ﻳﻌﻜــﺲ ﻣﺎﺿــﻴﻬﺎ ،وﻳﺘــﺮﺟﻢ ﺣﺎﺿــﺮﻫﺎ ،وﺗﺴــﺘﻠﻬﻢ
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻟــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ
ﺑﻤﻜــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﻪ ،واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻧﻘﻠــﻪ
إﻟــﻰ اﻷﺟﻴــﺎل ﻧﻘ ـ ًﻼ ﺻــﺤﻴﺤًﺎ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻧﺒﺮاﺳًــﺎ
وﻫﺎدﻳًﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
اﻟﻮاﻗـــﻊ أن اﻟﺸـــﻌﻮب اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﺎرﻳﺦ ﻟﻬـــﺎ ﻻ
وﺟﻮد ﻟﻬـﺎ ،إذ ﺑـﻪ ﻗـﻮام اﻷﻣـﻢ ،ﺗﺤﻴـﻰ ﺑﻮﺟـﻮده
وﺗﻤــﻮت ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣــﻪ .وﻟﻬــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﻜــﺮة ﺗﺄﺳــﻴﺲ
دورﻳـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﻋﺮﺑﻴـــﺔ
أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻷﺳــﺎﺗﺬة وﻃﻠﺒــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت
اﻟﻌــﺮب و اﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ و أﺻــﺤﺎب اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ
ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻫـﻮاة اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ

المشرف العام على دورية كان التاريخية
مدير إدارة الخرائط بدار الكـتب المصرية

ﻋﻼﻗــﺎت ﺗﻌـﺎون

اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب

ﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘدﻳم

اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) ﻗطر(

ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ

ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﺛرﻳﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن

اﻟﺗراث اﻟﻣﺻري

راﺑطﺔ اﻵﺛﺎرﻳﻳن ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ

ﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدﻳﻧﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻧروﻳﺞ(

اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣدوﻧﻳن

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻣرﻛز اﻟﻣﻘرﻳزي ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

ﺷﺑﻛﺔ وﻣﻧﺗدﻳﺎت ﺣﻛﻣﺎء ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺗراث

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ أﻣرﻳﻛﺎ

ﻣﻌﻬد ﺳﻳراﻛون

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢

اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ

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

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ @

ّ
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.
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 اإللكـترون ـ ـ ــي@:
@mr.ashraf.salih@gmail.com

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻹﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي
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ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ @ @
www.historicalkan.co.nr
ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @

جميع حقوق الطبع والنشر الورقي واإللكـتروني محفوظة © دورية كان التاريخية ٢٠١٠ -٢٠٠٨
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 اإللكـتروني
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
إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة التاريخيــة
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ﺮ
َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ َ
ﺗﺮﺣﺐ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﺠﻴـﺪة واﻟﺠﺪﻳـﺪة اﻟﻤﺒﺘﻜـﺮة ذات اﻟﺼـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ،وأن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠـﺪّة واﻷﺻـﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﺘﺐ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،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 ﺍﻷﻃﺎﺭﻳﺢ 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 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 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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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 ﻣــﻊ 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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ً
خاصة في عصرنا الذي كـثرت فيه
قد يتساءل البعض من القراء عن جدوى االهتمام بالتاريخ بوجه عام،
ٔ
ٔ
المتغيرات واالضطرابات ،هذا العصر الذي نحياه حيث تغير فيه كل شيء ،وستتغير اشياء واشياء
ٔ
وبالذات مع القرن الواحد والعشرين الذي دخلنا سنواته االولى ،فال شيء ثابت ،الكل متغير ،إال ﷲ
ٔ
سبحانه وتعالى .هذا العصر الذي وصل فيه اإلنسان إلى القمر ،وصارع الكواكب والنجوم ،واعلن ثورة
االتصاالت والمعلومات واالنفجار المعرفي ،وتفوق في مجال الطب والهندسة الوراثية واالستنساخ ،وفك
شفرة الجينوم البشري ،في هذا العصر الذي يذهلنا كل يوم بمكـتشفاته ومخترعاته  ..في هذا العصر
ٔ
ٔ
ٔ
يتساءل الناس :اليس من االجدى ان ننسى الماضي ،وننظر إلى الحاضر ،ونستشرف المستقبل؟ !!
ٔ
اقول لكم :نعم ،نحن نعيش عصر جديد في كل شيء ،عصر له إيجابياته وسلبياته ،والدنيا تتغير من
ً ٔ
متمسكا باهداب القديم،
حولنا وتتحرك ،وسيحصد الندامة كل من يغمض عينيه عن هذه الحقيقة،
ٔ
إيمانا ر ً
ويستوي في ذلك الذي كان يؤمن بالماركسية ً
اسخا يجعله في حالة تحسر دائم على ايام ستالين
ٔ
ٔ
)الزعيم الروسي الحديدي( ،وعلى ايام الشيوعية التي هي اعلى مراحل االشتراكية ،وما زال في ملته
ٔ
ٔ
واعتقاده ان من ينتقد تلك النظرية خائن وابن خائن ،وان كل من يعترض على المينفستو اللينيني فهو
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
عميل اصيل للمخابرات المركزية االمريكية ،او ذلك الذي يفضل البكاء على االطالل والديار ،ناسي ًا او
ٔ
ٔ
ٔ ًٔ
ًٔ
يضا ان نتغير ،الن ﷲ ال يغير ما بقوم ،حتى يغيروا ما بانفسهم.
متناسيا ان العالم يتغير ،وواجبنا نحن ا
ٔ
وقد يعود السائل للسؤال ً
قائال :وكيف يكون التغيير؟ اقول :لن نتغير إال بالتاريخ !! ،هنا سوف يندهش
ٔ ٔ ٔ
ٔ
من يسمع ،وقبل ان يخرج من دهشته اقول :اعلم ان االضطرابات والمشاكل والمتاعب التي نعاني منها
في واقعنا المعاصرٔ ،او المعاش على ٔارض الواقع ،لن يتم عالجها والتخلص منها إال بالنفاذ إلى جذور
ٔ
ٔ
المشكالت العميقة التي تجابهنا ،والسعي إلى استئصال اسبابها البعيدة ،ومعرفة العلل واالسباب
ٔ ٔ
وطبيعتها ومداها ،اعلم ان كل مشكلة من المشكالت التي تعترض البشرية في مسيرتها لها جذورها
ٔ
ٔ
ٔ
واسبابها المغروسة في التراث الذي ورثته من االجيال السابقة .ونحن العرب احرص الناس على تلك
ٔ
ٔ
ٔ
الحقيقة ،الن التاريخ يطل علينا من نوافذ متعددة ،والتاريخ العربي بامجاده وتقاليده وبطوالته من اهم
ً ً ً ٔ
ٔ
مقومات ودعائم الوحدة والقوة ،المهم ٔان نفهم التاريخ ً
سليما ،لناخذ منه
جيدا ،ونعي احداثه وعيا علميا
بعيدا عن التفاخر والتباهيً ،
الدروس والعبرات .لقد ٓان ٔاالوان ٔالن ندرس التاريخ ً
بعيدا عن العنتريات
ٔ
ٔ
ٔ
الكاذبة التي ال تجدي وال تفيد ،ومن هنا تحتم علينا ان ندرك كل اإلدراك انه عندما نتساءل عن اسباب
ٓ
ٔ
ٔ
واالخطاء التي حدثت لنا ومازالت تحدث ،هنا تحتم علينا ان نرجع وعلى الفور
وعلل النكبات والماسي
ٔ ٔ ٔ
إلى التاريخ ،وإلى كـتب التراث ،من اجل ان نقرا فيه ،فنفهم ،ونستنتج ونتعلم.
ٔ
ٔ
ولعل ابلغ دليل على ذلك ان العالم الفيلسوف /عبد الرحمن ابن خلدون ،رائد علم االجتماع )العمران
ٔ ٓ
البشري( كـتب مقدمته الرائعة ،والتي تعد من ابرز اثار التفكير التاريخي واالجتماعي واإلنساني ،كـتب
هذه المقدمة عندما وجد العالم اإلسالمي في القرن الرابع عشر الميالدي قد اقتسم إلى دول متناحرة يرثى
ٔ
لها ،تغير عليها دون هوادة جحافل الغزاة من الشرق والغرب ،فاثار ذلك في نفسه تساؤالت كـثيرة عن
فصال ً
نشوء ٔاالمم وتطورها وتداعيها ،ويجدر بالذكر هنا ٔان ابن خلدون كـتب ً
قيما في مقدمته تحت عنوان:
ٔ
) فصل في علم التاريخ ،وتحقيق مذاهبه ،واإللماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط واالوهام ،وذكر
ٓ
ٔ
ٔ
شيء من اسبابها( ،واعتقد ان العودة إلى هذا الفصل تفيد القارئ والباحث ،وبمعنى اخر فهي تجيب عن
سؤالنا المطروح :ما جدوى دراسة التاريخ في عصرنا الراهن؟
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وقبل ان نواصل كالمنا احب ان اؤكد على ان مقدمة ابن خلدون هي فكر اصيل من عندياته ،كان
ٔ ٔ
خالصة تجاربه الفكرية والثقافية والحياتية ،وقد اعترف بفضله وريادته القاصي والداني ،فلم يتاثر باحد
ٔ ٔ
ٔ
مما سبقه من المفكرين او الكـتاب ،فكل عصر له ظروفه ومالبساته ،فال داعي الن ياتي من يزعم دون
ٔ
دليل واضح موثق او برهان دامغ ليقول لنا إن ابن خلدون نقل محتويات المقدمة من رسائل )إخوان
ٔ
ٔ
ٔ
الصفاء وخالن الوفاء( ،او يحاول ان يصف ابن خلدون بالميكافيلية والبرجماتية ،فاخالق وسلوكيات
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المبدع او المفكر امر شخصي خاص به ،ال يصح باي حال من االحوال ان نقترب منه او نتكلم عنه ونحن
ٔ
ٔ
نتصدى لفكره ،الذي يهمنا في المقام االول ماذا كـتب؟  ،وماذا اضاف ؟  ،وماهو منهجه ؟  ،غير ذلك ال
ٔ
يصح تناوله من جانبنا .نعود لنقول :لكي ندرك اهمية الماضي ،وضرورة دراسة التاريخ ،واالهتمام الجاد
بتحقيق التراث التاريخي المحفوظ ٔاو المبعثر في مكـتبات العالم من المخطوطات النفيسة ،فلنفرض ً
جدال
ً ً ٔ
ٓ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اننا استطعنا بطريقة او اخرى ان نقطع صلتنا بالماضي قطعا
تاما )كان تحرق الكـتب ،وتدمر كل اثار
العمران القديم( ،ثم ننظر إلى حال اإلنسان ،ومصير الحضارة بعد ذلك؟!!
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ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الحقيقة التي ال جدال فيها ان اإلنسان سوف يحاول عندئذ ان يعود لكي يبدا من جديد بعد ان فقد
ٔ
ٓ
ٔ
خبرات الماضي التي هي تراث االجداد منذ االف السنين .ولهذا فال غنى لإلنسان في اي عصر من
ٓ ٔ
ٔ
العصور عن دراسة ماضيه ،ومعرفة تاريخ تطوره ٔوا ً
يضا التعمق في اعمال واثار االجداد ،والوعي
ٓ
ٔ
ٔ ٔ
باوجه انشطتهم اإلنسانية ،ومقومات حضاراتهم ،املين ان يكون كل ذلك من منطلق منهج علمي
ٔ
ٔ
ٔ
سليم ،نبدا فيه من حيث انتهى االجداد ،فمن المحال ان تكون البداية من نقطة ،الصفر مهما روج
ٔ
ٔ ٔ ٔ
الكـثيرون لهذه الفكرة الغير منطقية .نقول :إن كل عالم او اديب او فنان ال غنى له في عمله او فنه  -لو
ٔ
ٔ
ٔ
ً
كان ً
صادقا -من اخذ الماضي بعين االعتبار ،والتاثر به إلى حد قريب او بعيد .والطبيب عندما
جادا
ٔ
ٔ
يعالج الداء ،وقبل ان يصف الدواء ،يبدا بسؤال مريضه عن تاريخ مرضه ،وعن نشوئه ،وعن تطوره،
وعما اعترى المريض من علل سابقة .والكيميائي عندما يخضع مادة من المواد لتجربة معينة ،فإنه
ٔ
ٔ
يدرس تاريخها ،اي تغيرها من حال إلى حال ،من ماض إلى حاضر ،او من حاضر إلى مستقبل .وعالم
ٔ
االجتماع ال يستطيع دراسة المشكالت االجتماعية التي يعالجها دون النظر إلى الجذور التي نشات منها
ٔ
ٔ
هذه المشكالت ،والتغيرات التي طرات عليها ،وبذلك يحدد االسباب ،ويصف الحلول المناسبة.
ٔ
ٔ
ٔ
وهكذا الحال في كل العلوم االخرى ،سواء كانت هذه العلوم طبيعية او عقلية او إنسانية ،فكلها تهتم
ٔ
ٔ
بالماضي ،وصدق االقدمون عندما قالوا :من ال ماضي له ،ال حاضر له .حتى االديب والفنان ال يستطيع
ٔ
ٔ
ٔان يتجرد ً
تماما من خبراته السابقة ،ومشاعره الموروثة او المكـتسبة ،وكذلك الجو الذي نشا فيه
ٔ
ٓ
وترعرع ،والتقاليد والعادات واالعراف التي عاش في ظلها ،وبمعنى اخر فهو نتاج بيئته وعصره الذي
عاش فيه.
ٓ
ٔ
ٔ
معنى هذا كله ان التاريخ منساب في شتى انواع العلوم والفنون واالداب ،مرتبط بها ،متفاعل معها،
ٔ
ٓ
ولكنه يتميز عنها من حيث اهتمامه بالماضي بالذات ،بينما تتجه العلوم والفنون واالداب االخرى إلى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اغراض وغايات اخرى غير انها تستخدم التاريخ او تستفيد منه في سبيل تحقيق هذه االغراض .كان
الناس في سالف الزمان -والمؤرخون في مقدمتهم -يوجهون جل عنايتهم إلى الوقائع الحربية،
ٔ
ٔ
واالنقالبات والتقلبات السياسية ،وإلى القادة والزعماء والحكام والملوك واالمراء ،ويعتبرون ان هذه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االمور هي لب الماضي ،وجوهره الجدير باالعتبار .غير ان التاريخ في ايامنا الراهنة اصبح يشمل الحياة
ٔ
ٓ
البشرية الماضية بجميع مظاهرها ،فاصبحت دراسة التاريخ االن تهتم بالنظم االقتصادية والسياسية،
ٔ
ٔ
ٔ
والعالقات االجتماعية ،والمعتقدات الدينية ،واالساليب االدبية والفنية ،مثل اهتمامها باالحداث
السياسية والوقائع الحربية.
التاريخ سيظل ً
دائما في عقولنا ووجداننا هو ذلك الشيخ الحكيم الجليل المجرب ،القوي الذاكرة،
الذي ال يخاف سوى المولى جل عاله ،يقول الحق وال يخشى في الحق لومة الئم ،ومهما حاول
ٔ
ٔ
البعض ان يجبره على الكذب او على تزييف حقائق التاريخ ،فهو يرفض ذلك في إباء وشمم،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
فليسجنوه او يعذبوه ،او فليصادروا ممتلكاته القليلة ،او فليمزقوا ريشته واوراقه ،فليلفقوا له التهم
ٔ
ٔ
ٔ
ً ٔ
ً
ً
ظلما وبهتانا ،يزعمون كذبا انه من اللصوص ،اومن المزورين ،او من قطاع الطريق ،او من
ٔ
ٔ
ٔ
اإلرهابيين المطلوب اعتقالهم او التخلص منهم ،او من الذين يعيبون في ذات الحكام ،او من الذين
ٔ
كونوا ً
تنظيما هدفه قلب نظام الحكم ،فينصبون له محاكمة اساسها الظلم والعدوان ،والهدف معروف
ٔ
ٔ
ٔ
ًٔ
ٔ
ٔ
هو ان يتوقف عن الكالم المباح الن الحق اضحى امرا غير مباح ،وإذا اراد السالمة والنجاة فعليه ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يتصالح او يهادن او يستسلم او يبع القضية برمتها او يصبح من حملة مباخر السلطان .ولكن التاريخ ال
ٔ
ٔ
يخضع ،ال ينافق ،ال يتزحزح عن موقفه في قول الحق ،النه سيقول كل شيء واي شيء ،ولن يرحم
ٔ
اي طاغية وقف ضد الحرية والحق والخير والعدل والجمال.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واخي ًرا فإن التاريخ ال يريد منا ان نعود القهقرى إلى الوراء ،يريد منا ان نستفيد من كل احداث
ٔ
ٔ
الماضي ،كي نبني اسس الحاضر والمستقبل ،يطلب منا ان نتالشى سلبيات الماضي ،وننتقي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
إيجابياته من اجل واقع ومستقبل افضل واحسن لنا ولذوينا ،التاريخ ال يريد منا ان نبكي على
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ً
االطالل والديار ،وننتظر الذي ال ياتي ابدا ،بل يطلب منا ان ننظر باستمرار إلى االمام ،إلى
ٔ ٔ
المستقبل ،فاهلل سبحانه وتعالى خلق لنا العينين في وجهنا ،ولم يخلقها خلف الوجه من اجل ان
ٔ ٔ ٔ
ً ٔ
دائما لالمام ال للخلف ،من اجل ان ناخذ من الماضي العبرة والعظة ،واإلدراك السليم ،والوعي
ننظر
ٔ
ٔ
المستنير ،بغية اال نكرر اخطاء الماضي.
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يســعى هــذا البحــث إلــى تبيــان مرجعيــات ٔادونــيس فــي تناوالتــه
للــنقد العربــي ،ذلــك ٔان نقــده ٔاســهم فــي تشــكيل رؤيــة هدميــة تجــاه
الت ـراث العربــي الق ــديم عامــة ،واإلســالمي خاصــة ،لمــا لهــذه الرؤيــة
من تعالقات نصية وفكرية مع المنـتج الحـداثي الغربـي ،ثـم ٔان هـذا
الن ــاقد – ٔادونــيس – ٔاثــار جـ ً
ـدال واســعا فيمــا يط ــرحه مــن ٔافكــار فــي
ٔ
الساحتــين الشـ ــعرية والنقـ ــدية فــي االدب العربــي ،وهــذا مــا حمـ ــل
كـثي ًرا من المفـكرين علـى الوقـوف علـى نتاجـه ،فبعــضهم ذهـب إلـى
التـعاطف معه ،لتــوجهه إلى الت ـ ــغريب وبعضـهم ح ــارب ٔاط ــروحاته
الهدمية بشدة ،وبرزت فئــة ثال ــثة حـائرة بـين بـين ،وهـذا مـا حـ ــملتا
على الــبحث في ٔافكــار ٔادون ــيس النق ــدية ،في مح ــاولـة منا إلح ــداث
ٔ
مقارب ــة تجـ ــاه ٔاطروحات ــه ،وص ـ ً
ـوال إل ــى تجل ـ ــية بع ــض االمـ ــور ،وق ــد
تب ـ ــين للب ـ ـ ــاحث ٔان ٔادونـ ــيس مهم ـ ـ ــا ح ــاول التمل ـ ـ ــص مـ ــن ب ـ ـ ــعض
المرجع ــيات التــي تش ــير إلــى مسـ ــارات إنت ــاجه الســلبية تجــاه الفكــر
ٔ
الع ـ ــربي ،وتجـ ـ ــاه تـ ـراث االم ــة ،س ــتبقى هن ــاك مزال ــق ل ــه ال يمك ــن
تج ــاوزها ،والم ــرور عليـ ــها دونمــا اإلش ــارة إلــى ٔاثرهــا الســلبي ،الــذي
نرى وجوب االحتراز منها.
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ٔ
يب ـ ــدو م ـ ــن المفي ـ ــد الع ـ ــودة لتص ـ ــدير االب "ب ـ ــولس نوي ـ ــا" للثاب ـ ــت
ٔ
والمتحــول/االطروحــة؛ إذ يقــوم علــى هــذا التصــدير كـثيــر مــن التســاؤالت
ٔ
التي يمكن اعتبارها مشروعة إلى حـد بعيـد ،إضـافة إلـى ان هـذا التصـدير
ٔ
صادر عن ذهنية استشراقية بالدرجة االولى.
ٔ
ٔ
لم ــاذا يش ــعر "ب ــولس نوي ــا" ب ــالحرج ام ــام طال ــب يس ــجل الطروح ــة
دكـتوراه؟ هل مرد ذلك توافق ما في البنية الذهنية لكليهما؟ هـو يحـاول
ت صـ ً
ـريحا اإلجابــة عــن ذلــك ،لكــن هــذا التصــريح قــد يحتمــل مــا ورائيــات
ٔ
م ــا ،تتوض ــح م ــن خ ــالل الع ــرض التق ــديمي لالطروح ــة ،حي ــث تتم ــاس
ذهنيـة "بــوليس نويـا" مــع طالبــه فكري ًـا ،حــول موضـوع الدراســة ،يجســد
تحقيقا لمشروع –حلم -يود إنجازه ،وقد تم هذا بالفعل فيما بعد.
إن مثــل هــذه المشــاريع ) الحلميــة( ،بالنســبة لمستشــرق متخصــص
فــي الفلســفة والدراســات اإلســالمية تمــس التـراث العربــي ،باعتبــاره مركـزا
ٔ
قاع ــديا يتاس ــس علي ــه بني ــة العق ــل العرب ــي ،إض ــافة لكونه ــا بني ــة تحتي ــة
ٔ
"للكون اإلنساني العربي" .مثل هذه الدراسات تكون لها اهميـة خاصـة،
ٔ
لمــا لهــا مــن اثــر ليســت لــدى الشــعوب موضــوع الدراســة حســب ،وإنمــا
ٔ
للــذين يفيــدون بــإطالق مــن مثــل الموضــوع .كانــت مضــامين االطروحــة
ٔ
ٔ
االساســية –كمــا ســلف -حلمــا مــن احــالم "بــولس نويــا" وربمــا لــدى غيــر
واح ــد م ــن المستش ــرفين ،وه ــو ل ــم ي ــتحمس ل ــه )المش ــروع( ل ــوال فهم ــه
ٔ
المــاورائي والعمقــي لماهيتــه ،واالهــداف التــي قــد يــتمخض عنهــا ،بنتيجــة
الرحلة االستكشافية المتوقعة في بحر التراث العربي ،إن جاز التعبير.
ٔ
ٔ ٔ
يشعر االب ،او على االصح ،يستشعر تحقيـق الحلـم بطريقـة منجـزة
ٓ
ٓ
ٔ
من االخر ،السيما وان هـذا االخـر)شـاعر( لـه تجربـة ليسـت باليسـيرة فـي
الش ــعر العربــي ،وه ــو باحــث موســوعي مطل ــع؛ مــن هنــا انبثــق تحقي ــق
ٔ
الحلــم علــى ارضــية الواقــع ،ولهــذا نجــد "بــولس نويــا" يقــول لطالبــه )إنــك
س ــتحقق حلم ــا حلمت ــه ف ــي ش ــبابي م ـرتين() (١ويض ــيف ال ــدارس –ال ب ــل
مرات – بقدر اإللحاحية النفسية والذاتيـة ،وحتـى اإليديولوجيـة الفكريـة
على الموضوع.
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٩

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
ٔ
جــاء ادونــيس إلنجــاز مهمــة ،او علــى االقــل ،ليســهم فــي إنجــاز هــذه
ٔ
ٔ
ٔ
المهم ــة)الحل ــم ل ــدى االب() (٢وك ــان ادون ــيس االب ــن اال كـث ــر نش ــاطا ف ــي
ٔ
حضــرة ابيــه ،وهنــا قــد يبــدو مناســبا التعريــف "ببــولس نويــا" ،لعــل ذلــك
يش ــكل مفتاح ــا م ــا يس ــهم ف ــي توض ــيح م ــا ن ــذهب إلي ــه ح ــول الثقاف ــة
ٔ
العربية ،من وجهة نظر ادونيس.

 إنجاز البحث بالكيفية )الحلم( لدى المستشرق.
 تحقيق البحث في بنية الثقافة العربية عبر تاريخها بوساطة بنية
عقلية عربية ،وفي ذلك تدعيم للبحث ،معنويا وفكريا ،وتنتفي
بالتالي عنه ما يراه العقل العربي كـ )بحث استشراقي(.
اﻟﻔﻜﺮ اﻷدوﻧﻴﺴﻲ واﻟﺘﺮاث
ٔ
يتخ ــذ ادون ــيس ف ــي توجهات ــه النقدي ــة ،م ــن الرؤي ــة الديني ــة وس ــيلة
للولــوج إلــى الثقافــة العربيــة ،وبالتــالي إلــى فهــم البنيــة العقليــة العربيــة،
ٔ
ٔ
وهنــا ينــتج التســاؤل التــالي :إلــى اي مــدى اســهمت الذهنيــة العربيــة فــي
تثبي ــت المعيـ ــار الجـ ــاهلي ،باعتبـ ــاره المرجعيـ ــة المثـ ــال لتبعي ــة راحـ ــت
تنجــذب إليهــا علــى مــدى عصــور متتاليــة؟! وهــذا التســاؤل قــد ينتجــه قــول
"بــولس نويــا") :إنهــا – يعنــى الرؤيــة الدينيــة – ظــاهرة إنســانية لــو غابــت
ٔ
لكانــت نتائجهــا وخيمــة بالنســبة إلــى التــوازن الــذهني ،ال اقــول هــذا لكــي
ٔ
انكر دور الرؤيا – كذا – الدينية في تغلب االتباع فـي الشـعر ،لكـن ربمـا
ٔ
لــم تتوصــل هــذه الرؤيــا مــن فــرض مــا فرضــته ،إال النهــا صــادفت فــي بنيــة
الفك ــر العرب ــي م ــا س ــاعدها عل ــى تحقي ــق م ــا حققت ــه…() ،(٧ث ــم إن ه ــذه
ٓ
ٔ
الس ــطور االلتفاتي ــة ل ــالب تثي ــر ل ــدى االخ ــر قلق ــا تس ــاؤليا عل ــى مس ــتوى
ال ـ ــذهن العرب ـ ــي ،ال س ـ ــيما ف ـ ــي عملي ـ ــة البح ـ ــث ع ـ ــن العوام ـ ــل ٔاالخ ـ ــرى
المساعدة في ترسيخ االتباع بشكل سلطوي في الشعر.
ٔ
إن اول ما يقفز إلى الذهن مـن العوامـل) ،ظـاهرة القبـول باالرتـداد(
ٔ
إلى الماضي ،وهي متجـاوزة لظـاهرة القبـول للسـائد ،التـي يراهـا ادونـيس
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"ب ــولس نوي ــا" ع ــالم استش ـ ـراق اه ــتم ب ــالفكر اإلس ــالمي ،والس ــيما
ٔاالبعــاد الصــوفية منــه ،وبـ ٔـدات اهتماماتــه هــذه بعــد التقائــه بالمستشــرق
ٔ
"ماسينيون"حيث كان لهذا اللقـاء االثـر الفعـال فـي توجيـه "بـولس نويـا"
نحو الحركات الالفتة في تاريخ الفكـر اإلسـالمي ،إذ كـان قبـل ذلـك يهـتم
ٔ
بالنق ــد الش ــعري عن ــد الع ــرب ،ويتض ــح ذل ــك م ــن قول ــه )ك ــان حلم ــي ان
ٔ
ٔ
احــاول التخصــص فــي دراســة الشــعر العربــي الميــز مــا فيــه مــن الفصــاحة
والبالغة ،ولكن لقائي ب ـ"ماسـينيون" غيـر مجـرى حيـاتي ،فتركـت الشـعر
)(٣
وانصرفت إلى التصوف(.
ٔ
ٔ
انزياحات "بولس نويا" هذه وشـغفه بالصـوفيات لـم يـات اعتباطـا او
عبثــا ،وإنمــا كــان يتكــئ علــى خلفيــة ثقافيــة ،وحلــم ثقــافي ،ينبعــان مــن
ٔ
مرجعيــات ايديولوجيــة إستش ـراقيه؛ وبهــذا يكــون االنح ـراف عــن دراســة
الشعر ونقد الشعر من زاويـة بالغيـة لـه مـا يبـرره .ال يفـوت الـدارس انتمـاء
ٔ
االب"بــولس نويــا" إلــى )اليســوعية( كـفرقــة -إن جــاز التعبيــر -وهــي مــن
الفــرق النصـرانية الالفتــة فــي الفكــر النصـراني ،تتجــاوز الظــاهر فــي فهمهــا
للنصــوص ،وتهــتم بالبــاطن )الماورائيــات( ،وكمــا هــو معــروف يوجــد فــي
ٔ
الفــرق اإلســالمية مــا يتــوازى وهــذا التوجــه ،فاهــل البــاطن )البــاطنيون(
معروف ــون ف ــي اإلس ـ ـالم ،والتعل ــق بالتص ــوف ،ه ــو ف ــي الواق ــع يش ــكل
ٔ
انسجاما مع البنى الفكرية التي تاسست لـدى "بـولس نويـا" ،فـإذا كانـت
ٔ
اليس ــوعية تجس ــد ش ــكال م ــن اش ــكال التص ــوف ف ــي الفك ــر النص ـ ـراني،
ٔ
فالتص ــوف ف ــي اإلس ــالم فك ــر واض ــح ،ول ــه اث ــر فع ــال ف ــي بني ــة العق ــل
ٔ
العربي ،ويشكل ركيزة اساسية فيه ،ولو حاول المرء تلمس هذا االتجـاه
ٔ ٔ
)البــاطن –الفكــري( لوجــد ان ادونــيس التلميــذ ذهــب فــي المنحــى ذاتــه،
ٔ
ٔ
بيــد انــه كــان اال كـثــر اقترابــا مــن الموضــوع لعالقاتــه البحثيــة ،وبتوجهاتــه
ٔ
هذه اقترب من االب في قضايا عدة منها:
ٔ
 .١حين حاول ان يسهم في كشف تحوالت بنية القصيدة العربية،
وتتبع مساراتها المضمونية والشكلية ،وتمكن من الوقوف على
بعض المفاصل المهمة عبر التراث الشعري ،والفكري ،لفترات
تمتد منذ انبثاق اإلسالم وحتى مراحل متقدمة من هذا القرن.
ً
ونتيجة الطالعه الواسع ،وإفادته من هذه الرحلة اال كـتشافية،
.٢
اسهم في تحريك القصيدة العربية ،والنقد العربي ،باتجاه خالفي
ٔ
للسائد في الساحة االدبية ،ومن هنا مثال جاءت إسهاماته في
ٓ
القصيدة الحداثية والنقد الحداثي ،ومهدت مع اخرين ،قبل
ذلك ،للشعر الحديث_ إن جازت التسمية-الذي سماه "بولس
ٔ
نويا" )المحض( فادونيس كان يكـتب القصيدة غير التقليدية -على
ٔ
ٔ
االقل -لكنه تعلق بها كـثيرا فيما بعد) ، (٤وربما يكون لالب دور ما
في ذلك الطالعه على كـتاب"هنري بريمون عن )الشعر المحض(،
ٔ
ٓ
وقراءاته الشعار "ماالرميه"و"بول فاليري"واخرين ،وفي المقابل
كان قد اطلع على كـثير من الشعر العربي؛ لهذا التفت إلى التحري
عن مقاربات ما بين الشعر الغربي والعربي ،وتتبع جذور مثل هذا
ٔ
ٔ
الشعر – المحض إن وجد ليسهم في دفعه خطوات اخرى لالمام؛
فكان يتخذ من ٔاشعار ماالرميه وفاليري … معيا ًرا ً
مهما للشعر

ٔ
ً
الجيد ،بل يراه ً
صالحا لالتباع .وكان ادونيس من التابعين
مثاال
ٔ
لهذا اللون من االشعار.
ٔ
ٔ
 .٣اقتراب ادونيس من االب في بحثه)في بنية العقل العربي(،
ليؤسس لجدلية " الثابت والمتحول"في تاريخ الفكر العربي ،مع
ٔ
ٔ
ٔ
تبنيه – ادونيس  -للمنهج الديكارتي)) ،(٥مبدا الشك( وهو المبدا
ٔ
ذاته الذي اتكا عليه من قبل طه حسين ،في بحثه المهم في
ٔ
الشعر الجاهلي ،الذي يضارع منهج )االب( الهيجلي)نسبة إلى
هجيل(الذي يقوم مذهبه على ٔاساس الجدلية ٔا ً
يضا.
ٔ
 .٤يقول "بولس نويا") :فعندما قرات كـتاب هيجل "تجليات الفكر"،
ٔ
ٔ
الحظت ان هيجل لم يعط اهمية للتجربة اإلسالمية العربية ،في
ٔ
مراحل تطور الفكر البشري ،مع انه لم يكن يجهلها ،فتساءلت
ماذا يا ترى سيكون كـتاب عنوانه :تجليات الفكر العربي اإلسالمي
ً
ٔ
عبر تاريخه؟ وما الطريقة كـتابته؟ وهل يمكن ان نفهم شيﯫ من
التاريخ العربي اإلسالمي إذا لم يكـتب هذا الكـتاب؟() ،(٦هل هذا
ٔ ٔ
يعني ان )االب المحترم( يود إنجاز ما لم ينجزه هيجل في طروحاته
ٔ
وابحاثه حرصا على تبيان تطورات الفكر العربي عبر تاريخه،
ٔ
ولماذا؟ ،مع انه في نية هيجل ،لم يلتفت إليه حسب "بولس
نويا".
ٔ
ٔ
يعتقــد الــدارس ان القضــية ابعــد مــن ذلــك بكـثيــر ،إذا مــا علــم المــرء
ّ ٔ
ٔ
البحاثة االب( وجد ضـالته هنـا ،ليتكـئ عليهـا ،ويؤسـس مـن خاللهـا
ان )
مش ــروعا استشـ ـراقيا مهم ــا ف ــي الثقاف ــة العربي ــة ،ال حرص ــا عل ــى الثقاف ــة
الفكريــة والت ـراث العــربيين ،بــل حرصــا علــى مرجعيــات كامنــة فــي بنيتــه
ٓ
العقليــة االستشـراقية… وقــد ظهــرت الفرصــة فــي تــوازي رغبــة باحــث اخــر
ٔ
ٔ
/وهــو الطالــب ادونــيس /فــي إتمــام المشــروع /المهمــة /نيابــة عــن االب
ٔ
وبتوجيهاته ،وبذلك يكون قد تحقق امران:
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ٔ
في )مقدمة للشعر العربي() ، (٨وهذا يفتـرض حسـب "االب" قابليـة بنيـة
ٔ
العق ــل العرب ــي للتمح ــور ح ــول م ــا ك ــان… ث ــم يش ــي الس ــياق ب ــان البع ــد
الديني ّ
تدعم واكـتسـب قوتـه المهيمنـة لوجـود خلـل مـا فـي البنـى العقليـة
ٔ
ٔ
الس ــائدة ،ك ــون ه ــذه البن ــى العقلي ــة تب ــدو وكانه ــا مهي ــاة بنتيج ــة )الف ـراغ
ٔ
الديني( – إن جاز التعبير – ويرى الـدارس فـي المنحـى االبـوي مـا يـنقض
ٔ
هـ ـ ــذه التوجهـ ـ ــات لـ ـ ــدى االب نفسـ ـ ــه ،عنـ ـ ــد قول ـ ـ ــه بعموميـ ـ ــة الظـ ـ ــاهرة
االرتداديــة ،مــن حيــث النكــوص إلــى الماضــي ،بحيــث تشــتمل الظــاهرة
اإلنســانية بعامــة ،إذ هــي ليســت ظــاهرة خاصــة بالع ـالم العربــي ،ثــم إن
االرت ــداد للماض ــي ي ــؤدي إل ــى ع ــدم الت ــوازن ف ــي بني ــة العق ــل اإلنس ــاني.
ٔ
والعقل اإلنساني ظاهريا – على االغلب – محكوم بالتماس والتعلق بمـا
كـان وااللتصـاق بمـا هــو كـائن ،إذ ربمـا يجـد فــي ذلـك راحـة مـا … إضــافة
ٔ
إل ــى ان الس ــاحة قب ــل مج ــيء اإلس ــالم ل ــم تخ ــل تمام ــا م ــن )السـ ـلطوية
الدينية() ،(٩مع التحفظ على كلمة السلطوية بهذه الصرامة.

يتجل ــى الحن ــين إل ــى الماض ــي ف ــي غي ــاب الحاض ــر المن ــتج ال ــدافع؛
فاإلنســان فــي طبيعتــه يحــن للماضــي وهــي ظــاهرة إنســانية – حســب نويــا
وعلمــاء الــنفس – ال ســيما إذا كــان الحاضــر/الــزمن دون الماضــي خاصــة

ال يكون البعث من عدم ،من غيب ،وال بد مـن اسـتعادة لـه) :لكـل
ٔ
ٔ
ٔ
امــة فــي التــاريخ ت ـراث واحــد ال اكـثــر ،كمــا لإلنســان راس واحــد ولســان
ٔ
واحـ ـ ــد ،ال يمكـ ـ ــن االسـ ـ ــتغناء عـ ـ ــن احـ ـ ــدهما إال فـ ـ ــي حـ ـ ــاالت الجنـ ـ ــون
ٔ
واالنتحار() ، (١٧وإذا كان ال بد من االستعادة فإنه يمكن ان يتصـور بقـاء
الجدلية في كيفية هذه االستعادة… وبذا تضـعف مقولـة االنقطـاع التـام،
ٔ
وبالتــالي تكــون المقارنــة ممكنــة مــع مــا ذهــب إليــه ادونــيس مــن مراحــل
متقدم ــة م ــن نق ــوده ،كـقول ــه) :إن تج ــاوز الماض ــي ال يعن ــي تج ــاوزه عل ــى
ٔ
اإلطــالق دائمــا ،يعنــي تجــاوزا الشــكاله ومواقفــه ومفاهيمــه ،وقيمــه التــي
ٔ
ٔ
نشــات كـتعبيــر عــن الحــاالت واالوضــاع ،الروحيــة والثقافيــة واإلنســانية
ٔ
الماضــية ،والتــي يجــب ان يــزول فعلهــا بــزوال الظــروف التــي كانــت ســببا
في نشوئها( ).(١٨
ٔ
اإلنســان العربــي فــي قتلــه البيــه/التـراث واسـتعادته فــي صــور االبــن،
ٔ
ٔ
ٔ
يظهــر وكانــه يريــد التنكــر للماضــي ،النــه ال بــد ان يتشــكل هــذا المولــود
بعــروق وراثيــة ٔالنــه يمتلــك شــعورا ّ
جمعيــا ،مــن الصــعب تجــاوزه… حتــى
هذه الشخصية المنجزة سـتتحول زمنيـا إلـى تـراث قابـل لالسـتعادة ،هـذا
ٔ
ٔ
الح ــديث او ش ــبيهه س ــيقود إل ــى الطرائ ــق الت ــي اس ــتند عليه ــا ادون ــيس،
ٔ
والقت ارتياحا لـدى اسـتاذه ،وربمـا تتضـح هـذه الطـرق مـن خـالل مـنهج
ٔ
ادونيس البحثي.
ٔ
ٔ
يظهــر مســار الحداثــة عنــد ادونــيس ،منــذ طروحاتــه االولــى والمبكــرة
ف ــي مجل ــة ش ــعر ،عل ــى الص ــعيدين ،النق ــدي و الش ــعري ،فق ــد ج ــاءت
إســهاماته الفتــة ،وكانــت تبــدو مختلفــة إلــى حــد بعيــد عنــد قياســها بغيرهـا
من الطروحات ،ومن هنا كانت تلقـى العنايـة واالهتمـام ،مـن غيـر واحـد
ٔ
ٔ
ٔ
مــن النقــاد .واصــبحت طروحاتــه النقديــة ،خاصــة ،تتخــذ اســلوبية اكـثــر
وعيــا وعمقــا ،فــي مرحلــة مــا بعــد شــعر) ،لقــد مثلــت فتــرة مــا بعــد شــعر،
ٔ
ٔ
براي عدد من الدارسين تغييرا جوهريا في فكره ادونيس( ) (١٩ولعل مرد
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إن الذهنية اإلنسانية ال يمكن لها االبتداء علميا بما هـو كـائن فقـط،
ٔ
وهــي غيــر منطقيــة بتاتــا… الن االنبتــات يعنــي االبتــداء مــن فـراغ ،وهــذا ال
ٔ
ٔ
يســتقيم والواقــع ،الن االنقطــاع عبــر عنــه ادونــيس فــي قولــه) :لســنا مــن
ٔ
الماض ــي .ه ــذا ه ــو الخ ــيط االول ف ــي نس ــيج الظ ــل .الماض ــي ه ــو سـ ـرنا.
ٔ
اإلنس ــان عن ــدنا ملج ــوم بالماض ــي .نعلم ــه ان يكس ــر اللج ــام…() ، (١٠ث ــم
ٔ
يتراجع ادونيس بعض الشيء عن هـذا القـول ،ربمـا إلدراكـه خطـورة هـذا
االنقطـ ــاع ،وذلـ ــك فـ ــي قولـ ــه فـ ــي مراحـ ــل متقدمـ ــة) :إن الشـ ــعر العربـ ــي
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الحديث ،ايا كـان كالمـه او اسـلوبه ،وايـا كـان اتجاهـه إنمـا هـو تمـوج فـي
ٔ
ماء التراث ،اي جزء عضوي منه( ).(١١
ٔ
ٔ
المنحى ذاته يتضح في اشعاره ،فتارة يشعر المتلقي كانه إزاء شخصية
متعلقة بالماضي  ،كما في قوله:
) ٔاكنس العيون في غباري
ٔ
ٔ
ٔ
اتسلل في الياف الماضي فاتحا ذاكرة االولين
ٔ
ٔ ٔ
انسخ الوانها والون اإلبر
ٔ
ٔ
اتعب وارتاح في الزرقة
)(١٢
يشمس تعبي ويقمر في لحظة واحدة(
وتارة ينسى الماضي ويتعلق بالمستقبل كما في قوله:
ٔ ٔ
)(١٣
)قادر ان اغير لغم الحضارة – هذا هو اسمي(
وقوله:
ٔ
)(١٤
)سيدتي انا اسمي الغد الذي يقترب – الغد الذي يبتعد( .
إن العــودة للماضــي ليســت دائمــا عــودة ســلبية بــإطالق ،وال تشــكل
ٔ
ٔ
ثباتـ ــا او سـ ــعيا نحـ ــو الثبـ ــات بـ ــإطالق ،كمـ ــا يـ ــرى "االب بـ ــولس نويـ ــا"،
ٔ
و"ادونــيس" بالنســبة لمــا يســمى بعصــر النهضــة ،فاالرتــداد للماضــي علــى
مستوى الشعر والنقد في هذه الفتـرة بالـذات ارتـداد إيجـابي النهيـار البنـى
ٔ
القاعدي ــة االساس ــية الص ــالحة لالنط ــالق ،والبع ــث والع ــودة هن ــا تك ــون
ٔ
ٔ
تاسيس ـ ًـا وبن ـ ًـاء ،وال ع ــودة نك ــوص وه ــدم ،وحت ــى المفه ــوم االدونيس ــي
لله ــدم ينطب ــق عل ــى ه ــذا العص ــر ،فاله ــدم هن ــا )ه ــدم انبن ــاء( – إن ج ــاز
التعبير – ال هـدم انمحـاء ،هـدم فينيقـي تمـوزي .وهـذا مـا حصـل بالنسـبة
لعصر النهضة )من وجهة نظر الدارس(.

