻋﺘﻗﺎد ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ان ﺸﻬﺮ ﺸﺒﺎط ﻫﻮ ﺸﻬﺮ
ٔ
ٔ
ﻻ ﺧﺬ اﻻﻤﻮات ،ﺣﻴﺚ ﻳﻛـﺜﺮ اﻠﻣﻮت /وﻫﺬا اﻻﻋﺘﻗﺎد ﻤﺎزال ﻤﺳﺘﻣ ًﺮا ﻓﻲ
ٓ
ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻠﺤﺪﻳﺚ /وﻜﺎن ﻳﺳﻣﻰ /ﺑﺷﻬﺮ ﻧﻬﺮ ﻋﺒﺮ ،/ﺣﺳﺐ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻﺸﻮرﻳﺔ.
ٔ
ٔ
وورد ﻓﻲ ا ﺣﺪ اﻠﻨﺼﻮص اﻠﻣﺷﺮﻘﻴﺔ اﻠﻌﺎﺋﺪة ﻠﻼ ﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ق .م :
»دﻋﻬﻢ ﻳﻌﺒﺮون ﻧﻬﺮ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ وﻻ ﻳﻌﻮدون« ).(٥٦
ٔ
وﻤﻦ اﺴﻣﺎء اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ وﺻﻔﺎﺗﻪٕ ،ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻤﺪى ﺗﺷﺎﺑﻪ
ٔ
ٔ
اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻻ ﻜﺎدﻳﺔ ﻤﻊ اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻠﻗﺒﺮ ﻓﻲ اﻻ ﻜﺎدﻳﺔ :ﻘﺒﺮو ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وارض اﻠﻣﻮﺗﻰ = ارﺻﻴﺘﻮ ﻤﻴﺘﻮﺗﻲ .واﻧﺎس ﺴﻔﻟﻴﻮن »ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻﺴﻔﻞ «
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻻ ﻜﺎدﻳﺔ :ﻧﺳﻲ ﺴﺒﻼﺗﻲ .وﺧﺮﺑﺔ اي ﻤﻗﺒﺮة ﻧﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻜﺎدﻳﺔ :
)(٥٧
ﺧﺮﺑﻮ.
ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮت ﻋﻨﺪ اﻵراﻣﻴﻴﻦ
ٓ
دﻓﻦ اﻻراﻤﻴﻮن ﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﺑﻄﺮق اﻠﺪﻓﻦ اﻠﻌﺎدي ،ﺣﻴﺚ دﻓﻨﺖ اﻠﺟﺜﺚ
داﺧﻞ ﻘﺒﻮر ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ ﻏﺮف .ﻜﻣﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺤﺮﻘﻮن اﻠﺟﺜﺚ ،واﻠﺬي
ٔ
ٔ
ﻳﺒﺪو اﻧﻪ ﺗﻗﻟﻴﺪ ﻠﻄﻗﻮس اﻧﺎﺿﻮﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻣﺖ ﺑﺼﻟﺔ ﻠﺬﻫﻨﻴﺔ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ .وﻻ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻤﻦ ا ٕﻻﺸﺎرة ٕاﻠﻰ ان ﺸﻮاﻫﺪ اﻠﻗﺒﻮر ﻫﻲ
ٔ
ٓ
اﺑﺘﻛﺎر اراﻤﻲ ﺑﺎﻤﺘﻴﺎز ،اﺴﺘﻣﺮ ٕاﻠﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻠﺤﺎﺿﺮ .ﻓﻔﻲ ﺸﻣﺎل ،ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ
ﺸﺎﻫﺪة ﻘﺒﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻤﺘﺮ وﻧﺼﻒ ،وﺗﻣﺜﻞ ﻤﺷﻬﺪ ﻤﺎﺋﺪة ﺗﺟﻟﺲ اﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺪة
ٔ
ﺗﺮﺗﺪي ﺛﻴﺎب اﻻﺣﺘﻔﺎﻻتٔ ،وا ﻤﺎﻤﻬﺎ ﻃﺎوﻠﺔ ﺗﺤﻮي ٔا ً
ﺻﻨﺎﻓﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺎﻜﻮﻻت،
ٔ
ٔ
ٔ
وﺧﻟﻒ اﻠﻣﺮاة وﻘﻔﺖ اﻠﻮﺻﻴﻔﺔ وﺑﻴﺪﻫﺎ اﻻوﻠﻰ ﻤﺬﺑﺔ ،وﺑﻴﺪﻫﺎ اﻻﺧﺮى
)(٥٨
ﺴﻛﻴﻦ.

ٔ
ٔ
ً
ﺗﺼﻮﻳﺮا
وﻳﻌﺘﻗﺪ اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﻋﻟﻲ اﺑﻮ ﻋﺳﺎف ﺑﺎن ﻫﺬا اﻠﻣﺷﻬﺪ ﻳﺼﻒ
ﻠﻌﻗﻴﺪة اﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻔﻟﻲ (٥٩) .ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ ﺸﻮاﻫﺪ اﻠﻗﺒﻮر ﻇﻬﺮ
ٓ
ﻠﺪى اﻻراﻤﻴﻴﻦ اﺑﺘﻛﺎر اﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة
ٔ
ٓ
ﻤﺪاﻓﻦ اراﻤﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺠﻮزن ﺗﻢ اﻜـﺘﺷﺎف ﺗﻣﺜﺎﻠﻴﻦ ﻻﻤﺮا ﺗﻴﻦ ﺠﺎﻠﺳﺘﻴﻦ
ٔ
وﺗﻣﺜﺎل ﻠﺮﺠﻞ واﻤﺮاة ﻳﺟﻟﺳﺎن ﻋﻟﻰ ﻤﻗﻌﺪ واﺣﺪ .وﻘﺪ اﺗﺳﻣﺖ ﻫﺬﻩ
اﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ ﺑﺎﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﻠﻮاﻘﻌﻲ ﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻣﻮت ،ﺣﻴﺚ اﻠﻌﻴﻮن ﻤﻐﻣﻀﺔ وﺗﻮﺣﻲ
ٔ ٔ
اﻠﺷﺨﻮص ﺑﺎﻠﺟﻣﻮد ،دﻻﻠﺔ ﻋﻟﻰ اﻧﻬﻢ اﻤﻮات.