عنـ ــد إحسـ ــاس اإلنسـ ــان بـ ــاجترار هـ ــذا الماضـ ــي ،حتـ ــى االجت ـ ـرار حالـ ــة
ٔ
تعويضية الحشاء جائعة تتحرك متجاوزة السكون.
ٔ ٓ
وإعادة البعـث هـي بمثابـة إحيـاء بشـكل او بـاخر ،وتحتـاج إلـى جهـد
ٔ
ٔ
ال يقل عن جهد اإلبداع /وهو تاسـيس اإلبـداع .وقـد احـس غيـر واحـد مـن
ٔ
النق ــاد الع ــرب عن ــدما اطلق ــوا مص ــطلح )اإلحي ــاء( عل ــى مرحل ــة "ش ــوقي
ٓ
وحافظ واخرين"… )قالوا :إن شعر شوقي وحافظ هو من صميم مرحلـة
اإلحيــاء التــي تزعمهــا محمــود ســامي البــارودي ،والتــي قامــت لتســتهدف
ربــط حلقــات التــاريخ ،كانــت قــد انفصــمت عنــدما نضــب الشــعر العربــي
بعــد عصــور العباســيين()(١٥؛ ولهــذا يبــدو التقليــد منتجــا وفــاعال ،ويســهم
فــي عمليــة الخلــق واإلبــداع؛ ٔالنــه يتخــذ بعــد التحفيــز ،الــذي هــو تجــاوز
ٔ
ٓ
للمرحل ـ ــة االن – الخاوي ـ ــة – وتعل ـ ــق بالماض ـ ــي االق ـ ــوى ،وب ـ ــذا يمك ـ ــن
ٔ
ٔ
االنطــالق او التهيــؤ – علــى االقــل – حتــى مــع توكيــد "بــولس نويــا" علــى
ٔ
االنقطاع عن الماضي /التراث لتاسـيس الشخصـية ،حيـث يقـول ) :نحـن
ٔ
ٔ
نعل ـ ــم من ـ ــذ فروي ـ ــد ان االب ـ ــن ال يس ـ ــتطيع ان يكـتس ـ ــب حريت ـ ــه ويحق ـ ــق
ٔ
ٔ
شخصيته إال إذا قتـل ابـاه .علـى اإلنسـان العربـي ان يميـت تـراث الماضـي
ٔ
فــي صــورة االب لكــي يســتعيده فــي صــورة االبــن…() ،(١٦إذا كــان الت ـراث
ٔ
ٔ
بمثابــة االب عنــد ادونــيس ،ويجــب قتلــه عنــد نويــا ،فكيــف يكــون شــكل
االنبعــاث إذا؟ هــل يكــون مــن ف ـراغ ،مــن غيبيــه؟ هــل يكــون مــن ركــام
مهــدم؟ حتــى مقولــة "بــولس نويــا" تتضــمن فعــل االســتعادة ال شــعوريا،
ٔ
وكانها تحركت على لسانه )فرويديا – نسبة إلى فرويد –(.
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ٔ
ٓ
ذلك إلى تركيـز بحثـه فـي التـراث العربـي باسـلوبية لـم يعتـدها اخـرون مـن
ٔ
النقــاد ،ممــا حملــت غيــر واحــد مــن النقــاد علــى تناولهــا ،ســلبا او إيجابــا،
تبعا لوجهات النظر لكل منهم.
ٔ
ٔ ٔ
يبدو ان اهم هذه الطروحات ما جاء بـه ادونـيس فـي كـتـاب "الثابـت
والمتحول" الذي نشر شيء منه قبل الستينات ،فهذا علي الشرع يقـول:
ٔ
)والحقيقــة ان جــزءا كبيـرا مــن هــذا العمــل قــد نشــر فــي فتــرة الســتينيات،
ٔ
ٔ
ٔ
اي قبــل انتظــام ادونــيس فــي برنامجــه اال كــاديمي للحصــول علــى درجــة
)(٢٠
الدكـتوراه(.
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هذا الكـتاب جاء فـي فتـرة هامـة ،لعلهـا تكـون بدايـة إطال لـة المثقـف
العرب ــي عل ــى الحداث ــة بمعناه ــا الواس ــع والت ــي وف ــدت إل ــى المنطق ــة م ــن
الغــرب ،فكــان طــرح الكـتــاب فــي الســاحة النقديــة العربية،بهــذه الكيفيــة
المنصبة على دراسة التراث العربي النقدي ،خاصة ،مثـار جـدل واسـع،
حـرك معـه السـاحة النقديـة وحفزهـا إلفـراز العديـد مـن الدراسـات والنقــود
الهامــة ،نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال ،مقــاالت رفعــت سـ ّـالم ف ـي كـتابــه
"بحث ــا ع ــن التـ ـراث العرب ــي") ،(٢١ونبي ــل س ــليمان ف ــي كـتاب ــه الموس ــوم
ٔ
"مساهمة فـي نقـد النقـد") (٢٢وكـاظم جهـاد فـي كـتابـه الموسـوم "ادونـيس
منتحال") (٢٣الخ.
ٔ
إن تنــاول مســالة الحداثــة عبــر الت ـراث النقــدي العربــي ،جــاءت عنــد
ٔ
ٔ
ادونــيس فــي مرحلــة بالغــة الحساســية ،حيــث طرحــت مســالة التـراث فـي
الساحة العربية بقوة ،وراح النقاد يتناولونها بطرق مختلفة ،ولكن وفق
ٔ
ٔ
ما يبدو ،ضمن خلفية ايدلوجية وسلطوية على االغلب ،فبعضـهم وقـف
ٔ
إلى جانب التراث متمسكا باصوله وقداسته ،نظرا لخلفيتهم اإلسالمية،
ٔ
ٔ
واعتق ــادهم ان التمس ــك باالص ــول التراثي ــة واج ــب دين ــي ،ومث ــال ه ــذا
التوج ــه نج ــده عن ــد فكـت ــور س ــحاب م ــثال ،ف ــي كـتاب ــه الموس ــوم "ض ــرورة
التراث" الذي يبدو منه النفس اإلسالمي ولهذا انبرى للدفاع عن "التـراث
ٔ
اإلسـ ــالمي ،وبعضـ ــهم حـ ــاول ان يواجـ ــه الفكـ ــر المعاصـ ــر ،تماشـ ــيا مـ ــع
مس ــتجداته الحض ــارية ،ومث ــال ذل ــك محم ــد عاب ــد الج ــابري ف ــي كـتاب ــه
ٔ
الموسوم" :في بنية العقل العربي" الذي اثار جدال واسـعا حـول الطريقـة
التي تناول بها التراث.
ٔ
ٔ ٔ
يب ــدو ان ادون ــيس ك ــان م ــن اوائ ــل الب ــاحثين ف ــي التـ ـراث العرب ــي:
ٔ
ٔ
النقدي ،الشعري ،الفكري ،بهذا االسلوب الجديد.صحيح ان هناك مـن
تنـ ــاول الت ـ ـراث بطـ ــرق مختلفـ ــة فـ ــي هـ ــذه المرحلـ ــة مـ ــع هـ ــذه البـ ــدايات
ٔ
ٔ
ٔ
الدون ــيس ،لك ــن دراس ــاتهم كان ــت تب ــدو و كانه ــا تس ــير وف ــق ايدلوجي ــة
مســبقة ،فدراســات حســين مــروه ،تفــوح منهــا الــروح االشــتراكية ،نظ ـ ًرا
لخلفيت ــه السياس ــية وك ــذلك الح ــال يب ــدو محم ــد دك ــروب ومثل ــه حس ــن
ٔ
ٔ
حنف ــي…ال ــخ ،م ــن هن ــا ،تب ــدو دراس ــات ادون ــيس اال كـث ــر توفيق ـ ًـا عل ــى
الصــعيد النقــدي ،لصــدورها عــن باحــث لــه خلفيــة شــعرية ونقديـة عميقــة
ومتمثلة لفكرة الحداثة.
ٔ
ٔ
الشــك فــي اثــر المرجعيــة الغربيــة فــي فكــر ادونــيس النقديــة ،والتــي
ٔ
تتضح احيانا بشكل واضح في تسييره لخطـاب الحداثـة النقديـة " وحتـى
الش ــعرية" لدي ــه ،ه ــذا إضـ ــافة إل ــى مخزون ــه مـ ــن الق ـ ـراءات ف ــي الت ـ ـراث
العربــي ،حيــث ال يمكــن اســتبعاد المصــادر الغربيــة نهائيـ ًـا فــي مقوالتــه
ٔ
وطروحاتــه ،وهــو يصــرح بــذلك فــي غيــر مكــان ،فهــا هــو يقــول) :ال اظــن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اح ـ ًـدا يمك ــن ان يق ــول إن رين ــه ش ــار ،م ــثال ،او س ــان ج ــون بي ــرس ،او
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ميش ــو ،او ج ــوف ،او ت ــولج ،او بريت ــون او بونف ــوا ،او دوبرش ــية ،اكـث ــر

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
حداثة من هيراقليطس ،او نيتشه ،او هولدرين ،او غوتـه ،او رامبـو ،او
ٔ
ٔ
بــودلير ،او ماالرميــة ،او لــوتر يــامون ،إال بــالمعنى الزمنــي ،وهــذا الــذي
ً ٔ
ٔ
ٔ
ـديا الن هـذه
اقوله فيما يتعلق بالكـتابة الشعرية الفرنسـية ) ،واقولـه قص
ٔ
الكـتابــة هــي مرجعيتنــا الحداثيــة االولــى وهــذا ينطبــق تمامـ ًـا علــى الكـتابــة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الش ــعرية العربي ــة ،فل ــيس اب ــو ن ــواس ،او اب ــو تم ــام… اكـث ــر حداث ــة م ــن
ٔ ٔ
ٔ
جلجامش او امرئ القـيس إال بـالمعنى الزمنـي) ،(٢٤ثـم إن ادونـيس يـؤمن
ٔ
ب ـ ــان الحداث ـ ــة نت ـ ــاج ان ـ ــدماج ثقاف ـ ــات ،والحداث ـ ــة العربي ـ ــة ه ـ ــي) :لق ـ ــاء
ٔ
ديــالكـتيكي بــين ثقــافتين عربيــة وغربيــة( (٢٥) ،هــذا الحشــد مــن االســماء
ٔ
ٔ
ٔ
الغربيــة ،التــي تــرجم لهــا ادونــيس ،او اطلــع علــى كـتاباتهــا ،علــى االقــل،
ٔ
ٔ
هــي الت ـي اس ــهمت ف ــي حداثت ــه  ،واف ــاد منه ــا الح ــداثيون الع ــرب ،وم ــن
ٔ
وجهــة نظــر غيــر واحــد مــن النقــاد العــرب ،وادونــيس مــنهم ،وقــد كــان
ٔ
ٔ
اكـث ــرهم اتهام ــا به ــذه اإلف ــادة واالتك ــاء عل ــى الثقاف ــة الغربي ــة ،حت ــى ان
بع ــض النق ــاد ع ــابوا علي ــه ه ــذا المنح ــى ،وذهب ــوا إل ــى رص ــد م ــا يتعل ــق
بالطروحات الغربية في كـتاباته ،وعابوا انزياحاتـه إلـى الحداثـة الغربيـة،
ٔ
بهـ ـ ــذه الكيفيـ ـ ــة الواضـ ـ ــحة ،وبعضـ ـ ــهم اتهمـ ـ ــه بانتحـ ـ ــال افكـ ـ ــار النقـ ـ ــاد
ٔ
ٔ
الغربيين ،او على اقل تقدير صياغتها بلغة عربية.
ٔ
يق ــول جه ــاد ك ــاظم) :ثم ــة ن ــادرة بص ــدد ادون ــيس المه ــتم بالش ــعر
ٔ
العربــي مفادهــا :ان الرجــل يعيــد طــبخ مــا لغيــره ،تلخــص هــذه الص ـيغة
ٔ
ٔ
بــالطبع مــا يقعــون عليــه م ــن شــعره ،هنــا وهنــاك ،م ــن اصــداء العمــال
ٓ
ٔ
االخرين ،يعيد هو معالجتها او يـذيبها فـي نسـيج لغتـه() ،(٢٦ولـم يكـتـف
ٔ
الناقـ ــد بـ ــذلك ،بـ ــل راح يعـ ــرض لنصـ ــوص ادونـ ــيس ،التـ ــي راح يقابلهـ ــا
ٔ
ٔ
بنصوص لكـتاب غربيين إلثبات ما اسماه "انتحاال" ،وال يـود الـدارس ان
ٔ
ي ــدحض بعض ــها تح ــت م ــا يس ــمى "التن ــاص" إال ان ذل ــك يش ــكل إش ــارة
ٔ
واضــحة إلــى خلفيــة ادونــيس ومراجعياتــه الحديثــة المســتقاة مــن الغــرب،
وإن كـ ــان مـ ــن الصـ ــعب لملمـ ــة خيـ ــوط هـ ــذه المرجعيـ ــة فـ ــي طروحاتـ ــه
النقدية ،خاصة ،إال ناد ًرا والسبب في ذلك عدم اإلشارة إلى مصادره.
ٓ
وهذا ما الحظهٔ ،ا ً
يضا ،نقاد اخرون؛ فهذا سامي مهدي يقـول ) :وال
ٔ
يفوتنــا ان نشــير ،قبــل التوغــل فــي هــذا البحــث – يعنــي دراســة لمجلــة
ٔ
ٔ
ش ــعر – إلـ ــى إح ــدى الصـ ــعوبات الت ــي واجهتنـ ــا اثن ــاء ذلـ ــك ،وهـ ــي :ان
ٔ
ٔ
ٔ
ادون ـ ــيس ال يش ـ ــير عل ـ ــى اإلط ـ ــالق إل ـ ــى مص ـ ــادره االجنبي ـ ــة،اي مص ـ ــادر
ٔ
ٔ
المفــاهيم التــي يقتبســها ،وكانــه يتعمــد ان يقطــع علــى البــاحثين ســبيل
الوصــول إليهــا ( (٢٧) ،إن تغييــب مثــل هــذه المصــادر وتوثيقهــا قــد يكــون
ٔ
معيبـ ًـا لكــن هــذا ال يلغــي دور ادونــيس فــي تلمــس الحداثــة واالســهام بهــا
ٔ
عربيـ ًـا ،فهــي ان لــم تكــن نقلــت بعــض المفــاهيم للحداثــة الغربيــة ،فهــي،
ٔ
عل ــى اق ــل تق ــدير ق ــد ّعرف ــت الق ــارئ العرب ــي به ــا ،ودفعت ــه للتفكي ــر ف ــي
مضامينها وممارستها .
ٔ
ٔ ٔ
ويـرى الــدارس مــع غيــره ،ان ادونــيس مـن اوائــل النقــاد العــرب الــذي
ٔ
ٔ
ً
ً
ومفهوما  ،وجهده
مصطلحا
اسهموا في الحداثة العربية وفي تاسيسها ،
في ذلك يصعب نفيه إن لم يكن مس ً
ـتحيال .وهـذا مـا يثبتـه بعـض النق ــاد
ٔ
ٔ
ايضـ ًـا ،رغــم معارضــتهم لــبعض افكــاره الحديثــة .يقــول ســامي مهــدي ):إذا
ٔ
ٔ
ٔ
ل ــم يك ــن ادون ــيس اول م ــن ادخ ــل مص ــطلح الحداث ــة بمفهومه ــا الش ــائع
ٔ
ٔ
اليــوم إلــى االدب ،فانــه اكـثــر مــن شــغل بــه ،ومــن حــاول إيجــاد معــادل
ٔ
نظري له ،وذلك يصح القول ،مع بعض التحفظات ،بان "الحداثة" فـي
ٔ
ٔ
االدب العربــي ،مــن حيــث هــي مفهــوم شــامل لمصــطلح محــدد ،اطروحــة
ٔ
(٢٨) .
ادونيسية (

א
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١٢

دراﺳﺎت

ٔ
الحداثــة التــي ســعى إلــى إثباتهــا ادونــيس ،وحــاول بثهــا فــي العــالم
ٓ
العربــي ،جــاءت مشــبعة بروافــد مــن الفكــر االستش ـراقي ،وقــد بــدت اثــار
ٔ
هــذه الروافــد مــن خ ــالل معالجــة ادونــيس للحركــات اإلســالمية ،ال ســيما
ٔ
ٔ
المتمردة منهـا علــى االصـول الفكريـة للثقافـة اإلسـالمية ،حيـث راى فيهـا
المحرك الفعلي لعجلة التغيير والتطور.
إن االستش ـ ـ ـراق بمفهومـ ـ ــه الغربـ ـ ــي خاصـ ـ ــة ،جعـ ـ ــل مـ ـ ــن المقولـ ـ ــة
ٔ
ٓ
االدونيسية في الفكر العربي مقولة هدميـة وبنائيـة فـي ان؛ فحركـة الهـدم
فــي هــذه المقولــة ،ســعت إلــى خلخلــة الســائد والقــار لــدى الكـثيــرين مــن
ٔ
المتلقــين والقــارئين للت ـراث العربــي ،والســبب فــي ذلــك تركيــز ادونــيس
علــى الســلبيات وعلــى مواقــع الضــعف فــي التـراث ،وكــان يكمــن وراء هــذا
ٔ
التركيز إيمان هذا الباحث بافكار المستشرقين وبفكرة الشك التـي نـادى
ٔ
بهــا ديكــارت ،ولــم يكــن ادونــيس هــو البــاديء بهــذا التوجــه ،فــي العــالم
ٔ
العربي ،فقد سبقه إلى ذلك طه حسين واستاذه المستشرق مارجليوث.
ٔ
ٔ
ام ـا الجانــب البنــائي واإليجــابي فــي المقولــة االدونيســية ،فــي الفكــر
ٔ
العربي ،فقد افادت من حركة النقد في العالم ،السيما الجانب المتعلـق
بالشــعر الحــديث ،إضــافة إلــى تطــور حركــة الترجمــة فــي العــالم العربــي،
ٓ
ٔ
ٔ
التــي اســهم فيهــا ادونــيس ،حيــث ظهــر إلــى جانــب اخــرين بوصــفه ناقــدا
ٔ
وشاعرا دافعا لحركة الشـعر والنقـد فـي العـالم العربـي ،فهـذا انسـي الحـاج
ٔ
ٔ
يقــول) :يبقــى ادونــيس هــو المثــال االبــرز علــى الحداثــة العربيــة( (٢٩).يبــدو
ٔ
ه ــذا ص ــحيحا إذا م ــا اخ ــذ بع ــين االعتب ــار الطروح ــات الفكري ــة والنقدي ــة
والمقـ ـ ــاالت المنشـ ـ ــورة حـ ـ ــول الحداثـ ـ ــة فـ ـ ــي النتاجـ ـ ــات العربيـ ـ ــة حتـ ـ ــى
المترجمات المهمة.

ٔ
لــم يكـت ــف ادون ــيس بم ــا تعلمــه ف ــي بيئتــه ،وبم ــا يتلقن ــه تلمي ــذ ف ــي
ٔ
مدرسة ،بل حاول السعي ال كـثـر مـن ذلـك بكـثيـر ،فهـا هـو يحـاول تعلـم
ٔ
لغة اخرى تعينه على تنمية الحس االغترابي وتعينه على كشف كـثير مـن
ٔ
المجاهي ـ ــل ،الس ـ ــيما ف ـ ــي محاولت ـ ــه للتع ـ ــرف عل ـ ــى ادب الغ ـ ــرب اللغ ـ ــة
ٔ
ٔ
الفرنسية يقول) :بـدات بـديوان "ازهـار الشـر" لبـودلير  ،ليتنـي احتفظـت
ٔ
بالنســخة التــي اســتخدمتها ،الرى فيهــا ا لعنــاء الــذي كابدتــه ،اســتخرجت
مع ــاني كلمات ــه كله ــا تقريب ــا م ــن المعج ــم (٣٦)(..ه ــذه الممارس ــة جعلتـ ـه
ٔ
يتمكن من الفرنسية في زمن قياسي ،فكان وكانه يسابق الزمن ليعـوض
ما فاته من انقطاع عن المدرسة.
ٔ
بع ــد ان تمك ــن م ــن اللغ ــة راح يفك ــر ف ــي الس ــفر إل ــى خ ــارج القط ــر
ٔ
ٔ
السوري ،فكانت المحطـة االولـى فـي لبنـان ،وقـد اصـاب فـي تفكيـره هـذا
لما حصل عليه من نتائج ،وقد ظهرت حصيلتها فيمـا بعـد حيـث انطلـق
بــوهج الفــت مــن بيــروت ،حيــث كانــت بيــروت إحــدى عواصــم الثقافــة
ٔ
ٔ
ٔ
العربية ،علـى االقـل ،يقـول ادونـيس عـن بيـروت لحظـة الوصـول) :اذكـر
ٔ
ٔ
ٔ
ً )(٣٧
انني ذهلت وفوجئت والحسست وكاني ضائع تماما(.
ٔ
ٔ
ٔ
اما التحول الجذري لدى ادونيس فقد ظهر بعد انخراطه في االجـواء
ٔ
االيدلوجيــة فــي عــوالم بيــروت ،حيــث التحــق بــالحزب القــومي الســوري،
ٓ
ٔ
ٔ
واعجب بفكر انطون سعادة ،وامن بفكرة سوريا الكبرى التـي قادتـه إلـى
ـري ٔ
ٔ
اول تغري ــب فكـ ـ والتـ ــاثر بفك ــرة البعـ ــث والتجـ ــدد الت ــي شـ ــاعت فـ ــي
ٔ
ٔ
اساطير الفينيقيين واليونان ،وما إلى ذلك ،تلك االفكار التي عزف علـى
ٔ
ٔ
اوتاره ــا كـثي ــر م ــن الش ــعراء م ــن امث ــال الس ــياب والبي ــاتي ..ال ــخ ،إض ــافة
ٔ
ٔ
ٔ
لذلك كانت االجواء السياسية مهياة النطالق مثل هذه االفكار فقـد كـان
الفكــر الشــيوعي واإلشــتراكي شــائعا علــى مــدى الســاحة العربيــة ،وكانــت
ٔ
ٔ
بيروت تعج بتالقح كـثير من االفكار االيدلوجية.
ٔ
ٔ
ٔ
لم يخف ادونـيس تـاثره بهـذه االجـواء ،وقـد صـرح بـذلك عنـد عرضـه
ٔ
ٔ
لكـتاب انطون سعادة بقوله )قد اطلت نسبيا في عرضه – يعني الكـتـاب
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ﻣﻠﺤﻖ) :ﻧﺸﺄة أدوﻧﻴﺲ(
ٔ
ٔ
ٔ
يرتــاي الباحــث الحــالي هنــا ان يقــدم مــوجزا لحيــاة ادونــيس ،ويتوقــع
ٔ
ٔ
ان يســلط بــذلك الضــؤ علــى بعــض الجوانــب التــي يمكــن لهــا ان تكــون
مؤثرة في مسيرته اإلبداعية ،وتحوالت البنية الفكرية لديه.
ٔ
ٔ
ٔ
ج ــاء ف ــي الع ــدد الث ــاني م ــن مجل ــة ش ــعر :ادون ــيس ،او عل ــي احم ــد
سعيد ،ولد فـي "جبلـة" بسـوريا ،عـام  ،١٩٣٠وتـرجم لـه غيـر واحـد مـن
النقــادٔ ،وافــاد معظمهــم ٔانــه قــد ولــد فــي قريــة )قصــابين( ؛ فهــذا الــدكـتور
ٔ
ٔ
علــي الشـ مـ ً
ـثال يــذكر فــي ترجمتــه) :ولــد ادونــيس ،علــي احمــد ســعيد
ـرع
ٔ
اســبر ،الشــاعر الســوري فــي قريــة قصــابين القريــة الجبليــة التــي تقــع بــين
)(٣٠
الالذقية وطرطوس في سنة .(١٩٣٠
ٔ
ٔ
وف ــي مقابل ــة م ــع ادون ــيس اجراه ــا ن ــوري فيلت ــر يق ــول ) :ول ــدت ف ــي
 ١٩٣٠فـ ــي قريـ ــة بالغـ ــة الفقـ ــر ،بالغـ ــة االنع ـ ـزال اسـ ــمها قصـ ــابين قـ ــرب
ٔ
الالذقي ــة ،ف ــي س ــوريا .موض ــع فقي ــر عل ــى ان ــه ث ــري ب ــالنور ،م ــادام يبع ــد
مســافة ســبعة كيلــو متـرات عــن شــواطئ المتوســط .ومــع هــذا فلــئن كنــت
ٔ
ٔ
فــي إدراكــي للن ـاس واالشــياء ،اظــل ذلــك الريفــي الصــغير مــن قصــابين
ٔ
ٔ
ٔ
اقصــد إذا كانــت رابطتــي االصــلية ب"لحــم" االشــياء تظــل فــي جوهرهــا
ٔ
ريفي ــة ،ف ــإن االرض ال يمك ــن ف ــي نظ ــري اختزاله ــا إل ــى مج ــال الطفول ــة
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
وحــده .إننــي امــنح االرض بعـ ًـدا ميتافيزيقيــا ،هــي فــي ان الملكــوت االخيــر
ٔ
ٔ
لإلنسان وهي فضاؤه االول( ) ،(٣١ويبدو ان المجلـة "شـعر" حـدث لـديها
ٔ
لـبس فيمـا يتعلــق ببلـد المولـد ،حيــث اشـارت إلـى البلــدة المجـاورة لقريــة
ٔ
قصابين ،كما وضح ادونيس من خال رسالة موجهة للباحث الحالي).(٣٢

ٔ
ٔ ٔ
يبدو ان ادونيس عـاش فـي محـيط عائلـة متواضـعة ،اقـرب إلـى الفقـر
ٔ
منه ــا إل ــى الغن ــى ،وربم ــا له ــذا الس ــبب ت ــاخر ع ــن اللح ــاق بالمؤسس ــات
ٔ
التعليميــة ،كمــا راى بعــض الدارســين) ،(٣٣حيــث لــم يلتحــق بــالتعليم إال
ٔ ٔ
فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره ،وهــو يصــرح بــذلك فــي قولــه) :انــا لــم ادخــل
ٔ ٔ
المدرســة إال فــي ســن الرابعــة عشــر ،وقبــل ذلــك كنــت فــي الكـتــاب اق ـرا
ٔ
الق ٓران ٔواتعلم الخط  ..وكنت ً
قويا ً
جدا في قواعد اللغة العربية ،رغم اني
ٔ
ٔ
ٔ
كنــت طالبــا متفوقـ ًـا ومحبوبـ ًـا  ،فــإني كنــت اشــعر بالوحــدة وبانــه علــي ان
ٔ
اقـوم بشــيء مـا يكــون مختلفــا( (٣٤).وكـذلك فــي قولــه  ):لقـد لقننــي والــدي
من ـ ــذ الص ـ ــغر الكـثي ـ ــر ع ـ ــن كب ـ ــار الش ـ ــعراء الع ـ ــرب ،ك ـ ــامريء الق ـ ــيس،
ٔ
والمتنب ــي ،واب ــي تم ــام ،وكـثي ــرين غي ــرهم( (٣٥).ومث ــل ه ــذه المقـ ــوالت
تكشف عن:
ٔ
 اثر البيئة الريفية في تكوين شخصيته ،السيما البيئة المتواضعة
ٔ
الفقيرة ،التي تجعله متحفزا للتغيير .وقد يبدو تاخر التحاقه
ٓ
بالتعليم حافزا للتعويض والعمل بالية مكـثفة ليشق طريقه في
الحياة.
ٔ
 كان لمرجعيات االب دور واضح في الرغبة بتوجيه االبن باتجاه
ٔ
ٔ
االدب ،لكن الشعور بالوحدة على حد قول ادونيس حملته على
ٔ
االلتفات لمسالة االغتراب وإظهار نفس التحدي لديه.

א
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١٣

دراﺳﺎت

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
– الن ــه ه ــو ال ــذي ك ــان ص ــاحب االث ــر االول ف ــي افك ــاري وف ــي ت ــوجهي
ٔ ٔ
ٔ
الش ــعري ،والن ــه باإلض ــافة ل ــذلك اث ــر ت ــاثي ًرا كبي ـ ًرا ف ــي جيــل كام ــل م ــن
الش ــعراء ،ب ـ ً
ـدءا م ــن س ــعيد عق ــل وص ــالح لبك ــي ويوس ــف الخ ــال وف ــؤاد
ٔ
ٔ
س ــليمان ،وانته ــاء بخليـ ـل ح ــاوي ،لك ــي ال اس ــمي غي ــر الش ــعراء اال كـث ــر
ٔ
ٔ
تمثـ ً
ـيال للمرحلــة الشــعرية التــي نشــات فيهــا( (٣٨).هــذه االرضــية الفكريــة
ٔ
ٔ
اث ــرت كـثيـ ـ ًرا ف ــي س ــحب ادون ــيس باتج ــاه االستشـ ـراق والدراس ــات الت ــي
ٓ
تتعلــق بفهــم فكــر الشــرق ،ومــن خــالل اطالعــه المتواصــل علــى االداب
الغربي ــة والترجم ــة منه ــا تمك ــن م ــن ش ــق طريق ــه المختلف ــة ف ــي الس ــاحة
ٔ
ٔ
االدبية العربية ،وهذا ما اعطاه خصوصية الفتة.
ٔ
ٔ
ومــع دراســاته وتحضــيره الطروحــة الــدكـتوراه بــدا وكانــه وجــد ضــالته
ٔ
القصــوى بتعرفــه علــى اســتاذه بــولس نويــا المستشــرق الــذي كــان مشــبعا
بــالفكر اإلستش ـراقي المســتقى مــن ماســينيون ،كمــا هــو موضــح فــي مــتن
البحــث .لقــد شــكل هــذا الجــو التعليمــي فــي الجامعــة االنطالقــة القصــوى
ٔ
ٔ
فــي تكــوين فكــره الحــداثي والمتــاثر بشــكل واضــح باالبعــاد اإلستش ـراقية
والتــي راحــت تتوضــح فيمــا بعــد مــن خــالل طروحاتــه النقديــة والفكريــة
وحتى الشعرية.
اﻟﺤﻮاﺷﻲ

ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮاﺷﺪة:

ٔ ٔ
 الفضاء الروائي /الرواية في االردن انموذجا ،٢٠٠٢منشورات
ٔ
وزارة الثقافة االردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب الشهر.
ٔ
 منازل النص /خالد الكركي ناقدا واديبا صدر عام ) (٢٠٠٧
ٔ
صدر بدعم من وزارة الثقافة االردنية .
) شفيق ارشيدات حياته وفكره الثقافي -جمع وتحرير بدعم من
ٔ
وزارة الثقافة( ،منشورات ملتقى اربد وبدعم من وزارة الثقافة
ٔ
االردنية عام . ١٩٩٧
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ٔ -١ادونــيس )علــي ٔاحمــد ســعيد( الثابــت والمتحــول،ج،١بيــروت ،دار العــودة،ط٤
،١٩٨٣ص.٩
 -٢ال ٔاعني هنا البعد الديني لكلمة ٔاب فقـط ،بـل يضـاف إليهـا مـا ٔامكـن مـن المفهـوم
العرفي واالجتماعي والفكري.
ٔ -٣ادونيس)علي ٔاحمد سعيد(الثابت والمتحول،ج،١ص.٩
 -٤راجع ما صدر عنه من ٔاشعار حيث ضمن كـثيرا في المجموعة الكاملـة  ،الصـادرة
عن دار العودة.١٩٨٨(!،
 -٥يقـول ديكـارت ٔ ) :انــا ٔاشـك إذا ٔانــا موجـود( ويب ٔـدا مــن هـذه الجدليــة لفهمـه للحيــاة
والوجود.
ٔ -٦ادونيس )علي ٔاحمد سعيد( الثابت والمتحول ،ج ١المقدمة.
 -٧المصدر السابق.
ٔ -٨ادونـ ــيس)علـ ــي ٔاحمـ ــد سـ ــعيد( مقدمـ ــة للشـ ــعر العربـ ــي  ،بيـ ــروت ن دار العـ ــودة
 ١٩٧٩،ص.٣
ٔ
 -٩عبــادة االصــنام هــي لــون مــن ٔالــوان التــدين  ،إضــافة إلــى وجــود النصـرانية وبقايــا
ٔ
اليهودية ورواسب من ديانات اخرى شائعة في حينها.
ٔ
 -١٠ادونـيس )علــي ٔاحمــد ســعيد( زمـن الشــعر ،دار العــودة،ط ،٢بيــروت،١٩٧٨،
ص.٢٥
ٔ -١١ادون ـ ـ ــيس )عل ـ ـ ـ ــي ٔاحم ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ــعيد( ف ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ــعرية ،مجل ـ ـ ـ ــة الكرم ـ ـ ــل ،ع٣
،١٩٨١،ص، ١٤١وق ــد ٔالقي ــت ه ــذه المقالـ ــة ف ــي المرك ــز الثق ــافي الـ ــدولي
ٔ
تونس،واضـافها ٔادونـيس إلـى كـتابـه الشـعرية العربيـة الصـادر
بالحمامات في
ٓ
عن دار االداب عام .١٩٨٥
ٔ
ٔ
ٔ -١٢ادون ـ ـ ــيس )عل ـ ـ ـ ــي احم ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ــعيد( االعم ـ ـ ــال الكامل ـ ـ ـ ــة،ج ،١بي ـ ـ ـ ــروت  ،دار
العودة،ط،٥،١٩٨٨ص.٤٠٥
 -١٣المصدر السابق ،ج.٢٧٣ ،٢
 -١٤المصدر السابق ،ص.١٦٨
 -١٥العشــماوي)محمــد زكــي( دال ئــل القــدرة الشــعرية عنــد شــوقي  ،مجلــة فصــول ،
مجلد  ،٣١ع،١٩٨٨، ١ص.١١
ٔ -١٦ادونيس )علي ٔاحمد سعيد( الثابت والمتحول ،ج،١ص.١٦
ٔ
ٔ
 -١٧الماغوط )محمد( قضايا االدب واالدباء،ع،١٩٦٢، ١ص.٧٥

ٔ -١٨ادونيس )علي ٔاحمد سعيد (مقدمة للشعر العربي،ص.١١٥
 -١٩المصدر السابق ،ص.٤١
ٔ
 -٢٠الش ــرع)عل ــي( بني ــة القص ــيدة القص ــيرة ف ــي ش ــعر ادون ــيس  ،دمش ــق  ،اتح ــاد
الكـتاب العرب ،١٩٨٧ ،ص .٢٢
 -٢١المصدر السابق ،ص .٢٦
 -٢٢سالم )رفعت ( بحثا عن التراث العربـي ،بيـروت ،دار الفـارابي.١٩٨٩ ،وبعـض
ٔ
المقاالت المنشورة له فـي المجـالت العربي ــى السـيما مـا تعلـق منهـا فـي االدب
ٓ
والتراث في مجلة االداب.
 -٢٣سليمان ) نبيل( مساهمة في نقد النقد  ،اللالذقية  ،دار الحوار.١٩٨٦ ،
 -٢٤كاظم ) جهاد( ٔادونيس منتحال ،المغرب ،دار ٔافريقيا الشرق.١٩٩١،
ٓ
ٓ ٓ
ٔ -٢٥ادونـ ــيس )علـ ــي ٔاحمـ ــد س ـ ــعيد( الـ ــنص القرانـ ــي وافـ ــاق الكـتاب ـ ــة ،دار االداب،
.١٩٩٣
ٔ -٢٦ادونــيس ) علــي ٔاحمــد ســعيد ( فاتحــة لنهايــات القــرن  ،بيــروت  ،دار العــودة،
 ،١٩٨٠ص.٧٥
 -٢٧كــاظم ) جهــاد ( ٔادونــيس منــتحال ،ص .٢٧لمزيــد مــن المعلومــان يمكــن مراجعــة
ٔ
ٔ
النص ـ ــوص النقدي ـ ــة والش ـ ــعرية الدون ـ ــيس ،والمقابل ـ ــة بينه ـ ــا وبـ ــين االص ـ ــول
الغربيــة .وهنــاك غيــر ناقــد قــد ٔاشــار لهــذه القضــية ،مــنهم علــى ســبيل المثــال:
المنصف الوهابي ،وعادل عبد ﷲ ،وسام مهدي.
 -٢٨مهــدي ) ســامي( ٔافــق الحداثــة وحداثــة الــنمط ،بغــداد ،دار الشــؤون الثقافيــة،
ٔ
 ،١٩٨٨ص ،١٥٧ويفــرد ســامي مهــدي فــي هــذا الكـتــاب نصوصــا الدونــيس
يقابلها بنصوص لكـتاب غربيين ،ولكن بحدية ٔاقل من جهاد كاظم.
 -٢٩المصدر السابق ،ص.٢٩
 -٣٠الشرع )علي( بنية القصيدة القصيرة في شعر ٔادونيس  ،دمشق اتحـاد الكـتـاب
 ،١٩٨٧ ،ص.٩
 -٣١جهاد)كاظم( ٔ،ادونيس منتحال ،الدار البيضاء  ،دار ٔافريقيـا الشـرق ،١٩٩١،
ص.١٦٣
ٔ
 -٣٢في رسالة من ادونـيس موجهـة للباحـث ،جـاء فيهـا ) ولـدت فـي قصـابين ،وهـي
قريــة مجــاورة لجبلــة /المدينــة -واإللتبــاس يعــود إلــى هــذه المجــاورة ،الرســالة
مؤرخـة فــي  . ١٩٩٢/١٢/٢٨راجــع الرسـالة فــي صــدر كـتابنـأ :ادونــيس والتـراث
النقدي ،اربد ،دار الكندي.١٩٩٥ ،
 -٣٣راجع مثال الشرع  ،بنية القصيدة القصيرة  ،ص ٩وما بعدها.
 -٣٤المصــباحي)حســونة( حــوار مــع ٔادونــيس ،مجلــة فكــر وفــن ،ع،١٩٨٧ ،٤٥
ص.٤٥
ٔ -٣٥ابو كـف ) ٔاحمد( حوار مع ٔادونيس  ،مجلة الهالل ،ع ،١٩٦٧ ،٩ص.١٥٥
ٓ
ٔ -٣٦ادون ــيس )عل ــي ٔاحم ــد س ــعيد(ه ــا ٔان ــت ٔايه ــا الوق ــت  ،بي ــروت  ،دار االداب ،
، ١٩٩٣ص.٢٤
 -٣٧المصباحي )حسونة( حوار مع ٔادونيس ص.٤٥
ٔ -٣٨ادونيس)علي ٔاحمد( سعيد ٔ
هاانت ٔايها الوقت ً.١٠٧
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
جي ــدل عب ــد العزي ــز ،الجوسس ــة الفرنس ــية ف ــي الجزائ ــر ف ــي
العصــر الحــديث والمعاصــر :الجاســوس ليــون روش -.دوريــة
كان التاريخية -.العدد العاشر؛ ديسـمبر  .٢٠١٠ص – ١٥
(www.historicalkan.co.nr) .١٨

روش الذي سنتناول ً
جانبا من حياته في
ٔ
الجزائر قبل التحاقه بجيش االمير )- ١٨٣٢
ذكاء ً
 (١٨٣٧هو شخصية مغامرة يمتلك ً
حاد
ٔ
ٔ
وجراة في نشاطه المستمر ،ومما سهل له االمر
هو معرفته الجيدة للغة العربية التي تمكن من خاللها من فهم ذهنيات
ٔ
ٔ
وعادات المسلمين ،وان يكون من المع الذين مروا على هيئة
المترجمين العسكريين ،والذين ساهموا في تقديم خدمات جليلة
للجيش اإلفريقي ،وزيادة على تلك الخدمات التي قام بها في مجال
ٔ
الدبلوماسية في المغرب على احسن وجه.
ولد ليون روش في مدينة غرو نوبل بفرنسا في ٢٧سبتمبر
ٔ
١٨٠٩م١٢٢٤ /هـ من ابوان فرنسيين وتوفي في نفس المدينة في ٢٦
ٔ
ٔ
جوان ١٩٠١م١٣١٩ /هـ .بدا دراسته في ثانوية غرو نوبل ،واتمها في
ثانوية تورنون التي نال منها شهادة البكالوريا سنة ١٨٢٨م١٢٤٤/هـ.
ٔ
كما دخل معهد الحقوق في غرو نوبل لمدة ستة اشهر وكان واسع
ٔ
ٔ
الطموح ً
مياال إلى المغامرة بعد ان انقطع عن الدراسة واتصل باحد
ٔ
ً
صديقا قديما البيه ،وقد كلفه هذا
التجار بمدينة مرسيليا ،الذي كان
التاجر بمهمة تجارية مكنته من زيارة كل من كورسيكا وسردينيا
ٓ
ٔ
وجنوه ،وقد كان عمره انذاك واحد وعشرين سنة كما زار جل انحاء
)(١
ايطالي الشمالية.
ٔ
ً
وكان ابوه روش الفونس ملحقا بخدمات العتاد العسكري في
الجزائر وذلك منذ الحملة الفرنسية في شهر جويلية ١٨٣٠م١٢٤٦ /هـ.
وقد اهتم بالعمل الفالحي في ضواحي الجزائر وكون مزرعة في سهل
متيحة ،ونظ ًرا لتعدد مهامه كـتب إلى ابنه ليون يطلب منه الحضور إلى
ٔ
ٔ
جانبه ليساعده في الفالحة بعد ان غاب عنه مدة اربع سنوات ،وقد
ٔ
لبى روش رغبة ابيه وغادر مدينة مرسيليا في منتصف سنة ١٨٣٢م/
١٢٤٨هـ على متن باخرة فرنسية تحت قيادة السيدان "ماريون"
و"لوقراند" وقد وصل بعد رحلة دامت اثني عشر يوما إلى ميناء مدينة
)(٢
الجزائر.
ٔ
ٔ
واستقر في منزل ابيه في منطقة إبراهيم رايس وسط االهالي
ٔ
الجزائريين وبقايا االتراك ،والحضر على بعد ستة كيلومترات من مدينة
ً
تقريبا ،وكانت مزرعته تتسع إلى ٢٠٠هكـتار يقوم بخدمتها
الجزائر
ٔ
ٔ
بعض االهالي ولكي يساعد والده كان البد على روش ان يتعلم اللغة
ٔ
العربية ،يقول روش انه اندفع إلى تعلم اللغة العربية ليستطيع التكلم
ٔ ٔ
مع فتاة جزائرية كان قد عشقها ،واالرجح انه كان مجبو ًرا على تعلمها
لالتصال مع الذين يعملون في مزرعة ٔابيه ،فقد كان ً
ملزما بذلك قبل
)(٣
التعرف على هذه الفتاة التي تدعى خديجة.
ٔ
ولم يتاقلم روش مع البيئة الجزائرية إال بعد مرور قرابة نصف
سنة ،تعرف خاللها على إحدى النساء الحضريات ،تدعى نفيسة يقول
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
روش انها ارملة وكيل الحرج )وزير البحرية( ،ما قبل االخير لدى اخر
ٔ
دايات الجزائر (٤).وكانت تملك المقاطعة المجاورة البيه كان عمرها
ٔ
ٔ
ستين سنة ،يقول روش انها كانت تربطها عالقة حب قديمة مع احد
ٔ
ٔ
ٔ
االوربيين فاحسنت استقباله ،فاصبح يزورها باستمرار ،كما كانت
ٔ
ٔ
تحتضن ابنة وكيل الحرج (٥).الذي خلف ابنة من امراة جرجية واسمها
خديجة ،وهي تحسن القراءة والكـتابة باللغة العربية ،هنا تعرف عليها
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
روش واحبها هذا بالنسبة الول اتصاالت روش باالهالي .اما عن اتصاالته
ٔ
ٔ
باالوربيين فيذكر انه قضى كل الفترة الواقعة ما بين شهر
ٔ
نوفمبر١٨٣٢م١٢٤٨ /هـ ،وشهر اوت ١٨٣٣م١٢٤٩/هـ في الخروج
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إلى الصيد مع عدد من الضباط الفرنسيين ينتمون إلى فرقة القناصة
كان قد تعرف عليهم بواسطة السيدين ماريون ولوجراند السابقي
ٔ ً )(٦
الذكر ،كما تعرف على بعض ضباط البحرية ايضا.
وفي منتصف سنة ١٨٣٣م ١٢٤٩/هـ قدمه والده إلى كل من
ٓ
الدوق دي روفيقو) (٧حاكم الجزائر العام انذاك ،والسيد "حانتي"
مسئول المصالح المدنية ،والسيد "كوتان" رئيس بلدية الجزائر ،وفي
هذا الوقت تم إنشاء هيئة الحرس الوطني ،فعين ليون روش برتبة
مالزم في فرقة الفرسان الخيالة ،وكانت هذه الفرقة ترافق الجنرال في
)(٨
الحمالت القصيرة التي كان يقودها في منطقة هضاب متيحة.
وحسب ليون روش فقد تعرف على رئيس مجلس قضاء الجزائر
ٔ
حين ذاك فدعاه هذا االخير لتناول وجبة الغداء معه ،فخرج روش من
ٔ
ٔ
ً
متحمسا لتعلم العربية لهدفين اساسيين بالنسبة له :االول ،هو
عنده
ٔ
ٔ
التمكن من مساعدة ابيه في االتصال باجرائه في المزرعة ،والثاني هو
ٔ
التحاور مع عشيقته خديجة ،فدلته العجوز نفيسة على استاذ مسلم
ٔ
ٔ
صديقا ً
ً
قديما لزوجها ،واسمه عبد
جزائري الدار اندلسي االصل كان
ٔ ٔ
الرزاق ابن بسيط ،ورغم ان االستاذ ال يعرف اللغة الفرنسية ،وليون
ٔ
ٔ
يجهل العربية ،فقد استطاع هذا االخير وفي مدة ثمانية اشهر حسب
ٔ
ٔ
ٔ
قوله ان يتكلم مع استاذه باللغة العربية فاحبه لفطنته وسرعة ذكائه.
ٔ
ولم يكـتفي ليون بدروس استاذه فقط ،بل راح يمرن لسانه على التكلم
بالعربية في المقاهي الشعبية وحضور جلسات قضاء المسلمين
ٔ
ٔ
والخروج مع الفالحين اجراء ابيه إلى الصيد ،فانطلق لسانه وصار
ٔ
ٔ
يتكلم لغة االهالي ويفهمها ،فقد عمت عالقته بهم .ويقول روش انه
ٔ
راسل خديجة عن طريق استاذه وزوجته ،باالتصال مع مسعودة
ٔ
ٔ
خادمة خديجة ،وحسب راي الدكـتور يوسف مناصريه الذي يقول" :انه
ٔ
ٔ
يستبعد تدخل االستاذ في الموضوع الن اختراق حرمة رجل مسلم
ٔ
ٔ
ً
ً
مسلما كما اكده روش
خاصة إذ كان االستاذ
محرم في اإلسالم
)( ٩
بنفسه".
ٔ
ولم ينقطع روش عن زيارة العجوز نفيسة لعله يسمع عن اخبار
ٔ
عشيقته ،فتعرف في بيتها على احد الجزائريين يدعى سيدي محمد بن
عمر باشا (١٠).وكان هذا الرجل ) محمد بن عمر باشا () (١١في حاجة
ماسة إلى وساطة لقضاء حاجة له عند الحكام الفرنسيين ،فساعده
ٔ
روس ونال بذالك صداقته وإخالصه ،حتى ان ابن الباشا عرفه على
ٔ
زوجته "عائشة" وذكر روش انها قريبة الحاج احمد باي قسنطينة ،ومن
)(١٢
كـثرة محبتهم واحترامهم له كانت ابنتهم تناديه )عمي ليون (.
ٔ
َ
وتوطدت العالقة حتى ان روش صار يقضي لياليه كلها ساهرا والى
ٔ
ٔ
ساعات متاخرة من الليل مع سيدي محمد بن عمر باشا وعمر اخيه،
ً
حامال ،حيث عند وضعها الحمل
ولما توفي عمر باشا وترك زوجته
ٔ
ٔ
ٔ )(١٣
اطلقت عليه اسم عمر ،ولما قدمت اللجنة االفريقية االولى إلى
ٔ
الجزائر سنة ١٨٣٣م١٢٤٩/هـ لتبحث احوال الجزائر وتقدم تقري ًرا
ٔ
للحكومة الفرنسية بعد عودتها ،وقد تلقى روش االب زيارة بعض
ٔ
ٔ
اعضائها وعلى راسهم السيدان "بيسكاتوري" و"لورانس" ،وكان هذا
ٔ
ً
االخير مكلفا بتنظيم شؤون العدالة ،وحضر هذا االستقبال الذي جرى
ٔ
ٔ
في منزل الفونسو روش بإبراهيم رايس ،عدد من الجزائريين ربما ان
المناقشة كانت تدور باللغة الفرنسية ،فقد كلف روش نفسه مهمة القيام
ٔ
بالترجمة بين اعضاء اللجنة والعرب الحاضرين ،ونظرا لطالقة لسانه
ٔ
ٔ
ٔ
فقد اعتقد اعضاء اللجنة انه قدم من المشرق ،وذلك النه في بداية

االحتالل كانت فرنسا تستقدم المترجمين من الجيش المصري )مثل
ٔ
)(١٤
ديال بورت ،واالب زكار(.
ٔ
ويبدو ان عدم وجود مترجمين يحسنون اللغة العربية بلسان
الجزائريين ،قد ساعد على تعيين روش ترجمانا محلفا للجنة من طرف
ٔ
ٔ
السيد لورنس ،وذلك زيادة على ان القانون كان ال يعترف باية اتفاقية
ٔ
ٔ
ٔ
او تعهد يقع بين االهالي واالجانب بدون حضور مترجم محلف بينهما،
كما كانت مهمة روش تقضي بشرح مصطلحات الملكية في اإلسالم
ٔ
وتفسير الشروط المقترحة من الطرفين ،غير ان ما تعلمه من اللغة
ٔ
ٔ
العربية لم يكن كافيا الداء هذه المهمة على اكمل وجه ،فعمل على
زيادة جهوده في تعلمها وإتقان مصطلحاتها ،وصار يقضي الليالي
ٔ
الطوال في فك ٔالغاز االسماء العربية القديمة ،والمصطلحات
ٔ
ٔ
االقتصادية القارية وغيرها ،ومما ساعده اكـثر هو مساعدة استاذه عبد
الرزاق الذي سهل عليه تناول المفردات اللغوية المتعلقة بعلم القانون
)(١٥
والخصومات في اإلسالم.
ٔ
ً
وهنا تجدر المالحظة؛ ان روش لم يكن جديا في تعلم اللغة
ٔ
العربية وذلك ليكون هدفه االول منها مغازلة عشيقته كما ذكر ،إال
ٔ
بعدما عرف فوائدها المختلفة إذ فتحت له باب رزق لم يكن يحلم به او
يخطر على باله من قبلٔ ،واغلب الظن ٔانه كان يدرك ً
جيدا مدى حاجة
ٔ
ٔ
البالد إلى مترجمين قادرين واكـفاء على ان يكونوا الخيط الرابط بين
ٔ
ٔ
الفرنسيين واالهالي ،فحرص على إبراز شخصيته امام عضوي اللجنة
ٔ
ٔ
ٔ
اإلفريقية السابقي الذكر ،كما انه كان يتقاضى ما يزيد على الف فرنك
ً
)(١٦
شهريا في مقابل المهام المريحة التي يقوم بها.
ٔ
حيث ٔانه كان يقوم ً
عادة بترجماته والخدمات التي اسندت إليه،
ٔ
ٔ
ً
فاستطاع حينئذ مساعدة ابيه في الناحية المالية ايضا النجاز مشاريعه
الفالحية) ،(١٧وقد كان الجيش الفرنسي كله سنة ١٨٣٢م١٢٤٨/هـ عند
ٔ
وصول الدوق دي روفيقو إلى الجزائر يضم اربعة مترجمين ال غير
ٔ
جديرين باداء مهمتهم ،ولما تم إحضار قنصل فرنسا من طنجة ،السيد
ٔ
"دي البورت" ليشغل منصب المترجم الرئيسي االعلى في جيش إفريقيا
في الجزائر ،ويعطي دروس للمترجمين ومراقبة تقدم مستواهم ورفعه،
ٔ ٔ
الحظ لسيد دي البورت ان اغلبية المترجمين ال يعرفون القراءة
)(١٨
والكـتابة.
ٔ
ٔ
ويبدو ان الضرورة والحاجة الماسة والملحة ،قد ادت إلى تعيين
ليون روش في منصب مترجم رئيسي محلف في الجيش اإلفريقي من
طرف المارشال كلوزيل نفسه سنة ١٨٣٥م١٢٥١ /هـ وذلك لكونه
ٔ
ً
ضابطا في فرقة الحرس الوطني وإتقانه للغة العربية احسن من غيره،
) (١٩وقد اصطحب روش المرشال كلوزيل في حملته على المدية
١٨٣٦م١٢٥٢ /هـ وهو ترجمان عسكر محلف ،وما إن بدا المارشال
يتاخم ثنية موزاية حتى باغت العرب جيوشه ،فتصدى لهم النقيب
قاستي )رئيس فرقة الصبايحية( ،فتغلب عليه العرب وهزموا جنوده،
ٔ
ٔ
وسقط حاستي او قاستي جريحا بين العرب ،فاغتاظ المارشال من هذا
ٔ
الوضع وامر ضباطه السبعة عشر الذين يكونون موكبه ،بالهجوم عليهم
ٔ
وفك النقيب جاستي من قبضتهم ،وكان روش ممتطيا جواده االسود
ٔ
ٔ
اول من وصل إلى النقيب جاستي فوجده ممدودا على االرض وسيف
ٓ ٔ
ٔ
احد العرب على رقبته ،وهو دامي الوجه الن احد الرصاصات اخترقت
ٔ
خديه فكسرت فكه ،فلما انشغل العرب عنه بالحرب اردفه روش على
ٔ
ٔ )(٢٠
حصانه ،ورجع به إلى المارشال ،فشكره هذا االخير ورفع من شانه.
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ﻣﻘﺎﻻت

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
(1) Léon roches. Trente deux ans a travers l’islam .t1 et 2.paris (1884
)9ـ1885) pp (7ـ
(2) Marcel. Emerit ، (la légende de Léon roches), revue africaine
) 105ـ.t91, 1947 pp (81
 1889 paris .1889ـ (3) Narcisse. Faucon. Le livre d, or d’Algérie. 1830
) 475ـ.pp ( 473
ٔ
ٔ
) (٤ربما اختلط االمر على روش مابين وكيل الحرج واالغا ولذلك اعتقد انه يقصد
ٓ
إبراهيم ١٨٢٩الى  ١٨٣٠م صهر الدي حسين اخر دايات الجزائر ١٨١٨الى
ٔ
ٔ
 ١٨٣٠م عينه الداي خلفا ليحيــى اغا الذي شغل منصب االغا مدة ١٢سنة
ٔ
ونفاه الدي بتهمة التدبير لالستيالء على الحكم وكان إبراهيم اغا ضعيفا ال
يعرف خداع الحرب ففشل ٔامام القوات الفرنسية بقيادة دي بور مون في
معركـتي سيدي فرج وسطوا لي سنة  ١٨٣٠م فعزله الداي حسين وعين مكانه
ٔ
ٔ
باي التيطري )منصب االغا يعادل منصب رئيس القوات المسلحة( انظر:
ٓ
حمدان بن عثمان خوجة ،المراة ،تعريب العربي الزبيري ،الجزائر ١٩٧٥م
ص ١٨٣) :ـ( ١٩٩
ٔ
ٔ
ٔ
) (٥الظاهر ٔانها ابنة باي التيطري الذي خلف إبراهيم اغا ويستبعد ان تكون ابنة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
يحي اغا ،الن هذا االخير لما عزل نفي إلى البليدة فمن الطبيعي ان يكون قد
اخذ عائلته معه وذلك لكـثرة ٔاعدائه من كبار المسئولين.
)105ـ (6) Emerit (la légende de Léon roche …) pp (81
) 20ـRoches. Op. Cit. .t.i pp (16
) (٧سياسي وعسكري فرنسي ،ولد سنة ١٧٧٤م في مارك استوفريار )إقليم
االردان( ،شغل منصب الحاكم العام في الجزائر مابين  ١٨٣١م و ١٨٣٣م،
وتوفي سنة ١٨٣٣م اثر مرض ٔاصابه بباريس تميز حكمه بالعنف العسكري
وسفك الدماء.
) 27ـ (8) Roches. Op. Cit. t1. Pp (22
) (٩تزوجت خديجة من ٔاحد ٔاثرياء مسلمي الجزائر فاخذها معه إلى مدينة مليانة،
ٔانظر:
Léon. Roches. Dix ans à travere l’islam (1834. 1844) préface de
) 23ـ mcarraby. Paris. 1904 .pp (22
ٓ
) (١٠حمدان بن عثمان بن خوجة  ،المراة ص ) ( ١٥٢ ١٥١
) (١١كان ٔابوه عمر باشا قد حكم الجزائر في  ١٨١٥إلى سنة  ١٨١٧م خلفا للخز
ٔ
ناجي الحاج عمر باشا حكم هذا االخير يوما واحدا إثر مقتل الباشا علي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