وﻓﻲ ﺗﻞ ﺣﻟﻒ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻣﺎﺛﻴﻞ ﻠﻟﻣﻮﺗﻰ ﺗﻮﺿﻊ ﻜﺷﺎﻫﺪة ﻘﺒﺮ،
ٔ
واﻧﺘﺷﺮت اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﻘﻮس ﺸﺎﻫﺪة اﻠﻗﺒﺮ وﻋﻟﻰ اﺴﻔﻞ ﺛﻮب اﻠﻣﻴﺖ .
ٔ ٔ
ً
ﻓﻣﺜﻼ ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻰ ﺸﺎﻫﺪة ﻘﺒﺮ ﻠﻛﺎﻫﻦ  /ﺴﻦ /اﻠﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻗﺮا ا ﺴﻔﻞ
اﻠﺜﻮب ﻋﻟﻰ اﻠﺷﺎﻫﺪة:
ٔ
» ﺴﻦ ـ ـ ارز ـ ـ اﺑﻨﻲ« ﻜﺎﻫﻦ ﺴﻦ ﻫﻮ ﻤﺘﻮﻓﻲ وﻫﺬﻩ ﺻﻮرﺗﻪ وﻘﺒﺮﻩ .وﻳﻨﺘﻬﻲ
)( ٦٠
اﻠﻨﺺ ﺑﻟﻌﻦ ﻜﻞ ﻤﻦ ﻳﺳﻲء ٕاﻠﻴﻪ.
وﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻠﺳﻮرﻳﻴﻦ اﻠﻗﺪﻤﺎء ﺗﻔﻛﻴﺮ ﻤﺎ ﺑﻮﺠﻮد ﺣﻴﺎة
ﺑﻌﺪ اﻠﻣﻮت ،وﻠﻌﻞ اﻠﻣﺮﻓﻗﺎت اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻤﻦ ﻃﻌﺎم وﺸﺮاب وﺴﻔﻦ وﻧﻗﻮد
ٕاﻠﺦ ،ﺑﺎ ٕﻻﺿﺎﻓﺔ ٕاﻠﻰ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ واﻠﻄﻗﻮس اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ،ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻠﺘﻬﺪﺋﺔ روح
ٓ
ٔ
ًٔ ً
وﻻً ،
وﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻤﻦ ا ﺠﻞ اﺑﺘﻐﺎء ﻤﺮﺿﺎة اﻠﻬﺔ اﻠﻌﺎﻠﻢ
اﻠﻣﻴﺖ ،وﺠﻌﻟﻪ ﻤﻄﻣﺌﻨﺎ ا
ٓ
ٔ
اﻻﺴﻔﻞ ﻜﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻠﻣﻴﺖ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻ ﺧﺮ  /اﻠﺳﻔﻟﻲ.
وﻫﺬا ﻤﺎ ﺠﻌﻞ اﻠﺳﻮرﻳﻴﻦ اﻠﻗﺪﻤﺎء ﻳﻌﻣﻟﻮن ﻠﻟﺤﻴﺎة وﻤﻦ اﺠﻞ اﻠﺤﻴﺎة
ٔ
واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻜـﺜﺮ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺷﻐﻟﻮن ﺗﻔﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻠﻣﻮت وﻋﺎﻠﻣﻪ .وﻫﺬا ﻤﺎ
ﺗﺒﺪى ﻤﻌﻨﺎ ﻤﻨﺬ ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻤﺮو ًرا ﺑﺎﻠﻌﺼﻮر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻤﻣﻟﻛﺔ
ٔ
ٔ
ﺗﺪﻤﺮ ﻓﻲ اﻠﻗﺮون اﻠﻣﻴﻼدﻳﺔ اﻻوﻠﻰ واﻠﺘﻲ ﺴﻣﺖ اﻠﻣﺪاﻓﻦ ﺑﺒﻴﺖ اﻻﺑﺪﻳﺔ .
وﻠﻌﻟﻨﺎ ﻧﺨﺘﻢ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﻣﻗﻮﻠﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﺔ ا ٕﻻﻳﻄﺎﻠﻴﺔ ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻼ ﻤﺎﺗﻴﻴﻪ :
ٔ
»ﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﺳﻮرﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﻤﻬﺘﻣﻴﻦ ﺑﻣﺳﺎﺋﻞ ﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻠﺤﻴﺎة او اﻠﻮﺠﻮد
ٔ
ً
اﺴﺘﻌﺪادا ﻠﻴﻮم اﻠﻣﻮت ،وﻫﺬا ﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﻤﻦ ﺑﻗﺎﻳﺎﻘﺒﻮ ر
ٕواﻧﻣﺎ ﻜﺎﻧﻮا ا ﻘﻞ
ﻤﺪﻤﺮة ﻓﻲ ﺴﻮر ﻳﺔ ﻤﺜﻞ ٕاﻳﺒﻼ .