وقد جاء في كـتاب السيد نرسيس فوكون )كـتاب الجزائر الذهبي( حديث
ٔ
للسيد جاستي ،الذي اصبح جنراال فيما بعد يقر فيه بجميل روش وماله
ٔ
ٔ
من فضل عليه بعدما انقذ حياته ،كما يقول ليون روش ان المارشال
ٔ ٔ
كلوزيل امره بان يصحب الجنرال ديمشال إلى المدية ،كـترجمان
ٔ
ٔ
عسكري محلف فامتثل الوامره ودخلوا المدية ولم يباشروا اية معركة
ٔ
ٔ ٔ
ضد االهالي ،فالتقى روش باحد اصدقائه الجزائريين) ،(٢١كان قد تعرف
عليه في الجزائر عند محمد بن عمر باشا ،وكان يدعى سيدي محمد قائد
ٔ
البويرة فدعاه هذا االخير لتناول العشاء معه ،ولما إستئذن روش
الجنرال في ذلك وافقه شريطة اغتنام الفرصة لجمع المعلومات حول
محمد بن حسين الذي رشحه الجنرال بايا مواليا لفرنسا في المدية،
خاصة وإن كان سيدي محمد قائد البويرة ً
ً
نائبا لهذا الباي ،ولما حضر
ٔ
محمد بن حسين في بيت قائد البويرة ،تحدثا في شان تعيينه على
)(٢٢
المدية وكان ذلك في حضور روش.
ٔ
ومن هنا يثبت لدينا ان روش كان قد مارس الجوسسة قبل
ٔ
التحاقه باالمير عبد القادر في شهر نوفمبر ١٨٣٧م١٢٥٣ /هـ ،ولما عاد
ٔ ٔ
إلى الجنرال اخبره ان فكرة تنصيب محمد بن حسين بايا على المدية ال
تخدم مصالح فرنسا ،وال يتغير بمقتضاها الوضع السائد في هذه
ٔ ٔ
ٔ
المنطقة او اإلقليم ،الن االهالي كلهم ساخطون عليه بل ستنجم عن
ٔ
هذه اإلجراءات اتعاب كـثيرة للباي نفسه ،كما سيتسبب ذلك في
مخاطر للكراغلة حلفاء فرنسا في المنطقة ،وكان الباي محمد بن حسين
ٔ
كـثير االتكال على القوة الفرنسية لحمايته ،حتى ان الجنرال نفسه
ٔ
احس بهذا الشعور ،ولما خلت المدية من سكانها ولم يبقى فيها إال
ٔ
الكراغلة واليهود ،بذل الجنرال واسع جهده في إقناع الفارين وطمانتهم
ٔ
فلم يفلح رغم القوات التي كانت معه واالسلحة التي وزعها على
)(٢٣
الكراغلة.
ولما فشلت كل محاوالت الجنرال ،فوض ليون روش لالتصال
ٔ
ٔ
ٔ
باحد قادة قبيلة وزرة الذين اتوا للقائه ،وعرف روش من القائد ان
القبائل ال تريد ال الفرنسيين وال الباي الذي عينوه ،ولما عاد المارشال
ٔ
كلوزيل إلى الجزائر الغى مشروع تنصيب الباي محمد بن حسين على
ٔ
المدية وكذلك باي مليانة ،ثم ان المرشال كـتب تقرير إلى وزارة الحربية
ضمنه قائمة خاصة بضباطه الذين شاركوا في الحملة وكان اسم ليون
ً
موجودا فيها وذلك حسب قول روش ،ولكن هذه القائمة ليس
روش
لها وجود ضمن مراسالت المارشال كلوزيل التي جمعها السيد جابريال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ايسكيرفي )جزاين( ،واغلب الظن انها تكون قد ارسلت كملحق لتقرير
)(٢٤
المارشال وهو ما دفع إلى عدم نشرها.
وقد واصل ليون روش مهمته كـترجمان محلف في الجيش
ٔ
اإلفريقي ،وكانت احداث الحملة على المدية قد رسخت في ذهنه خاصة
ٔ
حادثة النقيب جاستي ،التي شارك بسببها الول مرة في معركة ضد
ٔ
االهالي ،فخلفت لديه طموحات جديدة تجاه الحياة العسكرية ،وكانت
ٔ
ً
ضابطا في الجيش ،وزادته تشجيعات
ٔامنيته الوحيدة ان يكون
ٔ
ً
)(٢٥
الكولونيل ماري
اندفاعا لتحقيق امنيته وبلوغ مرامه .وهو ما يثبت
ٔ
نيته في القضاء على االهالي الجزائريين )روش( ،وليس كما يزعم لما
ٔ ٔ
ٔ
التحق بدولة االمير انه رجل سلم يريد حضارة بالده في الجزائر ،وصار
ٔ
روش يتساءل إذا كان سيدخل كضابط في فرقة الصبايحية التي تاثر بها
وفتنته مغامراته مع النقيب جاستي ،وذلك في الوقت الذي كانت فيه
ٔ
عجلة الحرب تدور بين جيش االمير واالهالي الجزائريين هذا من جهة

ٔ
والجيش الفرنسي من جهة ثانية ،وتذكر المصادر ان والده روش
ٔ
ٔ
)(٢٦
الفونسو قد استطاع ان يلغي تعاقد ابنه مع الجيش الفرنسي.
ٔ
ٔ
وهنا تتبادر إلى الذهن االسئلة لتالية :إذا كان ابوه قد استطاع
ٔ
ٔ
ان يمنعه من ان يصبح ضابطا في الجيش الفرنسي لماذا لم يقدر على
ٔ
رده عن اال لتحاق بدولة االمير عبد القدر ،هل كان ال يريد الخير
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
لفرنسا ،ويفضله لالمير فوافق او سكت على االقل ،على ان يلتحق ابنه
ٔ
ٔ
ٔ
ليون روش بجيش او دولة االمير ليدمه بدل فرنسا ،ام هل كان التحاقه
ٔ
ٔ
باالمير في ظل سلم معاهدة تافنا انفع للبالد فيجلب المعلومات عن
ٔ
ٔ
ٔ
احوال االمير السياسية والعسكرية واالقتصادية بدل من ان يلتق
ٔ
)(٢٧
بالجيش الفرنسي فقتل او يقتل.
ٔ
ولإلجابة على هذه االسئلة يجب العودة إلى مراسالته )روش(
ٔ
من معسكر االمير في واد نوغة ،وتلمسان ،والمدية ،ومعسكر ،ومن
اتصاالته مع القنصل الفرنسي في معسكر ،واتصاالته مع الفارين
ٔ
الفرنسيين الذين كانوا في خدمة االمير فيما بين سنوات
ٔ
١٨٣٩ -١٨٣٧م١٢٥٥ – ١٢٥٣ /هـ وهي الفترة التي اقام فيها روش
ٔ
عند االمير.
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ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻦ إﺻﺪارات
 ٢٠١٠ﻛﺘﺐ

اﻟﻣﻣﺎﻟك واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻵراﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزﻳرة اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﻣؤﻟف :اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻠﻳﻝ اﻗطﻳﻧﻲ
ﻣدﻳر ﻣﻛﺗب ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺗﺷرﻳن ﺑﺎﻟﺣﺳﻛﺔ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ
اﻟﻧﺎﺷر :اﻹﺻدارات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
دﻣﺷق  (٢٤٠) ٢٠١٠ﺻﻔﺣﺔ ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﻛﺑﻳر
ﻼ ،ﺗﺳ ــﻠط
وﻳﺿ ــم اﻟﻛﺗ ــﺎب ﺑ ــﻳن دﻓﺗﻳ ــﻪ أﺣ ــد ﻋﺷ ــر ﻓﺻـ ـ ً

اﻷﺿـ ـ ـواء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺷ ـ ــﻌب اﻵ ارﻣ ـ ــﻲ ذي اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﻳ ـ ــق

واﻟﺣﺎﺿـ ـ ــر اﻟﻣﺷـ ـ ــرق )؟!( .واﻟـ ـ ــذي ﺗﺟـ ـ ــﺎوزت ﺣﺿـ ـ ــﺎرﺗﻪ

ﻣﻧطﻘـ ــﺔ اﻟﺟزﻳ ـ ـرة اﻟﺳـ ــورﻳﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﺟﻣﻳـ ــﻊ ﻣﻧـ ــﺎطق اﻟﺟزﻳ ـ ـرة
ﺑﺄﻗﺳـ ــﺎﻣﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛـ ــﺔ اﻷﻋﻠـ ــﻰ واﻷوﺳـ ــط واﻷﺳـ ــﻔﻝ ،وﻣﻌظـ ــم
ﻣﻧــﺎطق اﻟﺷــرق اﻷدﻧــﻰ ،ﻓــﻲ وادي اﻟﻔ ـرات وﺑــﻼد ﻣــﺎ ﺑــﻳن
اﻟﻧﻬرﻳن وﺻـوﻻً إﻟـﻰ دوﻟـﺔ اﻟﺑﺣـرﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟﻌرﺑـﻲ.

واﻣﺗد إﺷﻌﺎﻋﻪ اﻟﺣﺿﺎري إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫـو أﺑﻌـد ﻣـن ذﻟـك ،ﻣـن
ﺧﻼﻝ أﺑرز ﻧﺗﺎج ﻗدﻣﻪ ﻟﻠﺑﺷرﻳﺔ وﻫو اﻟﻠﻐـﺔ اﻵراﻣﻳـﺔ ،اﻟﺗـﻲ

وﺻــﻠت واﺳــﺗﻌﻣﻠت ﻓــﻲ ﺑــﻼد ﻓــﺎرس وآﺷــور وﺣﺗــﻰ ﻣﺻــر
وﻏﻳــر ذﻟــك ﻣــن اﻟﺑﻠــدان .وﻷن اﻟﺷــﻌب اﻵ ارﻣــﻲ ﻣــن أﻛﺛــر
اﻟﺷﻌوب ﻏﻣوﺿًﺎ ٕواﺛـﺎرة ﻟﻠﺟـدﻝ ،ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب ﻳﺣـﺎوﻝ
اﻹﺟﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻷﺳ ــﺋﻠﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺛ ــﺎر ﺣ ــوﻝ ﻫ ــذا
اﻟﺷﻌب .ﻓﻣن ﻫم اﻵراﻣﻳون وﻣن أﻳن ﺟﺎؤوا وأﻳن اﻧﺗﺷـروا

واﺳ ـ ــﺗﻘروا وﻣ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدوﻝ واﻟﻣﻣﺎﻟ ـ ــك واﻹﻣ ـ ــﺎرات اﻟﺗ ـ ــﻲ
أﻧﺷـ ــﺋوﻫﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﺟزﻳ ـ ـرة اﻟﺳـ ــورﻳﺔ ،وﻛﻳـ ــف ﻛـ ــﺎﻧوا ﻳﻌﻳﺷـ ــون
وﻳﻣﺎرﺳ ـ ــون ﺣﻳ ـ ــﺎﺗﻬم ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﺔ واﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓ ـ ــﺔ
واﻟﻌﻣﺎرة واﻟدﻳن وﻣﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك ،وﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ
ﺑرﻋ ـوا ﻓﻳﻬ ــﺎ؟ .وﻻ ﻳﻧﺳ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳ ــﺔ أن ﻳﺣ ــﺎوﻝ اﻹﺟﺎﺑ ــﺔ
ﻋن أﻫم اﻷﺳﺋﻠﺔ ،وﻫو ﻫذا اﻟﺷﻌب أﻳـن ذﻫـب وﻣـﺎذا ﺣـﻝ
ﺑــﻪ وﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺻــﻳرﻩ وﻫــﻝ ﻫــو ﻣﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ اﻟوﺟــود ﺣﺗــﻰ
اﻵن .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﻫم ﺧﻠﻔﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ؟ .وﻣـن ﺧـﻼﻝ
اﻹﺟﺎﺑـ ــﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ﻳﻘـ ــدﻣﻬﺎ ﻋـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﺳـ ــﺎؤﻻت ،ﻳﺣـ ــﺎوﻝ
اﻟﻣؤﻟ ـ ــف اﻹﺣﺎط ـ ــﺔ ﺑواﻗ ـ ــﻊ اﻟﺷ ـ ــﻌب اﻵ ارﻣ ـ ــﻲ وﺣﺿ ـ ــﺎرﺗﻪ
اﻟﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم.
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غسول الذي دام حكمه من سنة  ١٨٠٩إلى ١٨١٥م والذي قتله في ٔاول
يوم من حكمه وفي عهد عمر باشا تعرضت الجزائر لحملة إكسموث سنة
ٓ
١٨١٦م انظر  :عثمان خوجة  ،المراة ص ١٥٢ ، ١٥١
(12) Roches, op. .cit. t1, pp22 -27
ٔ
) (١٣وصلت اللجنة اإلفريقية االولى إلى الجزائر في  ٢ديسمبر ١٨٣٣م )(١٢٤٩
وكان هدفها هو جمع المعلومات التي تنير الحكومة الفرنسية عن حالة
الجزائر الحاضرة وعن مستقبلها باإلضافة إلى الوفود المدنية والعسكرية في
الجزائر و المستوطنين  ،وقد استقبلت اللجنة اإلفريقية وفود ٔاعيان العرب
الحضريين  ،لتوضيح ٔاهم مهمتها وكان رئيسها هو الجنرال بوني وكاتبها هو
السيد بكساتوري النائب في البرلمان انظر ٔ :ابو القاسم سعد ﷲ،
محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل الطبعة الثانية القاهرة،
ص ٩٧
(14) Roches, op. . Cit, pp48 -51
(15) Ibid., pp 50_51
) (١٦يوسف مناصرية ،مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ١٨٤٧ ، ١٨٣٢م
)بدون طبعة ،المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر (١٩٩٠،ص ١٧
(17) Roches, dix ans, pp 22,27
ٔ
) (١٨كان ٔاغلب المترجمين العسكريين في بداية االمر )سنة ١٨٣٢م( ال يرغبون
في مواصلة هذه المهمة وكان عددهم واحدا وعشرين مترجما ،واحد منهم
فقط يعرف الكـتابة باللغة العربية ،ويتكلم قليال اللغة الفرنسية ولما عجز
دي البورت ٔان يكون فكرة مهم ،قرر الجنرال دي روفيقو ٔانه ابتداء من ٔاول
جانفي ١٨٣٣م ٔان المترجمين سيخضعون إلى امتحان عسير ٔامام لجنة
ٔ
نكون تحت رﯪسة هيئة االركان العامة  ،فتم إبالغ وزارة الخارجية التي
ٔ
ٔابلغت قناصل المشرق )فرنسا( ان يبلغوا النداء إلى كل من يريد الدخول
في هيئة المترجمين في جيش إفريقيا ٔانظر:
Féraud, op. Cit
(19) Faucon K le livre d, or t1, pp473 -475
Emerit, (la légende …..) pp81 -105
(20) Roches, dix ans, pp 22 -27
) (٢١يوسف مناصرية  ،مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ١٨٤٧ ، ١٨٣٢
م،ص١٨
Faucon, le livre d, or, pp473-475
(22) Roches ,32ans, t1, pp 52-58
(23) Ibid. , pp 52-58
) (٢٤يوسف مناصرية  ،مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ١٨٣٢،١٨٤٧م،
ص١٩
(25) Marey –Monge
جنرال فرنسي ولد في نويتش )فرنسا ( في  ١٧فيفري ١٧٩٦م ومات في بومارد
)فرنسا ( في ١٣جوان ١٨٦٣م وقد كان ضبطا في المدفعية الفرنسية حتى سنة
١٨٣٠م وشارك بعدها في الحملة الفرنسية على الجزائر هذه السنة ٔانضم إلى فرقة
الخيالة ،ونظم ٔاول فرقة الصبايحية في الجزائر وترقى في رتبة جنرال سنة
١٨٤٨م ،كما شغل منصب الحاكم العام للجزائر مابين جوان ونوفمبر من نفس
السنة ،ولم يوضح روش نوع التشجيعات ،والظاهر ٔانه يكون قد شجعه معنويا على
الدخول في صفوف الجيش الفرنسي ووعده بتقديم يد المساعدة.
(26) Roches, 32ans, t1, pp52-58
) (٢٧يوسف مناصرية ،مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ١٨٣٢ـ ١٨٤٧م،
ص.١٩ ،٢٠

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٨

دراﺳﺎت

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ٓ
ﻳﻣﺜﻞ اﻠﺘﺮاب ﻤﻛﺎﻧﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻤﻨﺷـﺎت اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻣـﺪن اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻳﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺘﻪ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌـﺪ ﺧﻟﻄـﻪ ﻤـﻊ ﻤـﻮاد ٔاﺧـﺮى ﻜـﺜﻴـﺮة ٔاﻫﻣﻬـﺎ
اﻠﻣ ــﺎء ،ﻓﺘﻨـ ــﺘﺞ ٔاﻧ ــﻮاع ﻤﺨﺘﻟﻔ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﻤـ ــﻮاد اﻠﺒﻨ ــﺎء ،ﻤﻨﻬـ ــﺎ اﻠﻣ ــﻼط واﻠﻄـ ــﻮب
اﻠﻣﺟﻔــﻒ ﻓــﻲ اﻠﺷــﻣﺲ ،واﻠﺘ ـﺮاب اﻠﻣــﺪﻜﻮك ﻓــﻲ ﻘﺎﻠــﺐ ﺧﺷــﺒﻲ )اﻠﻄﺎﺑﻴــﺔ(.
وﻜـﺜـﺮ اﺴـﺘﻌﻣﺎل اﻠﻄﺎﺑﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺣﺘـﻰ ٔاﺻـﺒﺤﺖ اﻠﺘﻗﻨﻴـﺔ
ٔاﻻ ﻜـﺜـ ــﺮ ﺣﻀ ــﻮرا ﻓـ ــﻲ ﻤﻌﻈـ ــﻢ اﻠﻣﺒـ ــﺎﻧﻲ ﺧ ــﻼل ﺑﻌـ ــﺾ اﻠﻔﺘـ ـﺮات اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ،
وﺧﺼـ ـ ــﻬﺎ اﻠﻛـﺜﻴـ ـ ــﺮ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﺟﻐـ ـ ـﺮاﻓﻴﻴﻦ واﻠﺮﺣﺎﻠ ـ ــﺔ واﻠﻣ ـ ــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻣﺳ ـ ــﻟﻣﻴﻦ
ٓ
ﺑﺎﻠﺤـﺪﻳﺚ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق وﺻــﻔﻬﻢ ﻠﻣﻨﺷــﺎت اﻠﻣــﺪن .وﺗﻌﺘﻣــﺪ ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﻗﻨﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ
رص اﻠﺘﺮاب وﻤﻮاد ٔاﺧﺮى ﺑﻴﻦ ﻠﻮﺣﻴﻦ ﺧﺷﺒﻴﻴﻦ ﻳﻨﻗﻼن ٔاﻓﻗﻴـﺎ وﻋﻣﻮدﻳـﺎ إﻠـﻰ
ٔ
ﻏﺎﻳــﺔ إﺗﻣــﺎم ﺑﻨــﺎء ٔاﻻﺴــﻮار ،وﻠﻟﺘﻐﻟــﺐ ﻋﻟــﻰ ﺗــﺎﺛﻴﺮ اﻠﻌﻮاﻤ ــﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻋﻟﻴﻬــﺎ
ﻜﺎﻠﻣــﺎء واﻠﺮﻃﻮﺑــﺔ اﺴــﺘﻌﻣﻟﺖ اﻠﺤﺟــﺎرة ﻓــﻲ ﺑﻨ ــﺎء اﻠﺟــﺰء اﻠﺳــﻔﻟﻲ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻮر
اﻠﻣﻨﺟﺰ ﺑﻬﺎ ،وﻏﻄﻴﺖ ٔاﻻﺴﻄﺢ اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻠﻬﺎ ﺑﺼﻒ ﻤﻦ ٓاﻻﺠﺮ.

د.إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن
أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮزرﻳﻌﺔ )وﻻﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑ ــﻦ ﻧﻌﻣـ ــﺎن ،اﻠﺒﻨ ــﺎء ﺑ ــﺎﻠﺘﺮاب ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب
اﻹﺴـ ـ ـ ــﻼﻤﻲ :ﺗﻗﻨﻴ ـ ـ ــﺔ "اﻠﻄﺎﺑﻴ ـ ـ ــﺔ" ﻧﻣﻮذﺠـ ـ ـ ـ ًـﺎ - .دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ــﺎن
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ - .اﻠﻌ ـ ــﺪد اﻠﻌﺎﺸـ ـ ــﺮ دﻳﺳـ ـ ــﻣﺒﺮ .٢٠١٠ص – ١٩
(www.historicalkan.co.nr) .٢٦

اﻜـﺘﺳﺐ اﻠﺘﺮاب ﻤﻛﺎﻧﺘﻪ ﻜﻣﺎدة ٔاﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻨﺎء ﻋﺒﺮ اﻠﻌﺼﻮر
ﻠﺳﻬﻮﻠﺔ اﻠﻮﺻﻮل إﻠﻴﻪ واﻠﺤﺼﻮل ﻋﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺷﻛﻞ ﻧﺳﺒﺔ  %٧٤ﻤﻦ
اﻠﻗﺷﺮة ٔاﻻرﺿﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ٔاﻘﺮب ﻤﻮﻘﻊ ﻤﻦ اﻠﺒﻨﺎء ،ﻓﻨﺎدرا ﻤﺎ ﺗﻛﻮن
ٔ
اﻠﺤﺎﺠﺔ ﻠﺷﺮاﺋﻪ او ﺠﻟﺒﻪ ﻤﻦ ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة)  .(١وﻳﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺘﻪ
اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻟﻄﻪ ﻤﻊ ﻤﻮاد ٔاﺧﺮى ﻜـﺜﻴﺮة ٔاﻫﻣﻬﺎ اﻠﻣﺎء ،ﻓﺘﻨﺘﺞ ٔاﻧﻮاع
ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻤﻦ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء ،ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻣﻼط ﻠﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء وﺗﻛﺳﻴﺘﻬﺎ،
واﻠﻄﻮب اﻠﻣﺟﻔﻒ ﻓﻲ اﻠﺷﻣﺲ ،واﻠﺘﺮاب اﻠﻣﺪﻜﻮك ﻓﻲ ﻘﺎﻠﺐ ﺧﺷﺒﻲ
)اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ(.
واﻠﻄﺎﺑﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻗﻨﻴــﺔ ﺗﻨﺟــﺰ ﺑﻗﺎﻠــﺐ ﻳﻣ ــﻞء ﺑــﺎﻠﺘﺮاب اﻠﻣﻀ ـﺎف ﻠــﻪ اﻠﺟﻴــﺮ
وﻤ ــﻮاد ٔاﺧـ ــﺮى ،اﺧﺘﻟﻔ ــﺖ ﺗﺳ ــﻣﻴﺘﻬﺎ ﻤـ ــﻦ ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ ٔﻻﺧـ ــﺮى ،ﻓﻔـ ــﻲ اﻠﻣﻐـ ــﺮب
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻣﻮﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻠﻄﺎﺑﻴﺔ وﺠﻣﻌﻬﺎ ﻃﻮاﺑﻲ ،وﺗﺤـﺮف ﺗﺳـﻣﻴﺘﻬﺎ
ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻠﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻤﻨـﻪ ﺣﺳــﺐ اﻠﻟﻐـﺔ اﻠﻣﺤﻟﻴــﺔ اﻠﺳـﺎﺋﺪة ﺑــﻴﻦ ﺴـﻛﺎﻧﻬﺎ ﻤﺜــﻞ
ﺗﺎﻃﺒﻴــﺖ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻓــﻲ اﻠﺟﺰاﺋ ــﺮ)  ،(٢وﺗﺘﻐﻴــﺮ ﺗﺳــﻣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻣﺎﻤــﺎ ﻓ ــﻲ
ﻤﻨــﺎﻃﻖ ٔاﺧ ــﺮى ﻤﻨــﻪ ﻓﻔــﻲ ﺑﻌــﺾ ﻤــﺪن اﻠﻣﻐ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼــﻰ ﺴــﻣﻴﺖ ﺑــﺎﻠﻟﻮح ٔاو
ﺗﻟﻮﺣـ ــﺖ)  (٣ﻧﺳـ ــﺒﺔ ﻠﻟﻗﺎﻠـ ــﺐ اﻠﺨﺷـ ــﺒﻲ اﻠـ ــﺬي ﻳﺳـ ــﺘﺨﺪم ﻓـ ــﻲ اﻠﺒﻨـ ــﺎء ﺑﻬـ ــﺎٔ ،او
ﺑــﺎﻠﺮﻜﺰ)  (٤ﻧﺳــﺒﺔ إﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻗــﺔ اﻠﺒﻨــﺎء ﺑﻬــﺎ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻣــﺪ ﻋﻟــﻰ اﻠﺮﻜــﺰ ٔاو اﻠــﺪكٔ .اﻤــﺎ
ﻓـﻲ اﺴـﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻗـﺪ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺳـﻣﻰ ﺑ ـ  Tapiaو  ،Tapialوﻓـﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐـﺎل ﺗﺳـﻣﻰ
ﺑـ  ،(٥ )Taipaوﻓﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﺴﻢ .(٦ )Pisé
وﻫﻲ ﻤﻦ ٔاﻘـﺪم اﻠﺘﻗﻨﻴـﺎت اﻠﺘـﻲ اﺴـﺘﻌﻣﻟﻬﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ ﻤﺒﺎﻧﻴـﻪٔ ،
واﻻ ﻜـﺜـﺮ
ٔ
ﺣﻀ ــﻮرا ﻓ ــﻲ ﻤﺒ ــﺎﻧﻲ ﺸ ــﻣﺎل إﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ واﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻤﻨ ــﺬ اﻠﻌﺼ ــﻮر اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ) ،(٧
ٔ
وﺴــﺎد اﺴــﺘﺨﺪاﻤﻬﺎ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻋﻨ ــﺪ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ وﺸــﻣﻟﺖ ﻜ ــﻞ اﻧــﻮاع اﻠﻌﻣــﺎرة ﺑﻣ ــﺎ
ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻠﻌﺳ ـ ــﻛﺮﻳﺔ واﻠﻣﺪﻧﻴ ـ ــﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴ ـ ــﺔ)  ،(٨وﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣﻐـ ـ ــﺮب اﻹﺴـ ـ ــﻼﻤﻲ زاد
اﻻﻋﺘﻣــﺎد ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ ٔاﻜـﺜ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﻬ ــﺪ اﻠﻣﺮاﺑﻄــﻲ ﺛ ــﻢ اﻠﻣﻮﺣ ــﺪي ﺣﺘ ــﻰ ٔاﺻ ــﺒﺤﺖ
اﻠﺘﻗﻨﻴــﺔ ٔاﻻ ﻜـﺜــﺮ ﺣﻀــﻮرا ﻓــﻲ اﻠﺒﻨــﺎء ،إﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ ﺗﻗﻨﻴــﺎت اﻹﻧﺟــﺎز ﺑﺎﻠﺤﺟــﺎرة
ٓ
واﻻﺠـ ــﺮ ،اﻠﺘـ ــﻲ اﻧﺤﺼـ ــﺮ اﺴـ ــﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ٔاﻤـ ــﺎﻜﻦ ﻘﻟﻴﻟـ ــﺔ ﺠـ ــﺪا ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﺒﻨـ ــﻰ
) (٩
ﻜﻛﻞ .
ٔ
وﻳﻣﻛــﻦ اﻻﺴــﺘﺪﻻل ﻋــﻦ ﻜـﺜ ــﺮة واﻘﺪﻤﻴــﺔ اﺴــﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻓ ـﻲ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب
ٔ
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺑﺎوﺻﺎف ﺑﻌﺾ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ واﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ ﻠﻟﻣﺪن ﻜﻣﺎ ﻳﻟﻲ:
 اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ)ﺗ ــﻮﻓﻲ٣٨٧.ﻫـ ـ٩٧٨/م( :ﻋ ــﺪد ﻤــﺪن ﻜـﺜﻴ ــﺮة اﺴــﺘﻌﻣﻟﺖ ﻓﻴﻬ ــﺎﺗﻗﻨﻴﺔ اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ)  ،(١٠ﻤﻨﻬﺎ:
* ﺴ ـ ـ ــﺮت)ﻠﻴﺒﻴـ ــﺎ(":وﺴـ ــﺮت ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ذات ﺴـ ــﻮر ﺻ ــﺎﻠﺢ ﻜ ــﺎﻠﻣﻨﻴﻊ ﻤـ ــﻦ ﻃـ ــﻴﻦ
وﻃﺎﺑﻴﺔ ."...
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اﻠﻗﺎﻠــﺐ ﻫــﻮ ﻤﻛﻌــﺐ ﻤﺳــﺘﻄﻴﻞ اﻠﺷــﻛﻞ ﻤﻔ ــﺮغ ﻤــﻦ ٔاﻋﻟــﻰ ٔواﺴ ــﻔﻞ ،ﺗﺘ ـﺮاوح
ٔ ٔ
ﻤﻗﺎﺴ ــﺎﺗﻪ ﺑ ــﻴﻦ اﻻرﺑﻌ ــﺔ اذرع ﻃـ ــﻮﻻ واﻠ ــﺬراﻋﻴﻦ ﻋﺮﺿ ــﺎ) ٔ ،(٢٤اي ﻤ ــﺎ ﻳﺳـ ــﺎوي
ﺗﻗﺮﻳﺒـﺎ اﻠﻣﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮﻻ واﻠﻣﺘـﺮ ﻋﺮﺿــﺎ ،وﺗﺨﺘﻟـﻒ ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﻗﺎﺴـﺎت ﻤـﻦ ﻤﻨﻄﻗــﺔ
ٔﻻﺧ ــﺮى ﻓﻔﻴﻣ ــﺎ ﻳﺨ ــﺺ ﻃﻮﻠ ــﻪ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻤ ــﺜﻼ ﻳﺘـ ـﺮاوح ﺑ ــﻴﻦ ١.٨٠م إﻠ ــﻰ
٤.٠٠م)  ،(٢٥وﻓــﻲ اﻠﻣﻐ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼ ــﻰ ﺑ ــﻴﻦ ١.٤٠م إﻠ ــﻰ ١.٨٠م)  ،(٢٦وﻓ ــﻲ
ﺑـﻼد اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻓــﻲ اﻠﺟﺰاﺋـﺮ ﻳﺼــﻞ إﻠــﻰ ﺣـﻮاﻠﻲ ٢.٥٠م)  ،(٢٧ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ ﻳﺘﺒــﺎﻳﻦ
ٓ
اﻠﻌ ــﺮض ﻤ ــﻦ ﻤﻛ ــﺎن ٓﻻﺧ ــﺮ ﺣﺳ ــﺐ ﻧ ــﻮع اﻠﻣﺒﻨ ــﻰ ،ﻓﻔ ــﻲ اﻠﻣﻨﺷ ــﺎت اﻠﻣﺪﻧﻴ ــﺔ
ﻳﻛـﻮن ٔاﻘــﻞ ﻤﻣــﺎ ذﻜـﺮﻩ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون وﻳﺘـﺮاوح ﺑــﻴﻦ ٠.٤٢م إﻠــﻰ ٠.٥٢م وﻫــﻮ
ٓ
ﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ذراع واﺣﺪ ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﺷـﺎت اﻠﻌﺳـﻛﺮﻳﺔ إﻠـﻰ ١.٣٠م
ٔ
ٔ
ﻓـﻲ اﻻﺴـﻔﻞ وﻳــﺘﻗﻟﺺ إﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺑــﻴﻦ ٠.٤٢م و٠.٤٦م ﻓـﻲ اﻻﻋﻟـﻰ)  .(٢٨وﺑﻴﻨــﻣﺎ
ٔ
ٔ
ﺠﺎء اﻻرﺗﻔﺎع  -اﻠﺬي اﻫﻣﻞ اﺑﻦ ﺧﻟـﺪون ذﻜـﺮﻩ  -ﻤﺘﻐﻴـﺮا ﻤـﻦ ﻤﻨﻄﻗـﺔ ﻻﺧـﺮى،
ٔ
ﻓﻔـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب اﻻﻘﺼـﻰ ﻤـﺜﻼ ﻻ ﻳﺘﺟــﺎوز اﻠ ـ ٠.٧٠م) ٔ ،(٢٩اﻤـﺎ ﻓـﻲ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻓﻗــﺪ
ﺑﻗــﻲ ﺛﺎﺑﺘــﺎ ﻃﻴﻟ ــﺔ اﻠﻔﺘ ــﺮة اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﺑــﻴﻦ ٠.٨٢م و٠.٩٦م وﻫ ــﻮ ﻤــﺎ ﻳﻌ ــﺎدل
اﻠــﺬراﻋﻴﻦ)  ،(٣٠وﻫ ــﻲ ﻧﻔ ــﺲ ﻤﻗﺎﺴــﺎت اﻠﻌﻟ ــﻮ اﻠﻣﺳ ــﺘﺨﺪﻤﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﺗ ــﻨﺲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

* ﻘﺼ ــﺮ اﻠﻔﻟ ــﻮس)ﻏ ــﺮب اﻠﺟﺰاﺋ ــﺮ( ... " :وﻘﺼ ــﺮ اﻠﻔﻟ ــﻮس وإن ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ
ﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﻟﻬﺎ ﺴﻮر وﻫﻲ ﻠﻄﻴﻔﺔ ﺠﺪا ،وﺴﻮرﻫﺎ ﻤﻦ ﺗﺮاب ﻃﺎﺑﻴﺔ ." ...
* ﻤﺟﺎﻧ ــﺔ )ﺸ ــﺮق اﻠﺟﺰاﺋـ ــﺮ( ... " :وﻤﻨﻬ ــﺎ إﻠـ ــﻰ ﻤﺟﺎﻧ ــﺔ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ذات ﺴ ــﻮر ﻤـ ــﻦ
ﻃﺎﺑﻴﺔ ."...
* ﻃﺒﻨــﺔ )ﺸــﺮق اﻠﺟﺰاﺋــﺮ( ... ":وﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ ﻃﺒﻨــﺔ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻘﺪﻳﻣــﺔ  ...وﻠﻬــﺎ ﺴــﻮر
ﻤﻦ ﻃﺎﺑﻴﺔ ."...
ٔ
 اﺑــﻦ ﺣﻴـ ـﺎن )٣٣٧ﻫـ ـ ٤٦٩-ﻫـ ـ١٠٧٦- ٩٨٧/م( :ذﻜﺮﻫــﺎ اﺛﻨ ــﺎء ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋ ــﻦﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻄﻟﻴــﻮس)  " :(١١وﻘــﺎم ﻓــﻲ ذﻠــﻚ ٔاﻫ ــﻞ ﺑﻄﻟﻴــﻮس ﻜﺒ ــﺮى ﻤــﺪاﺋﻨﻬﻢ ...
وﻜـ ــﺎن ﺴـ ــﻮر ﻘﺼـ ــﺒﺘﻬﻢ إﻠـ ــﻰ ذﻠـ ــﻚ اﻠﻮﻘـ ــﺖ ﻤﺒﻨﻴـ ــﺎ ﺑﺘـ ــﺮب اﻠﻄﺎﺑﻴـ ــﺔ اﻠﻣـ ــﺮزوم
ﺑﺎﻠﻣﺪاوس ." ...
ٔ
 اﺑﻦ ﺣﻣﺎد )٦٢٦- ٥٤٨ﻫـ١٢٣٠- ١١٠٥/م(  :اﺸﺎر إﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ذﻜﺮﻩ ﻤﺪﻳﻨﺔﺻــﺒﺮة اﻠﺘــﻲ ﺴ ــﻣﺎﻫﺎ اﻠﻣﻨﺼــﻮرة )ﻘ ــﺮب ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ اﻠﻗﻴ ــﺮوان اﻠﺘﻮﻧﺳــﻴﺔ( اﻠﻣﺒﻨﻴ ــﺔ
ﺴ ــﻨﺔ ٣٣٤ﻫـ ـ٩٤٦- ٩٤٥/م ،ﺣﻴـ ــﺚ ﻘ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﺼ ـ ـ ــﺪد" :وﻓ ــﻲ ﺴـ ــﻨﺔ
٣٣٤ه ﺑﻨ ـ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺒﺮة  ...وﺑﻨ ـ ـ ــﻰ ﺴـ ـ ــﻮرﻫﺎ ﺑـ ـ ــﺎﻠﻄﻮاﺑﻲ وﺠﻌ ـ ـ ــﻞ ﻠﻬـ ـ ــﺎ ٔارﺑﻌـ ـ ــﺔ
) (١٢
ٔاﺑﻮاب"...
 اﻹدرﻳﺳ ــﻲ )٥١٠ﻫـ ـ١١٧/م(  :ذﻜﺮﻫ ــﺎ ﺑﺼ ــﻴﻐﺔ اﻠﺟﻣـ ــﻊ ﻃ ــﻮاﺑﻲ  ،وﺑﻣـ ــﺎدةﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻠﺘﺮاب) :(١٣
* ﻤ ـﺮاﻜﺶ )ﺠﻨــﻮب اﻠﻣﻐ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼ ــﻰ(  " :ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻤ ـﺮاﻜﺶ  ...وإﻧﻣــﺎ ﺑﻨﺎؤﻫ ــﺎ
ﺑﺎﻠﻄﻴﻦ ،واﻠﻄﻮب  ،واﻠﻄﻮاﺑﻲ اﻠﻣﻗﺎﻤﺔ ﻤﻦ اﻠﺘﺮاب ." ...
* ﻃﺒﻨﺔ  ... " :وﻋﻟﻴﻬﺎ ﺴﻮر ﻤﻦ ﺗﺮاب."...
 اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻠﻣﺮاﻜﺷﻲ )ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ٧١٢ه١٠٧٦/م( :ﺗﻛﻟ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﺴ ــﻮر ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ رﻘ ــﺎدة )ﻘ ــﺮب ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ اﻠﻗﻴ ــﺮوان اﻠﺘﻮﻧﺳ ــﻴﺔ( ﺑﻗﻮﻠـ ــﻪ:
"وﺑﻨﻰ زﻳﺎدة ﷲ ﺴﻮر ﻤﺪﻳﻨﺔ رﻘﺎدة ﺑﺎﻠﻄﻮب واﻠﻄﻮاﺑﻲ .(١٤ )" ...
ٔواﻫﻣـﻞ ذﻜﺮﻫـﺎ ﻜـﻞ ﻤـﻦ اﻠﺒﻛـﺮي وﺻـﺎﺣﺐ ﻜـﺘـﺎب اﻻﺴﺘﺒﺼـﺎر ،وﻘـﺪ ﻳﻛﻮﻧـﺎ ﻻ
ﻳﻔﺮﻘﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻠﻄﻮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎدﺗﻬﻣﺎ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻠﺘﺮاب.
 ٔاﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻠﺒﻛﺮي )٤٨٧ه١٠٩٤/م(  :ذﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺪن ﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺳﻮرﻫﺎاﻠﻣﻨﺟﺰ ﺑﺎﻠﻄﺎﺑﻴﺔ)  (١٥ﻤﺎ ﻳﻟﻲ:
* ﺴــﻴﺮت ﺴــﻮرﻫﺎ ﻤــﻦ ﻃﺎﺑﻴــﺔ وﻘــﺎل ﻋﻨﻬــﺎ ":ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺴ ــﺮت وﻫــﻲ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻜﺒﻴ ــﺮة
ﻋﻟﻰ ﺴﻴﻒ اﻠﺒﺤﺮ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺴﻮر ﻃﻮب ."...
*ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻓﻛــﺎن )ﻏـﺮب اﻠﺟﺰاﺋــﺮ( ﺴــﻮرﻫﺎ ﻤـﻦ ﻃﺎﺑﻴــﺔ وﻘــﺎل ﻋﻨـﻪ ﻃــﻮب":وﻋﻟــﻰ
ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻛﺎن ﺴﻮر ﻃﻮب وﺑﻬﺎ ﺠﺎﻤﻊ وﺣﻣﺎﻤﺎت."...
 ﺻــﺎﺣﺐ ﻜـﺘــﺎب اﻻﺴﺘﺒﺼــﺎر)ق٦.ﻫـ ـ١٢/م( :ﻘــﺎل ﻋــﻦ ﺴــﻮر ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻃﺒﻨــﺔاﻠ ـ ــﺬي ﻫ ـ ــﻮ ﻤ ـ ــﻦ ﻃﺎﺑﻴ ـ ــﺔ "وﻫ ـ ــﻲ ﻤﺪﻳﻨ ـ ــﺔ ﻜﺒﻴ ـ ــﺮة ﻘﺪﻳﻣ ـ ــﺔ ﻋﻟﻴﻬ ـ ــﺎ ﺴ ـ ــﻮر ﻤ ـ ــﻦ
ﻃﻮب.(١٦ )"...
 ﻋﺒـﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ ﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون  :ﻫــﻮ ٔاﻻ ﻜـﺜـﺮ اﻫﺘﻣﺎﻤــﺎ ﺑﻬــﺎ وﻘــﺪ ﺧﺼــﻬﺎ ﺑﺎﻠﻮﺻــﻒواﻠﺘﺤﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘﻪ وﺑﻴﻦ ﺗﻗﻨﻴﺔ اﺴﺘﺨﺪاﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺒﻨﺎء) .(١٧
وﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ٔاﻻوﺻﺎف زﻤﻨﻴﺎ ﻓﺈن ٔاﻘﺪم ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺴﺘﻌﻣﺎل ﻫـﺬﻩ اﻠﻣـﺎدة
اﻠﺒﻨﺎﺋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﻳﻌ ــﻮد ﻠﻟﻗ ــﺮن ٠٤ﻫـ ـ١٠/م ،ﺣﺳـ ــﺐ
ٔاﻘــﻮال ﻜــﻞ ﻤ ــﻦ اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ واﺑ ــﻦ ﺣﻣــﺎد واﺑــﻦ ﺣﻴ ــﺎن ،وﻤﺎزاﻠــﺖ ٔاﻤﺜﻟﺘﻬ ــﺎ
ٔ
ﻤﺟﺳـ ـ ــﺪة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻠﻛـﺜﻴ ـ ـ ــﺮ ﻤ ـ ـ ــﻦ ﻤ ـ ـ ــﺪن اﻠﻣﻐ ـ ـ ــﺮب اﻻوﺴ ـ ـ ــﻂ ﻜﻬﻨ ـ ـ ــﻴﻦ) ،(١٨
ٔ
وﺗﻟﻣﺳـ ـ ــﺎن)  ،(١٩وﺗـ ـ ــﻨﺲ )ﺗﺎﺴﺳـ ـ ــﺖ ﺴـ ـ ــﻨﺔ ٢٦٥ه٨٧٥/م()  ،(٢٠وﻤـ ـ ــﺪن
ٔ
اﻠﻣﻐ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼ ــﻰ ﻜﻣـ ـﺮاﻜﺶ وﻓـ ــﺎس واﻠﺮﺑ ــﺎط)  ،(٢١وﺴﺟﻟﻣﺎﺴ ــﺔ )ﺗﺎﺴﺳـ ــﺖ
ﺣــﻮاﻠﻲ ﺴــﻨﺔ ١٤٠ه٧٥٧/م()  (٢٢وﻏﻴ ــﺮﻫﻢ ﻜـﺜﻴــﺮ ،وﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣــﺪن ﺗﺒ ــﻴﻦ ٔان
ٔاﻘـﺪم اﺴـﺘﻌﻣﺎل ﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻠﻣﻐــﺮب ٔاﻻﻘﺼـﻰ ﻫـﻮ اﻠﻗـﺮن٢ه٨/م ،وﻓـﻲ اﻠﻣﻐــﺮب
ٔاﻻوﺴﻂ ﻫﻮ اﻠﻗﺮن ٣ه٩/م.
ٔ
وﻳﻌﺘﻗــﺪ ٔان ٔاﻻﻧﺪﻠﺳــﻴﻮن ﻳﻣﺜﻟــﻮن اﻠﻣﺼــﺪر اﻻﺴﺎﺴــﻲ ﻠﻗــﺪوﻤﻬﺎ إﻠــﻰ ﺑــﻼد
اﻠﻣﻐ ــﺮب ،ﺣﻴــﺚ اﺴ ــﺘﺨﺪﻤﻮﻫﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻣــﺪن اﻠﺘــﻲ اﺴ ــﺘﻗﺮوا ﻓﻴﻬ ــﺎ ،ﺛ ــﻢ

اﻧﺘﺷ ــﺮ اﺴـ ــﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ واﺴ ــﻌﺔ ﻤـ ــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻠـ ــﺒﻼد ﺣﺘـ ــﻰ ٔاﺻـ ــﺒﺤﺖ
اﻠﺘﻗﻨﻴ ــﺔ ٔاﻻﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻨ ــﺎء اﻠﻌﻣـ ــﺎرة اﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺧ ــﻼل اﻠﻗـ ـﺮﻧﻴﻦ
٥ﻫـ١١/م و٦ﻫـ١٢ /م) .(٢٣
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
ﻳﺘﻄﻟــﺐ اﻠﺒﻨ ــﺎء ﺑﻬــﺎ ﺗ ــﻮﻓﺮ ﻋــﺪة ﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ٔاﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺘﺮاﺑﻄ ــﺔ ﻫــﻲ اﻠﻗﺎﻠ ــﺐ
واﻠﺨﻟ ــﻴﻂ اﻠـ ــﺬي ﻳﻣ ـ ٔـﻼ داﺧﻟـ ــﻪ ّ
واﻠﻣﺮﻜـ ــﺰ اﻠـ ــﺬي ﻳـ ــﺪك ﺑ ــﻪ اﻠﺨﻟـ ــﻴﻂ واﻠﺒﻨـ ــﺎء
وﻤﺳــﺎﻋﺪﻳﻪ ،ووﺴــﺎﺋﻞ ٔاﺧ ــﺮى ﺗﺰﻳ ــﺪ وﺗــﻨﻗﺺ ﺣﺳــﺐ ﺧﺼﻮﺻ ــﻴﺎت اﻠﻣﻮﻘ ــﻊ
وﻜﺬا ﻤﺮاﺣﻞ اﻠﺒﻨﺎء واﻠﺘﻗﺎﻠﻴﺪ اﻠﻣﻄﺒﻗﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 - ١- ١اﻠﻗﺎﻠـ ــﺐ:

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٠

دراﺳﺎت

اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻏــﺮب اﻠﺟﺰاﺋــﺮ)  ،(٣١ﺑﻴﻨﻣــﺎ وﺻـﻞ إﻠــﻰ ٠.٧٥م ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ
ﻓﻲ اﻠﺟﺰاﺋﺮ) .(٣٢
وﻳﺘﺮﻜﺐ اﻠﻗﺎﻠﺐ ﻤﻦ ﻋﺪة ﻘﻄﻊ ٔاﻏﻟﺒﻬﺎ ﻤﺼﻨﻮع ﻤﻦ ﻤـﺎدة اﻠﺨﺷـﺐ ،وﺻـﻔﻬﺎ
اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﺑﻗﻮﻠ ــﻪ ”وﻤﻨﻬ ــﺎ اﻠﺒﻨــﺎء ﺑ ــﺎﻠﺘﺮاب ﺧﺎﺻــﺔ ﻳﺘﺨــﺬ ﻠﻬ ــﺎ ﻠﻮﺣ ــﺎن ﻤ ــﻦ
اﻠﺨﺷــﺐ ﻤﻗــﺪران ﻃــﻮﻻ وﻋﺮﺿــﺎ ﺑ ــﺎﺧﺘﻼف اﻠﻌــﺎدات ﻓــﻲ اﻠﺘﻗــﺪﻳﺮٔ ،واوﺴــﻄﻪ
ٔارﺑـﻊ ٔاذرع ،ﻓــﻲ ذراﻋـﻴﻦ ﻓﻴﻨﺼــﺒﺎن ﻋﻟـﻰ ٔاﺴــﺎس ،وﻘـﺪ ﺑﻮﻋــﺪ ﺑﻴﻨﻬﻣـﺎ ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ
ٔ
ﻳـ ـﺮاﻩ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻠﺒﻨ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺮض ٔاﻻﺴ ــﺎس ،وﻳﻮﺻـ ــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻣ ــﺎ ﺑـ ــﺎذرع ﻤـ ــﻦ
اﻠﺨﺷ ــﺐ ﻳ ــﺮﺑﻂ ﻋﻟﻴﻬـ ــﺎ ﺑﺎﻠﺤﺒ ــﺎل واﻠﺟ ــﺪر ،وﻳﺳ ــﺪ اﻠﺟﻬﺘ ــﺎن اﻠﺒﺎﻘﻴﺘ ــﺎن ﻤـ ــﻦ
ٓ
ذﻠــﻚ اﻠﺨ ــﻼء ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ ﺑﻟــﻮﺣﻴﻦ اﺧــﺮﻳﻦ ﺻــﻐﻴﺮﻳﻦ“)  ،(٣٣وﻳﻣﻛــﻦ ذﻜــﺮ ﻘﻄ ــﻊ
اﻠﻗﺎﻠﺐ ﺴﻮاء اﻠﺘﻲ ذﻜﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ٔاو ﻠﻢ ﻳﺬﻜﺮﻫﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ:
 -1اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر
) اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(

 -2اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر

1

3

4

) اﻟﺟﻬﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ (

-3اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر

2

)اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(

 -4اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر

8

)اﻟﺟﻬﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ(

5

 -5اﻷذرع اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ

 -6اﻷذرع اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣودﯾﺔ
 -7ﻋـﺻﻲ ﺷـد اﻟﺣﺑـل
 -8اﻟﻣﺛﺑﺗـ ـ ــﺎت

6

7
اﻟﺷﻛــل  : 02اﻷﺟ ـزاء اﻟﺗـﻲ ﯾﺗرﻛـب ﻣﻧﻬـﺎ ﻗﺎﻟـب ﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟطﺎﺑﯾـﺔ

ﻋﻦ MAUNIER (R ) : La Construction …, p.41 et BASAGANA(R)et SAYAD (A) : Habitat …, p.22 :

3
1

2

3

4
-1اﻟﻠوح اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر

-3ذراع أﻓﻘﻲ ﻋﻠوي ﺗﺎﺳﺎﻗﻠوت Tasaglut

 -2ذراع ﻋﻣودي ﺗﺎوﻗﻔت Tawaqaft

 -4ذراع أﻓﻘﻲ ﺳﻔﻠﻲ

اﻟﺷ ﻛــل  : 03اﻷﺟــزاء اﻟﺗـﻲ ﯾﺗرﻛـب ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻟـب ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر

* اﻠﻣﺜﺒﺘــﺎت ٔ :اﻫﻣﻞ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ذﻜﺮﻫﺎ وﻫﻲ ﻘﻄﻌﺔ ﺧﺷﺒﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻤﺜﻟﺜﺔ
ٔاو ﻤﺨﺮوﻃﻴـﺔ اﻠﺷـﻛﻞ ﺗﻮﺿـﻊ ﻓــﻲ اﻠﻣﻛـﺎن اﻠﻣﺘﺒﻗـﻲ ﻤــﻦ اﻠﺜﻗـﺐ اﻠﻣﻮﺠـﻮد ﻓــﻲ
ٔاﻻذرع ٔاﻻﻓﻗﻴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ وﺿ ــﻊ ٔاﻻذرع اﻠﻌﻣﻮدﻳ ــﺔ ،وﺗﺳ ــﺎﻋﺪ ﻋﻟ ــﻰ اﻠ ــﺘﺤﻛﻢ ﻓ ــﻲ
زﻳــﺎدة وإﻧﻗــﺎص ﻋ ــﺮض اﻠﻗﺎﻠــﺐ وذﻠــﻚ ﺑﺈدﺧﺎﻠﻬــﺎ ﺠﺰﺋﻴــﺎ ٔاو ﻜﻟﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻠﺜﻗــﻮب
اﻠﻣﺷﺎر ﻠﻬﺎ ﺴﺎﻠﻔﺎ.
* اﻠﺤﺒ ـ ــﺎل  :وﻫـ ــﻮ اﻠﻌﻨﺼـ ــﺮ اﻠﻮﺣﻴـ ــﺪ اﻠـ ــﺬي ﻻ ﻳﺼـ ــﻨﻊ ﻤـ ــﻦ اﻠﺨﺷـ ــﺐ ﺗﺘﺮﻜـ ــﺰ
وﻇﻴﻔﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ رﺑ ــﻂ ٔاﻻذرع اﻠﺨﺷ ــﺒﻴﺔ اﻠﻌﻣﻮدﻳ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﺑﻌﻀ ــﻬﻣﺎ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻋﻟ ــﻰ،
وﻠﺤﺳﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻠﺤﺒﻞ ﺣﻔﺮت ﺣﺰوز ﻋﻣﻴﻗﺔ ﻓﻲ ﻜـﻞ ذراع ﺧﺷـﺒﻲ ﻓـﻮق
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻠﻗﺎﻠ ــﺐ ﺑﻗﻟﻴ ــﻞ ،ﻠﻴﺰﻳــﺪ ﺴ ــﻣﻚ ﻫ ــﺬا اﻠﺟ ــﺰء ﻤــﻦ اﻠ ــﺬراع ٔاﻜـﺜ ــﺮ ﻓﻴﻣﻨ ــﻊ
اﻠﺤﺒـﻞ ﻤـﻦ اﻠﺨـﺮوج إﻠــﻰ ٔاﻻﻋﻟـﻰ ﺑﻌـﺪ رﺑﻄـﻪ ﻓــﻲ ﻤﻛﺎﻧـﻪ ،وﻳﺳـﻣﻰ ﻫـﺬا اﻠﺤﺒــﻞ
ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ﺴـﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺑ ِـﺈز ِﻳﻛ ْﺮ)  ،(٤١وﻳﻌــﻮض ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ﻓــﻲ
اﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺑﺬراﻋﻴﻦ ﺧﺷﺒﻴﻴﻦ ﻤﺜﻗﻮﺑﺎن ﻜﻣﺎ ﺴﺒﻗﺖ اﻹﺸﺎرة إﻠﻴﻪ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

* اﻠﻟﻮﺣﻴﻦ اﻠﺨﺷﺒﻴﻴﻦ اﻠﻛﺒﻴﺮﻳﻦ  :وﻫﻣـﺎ اﻠﻟﻮﺣـﺎن اﻠﻣﺤـﺪدان ﻠﻄـﻮل اﻠﻗﺎﻠـﺐ
وﻳﺜﺒﺘـﺎن ﺑﺷـﻛﻞ ﻤﺘـﻮازي ﻋﻟـﻰ اﻻﻤﺘـﺪاد اﻠﻄـﻮﻠﻲ ﻠﻟﺳـﻮر ،وﻳﺘﻛـﻮن ﻜـﻞ واﺣـﺪ
ﻤﻨﻬﻣ ــﺎ ﻤـ ــﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ٔاﻠـ ــﻮاح ﺧﺷـ ــﺒﻴﺔ ذات ﺴ ــﻣﻚ ﺻـ ــﻐﻴﺮ وارﺗﻔـ ــﺎع
ﻘﺼـﻴﺮ ﻓــﻮق ﺑﻌﻀــﻬﺎ ٔاﻓﻗﻴـﺎ ،وﺗﺷــﺪ ﺑﺜﻼﺛــﺔ ٔاو ٔارﺑﻌــﺔ ٔاﻠـﻮاح ﻤــﻦ ﻧﻔــﺲ ﺴــﻣﻛﻬﺎ
ٔواﻘﺼــﺮ ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺮﺗﺒــﺔ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻋﻣــﻮدي ،وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﺴــﻄﺢ ﺧــﺎرﺠﻲ
ﻏﻴـﺮ ﻤﺳــﺘﻮ ﺑﺳـﺒﺐ ﺑــﺮوز ٔاﻻﻠــﻮاح اﻠﻌﻣﻮدﻳـﺔ ،وﺴــﻄﺢ داﺧﻟـﻲ ﻤﺳــﺘﻮ ٔواﻤﻟــﺲ
ﻳﻣﻨ ــﻊ اﻠﺨﻟـ ــﻴﻂ ﻤـ ــﻦ اﻻﻠﺘﺼ ــﺎق ﺑ ــﻪ وﻳﺳـ ــﻬﻞ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ ﺴ ــﺤﺒﻬﺎ ﺑﻌـ ــﺪ ﺠﻔﺎﻓـ ــﻪ،
وﻳﺳ ـ ــﻣﻰ ﻜ ـ ــﻞ ﻠ ـ ــﻮح ﻤﻨﻬﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ـ ــﺔ اﻠﻗﺒﺎﺋ ـ ــﻞ ﺑـ ـ ــﺎﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻴ ـ ــﻮﻜـﻔﻴﻦ
 ،(٣٤ )Tiouqafineوﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺴﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻓﺮاون) .(٣٥
* اﻠﻟـﻮﺣﻴﻦ اﻠﺨﺷــﺒﻴﻴﻦ اﻠﺼــﻐﻴﺮﻳﻦ  :وﻫﻣــﺎ اﻠﻟﻮﺣــﺎن اﻠﻟــﺬان ﻳﺤــﺪدان ﻋــﺮض
اﻠﻗﺎﻠــﺐ وﻳﺳــﺪان اﻠﻔ ـﺮاغ اﻠﺟ ــﺎﻧﺒﻲ اﻠﻨــﺎﺗﺞ ﻋــﻦ ﺗﺜﺒﻴــﺖ اﻠﻟــﻮﺣﻴﻦ اﻠﺳــﺎﺑﻗﻴﻦ،
وﻳﺷ ـ ــﻛﻼن ﺑ ـ ــﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻗ ـ ــﺔ اﻠﻟ ـ ــﻮﺣﻴﻦ اﻠﻛﺒﻴ ـ ــﺮﻳﻦ ﻤ ـ ــﻊ ﺗﻐﻴﻴ ـ ــﺮ اﻠﻣﻗﺎﺴ ـ ــﺎت
ﻠﺘﺘﻨﺎﺴــﺐ ﻤــﻊ اﻠﻌــﺮض واﻠﻄــﻮل اﻠﻣﻄﻟــﻮب ،وﻳﻣــﺪد ارﺗﻔﺎﻋﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻠﻮﺴ ــﻂ
ٔاﻜـﺜــﺮ ﻤ ــﻦ ارﺗﻔ ــﺎع اﻠﻗﺎﻠــﺐ ﻠﻟﺤﺼ ــﻮل ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻗ ــﺒﺾ ﻳﺳ ـﻬﻞ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﻜﻴﺒﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﻤﻛﺎﻧﻬﻣـﺎ وﺴـﺤﺒﻬﻣﺎ ﻤﻨــﻪ ،ﻜﻣـﺎ ﻳﺘﻣﻴـﺰان ﺑــﻨﻔﺲ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻠﻟﻮﺣـﺎن اﻠﻛﺒﻴ ـﺮان
ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻠﺳ ــﻄﺢ اﻠﺨــﺎرﺠﻲ واﻠــﺪاﺧﻟﻲ ،وﻓــﻲ ﻏﺎﻠﺒﻴــﺔ ٔاﻻﺣﻴــﺎن ﻳﺳــﺘﻌﻣﻞ
ﻠــﻮح واﺣ ــﺪ ﻓﻗ ــﻂ ﻤﻨﻬﻣــﺎ ،ﻧﻈـ ـﺮا ﻠﻛــﻮن إﺣــﺪى اﻠﺟﻬﺘ ــﻴﻦ ﻤﺳــﺪودة ﺑ ــﺎﻠﺟﺰء
اﻠﻣﻨﺟــﺰ ﺴــﺎﺑﻗﺎ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻮر ،وﺗﺳــﻣﻰ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ﺴــﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺎﻠﺟﺒﻬــﺔ
ٔ
اﻻوﻠﻰ واﻠﺟﺒﻬﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ) .(٣٦
ٔ
* ٔاﻻذرع اﻠﺨﺷـ ــﺒﻴﺔ  :اﻜـﺘﻔـ ــﻰ اﺑـ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون ﺑ ــﺬﻜﺮﻫﺎ وﺗﻮﺿـ ــﻴﺢ ﻤﻛﺎﻧﻬ ــﺎ ﺑﺎﻧﻬـ ــﺎ
ﺗﺜﺒــﺖ ﻋﻣﻮدﻳ ــﺎ ﻤــﻊ اﻠﺳ ــﻄﺢ اﻠﺨــﺎرﺠﻲ ﻠﻟﻗﺎﻠــﺐ ،وﻠــﻢ ﻳﺒ ــﺮز ٔاﻧﻮاﻋﻬــﺎ وﻃﺮﻳﻗــﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺎﻠﺐ ،وﻫﻲ ﻋﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
 ٔاﻻذرع اﻠﻌﻣﻮدﻳ ـ ــﺔ :ﻳﺒﻟ ـ ــﻎ ﻋ ـ ــﺪدﻫﺎ ﺴـ ـ ــﺘﺔ ﻤﻮزﻋ ـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــﺪ ﻃﺮﻓ ـ ــﻲ اﻠﻟ ـ ــﻮﺣﻴﻦاﻠﺨﺷــﺒﻴﻴﻦ وﻓــﻲ ﻤﻨﺘﺼــﻔﻬﻣﺎ ،وﺗﺷــﺪﻫﻣﺎ إﻠــﻰ ﺑﻌﻀــﻬﻣﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺛﺎﺑــﺖ ﻓــﻼ

ﻳﻨﻔﺘﺤـﺎن وﻻ ﻳﻨﻐﻟﻗـﺎن ٔاﺛﻨـﺎء ﻤـﻞء اﻠﺤﻴـﺰ اﻠﻣﺤﺼـﻮر ﺑﻴﻨﻬﻣـﺎ ﺑـﺎﻠﺨﻟﻴﻂ ،ﻃﻮﻠﻬــﺎ
ﻳﻔـﻮق ﻃــﻮل اﻠﻟــﻮﺣﻴﻦ اﻠﺟــﺎﻧﺒﻴﻴﻦ ﺑﻗﻟﻴــﻞ ﻠﻴﺘﺳـﻨﻰ رﺑــﻂ ﻜــﻞ اﺛﻨــﺎن ﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ
ﺑﻌﻀـﻬﻣﺎ ﻓـﻲ ٔاﻻﻋﻟـﻰ ﺑﺎﻠﺤﺒـﺎل ،وﻫـﻲ ٔاﻘــﻞ ﺴـﻣﻛﺎ ﻓـﻲ ٔاﻻﺠـﺰاء اﻠﺳـﻔﻟﻴﺔ ﺣﺘــﻰ
ﻳﺳـﻬﻞ إدﺧﺎﻠﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻠﺜﻗــﺐ اﻠﻣﻮﺠــﻮد ﻓـﻲ ٔاﻻذرع ٔاﻻﻓﻗﻴــﺔٔ ،واﻜـﺜـﺮ ﺴــﻣﻛﺎ ﻓــﻲ
ٔاﻻﻋﻟــﻰ ﻠﺘﻣﻨــﻊ ﺻــﻌﻮد اﻠﺤﺒــﻞ اﻠ ـﺮاﺑﻂ ﺑــﻴﻦ اﻠــﺬراﻋﻴﻦ ،وﺗﺳــﻣﻰ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ
ﺴ ــﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ــﺔ َﺑﺘ ْﺎﻤ ْﻨ ُﻀ ـ ْ
ـﻮت)  ،(٣٧وﻓـ ــﻲ ﺑ ــﻼد اﻠﻗﺒﺎﺋـ ــﻞ ﺑ ــﺎﻠﺟﺰاﺋﺮ ﻳﺨﺘﻟ ــﻒ
ﺸﻛﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎ ذﻜﺮ ﺴﺎﺑﻗﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻘﻟﻴﻟﺔ اﻠﺳﻣﻚ ﻓﻲ ٔاﻻﻋﻟﻰ وﻤﺤﻔﻮرة ﻓـﻲ وﺴـﻄﻬﺎ
ﻃﻮﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ ٔاﻻﺴ ــﻔﻞ ﺣﺘــﻰ ﻳ ــﺘﻢ رﺑﻄﻬــﺎ ﺑـ ٔ
ـﺎﻻذرع ٔاﻻﻓﻗﻴــﺔ اﻠﻌﻟﻮﻳــﺔ واﻠﺳ ــﻔﻟﻴﺔ،
وﺗﺳﻣﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎوﻘﻔﺖ .(٣٨ ) Tawqaft
 ٔاﻻذرع ٔاﻻﻓﻗﻴــﺔ :ﻳﻗــﺪر ﻋــﺪدﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛــﺔ ﺗﻮﺿــﻊ ﻓــﻮق اﻠﺳــﻮر ﻤﺒﺎﺸــﺮة وﻃﻮﻠﻬــﺎﻳﻔـ ــﻮق ﻋـ ــﺮض اﻠﻗﺎﻠـ ــﺐ ،وﺴـ ــﻣﻛﻬﺎ واﺣ ــﺪ ﻤـ ــﻊ وﺠـ ــﻮد ﺛﻗﺒـ ــﻴﻦ ﻃـ ــﻮﻳﻟﻴﻦ ﻓ ــﻲ
اﻠﺟ ـ ٔﺰاﻳﻦ اﻠﺟــﺎﻧﺒﻴﻴﻦ اﻠﺒــﺎرزﻳﻦ ﻤﻨﻬــﺎ ﺧــﺎرج اﻠﻗﺎﻠــﺐ ،وﻫــﺬان اﻠﺜﻗﺒــﺎن ﻜﺎﻓﻴــﺎن
ﻹدﺧـﺎل ٔاﻻذرع اﻠﻌﻣﻮدﻳـﺔ ٔواﻜـﺜـﺮ ﺣﺘـﻰ ﻳﺘﺳـﻨﻰ اﻠﺰﻳـﺎدة واﻠﺘﻗﻟﻴـﻞ ﻤـﻦ ﻋــﺮض
اﻠﺳ ــﻮر وﺗﺜﺒﻴـ ــﺖ اﻠﻟـ ــﻮﺣﻴﻦ اﻠﺨﺷ ـ ـﺒﻴﻴﻦ اﻠﺟـ ــﺎﻧﺒﻴﻴﻦ ﻓـ ــﻲ وﺿـ ــﻊ واﺣـ ــﺪ ﻤـ ــﻦ
ٔاﻻﺴـﻔﻞ .ﺑﻴﻨﻣــﺎ اﻧﻔـﺮدت ﺑــﻼد اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ﺑﻮﺠــﻮد ﺴـﺘﺔ ٔاذرع ٔاﻓﻗﻴــﺔ ،ﺛﻼﺛـﺔ ﻤﻨﻬــﺎ
ﺗﻮﺿــﻊ ٔاﺴ ــﻔﻞ اﻠﻗﺎﻠ ــﺐ ﻓــﻮق اﻠﺳ ــﻮر ﻤﺒﺎﺸ ــﺮة ﺸــﻛﻟﻬﺎ ﺑﺳ ــﻴﻂ وﻏﻴ ــﺮ ﻤﺜﻗﻮﺑ ــﺔ
وﺴﻣﻛﻬﺎ ﻳﺳﺎوي اﻠﻔﺮاغ اﻠﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺣﻔـﺮ ٔاﻻذرع اﻠﻌﻣﻮدﻳـﺔ ﻓـﻲ ٔاﻻﺴـﻔﻞ وﻫـﻮ
ﻤ ـ ــﺎ ﻳﺳ ـ ــﻣﺢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻊ ﺑﻌ ـ ــﺾ ،واﻠﺜﻼﺛ ـ ــﺔ ٔاﻻﺧ ـ ـﺮى ﻤﺜﻗﻮﺑ ـ ــﺔ اﻠﻄـ ـ ــﺮﻓﻴﻦ
وﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻠــﺮﺑﻂ ٔاﻻذرع اﻠﻌﻣﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﻋﻟــﻰ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إدﺧــﺎل اﻠﺟــﺰء
اﻠﻌﻟ ــﻮي ﻤﻨﻬــﺎ داﺧ ــﻞ اﻠﺜﻗــﺐ وﺗﺳــﺘﻌﻣﻞ ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﻠﺤﺒــﻞ اﻠــﺬي ﺴ ــﻴﺬﻜﺮ
ﻻﺣﻗــﺎ ،وﺗﺳ ــﻣﻰ ﻫ ــﺬﻩ ٔاﻻﺧﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﻗﺒﺎﺋ ــﻞ ﺑ ــﺎﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎﺴ ــﺎﻘﻟﻮت
 (٣٩ )Tasaglutوﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺴﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ْ ْ
ﺑﺎﻠﺷ ْﻛﻞ) .(٤٠
،

 ن ا ر
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٢١

دراﺳﺎت

* ﻋﺼــﺎ ﺸــﺪ اﻠﺤﺒــﻞ  :ﺗﺘﻣﺜــﻞ ﻓــﻲ ﻋﺼــﻲ ﺧﺷــﺒﻴﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴــﺔ ﻘﻟــﻴﻼ ﺗﻮﺿــﻊ ﺑــﻴﻦ
اﻠﺤﺒــﻞ اﻠﻣ ــﺰدوج اﻠــﺬي ﻳﺷ ــﺪ اﻠ ــﺬراﻋﻴﻦ اﻠﺨﺷــﺒﻴﻴﻦ اﻠﻌﻣ ــﻮدﻳﻴﻦ ﻓﺘﺘﺷ ــﻛﻞ
ﺿﻔﻴﺮة ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺣﺳﻦ ﺸﺪ ﻫﺬا اﻠﺤﺒﻞ ،وﺗﺳﻣﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﺼـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗـﺔ
ﺴﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ِﺑﺘ ْﻴﻣ ُﺮو ْت) .(٤٢
ُ - ٢- ١اﻠﻣـﺮ ِﻜــﺰ:
ﺗﺳــﻣﻴﺘﻪ ٔاوردﻫــﺎ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘــﻪ ،وذﻜ ــﺮﻩ اﺑــﻦ ﺣﻴ ــﺎن ﺑﺎﺴ ــﻢ
اﻠﻣ ــﺪوس وﺠﻣﻌ ــﻪ ﻤ ــﺪاوس)  ،(٤٣وﻓـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ ﺴ ــﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓﻴﺳـ ــﻣﻰ
َﺑﺘ ْﻗ ُﺒ ْ
ـﻮت)  .(٤٤ﺗﺘﻣﺜــﻞ وﻇﻴﻔﺘـﻪ ﻓــﻲ دك اﻠﺨﻟـﻴﻂ اﻠــﺬي ﻳﻮﺿـﻊ داﺧــﻞ اﻠﻗﺎﻠــﺐ
ﺑـﻴﻦ اﻠﺤــﻴﻦ ٓ
واﻻﺧــﺮ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﺪاﺧﻞ ﻤﻛﻮﻧﺎﺗـﻪ ﻓــﻲ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻠــﺒﻌﺾ وﻳﺘﻣﺎﺴــﻚ
" ...ﺛــﻢ ﻳﻮﺿــﻊ ﻓﻴــﻪ اﻠﺘ ـﺮاب ﻤﺨﻟﻄــﺎ ﺑــﺎﻠﻛﻟﺲ ُوﻳﺮﻜــﺰ ﺑ ــﺎﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﻣﻌــﺪة ﺣﺘــﻰ
ٔ
ﻳﻨﻌﻢ رﻜﺰﻩ وﻳﺨﺘﻟﻂ اﺠﺰاؤﻩ.(٤٥ )"...
وﻫــﻮ ﻤــﻦ اﻠﻗﻄــﻊ اﻠﻀ ــﺮورﻳﺔ ﻠﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﺘﻗﻨﻴ ــﺔ ﻤﺼــﻨﻮع ﻤــﻦ ﻤ ــﺎدة
اﻠﺨﺷــﺐ وﻤﻗﺳ ــﻢ إﻠ ــﻰ ﻘﺳــﻣﻴﻦ ،ﻘﺳ ــﻢ ﺴ ــﻔﻟﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋ ــﻦ ﻜـﺘﻟ ــﺔ ﺧﺷ ــﺒﻴﺔ،
ﻳﺜﺒـﺖ ﻋﻟـﻰ ﺴـﻄﺤﻬﺎ ذراع ﺧﺷـﺒﻴﺔ ﻃﻮﻳﻟـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻳﻛـﻔـﻲ ﻻﺴـﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻓـﻲ وﺿـﻌﻴﺔ
اﻠﻮﻘــﻮف ﺣﺘ ــﻰ ﺗﻛ ــﻮن ﻘ ــﻮة دﻓﻌ ــﻪ إﻠــﻰ ٔاﺴ ــﻔﻞ ٔاﻜﺒ ــﺮ ﻓﺘ ــﺰداد ﻓﻌﺎﻠﻴﺘ ــﻪ ٔاﻜـﺜ ــﺮ.
وﻳﺘﻣﻴــﺰ ﻋﻨﻬــﺎ اﻠﻣﺳــﺘﻌﻣﻞ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻓﻬــﻮ ﻤﺨﺘﻟــﻒ ﻓــﻲ ﺸــﻛﻟﻪ وﺠــﺎء
ﻋﻟــﻰ ﻧ ــﻮﻋﻴﻦ ،اﻠﻨــﻮع ٔاﻻول ذو ذراع ﻃﻮﻳ ــﻞ وﻜـﺘﻟــﺔ ﺸ ــﺒﻪ داﺋﺮﻳــﺔ وﻤﺼ ــﻨﻮع
ٔ
ﻜﻟـ ــﻪ ﺑﻗﻄﻌـ ــﺔ ﺧﺷـ ــﺒﻴﺔ واﺣـ ــﺪة وﻳﺳـ ــﻣﻰ ﺑـ ــﺎدﺑﻮز  ،(٤٦ )Adebbuzواﻠﻨـ ــﻮع
اﻠﺜ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ ذو ذراع ﻘﺼ ـ ـ ـ ــﻴﺮ وﻜـﺘﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــﺒﻪ ﻤﺜﻟﺜ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳﺳـ ـ ـ ــﻣﻰ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺘﺎﻤﺎدازت
.(٤٧ )Tamaddazt
ﻋن:
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اﻟﻣرﻛــز ﻓﻲ ﺑـــﻼد اﻟﻘﺑﺎﺋـــل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
اﻟﺷﻛــل ّ : 04

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 - ٣- ١اﻠﺨﻟﻴ ـ ــﻂ:
ٔ
ﻳﻛـﺘﻔﻲ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻧﻪ ﺧﻟﻴﻂ ﻤﻦ اﻠﺘﺮاب واﻠﻛﻟﺲ ،ﻠﻛﻦ
اﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﺘﻲ اﻋﺘﻣﺪت ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺘﻲ ﻤﺎزال ٔاﻫﻟﻬﺎ ﻳﺤﻔﻈﻮن ﻫﺬﻩ
اﻠﺤﺮﻓﺔ ﻜﺳﻛﺎن اﻠﻣﺪن اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻﻘﺼﻰ اﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻨﻪ
ﺑﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاب ﻤﺨﻟﻮط ﻤﻊ اﻠﺟﻴﺮ وﻃﺤﻴـﻦ ٓاﻻﺠﺮ وﻜﺳﺮ اﻠﺤﺟﺎرة
ﻳﻀﺎف ﻠﻬﺎ ﻜﻣﻴﺔ ﻘﻟﻴﻟﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﺎء) ٔ (٤٨واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻮض اﻠﺘﺮاب ﺑﺎﻠﺮﻤﻞ) ، (٤٩
ٔ
ٔ
او ﻳﻛﻮن اﻠﺘﺮاب ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺣﺼﻮي)  ،(٥٠واﻓﻀﻞ ﺗﺮﻜﻴﺐ ﻠﻟﺘﺮاب
اﻠﻣﺪﻜﻮك اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻗﻨﻴﺔ اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ ﻳﺘﻛﻮن ﻤﻦ  %١٥- ٠ﻤﻦ اﻠﺤﺼﻰ
و %٥٠ – ٤٠ﻤﻦ اﻠﺮﻤﻞ ،و %٣٥- ٢٠ﻤﻦ اﻠﻐﺮﻳﻦ ،و %٢٥- ١٥ﻤﻦ
اﻠﻄﻴﻦ)  ،(٥١وﺗﻀﺎف ﻠﻬﺬا اﻠﺘﺮﻜﻴﺐ ﻜﻣﻴﺎت ﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻤﻦ ﻤﻮاد ٔاﺧﺮى ﻤﻨﻬﺎ
اﻠﺟﻴﺮ اﻠﺬي ﺗﺘﺮاوح ﻧﺳﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﻂ ﺑﻴﻦ .(٥٢ )%٦.٠٠- ٢.٥٠
وﻳﺘﻣﻴﺰ اﻠﺘﺮاب اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻠﺨﻟـﻴﻂ ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋـﻪ ﻋﻟـﻰ ﻜﻣﻴـﺔ ﻜﺒﻴـﺮة ﻤـﻦ
اﻠﻛﻟ ــﺲ ،وﻓــﻲ ﺣﺎﻠــﺔ ﻘﻟﺘ ــﻪ ﻓﻴــﻪ ﻳﻀــﺎف ﻠ ــﻪ اﻠﺟﻴ ــﺮ)  ،(٥٣واﻠﺘ ـﺮاب اﻠﻣﻨﺎﺴ ــﺐ
ﻠﻼﺴــﺘﻌﻣﺎل ذو ﻠ ــﻮن ٔاﺻ ــﻔﺮ ﻳﻣﻴ ــﻞ إﻠــﻰ اﻻﺣﻣـ ـﺮار ﻳﺳــﻣﻰ ﻓ ــﻲ ﺑﻌــﺾ ﻤ ــﺪن
ٔ
اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻻﻘﺼ ــﻰ ﺑ ــﺎﻠﺤﻣﺮي) ٔ ،(٥٤اﻤ ــﺎ ﺗﺮﻜﻴﺒـ ــﻪ ﻓﻬـ ــﻮ ذو ﺣﺒﻴﺒ ــﺎت ﻤﺘﻮﺴ ــﻄﺔ
ﺗﻣﻴﻞ ﻘﻟﻴﻼ إﻠﻰ اﻠﺨﺷﻮﻧﺔ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻟﻰ ﻜﻣﻴﺔ ﻘﻟﻴﻟﺔ ﻤـﻦ اﻠﺮﻤـﻞ وﻠـﺰج ﻧﻮﻋـﺎ

ﻤـﺎ ،وﺑﻣﺰﺠـﻪ ﺑﺎﻠﻣـﺎء ﺗﻨـﺘﺞ ﻃﻴﻨـﺔ ﻘﻟﻴﻟــﺔ اﻠﻣﺮوﻧـﺔ ،ﻠﻛﻨﻬـﺎ ﺗﻣﻴـﻞ إﻠـﻰ اﻠﺘﻣﺎﺴــﻚ
دون ﺗﻔﺘﺖ) .(٥٥
وﻤﻦ ﺧﻼل ﻤﺎ ذﻜﺮ ﻓﺈن اﻠﺨﻟﻴﻂ ﻳﺘﺮﻜﺐ ﻤﻦ اﻠﺘﺮاب ﻜﻣﺎدة ٔاﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻏﺎﻠﺒﺔ وﺗﻀﺎف ﻠﻪ ﻤﻮاد ٔاﺧﺮى ﺗﺰﻳﺪ ﻤﻦ ﻓﺎﻋﻟﻴﺘﻪ اﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )
ﻘﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺘﺒﻦ ٔ
واﻻﻋﺷﺎب( ٔاو اﻠﺨﺷﺐ اﻠﻣﺤﺮوق اﻠﺬي ﻳﺳﺎﻋﺪ
ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻣﺎﺴﻚ اﻠﺳﺮﻳﻊ ﻠﻟﺨﻟﻴﻂ)  ،(٥٦وﻤﻨﻬﺎ اﻠﻄﻴﻦ اﻠﻐﺮﻳﻨﻲ ورﻤﺎل اﻠﻮدﻳﺎن
ٔ
واﻠﺤﺼﻰ ،اﻠﺘﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻗﻟﻴﻞ ﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻻﻧﻛﻣﺎش ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺮاب ﺑﻌﺪ
ٔ
اﻠﺘﺟﻔﻴﻒ وﺗﺰﻳﺪ ﻤﻦ ﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﻣﻮاد اﺛﻨﺎء دﻜﻬﺎ)  ،(٥٧وﻳﻀﺎف ﻠﻪ ﻜﺬﻠﻚ
اﻠﺟﻴﺮ اﻠﺬي ﻳﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ رﺑﻂ ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻤﻮاد اﻠﺨﻟﻴﻂ إﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ دﻜﻬﺎ
ّ
ﺑﺎﻠﻣﺮﻜﺰ ،وﻳﺘﺳﺮب اﻠﺳﺎﺋﻞ ﻤﻨﻪ ٔاﺛﻨﺎء اﻠﺪك إﻠﻰ ٔاﻻﺴﻄﺢ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﻗﺎﻠﺐ
ٔ
ﻓﻴﺷﻛﻞ ﻃﺒﻗﺔ ﺴﻄﺤﻴﺔ رﻘﻴﻗﺔ ﻜـﺜﻴﺮة اﻠﺼﻼﺑﺔ ،ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺠﺰاء
ٔ
ٓ
اﻠﻣﺮﻜﺰﻳﺔ ﻤﻦ اﻠﺳﻮر ﻤﻦ اﻠﺘﻔﺘﺖ واﻠﺘﺎﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﻌﻮاﻤﻞ
اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ) .(٥٨
ٔ
ٔ
وﻳﻛﻮن ﻫﺬا اﻠﺨﻟﻴﻂ اﻜـﺜﺮ ﻓﻌﺎﻠﻴﺔ واﺸﺪ ﻤﻗﺎوﻤﺔ ﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺘﻌﺮﻳﺔ ﻜﻟﻣﺎ
زادت ﻜﻣﻴﺔ اﻠﺟﻴﺮ اﻠﻣﻀﺎﻓﺔ ﻠﻟﻄﻴﻨﺔ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ٔاو ﻜﻣﻴﺔ اﻠﻛﻟﺲ
ٔ
اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﻓﻲ اﻠﻄﻴﻦ ذاﺗﻬﺎ)  ،(٥٩وﻫﻲ اﻠﻄﺮﻳﻗﺔ اﻠﺘﻲ ﻠﺟﺎ إﻠﻴﻬﺎ اﻠﻣﺮاﺑﻄﻮن
ٔ
ﻠﺘﻗﻮﻳﺔ اﺴﻮارﻫﻢ)  ،(٦٠ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﻢ اﻠﻣﻮﺣﺪون اﻠﺬﻳﻦ ﺗﻣﻴﺰت ﻤﺒﺎﻧﻴﻬﻢ
ٔ
اﻠﻣﺘﺎﺧﺮة ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺳﺒﺔ اﻠﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻜﻴﺐ اﻠﺨﻟﻴﻂ ،ووﺻﻟﻮا إﻠﻰ درﺠﺔ
ﻜﺒﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺼﻼﺑﺔ ﻤﺜﻟﻣﺎ ﻫﻮ ﻤﺟﺳﺪ ﻓﻲ ٔاﺴﻮار ﻤﺪﻳﻨﺔ رﺑﺎط اﻠﻔﺘﺢ
وﻤﺮاﻜﺶ) .(٦١
وﻫﺬا اﻠﺘﺮﻜﻴﺐ ﻫﻮ ٔاﻻ ﻜـﺜﺮ اﺴﺘﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻠﻣﺪن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﺘﻲ
ٓ
اﺴﺘﺨﺪﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻗﻨﻴﺔ اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻠﻮﻘﺖ ﻜﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﻨﺷﺎت
ﺗﻨﺟﺰ ﺑﺨﻟﻴﻂ ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻘﻟﻴﻼ ﻋﻣﺎ ذﻜﺮ ﺴﺎﺑﻗﺎ ،وﺣﺳﺐ ﺑﻌﺾ اﻠﺪراﺴﺎت
اﻠﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺧﺼﺖ ﺑﻬﺎ ﻤﺪن ٔاﻧﺪﻠﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛﻦ ﺣﺼﺮ ٔاﻧﻮاﻋﻪ ﻓﻲ
ﺛﻼﺛﺔ ،ﻜﻟﻬﺎ ﺗﺘﻣﻴﺰ ﺑﻮﺠﻮد اﻠﺘﺮاب ﻜﻣﺎدة ٔاﺴﺎﺴﻴﺔ وﺗﺨﺘﻟﻒ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻠﻣﻮاد اﻠﻣﻀﺎﻓﺔ وﻫﻲ) :(٦٢
* ﺧﻟﻴﻂ ﺗﺮاﺑﻲ :ﻳﺘﻣﻴﺰ ﺑ ﻮﺠﻮد ﻤﺎ ﻧﺳﺒﺘﻪ  %٧٥ﻤﻦ اﻠﻣﻮاد اﻠﺪﻘﻴﻗﺔ ذات
ﺴﻣﻚ ٔاﻘﺼﺎﻩ ٢ﻤﻟﻢ ،ﻤﻨﻬﺎ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ  %٤٠ﺴﻣﻛﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺟﺎوز ٠.٥ﻤﻟﻢ،
وﻜﻣﻴﺔ اﻠﺟﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻘﻟﻴﻟﺔ .
ٔ
* ﺧﻟﻴﻂ ﻤﻼﻃﻲ :ﻳﺘﺮﻜﺐ ﻤﻦ ﻤﻮاد اﻜﺒﺮ ﻤﻦ اﻠﺳﺎﺑﻖ )ﺸﻈﺎﻳﺎ ،ﺣﺟﺎرة
ﺻﻐﻴﺮة ،ﻘﻄﻊ ﺣﺟﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻜﻟﺳﻴﺔ( وﻫﻮ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻗﺎوﻤﺔ ﻠﻟﻌﻮاﻤﻞ
اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻳﺘﻣﻴﺰ ﺑﻟﻮﻧﻪ اﻠﺮﻤﺎدي اﻠﻐﺎﻤﻖ.
* ﺧﻟﻴﻂ ﺣﺟﺮي :ﻳﺤﺘﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻜﻴﺒﻪ ﻋﻟﻰ ﻘﻄﻊ ﺣﺟﺮﻳﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻤﺼﻗﻮﻠﺔ
ﻳﺼﻞ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﻂ ٔاﺣﻴﺎﻧﺎ إﻠﻰ اﻠﺜﻟﺜﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻠﺤﺟﺎرة
اﻠﺼﻐﻴﺮة واﻠﺮﻤﻞ واﻠﺟﻴﺮ.
 - ٤- ١اﻠﺒﻨﺎء وﻤﺳﺎﻋﺪﻳﻪ:
وﻫ ــﻢ ٔاﻻﺸ ــﺨﺎص اﻠﻣﻛﻟﻔ ــﻴﻦ ﺑﺘﺮﻜﻴ ــﺐ اﻠﻗﺎﻠ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻤﻮﺿ ــﻌﻪ اﻠﻣﻗﺼ ــﻮد
وإﻋـﺪاد اﻠﺨﻟــﻴﻂ وﻧﻗﻟــﻪ ﺛـﻢ ﺗﻔﺮﻳﻐــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻛﺎﻧــﻪ ودﻜـﻪ ،وﻜﻟﻬــﻢ ﻳﻌﻣﻟــﻮن ﺗﺤــﺖ
إﺸ ـﺮاف اﻠﺒﻨ ــﺎء اﻠــﺬي ﻳﺳــﻣﻴﻪ اﺑ ــﻦ ﺧﻟــﺪون ﺑــﺎﻠﻄﻮاب)  ،(٦٣وﻳﺳــﻣﻰ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
ﺴﻛﻮرة اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻠﺮﻜ ْﺎز) .(٦٤
 - ٥- ١وﺴﺎﺋﻞ ٔاﺧﺮى:
ﺗﺘﻣﺜ ــﻞ ﻓـ ــﻲ وﺴ ــﺎﺋﻞ ﻧﻗـ ــﻞ اﻠﻣـ ــﻮاد ٔاﻻوﻠﻴ ــﺔ إﻠـ ــﻰ ﻤﻛﺎﻧﻬ ــﺎ ٔ
ﻜﺎﻻ ﻜﻴـ ــﺎس ٔاو
اﻠﻗﻔﻒ ،وﻤﻌﺪات ﻤﺰج اﻠﺨﻟﻴﻂ وﻧﻗﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺪادﻩ إﻠـﻰ ﻤﻛﺎﻧـﻪ ،وﻳﻀـﺎف ﻠﻬـﺎ
ٔاﻳﻀــﺎ وﺴ ــﺎﺋﻞ ٔاﺧ ــﺮى ﻠﺮﻓ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻠﺨﻟــﻴﻂ إﻠ ــﻰ ٔاﻻﻤ ــﺎﻜﻦ اﻠﻌﺎﻠﻴــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻮر
ﻜﺎﻠﺳﻟﻢ اﻠﺨﺷﺒﻲ ٔاو اﻠﺼﻗﺎﻠﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻠﻟﺼﻌﻮد ﻋﻟﻴﻬﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٢

دراﺳﺎت

 -٢ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
 - ١- ٢ﺑﻨﺎء ٔاﻻﺴﺲ ٔ
واﻻﺠﺰاء اﻠﺳﻔﻟﻰ ﻤﻦ اﻠﺳﻮر:
ٔ
ﻘﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻤﺎدة اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﻧﺟﺎز اﺴـﺎس ﻋﻟـﻰ ﻋﻣـﻖ ٠.٥٠
م ﺑﺤﺟــﺎرة ﻏﻴــﺮ ﻤﻨﺘﻈﻣــﺔ اﻠﺷــﻛﻞ ﻤﺘﻣﺎﺴــﻛﺔ ﻤــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑﻛﻣﻴــﺔ ﻜﺒﻴ ــﺮة ﻤــﻦ
اﻠﻣـﻼط ﺛــﻢ ﻳﺘﺒـﻊ ﺑﺒﻨــﺎء ﺴـﻮر ٔاﻘــﻞ ﺴـﻣﻛﺎ ﺑﻣــﺎدة اﻠﺤﺟـﺎرة إﻠــﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻳﺘ ـﺮاوح
ٔ
ﺑــﻴﻦ ٠.٢٠م و  ٠.٥٠م)  ، (٦٥ﻠﺤﻣﺎﻳــﺔ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺳــﻔﻟﻴﺔ ﻠﻟﺳــﻮر ﻤــﻦ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ
اﻠﻣﺎء اﻠﺬي ﻳﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻤﺎدة اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ ﺑﻣﺮور اﻠﺰﻤﻦ.

وﻳﺮﻜﺰ ﺑﺎﻠﻣﺮاﻜﺰ إﻠﻰ ٔان ﻳﻨﺪﻤﺞ داﺧﻞ ﺑﻌﻀﻪ ،وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ٔاﻫﻣﻴﺔ اﻠﺘﺮﻜﻴﺰ
ﻓﻲ اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻜﺬﻠﻚ ﻋﻟﻰ دﻓﻊ ﻜﻣﻴﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺨﻟﻴﻂ
ً
واﺣﺘﻮاء ﻠﻣﺎدة اﻠﺟﻴﺮ إﻠﻰ ﺠﻮاﻧﺐ اﻠﻗﺎﻠﺐ ،ﻓﺘﺘﺷﻛﻞ ﻃﺒﻗﺔ
ٔاﻻ ﻜـﺜﺮ ﺑﻟﻼ
ٔ
ﺧﺎرﺠﻴﺔ ٔاﻜـﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻤﻦ اﻻﺠﺰاء اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﺳﻮر ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺘﻪ
ٔ
ٔ
اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻤﻞ اﻠﺘﻌﺮﻳﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ)  .(٧٣ﺛﻢ ﺗﻀﺎف ﻃﺒﻗﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ
اﻠﺨﻟﻴﻂ وﺗﺪك ﺑﻨﻔﺲ اﻠﻄﺮﻳﻗﺔ ،وﻃﺒﻗﺔ ﺛﺎﻠﺜﺔ وﺗﺪك وﻫﻛﺬا إﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ
اﻤﺘﻼء اﻠﻗﺎﻠﺐ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺮك ﻠﻴﺘﺼﻟﺐ ﻘﻟﻴﻼ وﻳﺘﻣﺎﺴﻚ ،وﺗﻨﺰع ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻘﻄﻊ
اﻠﻗﺎﻠﺐ وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺟﺎﻧﺐ اﻠﺟﺰء اﻠﺬي ﺗﻢ إﻧﺟﺎزﻩ ﺑﻌﺪ اﻠﺘﺨﻟﻲ ﻋﻦ ٔاﺣﺪ
اﻠﻟﻮﺣﻴﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮﻳﻦ ﺑﺳﺒﺐ وﺠﻮد ﺠﺰء ﻤﻦ اﻠﺳﻮر  ،وﻳﻣﺮ ﺑﻨﻔﺲ
اﻠﺨﻄﻮات اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ وﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻠﻌﻣﻞ ٔاﻓﻗﻴﺎ إﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻤﺘﺪاد اﻠﻄﻮﻠﻲ
ﻠﻟﺳﻮر  ،وﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ ﻳﺷﺮع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺴﻄﺮ ٓاﺧﺮ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻠﻌﻣﻮدي
ﻠﻟﺳﻮر ٔ
وﻳﺒﺪا ﻤﻦ ﻤﻛﺎن اﻻﻧﻄﻼق ٔﻻﻧﻪ ﻳﻛﻮن ﻘﺪ ﺗﺼﻟﺐ وﺗﻣﺎﺴﻚ،
وﻳﺳﺘﻣﺮ اﻠﻌﻣﻞ ٔاﻓﻗﻴﺎ وﻋﻣﻮدﻳﺎ وﻜﻟﻣﺎ زاد اﻠﻌﻟﻮ اﺣﺘﺎج اﻠﺒﻨﺎءون ﻻﺴﺘﻌﻣﺎل
ٔ .
اﻠﺳﻟﻢ ﻠﺮﻓﻊ اﻠﺨﻟﻴﻂ إﻠﻰ اﻻﻋﻟﻰ
اﻷوداﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2006

ﻣن ﺳور اﻟطﺎﺑﯾﺔ

اﻟﺻورة  : 03طرﯾﻘﺔ ﻣلء اﻟﻘﺎﻟب
ودك اﻟﺗراب اﻟﻣدﻛوك داﺧﻠﻪ

وﻠﺘﻣﺘﻴﻦ اﻠﺳﻮر اﻠﻣﻨﺟﺰ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺘﻗﻨﻴﺔ ٔاﻜـﺜﺮ ﻳﻀﺎف ﻠﻟﺨﻟﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻠﺤﻴﻦ
ٓ
واﻻﺧﺮ ﻘﻄﻊ ﺧﺷﺒﻴﺔ ﻃﻮﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺟﺎوز ﻋﺮض اﻠﺳﻮر وﻘﻟﻴﻟﺔ اﻠﺳﻣﻚ،
وﻘﻄﻊ ٔاﺧﺮى ﻃﻮﻳﻟﺔ ﻤﺳﺘﻗﻴﻣﺔ ٔاو ﻤﻟﺘﻮﻳﺔ ﻘﻟﻴﻼ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻟﻰ
اﻻﻤﺘﺪاد اﻠﻄﻮﻠﻲ ﻠﻟﺳﻮر.