ٔ
اﻠﺳﻮرﻳﻮن ﻳﺼﻮرون ﻤﻛﺎن اﻠﻣﻮت واﻠﻗﺒﺮ وﺣﻴﺎة اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻻﺴﻔﻞ
ﻜﻣﻛﺎن ﺣﺰﻳﻦ ،ﻤﻛﺎن ﺣﺪاد ،ﻤﻛﺎن دﺧﺎﻧﻲ رﻤﺎدي ..اﻠﻣﻮت ﻋﻨﺪ
اﻠﺳﻮرﻳﻴﻦ ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻠﻟﺤﻴﺎة« ). (٦١
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

)(٨
)(٩

د .ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ .اﻠﺼﻴﺎدون ٔاﻻواﺋﻞ .دار ٔاﻻﺑﺟﺪﻳﺔ .دﻤﺷﻖ١٩٩١ .
اﻠﻮﺣﺪة اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻠﻟﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ .ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ .وزارة
اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ .دﻤﺷﻖ٢٠٠٠ .
ﻤﺤﻴﺳﻦ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ٔ
ﻓﺮﻧﺳﻴﺲ اور .ﺣﻀﺎرات اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺟﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ .ت :ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ .
دﻤﺷﻖ١٩٨٩ .
ﻜﺎرل ﺴﺎﻏﺎن .ﺗﻨﺎﻧﻴﻦ ﻋﺪن .ت :ﻧﺎﻓﻊ ﻠﺒﺲ .اﺗﺤﺎد اﻠ ﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮب.
١٩٩٦
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﻌﻄﻴﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔٔ ،ان ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ رﺑﻣﺎ ﻠﻢ
ﻳﺘﻄﻮر ﻋﻦ ﺴﻟﻔﻪ اﻠﻨﻴﺎدرﺗﺎل .رﻏﻢ ٔان اﻠﻣﺆﺸﺮات ﺗﺆﻜﺪ ﺗﻄﻮر ا ٕﻻﻧﺳﺎن
اﻠﻌﺎﻘﻞ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﺴﻟﻔﻪ اﻠﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل .وﻠﻛﻦ ﻇﻬﻮر دﻻﺋﻞ ﻋﻦ وﺠﻮد
ا ٕﻻﻧﺳﺎن اﻠﻌﺎﻘﻞ ،ﻓﻲ ﺠﺒﻞ ﻘﻔﺰة ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻠﺤﻮاﻠﻲ
 ١٠٠٠٠٠ﺴﻨﻪ ،رﺑﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ.
/راﺠﻊ .ﻤﺤﻴﺳﻦ .اﻠﺼﻴﺎدون ٔاﻻواﺋﻞ.
ﺴﺎﻏﺎن .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ﻜﺎرل ﻏﻮﺴﺘﺎف ﻳﻮﻧﻎ .ﻋﻟﻢ اﻠﻨﻔﺲ اﻠﺘﺤﻟﻴﻟﻲ .ت :ﻧﻬﺎد ﺧﻴﺎﻃﺔ .دار
اﻠﺤﻮار .ﺴﻮرﻳﺔ١٩٨٥ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧﺮى
 د .ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ .اﻠﻣﺰارﻋﻮن ٔاﻻواﺋﻞ .دار ٔاﻻﺑﺟﺪﻳﺔ١٩٩٤ .
 ﺴﻴﻐﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ .اﻠﻄﻮﻃﻢ واﻠﺘﺎﺑﻮ .ت :ﺑﻮﻋﻟﻲ ﻳﺎﺴﻴﻦ .دار اﻠﺤﻮار .ﺴﻮرﻳﺔ.
١٩٨٥
 ﺑﻴﺘﺮ ﻓﺎرب .ﺑﻨﻮ ا ٕﻻﻧﺳﺎن .ت :زﻫﻴﺮ اﻠﻛﺮﻤﻲ .ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ.١٩٨٣/٦٧ .
اﻠﻛﻮﻳﺖ.
ٔ اﺸﻟﻲ ﻤﻮﻧﺘﺎﻏﻴﻮ .اﻠﺒﺪاﺋﻴﺔ .ت :ﺠﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر .ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ.١٩٨٢/٥٣ .
اﻠﻛﻮﻳﺖ.
 ﺠﺎك ﻜﻮﻓﺎن .دﻳﺎﻧﺎت اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺟﺮي اﻠﺤﺪﻳﺚ .ت :ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ .دار
دﻤﺷﻖ١٩٨٩ .
ٔ
 اﻳﻒ ﻜﻮﺑﻨﺰ .اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ وﻘﺼﺔ ا ٕﻻﻧﺳﺎن .ت :ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺤﻴﺳﻦ .دار ﺸﻣﺎل .
دﻤﺷﻖ١٩٩٦ .
 اﻠﻣﻴﺜﻮﻠﻮﺠﻴﺎ وﻧﺷﻮء اﻠﻣﻌﺘﻗﺪات اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ .ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ .ت :ﺣﺳﺎن
اﺴﺤﻖٔ .اﻻﺑﺟﺪﻳﺔ.١٩٩٣ .
 د .ﺧﺎﻠﺪ ـ ـ ٔاﺑﻮ ﻏﻨﻴﻣﺔٔ .اﺴﺎﻠﻴﺐ اﻠﺪﻓﻦ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﺤﺟﺮﻳﺔ .دراﺴﺔ .ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻠﻴﺮﻤﻮك.
 Exposition syro - éuropeenne d’archéologie - Paris 1996.
 Syrie terre de civilisations .1999 .quebec.
 اﻧﻄﻮن ﻤﻮرﺗﻛﺎت .ﺗﻣﻮز .ت :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺴﻟﻴﻣﺎن .دار اﻠﻣﺟﺪ .ﺴﻮرﻳﺔ .١٩٨٥
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﺎر ﺧﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

ﻜﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﺴﻮري ﻤﻦ ﻤﻮاﻠﻴﺪ دﻤﺷﻖ
ﻋﺎم  .١٩٥٧ﻠﻪ ﻜـﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻠﻗﺼﺔ اﻠﻗﺼﻴﺮة
ٔ
واﻠﺷﻌﺮ ،ودراﺴﺎت اﺛﺮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﻋﻀﻮ
ٕاﺗﺤﺎد اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮب )دﻤﺷﻖ( وﻋﻀﻮ
ٓ
اﺗﺤﺎد اﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻌﺮب )دﻤﺷﻖ( .ﻜـﺘﺐ
ﻓﻲ ﻋﺪد واﻓﺮ ﻤﻦ اﻠﺼﺤﻒ واﻠﻣﺟﻼت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وا ٕﻻ ﻠﻛـﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻤﺜﻞ :
اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻟﻨﺪﻧﻴﺔ  -ﻤﺟﻟﺔ دﻳﻮان اﻠﻌﺮب -
ﻤﺟﻟﺔ اﻠﺒﻨﺎء  -ﺻﺒﺎح اﻠﺨﻴﺮ اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ٔ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺷﺮﻳﻦ اﻠﺳﻮرﻳﺔ  -اﻻﺑﺟﺪﻳﺔ
اﻠﺟﺪﻳﺪة  -اﻠﺪﻳﺎر اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻤﺤﻴﺳﻦ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ﻳﻣﻛﻦ اﻠﻌﻮدة ﻠﻟﻬﺎﻤﺶ رﻘﻢ ٧
ٔ
ه .ﻓﺮوﻳﻟﻴﺶ .دﻳﺎﻧﺎت اﻻرواح اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ .ت ﻳﻮﺴﻒ ﺸﻟﺐ اﻠﺷﺎم .دار
اﻠﻣﻨﺎرة .دﻤﺷﻖ١٩٨٨ .
ﺑﻮرﻫﺎرد ﺑﺮﻳﻨﺘﻴﺲ .ﻧﺷﻮء اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ .ت :ﺠﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻜﺒﺎس .دار
ٔ
اﻻﺑﺟﺪﻳﺔ .دﻤﺷﻖ١٩٨٩ .
ﻓﺮوﻳﻟﻴﺶ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ٔ
ﺠﺎك ﻜﻮﻓﺎن .اﻻ ﻠﻮﻫﻴﺔ واﻠﺰراﻋﺔ .ت :ﻤﻮﺴﻰ ﺧﻮري .وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ.
دﻤﺷﻖ١٩٩٩ .
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ﺑﺮﻳﻨﺘﻴﺲ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﺑﻼ .ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ .ت :ﻘﺎﺴﻢ ﻃﻮﻳﺮ .دار ﻳﻌﺮب .دﻤﺷﻖ١٩٨٤ .
ﺑﺮﻳﻨﺘﻴﺲ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
د .ﻧﺎﺋﻞ ﺣﻨﻮن .ﻋﻗﺎﺋﺪ ﻤﺎﺑﻌﺪ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ ﺣﻀﺎرة ﺑﻼد اﻠﺮاﻓﺪﻳﻦ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ.
وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ .ﺑﻐﺪاد١٩٨٥ .
ﻳﻮﻧﻎ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ﺑﺎﻋﺘﻗﺎدﻧﺎٔ ،ان ﻋﻗﺎﺋﺪ اﻠﻣﻮت وﺸﻌﺎﺋﺮﻩ ﺗﺘﻄﻟﺐ ﺣﻴﻦ دراﺴﺘﻬﺎ ،ﻋﺪم
اﻠﺨﻟﻂ ﺑﻴﻦ اﻠﺤﻗﻴﻗﻪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻠﻣﻮﺛﻗﺔ ،ﻓﻲ اﻠ ﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻣﺳﻣﺎرﻳﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﺑﻴﻦ ٔاﻻﺴﺎﻃﻴﺮ واﻠﺘﻲ ﻳﻨﺎﻘﺷﻬﺎ اﻠﺒﻌﺾٔ ،
وﻜﺎﻧﻬﺎ ٔاﺣﺪاث
ﺣﻗﻴﻗﻴﺔ .ﻓﺎﻠﻣﻌﻟﻮم ٔان ٔاﻻﺴﺎﻃﻴﺮ ﻋﻟﻰ ٔاﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺿﺮب ﻤﻦ اﻠﺘﺼﻮرات
واﻠﺘﺨﻴﻼت ،ﻠﺮﻤﻮز ٓوا ﻠﻬﺔ ،واﻠﺮﻤﺰ ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻫﻮ ﺗﺼﻮر ﻤﺷﺤﻮن
ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎل ،وﺑﺬا ﻓﻼ ﻳﻣﻛﻦ ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻠﻐﺮض اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ،اذا
ﺧﻟﻄﻨﺎ اﻠﻮﻘﺎﺋﻊ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻠﻣﻌﺎﺸﺔ ،ﻤﻊ اﻠﺘﺼﻮرات واﻠﺘﺨﻴﻼت
ٔاﻻﺴﻄﻮرﻳﺔ .ور ﺑﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻫﺬا ،ﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ ٔاﻻﺴﻄﻮرة
ٔ
ﻠﻮﺣﺪﻩ ،او ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﺠﺮاء ﻤﻗﺎرﺑﺔ ﻠﻟﻣﻮت ﺑﻴﻦ اﻠﻮﻘﺎﺋﻊ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻠﻣﻌﺎﺸﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻗﺎﺑﻞ اﻠﻣﻮت ﻓﻲ ٔاﻻﺴﺎﻃﻴﺮ.
ﻃﻪ ﺑﺎﻘﺮ .ﻤﻟﺤﻣﺔ ﺠﻟﺟﺎﻤﺶ .ﺑﻐﺪاد ١٩٦٢ .وزارة اﻻرﺸﺎد.
اﻳﻔﺎ ﺸﺘﺮوﻤﻴﻨﻐﺮ .ﺣﺒﻮﺑﺔ .وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ .دﻤﺷﻖ١٩٨٤ .
د .ﻋﻟﻲ ٔاﺑﻮ ﻋﺳﺎفٓ .اﺛﺎر اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ .وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ.
 ١٩٨٨ـ ـ دﻤﺷﻖ
ﺣﻨﻮن .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ﺑﺮﻳﻨﺘﻴﺲ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺳﻮرﻳﺔ ٣٤ .ـ ـ ١٩٨٣
ٔاﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺎرو .ﻤﺎري .وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ .دﻤﺷﻖ .١٩٧٩ .ت :رﺑﺎح ﻧﻔﺎخ.
ﺣﻨﻮن .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﻪ.
ٔاﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺎرو .ﺴﻮﻤﺮ .ت :ﺴﻟﻴﻢ اﻠﺘﻛﺮﻳﺘﻲ ـ ـ ﻋﻴﺳﻰ ﺴﻟﻣﺎن .ﺑﻐﺪاد .وزارة
اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ.١٩٧٨ .
ﺣﻨﻮن .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
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ٔ
اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺳﻮرﻳﺔ .ﻤﺟﻟﺪ  ٣٣ـ ١٩٨٣
ﺑﺎرو .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
ٔ
ر
اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺳﻮ ﻳﺔ .ﻤﺟﻟﺪ ٢٩ .ـ  ١٩٧٩/٣٠ـ ١٩٨٠
اﺑﻼ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت ٩٢ .ـ  .٣٠ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ﺑﺮﻳﻨﺘﻴﺲ .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﻠﻖ.
ﺣﻨﻮن .ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ٔ
ٓ
ٔ
د .ﻋﻟﻲ اﺑﻮ ﻋﺳﺎف .اﻻراﻤﻴﻮن .دار اﻻﻤﺎﻧﻲ١٩٨٨ .
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ﻤﺟﻟﺔ اﻠﺒﻨﺎء اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﺣﻮار ﻤﻊ ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻼ ﻤﺎﺗﻴﻴﻪ.١٩٨٩/١٠/٢١ .
-----------------------------------------------------------------

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ﺑﻘﻠﻢ
أﺣﻤﺪ ﻋـــﺎدل
عضو هيئة التحرير
كاتب وباحث – جمهورية مصر العربية
ahmed1292005@hotmail.com

ٔ
ان ــف ...ل ــو ...نـ ـزا ،يب ــدو ل ــي ٔان تقس ــيم
ٔ
ٔ
االسم هكذا هو وصـف دقيـق ال كـثـر االسـباب
ٔ
المؤدي ــة ٕال ــى ا ٕالص ــابة ب ــالفيروس االش ــهر ف ــي
ٔ
ٔ
ت ـ ــاريخ البش ـ ــرية )االنفل ـ ــونزا( ،ف ـ ــاالنف ه ـ ــو
العضو البشري المسـئول عـن حاسـة التـنفس
والش ــم ،و"ل ــو" ه ــي ل ــو الش ــرطية وه ــي م ــن
عمـ ــل الشـ ــيطان والعي ــاذ بـ ــاهلل ،و"ن ـ ـزا" هـ ــو
الفعـ ــل مـ ــن نـ ــزوة ويعنـ ــي تعجـ ــل ٔاو تهـ ــور ٔاو
تسـرع؛ ٔاي ٔان ٔانفــك الجميـل هــذا لـو قــام مــرة
وغلــط واستنشــق رذاذ ســيئ الســمعة مــن هنــا
ٔاو مـ ــن هنـ ــاك شـ ــرقي ٔاو غربـ ــي ويحمـ ــل هـ ــذا
الفيــروس اللعــين ،كانــت النتيجــة وبـ ً
ـاال علــى
ٔ
الجســد البشــري باكملــه تكســير عظــام وه ـزال
وضــعف عــام وعــدم القــدرة علــى بــذل مجهــود
ٕ ...الخ.
وتاريخيـ ًـا يقــال ٔان فيــروس " ٔاالنفلــونزا" ُسـ َ
ـمي
ٔ
بهــذا ا ٕالســم النــه يشــبه المــرض الــذي ُتصــاب
ٔ
ب ــه االغن ــام فيس ــبب س ــيولة ف ــي ٔانفه ــا ،وق ــد
ٔاطلق عليها العـرب " ٔانـف العنـزة" عنـد ظهـور
ٔاعراضها على ا ٕالنسان.