اﻟﺻورة  : 04آﺛﺎر اﻷذرع اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺳور ﻟﺗﻘوﯾﺗﻪ

وﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻮﺻــﻮل إﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻤﺨﺘﻟ ــﻒ ﻤــﻦ اﻠﻗﻮاﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻠﻴــﻮم اﻠﻮاﺣ ــﺪ
ﺣﺳـ ــﺐ اﻠﻔﺼـ ــﻮل وﺣﺳـ ــﺐ اﻠﻄﻮاﺑـ ــﻖ ،ﺧﺎﺻـ ــﺔ إذا ﺗـ ــﻮﻓﺮت اﻠﻴـ ــﺪ اﻠﻌﺎﻤﻟـ ــﺔ
اﻠﻣ ــﺎﻫﺮة واﻠﻈـ ــﺮوف اﻠﻣﻨﺎﺧﻴ ــﺔ اﻠﻣﻼﺋﻣ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺳـ ــﻣﺢ ﺑـ ــﺎﻠﺘﺟﻔﻴﻒ اﻠﺳـ ــﺮﻳﻊ
ﻠﻟﺒﻨــﺎء ،وﻫــﺬﻩ اﻠﻣــﺪة ﺗﺘﺒــﺎﻳﻦ ﺣﺳــﺐ اﻠﻔﺼــﻮل ،ﻓﻔــﻲ ﻓﺼــﻞ اﻠﺼــﻴﻒ ﻳــﻮن
ﻋــﺪدﻫﺎ ﺑ ــﻴﻦ ﺛﻣﺎﻧﻴــﺔ إﻠ ــﻰ ﻋﺷ ــﺮة ﻘﻮاﻠــﺐ ﻓـ ـﻲ اﻠﻄ ــﺎﺑﻖ ٔاﻻرﺿــﻲ ،وﺴ ــﺘﺔ إﻠ ــﻰ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 - ٢- ٢اﻠﺷﺮوع ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻞ ﺑﺎﻠﺘﻗﻨﻴﺔ:
ﻘــﺎل اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻤﻮﺿــﺤﺎ ﻃﺮﻳﻗ ــﺔ اﻠﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺘﻗﻨﻴــﺔ ..." :ﺛ ــﻢ
ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﻠﺘـﺮاب ﻤﺨﻟﻄـﺎ ﺑـﺎﻠﻛﻟﺲ وﻳﺮﻜـﺰ ﺑـﺎﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﻣﻌـﺪة ﺣﺘـﻰ ﻳـﻨﻌﻢ رﻜـﺰﻩ
وﻳﺨﺘﻟﻂ ٔاﺠﺰاؤﻩ ﺛﻢ ﻳﺰاد اﻠﺘﺮاب ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻠﺜﺎ إﻠﻰ ٔان ﻳﻣﺘﻟـ ذﻠـﻚ اﻠﺨـﻼء ﺑـﻴﻦ
اﻠﻟـﻮﺣﻴﻦ وﻘـﺪ ﺗـﺪاﺧﻟﺖ ٔاﺠـﺰاء اﻠﻛﻟـﺲ واﻠﺘـﺮاب وﺻـﺎرت ﺠﺳـﻣﺎ واﺣـﺪا ،ﺛـﻢ
ﻳﻌﺎد ﻧﺼﺐ اﻠﻟﻮﺣﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﺻﻮرة ،وﻳﺮﻜﺰ ﻜﺬﻠﻚ إﻠـﻰ ٔان ﻳـﺘﻢ وﻳـﻨﻈﻢ ٔاﻻ ﻠـﻮاح
ٔ
ﻜﻟﻬـﺎ ﺴـﻄﺮا ﻤـﻦ ﻓــﻮق ﺴـﻄﺮ إﻠـﻰ ٔان ﻳﻨـﺘﻈﻢ اﻠﺤــﺎﺋﻂ ﻜﻟـﻪ ﻤﻟﺘﺤﻣـﺎ ﻜﺎﻧـﻪ ﻘﻄﻌــﺔ
واﺣﺪة وﻳﺳﻣﻰ اﻠﻄﺎﺑﻴﺔ.(٦٦ )"...
ﺑﻌ ــﺪ إﻧﺟ ــﺎز ٔاﻻﺴ ــﺎس واﻠﺳ ــﻮر اﻠﺳ ــﻔﻟﻲ ﺗﻨﻄﻟ ــﻖ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ ﺠﻟ ــﺐ ﻜﻣﻴ ــﺎت
ﻜﺒﻴ ــﺮة ﻤ ــﻦ اﻠﻣــﻮاد ٔاﻻوﻠﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻳﺘﺮﻜــﺐ ﻤﻨﻬ ــﺎ اﻠﺨﻟ ــﻴﻂ وﺗﻣ ــﺰج ﻤ ــﻊ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ
ٔ
ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ اﻠﻣـﺎء وﻳﺘـﺮك اﻠﻨـﺎﺗﺞ ﻳﺘﺨﻣـﺮ ﻋــﺪة اﻳـﺎم)  ،(٦٧إﻠـﻰ ﻏﺎﻳـﺔ اﻻﻧﻄـﻼق ﻓــﻲ
ٔاﺸـﻐﺎل اﻠﺒﻨـﺎء ﺣﻴـﺚ ﻳــﺘﻢ ﺗﺤﻀـﻴﺮ اﻠﻛﻣﻴـﺔ اﻠﻼزﻤـﺔ ﻠﻟﻌﻣــﻞ ﺧـﻼل ﻳـﻮم واﺣــﺪ
ﻤـﻊ ٔاﺧــﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﺎت اﻠﻼزﻤـﺔ ﻠﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻠﺨﻟـﻴﻂ واﻠﺳــﻮر اﻠﻣﻨﺟــﺰ ﺣــﺪﻳﺜﺎ
ﺑﻐﻄــﺎء ﺧﺷ ــﺒﻲ ﻤﻌــﺪ ﻠﻬ ــﺬا اﻠﻐ ــﺮض ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻠــﺔ ﺴ ــﻗﻮط اﻠﻣﻄــﺮ ٔاﺛﻨ ــﺎء اﻠﻌﻣ ــﻞ
اﻠﻴﻮﻤﻲ) .(٦٨
وﺗﻛﻮن رﻃﻮﺑﺔ اﻠﺨﻟﻴﻂ ﻤﺘﻮﺴـﻄﺔ ﺑـﻴﻦ اﻠﺟﻔـﺎف واﻠﺒﻟـﻞ)  ،(٦٩وﻓـﻲ ﻧﻔـﺲ
اﻠﻮﻘــﺖ ﻳﺮﻜــﺐ اﻠﻗﺎﻠــﺐ ﻓــﻲ ﻤﻛﺎﻧــﻪ ،وﻘﺒ ــﻞ اﻠﺷ ــﺮوع ﻓــﻲ ﻤــﻞء اﻠﻗﺎﻠــﺐ ﻳ ــﺘﻢ
ٔاﺣﻴﺎﻧﺎ وﺿﻊ ﻘﻄﻊ ﻤـﻦ اﻠﺤﺟـﺎرة اﻠﺼـﻐﻴﺮة ﻓـﻮق ٔاﻻذرع اﻠﺨﺷـﺒﻴﺔ اﻠﻣﻮﺿـﻮﻋﺔ
ﻓﻮق اﻠﺳﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﺳـﻬﻞ ﺴـﺤﺒﻬﺎ ﻓﻴﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻤـﻦ ﻤﻛﺎﻧﻬـﺎ دون ٔان ﺗﺘﺳـﺒﺐ ﻓـﻲ
ﺗﺨﺮﻳ ــﺐ ٔاي ﺠ ــﺰء ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻮر ،وﻫ ــﻮ ﻤ ــﺎ ﻳﻔﺳ ــﺮ ﻜـﺜ ــﺮة اﻠﺜﻗ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻠﺳ ــﻮر،
وﻠ ــﻨﻔﺲ اﻠﻐ ــﺮض ﺗﺳ ــﺘﻌﻣﻞ ﻓ ــﻲ ﻤﻨـ ــﺎﻃﻖ ٔاﺧ ــﺮى ﻘﻄ ــﻊ ﻤ ــﻦ ٓاﻻﺠ ــﺮ ٔاو ﻘﻄـ ــﻊ
ﺧﺷــﺒﻴﺔ) ٔ ،(٧٠واﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺗﻮﺿــﻊ ﻤﺒﺎﺸ ــﺮة ﻓــﻮق اﻠﺳــﻮر وﺗﺘــﺮك ﻓــﻲ ﻤﻛﺎﻧﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ
ٓ
ﺗﺤﺮﻳـ ــﻚ اﻠﻗﺎﻠـ ــﺐ)  ،(٧١وﻧﻈ ـ ـﺮا ﻠﺳـ ــﻬﻮﻠﺔ ﺗﺎﻜﻟﻬ ــﺎ ﻓﺈﻧﻬـ ــﺎ ﺗـ ــﺰول ﺑﻣـ ــﺮور اﻠـ ــﺰﻤﻦ
وﺗﺘﺤﻮل ٔاﻤﺎﻜﻨﻬﺎ إﻠـﻰ ﺛﻗـﻮب ﻓـﻲ اﻠﺟـﺪار ،ﺛـﻢ ﻳﻣ ٔـﻼ اﻠﺨﻟـﻴﻂ داﺧـﻞ ٔاﻜﻴـﺎس ٔاو
ﻘﻔـﻒ وﻳﻔـﺮغ ﻓـﻲ اﻠﻗﺎﻠـﺐ وﺗـﺘﻢ ﺗﺳــﻮﻳﺘﻪ ٔ
ﺑﺎﻻرﺠـﻞ ﻤـﻦ ﻃـﺮف اﻠﺒﻨـﺎء اﻠﻣﻮﺠــﻮد
ﻓـ ـ ــﻲ وﺴـ ـ ــﻂ اﻠﻗﺎﻠـ ـ ــﺐ ﻓﺘﺘﺷـ ـ ــﻛﻞ ﻃﺒﻗـ ـ ــﺔ ﻳﺘ ـ ـ ـﺮاوح ﺴ ـ ـ ــﻣﻛﻬﺎ ﺑـ ـ ــﻴﻦ ٠.٠٣م
و٠.٠٥م) .(٧٢

ﻋن  :ﻛﺗﯾب ﻣﻌرض أﻗﯾم ﻓﻲ ﻗﺻﺑﺔ
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٢٣

دراﺳﺎت

ﺴــﺒﻌﺔ ﻘﻮاﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻠﻄــﺎﺑﻖ ٔاﻻولٔ ،اﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻓﺼــﻞ اﻠﺨﺮﻳــﻒ ﻓﻬــﻲ ٔارﺑﻌــﺔ إﻠــﻰ
ﺴـﺘﺔ ﻘﻮاﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻠﻄــﺎﺑﻖ ٔاﻻرﺿــﻲٔ ،وارﺑﻌـﺔ إﻠــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ ﻘﻮاﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻠﻄــﺎﺑﻖ
ٔاﻻول.
ٔ
وﺑﻌ ــﺪ ﺗﻮﻘ ــﻒ اﻻﺸ ــﻐﺎل ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺳ ــﺎء ﻳ ــﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴ ــﺔ اﻠﺟ ــﺰء اﻠﻌﻟ ــﻮي ﻤ ــﻦ
اﻠﺳـﻮر اﻠﻣﻨﺟـﺰ ﺣـﺪﻳﺜﺎ ﺑﻄﺒﻗـﺔ رﻘﻴﻗـﺔ ﻤــﻦ ﻧﻔـﺲ اﻠﺘﺮﺑـﺔ اﻠﻣﺳـﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓـﻲ اﻠﺒﻨــﺎء
ٔ
ﻠﺘﻔ ــﺎدي ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ اﻠﻌﻮاﻤــﻞ اﻠﻣﻨﺎﺧﻴ ــﺔ اﻠﻔﺟﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻟﻴ ــﻪ ،وﺗﺤــﺬف ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻄﺒﻗ ــﺔ
ﺑﻌ ــﺪ اﻠﻌ ــﻮدة ﻹﺗﻣ ــﺎم اﻠﺒﻨ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻠﻴ ــﻮم اﻠﻣ ــﻮاﻠﻲ ،وﺑﻌ ــﺪ اﻻﻧﺘﻬ ــﺎء ﻤ ــﻦ ﺑﻨ ــﺎء
ٔاﻻﺴ ــﻮار ﺗﺘـ ــﺮك ﻠﺘﺘﺼ ــﻟﺐ ﻤـ ــﺪة ﺗﺘـ ـﺮاوح ﺑـ ــﻴﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﺴ ــﺘﺔ ٔاﻳ ــﺎم ﺣﺳـ ــﺐ
اﻠﻔﺼﻮل) .(٧٤
وﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻟﻖ ﺑﺳﻣﻚ اﻠﺟﺪار ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻗﻞ ﻋـﻦ  ٠.٥٠م إﻻ ﻧـﺎدرا ﻠﻟﺰﻳـﺎدة
ﻤﻦ ﻤﺘﺎﻧﺔ اﻠﺳـﻮر وﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻠﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻠﻼزﻤـﺔ ﻠﺤﺮﻜـﺔ ﺸـﺨﺺ ﻳـﺪك اﻠﺨﻟـﻴﻂ ﻓـﻲ
ٔ
وﺴــﻂ اﻠﻗﺎﻠ ــﺐٔ ،اﻤ ــﺎ اﻻرﺗﻔ ــﺎع ﻓﻬ ــﻮ ﻤﺘﻐﻴــﺮ ﺣﺳ ــﺐ ﻧ ــﻮع اﻠﺒﻨ ــﺎء ،ﻋﻟﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎن
اﻠﺳﻣﻚ ﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻛﻟﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻨـﺎء ٔاﺴـﻮار ﻋﺎﻠﻴـﺔ ﻜﻟﻣـﺎ زاد
ﺴــﻣﻚ اﻠﺳــﻮر ﺣﺘــﻰ ﻳﻛــﻮن ﻤﺘﻣﺎﺴــﻛﺎ ،وﻳﻗــﺎوم اﻠﻌﻮاﻤــﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻘــﺪ
ﺗﺘﺳ ــﺒﺐ ﻓ ــﻲ إﺴـ ــﻗﺎﻃﻪ ﻜﺎﻠﺮﻳ ــﺎح ،وﻓـ ــﻲ ﺣﺎﻠ ــﺔ ٔاﻻﺴ ــﻮار اﻠﺪﻓﺎﻋﻴ ــﺔ اﻠﻣﺘﻣﻴـ ــﺰة
ﺑﻌﻟﻮﻫــﺎ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮ ﻳــﺘﻢ اﻠﺘﻗﻟ ــﻴﺺ ﻤ ــﻦ ﺴ ــﻣﻛﻬﺎ ﻜﻟﻣ ــﺎ ارﺗﻔ ــﻊ إﻠــﻰ ٔاﻻﻋﻟ ــﻰ ،ﻓ ــﺈذا
اﻧﻄﻟﻗــﺖ ﺑﻌــﺮض ﻳﺘ ـﺮاوح ﺑــﻴﻦ  ٠.٨٠م و ١.٠٠م ﻓــﻲ ٔاﻻﺴــﻔﻞ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺼ ــﻞ
إﻠﻰ  ٠.٦٠م ﻋﻨﺪ ﺑﻟﻮﻏﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻘﺪرﻩ ٣.٠٠م) .(٧٥
ﻋن . :
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اﻟﺳطﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺳور

اﻠﺰﻤﻨﻴــﺔ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻜﻟﻣــﺎ ﺗــﻢ اﻠﺒﻨــﺎء ﻓــﻲ ٔاﻻﻳــﺎم اﻠﻣﺷﻣﺳــﺔ ٔﻻن اﻠﺷــﻣﺲ ﺗﺳــﺎﻋﺪ
ﻋﻟﻰ ﺴﺮﻋﺔ ﺠﻔﺎف اﻠﺨﻟﻴﻂ ﻘﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻋﺰل اﻠﻗﺎﻠﺐ ﻋﻨﻪ.
ٔ
 ﺗﻣﻴ ــﺰ اﻠﺒﻴ ــﻮت اﻠﻣﺤﺼ ــﻮرة ﺑﺎﺴ ــﻮار ﻤﻨﺟ ــﺰة ﺑﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻠﺒﺮودة ﺻ ــﻴﻔﺎ واﻠـ ــﺪفء
ﺸﺘﺎءا ﺑﺳﺐ ﻜـﺜﺮة ﻤﺎدة اﻠﺘﺮاب ﻓﻲ ﺗﺮﻜﻴﺒﻬﺎ ،وﺴﻣﻚ اﻠﺟﺪار اﻠﻛﺒﻴﺮ) .(٧٩
 ﻘﻟــﺔ اﻠﺘﻛــﺎﻠﻴﻒ ،اﻠﻨﺎﺗﺟــﺔ ﻋــﻦ وﻓ ــﺮة اﻠﺘ ـﺮاب ﻠــﺬي ﻳﻣﺜــﻞ ﻤﺎدﺗﻬــﺎ ٔاﻻﺴﺎﺴــﻴﺔوﻫـﻮ ﻤﺘــﻮﻓﺮ ﻓــﻲ ﻜــﻞ ﻤﻛــﺎن وﻻ ﻳﺘﻄﻟـﺐ اﻠﺷ ـﺮاء واﻠﻨﻗــﻞ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺟﻟــﺐ ﻤــﻦ
ﺠﻮاﻧــﺐ اﻠﻣﻮﻘ ــﻊ ٔاو ﻤــﻦ اﻠﻣﻮاﻘ ــﻊ اﻠﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻤﻨ ــﻪ اﻠﺨﺎﻠﻴــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺒﻨ ــﺎء ،وﺗﻗ ــﻞ
اﻠﺘﻛـﺎﻠﻴﻒ ٔاﻜـﺜــﺮ ﺑﻗﻟــﺔ ﻋــﺪد اﻠﻴــﺪ اﻠﻌﺎﻤﻟــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻟﺒﻬــﺎ ٔاﺛﻨــﺎء اﻹﻧﺟــﺎز ،ﻓﻌــﺪد
ﻘﻟﻴـﻞ ﻤــﻦ اﻠﻌﻣـﺎل ﻳﻗــﻮدﻫﻢ واﺣــﺪ ﻤﺨـﺘﺺ ﻜــﺎﻓﻲ ﻹﻧﺟــﺎز ﻫـﺬا اﻠﺳــﻮر ﺑﺟــﻮدة
ﻋﺎﻠﻴﺔ وﺴﺮﻋﺔ ﻜﺒﻴﺮة) .(٨٠
 ﺗﻨﻈــﻴﻢ ٔاﺴــﻮار اﻠﺒﻨــﺎء ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻠﺳــﻣﻚ واﻻرﺗﻔــﺎع ،وﺑﻔﻌــﻞ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎل
اﻠﻣﺘﻨﻗــﻞ ﻠــﻨﻔﺲ اﻠﻗﺎﻠــﺐ ﺴــﻮاء ﻓــﻲ اﻠﻣﺒﻨــﻰ ذاﺗــﻪ ٔاو ﻓــﻲ اﻠﻣﺒــﺎﻧﻲ ٔاﻻﺧ ــﺮى
وﻫ ــﻮ ﻤ ــﺎ ﻳﺟﻌ ــﻞ اﻠﺘﻣﺎﺛـ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻠﺒﻨـ ـﺎء ﺴ ــﺎﺋﺪا ﻓ ــﻲ ﻤﻌﻈ ــﻢ ﻤﺒ ــﺎﻧﻲ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ
اﻠﻮاﺣﺪة.
 -٤ﻣﺴﺎوئ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
رﻏــﻢ اﻠﺳــﻬﻮﻠﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﻣﻴ ــﺰ ﺑﻬ ــﺎ واﻠﻮﻘــﺖ اﻠﻗﺼ ــﻴﺮ اﻠــﺬي ﻳﺘﻄﻟﺒــﻪ اﻠﺒﻨ ــﺎء
ﺑﻬﺎ ،إﻻ ٔاﻧﻬﺎ ﺗﺘﻣﻴﺰ ﺑﺒﻌﺾ اﻠﻌﻴﻮب اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻤﻦ ﻤﻛﺎﻧﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ:
 ﻃﻮل ﻤﺪة ﺗﺼﻟﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺟﺎز ﺑﺳﺒﺐ وﺠﻮد اﻠﻣﺎء ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﻂ اﻠﺘﺮاﺑـﻲ
اﻠــﺬي ﻳﺳ ــﺘﻌﻣﻞ ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻤ ــﺎ ﻳ ــﻨﻌﻛﺲ ﻋﻟ ــﻰ ﺣﺮﻳ ــﺔ اﺧﺘﻴ ــﺎر اﻠﻮﻘ ــﺖ
ٓ
اﻠﻣﻨﺎﺴـ ــﺐ ﻠﻟﺒﻨـ ــﺎء ،ﻓﺎﻠﻣﻨﺷ ـ ــﺎت اﻠﻌﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ ﻤ ـ ــﺜﻼ ﻳﻔﻀـ ــﻞ اﺴ ـ ــﺘﻐﻼل
ٔ
ٔاوﻘـﺎت اﻠﺳــﻟﻢ ﺣﺘـﻰ ﻻ ﻳﺘــﺎﺛﺮ اﻠﻣﺒﻨـﻰ ﺑﻌﺎﻤــﻞ اﻠﺘﺳـﺮع ﻓــﻲ اﻹﻧﺟـﺎز ﻓﻴﻔﻗــﺪ
ٓ
اﻠﺼﻼﺑﺔ اﻠﻣﻄﻟﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻨﺷﺎت) .(٨١
 ﻋ ــﺪم إﻤﻛﺎﻧﻴــﺔ ﺗ ــﺮﻤﻴﻢ اﻠﺟ ــﺪار ﺑﻣــﺎدة اﻠﻄﺎﺑﻴــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺣــﺪوﺌ ٔاﺿ ـﺮار ﻓﻴ ــﻪ
ٔ
ﻤﺜ ــﻞ ﺗﻬـ ــﺪم ﺑﻌ ــﺾ ٔاﻻﺠـ ـﺰاء ،ﻓﻴﻟﺟ ــﺎ إﻠـ ــﻰ ﻤ ــﻮاد ﺑﻨﺎﺋﻴ ــﺔ ٔاﺧ ــﺮى ﻠﺘـ ــﺮﻤﻴﻢ
ٔ
اﻻﻤﺎﻜﻦ اﻠﻣﺘﻀﺮرة) .(٨٢

اﻟﺷﻛــل  :05ﻣﻘطـﻊ طوﻟــﻲ ﻓﻲ ﺳــور ﻣﻧﺟــز ﺑـﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟطﺎﺑﯾـﺔ

اﻟﺻورة  : 05طرﯾﻘﺔ ﺗرﻣﯾم ﺳور اﻟطﺎﺑﯾﺔ

 ﻋ ــﺪم إﻤﻛﺎﻧﻴـ ــﺔ ﺗﺳـ ــﻮﻳﺔ ﺣﺎﻓـ ــﺎت ٔاﻻﺑ ــﻮاب واﻠﻨﻮاﻓـ ــﺬ ﺑﻬـ ــﺎ ،ﻤﻣـ ــﺎ ﻳﻀـ ــﻄﺮ
اﻠﺒﻨﺎﺋﻴﻦ إﻠﻰ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻤﻮاد ٔاﺧﺮى ٓ
ﻜﺎﻻﺠﺮ.

اﻟﺻورة  :06طرﯾﻘﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺎﻓﺎت اﻷﺳوار

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

وﻋﻨـﺪ إﺗﻣـﺎم اﻠﻌﻣـﻞ ﻳﻈﻬــﺮ ﺴـﻄﺢ اﻠﺳـﻮر ﻤﺨــﺮم ﺑﺜﻗـﻮب ﻤﺘﺳـﺎوﻳﺔ اﻠﻗﻄــﺮ
واﻠﺒﻌــﺪ ﻫ ــﻲ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋــﻦ ﺛﻗ ــﻮب ٔاﻻذرع اﻠﺨﺷ ــﺒﻴﺔ ٔاﻻﻓﻗﻴــﺔ اﻠﺨﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻠﻗﺎﻠ ــﺐ
ﺗﺜﺒـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ ٔاذرع ﺧﺷـ ــﺒﻴﺔ ﻳﺳ ــﺘﻨﺪ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ اﻠﺳ ــﻟﻢ اﻠﻣﺳـ ــﺘﺨﺪم ﻠﺮﻓـ ــﻊ
ﺧﻟـﻴﻂ اﻠﺘـﺮاب اﻠﻣـﺪﻜﻮك إﻠـﻰ اﻠﺼـﻔﻮف اﻠﻌﻟﻴــﺎ ﻤـﻦ اﻠﺳـﻮر ،وﺑﻌـﺪ اﻠﻔـﺮاغ ﻤــﻦ
ﺑﻨ ــﺎء اﻠﺳ ــﻮر ﺗﻐﻄ ــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺜﻗـ ــﻮب ﺑﻣـ ــﻼط ﻳﺘﻣﻴـ ــﺰ ﺑﻗﻟـ ــﺔ ﻤﻗﺎوﻤﺘ ــﻪ ﻠﻌﻮاﻤـ ــﻞ
اﻠﺘﻌﺮﻳــﺔ ﻓﻴﺳــﻗﻂ وﺗﻨﻛﺷــﻒ ﻜــﻞ ﻋﻴــﻮب اﻠﺳــﻮر ﺑﻣــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻠﺜﻗــﻮب اﻠﻣﻨﺘﺷــﺮة
ﻓﻲ اﻠﺳﻮر)  ،(٧٦ﻠﻬﺬا ﻳﺟﺪد ﻫﺬا اﻠﻣﻼط ﺑﺎﺴﺘﻣﺮار.
 -٣ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:
ٓ
اﺴــﺘﺨﺪﻤﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﻗﻨﻴــﺔ ﺑﻛـﺜــﺮة ﻓــﻲ ﻜــﻞ ﻤﻨﺷــﺎت اﻠﻣــﺪن ﺴــﻮاء ﺑﺼــﻔﺔ
ﻜﻟﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺳ ــﻮر ٔاو ﻓـ ــﻲ ٔاﺠ ـ ـﺰاء ﻤﻌﻴﻨـ ــﺔ ﻤﻨـ ــﻪ ،وﺗﻔﺳـ ــﻴﺮ ﻫـ ــﺬا اﻹﻓ ـ ـﺮاط ﻓـ ــﻲ
اﺴﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻠﻰ اﻠﻣﺰاﻳﺎ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ:
 ﺴـ ــﻬﻮﻠﺔ اﻹﻧﺟـ ــﺎز ﺑﻬ ــﺎ وﺴـ ــﺮﻋﺘﻪ ،ﻓﺘﺮﻜﻴـ ــﺐ اﻠﻗﺎﻠـ ــﺐ ﻳﺳـ ــﺘﻐﺮق  ٢٠دﻘﻴﻗـ ــﺔ
وﻤﻟــﻪ ودﻜــﻪ ﻳﺳــﺘﻐﺮق ٤٠دﻘﻴﻗــﺔٔ ،ا ﻤــﺎ ﺑﻨ ــﺎء ﻤﺳــﻛﻦ ﺑﻄــﺎﺑﻗﻴﻦ ﻤﻗﺎﺴــﺎﺗﻪ
ٔ
ٔ
 ١٢ﺊ  ١٢م ﻳﺳـ ــﺘﻐﺮق ﺛﻼﺛـ ــﺔ اﺸـ ــﻬﺮ ﻓﻗـ ــﻂ )  ،(٧٧وﺑﻨـ ــﺎء ﻘﺎﻋـ ــﺔ ﺑﺎﺴـ ــﻮارﻫﺎ
ٔ
ٔاﻻرﺑﻌـﺔ ﻳﺳـﺘﻐﺮق ﺛﻣﺎﻧﻴـﺔ ٔاﻳـﺎم ﺑﺎﻘـﻞ ﻋـﺪد ﻤـﻦ اﻠﻌﻣـﺎل)  ،(٧٨وﺗﻗﺼـﺮ اﻠﻣــﺪة

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٤

دراﺳﺎت

ٓ
ٔ
 اﻠﺘــﺎﺛﺮ اﻠﺳ ــﺮﻳﻊ ﺑــﺎﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓــﻲ اﻠﻌﻮاﻤــﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻳﻔﺳــﺮ ﺗﺎﻜ ــﻞ
اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ واﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺟﺮد إﻫﻣﺎل ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ اﻠﺪورﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻠﺰﻤﻦ.

اﻟﺻورة  : 07ﺗﺂﻛل اﻟﺳور ﺑﻣرور اﻟزﻣن

وﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻃـﺮق اﻠﺼـﻴﺎﻧﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﺳـﺘﻌﻣﻞ ﻠﺤﻔـ× ٔاﻻﺴـﻄﺢ اﻠﺨﺎرﺠﻴـﺔ ٔ
ﻠﻼﺴـﻮار
ٔ
ٓ
ﻤـ ــﻦ اﻠﺘﺎﻜـ ــﻞ ﻫـ ــﻲ إﻠﺼـ ــﺎق ﻘﻄـ ــﻊ ﻤـ ــﻦ ٓاﻻﺠـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻠﺟﻬـ ــﺔ اﻠﻣﻌﺮﺿ ــﺔ ﻠﺘـ ــﺎﺛﻴﺮ
اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻠﺮﻃﻮﺑﺔ.

اﻟﺻورة  : 08طرﯾﻘﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳطﺢ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳور اﻟطﺎﺑﯾﺔ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 - ١ﺠﺎن دﺗﻴﻴﻪ،ثثﻫﻨﺪﺴﺔ اﻠﺒﻨﺎء ﺑﺎﻠﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﺎﺿﻲ واﻠﺤﺎﺿﺮ واﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞﻆﻆ،
ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺔ :اﻠﻌﻮاﺻﻢ واﻠﻣﺪن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،اﻠﻌﺪد  ،١٢ﺸﻮال  ١٤٠٩ﻫـ  /ﻤﺎي ، ١٩٨٩
ص. ٦٢.
> - - < .2ARMUN< I Ea ,onstruction collectiLe de la maison en
kabClieI ParisI vy>1I p.9>.
- < .6A4ABAMA et A .4ASAGI Yabitat traditionnel et structures
familiales en DabClieI, .< .A.P.NI AlgerIvyH9Ip.>K.
Ea terre dans la construction maghrébine au - ٣ﻆﻆ - E. N< N6ATUI
I in le 7ardin des Y espéridesثثmoCen age : le cas des murs en tabiCa
I M0 K> I< abat I 7uillet >KKj/décembre >KKj I p.p.°9.
 - ٤ﻤﺤﻣـﺪ ﻠﻣﺮاﻧــﻲ ﻋﻟــﻮي،ثث اﻠﻣﻌﻣـﺎر اﻠﻣﺒﻨــﻲ ﺑــﺎﻠﺘﺮاب ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻠــﺖ :ﻘﺼــﻮر
ﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻠﺮﻳﺼــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ ﺧــﻼل وﺛﻴﻗﺘــﻴﻦ ﻤﺤﻟﻴﺘــﻴﻦ ﺗﻨﺷ ــﺮان ٔﻻول ﻤ ــﺮةﻆﻆ ،ﻓــﻲ ﻜـﺘــﺎب:
اﻠﻣﻌﻣ ـ ــﺎر اﻠﻣﺒﻨـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎﻠﺘﺮاب ﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﻮض اﻠﺒﺤ ـ ــﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴ ـ ــﻂ ،ط ،٠١.ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ
اﻠﺨﺎﻤﺲ ،اﻠﺮﺑﺎط ،١٩٩٩ ،ص.١٠٨.
 ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻨﺎﺻ ــﺮ ﺑﺰﺿ ــﻴﻚ،ثث اﻠﺘـ ـﺮا ﺌ اﻠﻣﻌﻣـ ــﺎري ﺑ ــﺎﻠﺟﻨﻮب اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ :ﻧﻣ ــﻮذج ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔﺴ ـ ـ ـ ــﻛﻮرة إﻘﻟـ ـ ـ ـ ــﻴﻢ ورزازاتﻆﻆ ،ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻠﺪورﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻹﻠﻛـﺘﺮوﻧﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ  :ﻜـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
) ،(www.historicalkan.co.nrاﻠﻌﺪد  ،٠٦دﻳﺳﻣﺒﺮ  ،٢٠٠٩ص.٢٦.
< éfleJions V propos de la nomenclatureﻆﻆ j - - 5-P. 3AM4TAN3 NEI
médiéLale de lxarchitecture de terre en occident musulman:
I in: lxarchitecture de terre en méditerranéeIثثlxeJ emple du TA6USA
< abatI vyyyI p.yj .
1 - - 5-P. AGA2 I Ea , onstruction < omaine: matériauJ et
techniques I ParisI vyyj Ip.1° .

H-- E. N<N6ATUI àp.cit I p.° 9. - AGA2 (5-P): à p.cit I p.1° .
à p.citIp.yj .ﻆﻆ ' - - 5-P. 3 AM4TAN3 NEI
Ees fortifications frontaliOres dans le centre de laﻆﻆ y - - P.6R< N4UI
péninsule Ubérique auJ 8UU-8 UUUsiOcles: matériauJ et techniques de
I in mil anos de fortificaèoes na peninsula Ubérica eثثconstruction
no 2 agreb (j KK-vj KK)I Eisbona I >KK>I p.99K.
ٔ - ١٠اﺑــﻮ اﻠﻗﺎﺴــﻢ ﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ ،ﻜـﺘــﺎب ﺻ ــﻮرة ٔاﻻرض  ،دار ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﺤﻴــﺎة  ،ﺑﻴ ــﺮوت،
 ،١٩٩٢ص ٧٠.و ٧٨و ٨٤و.٨٥
 - ١١اﺑـ ــﻦ ﺣﻴـ ــﺎن ،اﻠﻣﻗﺘـ ــﺒﺲ ،ج ،٠٥.ﺗﺤﻗﻴـ ــﻖ ﺸـ ــﺎﻠﻣﻴﺘﺎ )ب( ٓواﺧ ـ ــﺮون ،اﻠﻣﻌﻬـ ــﺪ
اﻻﺴﺒﺎﻧﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ وﻜﻟﻴﺔ ٓاﻻ داب ﺑﺎﻠﺮﺑﺎط ،ﻤﺪرﻳﺪ ،١٩٧٩ ،ص.٩٦.
ٔ - ١٢اﺑـﻲ ﻋﺒــﺪ ﷲ ﻤﺤﻣـﺪ اﻠﺼــﻨﻬﺎﺠﻲ ﺑـﻦ ﺣﻣــﺎدٔ ،اﺧﺒـﺎر ﻤﻟــﻮك ﺑﻨـﻲ ﻋﺒﻴــﺪ وﺴــﻴﺮﺗﻬﻢ،
ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﺠﻟﻮل ٔاﺣﻣﺪ اﻠﺒﺪوي ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ  ،١٩٨٤ ،ص.٣٤.
ٔ
ٔ - ١٣اﺑـﻲ ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻠﺷــﺮﻳﻒ اﻹدرﻳﺳــﻲ ،اﻠﻗــﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻗﻴــﺔ وﺠﺰﻳــﺮة اﻻﻧــﺪﻠﺲ ،ﻤﻗﺘــﺒﺲ
ﻤﻦ ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ١٩٨٣ ،
اﻹدرﻳﺳﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص١٣٦.و.١٦٤
ٔ
ٔ
 - ١٤اﻠﻣﺮاﻜﺷـﻲ ﺑــﻦ ﻋــﺬاري ،اﻠﺒﻴـﺎن اﻠﻣﻐــﺮب ﻓــﻲ اﺧﺒـﺎر اﻻﻧــﺪﻠﺲ واﻠﻣﻐــﺮب ،ﺗﺤﻗﻴــﻖ:
زﻳﻨﺤﺮت دوزي ،اﻠﺟﺰء ٔاﻻول ،ﺑﻴﺮوت ، ١٩٥٠ ،ص.٨٧.
ٔ - ١٥اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻠﺒﻛﺮي ،اﻠﻣﻐﺮب ﻓﻲ ذﻜﺮ ﺑﻼد إﻓﺮﻳﻗﻴﺔ واﻠﻣﻐﺮب ،دار اﻠﻣﺜﻨﻰ ،ﺑﻐـﺪاد،
د.ت ،ص.ص٠٦.و.٧٩
ٔ
 - ١٦ﻤﺆﻠـﻒ ﻤﺟﻬـﻮل ،ﻜـﺘـﺎب اﻻﺴﺘﺒﺼـﺎر ﻓــﻲ ﻋﺟﺎﺋـﺐ اﻻﻤﺼـﺎر :وﺻـﻒ ﻤﻛـﺔ واﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ
وﻤﺼــﺮ وﺑــﻼد اﻠﻐــﺮب ،ﺗﺤﻗﻴــﻖ :ﺴ ــﻌﺪ زﻏﻟــﻮل ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻣﻴــﺪ ،اﻠــﺪار اﻠﺒﻴﻀ ــﺎء،١٩٨٥ ،
ص.١٧٢.
 - ١٧ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،ﻜـﺘﺎب دﻳـﻮان اﻠﻌﺒـﺮ واﻠﻣﺒﺘ ٔـﺪا واﻠﺨﺒـﺮ ﻓـﻲ ٔاﻳـﺎم اﻠﻌـﺮب
واﻠﻌﺟـﻢ واﻠﺒﺮﺑــﺮ وﻤـﻦ ﻋﺎﺻــﺮﻫﻢ ﻤـﻦ ذوي اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﻻ ﻜﺒـﺮ ،اﻠﺟــﺰء اﻠﺜـﺎﻧﻲ ،اﻠﺟﺰاﺋــﺮ،
 ،١٩٩٥ص.ص٤٣٨- ٤٣٧.
 < echerches dxarchéologie musulmane:ﻆﻆ v' - -B. 2 A< , AU4I
I in: < eLue africaineI ParisI vy>' I I p.p.° ° K-°j K.ثث Y onain
 - ١٩ﻋﺒـﺪ اﻠﻌﺰﻳــﺰ ﻠﻌــﺮج ،اﻠﻣﺒــﺎﻧﻲ اﻠﻣﺮﻳﻨﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻤــﺎرة ﺗﻟﻣﺳــﺎن اﻠﺰﻳﺎﻧﻴــﺔ ،دراﺴــﺔ ٔاﺛﺮﻳــﺔ
ﻤﻌﻣﺎرﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،رﺴـﺎﻠﺔ دﻜـﺘـﻮراﻩ اﻠﺪوﻠـﺔ ﻓـﻲ ٓاﻻﺛـﺎر اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻠﺟﺰاﺋـﺮ،١٩٩٩
ص.ص ٣٢٧.إﻠﻰ  ٦٣١و  ٦٥٧إﻠﻰ .٦٦٠
 - ٢٠إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻧﻌﻣﺎن ،ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﺲ دراﺴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ٔواﺛﺮﻳﺔ وﻋﻣﺮاﻧﻴﺔ )١٣- ٣
ﻫـ١٩- ٩/م (ٔ ،اﻃﺮوﺣﺔ ﻠﻨﻴﻞ اﻠﺪﻜـﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ٓاﻻﺛﺎر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ. ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ،
>v - - E. N< N6ATUI à pcit I pp.° ° -°H
 - ٢٢ﻠﺤﺳﻦ ﺗﺎوﺸﻴﺨﺖ ،ﻋﻣﺮان ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ :دراﺴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ٔواﺛﺮﻳﺔ ،ج ،٠١.وزارة
ٔاﻻوﻘﺎف واﻠﺷﺆون اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء. ٢٠٠٨ ،
ٓ
 - ٢٣ﺠ ــﻮرج ﻤﺎرﺴ ــﻲ،ثث ﺑﻨـ ـ ــﺎءﻆﻆ ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ :ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺛﺎﺑـ ــﺖ اﻠﻔﻨ ــﺪي واﺧـ ــﺮون ،ﻓ ــﻲ:
ﻤﺨﺘﺼـ ــﺮ داﺋـ ــﺮة اﻠﻣﻌـ ــﺮف اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ  ،اﻠﺟـ ــﺰء اﻠﺳـ ــﺎﺑﻊ ،اﻠﻄﺒﻌـ ــﺔ ٔاﻻوﻠـ ــﻰ ،اﻠﺷ ـ ــﺎرﻘﺔ،
 ،١٩٩٨ص.١٩٢٤.
 ﻠﺤﺳﻦ ﺗﺎوﺸﻴﺨﺖ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٣٠. - ٢٤ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٠٢.ص.٤٣٧.
lxarchitecture de terre au moCen ageﻆﻆ >j - - A . 6AXXAMAI
I in lxarchitecture de terre enثثconsidérations et eJ emples andalous
méditerranéeI < abatI vyyyI p.>KK.
>1 - - P.Gà AT et les autresI , onstruire en terreI ParisI vy' j I p.° ' .
>H- - < .2 ARMUN< I à p.citI p.9> .
I p.>KK.ثثlxarchitecture çﻆﻆ >' - -A.6AXXAMAI
>y - Ubid.
وﺣﺳﺐ دوات ) (Goatﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٠.٦٠و ٠.٨٠مٔ ،اﻧﻈﺮ:
' - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.°
I p.>KK.ثث lxarchitecture çﻆﻆ ° K - -A.6AXXAMAI
 - ٣١إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻧﻌﻣﺎن ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٦٣.
° > - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9>.
 - ٣٣ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٠٢.ص.٤٣٧.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٥

دراﺳﺎت

اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

 ﺸﻬﺎدة اﻠﻟﻴﺳﺎﻧﺲ ﻓﻲ ٓاﻻﺛﺎر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ .١٩٩٢
 ﺸﻬﺎدة اﻠﻣﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻓﻲ ٓاﻻﺛﺎر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ .١٩٩٧
 ﺸﻬﺎدة اﻠﺪﻜـﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ٓاﻻﺛﺎر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ .٢٠٠٨

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

° 9 - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9> .
- ٣٥ﻋﺒﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰﺿﻴﻚ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٦.
 - ٣٦ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.
 - ٣٧ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.
° ' - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9v.
>>< .6A4ABAMA et A. 4ASAGI à p.cit I p.
° y- - Ubid.
- ٤٠ﻋﺒﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰﺿﻴﻚ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٦.
 - ٤١ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.
 - ٤٢ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.
 - ٤٣اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٠٥.ص٩٦.
- ٤٤ﻋﺒﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰﺿﻴﻚ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٦.
 - ٤٥ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳـﺎﺑﻖ ،ج ،٠٢.ص ، ٤٣٧.وﻳﺼـﻒ اﺑـﻦ
ﺣﻴـ ــﺎن ﻋﻣﻟـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻠﺮزم ﺣﻴـ ــﺚ ﻘ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻠﺼـ ــﺪدثث ...ﺑﺘ ـ ــﺮب اﻠﻄﺎﺑﻴ ـ ــﺔ اﻠﻣ ـ ــﺮزوم
ﺑﺎﻠﻣﺪاوس...ﻆﻆٔ ،اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٠٥.ص.٩٦.
91 - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9°
>>– < .6A4ABAMA et A. 4ASAGI à p.cit I p.>K-
9H - Ubid.
 - ٤٨ﺠﻮرج ﻤﺎرﺴﻲ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص.ص.١٩٢٤- ١٩٢٣.
-5. < N3 ARET et autresI Palais et demeures de ZOsI tome UI , .M.< .4I
ParisI vy' j I p>v.
- < U, A< G(P): Pour comprendre lxart musulman dans lxAfrique de
Mord et en Nspagne I Paris I vy>9 I p.yv.
وﻳﺒﻴﻦ ﺣﺳﻦ اﻠﻮزان ﺗﺮﻜﻴﺒﻪ ﻓﻲ ٔاﺴﻮار ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺮاﻜﺶ ﺑﻗﻮﻠﻪ:ثث ﺴﻮر ﻤﺮاﻜﺶ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻠﺟﻣـ ـ ــﺎل واﻠﻗـ ـ ــﻮة ﻤﺒﻨـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺎﻠﻄﻴﻦ اﻠﻣـ ـ ــﺪﻜﻮك ﺑـ ـ ــﺎﻠﺟﻴﺮ واﻠﺮﻤـ ـ ــﻞ واﻠﻐﻟـ ـ ــﻴ × اﻠﻣﻣـ ـ ــﺰوج
ﺑﺎﻠﺤﺼـﻰ...ﻆﻆ ٔاﻧﻈـﺮ - :ﺣﺳـﻦ اﻠـﻮزان ،وﺻـﻒ إﻓﺮﻳﻗﻴـﺎ ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ :ﻤﺤﻣـﺪ ﺣﺟـﻲ وﻤﺤﻣــﺪ
ٔاﻻﺧﻀﺮ ،ج ،٠١.ﺑﻴﺮوت ،١٩٨٣ ،ص.١٢٧.
9y - -5. < N3 ARET et autresI à p.citI p.>v.
 - ٥٠ه.ﺗﺮاس،ثث اﻠﺤﺼﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲﻆﻆ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﺣﺳـﻦ ﺸـﻛﺮي ،ﻓـﻲ
ﻤﻮﺠﺰ داﺋﺮة اﻠﻣﻌﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ج ، ١٣اﻠﺷﺎرﻘﺔ  ،د.ت  ،ص.٣٩٩٢.
j v - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH.
lxarchitecture ç I p.v' v.ﻆﻆj > - -A.6AXXAMAI
 - ٥٣ﻋﻣ ــﺮ ٔاﻻﻤ ــﻴﻦ ،ﻤـ ــﻮاد اﻠﺒﻨـ ــﺎء وﺗﻗﻨﻴﺎﺗـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻوﺴـ ــﻂ ﺧ ــﻼل اﻠﻗـ ـﺮﻧﻴﻦ )- ٤
٦ﻫـ ـ١٢- ١٠/م( ﻠﻟﻔﺘ ـﺮﺗﻴﻦ اﻠﺰﻳﺮﻳ ــﺔ واﻠﺤﻣﺎدﻳ ــﺔ ) ٓاﺸــﻴﺮ  -ﻘﻟﻌــﺔ ﺑﻨ ــﻲ ﺣﻣــﺎد – ﺑﺟﺎﻳــﺔ( ،
رﺴـ ــﺎﻠﺔ ﻠﻨﻴـ ــﻞ ﺸ ــﻬﺎدة اﻠﻣﺎﺠﺳـ ــﺘﻴﺮ ﻓـ ــﻲ ٓاﻻﺛـ ــﺎر اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋـ ــﺮ،٢٠٠١- ٢٠٠٠ ،
ص.٤٢.
 - ٥٤إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺜﻣﺎن ﻋﺜﻣـﺎن ،ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﻌﻣـﺎرة اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ واﻠﻔﻨـﻮن اﻠﺘﻄﺒﻴﻗﻴـﺔ ﺑـﺎﻠﻐﺮب
ٔاﻻﻘﺼـﻰ ،اﻠﺟـﺰء اﻠﺜﺎﻠـﺚ ،اﻠﻄﺒﻌـﺔ ٔاﻻوﻠـﻰ ،اﻠﻬـﻼل اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻠﻨﺷـﺮ ،اﻠﺮﺑـﺎط،
 ،١٩٩٣ص.ص.١٢٠.
ٔ - ٥٥اﻻﻤﻴﻦ )ﻋﻣﺮ ( :اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٢ .
'I p.vHثث Exarchitecture çﻆﻆ -A.6AXXAMAI
I p.vy>.ثث Exarchitecture çﻆﻆ j 1 - -A.6AXXAMAI
j H- - Ubid I.p.vHy.
- E. N< N6ATUI à p.cit I p.° ° .
I p.p.vHy et v' v.ثث Exarchitecture çﻆﻆ j ' - -A.6AXXAMAI
 - ٥٩ﻋﻣﺮ ٔاﻻﻤﻴﻦ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٥٣ .
1K- -P. 6R< N4UI à p.cit I p.99K.
 - ٦١إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺜﻣﺎن ﻋﺜﻣﺎن ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٢٠.
 Nléments dxarchéologie musulmane dansﻆﻆ 1> - -A.6AXXAMAI
Al-Andalus: caractOres spécifiques de lxarchitecture militaire arabe
I in: Al-…uantara: reLista de estudiosثثde la région 3 alencienne
arabes I LolvI fasc v->I 2 adrid I vy' KIp.p.° j y-° 1K.
 - ٦٣ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ج ،٠٢.ص٤٣٨.