فالمكس ــيك م ـ ً
ـثال -وه ــي ٔاول دول ــة ظه ــر به ــا
ٔ
الفيروس وبها العدد اال كبر من ضحاياه حتـى
ٓ
االن – توقفت فيهـا الحيـاة لمـدة خمسـة ٔايـام
كاملـ ـ ــة بق ـ ـ ـرار رئاسـ ـ ــئ ،واغلقـ ـ ــت المـ ـ ــدارس
والجامع ـ ـ ـ ــات والمط ـ ـ ـ ــاعم والمس ـ ـ ـ ــارح ودور
الس ـ ــينما ،والت ـ ــزم الن ـ ــاس من ـ ــازلهم ٕاجباري ـ ـ ًـا
لتضييق الخناق على الفيروس الرهيب.
وهكــذا وبمــرور الوقــت بــدا طبيعيـ ًـا ٔان تتجــه
ش ــكوك الن ــاس نح ــو ٔاي ش ــخص يعط ــس ٔاو
يك ــح ،فه ــو مش ــتبه ب ــه حت ــى يثب ــت عك ــس
ذلــك ،وظهــر شــعا ًرا جديـ ًـدا مــن نوعــهٔ " ...انــا
ٔ
ٔاعط ــس ٕاذن ٔان ــا مش ــبوه" ،وه ــو االم ــر ال ــذي
ٔ
ظلـ ــم المصـ ــابين بـ ــاالنفلونزا العاديـ ــة ٔوادوار
البرد والزكام العارضة؛ حيـث ُثب َـت علمي ًـا ٔان
ٔ
ٔاع ـ ـراض ه ــذه االم ـ ـراض تتش ــابه م ــع ٔاع ـ ـراض
ٔ
ٔ
ا ٕالص ـ ـ ــابة بـ ـ ـ ــانفلونزا الخنـ ـ ـ ــازير ،فاصـ ـ ـ ــبحت
نظ ـرات النــاس ٕالــيهم غيــر لطيفــة بــالمرة بــل
ٓ ٔ
ٕانهم يظنون االن ان المجرمين المشتبه بهـم
مــن قبــل الشــرطة ٔافضــل حـ ً
ـاال مــنهم بســبب
نظـرات االحتقــار والريبــة التــي تالحقهــم ،ويــا
ويلـه ويـا سـواد ليلــه اللـي يغلـط ويعطـس مــن
غيــر قصــد ....خــالص اللــي عطــس عطــس مــن
زم ــان والعطس ــة دل ــوقتي ثمنه ــا غ ــالي ج ـ ًـدا،
ٔ
وهــو االمــر الــذي اضــطر ٔاغلــبهم ٕالــى الــذهاب
ٔ
ٕالى عيادات االطباء لالطمئنان علـى صـحتهم
واثب ـ ــات ب ـ ـراءتهم م ـ ــن االص ـ ــابة ب ـ ــالفيروس،
وص ــار الم ــريض م ــنهم ي ــدخل عل ــى الطبي ــب
ٔ
ودموع ــه ف ــي عيني ــه ويس ــاله دون مق ــدمات:
" َّطمني يا دكـتور ٔارجوك ...خنـازيري َّ
وال مـش
خنازيري".

وم ـ ــا ٔان انتش ـ ــر ه ـ ــذا الفي ـ ــروس م ـ ــن هن ـ ــا ٕاال
وانقلبــت حيــاة البشــر؛ وخاصـ ًـة ٔان الفيــروس ورغ ــم ٔان الفي ــروس الجديـ ــد ق ــد س ــبب رعبـ ــاً
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العمري ــة المتوس ــطة وه ــو م ــازاد
ي ـ ــدركون ان االنفل ـ ــونزا العادي ـ ــة م ـ ــثال ت ـ ــودي
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ٔ
ورغــم ٔان النــاس قــد اعتــادوا ا ٕالصــابة بــادوار
ٔ
الب ــرد والزك ــام بص ــورة موس ــميةٕ ،اال ٔان االم ــر
كــان مختلفـ ًـا هــذا العــام ونحــن نســتقبل شــهر
ٔ
الربيـ ــع بازهـ ــاره البديعـ ــة ونسـ ــيمه العليـ ــل،
ٔ
فالخنــازير فج ــاة اكـتش ــفت ٔانه ــا مظلوم ــة ف ــي
ه ــذه ال ــدنيا ،وال تحظ ــى بالق ــدر الك ــافي م ــن
االحتـ ـ ـرام م ـ ــن جان ـ ــب ا ٕالنس ـ ــان فق ـ ــررت ٔان
تلع ــب مع ــه لعب ــة الم ــوت؛ تح ــورات جيني ــة
ٔ
لفيـ ـ ــروس االنفلـ ـ ــونزا ،وتركيبـ ـ ــة ثالثيـ ـ ــة مـ ـ ــن
ٔ
فيروس ـ ـ ــات االنفل ـ ـ ــونزا المختلف ـ ـ ــة )العادي ـ ـ ــة
والطيور والخنازير( ،وتفـاعالت تمـت داخـل
ٔ
هــذا الحيــوان اال ليــف والــذي يصــفه العلمــاء
ٔ
ٔ
واالطبـ ـ ــاء بانـ ـ ــه مخـ ـ ــزن فيروسـ ـ ــات متحـ ـ ــرك
فكانت النتيجـة التـي اسـتيقظ عليهـا العـالم؛
فيــروس جديــد حقــق نوعـ ًـا مــن الشــهرة التــي
يحلم بها هذا الحيوانٔ ...انفلونزا الخنازير.
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بحيــاة ٓاال الف سـ ً
ـنويا خاصـ ًـة مــن كبــار الســن
ٔ
واالطفال با ٕالضافة ٕالى ٔامراض ٔاخرى ضـحايها
ٓ
ـاال الف سـ ً
ـنويا ،ولكــن ال ٔاحــد يعــرف
ُيقـ َـدرون بـ
ٔ
ٔ
ٔاو يتــابع ،وهــو مــا ذهــب باالطبــاء ٕالــى طمانــة
ٔ
النــاس وتهــدئتهم ،وان كــل المطلــوب مــنهم
فقــط هــو الحــذرٔ ،وان العمليــة كلهــا مــن ٔاولهــا
ٓ
الخرها هي خنازير تبحث عن الشهرة.

ٔ
 ١.٥مليــار دوالر ُترصــد لــدعم هــذه االبحــاث،
ٔ
لكي يتفـرغ العلمـاء وال ينـامون وال يـاكلون وال
يش ــربون حت ــى يتوص ــلوا لمص ــل مض ــاد يق ــي
ا ٕالنس ــان م ــن ه ــذا الفي ــروس القات ــل ويح ــافظ
ٔ
علــى حياتــه؛ الن حيــاة ا ٕالنســان هنــاك غاليــة
وغي ــر مقب ــول المس ــاس به ــا عل ــى ا ٕالط ــالق،
ٔ
والنه ــم هن ــاك ي ــدركون جي ـ ًـدا ٔان تفش ــي وب ــاء
بهذا الحجم من الشراسة لـه تـداعيات خطيـرة
ٔاهمه ــا م ـ ً
ـثال تعط ــل نس ــبة كبي ــرة م ــن طاق ــة
العم ـ ـ ــل ،وتوق ـ ـ ــف الدراس ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الم ـ ـ ــدارس
والجامع ــات ،وتوق ــف ا ٕالنت ــاج ف ــي الش ــركات
ٔ ٔ
والمصـ ــانع؛ اي ان حيـ ــاة ا ٕالنسـ ــان سـ ــتختل
ســترتبك ولــن تســير علــى مــا يـرامٕ .اذن وجــب
علــيهم التحــرك الفــوري ،ووجــب علينــا نحــن
هنــا فــي الــوطن العربــي االنتظــار ولــيس شـ ً
ـيئا
غيره.
 ١.٥مليار دوالر ُترصد هناك لحل المشكلة،
ونح ــن هن ــا ل ــم نس ــمع مس ــئول عرب ــي واح ــد
يق ــول لن ــا ويكش ــف ع ــن ٕاس ــتراتيجية علمي ــة
لمقاومة الفيروسٔ ،او ٔان هناك ٔابحاث ُتجـرى
ٔ
فــي جامعــة عربيــة هنــا او هنــاك للتوصــل ٕالــى
ٓ
لقاح ٔاو مصل مضـاد للفيـروس ،ولكننـي االن
ٓ
واالن فقط اكـتشفت السر الخفي وراء المراكـز
المتدنية التي تحتلها الجامعات العربية ً
دائما
ف ــي الترتي ــب الع ــالمي للجامع ــات ،والغري ــب
والمضــحك ٔايضـ ًـا ٔان كــل مــا تــم اتخــاذه عربيـ ًـا

ك ــل م ــا علين ــا ٕاذن ه ــو انتظ ــار ف ــرج ﷲ عل ــى
ٔ
العــالم االمريكــي ٔاو البريطــاني ٔاو الفرنســي ٔاو
الياباني الذي سيتوصـل ٕالـى المصـل ،والـذي
ســتنتجه الشــركات هنــاك ،وتعبئــه الشــركات
هناك ،وتوزعه الشركات هناك ،ثم بعد ذلك
يصل ٕالينا من الشركات هناك.
رس ــالة ٕال ــى الع ــالم الجلي ــل الل ــي هيكـتش ــف
ٔ
المصــل المضــاد النفلــونزا الخنــازير والــذي ال
ٔاعرف ـ ــه وال يعرفن ـ ــي ،م ـ ــن فض ـ ــلك ...عش ـ ــان
خـ ــاطري ...شـ ــد حيلـ ــك ...وبسـ ــرعة شـ ــويه...
النــاس هنــا عــايزه تتجــوز ...النــاس هنــا عــايزة
تن ــام ف ــي العس ــل ...الن ــاس هن ــا ع ــايزه تع ــرف
ل ــون الـ ـ ـَّ .....
وال بـ ــالش ،يـ ــا بروفيسـ ــور يـ ــاللي
عندك ٔاصل ...والنبي عاوزين المصل.