- ٦٤ﻋﺒﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰﺿﻴﻚ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٦.
1j - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH.
 - ٦٦ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ج ،٠٢.ص٤٣٧.
1H- - E. N< N6ATUI à p.cit I p.° 9.
1' - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH
1y - - Ubid I p.vH.
 - ٧٠ﻤﺤﻣﺪ ﻠﻣﺮاﻧﻲ ﻋﻟﻮي ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٠٨.
Hv - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° ' .
H> - -A.6AXXAMAI 2 aisons dxAl-andalus: Y abitat médiéLal et
structures du peuplement dans lxNspagne orientaleI 2 adrid I vyy>:I
p.' v.
IP.v' v.ثث Exarchitectureçﻆﻆ H° - -A.6AXXAMAI
 - ٧٤ﻤﺤﻣﺪ ﻠﻣﺮاﻧﻲ ﻋﻟﻮي ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٠٩.
Hj- - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° ' .
 - ٧٦ﻤﺎرﺴﻲ ﺠﻮرج ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٩٢٤.
HH- - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.p.° H.° ' .
H' - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9° .
 - ٧٩ﻋﻣﺮ ٔاﻻﻤﻴﻦ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٩.
I p.>Kv.ثث Exarchitectureçﻆﻆ ' K- -A.6AXXAMAI
Nléments dxarchéologie musulmane... I p.° j 1.ﻆﻆ ' v- -A.6AXXAMAI
' >- - Ubid .
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ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ﻣﻀﻮي
ٔاستاذة مساعدة بقسم التاريخ
ٓ
كلية االداب واللغات والعلوم االجتماعية واالنسانية
جامعة معسكر -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
madhouik@yahoo.fr

 ١ـ اﻟﻤﻮﻗﻊ
تقع مدينة البنيان في الضفة الشمالية لوادي تاغية ،وهي تبعد
بحوالي  ٣٧كلم جنوب شرق والية معسكر و ٣٥كلم شمال شرق والية
ٔ
سعيدة ،وهي تتمركز في القسم الشرقي لجبال سعيدة كما انها تتوسط
ٔ
سلسلة االطلس التلي الوهراني).(٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
خالديــة مضــوي ،البنيــان ) (Ala Miliariaمدينــة جزائريــة
من العالم القديم -.دورية كـان التاريخيـة -.العـدد العاشـر؛
ديسمبر  .٢٠١٠ص .٣٠ – ٢٧
)(www.historicalkan.co.nr

إن وقــوع اختي ــاري عل ــى دراس ــة التــاريخ الق ــديم لمدين ــة البني ــان
بالرغم من تضاءل دورها في العصور القديمة مقارنة بمدن جزائرية زاهرة
كـقســنطينة وشرشــال وتمقــاد وجميلــة وغيرهــا مــن المــدن لــم يكــن وليــدة
ٔ
ٔ
ص ـ ــدفة ،وإنم ـ ــا املت ـ ــه خصوص ـ ــيات طبع ـ ــت مس ـ ــار الكـتاب ـ ــة والت ـ ــاريخ
للمدين ــة ،كاس ــتئثار الدراس ــات الغربي ــة والمواق ــع اإللكـتروني ــة العالمي ــة
ٔ
بتاريخه ــا ،بحي ــث اس ــهبت ف ــي الح ــديث ع ــن تج ــذز الديان ــة المس ــيحية
ٔ
والنحلــة الدوناتيــة بهــا متجاهلــة اوجــه التطــورات التــي مــرت بهــا ،كــل هــذا
فــي ظــل غيــاب تــام إلســهامات جزائريــة وعربيــة فــي هــذا المجــال تكســر
ٔ ٔ
الط ـ ــوق المف ـ ــروض عل ـ ــى تاريخه ـ ــا ،ف ـ ــاردت ان تك ـ ــون ه ـ ــذه الدراس ـ ــة
المتواضعة إسهاما بسيطا يصـدر مـن منبـر عربـي مكـتـوب يشـير إلـى واقـع
المدين ــة ف ــي العص ــور القديم ــة ،تزامن ــا م ــع انفت ــاح وتص ــالح المدين ــة م ــع
ٔ
ٔ
ٔ
تاريخهــا القــديم وذلــك مــن خــالل احتضــانها الول ملتقــى اكــاديمي انعقــد
بتـ ــاريخ  ٢٥م ـ ــايو  ،٢٠١٠ليعط ـ ــي االنطالقـ ــة الحقيقي ـ ــة لم ـ ــيالد ت ـ ــاريخ
ٔ
ٔ
المدينــة بــاقالم جزائريــة عربيــة جــادة مــن دون المغــاالة او المزايــدة علــى
تاريخها.
سنحاول من خالل هذا المقال تسليط الضوء علـى تـاريخ مدينـة
ٔ
البنيـ ـ ــان فـ ـ ــي العصـ ـ ــور القديمـ ـ ــة ،هـ ـ ــذه الفتـ ـ ــرة التـ ـ ــي داب المؤرخـ ـ ــون
ٔ
المعاصرون تحديدها زمنيا بظهور الكـتابة في بشـمال إفريقيـا ،وهـي تبـدا
مــع نهايــة القــرن الثــاني عشــر وبدايــة القــرن الحــادي عشــر قبــل المــيالد
وتســتمر حتــى نهايــة االحــتالل البيزنطــي وبدايــة الفــتح اإلســالمي للمنطقــة
ٔ
في القرن السابع السابع ميالدي ،إال انه على الـرغم مـن امتـدادها وتعـدد
مراحله ـ ــا عل ـ ــى عهـ ـ ــود ه ـ ــي :العهـ ـ ــد االفينيق ـ ــي )القـ ـ ــرن  ٥٥٠ /١٢ق.م(
والقرطــاجي ) ١٤٦ - ٥٥٠ق.م( ـ وهــاتين الفتـرتين انعــدمتا فــي المنطقــة
ٔ
ٔ
الن الفينيقي ــين ل ــم ياسس ــوا محط ــاتهم إال عل ــى الس ــاحل بينم ــا تض ــاءل
وجـ ــودهم بالمنـ ــاطق الداخليةـ ـ ـ وعهـ ــد الممالـ ــك المسـ ــتقلة )٤٦ - ٢٢٠
ق.م( والعهــد الرومــاني) ٤٢٩ – ٤٦م( والعهــد الونــدالي ) ٥٣٣ -٤٢٩م(
ٔ
فــالبيزنطي ) - ٥٣٣القــرن ٧م( ،إال ان نصــيب مدينــة البنيــان كغيــره مــن
مــدن شــمال إفريقيــا قــد اكـتنف ــه الكـثيــر مــن الغمــوض ،بســبب تجاه ــل
ٔ
المصادر االدبية الالتنية عن ذكر المعطيـات المتعلقـة بتاريخهـا باسـتثناء
ٔ
م ــا تعل ــق منه ــا بالت ــاريخ لحم ــالت االح ــتالل الروم ــاني للمنطق ــة والت ــي
ٔ
اعتمــدت القــرن الثالــث مـيالدي كباديــة لظهورهــا ،وهــو امــر نـراه بتنــاقض
ٔ
ٔ ٔ
ويتنــافى مــع تقــارير التنقيبــات االثريــة التــي تاكــد ان المدينــة ظهــرت فــي
منطقــة اســتقرار بشــري قديمــة تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل التــاريخ ،بحيــث
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
اكــدت الحفريــات التــي قــام بهــا علمــاء االثــار وعلــى راســهم االثــري الفرنســي
ٔ
ارامبــورق) (Arambourgالــذي باشــر تنقيباتــه فــي ســنة ١٩٥٤م بمدينــة
ٔ
ٔ
تغنيف ،ارجعت استقرار اإلنسان بها إلى  ٦٥٠الف سـنة قبـل المـيالد،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
كم ـ ــا اظه ـ ــرت للوج ـ ــود ادوات بدائي ـ ــة تعتب ـ ــر م ـ ــن اق ـ ــدم االدوات الت ـ ــي
ٔ
ٔ
)(١
استخدمها اإلنسان االول على وجه االرض .
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 ٢ـ أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ارتبط تاريخ مدينة البنيان في العصور القديمة بموقعين هما:
 ١ـ موقع محلي ليبي يسمى تيقيت) (Tigitورد ذكره منذ القرن الثالث
ميالدي في كـتاب جغرافية رافن لمجهول) (٣وعلى ثالثة نقوش هي عبارة
ٔ
ٔ
عن معالم ميلية مؤرخة بالعهد اإلمبراطوري االعلى ) (٤غير ان اسم
ٔ
تيقيت قد اختفي من النقوش في اواخر القرن الرابع ميالدي ) ٣٩٥م(
ٔ
وحل محله االسم الروماني اال ملياريا ،وال يزال معني اسم تيقيت
مجهوال إلى يومنا هذا ،على الرغم من محاولة بعض المؤرخين مقاربته
ٔ
باالسم االمازيغي تيجديت الذي يطلق على إحدى المدن التابعة لوالية
مستغانم والذي يعني الرملية ).(٥
ٔ
 ٢ـ موقع لمدينة رومانية عرفت باال ملياريا ) (Ala Miliariaوالتي
ٔ
اشير إليها في النقوش المؤرخة في مطلع القرن الثالث ،وفي الوثائق
الكنسية لمجمع قرطاجة المنعقد في سنة  ٤٨٤م) ،(٦وقد سميت
كذلك نسبة إلى فيلق خيالة ملياريا الذي عسكر بالمنطقة في عهد
اإلمبراطور سبتيموس سفيروس)٢١١-١٩٣) (Septimus Severus
م().(٧

٤ـ اﻟﺒﻨﻴﺎن ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ:
) (١التطور السياسي واإلداري والعسكري:
ٔ
ارتبط تاريخ مدينة البنيان في الفترة الرومانية كما اشرنا إلى ذلك سابقا
ٔ
بمدينة رومانية اسمها االملياريا ،نسبة إلى المعسكر الذي عسكر بها
وهو فيلق خيالة ملياريا الذي حل بالمنطقة في سنة ٢٠١م ،وقد
ٔ
اشرف على بناءه وكيل اإلمبراطور الروماني سبتيموس
سيفيروس" " Septimus Severusروقاتوس بريغرينوس" Rogatus
 ،(١٣)" Preregrinusوكان هذا الفيلق قد قدم إلى مقاطعة موريطانيا
ٔ
القيصرية سنة ١٦١م وبقي بها إلى غاية النصف االول من القرن الثالث
ٔ
ميالدي قبل ان يحل بمدينة البنيان) ،(Ala Miliariaكما تمركزت
إحدى وحداته ببطيوة ) (Portus Magnusوسيق )(Tasacura
ٔ
وحمام بوحنيفية ) ،(Aquae Serensesاوالد ميمون ). (١٤)(Altava
إن غياب اللقب العرقي لهذا الفيلق لم يسمح لنا بالتعرف على كامل
ٔ
ٔ
ٔ
اصول جنوده غير انه ومن خالل النقوش تمكنا من معرفة اصل ١١
ٓ
ٔ
ٔ
عشر فارسا احدهما إسباني واالخر إيطالي باإلضافة إلى  ٩فرسان افارقة
ٔ
ٔ
تبين ان تجنيدهم كان محليا) ،(١٥وإن تاسيس هذا المعسكر في
ٔ
ٔ
المنطقة قد املته عدة اسباب هي:
ٔ
ٔ
ا -العامل االمني
كان معسكر البنيان جزء من طريق الليمس للقرن الثالث ميالدي
ٔ
ٔ
والذي شيد في عهد االسرة السيفيرية )٢٣٥ - ١٩٣م( او ما يعرف
بالطريق الحدودي ) ،(Praetenturaومعناه الطريق الفاصل بين
ٔ
االراضي الخاضعة لالحتالل الروماني في الشمال وتلك التي ظلت
خارج عن السيطرة الرومانية مدعما بسلسلة من القالع والمعسكرات،
يتراوح متوسط المسافة الفاصلة بين المعسكرات بين ٥٠ - ٣٥
ٔ
كيلومتر وهو يبدا من حربة الزرقة ) (Cellasوينتهي عند مدينة مغنية
).(١٦)(Numerus Syrorum
ب -العامل االقتصادي
ٔ
تتجلى اهمية هذا العامل بوضوح في القرن الثالث ميالدي ،ففي هذا
ٔ
ٔ
القرن اصبح الرومان اكـثر إصرارا على توسيع المساحات الزراعية التي
ً ٔ
خاصة وان خصوبة
استولوا عليها عنوة لتوزيعها على قدماء المحاربين،
ٔ
ٔ
اراضي موريطانيا القيصرية ووفرة مردودها تغري اية دولة استعمارية
ٔ
تسعى بشتى الطرق لالستحواذ على االراضي التي توفر لها الغالل
ٔ
ٔ
الضرورية لسد متطلبات سوقها) ،(١٧وبعد ان تزايدت اهمية القمح على
إثر ارتفاع عدد عائالت عوام روما المستفيدة من توزيع الحبوب مجاناً،
بحيث ٔاصبح عدد المستفيدين من هذه العملية في العهد اإلمبراطوري
ٔ
 (١٨) ٢٠٠٠٠٠مستفيد بعد ان كان عددهم ال يتجاوز ١٥٠٠٠٠
ٔ
شخص في عهد يوليوس قيصر) ،(١٩وبعد ان زاد اإلمبراطور سبتيموس
سيفيرروس في رواتب الجند واضطر إلى دفع جزء منها من الغالل بعد
عجز خزينة الدولة على تحمل تلك النفقات .فلقد كانت هذه المتطلبات
ٔ
من ضمن المبررات التي دفعت االباطرة السيفيريين إلى مد الشريط
الحدودي نحو الجنوب ليشمل السهول الغربية التي كانت ال تزال
خارج السيطرة ،حيث تنتشر زراعة القمح لالستفادة من خيراتها).(٢٠

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 ٣ـ اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر
ٔ
ٔ
اما من حيث نشاة وتطور المدينة ،فإننا ال نتوفر على المعطيات
ٔ
التاريخية اليقينية التي تساعدنا على تحديد التاريخ الذي نشات فيه
ٔ ٔ
مدينة البنيان ،ذلك ان اقدم المخلفات المادية هي عبارة عن مجموعة
من القطع النقدية البرونزية ضربت في عهد الملك الموريطاني يوبا
الثاني"  (٨)" Iuba 1Iالذي تربع على عرش مملكة موريطانيا في الربع
ٔ
ٔ
ٔ
االخير من القرن االول قبل الميالد واستمر حكمه إلى الربع االول من
القرن ٔ
االول ميالدي)  ٢٥ق.م  ٢٣ -م( ،وفرض سيطرته على كامل
ٔ
المنطقة الممتدة من المحيط االطلسي غربا إلى الوادي
الكبير)  (Ampsaga Flumenشرقا )شمال شرق قسنطينة() ،(٩غير
ٔ
ٔ
اننا ال نستبعد ان يرجع تاريخها إلى فترة موغلة في الزمن عن هدا
التاريخ ،ربما إلى عهـد الملك صيفاقس" "Syphaxحاكم مملكة
ٔ
ٔ
الماسيسيل التي وردت اخباره في المصادر االدبية الالتنية واإلغريقية
ٔ
منذ الربع االخير من القرن الثالث قبل الميالد ) ٢١٨ق.م( وضمت
وسط وغرب الجزائر) ،(١٠هذه المملكة التي سيستولي عليها الملك
ماسينيسا "  "Massinissaحوالي سنة  ٢٠٠ق.م وبذلك ستصبح
ٔ
مدينة البنيان جزء من مملكة نوميديا التي سيحكمها هذا االخير إلى
ٔ
غاية سنة  ١٤٨ق.م ويخلفه من بعده ابناؤه مكيبسا " " Micipsa
وغولوسة " " Gulussaومستنبعل " ، " Mastanbalوبعد تقسيم
مملكة نوميديا بين حفدة الملك ماسيينيا " " Massinissaفي تاريخ
سنة  ١١٨ق.م ستصبح جزء من مملكة نوميديا الغربية التي عين عليها
ٔ
الملك يوغرطا" ، "Jughurtaوبعد هزيمته امام الرومان في سنة ١٠٥
سيؤول حكمها إلى ملوك موريطانيا وهم :الملك الموريطاني بوخوس
ٔ
االول " ٨٠ -١١٨ )" Bocchus Iق.م( ،الملك ماستنزوزوس "
 ٤٩ - ٨٠ )" Mastansosusق.م(  ،الملك بوخوس الثاني" Bocchus
 ٣٣ - ٤٩) "IIق.م ( ،الملك يوبا الثاني" ٢٣) " Iuba IIـ ٢٥م(،
الملك بطليموس"٤٠ - ٢٥) " Ptolemaeusم() ،(١١وفي سنة ٤٠م
خضعت مدينة البنيان وباقي مدن مملكة موريطانيا لالحتالل الروماني
بعد قتل السلطات الرمانية لملكها بطليموس" " Ptolemaeusوقاموا

بتقسيمها إلى مقاطعتين هما ،مقاطعة موريطاينا الطنجية ومقاطعة
ٔ
موريطانيا القيصرية التي اصبحت مدينة البنيان تابعة لها إداريا طيلة
)(١٢
االحتالل الروماني )  ٤٠ـ  ٤٢٩م(.
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ﻣﻘﺎﻻت

٥ـ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
مارس سكان مدينة البنيان طقوس الديانة الوثنية البدائية
ٔ
ٔ
كـتقديس الحجارة واالشجار وبعض الحيوانات واالنهار والمغارات
ٔ
ٓ
ٔ
واقبلوا على عبادة اال لهة الوثنية المحلية منها واالجنبية) ،(٣١كما تتوفر
المنطقة على نقوش تشير إلى انتشار المسيحية بالمنطقة منذ القرن
الرابع ميالدي وهو ما يبرهن على وجود مجتمع حضري قابل لهضم
ٔ
االفكار الجديدة وتجديد معتقداته ،كما تؤكد المخلفات المادية اعتناق
سكان البنيان للمذهب الدوناتي الذي ظهر كنحلة منشقة عن الكنيسة
ٔ
الكاثوليكية الرسمية الموالية لإلمبراطور ،وكانت المدينة من اهم
معاقل هدا المذهب في الغرب الجزائري ،بحيث وثقت لنا النقوش
ٔ
ٔ
الالتنية اسماء العديد ممن ذهبوا ضحية ذلك الصراع اشهرهم الراهبة
روبا) " Robba" (٣٢شقيقة جرمانوس هونوراتوس" Germanus
ٔ
 "Honoratusاسقف مدينة حمام بوحنيفية) (Aquae Serensesالتي
ٔ
قتلت في  ٢٥مارس٤٣٤م واصبح قبرها مزارا يتردد عليه الدوناتيين من
كل حدب وصوب ،بينما دفنت بجوارها جثامين القائمون عل
الكنيسة الدوناتية ،حيث تضمن سرداب كنيسة البنيان (Ala
ٔ
) Miliariaاقبية بها رفاة العديد منهم ،كيوليا جوليا" Iulia
ٔ
ٔ
 (٣٣)"Gioliaالمتوفاة في  ٧اكـتوبر ٤٢٢م واخوها نيمسانوس "
ٔ
 (٣٤)"Nemssanusاسقف مدينة البنيان) (Ala Miliariaالذي توفي
ٔ
في  ٢٢ديسمبر ٤٢٢م عن عمر يناهز  ٦٠ميالدي واالسقف
دوناتوس) " Donatus"(٣٥الذي يرجح وفاته مابين  ٤٤٠ـ ٤٤٦م عن
ٔ
ٓ
عمر يناهز  ٨٠سنة ،عالوة على عدد اخر من االساقفة المتوفين في
تواريخ الحقة وهم فكـتور" (٣٦) " Victorالذي توفي في  ٢١سبتمبر
)(٣٧
٤٣٣م عن عمر يناهز  ٥٢سنة وكريسكانسس"" Crescenens
الذي توفي في  ٢٧فيفري ٤٣٤م عن عمر يناهز  ٥٥سنة
ودوناتوس" (٣٨) "Donatusالمتوفى في  ١١مارس ٤٤٦م عن عمر يناهز
 ٦٠سنة ،ماوروس" (٣٩) "Maurusالشماس الذي توفي  ٣٠نوفمبر
ٔ
٤٢٩م عن عمر يناهز  ٧٠سنة )انظر الجدول رقم  ،(١وليس هناك ما
يدعو إلى االعتقاد باالستمرار هذا المذهب بعد سنة  ٤٤٦م ويدعم هذا
ٔ
ٔ
الراي معطيات النقوش) (٤٠التي تشير إلى االسقف الكاثوليكي الذي
ٔ
تولى تسيير اسقفية البنيان.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

بني المعسكر فوق تلة تقع في الناحية الشمالية لوادي تاغية
وقدرت مساحته بحوالي مابين ) (٥ ،٢و) (٦ ،١هكـتار ،بينما بلغت
مساحة المدينة الرومانية  ٥، ٧٦هكـتار) ،(٢١وقد اختلف المؤرحون
ٔ
الدين زاروا الموقع في اواخر القرن ١٩م في تحديد شكله ،بحيث ذكر
ٔ
دوالبلونشار "  (٢٢)" Delablanchèreفي سنة  ١٨٨3ان المعسكر
كان مستطيل الشكل وبلغ طول ضلعه ٢٢٠م بينما يشير غزال " St
ٔ
 (٢٣)"Gsellان المعسكر قد اتخذ شكال مربعا وبلغ طول ضلعه
ٔ
٢٤٠م ،وقد وصفه المؤرخ دوالبلونشار قائال " ان سوره يتشكل من
ٓ
ٔ
جداريين ملتصقين  ،بني احدها من الحجارة الكبيرة واالخر من
الدبش ،وهو يحتوي على بابين محميين ببرجين دائريين مبنيين من
الحجارة الكبيرة " ).(٢٤
لقد قام هذا المعسكر بحراسة تنقالت سكان الجبال والرحل ،كما
ٔ
ٔ
ٔ
ان وجوده وسط االراضي الخصبة زيادة على االمن الذي يوفره للنشاط
ٔ
التجاري السيما وان المنطقة كانت سوقا هامة يقصدها الرحل وسكان
التل للبيع والشراء سرعان ما جلب السكان لالستقرار بجواره وشجع
ٔ
على ظهور قرية يعيش فيها قدماء المحاربين) (٢٥والسكان االصلين
الذين فضلوا البقاء بجوار المعسكر نظ ًرا للروابط العائلية التي تربطهم
ٔ
بالجند المقيمين بالمعسكر وهو االمر الذي تحيلنا عليه النقوش التي
ٔ
تشير إلى احد فرسانها وهو المدعو فورنينوس بريموس (Furninus
)  Primusالذي فضل البقاء بها بمجرد إتمامه لخدمته العسكرية
المقدرة بـ ) ،(٢٧كما سارت ابنته فورنيا بريما )  (Furnia Primaعلى
خطاه ودلك بزواجها بالفارس المدعو سالستيوس مارتياليس
ٔ
)  ،(٢٦)(Sallustius Martialisاو بسبب المصلحة المادية السيما بعد
ٔ ٔ
ان اصبحت القرية سوقا مربحة نتيجة النشاط التجاري ،وبمر السنين
كبرت القرية ٔواصبحت مدينة محصنة لم تلبث ٔان ٔاحيطت هي ٔاالخرى
بسور) (٢٧وسرعان ما حصلت البنيان في عهد اإلمبراطور
ديوكلسيانوس)٣٠٥ - ٢٨٤م( على ترقية في وضعيتها اإلدارية
ٔ
واصبحت بلدة رومانية وهو ما تؤكـده الصيغـة الواردة على نقوشها
اإلهدائية).(٢٨
) (٢التطور االقتصادي
شكلت الزراعة العمود الفقري القتصاد مدينة البنيان إبان االحتالل
الروماني ،كزراعة القمح والزيتون التي تدلنا عليها بقايا مطاحن الحبوب
ٔ
ومعاصر الزيتون التي اكـتشفت بالمنطقة) (٢٩وكان من الطبيعي ان
يترتب عن هذا االزدهار الذي عرفته الزراعة ووفرة قطعان الماشية
وظهور صناعة تحويلية كصناعة الزيت والغزل والحياكة نظرا لوفرة
ٔ ٔ
المواد االولية اال وهي مادة الصوف ،هذا وعرف النشاط التجاري هو
ٔ
االخر رواجا نتيجة العالقات التجارية التي ربطت المنطقة بالمدن
ٔ
الشمالية التي تمونها بالمنتجات المحلية واالجنبية وتزودها بالمقابل
ٔ
بسلع التل هذا من جهة ،ومن جهة اخرى نظرا للعالقات التجارية التي
ربطتها بالرحل ،هؤالء الذين تشتري منتجاتهم وتبيع لهم منتجاتها ،
كما تدور الوساطة بينهم وبين المناطق الشمالية ،بحيث تزودهم
بالسلع التي تجلبها من الشمال مثلما تزود مدن الشمال بمنتجات
الرحل.
) (٣شبكة الطرق
القرن
العسكري
الثالث
الحثيث في المنطقة خالل
كان للنشاط
ٔ
ميالدي اثره الواضح على رواج النشاط التجاري في المنطقة ،حيث

مدت بها شبكة طرق طوقت منطقة اإلنتاج العمراني ووصلت مراكز
ٔ
العمران ببعضها ،ويسرت حركة النشاط التجاري واالسفار وتنقل
ٔ
الجيش بين المعسكرات فكان لهذه الترتيبات الرومانية اثرها على مدينة
ٔ
البنيان ) ،(Ala Miliariaبحيث ومنذ النصف االول من القرن الثالث
ٔ
ٔ
انجزت بها ثالثة طرق) ،(٣٠الطريق االول يربطها بمدينة تمزوين )
 ،(Lucuالطريق الثاني يصلها بمدينة تاخمارت ) Cohors
 ،(Breucorumوالطريق ثالث يربطها بمدينة حمام بوحنيفية
).(Aquae Serenses
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يوضح الجدول الجهاز الكنسي السقفية البنيان
ٔ
في النصف االول من القرن الخامس ميالدي
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٦ـ اﻟﺒﻨﻴﺎن ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ
إذا ذا ما واجهتنا صعوبات جمة خالل محاولة تسليط الضوء على
مدينة البنيان خالل االحتالل الروماني وما قبله ،فإن هذه الصعوبات
تتضاعف بالنسبة للباحث الذي يسعى جاهدا للكشف عن الغموض
الذي يخيم على تاريخ المدينة والمنطقة خالل الفترتين الوندالية
ٔ
ٔ
ٔ
والبيزنطية .اما بالنسبة للفترة االولى  ،فال نحتكم على اية مؤشر يعرفنا
ٓ
بالوضع الذي الت إليه البنيان وال على العالقات التي جمعتها بسكان
ٔ
المدن الشمالية لموريطانيا القيصرية ،وال على الوضع االمني إن كان
ٔ
متميزا بالهدوء واالستقرار ام سادته االضطرابات ،وخالفا لذلك يتضح
ٔ
من المعطيات التي يفيدنا بها بروكوبيوس " "Procopiusان المنطقة
ٔ
لم تخضع للسيطرة البيزنطية بدليل ان موريطانيا الثانية على حد قول
ٔ
هذا االخير والمقصود بها موريطانيا القيصرية كانت في سنة ٥٤٠م
تحت سلطة ماستيغاس " "Mastigasباستثناء مدينة القيصرية
ً
وخالفا لذلك فلقد خضعت في فترة االحتالل
)،(٤١)(Caesarea
ٔ
ٔ ٔ
البيزنطي لالمراء الموريين الذين حكموا إما مملكة التافا اوفي المملكة
لجدار).(٤٢

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٠

دراﺳﺎت

ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﻤــﻦ اﻠﻮاﺿــﺢ ٔان ﻓﻬــﻢ اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻠﻟﻗــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟــﺮي ﻠــﺒﻼد
اﻠﻣﻐـﺮب ﻠــﻦ ﻳــﺘﻢ دون اﻹﻠﻣــﺎم ﺑﺘﻄــﻮر اﻠﺘﺟــﺎرة اﻠﺼــﺤﺮاوﻳﺔ وﺸــﺒﻛﺔ ﻃﺮﻘﻬــﺎ،
وﻤﻬﻣــﺎ ﻘﻴــﻞ ﻋــﻦ ﻘــﺪم اﻠﻌﻼﻘ ــﺎت اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﺑــﻴﻦ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان وإﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ -
ﺠﻨــﻮب اﻠﺼــﺤﺮاء  ،(١) -ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺼــﻌﺐ اﻠﺘﺳــﻟﻴﻢ ﺑﻮﺠــﻮد ﺗﺟــﺎرة ﻤﻨﺘﻈﻣــﺔ ﺑــﻴﻦ
اﻠﻣﻨﻄﻗﺘﻴﻦ ﻘﺒﻞ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻠﻬﺟﺮي٨/م).(٢
ٔ
وﻘــﺪ اﻋﺘﺒ ــﺮ"ﻠﻣﺒــﺎرد") (٣ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺳ ــﺎﻠﺔ" ﻤــﻦ ٔاﻋﻈــﻢ ٔاﺣــﺪاث اﻠﻌﺼ ــﺮ
ٔ
اﻠﻮﺴـﻴﻂ اﻠﻌـﺎﻠﻲ وﻳﺎﺴـﻒ ﻠﻀـﻴﺎع اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮة اﻠﺘـﻲ ﺗﺤـﺪﺛﺖ ﻋﻨــﻪ ،و
ٔ
ﻠﻛﻨــﻪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﻠــﻰ اﻠﺘﺳــﻟﻴﻢ ﺑﺎﻧــﻪ ﻤﻨ ــﺬ ٔاواﺧ ــﺮ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻠﻟﻬﺟ ــﺮة ارﺗﺒﻄ ــﺖ
ﺗﺟــﺎرة اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﺷــﺒﻛﺔ اﻠﺟﺪﻳــﺪة ﻤــﻦ ﻃ ــﺮق اﻠﻗﻮاﻓــﻞ واﻠﺘــﻲ
ﺗﺷ ــﻣﻞ ﺸــﺒﻛﺎت اﻠﺷ ــﺮق و ﺑﺤــﺮ اﻠ ــﺮوم ،ﻓﻔﺘﺤــﺖ ٔاﻤ ــﺎم ﻃ ــﺮق اﻠﻣﻮاﺻ ــﻼت
اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔاﻓﻖ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺳﻮداﻧﻲ ﺑﻛﺎﻤﻟﻪ.
ٔ
اﻤﺎ "ﻤﻮﻧﻲ" (٤)"Mauny.Rﻓﻼ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ
روادا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﻴﺪان ،إذ ذﻜﺮ وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ
اﻫﺘﻣﻮا ﺑﺈﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﺳﻮداء" إن إﻋﻄﺎء اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ
اﻠﺘﻲ ﺗﻬﻣﻨﺎ ﻫﻮ ﺻﻔﺮ ﻋﻟﻰ وﺠﻪ اﻠﺘﻗﺮﻳﺐ" .وﻳﺳﺘﺒﻌﺪ ٔان ﻳﻛﻮن اﻠﻗﺪﻤﺎء ﻘﺪ
ﻋﺮﻓﻮا اﻠﺼﺤﺮاء ﺠﻨﻮب ﺗﻮات ٔاو ﻓﺰان وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻠﺒﺤﺚ إﻠﻰ اﻠﺘﺳﻟﻴﻢ
ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ ،وﻫﻲ ٔان ﻤﻌﺮﻓﺔ إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ ﺠﻨﻮب اﻠﺼﺤﺮاء ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ّإﻻ ﻋﻟﻰ
ﻳﺪ اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ.
ق
ﻜﻣـﺎ ٔان ٔاﻫــﻢ اﻠﻄــﺮ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﻜﺎﻧــﺖ ﺣﺘــﻰ ﺗﻟــﻚ اﻠﺤﻗﺒــﺔ ،ﺗﺘﺟــﻪ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ
ﺸ ــﻣﺎل –ﺸ ــﺮق وﺠﻨ ــﻮب – ﻏ ــﺮب ﻤﻨﻄﻟﻗ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻮاﺣ ــﺎت اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ وﻤـ ــﻦ
ّٔ
ﺠﻨﻮب اﻓﺮﻳﻗﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻤﻨﺤﻰ ﻧﻬﺮ اﻠﻨﻴﺟﺮ ﻤـﺎرا ﻋﺒـﺮ ﺻـﺤﺮاء ﻓـﺰان ،إﻻ اﻧـﻪ ﺑﻄـﻞ
ٔ
ٔ
اﺴــﺘﺨﺪاﻤﻪ ﻘﺒــﻞ اﻠﻗــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟــﺮي ﻻﺴــﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻤﻨﻴــﺔ) .(٥وﺣــﻮل
ﻫـﺬا ذﻜـﺮ "اﺑـﻦ ﺣﻮﻘـﻞ" ٔان ﺸـﻛﻟﺖ اﻠﺮﻳـﺎح واﻠﻌﻮاﺻـﻒ اﻠﺮﻤﻟﻴـﺔ ﻋﺎﺋـﻗـﺎ ﻤـﺪﻤﺮا
ﻠﻐﺎﻠﺒﻴ ــﺔ اﻠﻗﻮاﻓـ ــﻞ اﻠﻣـ ــﺎرة ﺑﻬـ ــﺬا اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩٔ ،اﻻﻤ ــﺮ اﻠـ ــﺬي دﻓـ ــﻊ إﻠـ ــﻰ ﻫﺟﺮاﻧـ ــﻪ
واﻻﻧﺘﻗـ ــﺎل ﻋﻨـ ــﻪ إﻠـ ــﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴ ـ ــﺔ) .(٦ﻏﻴـ ــﺮ ٔان اﻠﻌـ ــﻮدة إﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﻠﻄﺮﻳـ ــﻖ
اﺴــﺘﺆﻧﻔﺖ ﻓــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜــﺎﻤﻦ اﻠﻬﺟــﺮي /اﻠﺮاﺑــﻊ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي) .(٧وﻋﻟﻴــﻪ،
ﻳﺟـﺐ ٔان ﻧﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ ٔاﻫـﻢ ﺸــﺒﻛﺔ اﻠﻄﺮﻘـﺎت واﻠﻣﺳـﺎﻠﻚ اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ رﺑﻄــﺖ
ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب ﺑﺈﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ اﻠﺳــﻮداء ،وﺑﺨﺎﺻ ــﺔ ﺧــﻼل اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟ ــﺮي
واﻠ ــﺬي ﻤﺜ ــﻞ ﻘ ــﺮن اﻻﻧﺘﻌ ــﺎش اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي ﻋﻣﻮﻤ ـ ًـﺎ ﻤ ــﻦ ﺠﻬ ــﺔ ،وﺑﺎﻠﺘﻨ ــﺎﻓﺲ
واﻠﺼﺮاع ٔﻻﺠﻞ اﻠﺘﺤﻛﻢ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺬ ﺗﺟﺎرة اﻠﺬﻫﺐ واﻠﺮﻘﻴـﻖ واﻠﻣﻟـﺢ ﻤـﻦ ﺠﻬـﺔ
ٔاﺧﺮى.
أوﻻ :ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺤﺮاء
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﻓﺎﻃﻣ ــﺔ ﺑﻟﻬ ــﻮاري ،اﻠﻌﻼﻘـ ــﺎت اﻠﺘﺟﺎرﻳ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب
واﻠﺳـ ـ ــﻮدان اﻠﻐﺮﺑـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل ق٤ﻫ ـ ـ ـ١٠ /م - .دورﻳ ـ ــﺔ ﻜ ـ ـ ــﺎن
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ - .اﻠﻌـ ــﺪد اﻠﻌﺎﺸـ ــﺮ؛ دﻳﺳـ ــﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص – ٣١
(www.historicalkan.co.nr) .٣٧

واﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮٔ ،ان ﺗﺷﻛﻴﻞ اﻠﺼﻼت واﻠﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻠﺷﻣﺎل
واﻠﺼﺤﺮاء اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ وﺠﻨﻮﺑﻬﺎ اﻜـﺘﻣﻞ ﻓﻲ اﻠﻗﺮون اﻠﺨﻣﺳﺔ ٔاﻻوﻠﻰ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﻤﺳﺎﻠﻚ رﺋﻴﺳﻴﺔ وﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻫﻲ :
ٔ
اﻠﻄﺮﻳـ ــﻖ ٔاﻻول  -اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﻠﻐﺮﺑـ ــﻲ  -وﻳ ــﺮﺑﻂ اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻻﻘﺼ ــﻰ ﺑﺎﻠﺳـ ــﻮدان
اﻠﻐﺮﺑــﻲ ،واﺴ ــﺘﻐﺮق اﻠﻣﺳ ــﻴﺮ ﻓﻴ ــﻪ ﺧﻣﺳ ــﺔ وﺛﻣ ــﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻤــﺎ) .(٨وﻘ ــﺪ ذﻜ ــﺮ
"اﻠﻴﻌﻗـﻮﺑﻲ" ٔان ﻫــﺬا اﻠﻄﺮﻳــﻖ ﻳﺒـ ٔـﺪا ﻤــﻦ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ ﻠﻣــﻦ ﺴــﻟﻚ ﻤﺘﻮﺠﻬــﺎ إﻠــﻰ
ٔ
اﻠﻗﺒﻟﺔ ﻳﺮﻳﺪ ارض اﻠﺳﻮدان)ٔ ،(٩واﻜﺪ "اﻠﺤﻣﻮي" ﻫﺬﻩ ٔاﻻﻫﻣﻴﺔ).(١٠
وﻻﺸﻚ ٔان ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ﺸﻬﺪت ﺣﺮﻜﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻧﺷﻴﻄﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
ﺑﻼد اﻠﺳﻮدان ،وﻘﺪ ٔاﺸﺎد "اﺑﻦ ﺣﻮﻘﻞ" ﺑﻬﺬا " ٔان ﻘﻮاﻓﻟﻬﻢ ٔ-اﻫﻞ
ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ  -ﻏﻴﺮ ﻤﻨﻗﻄﻌﺔ إﻠﻰ ٔارﺑﺎح ﻋﻈﻴﻣﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ﺠﺳﻴﻣﺔ وﻧﻌﻢ ﺴﺎﺑﻐﺔ،
ﻘﻟﻣﺎ ﻳﺪاﻧﻴﻬﺎ اﻠﺘﺟﺎر ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺴﻼم ﺴﻌﺔ ﺣﺎل") .(١١وﺠﺎءت ﻫﺬﻩ
اﻠﺼﻮرة ،وﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﺴﻟﻄﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،ﻤﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ٔاﻧﻬﺎ ﻠﻢ
ﺗﻔﻗﺪ ﻤﻛﺎﻧﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ ٔاﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻠﺘﺟﺎرة اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ .وﻠﺬﻠﻚ ﻳﻌﺪﻫﺎ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣١

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

"اﻠﺒﻛﺮي" ﻤﺪﺧﻼ ﻠﺒﻼد ﻏﺎﻧﺎ) .(١٢وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻐﺎدر اﻠﻗﺎﻓﻟﺔ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﻠﺟﻨﻮب ،ﺗﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻠﺼﺤﺮاء اﻠﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻠﺘﺼﻞ إﻠﻰ ﻘﻮم
ٔ
ﻳﻗﺎل ﻠﻬﻢ اﺑﻨﻴﺔ*) .(١٣
ٔ
ٔ
وﻳﺳــﺘﻣﺮ ﺴــﻴﺮ اﻠﻗﻮاﻓــﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ إﻠــﻰ ان ﻳﺼــﻞ إﻠــﻰ اودﻏﺷــﺖ ،واﻠﺘــﻲ
ﻠﻢ ﻳﺤﺪد ﺠﻐﺮاﻓﻴﻮ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻠﺚ اﻠﻬﺟﺮي ﻤﻮﻘﻌﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﺼﺤﺮاء ً
ﺗﻣﺎﻤﺎ ،ﻓـﺈذا
ﻜﺎﻧـﺖ ﻫـﻲ ﻏﺳـﻂ اﻠﺘـﻲ ذﻜﺮﻫـﺎ اﻠﻴﻌﻗـﻮﺑﻲ) ،(١٤ﻓـﺈن ﻫـﺬا ٔاﻻﺧﻴـﺮ ﻠـﻢ ﻳـﻮرد ﻋﻨﻬــﺎ
ً
ﺸﻴﯫ ،وﻜﻞ ﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻤﻣـﺎ ذﻜـﺮﻩ ٔاﻧﻬـﺎ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺳﺟﻟﻣﺎﺴـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻖ ﻘﺒﻟـﻲٔ ،واﻧﻬـﺎ
ﻓــﻲ واد ﻋــﺎﻤﺮ ﺑــﻪ اﻠﻣﻨــﺎزل ﻏﻴــﺮ ٔان ﻫــﺬا اﻠﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻠﻣﻮﻘــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻏﻴ ــﺮ
دﻘﻴﻖ.
ٓ
ٔ
وﻤــﺎ ﻳﻟﻔــﺖ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ان "اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ" ﻠــﻢ ﻳﻛﺷــﻒ ﻫــﻮ اﻻﺧــﺮ ﻋــﻦ ﻫــﺬا
ٔ
اﻠﻐﻣ ــﻮض) ،(١٥وﻜـ ـﺬﻠﻚ ﻜ ــﺎن ﺸ ــﺎن "اﻠﺒﻛ ــﺮي") ،(١٦ورﺑﻣ ــﺎ ﻜ ــﺎن ﻋ ــﺬر ﻫ ــﺬا
ٔاﻻﺧﻴـﺮ ٔاﻧـﻪ ﻠـﻢ ﻳــﺰر اﻠﺼـﺤﺮاء وﻻ اﻠﻣﻐـﺮب ﺑﻌﺎﻤـﺔٔ ،واﻧــﻪ ﻠـﻢ ﻳﻌﺜـﺮ ﻋﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳــﺪ
ﻠﻣﻮﻘﻌﻬــﺎ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻣﺆﻠﻔ ــﺎت اﻠﺘ ــﻲ اﻋﺘﻣــﺪ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ .ﻜﻣــﺎ ﻳ ــﺮﺠﺢ ﻫــﺬا اﻠ ــﻨﻗﺺ ﻓ ــﻲ
اﻠﻣﻌﻟﻮﻤـ ــﺎت إﻠ ـ ــﻰ ﻃﺒﻴﻌ ـ ــﺔ اﻠﺘـ ـ ــﺪوﻳﻦ ﻠﻟﻣﻮاﻘ ـ ــﻊ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴ ـ ــﺔ ﺣﻴـ ــﺚ اﻧﺼ ـ ــﺐ
)(١٧
اﻫﺘﻣﺎﻤﻬﻢ ﻓﻲ ذﻜﺮ اﻠﻣﺳﺎﻓﺎت واﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﻠﺘﻀﺎرﻳﺳﻲ.
ٔ
وﻇـ ــﻞ ذﻠـ ــﻚ اﻠﻐﻣ ــﻮض ﻘﺎﺋﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗﺤﺪﻳـ ــﺪ ﻤﻮﻘـ ــﻊ اودﻏﺷـ ــﺖ إﻠـ ــﻰ ان
ﺗﻮﺻ ــﻟﺖ إﺣ ــﺪى اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ اﻠﺘﻨﻗﻴﺒ ــﺎت اﻠﺘ ــﻲ ٔاﺠﺮﻳ ــﺖ ﺑﻌـ ــﻴﻦ
اﻠﻣﻛــﺎن وذﻠــﻚ ﺴــﻨﺔ ١٩٣٩مٔ ،اﻧﻬــﺎ ﺗﻗــﻊ إﻤــﺎ ﺠﻨــﻮب رﻜﻴ ــﺰ )ٔ (Irkizاو ﻓ ــﻲ
ٔ
اﻓﻮﻠﻲ ).(١٨)(Affoly
واﻠﻐﺮﻳ ــﺐٔ ،ان "اﻠﻴﻌﻗـ ــﻮﺑﻲ" ﻳﻨﺘﻬـ ــﻲ ﺑﻬ ــﺬا اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ إﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ
ﻏﺳــﻂ ،وﻻ ﻳﺷــﻴﺮ إﻠــﻰ اﻤﺘــﺪادﻩ إﻠــﻰ ﻏﺎﻧــﺔ) ،(١٩ﻤﻣ ــﺎ ﻘــﺪ ﻳﻄ ــﺮح ﺗﺳـ ً
ـﺎؤﻻ ﻫ ــﻞ
ﻫـﺬا ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﺿــﻌﻒ دور ﻫــﺬا اﻠﻣﺳـﻟﻚ ﻓــﻲ زﻤﻨــﻪ؟ ٔام ٔاﻧــﻪ ﺗﺟﺎﻫــﻞ ذﻜــﺮﻩ،
ﻜﻣــﺎ ﺗﺟﺎﻫــﻞ ذﻜ ــﺮ ﺑ ــﻼد اﻠﺳــﻮدان اﻠﻐﺮﺑــﻲ ﻋﺎﻤــﺔ) .(٢٠ﻓ ــﻲ ﺣــﻴﻦ ٔاﺸ ــﺎر "اﺑ ــﻦ
ﺣﻮﻘـ ــﻞ" إﻠـ ــﻰ ٔان اﻠﻄﺮﻳـ ــﻖ ﻳﺳـ ــﺘﻣﺮ إﻠـ ــﻰ ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ ﻏﺎﻧـ ــﺔ ،وﻘـ ــﺪ ﺗﻌـ ــﺰى ﻫ ـ ــﺬﻩ
اﻠﺘﻔﺎﺻـ ــﻴﻞ ﺑـ ــﺪون رﻳـ ــﺐ إﻠـ ــﻰ ٔان ﻫـ ــﺬا اﻠﺟﻐﺮاﻓـ ــﻲ زار اودﻏﺷـ ــﺖ )ﻏﺳ ـ ــﻂ(
ﺴــﻨﺔ)٣٤٠ﻫـ ـ٩٥١/م( ،وﻘــﺪ ذﻜ ــﺮٔ ":ان اﻠﻣﻌﺘ ــﺰ ﻠــﻢ ﻳ ــﺰل ٔاﻳــﺎم وﻻﻳﺘﻬــﺎ وﻫــﻮ
ٔاﻤﻴﺮﻫ ــﺎ ﻳﺟﺘﺒﻴﻬـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ ﻘﻮاﻓـ ــﻞ ﺧﺎرﺠ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﺑ ــﻼد اﻠﺳ ــﻮدان وﻋﺷ ــﺮ وﺧـ ـﺮاج
وﻘـﻮاﻧﻴﻦ ﻘﺪﻳﻣــﺔ .(٢١)"...ﻫــﺬا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻠــﻰ اﻠـﺪور اﻠــﺬي ﻠﻌﺒــﻪ ﻫــﺬا اﻠﻄﺮﻳــﻖ
ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﻠﺤﻗﺒـﺔ ،وﻫﻨﺎﻠــﻚ ﻓـﺮع ٓاﺧـﺮ ﻠﻟﻄﺮﻳـﻖ اﻠﻐﺮﺑــﻲ ،واﻠـﺬي ﻳﺒ ٔـﺪا ﻤــﻦ
ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ اﻠﺳـ ــﻮس ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻐـ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼ ــﻰ ﻤـ ــﺎرا ﺑﺎﻠﺼ ــﺤﺮاء اﻠﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ وﻤﻨﺘﻬﻴ ــﺎ
ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺎﻧﺔ).(٢٢
ٔ
وﻳﺼــﻒ "اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ" ﻫــﺬا اﻠﻄﺮﻳــﻖ و ﻳــﺬﻜﺮﻩ ﻓــﻲ ﺸــﻛﻞ ﻤﺜﻟــﺚ راﺴــﻪ
ﻤﺪﻳﻨــﺔ ٔاودﻏﺷ ــﺖٔ ،واﻘﺼ ــﺮ ٔاﺿ ــﻼﻋﻪ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺳ ــﻮس ٔواودﻏﺷ ــﺖ ،واﻠﻀ ــﻟﻊ
ٓاﻻﺧ ــﺮ ﻫ ــﻮ اﻠﻣﻣﺘ ــﺪ ﺑ ــﻴﻦ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴ ــﺔ ٔواودﻏﺷ ــﺖ ،وﻤﻨﻬ ــﺎ إﻠ ــﻰ ﻏﺎﻧ ــﺔ ،وإﻠ ــﻰ
ﻤﺮاﻜ ــﺰ اﻹﻧﺘ ــﺎج اﻠﺳــﻮداﻧﻴﺔ ﻤﺜ ــﻞ ﻜﻮﻏــﺔ .وﻫﻛــﺬا ﻜﺷ ــﻒ ﻫــﺬا اﻠﺟﻐﺮاﻓــﻲ ﻋ ــﻦ
وﺠــﻮد ﻃﺮﻳ ــﻖ راﺑ ــﻂ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺳ ــﻮس ٔاﻻﻘﺼــﻰ ٔواودﻏﺷ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑ ــﻊ
اﻠﻬﺟ ــﺮي) .(٢٣واﻠﻈ ــﺎﻫﺮ ٔاﻧ ــﻪ ﻧﻔــﺲ اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﻠ ــﺬي ٔاﺸــﺎر إﻠﻴ ــﻪ "اﺑ ــﻦ اﻠﻔﻗﻴ ــﻪ"
ﺑـﺬﻜﺮﻩ اﻠﻄﺮﻳـﻖ ﻤـﻦ ﻃﺮﻘﻟـﻪ-إﺣـﺪى ﻤـﺪن اﻠﺳـﻮس  -إﻠـﻰ ﻏﺎﻧـﺔ) ،(٢٤وﺑﻬـﺬا ﻳﻌــﺪ
اﻠﻄﺮﻳﻖ اﻠﻐﺮﺑﻲ ﻤـﻦ ٔاﻧﺷـﻂ اﻠﻄـﺮق اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ اﻠﺼـﺤﺮاوﻳﺔ إﻠـﻰ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان
ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻠﻗــﺮن ،ﺑﻌــﺪ ٔان ﺑﻄــﻞ اﻠﻌﻣــﻞ ﺑﻄﺮﻳــﻖ ﻤﺼــﺮ -ﻏﺎﻧــﺔ ﻋﺒــﺮ ﺻــﺤﺮاء
ﻓﺰان.
ٔ
ٔاﻤــﺎ اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﻠﺜــﺎﻧﻲ - :اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﻻوﺴــﻂ  ،-وﻳ ــﺮﺑﻂ ﺗﻴﻬ ــﺮت ﺑﺎﻠﺳ ــﻮدان
اﻠﻐﺮﺑـﻲ ،وذﻠـﻚ ﺑﻮاﺴـﻄﺔ ﻃـﺮﻳﻗﻴﻦ رﺋﻴﺳـﻴﻴﻦٔ ،اﻻول ﻃﺮﻳـﻖ ﻏﺮﺑـﻲ ﻳﻣـﺮ ﻋﺒــﺮ
ٔ
ﺴﺟﻟﻣﻟﺳ ــﺔ ،واﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ ﺸـ ــﺮﻘﻲ ﺑﺎﻠﻨﺳـ ــﺒﺔ ﻠـ ــﻼول ،وﻳﻣـ ــﺮ ﻋﺒـ ــﺮ ورﺠـ ــﻼن).(٢٥
ﻓ ٔ
ـﺎﻻول ﺗﺳــﻴﺮ ﻓﻴــﻪ اﻠﻗﻮاﻓــﻞ ﻤــﻦ ﺗﻴﻬـﺮت إﻠــﻰ ﻓــﺎس ،ﺛــﻢ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ.
ٔ
ٔ
وﻘـﺪ ﻜــﺎن "اﻠﻴﻌﻗــﻮﺑﻲ" اول ﻤــﻦ اﺸــﺎر إﻠــﻰ وﺠــﻮد ﻃﺮﻳــﻖ ﻳــﺮﺑﻂ ﺑــﻴﻦ ﺗﻴﻬــﺮت
وﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ ،إذ ذﻜــﺮ ٔان ﻤــﻦ ﺧــﺮج ﻤــﻦ ﺗﻴﻬــﺮت ﺴــﻟﻚ اﻠﻄﺮﻳــﻖ ﺑــﻴﻦ اﻠﻗﺒﻟــﺔ