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل:

• المدفع في الموبايل
• ٔاين الشجرة يا ناس؟
• ال تبتسم ٔايها العربي ٕاال ٕاذا
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ٔ
وكالع ــادة ف ــي عالمن ــا العرب ــي وق ــت االزم ــات
ٔ
والش ـ ـ ـ ــدائد تك ُـث ـ ـ ـ ــر االقاوي ـ ـ ـ ــل والش ـ ـ ـ ــائعات
ٔ
واالخبـ ــار المفبركـ ــة والتـ ــي تفتقـ ــد حتـ ــى ٕالـ ــى
الحبكة والمتعة وتجعل التاريخ يضـحك مـن
سذاجتنا ،فهذا العاطل الجـالس علـى القهـوة
ً
واضعا قدم
ليل نهار يقول لك في هدوء وهو
عل ـ ــى ق ـ ــدم" :ك ـ ــالم ف ـ ــي س ـ ــرك ...ده ش ـ ــغل
ٔامريكان" ،في الوقت الذي كانت فيه نسـبة
ا ٕالصابات بالفيروس في ٔامريكـا تتزايـد بصـورة
مرعبــةٔ ،امــا هــذا الواقــف هنــاك فيقســم لــك
ٔ
ٔ
بــاغلظ االيمــان ٔان كــل مــا يحــدث هــو انتقــام
ٓ
الهــي حــل علــى الــدول الغربيــة الكــافرة وفــي
نف ــس اللحظ ــة الت ــي ق ــال فيه ــا ه ــذا الك ــالم
ٔ
بـ ٔـدات نشـرات االخبــار تعلــن ٔان الفيــروس قــد
وص ـ ــل ٕال ـ ــى دول عربي ـ ــة و ٕاس ـ ــالمية مؤمن ـ ــة
وموحـ ـ ــدة بـ ـ ــاهلل ال ش ـ ـ ــريك لـ ـ ــه .ولكـ ـ ــن م ـ ـ ــا
ٔاضــحكني بالفع ــل ه ــو ذل ــك الش ــخص ال ــذي
ٔرايتــه يقــول – فــي حالــة مــن الالوعــي وعــدم
ا ٕالدراك – وبص ـ ــوت ص ـ ــاخب" :ي ـ ــا جماع ـ ــة
العقـ ــل زينـ ــة ،مـ ــا حـ ــدش هيجيبلكـ ــوا خبـ ــر
الموضوع ده غيـر المفـتش )كرومبـو( ،وابقـوا
قــابلوني فــي الحلقــة الجايــه" ،ووصــلت حالــة
الرعـ ــب مـ ــداها ٔان ٔاحـ ــد ٔاصـ ــدقائي كـ ــان قـ ــد
ٔ
ٔاخبرني ٔانه قرر تاجيل زفافه على عروسـه ٕالـى
ٔان يــتم حــل مشــكلة هــذا الفيــروس اللعــين،
ٔ
فاالطباء كـانوا قـد نصـحوا – بعـد بـدء انتشـار
الفيروس بصورة مقلقة -بضـرورة االبتعـاد عـن
ٔ
القــبالت واالحضــان والتخفيــف منهــا ٕالــى ٔان
ٔ
ٔ
ته ـ ـ ٔـدا االم ـ ــور وتنته ـ ــي ه ـ ــذه االزم ـ ــة ،وبين ـ ــي
وبيــنكم وجــدت ٔان قـرار هــذا الصــديق صـ ً
ـائبا
تمامـ ـ ًـا واقتنعـ ــت بـ ــه تمـ ــام االقتنـ ــاع؛ اتنـ ــين
متج ـ ــوزين هيعمل ـ ــوا ٕاي ـ ــه يعن ـ ــي ف ـ ــي بداي ـ ــة
ج ــوازهم ،هيس ــتخدموا لغ ــة العي ــون بتاع ــة
ٔ
)عب ــد الوه ــاب( م ـ ً
ـثال؛ ٕاذن م ــا دام المس ــالة
ٔ
وص ــلت ٕال ــى ح ــد تاجي ــل ال ــزواج ُيبق ــى الزم
نقلق.

ً
ولــم يكــن غريبــا علــى ا ٕالطــالق – وبعــد الفــزع
الذي ٔاثـاره هـذا الفيـروس ٔ -ان يطلـب الـرئيس
ٔ
االمريكــي ) ٔاوبامــا( مــن الكــونجرس تخصــيص
ٔ
مبلغ  ١.٥مليار دوالر لدعم االبحـاث العلميـة
به ــدف التوصـ ــل ٕالـ ــى لقـ ــاح ٔاو مصـ ــل مضـ ــاد
ٔ
للفيــروس القاتــل ،يــاتي هــذا فــي الوقــت الــذي
كان ــت في ــه نس ــبة كبي ــرة م ــن س ــكان ال ــوطن
العربي الحبيب يتابعون بنهم شديد تفاصيل
حفل زفاف المغنيـة الشـهيرة )هيفـاء وهبـي(،
ُوفـ ـ ِـت َح بـ ــاب المراهنـ ــات حـ ــول معرفـ ــة سـ ــعر
فسـ ـ ــتان الزف ـ ـ ــاف وتكلفـ ـ ــة الـ ـ ــورود والزهـ ـ ــور
الموجودة بالحفل ،والبوفيـه مفتـوح َّ
وال مـش
مفتــوحٔ ،واســماء المــدعوين للفــرح الســعيد،
ٔ
ٔواس ــم الم ــاذون ٔواس ــم خالت ــه ٔواس ــم عمت ــه،
والجــائزة الكبــرى ُتمــنح لمــن يعــرف لــون ال ـ....
ٔ
كـفاية لحد كده وخلينا في االنفلونزا ٔاحسن.

م ــن ٕاج ـراءات ه ــو ت ــوفير مخ ــزون ض ــخم م ــن
الكمام ـ ــات الواقي ـ ــة ،با ٕالض ـ ــافة ٕال ـ ــى تش ـ ــديد
الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى المط ـ ـ ــارات والمناف ـ ـ ــذ البري ـ ـ ــة
والبحرية ،واللي يظهر عليه ٔاعراض بـرد حتـى
ولو برد مكـتوم ،يتم اعتقاله فـو ًرا ووضـعه فـي
الحجر الصحي حتى يظهر لـه صـاحب ُ
وتثبـت
براءته من التهمـة المنسـوبة ٕاليـه ،وهـو مـا لـم
تفعل ـ ـ ـ ــه به ـ ـ ـ ــذه الص ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـ ــدول الموب ـ ـ ـ ــوءة
بالفيروس.
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