واﻠﻐـﺮب وﺴـﺎر إﻠـﻰ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻳﻗـﺎل ﻠﻬـﺎ ٔاوزﻜـﺎ ،ﺑﻬـﺎ ﻓﺨـﺪ ﻤـﻦ زﻧﺎﺗـﺔ ﻳﻗـﺎل ﻠﻬـﻢ ﺑﻨــﻮ
ﻤﺳـﺮة ،ﺛـﻢ ﻳﻮاﺻـﻞ "ﻫـﺬا اﻠﺟﻐﺮاﻓــﻲ" ﺗﺘﺒﻌـﻪ ﻠﻬـﺬا اﻠﻄﺮﻳـﻖ ،ﻓﻴﻀـﻴﻒ ﻘــﺎﺋﻼ:
"ﻤـﻦ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ٔاوزﻜـﺎ ﻠﻣــﻦ ﺴـﻟﻚ ﻤﻐﺮﺑــﺎ إﻠــﻰ ٔارض ﻠﺰﻧﺎﺗـﺔ ،ﺛــﻢ ﻳﺳـﻴﺮ إﻠــﻰ ﻤﺪﻳﻨــﺔ
)(٢٦
ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ.
ٔ
وﻘﺪ ﻘﺪر اﻠﻣﺆﻠﻒ ﻧﻔﺳﻪ اﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ﻤﻦ ﺗﻴﻬﺮت إﻠﻰ اوزﻜﺎ ﺑـﺜﻼث ﻤﺮاﺣـﻞ،
وﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ إﻠــﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴ ــﺔ ﺑﺳــﺒﻊ ﻤﺮاﺣــﻞ ٔاو ﻧﺤﻮﻫ ــﺎ ﻋﻟــﻰ ﺣﺳ ــﺐ
اﻠﺟـ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻴﺮ واﻠﺘﻗﺼ ــﻴﺮ)ٔ ،(٢٧اي ٔان اﻠﻣﺳـ ــﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻣـ ــﺎ ﺣ ــﻮاﻠﻲ ﻋﺷـ ــﺮة
ٔ
ٔ
ﻤﺮاﺣﻞ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺣﺼﻰ "اﻠﺤﻣﻮي" ﻤﺳﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻠﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﺷﺮة اﻳﺎم).(٢٨
ٔ
ﻜﻣﺎ ﻓﺼﻞ "اﻹدرﻳﺳﻲ" ﻋﻨﺪ ذﻜﺮﻩ ﻫﺬا اﻠﻣﺳﻟﻚ ،ﺑﺎن اﻠﻗﻮاﻓﻞ ﺗﺳﻴﺮ ﻤﻦ
ﻓﺎس إﻠﻰ ﺻﻔﺮوى إﻠﻰ ﺗﺎدﻠﺔ إﻠﻰ ٓاﻏﻣﺎت إﻠﻰ ﺑﻨﻲ درﻋﺔ إﻠﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ). (٢٩
وﻳﺒﺪو ٔان ﻫﻨﺎﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻤﺒﺎﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺎس وﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ "اﺑﻦ
ﺣﻮﻘﻞ" إﻘﻟﻴﻢ ٓاﻏﻣﺎت ﻋﻦ ﻳﺳﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎس إﻠﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ،وﻘﺪرت
)( ٣٠
ﻤﺳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺜﻣﺎﻧﻲ ﻤﺮاﺣﻞ ،وﻤﺜﻟﻬﺎ إﻠﻰ ﻓﺎس.
ﺑﻴﻨﻣ ــﺎ ﻧﺟـ ــﺪ ٔان اﻠﻔـ ــﺮع اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻤ ــﻦ اﻠﻄﺮﻳـ ــﻖ اﻠﺮﺋﻴﺳـ ــﻲ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﻳﺨـ ــﺮج
اﻠﺘﺟـﺎر ﻤــﻦ ﺗﻴﻬــﺮت إﻠــﻰ ﺣﺼـﻦ اﺑــﻦ ﻜ ـﺮام ﻋﺒــﺮ ﻤﺘﻴﺟـﺔ وﻤﻨــﻪ إﻠــﻰ إﻤــﺎرة ﻫــﺎز،
ﺛـﻢ إﻠـﻰ ﺑﻟـﺪ ﺑﻨـﻲ دﻤـﺮ ،ﺛـﻢ ﻳﺼـﻟﻮن إﻠـﻰ ﺑﻮاﺑـﺔ ﺑـﻼد اﻠـﺰاب ﻤـﻦ اﻠﺟﻬـﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ
ٔ
وﻫــﻲ ادﻧــﺔ) ،(٣١وﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ اﻠﻣﺳــﻴﻟﺔ ،ﻜﻣــﺎ ٔاﺸــﺎر إﻠﻴــﻪ "اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ" ﻘﺒ ــﻞ
وﺻﻮل ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﻗﺮة).(٣٢
وﻳﺮﺠـﻊ ﺴـﺒﺐ اﺧﺘﻴـﺎر اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻓـﻲ إﻧﺷـﺎء ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺑﻬـﺬا اﻠﻣﻮﻘــﻊ
ٔ
إﻠــﻰ اﻫﻣﻴﺘﻬــﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﻤــﻊ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان) .(٣٣وﻳﺘﻮاﺻــﻞ اﻠﺳــﻴﺮ إﻠــﻰ ﻃﺒﻨــﺔ
وﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ ﺑﺳــﻛﺮة ﺛ ــﻢ إﻠ ــﻰ ورﺠــﻼن وﻤــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻨﻗﻄــﺔ ﻤ ــﺮورا إﻠ ــﻰ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
ٔادرارٔ ،واﻓﻮﻘـﺎس وﺻـﻮﻻ إﻠــﻰ ﺗﺎدﻤﻛـﺔ اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧـﺖ ﻤﺮﻜـﺰا ﺗﺟﺎرﻳــﺎ ﻫﺎﻤـﺎ ،وﻳﻗــﻊ
ﻓــﻲ ﻘﻔــﺎر وﻤﻔــﺎزات) .(٣٤وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺸــﻣﺎل ﺸــﺮﻘﻲ ﻤﻨﺤــﻰ ﻧﻬــﺮ اﻠﻨﻴﺟ ــﺮ) .(٣٥ﺛــﻢ
ﻳﺳـ ــﺘﻣﺮ اﻠﺳـ ــﻴﺮ إﻠـ ــﻰ ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ ﻜﻮﻜـ ــﻮ وﻤﻨﻬـ ــﺎ إﻠـ ــﻰ ﻏﺎﻧـ ــﺔ واﻠﻣﺮاﻜـ ــﺰ اﻠﺳـ ــﻮداﻧﻴﺔ
ٔاﻻﺧﺮى).(٣٦
ﻜﻣــﺎ ﺗﻮﺠــﺪ ﻋــﺪة ﻃــﺮق ﻓﺮﻋﻴــﺔ ﻠﻬــﺬا اﻠﻄﺮﻳــﻖ اﻠﺮﺋﻴﺳــﻲ ،ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻓــﺮع ﻳﺒـ ٔـﺪا
ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻗﻴ ـ ــﺮوان إﻠـ ــﻰ ﺑـ ــﻼد اﻠﺟﺮﻳ ـ ــﺪ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻤﺪﻳﻨ ـ ــﺔ ﻘﺳ ـ ــﻄﻴﻟﻴﺔ ﺑ ـ ــﺎﻠﺟﻨﻮب
اﻠﺘﻮﻧﺳ ــﻲ ،وﻤﻨﻬ ــﺎ ﻳﺘﺟ ــﻪ اﻠﻄﺮﻳـ ــﻖ إﻠ ــﻰ واﺣ ــﺔ ورﺠـ ــﻼن وﻤﻨﻬ ــﺎ إﻠ ــﻰ ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ
اﻠﺳــﻮدان اﻠﻐﺮﺑــﻲ) .(٣٧وﻳﻮﺠــﺪ ﻓ ــﺮع ٓاﺧــﺮ ﻳــﺮﺑﻂ ﺴﺟﻟﻣﻟﺳــﺔ ﺑﻮاﺣــﺔ ورﺠــﻼن
ﺑﻮاﺴــﻄﺔ اﻠﺼــﺤﺮاء اﻠﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ،وﻘــﺪ ٔاﺸــﺎر إﻠﻴ ــﻪ ﺑﻌــﺾ ﻤــﺆرﺧﻲ اﻹﺑﺎﺿ ــﻴﺔ).(٣٨
وﻘــﺪ ﺴ ــﻟﻚ ﻫــﺬا اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ "ﻋﺒﻴــﺪ ﷲ اﻠﻣﻬ ــﺪي" اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻠﻗ ــﺮن
اﻠﺜﺎﻠﺚ اﻠﻬﺟﺮي٩/م ،ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘﻮﺠﻬﺎ إﻠﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ).(٣٩
واﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ ٔان ﻫــﺬا اﻠﻄﺮﻳــﻖ ٔاﺸــﺘﻬﺮ ﻓــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟ ــﺮي ،ﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﻌ ــﺪ ٔان ﺗﻗﻟ ــﺺ ﻧﻔ ــﻮذ اﻹﺑﺎﺿ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻴﻬ ــﺮت ﺑﻌ ــﺪ ﺴ ــﻗﻮط إﻤ ــﺎرﺗﻬﻢ ،ﻓﺎﺗﺟ ــﻪ
ٔاﻏﻟ ــﺒﻬﻢ إﻠ ــﻰ واﺣ ــﺔ وارﺠـ ــﻼن ،وﺴ ــﻴﻄﺮوا ﻋﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﻠﻣﻬ ــﻢ .وﻘ ــﺪ
ﺣ ــﺎول اﻠﻔـ ــﺎﻃﻣﻴﻮن ﻤﺤﺎﺻـ ـﺮﺗﻬﻢ ﻠﻛـ ــﻨﻬﻢ ﻓﺷ ــﻟﻮا ﻓـ ــﻲ ذﻠ ــﻚ ،وﺑﻗﻴـ ــﺖ ﻫـ ــﺬﻩ
اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ ﻤﻌﻗ ــﻼ ﻠﻟﻣﻗﺎوﻤ ــﺔ اﻹﺑﺎﺿـ ــﻴﺔ ﺿ ــﺪ اﻠﻔـ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ) .(٤٠وﻳﺒـ ـﺪو ٔان ﻫـ ــﺬا
اﻠﻄﺮﻳـﻖ ﺴـﺮﻋﺎن ﻤـﺎ اﺴـﺘﻮﻠﻰ ﻋﻟﻴـﻪ ٔاﻤﻮﻳــﻮ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ اﻠـﺬﻳﻦ ّﻓﻮﺗـﻮا ﻓﻴـﻪ ﺑــﺪورﻫﻢ
ﻠﻔﺎﺋﺪة اﻠﻣﺮاﺑﻄﻴﻦ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻠﻢ ﺗﺳﺘﻄﻊ اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﺰﻳﺮﻳﺔ إرﺠﺎﻋﻪ).(٤١
ٔاﻤــﺎ اﻠﻄﺮﻳــﻖ اﻠﺜﺎﻠــﺚ  -اﻠﻄﺮﻳــﻖ اﻠﺷــﺮﻘﻲ  -ﻓﻬــﻮ ﻳــﺮﺑﻂ ﻤﻨــﺎﻃﻖ ﻃ ـﺮاﺑﻟﺲ
ﺑﺎﻠﺳـﻮدان اﻠﻐﺮﺑــﻲ ،ﻤــﺎرا ﺑﺟﺒـﻞ ﻧﻔﻮﺴــﺔ ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻏــﺪاﻤﺲ ،ﺛــﻢ إﻠــﻰ
ﺗﺎدﻤﻛﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻳﺼﻞ إﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻧﻬﺮ اﻠﻨﻴﺟـﺮ) .(٤٢وﻫﻨﺎﻠـﻚ ﻓـﺮع ﺛـﺎن ﻠﻟﻄﺮﻳـﻖ
اﻠﺷــﺮﻘﻲ اﻠــﺬي ﻳــﺮﺑﻂ ﻤﻨــﺎﻃﻖ ﻃ ـﺮاﺑﻟﺲ وﺑﺮﻘــﺔ ﺑﺎﻠﺳــﻮدان ٔاﻻوﺴ ــﻂ )ﻜــﺎﻧﻢ(
ﻋﺒـﺮ ﺻــﺤﺮاء ﻓ ـﺰان ،وﻳﺒـ ٔـﺪا ﻤــﻦ ﻃـﺮاﺑﻟﺲ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻠﺟﻨــﻮب إﻠــﻰ ﺻــﺤﺮاء ﻓ ـﺰان
وﻳﻣــﺮ ﺑﺰوﻳﻟــﺔ اﻠﻣﺤﻄــﺔ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ اﻠﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﺤﺮاء ﻓ ـﺰان ،ﺛــﻢ ﻳﺳــﻴﺮ إﻠ ــﻰ
ٔ
ﻤﻨــﺎﻃﻖ ﻜــﺎﻧﻢ ﺑﺎﻠﺳــﻮدان اﻻوﺴــﻂ) .(٤٣وﺑــﺬﻠﻚ ﻧﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻠﻗــﻮل ٔان ﻤﻨــﺎﻃﻖ
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٣٢

دراﺳﺎت

ﺸﻣﻟﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻼد اﻠﻣﻐـﺮب إﻠﻰ ﺑﻼد إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﺳﻮداء ﺧـﻼل اﻠﻗـﺮن
اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟــﺮي /اﻠﻌﺎﺸــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ﺴــﻟﻌﺎ وﺑﻀــﺎﺋﻊ ﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ وﻤﺨﺘﻟﻔــﺔ ،ﻜــﺎن
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ٔ
واﻻﺧﺮى ﻤﺷﺮﻘﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻠﺳـﻟﻊ واﻠﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻤـﻦ ﺣـﻮض
ﺑﺤـﺮ اﻠــﺮوم ،ﺣﻣﻟﻬــﺎ اﻠﺘﺟــﺎر اﻠﻌــﺮب ﻋﺒــﺮ اﻠﻄــﺮق اﻠﺼــﺤﺮاوﻳﺔ اﻠﻣﺘﻌــﺪدة اﻠﺘــﻲ
ﺗـ ــﺮﺑﻂ ﺑـ ــﻼد اﻠﻣﻐ ـ ــﺮب ﺑﺎﻠﺳـ ــﻮدان .وﻜﺎﻧـ ــﺖ اﻠﺤﺒـ ــﻮب واﻠﺘﻣـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻟﻊ
ٔاﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﻧﻗﻟﻬــﺎ اﻠﺘﺟــﺎر اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ إﻠــﻰ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ،ﻠﻌــﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫ ــﺎ
ﻋﻨـﺪﻫﻢ .ﻓﻣﺪﻳﻨـﺔ ٔاودﻏﺷــﺖ ﻜـﺎن "ﻳﺟﻟــﺐ إﻠﻴﻬـﺎ اﻠﻗﻣـﺢ واﻠﺘﻣــﺮ واﻠﺰﺑﻴـﺐ ﻤــﻦ
ﺑــﻼد اﻹﺴــﻼم ﻋﻟــﻰ ﺑﻌــﺪ") ،(٥٠وﺧﺎﺻــﺔ ﻤــﻦ ورﺠــﻼن وﻘﺳــﻄﻴﻟﻴﺔ .ﻜﻣــﺎ ﻜــﺎن
ﻳﺤﻣ ـ ــﻞ ﻠﻬ ـ ــﺎ "اﻠﻨﺤـ ـ ــﺎس اﻠﻣﺼـ ـ ـﺒﻮغ وﺛﻴـ ـ ــﺎب ﻤﺼـ ـ ــﺒﻐﺔ ﺑ ـ ــﺎﻠﺤﻣﺮاء واﻠﺰرﻘ ـ ــﺔ
ﻤﺟﻨﺤﺔ").(٥١
وﻜ ــﺬﻠﻚ ﻜـ ــﺎن اﻠﺘﺟـ ــﺎر اﻠﻣﻐﺎرﺑ ــﺔ ﻳﺼ ــﺪرون إﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ اﻠﺟﻟ ــﺪ
)(٥٢
اﻠﻣ ــﺪﺑﻮغ اﻠ ــﺬي ﺗﻨﺘﺟـ ــﻪ زوﻳﻟـ ــﺔ وﻏ ــﺪاﻤﺲ وﺧﺎﺻ ــﺔ ﺠﻟـ ــﻮد ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ ﻓـ ــﺎس
ٔواﻏﻣــﺎت واﻠﺘــﻲ اﺸــﺘﻬﺮت ﺑﻬــﺎ .ﻫــﺬا إﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐٔ ،ان ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب ﺻـ ّـﺪرت
ٔ
ٔ
ﺑﻌﺾ اﻻواﻧﻲ اﻠﻔﺨﺎرﻳـﺔ إﻠـﻰ ﻤﺪﻳﻨـﺔ اودﻏﺷـﺖ) ،(٥٣ﻓﺎﻠﺘﻨﻗﻴﺒـﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ
ٔاﺠﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻘــﺪ ٔاﺛﺒــﺖ وﺠــﻮد ٔاواﻧــﻲ ﻓﺨﺎرﻳــﺔ ﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻠﺼــﻨﻊ
ﺗﻌـﻮد إﻠـﻰ ﻋﻬـﺪ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺮﺴـﺘﻣﻴﺔ) .(٥٤ﻫــﺬا وﻘـﺪ ٔاﺸـﺎر "اﺑـﻦ ﺻـﻐﻴﺮ" إﻠـﻰ ﺴــﻴﺮ
اﻠﻗﻮاﻓ ـ ــﻞ ﻤ ـ ــﻦ ﺗﻴﻬـ ـ ــﺮت إﻠـ ــﻰ اﻠﺳ ـ ــﻮدان دون ٔان ﻳﻔﺼ ـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ذﻜ ـ ــﺮ ٔاﻧ ـ ــﻮاع
اﻠﺳﻟﻊ).(٥٥
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻘﺪم "اﻹدرﻳﺳـﻲ" ﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻃﻮﻳﻟـﺔ ﺑﺼـﺎدرات ﺑـﻼد اﻠﻣﻐـﺮب ﻧﺤـﻮ
ٔ
ﻫـﺬﻩ اﻠﺟﻬــﺔ ﻓــﻲ ﻘﻮﻠــﻪٔ " :ان اﻠﺘﺟــﺎر ﻳـﺪﺧﻟﻮن ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ﺑﺎﻋــﺪاد اﻠﺟﻣــﺎل
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺎﻤﻟـﺔ ﻠﻗﻨــﺎﻃﻴﺮ ﻤـﻦ اﻠﻨﺤــﺎس اﻻﺣﻣـﺮ واﻠﻣﻟــﻮن واﻻ ﻜﺳـﻴﺔ وﺛﻴــﺎب اﻠﺼــﻮف
واﻻﺻـ ــﺪاف ٔ
واﻠﻌﻣـ ــﺎﺋﻢ واﻠﻣـ ـ ٓـﺎزر وﺻـ ــﻨﻮف اﻠـ ــﻨﻈﻢ ﻤـ ــﻦ اﻠﺰﺠـ ــﺎج ٔ
واﻻﺣﺟـ ــﺎر
ٓ
ٔ
وﺿﺮوب ﻤﻦ اﻻﻓﺎوﻳﻪ واﻠﻌﻄﺮ واﻻت اﻠﺤﺪﻳﺪ اﻠﻣﺼﻨﻮع").(٥٦
ﻓﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻳﺟﻟــﻰ اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺳـﻮس ﻜــﺎن ﻳﺤﻣـﻞ ﻤﻨﻬــﺎ اﻠﻨﺤــﺎس
اﻠﻣﺳـ ــﺒﻮك اﻠ ـ ــﺬي اﺸ ـ ــﺘﻬﺮت ﺑﻌﻣﻟـ ــﻪ إﻠ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﻼد اﻠﺳـ ــﻮدان)ٔ .(٥٧اﻤـ ــﺎ ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ
ﺴﺟﻟﻣﺎﺴ ــﺔ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﺤﻄـ ــﺔ اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔ اﻠﻣﻬﻣـ ــﺔ ﻠﻗﻮاﻓـ ــﻞ اﻠﺼـ ــﺤﺮاء اﻠﻣﺘﺟﻬـ ــﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﺤــﻮ ٔاودﻏﺷــﺖ وﻏﺎﻧــﺔ وﺗﻛ ــﺮور ،ﻓﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺼــﺪر ٔاﻧــﻮاع اﻠﻣﺤﺎﺻــﻴﻞ
اﻠﺰراﻋﻴـﺔ ﻜـﺎﻠﺘﻣﺮ واﻠﺰﺑﻴــﺐ و ٔاﻧـﻮاع اﻠﺒﻀـﺎﺋﻊ اﻠﻣﺼــﻨﻮﻋﺔ ﻳـﺪوﻳﺎ ﻜﺎﻠﻣﻨﺳــﻮﺠﺎت
اﻠﺳﻟﺟﻣﺎﺴﻴﺔ اﻠﺷﻬﻴﺮة ).(٥٨
ٔ
وﻳﺷـﻴﺮ "اﻠﺤﻣــﻮي" إﻠــﻰ ان اﻠﺘﺟــﺎر ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﺳــﺎﻓﺮون ﻤــﻦ ﺴﻟﺟﻣﺎﺴــﺔ إﻠــﻰ
ﻏﺎﻧــﺔ وﻜ ــﺎن ﺠﻬ ــﺎزﻫﻢ اﻠﻣﻟ ــﺢ وﻋﻗ ــﺪ اﻠﺨﺷــﺐ اﻠﺼ ــﻨﻮﺑﺮ ،وﻫ ــﻮ ﻤ ــﻦ ٔاﺻ ــﻨﺎف
ﺸ ــﺟﺮ اﻠﻗﻄـ ـﺮان ...،وﺧ ــﺮز اﻠﺰﺠـ ــﺎج ٔاﻻزرقٔ ،واﺴ ــﻮرة ﻧﺤ ــﺎس ٔاﺣﻣ ــﺮ وﺣﻟ ــﻖ
وﺧـﻮاﺗﻢ ﻧﺤـﺎس ﻻ ﻏﻴـﺮ) .(٥٩ﻫـﺬﻩ اﻠﺳـﻟﻊ ﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ ذات ﻘﻴﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺪ ذاﺗﻬــﺎ،
وﻠﻛــﻦ ﻘﻴﻣﺘﻬــﺎ ﺗ ــﺰداد ﺑﺳــﺒﺐ اﻠﻣﺳ ــﺎﻓﺎت اﻠﻄﻮﻳﻟــﺔ واﻠﺳــﻔﺮ اﻠﻣﻀــﻨﻲ ،اﻠــﺬي
ﻳﺘﻄﻟﺒﻪ ﻧﻗﻟﻬﺎ إﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺒﻟﺪان اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﻣﻟﻛﻬﺎ).(٦٠
ٔواﻏﻟــﺐ اﻠﻈ ــﻦ ٔان ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺳــﻟﻊ إذ ﻠ ــﻢ ﺗﻛ ــﻦ ﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻤ ــﻦ ﺴﻟﺟﻣﺎﺴ ــﺔ،
ﻓـﺈن اﻠﺘﺟــﺎر اﻠﻣﺷـﺎرﻘﺔ ٔاو ﻏﻴــﺮﻫﻢ ﺠﻟﺒﻮﻫـﺎ إﻠــﻰ ﺑـﻼد اﻠﻣﻐــﺮب ،وﺣﻣﻟﻮﻫـﺎ إﻠــﻰ
ﺑـ ــﻼد اﻠﺳـ ــﻮدان .وﻳﺒـ ــﺪو ٔان اﻠﺳـ ــﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻳﺳـ ــﺘﻮردون ﺣﺘـ ــﻰ ﺴـ ــﻣﻴﺪ
ٔ
اﻻرض ﻤﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﺣﺳﺒﻣﺎ ﻳﺬﻜﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺴﺘﺒﺼﺎر).(٦١
ٔواﻫـﻢ ﺑﻀــﺎﻋﺔ ﺣﻣﻟﻬــﺎ اﻠﺘﺟــﺎر اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ إﻠــﻰ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ﻤــﺎدة اﻠﻣﻟــﺢ
ﻠﺤﺎﺠﺔ ٔاﻫﻞ ﺗﻟﻚ اﻠﺒﻼد اﻠﻣﺎﺴﺔ ﻠﻪ وﻻﻧﻌﺪاﻤـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺠﻣﻬﻢ) .(٦٢ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ
ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﻧﻗــﻞ ﻤــﺎ ﻳﺳــﺘﺨﺮج ﻤ ــﻨﻪ ﻤــﻦ ﺸــﻮاﻃﺊ اﻠﺒﺤــﺮ اﻠﻣﺤــﻴﻂ إﻠــﻰ اﻠــﺪاﺧﻞ
ﻻرﺗﻔﺎع درﺠﺎت اﻠﺤﺮارة .ﻜﻣـﺎ ٔان ٔاﻫـﻞ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﺳـﺘﺨﺪﻤﻮﻧﻪ ﻓـﻲ
ﺗﺟﻔﻴ ــﻒ اﻠﺳ ــﻣﻚ واﻠﺤﻴﺘ ــﺎن اﻠﺘ ــﻲ ﻳﺼ ــﻄﺎدوﻧﻬﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﻨﻴ ــﻞ -ﻧﻬ ــﺮ اﻠﺳ ــﻨﻐﺎل
واﻠﻨﻴﺟــﺮ  -وﻫــﻲ ﻘــﻮام ﻤﻌﻴﺷــﺘﻬﻢ) .(٦٣ﻠــﺬﻠﻚ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ٔاﻫــﻢ ﻤ ــﺎدة ﻜ ــﺎن ﻳﺒﺎدﻠﻬــﺎ
اﻠﺳﻮداﻧﻴﻮن ﺑﺎﻠﺬﻫﺐ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺑﺮﻘـﺔ وﻃـﺮاﺑﻟﺲ ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑﺎﻠﺳـﻮدان ٔاﻻوﺴـﻂ واﻠﻐﺮﺑـﻲ ﺑﻄـﺮق ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﺴــﺎرت
ﻋﺒﺮ ﺻﺤﺮاء ﻓﺰان).(٤٤
واﻠﻈـﺎﻫﺮ ٔان ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﺳــﻮدان ٔاﻻوﺴـﻂ )ﻜــﺎﻧﻢ( ﻜــﺎن ﺴ ً
ـﺎﻠﻛﺎ ﻤﻨــﺬ اﻠﻗــﺮن
اﻠﺜﺎﻠـﺚ اﻠﻬﺟـﺮي /اﻠﺘﺎﺴـﻊ اﻠﻣـﻴﻼدي ،ﺣﻴـﺚ ﻤـﺎرس اﻹﺑﺎﺿـﻴﻮن اﻠﺘﺟـﺎرة ﻋﺒــﺮ
ﻓـ ـﺰان إﻠ ــﻰ ﺑـ ــﻼد اﻠﺳـ ــﻮدان ،وﻘـ ــﺪ دﻠـ ــﺖ اﻠﺤﻗ ــﺎﺋﻖ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ وﺠـ ــﻮد
ﻋﻼﻘــﺎت ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺑ ــﻴﻦ ﺣــﺎﻜﻢ ﻜ ــﺎﻧﻢ وﺣــﺎﻜﻢ ﺠﺒ ــﻞ ﻧﻔﻮﺴــﺔ " ٔاﺑ ــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ ﻋﺒ ــﺪ
اﻠﺤﻣﻴـﺪ اﻠﺟﻨـﺎدي" ،إذ ﻜـﺎن ﻫـﺬا اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﻳﻌـﺮف اﻠﻟﻐـﺔ اﻠﻛﺎﻧﻣﻴـﺔ ،وﻻ ﺑــﺪ ٔان
ٔ
ﺗﻛـﻮن ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﻠﻟﻐــﺔ ﻤﺘﺎﺗﻴــﺔ ﻤـﻦ وﺠــﻮد ﺻــﻼت ﺑـﻴﻦ اﻹﺑﺎﺿــﻴﺔ وﺑــﻴﻦ
ﻜــﺎﻧﻢ .إذ ﻜﺎﻧـﺖ اﻠﻌﻼﻘــﺎت ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ اﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻠﺪرﺠــﺔ اﻻوﻠــﻰ ،ﺧﺎﺻــﺔ ٔوان
ٔ
اﻹﻤــﺎرة اﻹﺑﺎﺿــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﻧﺷ ــﺎت ﻓــﻲ زوﻳﻟــﺔ ٔاﺛﻨــﺎء اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟ ــﺮي ﺗﺤــﺖ
ﺣﻛــﻢ ﺑﻨــﻲ ﺧﻄــﺎب اﻹﺑﺎﺿــﻲ ،ﻤﺎرﺴــﺖ ﻧﺷــﺎﻃﺎ ﺗﺟﺎرﻳ ــﺎ ﻜﺒﻴ ـﺮا ﻓــﻲ ﻜــﺎﻧﻢ ﻋﺒ ــﺮ
اﻠﺼﺤﺮاء).(٤٥
وﻻ ﺑﺪ ﻠﻨﺎ ﻤﻦ اﻠﻗﻮلٔ ،ان ﻫﺬﻩ اﻠﻄﺮق اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ ذﻜﺮﻧﺎﻫـﺎ ،ﺗـﺘﺤﻛﻢ
ﺑﻬـ ــﺎ ﻋﻮاﻤـ ــﻞ ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻘﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ وﺠﻐﺮاﻓﻴـ ــﺔ ﺗ ــﺆدي إﻠـ ــﻰ ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮ ﻤﺳـ ــﺎﻠﻚ
اﻠﻗﻮاﻓـﻞ ﻤـﻦ وﻘـﺖ ٓﻻﺧـﺮ ،ﻏﻴـﺮ ٔان اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻣﻮﻤـﺎ ﺗﺒﻗـﻰ ﺛﺎﺑﺘـﺔ ،ﻤـﺎ داﻤــﺖ
اﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ اﻠﻮاﻘﻌﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﻔﻗﺪ ﻘﻴﻣﺘﻬﺎ ﻠﺳﺒﺐ ٔاو ٓﻻﺧﺮ.
وﺑﻌﺪ ٔان اﻧﺪﺛﺮ اﻠﻄﺮﻳﻖ اﻠﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻤﺼﺮ ﺑﺎﻠﺳـﻮدان اﻠﻐﺮﺑـﻲ اﻠﻣـﺎر ﻋﺒـﺮ
ﻓـ ـﺰان ﺑﺳ ــﺒﺐ اﻠﻌﻮاﻤـ ــﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴـ ــﺔ ﻜﻣـ ــﺎ ٔاﺴـ ــﻟﻔﻨﺎ اﻠ ــﺬﻜﺮ ،اﺗﺟـ ــﻪ اﻠﺘﺟـ ــﺎر إﻠ ــﻰ
اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻃﺮﻳﻖ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ٔ -اودﻏﺷﺖ .ﻜﻣـﺎ ﻧﺷـﻂ اﻠﻄﺮﻳـﻖ ٔاﻻوﺴـﻂ اﻠـﺬي
رﺑــﻂ وارﺠــﻼن ﺑﺎﻠﺳــﻮدان اﻠﻐــﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑﻔﻌــﻞ اﻠﻌﻣــﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ اﻠﻣﺘﻣﺜــﻞ ﻓــﻲ
ﻧﺷــﺎط اﻹﺑﺎﺿــﻴﺔ ﻋﺒــﺮﻩ ﺑﻌــﺪ ٔان ﺴــﻗﻄﺖ اﻹﻤــﺎرة اﻠﺮﺴــﺘﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻴﻬــﺮت .وﻘــﺪ
ﻜـﺎن ﻠﻟﺼ ـﺮاع اﻠــﺬي ﺣــﺪث ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠــﺰﻤﻦ ﺑــﻴﻦ ﻤﺨﺘﻟــﻒ اﻠﻗــﻮى اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ
ﻠﻟﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ ﺑﻌــﺾ اﻠﻄ ــﺮق اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﻤــﻦ ٔاﺠ ــﻞ اﺴــﺘﻣﺮار ﺗﻮﻘــﻒ اﻠــﺬﻫﺐ
اﻠﺳـ ــﻮداﻧﻲ ،ﻜﺎﻠﺼ ـ ـﺮاع اﻠـ ــﺬي ﺸـ ــﻬﺪﺗﻪ اﻠﻣﻨﻄﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻔـ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ٔواﻤـ ــﻮي
ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻜـﺎن ﻤـﻦ ٔاﺠـﻞ اﻠﺳـﻴﻄﺮة ﻋﻟـﻰ اﻠﻄﺮﻳـﻖ اﻠﺼـﺤﺮاوي اﻠﻐﺮﺑـﻲ ،اﻠـﺬي
ﻳﻨﻄﻟﻖ ﻤﻦ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻜﺎن ﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻠﺼـﺮاع ان ﺗـﺪﺧﻞ اﻻﻤﻮﻳـﻮن ﻓـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب اﻻﻘﺼـﻰ
ﻠﻐـﺮض ﻤﻨــﻊ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻤــﻦ اﻠﻬﻴﻣﻨـﺔ ﻋﻟــﻰ ﺗﺟـﺎرة اﻠــﺬﻫﺐ ﻤـﻊ اﻠﺳــﻮدان).(٤٦
ٔ
وﻓﻌـﻼ ﺗﻣﻛــﻦ اﻻﻤﻮﻳـﻮن ﻓــﻲ ﻓﺘـﺮات ﻤــﻦ اﻠﻗـﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟـﺮي ﻤــﻦ اﺴــﺘﻌﺎدة
اﻹﺸـﺮاف ﻋﻟـﻰ اﻠﻄﺮﻳـﻖ اﻠﻐﺮﺑـﻲ ،ﺑﻴﻨﻣــﺎ ﻇـﻞ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻮن ٔاﺻـﺤﺎب اﻠﺳــﻟﻄﺎن
ﻋﻟﻰ اﻠﻄﺮﻳﻗﻴﻦ ٔاﻻوﺴﻂ واﻠﺷﺮﻘﻲ.
ٔ
وﻳـﺬﻜﺮ "اﻠﺟﻨﺤـﺎﻧﻲ" ٔان اﻠﺳـﻴﻄﺮة اﻠﻔﻌﻟﻴــﺔ ﻋﻟـﻰ اﻠﻄﺮﻳـﻖ اﻻوﺴـﻂ ﻜﺎﻧــﺖ
ﻋﺒ ــﺮ وارﺠ ــﻼن ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ﻠﻟﺨـ ــﻮارج اﻹﺑﺎﺿـ ــﻴﺔ ،وﻠـ ــﻢ ﻳﻔﻟـ ــﺢ اﻠﻔـ ــﺎﻃﻣﻴﻮن ﻓ ــﻲ
اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟﻴ ــﻪ ﺗﻣﺎﻤ ــﺎ) ،(٤٧رﻏ ــﻢ اﻠﺤﻣــﻼت اﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺴ ــﺨﺮت ﻠﻬ ــﺬا
اﻠﻐـﺮض ،إذ ﻜﺎﻧــﺖ ﺣﻣﻟــﺔ ٣٤٧ﻫ ـ٩٥٨/م ٓاﺧـﺮ ﻤﺤﺎوﻠــﺔ ﻠﻬــﻢ ﻠﻟﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ
اﻠﻣﺳـﻟﻚ اﻠﻐﺮﺑــﻲ ﺴﺟﻟﻣﻟﺳــﺔ ٔ-اودﻏﺷــﺖ -ﺑـﻼد ﻏﺎﻧــﺔ ،وذﻠــﻚ ﻠﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ
ذﻫﺐ اﻠﺳﻮدان).(٤٨
ٔ
ٔ
وﺗﺟﺪر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ ،ﺑﺎن اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻜﺎﻧﻮا اﺻﺤﺎب اﻠﺳـﻴﻄﺮة اﻠﻣﻄﻟﻗـﺔ
ﻋﻟـﻰ اﻠﻄﺮﻳــﻖ اﻠﻐﺮﺑــﻲ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻔﺘ ـﺮات اﻠﺘــﻲ ﺧﻀــﻌﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ
ﻠﺳ ـ ــﻟﻄﺘﻬﻢ ،واﺴـ ـ ــﺘﻣﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻠﺤ ـ ــﺎل ﺣﺘ ـ ــﻰ رﺣﻟ ـ ــﻮا إﻠ ـ ــﻰ ﻤﺼـ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم
)٣٦٢ﻫ ـ٩٧٢/م(  .وﻘــﺪ ﺣــﺎول ﻫــﺆﻻء ﺣﺘــﻰ ﺑﻌــﺪ رﺣــﻴﻟﻬﻢ إﺣﻴــﺎء اﻠﻣﺳــﻟﻚ
اﻠ ـﺮاﺑﻂ ﺑــﻴﻦ ﻤﺼــﺮ وﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎ ﻠﻟﻣﺳــﻟﻚ اﻠﻐﺮﺑــﻲ ،ﺣﻴــﺚ ﺛﻣــﺔ
إﺸـﺎرة ﻋﻨـﺪ "اﺑــﻦ ٓاﻻﺑـﺎر" ﻤﻔﺎدﻫــﺎ ٔان "ﻳﺤـﻲ ﺑــﻦ ﻋﻟـﻲ ﺑــﻦ ﺣﻣـﺪون اﻠﺟــﺬاﻤﻲ"
ﻳﻛـﻮن ﻘـﺪ اﺴــﺘﻌﻣﻞ ﻫـﺬا اﻠﻣﺳــﻟﻚ ّﻠﻣـﺎ ﻓـﺮ ﻤــﻦ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻤﺘﺟﻬــﺎ ﻧﺤـﻮ اﻠﻗــﺎﻫﺮة
وﻳﻗــﻮل ﻓﻴﻬــﺎ ":ﻓﺼــﺎر إﻠــﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ ﺛــﻢ رﻜــﺐ اﻠﺼــﺤﺮاء إﻠــﻰ ﻤﺼــﺮ ،ﻓﻗﺎﺑﻟــﻪ
ٔ
"اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎ اﺑﻮ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻧﺰار" وﻫﻮ ﻋﺼﺮﺋﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ ﺑﻬﺎ").(٤٩

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :أﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

وﻠﻌ ــﻞ ﻤـ ــﺎدة اﻠﻣﻟ ــﺢ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻠﻬـ ــﺎ ﻤﻛﺎﻧ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﻣﺒـ ــﺎدﻻت
اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻳﺳــﺘﻨﺘﺞ ﻤــﻦ رواﻳــﺔ "اﻠﺒﻛ ــﺮي" واﻠﺘــﻲ ﻳﻗــﻮل ﻓﻴﻬ ــﺎ" :وﻤــﻦ
ﻏﺮاﺋـﺐ ﺗﻟــﻚ اﻠﺼـﺤﺮاء ﻤﻌــﺪن ﻤﻟــﺢ ﻋﻟـﻰ ﻳــﻮﻤﻴﻦ ﻤــﻦ اﻠﻣﺟﺎﺑـﺔ اﻠﻛﺒــﺮى وﺑﻴﻨــﻪ
وﺑــﻴﻦ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴــﺔ ﻤﺳ ــﻴﺮة ﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ﻳﻮﻤ ــﺎ ﺗﺤﻔــﺮ ﻋﻨــﻪ ٔاﻻرض ﻜﻣ ــﺎ ﺗﺤﻔــﺮ ﻋ ــﻦ
ﺴـﺎﺋﺮ اﻠﻣﻌــﺎدن واﻠﺟــﻮاﻫﺮ وﻳﻮﺠــﺪ ﺗﺤــﺖ ﻘــﺎﻤﺘﻴﻦ ٔاو دوﻧﻬــﺎ ﻤــﻦ وﺠــﻪ ٔاﻻرض
وﻳﻗﻄ ــﻊ ﻜﻣ ــﺎ ﺗﻗﻄ ــﻊ اﻠﺤﺟ ــﺎرة وﻳﺳ ــﻣﻰ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻌ ــﺪن ﺗﺎﺗﻨﺘ ــﺎل ...وﻤ ــﻦ ﻫـ ــﺬا
اﻠﻣﻌﺪن ﻳﺘﺟﻬﺰ ﺑﺎﻠﻣﻟﺢ إﻠﻰ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ وﻏﺎﻧﺔ وﺴـﺎﺋﺮ اﻠﺳـﻮدان .واﻠﻌﻣـﻞ ﻓﻴـﻪ
ﻤﺘﺼـﻞ واﻠﺘﺟــﺎر إﻠﻴـﻪ ﻤﺘﺳــﺎﻳﺮون وﻠــﻪ ﻏﻟـﺔ ﻋﻈﻴﻣــﺔ") .(٦٤وﻳﺘﻀـﺢ ﻤــﻦ اﻠــﻨﺺ
ٔان اﻠﻣﻟـﺢ ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ ﺑﻀـﺎﻋﺔ ﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻤﺘـﻮﻓﺮة ﻓـﻲ ﻤـﺪن ٔواﻘـﺎﻠﻴﻢ اﻠﻣﻐـﺮب وإﻧﻣـﺎ
ﻜـ ــﺎن اﻠﺘﺟـ ــﺎر اﻠﻣﻐﺎرﺑـ ــﺔ ﻳﺳـ ــﺘﺒﺪﻠﻮن ﺑﻌـ ــﺾ ﺴـ ــﻟﻌﻬﻢ ﺑ ــﺎﻠﻣﻟﺢ ﻓـ ــﻲ اﻠﺼـ ــﺤﺮاء
اﻠﻛﺒﺮى ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﻗﻟﻮﻧﻪ إﻠﻰ ﻏﺎﻧﺎ وﻜﻮﻜﻮ.
وﻘــﺪ وردت إﺸــﺎرة ﻤﻔﻴ ــﺪة ﻋــﻦ اﻠ ــﺜﻣﻦ اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن ﻳﺒ ــﺎع ﺑ ــﻪ اﻠﻣﻟــﺢ ﻓ ــﻲ
اﻠﺳ ــﻮدان ﻋﻨ ــﺪ "اﺑ ــﻦ ﺣﻮﻘـ ــﻞ" إذ ذﻜ ــﺮ " ٔان ﺣﻣـ ــﻞ اﻠﻣﻟ ــﺢٔ ،اي ﻤـ ــﺎ ﻳﺤﻣﻟ ــﻪ
اﻠﺟﻣـ ــﻞ اﻠﻮاﺣ ـ ــﺪ ،ﻜـ ـ ــﺎن ﺛﻣﻨ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻏﺎﻧ ـ ــﺔ ﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻴﻦ ﻤ ـ ــﺎﺋـﺘﻴﻦ ٔاو ﺗﻼﺛﻣﺎﺋ ـ ــﺔ
دﻳﻨــﺎر")ٔ .(٦٥واﺣﻴﺎﻧ ــﺎ ﻜــﺎن ﻳﺒ ــﺎع اﻠﻣﻟــﺢ ﺑ ــﻮزن اﻠــﺬﻫﺐ ٔاو رﺑﻣ ــﺎ ﺑــﻮزﻧﺘﻴﻦ ﻤ ــﻦ
اﻠــﺬﻫﺐ ٔاو ٔاﻜـﺜ ــﺮ .ﻋﻟــﻰ ﻘــﺪر ﻜـﺜ ــﺮة اﻠﺘﺟ ــﺎر وﻘﻟــﺘﻬﻢ) .(٦٦وﻜ ــﺎن ﺣﻣ ــﻞ اﻠﺟﻣ ــﻞ
ﻳﺘـ ـﺮاوح ﻤـ ــﺎ ﺑـ ــﻴﻦ  ١٢٥و ١٥٠ﻜﻟـ ــﻎ ،اﻠﺷ ــﻲء اﻠ ــﺬي ٔاﺛـ ــﺎر ﺗﻌﻟﻴ ــﻖ دوﻓـ ــﻴﺲ
" "Devisseﺣــﻴﻦ ﻘ ــﺎم ﺑﺎﻠﺤﻔﺮﻳ ــﺎت ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ٔاودﻏﺷــﺖ ﻓــﻲ ﻘﻮﻠــﻪ" :إﻧﻨــﺎ
إذنٔ ،اﻤــﺎم ﻤﻟ ــﺢ ﻳﺳ ــﺎوي ﺛﻣﻨــﺎ ﻏﺎﻠﻴــﺎ ﺠــﺪا .ﻓــﺈذا ﻘــﺪرﻧﺎ ٔان اﻠــﺪﻳﻨﺎر ﻳ ــﺰن ﻓ ــﻲ
ﻘﻴﻣﺘـﻪ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻄﺔ ٣,٨٠غ ،ﻳﻛـﻮن ﺣﻣـﻞ اﻠﺟﻣــﻞ ﻳﺳـﺎوي ﻓـﻲ ﺣـﺪﻩ ٔاﻻدﻧــﻰ
ٔ
٧٦٠غ ﻤﻦ اﻠﺬﻫﺐ وﻓﻲ ﺣﺪﻩ اﻻﻋﻟﻰ ١١٤٠غ").(٦٧
وﻠﻛـﻦ ﻻ ﻧﻨﺳـﻰ ٔان اﻠﻣﻟـﺢ ﻜـﺎن ﻤﻨﻌـﺪﻤﺎ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان ،وﻜـﺎن ﻻﺑـﺪ
ٔ
ﻤ ــﻦ ﺠﻟﺒ ــﻪ ﻤ ــﻦ اﻠﺷ ــﻣﺎل .وﻤ ــﻦ ﺛـ ــﻢ ﻧﺷ ــﺎ اﻠﺘﺒ ــﺎدل ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻣﻟـ ـﺢ واﻠ ــﺬﻫﺐ،
وﺻــﻌﺪ ﺴــﻌﺮ ٔاﻻول إﻠــﻰ ﺗﻟ ــﻚ ٔاﻻرﻘــﺎم اﻠﺨﻴﺎﻠﻴــﺔ .وﻘ ــﺪ ٔاﺸ ــﺎر "اﻠﺒﻛ ــﺮي" إﻠ ــﻰ
وﺠــﻮد ﻤﻌــﺪﻧﻴﻦ ﻤﻬﻣــﻴﻦ ﻤــﻦ اﻠﻣﻟــﺢ ﻓــﻲ اﻠﺼــﺤﺮاء ٔاﺣــﺪﻫﻣﺎ ﻓــﻲ ﺗﺎﺗﻨﺘــﺎل ﻜﻣــﺎ
ﺴ ــﺒﻖ اﻠ ــﺬﻜﺮ ٓ
واﻻﺧ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ٔاوﻠﻴ ــﻞ* ،وﻫﻨ ــﺎك ﻃﺮﻳﻗ ــﺔ ٔاﺧ ــﺮى ﻠﺤﻣﻟ ــﻪ وذﻠ ــﻚ
ﺑﻮاﺴــﻄﺔ اﻠﺳــﻔﻦ ﻋﺒــﺮ ﺑﺤ ــﺮ اﻠﻣﺤــﻴﻂ إﻠــﻰ ﺴــﻮاﺣﻞ اﻠﺳــﻮدان اﻠﻐﺮﺑــﻲ .وﻓــﻲ
ﻫـﺬا اﻠﺼــﺪد ﻘــﺪ ٔاﺸـﺎر "اﻹدرﻳﺳــﻲ" ٔان اﻠﺳــﻔﻦ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺳــﻴﺮ ﻠــﺒﻼد اﻠﺳــﻮدان
اﻠﻐﺮﺑﻲ ،ﺛﻢ ﺗـﺪﺧﻞ ﻧﻬـﺮ اﻠﺳـﻨﻐﺎل إﻠـﻰ دواﺧـﻞ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان اﻠﻐﺮﺑـﻲ ﺣﺘـﻰ
ﺴﻼ وﺗﻛﺮور وﻏﺎﻧﺔ).(٦٨
وﻻ ﺸـﻚ ٔان ﺿـﺮورة ﺠﻟـﺐ اﻠﻣﻟـﺢ إﻠــﻰ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان ﻜـﺎن ﻤﺤـﻞ ﺻ ـﺮاع
ﺑــﻴﻦ ﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻠﺼ ــﺤﺮاء ﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ اﺣﺘﻛ ــﺎر ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺘﺟــﺎرة وﺑﺨﺎﺻ ــﺔ ﻠــﻢ ﺗﻛ ــﻦ
ٔ
اﻠﻮﺿـﻌﻴﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺒﺳـﻄﺔ ﻓــﻲ اﻠﺼــﺤﺮاء ،ﺑـﻞ ﻜﺎﻧــﺖ ﻤﻌﻗـﺪة وﻤــﻦ ﺸــﺎﻧﻬﺎ
ٔ
ٔ
ان ﺗﺜﻴﺮ اﻃﻣﺎﻋﺎ ﻜﺒﺮى).(٦٩
ٔاﻤـ ــﺎ ﺑﺨﺼـ ــﻮص واردات اﻠﻣﻐـ ــﺮب ﻤـ ــﻦ ﺑـ ــﻼد اﻠﺳـ ــﻮدان ﻧﺟـ ــﺪ اﻠـ ــﺬﻫﺐ
ﻳﺘﺼــﺪر اﻠﻗﺎﺋﻣــﺔ ،ﺣﻴــﺚ اﻋﺘ ــﺎد اﻠﺘﺟــﺎر اﻠﺳــﻔﺮ ﻋﺒــﺮ اﻠﺼــﺤﺮاء إﻠــﻰ ﺑــﻼد ﻏﺎﻧــﺔ
ٔ
وﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ وﺠــﻮد اﻠــﺬﻫﺐ .وﻜــﻞ اﻠﻗ ـﺮاﺋﻦ ﺗــﺪﻓﻊ إﻠــﻰ اﻻﻋﺘﻗ ــﺎد ﺑ ــﺎن
ﺑﺪاﻳــﺔ ﺠﻟــﺐ اﻠــﺬﻫﺐ ﻤــﻦ اﻠﺳ ــﻮدان ﻋﺒ ــﺮ اﻠﻣﺳــﺎﻠﻚ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ٔاﺴ ــﻟﻔﻨﺎ
اﻠــﺬﻜﺮ ﻋﻨﻬــﺎ ،ﺗﻌــﻮد إﻠــﻰ اﻠﻨﺼــﻒ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻠﻟﻬﺟ ــﺮة /اﻠﺜــﺎﻤﻦ
اﻠﻣـﻴﻼدي ٔاي ﻘﺒـﻞ ٔان ﻳﺘﺤــﺪث ﻋﻨﻬـﺎ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴــﻮن ﺑﻨﺼـﻒ ﻘــﺮن ﻋﻟـﻰ ٔاﻻﻘــﻞ.
وﻜـ ــﺎن اﻜـﺘﺷ ـ ــﺎﻓﻪ ﻓ ـ ـﻲ اﻠﺳ ـ ــﻮدان ﺣـ ــﺪﺛﺎ ﻠـ ــﻪ ٔاﻫﻣﻴﺘـ ــﻪ ﻜﺒ ـ ــﺮى ﻠـ ــﻢ ﻳﻨﺘﺒـ ــﻪ ﻠﻬـ ــﺎ
اﻠﻣﺆرﺧـﻮن اﻠﻗـﺪاﻤﻰ ﺑﺎﻠﻛـﻔﺎﻳـﺔ .ﻏﻴـﺮ ٔان ﻓﻗـﺮ ﻤﺼـﺎدرﻧﺎ وﺴـﻛﻮﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﺣﻴﺎن ﻫﻮ اﻠﺬي ﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻠﺤﺪث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻻ ﻳﺒﺮز ﻓﻲ ﻜﻞ اﺑﻌﺎدﻩ).(٧٠
وﻓــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜﺎﻠــﺚ اﻠﻬﺟ ــﺮي /اﻠﺘﺎﺴــﻊ اﻠﻣ ــﻴﻼدي ﺑـ ٔـﺪات ﺗﺘﺳ ــﻊ ﺗﺟ ــﺎرة
ذﻫــﺐ اﻠﺳــﻮدان اﻠﻐﺮﺑــﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﻗﻮاﻓــﻞ اﻠﻣﻨﻄﻟﻗــﺔ ﻤــﻦ ورﺠــﻼن إﻠــﻰ
ﻜﺎﻏﻮ ﺑﻣﺎﻠﻲ واﻠﻗﻮاﻓﻞ اﻠﻣﺘﺟﻬﺔ ﻤﻦ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ إﻠﻰ ٔاودﻏﺷـﺖ ،وﺣـﻮل ﻫـﺬﻩ
ٔاﻻﺧﻴﺮة ذﻜﺮ "اﻠﺒﻛﺮي" " ٔاﻧﻪ ﻳﺟﻟﺐ ﻤﻨﻬﺎ ...اﻠﺬﻫﺐ اﻹﺑﺮﻳـﺰ اﻠﺨـﺎﻠﺺ ﺧﻴﻮﻃـﺎ

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻔﺘﻮﻠـ ــﺔ ،وذﻫ ــﺐ اودﻏﺷـ ــﺖ اﺠـ ــﻮد ذﻫـ ــﺐ اﻫ ــﻞ اﻻرض واﺻـ ــﺤﻪ.(٧١)"...
وﻠ ــﺬﻠﻚ اﻋﺘﺒﺮﻫ ــﺎ اﻠﻣﺆﻠ ــﻒ ﻧﻔﺳ ــﻪ ﺑ ــﺎب اﻠﺼ ــﺤﺮاء إﻠـ ــﻰ اﻠﺳـ ــﻮدان وﻤﻌـ ــﺎدن
اﻠـﺬﻫﺐ) .(٧٢وﻜـﺎن ٔاﻫﻟﻬــﺎ ٔاﺛﺮﻳـﺎء ﻤــﻦ ﻫـﺬﻩ اﻠﺘﺟــﺎرة .وﻘـﺪ ٔاﺸــﺎد "اﺑـﻦ ﺣﻮﻘــﻞ"
ﺑﻬ ــﺬا " ٔان ﻘـ ــﻮاﻓﻟﻬﻢ ٔ-اﻫـ ــﻞ ﺴﺟﻟﻣﺎﺴـ ــﺔ  -ﻏﻴ ــﺮ ﻤﻨﻗﻄﻌ ــﺔ إﻠـ ــﻰ ٔارﺑـ ــﺎح ﻋﻈﻴﻣ ــﺔ
وﻓﻮاﺋـﺪ ﺠﺳـﻴﻣﺔ وﻧﻌــﻢ ﺴـﺎﺑﻐﺔ ،ﻘﻟﻣــﺎ ﻳـﺪاﻧﻴﻬﺎ اﻠﺘﺟــﺎر ﻓـﻲ ﺑــﻼد اﻹﺴـﻼم ﺴــﻌﺔ
ﺣﺎل").(٧٣
ﻏﻴﺮ ٔاﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﺘﻛﻢ إﻠﻰ ﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺠﻣـﻊ اﻠـﺬﻫﺐ ﻤـﻦ
ﻤﺼـﺎدرﻩ ٔاﻻﺻـﻟﻴﺔ ﺧـﻼل اﻠﻗـﺮن اﻠﺮاﺑـﻊ اﻠﻬﺟـﺮي ،ﺑﺎﺴـﺘﺜﻨﺎء ﻤـﺎ ورد ﻋﻨـﺪ "اﺑـﻦ
اﻠﻔﻗﻴﻪ" ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪٔ :ان اﻠﺬﻫﺐ ﻳﻨﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ –ﻏﺎﻧﺔ  -ﻧﺒﺎﺗـﺎ ﻓـﻲ اﻠﺮﻤـﻞ ﻜﻣـﺎ ﻳﻨﺒـﺖ
اﻠﺟ ـ ــﺰر وﻳﻗﻄـ ــﻒ ﻋﻨ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ــﺰوغ اﻠﺷ ـ ــﻣﺲ") .(٧٤وﻳﺒ ـ ــﺪو ٔان اﻠ ـ ــﻨﺺ ذو ﻃـ ـ ــﺎﺑﻊ
ٔاﺴﻄﻮري ورﺑﻣﺎ ﺠـﺎءت ﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻴﻐﺔ ﺗﻌﺒﻴـﺮا ﻋﻟـﻰ اﻠﻛـﺜـﺮة .ﺑﻴﻨﻣـﺎ ﺗﻌﺘﺒـﺮ رواﻳـﺔ
"اﻹدرﻳﺳــﻲ" ﻫــﻲ ٔاﻻﻘــﺮب إﻠــﻰ اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ذﻜــﺮ ٔان "اﻠﻨﻴــﻞ إذا ٔاﺧــﺬ ﻓــﻲ
اﻠﺮﺠــﻮع واﻠﺟ ــﺰر رﺠــﻊ ﻜــﻞ ﻤــﻦ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ...ﺑﺤﺎﺛــﺎ ﻳﺒﺤﺜــﻮن ﻃــﻮل
ٔاﻳـﺎم رﺠــﻮع اﻠﻨﻴـﻞ ،ﻓﻴﺟــﺪ ﻜـﻞ إﻧﺳــﺎن ﻤــﻨﻬﻢ ﻓـﻲ ﺑﺤﺜــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻤــﺎ ٔاﻋﻄــﺎﻩ ﷲ
ٔ
ﺴﺒﺤﺎﻧﻪ ﻜـﺜﻴﺮا او ﻘﻟﻴﻼ ﻤﻦ اﻠﺘﺒﺮ وﺗﺎﺠﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ").(٧٥
وﻓ ــﻲ اﻠ ــﻨﺺ دﻻﻠ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ﻤﺷ ــﺎﻋﺔ اﺴ ــﺘﻬﻼك ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣ ــﺎدة ،إذ ﻫ ــﻲ ﻻ
ٔ
ﺗﺨﻀــﻊ ٔﻻدﻧ ــﻰ ﻘ ــﺎﻧﻮن اﻠﻣﻟﻛﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﻞ اﻠﻣﺳ ــﺎﻠﺔ ﻤﺘﻮﻘﻔ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺤ ــﻆ .وﻫ ــﺬا
ﻳﺘ ــﺮك ﻋ ــﺪة ﺗﺳــﺎؤﻻت ﻋ ــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌ ــﺎت اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺑﺤﻮزﺗﻬ ــﺎ ﻤﻌ ــﺪن
اﻠﺬﻫﺐ وﻠﻢ ﺗﺤﺳﻦ اﺴﺘﻐﻼﻠﻪ.
ٔ
ﻧﻔﺘﻗـﺮ إﻠـﻰ ﻤﻌﻟﻮﻤــﺎت واﻓﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻻﺴـﻟﻮب اﻠﺘﺟــﺎري اﻠـﺬي ﺗــﻢ ﺑـﻪ ﺠﻟــﺐ
ذﻫﺐ اﻠﺳﻮدان إﻠﻰ ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ،وﻠﻌﻞ ٔاﺣﺳﻦ وﺻﻒ ﻠـﻪ ﻤـﺎ ورد
ﻋـﻦ "ﻳـﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣـﻮي" ٔاﻧــﻪ ﻜـﺎن ﻳـﺘﻢ ﻓﻴﻣـﺎ اﺻــﻄﻟﺢ ﻋﻟﻴـﻪ ﺑﺎﻠﺳـﻮق اﻠﺼــﺎﻤﺘﺔ
ٔاو "اﻠﻣﻗﺎﻳﻀــﺔ اﻠﺨﺮﺴــﺎء" ﻓ ــﻼ ﻳﺳــﺘﺒﻌﺪ ٔان ﺠ ــﺮت ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ اﻠﺘﺒ ــﺎدل اﻠﺘﺟ ــﺎري
ٔاﻻﺴﻟﻮب ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻼل اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻬﺟﺮي.
وﻤﻦ ٔاﻻدﻠﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺷﻴﺮ إﻠﻰ اﺗﺳﺎع ﻧﻄﺎق اﺴـﺘﻌﻣﺎل اﻠﻨﻗـﻮد اﻠﺬﻫﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺧــﻼل ﻫ ــﺬا اﻠﻗ ــﺮن ،ﻫ ــﻮ ﻘﻴ ــﺎم اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﺑـ ــﻀﺮب اﻠﻨﻗـ ــﻮد اﻠﺬﻫﺒﻴـ ــﺔ ﻃﻴﻟ ــﺔ
ﺗﻮاﺠـﺪﻫﻢ ﺑـﺒﻼد اﻠﻣﻐــﺮب وذﻠـﻚ ﺑﻔﻀــﻞ ﺠﻣﻌﻬـﻢ ﻠﺜـﺮوة ﻃﺎﺋﻟــﺔ ،وﻤـﺎ وﺻــﻞ
إﻠ ــﻴﻬﻢ ﻤ ــﻦ ذﻫ ــﺐ اﻠﺳ ــﻮدان واﻠ ــﺬي اﺣﺘﻛ ــﺮوﻩ ،وﺸ ــﻛﻟﻮا ﺑ ــﻪ رﺻ ــﻴﺪا ﻫﺎﻤ ــﺎ
ﺴـﻣﺢ ﻠﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻇــﺮف ﻘﺼــﻴﺮ ﺗﺤﻗﻴــﻖ ﺧﻄﻄﻬـﻢ ﻠﻐــﺰو ﻤﺼــﺮ .وﻜــﻞ ﻫــﺬا ﻳﻌـﻮد
ﻠﻟﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﻨﺷﻴﻄﺔ اﻠﺘﻲ ﻘﺎﻤـﺖ ﻋﻟـﻰ اﻠـﺪﻳﻨﺎر .ﻓﻗـﺪ ﺿـﺎﻋﻔﻮا ﻧﺷـﺎﻃﻬﻢ ﻠﻀـﺮب
ٔ
ﻧﻗﻮد اﻠﺬﻫﺐ ﻤﻣﺎ ادى إﻠﻰ ﺗﻔﻮق اﻠﺪﻳﻨﺎر اﻠﻔﺎﻃﻣﻲ ﻜﻣﺎ وﻜﻴﻔﺎ).(٧٦
ٔ
وﻜـﺎن ﻠﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻻﺑﻬــﺔ داﺧــﻞ ﺑـﻼط اﻠﺨﻟﻔــﺎء اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻜﺼــﻨﻊ ﺣﺼــﻴﺮ
وﺴ ـﺮاج وﺴــﻴﻮف ﻤــﻦ اﻠــﺬﻫﺐ ،دﻻﻠــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺗــﻮﻓﺮ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣــﺎدة ﺑﻛـﺜ ــﺮة ﺣﺘــﻰ
ﺗﻌــﺪدت ٔاﻏـ ـﺮاض ﺻــﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ .وﻤ ــﺎ ﺗﻟــﻚ ٔاﻻﻤ ــﻮال اﻠﺘــﻲ ﺣﻣﻟﻮﻫ ــﺎ ﻤﻌﻬــﻢ ﻋﻨ ــﺪ
رﺣــﻴﻟﻬﻢ إﻠــﻰ اﻠﻗــﺎﻫﺮة ﺴــﻮى ﺑﺮﻫــﺎن ﻋــﻦ ﻤــﺪى اﺴــﺘﻔﺎدة ﻫــﺆﻻء ﻤــﻦ ﺠﻟــﺒﻬﻢ
ٔ
ﻠـﺬﻫﺐ اﻠﺳـﻮدان ،ﺣﻴـﺚ اﻃﻨـﺐ اﻠﻣﺆرﺧـﻮن) (٧٧ﻋﻨـﺪ وﺻـﻔﻬﻢ ﻠﻌﻣﻟﻴـﺔ ﺴـﺒﻚ
اﻠــﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻋﻣﻟﻬــﺎ ﻤﺜــﻞ اﻠﻄــﻮاﺣﻴﻦ وﺣﻣﻟﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﺟﻣــﺎل .ﻜﻣــﺎ ﻻ ﻳﺳــﺘﺒﻌﺪ
اﺴـﺘﻣﺮار ﺗــﺪﻓﻖ اﻠـﺬﻫﺐ ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ ﺣﻛـﻢ ﺑــﻦ زﻳـﺮي ﻠـﺒﻼد اﻠﻣﻐــﺮب ،ﻏﻴــﺮ ٔان
اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻘﻟﻣـﺎ ﺗﻨﺎوﻠـﺖ ﻫـﺬا اﻠﻣﻮﺿـﻮع اﻠﺤﻴـﻮي ورﺑﻣـﺎ ﻳﻌـﻮد ذﻠـﻚ
ﻠﻄﻐﻴﺎن ٔاﻻﺣﺪاث اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﺸ ــﻛﻞ اﻠﻌﺒﻴ ــﺪ ﺴ ــﻟﻌﺔ ﻫﺎﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧـ ــﻂ ﻤﺘ ــﻮاز ﻤـ ــﻊ ﺗﺟـ ــﺎرة اﻠـ ــﺬﻫﺐ ،إذ
ٔاﺻـ ــﺒﺤﺖ ﻤﻴـ ــﺰة ٔاﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻤـ ــﻦ ﻤﻴ ـ ـﺰات اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻣﻐﺮﺑـ ــﻲ ﺧ ــﻼل ﻤﺮﺣﻟـ ــﺔ
دراﺴـ ــﺘﻨﺎ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﻜﺎﻧ ـ ــﺖ وراء اﺴـ ــﺘﻔﺤﺎل ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﻈـ ــﺎﻫﺮة ،ﻫـ ــﻲ اﻠﻀ ـ ــﺮورة
اﻠﻌﺳـﻛﺮﻳﺔ واﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ .وﻓــﻲ اﻠﺳــﻴﺎق ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻟــﻞ "اﻠﺟﻨﺤــﺎﻧﻲ" ٔان ﺣﺎﺠــﺔ
اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ إﻠــﻰ اﻠﻌﺒﻴــﺪ ازدادت ﻤﺒﺎﺸ ــﺮة ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬ ــﺎء ﻋﻣﻟﻴــﺎت اﻠﻔــﺘﺢ
وﺑﺪاﻳــﺔ اﻻﺴــﺘﻗﺮار ،ﺗﺮﺗــﺐ ﻋــﻦ ذﻠــﻚ ﻋﻣﻟﻴــﺔ اﻠﺘﻌﻣﻴــﺮ ﻤﻣــﺎ اﺿــﻄﺮ إﻠــﻰ ﺗﻌــﺪد
ﻤﺼﺎدر ﺗﻮرﻳﺪ اﻠﻴﺪ اﻠﻌﺎﻤﻟﺔ).(٧٨

 ن ا ر
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٣٤

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ٔ
واﻋﺘﺒﺮت ﺑﻼد اﻠﻣﻐـﺮب ٔاﻧﻣﻮذﺠـﺎ ﻋـﻦ ﺸـﻴﻮع ﻇـﺎﻫﺮة ﺠﻟـﺐ اﻠﺮﻘﻴـﻖ ﻤـﻦ
ﻤﻨﺎﻃﻖ ﻤﺘﻌﺪدة .وﺸﻛﻟﺖ ﺑﻼد ﻜﺎﻧﻢ ﻤﻦ ﺑﻼد اﻠﺳـﻮدان ،اﻠﻣﺼـﺪر اﻠـﺮﺋﻴﺲ
ﻓــﻲ ﺗﺰوﻳــﺪ ﺑﻬــﺬا اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ اﻠﺘﺟــﺎرة) ،(٧٩وﻻﺴــﻴﻣﺎ اﺑﺘــﺪاء ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ
اﻠﻬﺟ ــﺮي ،ﺣﻴ ــﺚ وردت ﻓﺘ ــﺎوى ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺼــﺎدر اﻠﻔﻗﻬﻴ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻠ ــﺮق واﻠﻌﺘ ــﻖ
ﻠﻔﻗﻬﺎء اﻠﻣﻐﺮب ﻤﻦ ﻫﺬا اﻠﻗﺮن ،وﻋﻟﻰ ﺴـﺒﻴﻞ اﻠـﺬﻜﺮ ﻓﺘـﻮى ﻠﻟﻔﻗﻴـﻪ "اﺑـﻦ ٔاﺑـﻲ
زﻳﺪ اﻠﻗﻴﺮواﻧﻲ" ﻋﻦ ﺸﺮاء ﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻟﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﻨﻢ).(٨٠
وﻘ ــﺪ ﺴ ــﺎﻫﻢ اﻠﺮﻘﻴ ــﻖ إﻠ ــﻰ ﺠﺎﻧ ــﺐ ﺴ ــﻟﻌﺔ اﻠ ــﺬﻫﺐ ﻓ ــﻲ ازدﻫـ ــﺎر اﻠﻣﺮاﻜـ ــﺰ
اﻠﺘﺟﺎرﻳ ــﺔ اﻠﻬﺎﻤ ــﺔ ،وﻘ ــﺪ اﺴـ ــﺘﻐﻟﺖ ﺑ ــﻼد اﻠﺳ ــﻮدان ﻠﺘ ــﻮﻓﻴﺮ اﻠﻌﺒﻴـ ــﺪ ،وﻫـ ــﺬا
ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺗﺟــﺎرة اﻠﻗﻮاﻓــﻞ ﻋﺒــﺮ اﻠﺼــﺤﺮاء ،واﻋﺘﺒــﺮت ٔاﻫــﻢ ﻓــﯫت رﻘﻴــﻖ
اﻠﺳــﻮدان ﻫــﻢ اﻠﺘﻛــﺮور اﻠﺳــﻨﻐﺎﻠﻴﻮن واﻠﺼــﻮﻧﻛﻲ اﻠﻐــﺎﻧﻴﻮن واﻠﺳــﻮﻧﻐﺎﺋﻲ ﻤــﻦ
ﻜﺎوﻜﺎؤ ،او اﻠﺳﺎءو ﻤﻦ ﻜﺎﻧﻢ ﻧﺤﻮ ﻧﻮل ﻠﻣﻄﺔ وإﻠـﻰ ﺴﻟﺟﻟﻣﺎﺴـﺔ .وﻤـﻦ ﻫﻨـﺎك
ﻳﺘﺟــﻪ إﻠــﻰ اﻠﻣﻐ ــﺮب ٔاﻻﻘﺼــﻰ ٔ
واﻻﻧــﺪﻠﺲٔ ،او إﻠ ــﻰ ورﺠــﻼن واﻠﺟﺮﻳــﺪ ﺛــﻢ إﻠــﻰ
إﻓﺮﻳﻗﻴﺔ وﻓﺰان وﻃﺮاﺑﻟﺲ وﺑﺮﻘﺔ وﻤﺼﺮ وﺴﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻠﻣﺷﺮق).(٨١
ﻠﻗـ ــﺪ ﻤﺜـ ـ ــﻞ ﻫـ ــﺆﻻء اﻠﻗ ـ ــﻮة اﻠﻣﻨﺘﺟـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺨﺘﻟـ ــﻒ ﻤﻴ ـ ــﺎدﻳﻦ اﻠﻨﺷ ـ ــﺎط
اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي ،ﻓﻬ ــﻢ اﻠﻌ ــﺎﻤﻟﻮن ﻓ ــﻲ اﻠﺤﻗ ــﻮل وﻓ ــﻲ اﻠﻣﻨ ــﺎﺠﻢ ،وﻓ ــﻲ ﺣﺮاﺴ ــﺔ
اﻠﻗﻮاﻓــﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ،وﻓــﻲ اﻠﻮرﺸــﺎت اﻠﺤﺮﻓﻴــﺔ .ﻫــﺬا إﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ اﺴــﺘﺨﺪاﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ٔاﻻﻋﻣﺎل اﻠﻣﻨﺰﻠﻴﺔ ،وﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻤﺘﻼﻜﻬﻢ ﻤﻗﺼـﻮرا ﻋﻟـﻰ ٔاﻻﺴـﺮ اﻠﺤﺎﻜﻣـﺔ ﺑـﻞ
ﺗﻌﺪاﻫﺎ إﻠﻰ اﻠﻔﯫت اﻠﺜﺮﻳﺔ وﻻﺴﻴﻣﺎ اﻠﺘﺟـﺎر ﺣﻴـﺚ ﻜـﺎن ﻠﺘـﺎﺠﺮ ﻤـﻦ ٔاودﻏﺷـﺖ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻒ ﺧﺎدم او اﻜـﺜﺮ) ،(٨٢وﻻ ﻳﻄﺮح اﻠﺮﻘﻢ اﺴﺘﻐﺮاب إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻤـﺎ ﻳﺤﺘـﺎج إﻠﻴـﻪ
اﻠﻗﻮاﻓﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻤﻦ ﺣﺮاس وﻋﻣﺎل).(٨٣
ﻜﻣﺎ ٔاﺻﺒﺢ اﺗﺨﺎذ اﻠﺤﺮس اﻠﺨـﺎص ﻤـﻦ ﻋﺒﻴـﺪ اﻠﺳـﻮدان ٔاﻤـﺮا ﺸـﺎﺋﻌﺎ ﻠـﺪى
ﺣﻛـﺎم ﺑـﻼد اﻠﻣﻐــﺮب اﺑﺘـﺪاء ﻤــﻦ اﻠﻗـﺮن اﻠﺜـﺎﻧﻲ اﻠﻬﺟــﺮي /اﻠﺜـﺎﻤﻦ اﻠﻣــﻴﻼدي،
ﻓﺎﻋﺘﻣـﺪ ٔاﻻﻏﺎﻠﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻣﺟـﺎل اﻠﻌﺳــﻛﺮي ﻋﻟــﻰ اﻠﺰﻧﺟـﻲ ﺑﻌــﺪ ٔان اﺴــﺘﻐﻨﻮا ﻋــﻦ
اﻠﺟﻨــﺪي اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ) .(٨٤واﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻳﻨﺳ ــﺤﺐ ﻋﻟــﻰ ﺑﻨ ــﻲ ﻤــﺪرار ﺣﻴ ــﺚ اﺣﺘﻟ ــﺖ
ٔ
ﻫـﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻــﺮ ﺸـﺎوا ﻋﻈﻴﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻠﺟﻨﺪﻳــﺔ) .(٨٥وﺑﺎﻠﻣﺜـﻞ ،اﻘﺘﻔــﻰ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻮن
ٔاﺛ ــﺮ ذﻠ ــﻚ ،ﻓﺎﺗﺨ ــﺬ "ﻋﺒﻴ ــﺪ ﷲ اﻠﻣﻬ ــﺪي" ﺑﻌ ــﺪ ﺑﻴﻌﺘ ــﻪ ﻤﺒﺎﺸ ــﺮة اﻠﻌﺒﻴ ــﺪ ﻤـ ــﻦ
اﻠﺳ ــﻮدان واﻠ ــﺮوم) .(٨٦وﻘ ــﺪ ذﻜ ــﺮ "اﻠﻌﺰﻳ ــﺰي اﻠﺟ ــﺆذري" ،ﻜﻴ ــﻒ اﺗﺨ ــﺬ ﻫ ــﺬا
اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻌﺒﻴــﺪ ،ﺑﻌــﺪ دﺧﻮﻠــﻪ رﻘ ــﺎدة " ﻓﻗــﺪ ّ
ﺣﺼــﻟﺖ ﺑــﻴﻦ ﻳﺪﻳــﻪ ﻤــﻊ ﺠﻣﻟــﺔ
ٔ
ﻤ ــﻦ ﺣﺼ ــﻞ ﻤ ــﻦ اﻠﺼ ــﻗﺎﻠﺒﺔ وﻏﻴـ ــﺮﻫﻢ") (٨٧وﻠ ــﻴﺲ ﺑﺎﻠﻌﺒﻴ ــﺪ ان ﻜ ــﺎن ﺿ ــﻣﻦ
ﻋﺒﺎرة ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻤـﻦ اﻠﺳـﻮدان ٔﻻن ﺣﻀـﻮرﻫﻢ ﻜـﺎن واﻘﻌـﺎٔ .واورد اﻠﻣﺆﻠـﻒ
ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﺒــﺎرة ﺗ ــﺪل ﻋﻟــﻰ ٔان اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ اﺗﺨــﺬوا اﻠﻌﺒﻴــﺪ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻮدان ،ﻓــﻲ
ﻘﻮﻠﻪ ..." :اﻠﺘﻔﺖ إﻠﻰ ﻤﻦ ﻤﻛﺎن واﻘﻔـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻳﺪﻳـﻪ ،وﻜـﺎن ٔاﻻﻤﻴـﺮ "ﻋﺒﻴـﺪ ﷲ"
ﻋﻟﻴ ــﻪ اﻠﺳ ــﻼم  -ﻤ ــﻦ اﻠﻮﻘ ــﻮف واﺴ ــﺤﺎق ﺑ ــﻦ ﻤﻮﺴ ــﻰ وﻏﻴ ــﺮﻩ ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻮداناﻠﺨـﺪم") .(٨٨وﻓـﻲ اﻠﺳـﻴﺎق ﻧﻔﺳـﻪ وردت إﺸـﺎرة ﻋﻨـﺪ "اﻠﻣـﺎﻠﻛﻲ") (٨٩ﺗﻔﻴـﺪ ﻓــﻲ
اﺗﺨـﺎذ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ اﻠﺳــﻮدان ﻜﻌﻨﺎﺻـﺮ ﻠــﺮدع اﻠﻣﺨـﺎﻠﻔﻴﻦ ﻠﻬــﻢ .ﻜﻣـﺎ ٔاﻜــﺪ
ذات اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ "اﻠﻣﻗﺮﻳــﺰي") (٩٠ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨﺪام ﻫــﺬﻩ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻠﻟﺳــﻮدان ﺿــﻣﻦ
ﻋﺳﻛﺮﻫﺎ.
ٔ
وﺴ ــﺎر اﻠﺰﻳﺮﻳ ــﻮن ﻋﻟـ ــﻰ ﻧﻬ ــﺞ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻓﻗ ــﺪ ذﻜـ ــﺮ "اﺑـ ــﻦ ﻋ ــﺬاري" ان
"ﻋﺒﻴ ــﺪ ﷲ ﺑـ ــﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﻛﺎﺗـ ــﺐ" ﻋﺎﻤـ ــﻞ إﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺔ ﺴ ــﻨﺔ) ٣٧٣ﻫ ـ ـ٩٨٣/م(
اﺸـﺘﺮى اﻠﻌﺒﻴـﺪ ﻤـﻦ اﻠﺳـﻮدان ووزﻋﻬــﻢ ﻋﻟـﻰ ﻤﺨﺘﻟـﻒ اﻠـﺪواوﻳﻦ ،ﻓـﺎﺠﺘﻣﻊ ﻠــﻪ
ٔ
ﻤ ــﻨﻬﻢ اﻠ ــﻮف) .(٩١وﻓـ ــﻲ اﻠ ــﻨﺺ دﻻ ﻠـ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ﻜـﺜـ ـﺮﺗﻬﻢ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟ ــﺔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ٔ
ﻜﻣـﺎ ٔاوﻠــﺖ اﻠﻣﺼــﺎدر اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﻫﺘﻣﺎﻤـﺎ ﺧﺎﺻــﺎ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﺘﺟــﺎرة إذا اﺸــﺎر
ٔ
"اﻠﻴﻌﻗــﻮﺑﻲ") (٩٢ﻋﻨــﺪ ذﻜ ــﺮﻩ ﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ زوﻳﻟــﺔٔ ،ان ﺗﺟﺎرﻫــﺎ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳــﺎﺗﻮن ﺑﺎﻠﻌﺒﻴــﺪ
ﻤﻦ ﺑﻼد اﻠﺳﻮدانٔ .واﻜﺪ " ٔاﻻﺻﻄﺨﺮى" ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ" :ﻫﺆﻻء اﻠﺨﺪم
ٔ
اﻠﺳــﻮد اﻜـﺜ ــﺮﻫﻢ ﻳﻗــﻊ إﻠــﻰ زوﻳﻟــﺔ") .(٩٣وﻫﻛــﺬا اﺗﺨــﺬت ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻤﺤﻄــﺔ
ﻠﺘﺟﻣ ــﻊ اﻠﻗﻮاﻓـ ــﻞ اﻠﻣ ــﺰودة ﺑﺎﻠﻌﺒﻴ ــﺪ) .(٩٤وﻻ ﻏـ ــﺮو ٔان ﺗﺟ ــﺎرة اﻠﺮﻘﻴـ ــﻖ ﻜﺎﻧـ ــﺖ

راﺋﺟـﺔ ﻠﻣـﺎ ﺗـﺬرﻩ ﻤــﻦ ٔارﺑـﺎح ٔواﻤـﻮال ﻃﺎﺋﻟــﺔ ،وﻘـﺪ اﺗﺳـﻊ ﻧﻄﺎﻘﻬــﺎ ﻓـﻲ ٓاﺧـﺮ ﻋﻬــﺪ
ﺑﻨـﻲ زﻳـﺮي ﺑﻔﻀـﻞ اﻠﻐــﺰو ﻓـﻲ اﻠﺒﺤـﺮ ٔاو ﻤـﺎ اﺻــﻄﻟﺢ ﻋﻟﻴـﻪ ﺑﺎﻠﻗﺮﺻـﻨﺔ") .(٩٥ﻫــﺬا
وﻘـ ــﺪ ٔاﺸـ ــﺎر "اﻠﺒﻛـ ــﺮي" إﻠـ ــﻰ ٔاﻧـ ــﻪ ﻜـ ــﺎن ﻳﺟﻟـ ــﺐ ﻤـ ــﻦ ٔاودﻏﺷـ ــﺖ ﺴـ ــﻮداﻧﻴﺎت
ﻃﺒﺎﺧـﺎت ﻤﺤﺳــﻨﺎت ﺗﺒـﺎع اﻠﻮاﺣــﺪة ﻤـﻨﻬﻢ ﺑﻣﺎﺋــﺔ ﻤﺜﺎﻘﻴـﻞ) .(٩٦وذﻜــﺮ ﻤﺟﻬــﻮل
ﺻــﺎﺣﺐ ﻜـﺘــﺎب "اﻻﺴﺘﺒﺼــﺎر" ٔان ﻧﻮﻋــﺎ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻮداﻧﻴﺎت اﻠــﻼﯹ ﺠﻟــﺒﻦ ﻤــﻦ
ٔاودﻏﺷـﺖ ﻤـﺎﻫﺮات ﻓـﻲ اﻠﻄـﺒﺦ ﺗﺤﺳ ّـﻦ ﻋﻣـﻞ ٔاﻻﻃﻌﻣـﺔ وﻻﺴـﻴﻣﺎ اﻠﺤﻟﻮﻳــﺎت،
ٔ
ﻓﻼ ﻳﻮﺠﺪ اﺣﺪق ﺑﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﻦ").(٩٧
ٔواﻜــﺪ "اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ" اﻠﻣﺘﻗــﺪم ﻋﻨﻬﻣــﺎ زﻤﻨﻴــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻠﺮواﻳــﺎت ﻋﻨــﺪﻤﺎ ذﻜ ــﺮ
ٔان ﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻤﺎ ﻳﺟﻬﺰ ﻤﻦ اﻠﻣﻐﺮب إﻠﻰ اﻠﻣﺷـﺮق اﻠﺨـﺪم اﻠﻣﺟﻟﻮﺑـﻮن ﻤـﻦ ﺑـﻼد
اﻠﺳــﻮدان) ،(٩٨وﻫــﺬا ﻳﺆﻜــﺪ ٔان اﻠﻌﺒﻴــﺪ ﻜــﺎﻧﻮا ﺴــﻟﻌﺔ راﺋﺟــﺔ وﻤﺮﺑﺤــﺔ ،ﻠﻬــﺬا ﻻ
ٔ
ﺗﺳﺘﺒﻌﺪ اﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻠﺘﺟﺎرة ﻓﻲ اﻠﻣﺪن اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ).(٩٩
وﻋ ــﻼوة ﻋﻟ ــﻰ ﻫ ــﺎﺗﻴﻦ اﻠﺒﻀ ــﺎﻋﺘﻴﻦ اﻠﺜﻣﻴﻨﺘ ــﻴﻦ ،ﻜ ــﺎن اﻠﺘﺟ ــﺎر اﻠﻣﻐﺎرﺑ ــﺔ
ﻳﺤﻣﻟـﻮن ﻤـﻦ ﺑـﻼد اﻠﺳـﻮدان اﻠــﺪرق اﻠﻟﻣﻄﻴـﺔ ،ﻓـﺬﻜﺮ "اﻹدرﻳﺳـﻲ" ٔان ﻤﺪﻳﻨــﺔ
ﻧــﻮل ﺗﺼــﻨﻊ اﻠــﺪرق اﻠﻟﻣﻄﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻻ ﺸــﻲء ٔاﺑــﺪع وﻻ ٔاﺻــﻟﺐ ﻤﻨﻬــﺎ ﻇﻬ ـﺮا وﻻ
ٔاﺣﺳ ـ ــﻦ ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ــﻨﻌﺎ ،وﺑﻬـ ـ ــﺎ ﻳﻗﺎﺗ ـ ــﻞ ٔاﻫ ـ ــﻞ اﻠﻣﻐـ ـ ــﺮب ﻠﺤﺼ ـ ــﺎﻧﺘﻬﺎ وﺧﻔ ـ ــﺔ
ﻤﺤﻣﻟﻬـﺎ") .(١٠٠وﻫـﺬﻩ اﻠﺮواﻳــﺔ ٔوان ﺑـﺪت ﺑﻌﻴـﺪة ﻋــﻦ ﺣﻗﺒـﺔ ﻤﻮﺿـﻮع اﻠﺪراﺴــﺔ
ّإﻻ ٔان ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻠﺤﻗــﺎﺋﻖ اﻠﺘــﻲ ﺴــﺒﻖ ٔوان ذﻜﺮﻫــﺎ "اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ" ٔاﻧــﻪ ﻤــﻦ
ﺴﺟﻟﻣﺎﺴـﺔ إﻠــﻰ ﻠﻣﻄـﺔ ﻤﻌــﺪل اﻠـﺪرق اﻠﻟﻣﻄﻴــﺔ ﻋﺷـﺮون ﻳﻮﻤــﺎ) .(١٠١وﻘـﺪ ٔاﺸــﺎر
"اﻠــﺪرﺠﻴﻨﻲ") (١٠٢إﻠــﻰ وﺻــﻮل ﻜﻬــﺬﻩ اﻠــﺪرق إﻠ ــﻰ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺗﻴﻬ ــﺮت ﻓــﻲ ﻤﺮﺣﻟــﺔ
اﻠﺤﻛﻢ اﻠﺮﺴﺘﻣﻲ .وﺠﻟﺒﺖ ٔاﻻﺣﺟﺎر اﻠﺜﻣﻴﻨـﺔ واﻠﻌﻨﺒـﺮ ورﻳـﺶ اﻠﻨﻌـﺎم ﻤـﻦ ﺑـﻼد
اﻠﺳ ــﻮدان)ٔ .(١٠٣واﺸ ــﺎر "اﻹدرﻳﺳ ــﻲ" ٔان ﺸ ــﺐ ﻜ ــﻮار ﺑﺎﻠﻛ ــﺎﻧﻢ ﺑ ــﺎﻠﻎ اﻠﺟ ــﻮدة
ﻳﺘﺟﻬـﺰ ﺑــﻪ إﻠــﻰ ﺴــﺎﺋﺮ اﻠــﺒﻼد وﻤﻨﻬـﺎ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐــﺮب) .(١٠٤وﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺼــﺪر ٔاﻧﻴــﺎب
ٔ
اﻠﻔﻴـﻞ إﻠــﻰ اﻠﻣﻐـﺮب اﻻﻘﺼــﻰ) .(١٠٥ﻜﻣـﺎ ٔان اﻠﻗﻮاﻓــﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ﺣﻣﻟــﺖ ٔاﻧﻮاﻋــﺎ
ﻤـﻦ ﺣﻴﻮاﻧــﺎت ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ﻜﺎﻠﻔﻴﻟــﺔ واﻠﺰراﻓــﺎت إﻠــﻰ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐــﺮب ،وﻫــﺬا
اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ اﻠﺘﺟــﺎرة ﻳﺷــﻮﺑﻪ اﻠﻐﻣــﻮض ،ﺣﻴ ــﺚ ﻠــﻢ ﺗ ــﺮد ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻤﻬﻣــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ،وﺑﺎﻠﺘــﺎﻠﻲ ﻳﻈـﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﺎب اﻠﺘﺟــﺎرة ﻳﺤﺘــﺎج إﻠــﻰ
دراﺴﺔ وﺑﺤﺚ.
اﻋﺘﺒـ ــﺮت اﻠﻣ ــﺪن اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﻤﺨـ ــﺎزن ﻠﺒﻀـ ـﺎﺋﻊ ﺑـ ــﻼد اﻠﺳـ ــﻮدان ،ﻧﺘﻴﺟـ ــﺔ
اﻠﺘﺟ ــﺎرة اﻠﻌ ــﺎﺑﺮة ﻠﻟﺼ ــﺤﺮاء ،ﻤ ــﻦ ٔاﺠ ــﻞ إﻋ ــﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﺗﺟ ــﺎﻩ ﺻ ــﻗﻟﻴﺔ
واﻠﻣﺷ ــﺮق اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﻤــﻦ ﺸــﻮاﻃﺊ إﻓﺮﻳﻗﻴــﺔٔ ،او ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ وﺑ ــﻼد
ٔ
اﻹﻓـ ـﺮﻧﺞ ﻤـ ــﻦ ﺴ ــﻮاﺣﻞ ﻤﻀـ ــﻴﻖ ﺠﺒ ــﻞ ﻃـ ــﺎرق)ٔ .(١٠٦واﻋﻈﻣﻬ ــﺎ ﺸـ ــﺎﻧﺎ ﻜﺎﻧـ ــﺖ
ﺑﻄﺒﻴﻌـ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺎل ذﻫـ ــﺐ اﻠﺳـ ــﻮدان ،واﻠـ ــﺬي ﻇـ ــﻞ ﻠﺳـ ــﺘﺔ ﻘـ ــﺮون اﻠﻌﺼ ـ ــﺐ
اﻠﻣﺤـ ـﺮك ﻠﺪﻳﻨﺎﻤﻴﻛﻴ ــﺔ اﻠﺘﻄ ــﻮر اﻠﻌ ــﺎﻠﻣﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻮﺴ ــﻴﻂ) .(١٠٧إذ ﻜ ــﺎن
اﻠــﺬﻫﺐ ﻳﻐــﺬي ﻤﺼــﺎﻧﻊ ﺿ ــﺮب اﻠﻌﻣﻟــﺔ اﻠﺬﻫﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب وﻤﻨﻄﻗــﺔ
ﺑﺤـ ــﺮ اﻠـ ــﺮوم) ،(١٠٨ﻜﻣـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن ﻳـ ــﺪﻋﻢ ﺣﺮﻜـ ــﺔ اﻠﺘﺒـ ــﺎدل اﻠﺘﺟـ ــﺎري ﺑـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﻼد
اﻠﺳــﻮدان واﻠﻣﻐ ــﺮب ﻤ ــﻦ ﺠﻬــﺔ وﺑ ــﻴﻦ اﻠﻣﻐ ــﺮب واﻠﻣﺷ ــﺮق اﻹﺴــﻼﻤﻲ وﺑﺤ ــﺮ
ٔ
اﻠــﺮوم ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ اﺧــﺮى) .(١٠٩واﻠﻣﻟﻔــﺖ ﻠﻼﻧﺘﺒــﺎﻩ ٔان ﺑﻌــﺾ اﻠﻣــﺪن اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ
اﻠﻮاﻘﻌــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺳــﺎﻠﻚ اﻠﻣﻬﻣــﺔ ﺗﺤﻮﻠــﺖ إﻠــﻰ ﻤﺟ ــﺮد ﻧﻗــﺎط ﻋﺒــﻮر دون
اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﺗﺟﺎرﻳ ــﺎ ﻤــﻦ ذﻠــﻚ ،ﺑﻴﻨﻣــﺎ ﻧﺟــﺪ ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ اﻠﻮﻘــﺖ ﻤﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻫ ــﺬﻩ
اﻠﺘﺟــﺎرة ﻓ ــﻲ ﻧﻬﻀ ــﺔ ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ ﻋﻣﺮاﻧﻴ ــﺔ ٔاﺧ ــﺮى ﻤﺰدﻫ ــﺮة ﻳﺼ ــﻟﻬﺎ اﻠﻣﻌ ــﺪن ﻋ ــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻤﺪن ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب).(١١٠
وﺧﻼﺻــﺔ اﻠﻗ ــﻮلٔ ،ان ٓاﺛــﺎر اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟ ــﺮي /اﻠﻌﺎﺸ ــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي
ٔاﺣــﺪث ﺗﻮﺴــﻴﻌﺎ ﻓ ــﻲ ﺸــﺒﻛﺔ اﻻﺗﺼ ــﺎﻻت ﻠــﺒﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب ،ﺣﻴ ــﺚ رﺑ ــﻂ ﺑﺤ ــﺮ
اﻠــﺮوم رﺑﻄــﺎ ﻜﻟﻴــﺎ وﺸــﺎﻤﻼ ﺑﺈﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ ﺠﻨــﻮب اﻠﺼــﺤﺮاء .ﻜﻣــﺎ ﻠﻌﺒــﺖ اﻠﻮاﺣــﺎت
اﻠﺟﻨﻮﺑﻴ ــﺔ دور اﻠﻮﺴ ــﻴﻂ اﻠﺤﻗﻴﻗ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻌﻼﻘ ــﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻟﻣﻴﺔ
واﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺳ ـ ــﺎﻧﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴ ـ ــﺔ ،ﻤﻣ ـ ــﺎ ٔاﺗﻴﺤـ ــﺖ ﺑﻔﻀـ ــﻞ ذﻠـ ــﻚ ﻠﺒﻗﻴـ ــﺔ
اﻠﻌﺎﻠﻢ ،ﺸﺮﻘﺎ وﻏﺮﺑﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ،وﺗﻨﻣﻴﺔ ﺛﺮوﺗﻪ وﻤﻮاردﻩ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٥

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

) (١اﻫﺘﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﺼﺎﻻت ٔاﻻوﻠﻰ ﻠﺒﻼد اﻠﻣﻐﺮب
ﺑﺎﻠﺼﺤﺮاء اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ و ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺠﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ ،و ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻦ ﺠﻣﻟﺘﻬﺎ :اﻠﻗﺎﺴﻣﻲ
ﻫﺎﺸﻢ اﻠﻌﻟﻮي  ،ﻤﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻﻘﺼﻰ ﺣﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻬﺟﺮي،
ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺎﺸﺮ اﻠﻣﻴﻼدي ،وزارة ٔاﻻوﻘﺎف واﻠﺷﺆون اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻠﺮﺑﺎط،
 ،١٩٩٥ج  ،١ص .٣٨٦ﻤﺤﻣﺪ زﻧﻴﺒﺮ ،اﻠﻣﻐﺮب ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻮﺴﻴﻂ ،
اﻠﺪوﻠﺔ،اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ،اﻻﻘﺘﺼﺎد  ،ﻤﻨﺷﻮرات ﻜﻟﻴﺔ ٓاﻻداب و اﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ،
اﻠﺮﺑﺎط،١٩٩٩،ص . ٣٩٧
Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen Age
D'après les sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,pp21-24et
397,406,429.Laroui.A; L'histoire du Maghreb, Maspero, Paris, 1970
,T1,p114
)ٔ (٢اورد ﻜﻞ ﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻛﻢ و اﻠﺮﻘﻴﻖ اﻠﻗﻴﺮواﻧﻲ و اﻠﺒﻛﺮي و اﺑﻦ ﻋﺬاري
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ اﺗﺼﺎل اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﺑﺒﻼد اﻠﺳﻮدان و ﺠﻟﺒﻬﻢ ﻠﻟﺬﻫﺐ ،ﻳﻨﻈﺮ
 :ﻓﺘﻮح ﻤﺼﺮ و إﻓﺮﻳﻗﻴﺔ ،ﻘﺳﻢ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب ﻓﺘﻮح ﻤﺼﺮ واﻠﻣﻐﺮب ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ ،دار
اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،١٩٦٤، ،ص  ٩٤؛ ﺗﺎرﻳﺦ إﻓﺮﻳﻗﻴﺔ واﻠﻣﻐﺮب،
ﺗﺤﻗﻴـﻖ ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻠﻣﻌﻟﻲ اﻠﺰﻳﺪان ،ﻋﺰ اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣﺪ ﻤﻮﺴﻰ ،دار اﻠﻐﺮب
اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،١٩٩٠ ،١ص  ٧٢؛ اﻠﻣﻐﺮب ﻓﻲ ذﻜﺮ ﺑﻼد إﻓﺮﻳﻗﻴﺔ
واﻠﻣﻐﺮب ،ﻤﻄﺒﻌﺔParis ،Librairie D'Amérique et D'Orient،
.1963,ص ١٥٧- ١٥٦؛ اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ واﻠﻣﻐﺮب ،ﺗﺤﻗﻴﻖ
وﻤﺮاﺠﻌﺔ ،ج .س .ﻜﻮﻻن ،إ .ﻠﻴﻔﻲ .ﺑﺮوﻓﻨﺳﺎل دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ، ٣
 ،١٩٨٣ج  ،١ص . ٥١
ٔ
ٔ
) (٣اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻠﻟﻌﺎﻠﻢ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺧﻼل اﻠﻗﺮون اﻻرﺑﻌﺔ اﻻوﻠﻰ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺣﻣﻴﺪة ،دار اﻠﻔﻛﺮ ،دﻤﺷﻖ ،١٩٧٩ ،ص .٢٦
(4) Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen
Age D'après les sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,p118.
) (٥إدرﻳﺲ ﺻﺎﻠﺢ ،اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﺔ و ﺑﻟﺪان
ﺠﻨﻮب اﻠﺼﺤﺮاء اﻠﻛﺒﺮى ٔواﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺮ اﻹﺴﻼم ،ﻤﺟﻟﺔ اﻠﺒﺤﻮث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
ﺑﻐﺪاد ،اﻠﻌﺪد ٔاﻻول . ٨٦،٧٧ ،١٩٨٣،
) (٦ﺻﻮرة ٔاﻻرض ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،د.ت  ،ص .٦٥
) (٧ﺻﺒﺎح اﻠﺷﻴﺨﻟﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ  ،ﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ اﻠﻌﺎﻠﻲ ،
ﺑﻐﺪاد  ،١٩٨٧ ،ص. ٩٣
) (٨ﺑﺤﺎز اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﺔ ) ٢٩٦- ١٦٠ﻫـ٩٠٩– ٧٧٧/م (  -دراﺴﺔ ﻓﻲ
ٔاﻻوﺿﺎع اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻠﺤﻴﺎة اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ  ،-ﻧﺷﺮ ،ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﺘﺮاث ،اﻠﻗﺮارة ،ط، ٢
 ،١٩٩٣ص. ٢١٧
) (٩ﻜـﺘﺎب اﻠﺒﻟﺪان ،دار إﺣﻴﺎء اﻠﺘﺮاث  ،ﺑﻴﺮوت ،. ١٩٨٧،ص. ١١٥
) (١٠ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان ،دار اﻠﺼﺎدر ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ،دار ﺑﻴﺮوت ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ،
ﺑﻴﺮوت،.١٩٨٤ ،ج  ، ٣ص.١٩٢
) (١١ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص. ٦٥
) (١٢اﻠﻣﻐﺮب  ،ص.١٤٩
 (وﻫــﻢ ﺑﺮﺑــﺮ ﻤــﻦ ﺻ ــﻨﻬﺎﺠﺔ اﻠﻣﻟﺜﻣ ــﻴﻦ .اﻠﻴﻌﻗــﻮﺑﻲ ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳــﺎﺑﻖ  ،ص ، ١١٥
وﻫﻲ إﺗﺤﺎد ﻤﺳﻮﻓﺔ ﺠﺪاﻠﺔ و ﻠﻣﺘﻮﻧـﺔ ،ﺠـﻮدت ﻋﺒـﺪ اﻠﻛـﺮﻳﻢ  ،اﻠﻌﻼﻘـﺎت اﻠﺨﺎرﺠﻴـﺔ
ﻠﻟﺪوﻠﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﺔ ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ، .١٩٨٤ ،ص.٢١٥
) (١٣اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص . ١١٥
) (١٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص . ١١٥
) (١٥ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص . ٩٥ ، ٩٧
) (١٦اﻠﻣﻐﺮب ،ص. ١٥٦
) (١٧ﺠﻮدت ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص. ٢٦٠
) (١٨اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ .
) (١٩اﻠﺒﻟﺪان  ،ص .١١٥
) (٢٠ﺠﻮدت ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص . ٢٤٩
) (٢١ﺻﻮرة ٔاﻻرض ،ص . ٦٧- ٩٦
) (٢٢اﻠﺒﻛﺮي  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص . ١٦٨، ١٥٩
) (٢٣ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص . ٩١

) (٢٤ﻜـﺘﺎب اﻠﺒﻟﺪان  ،ص ٨٧
) (٢٥ﺠﻮدت ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص . ٢٤٨
) (٢٦اﻠﺒﻟﺪان ،ص .١١٤
) (٢٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ .
) (٢٨اﻠﻣﻌﺟﻢ ،ج  ،٣ص .١٩٢
) (٢٩ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ٓاﻻﻓﺎق ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاﻻﻓﺎق اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة، ٢٠٠٢ ،
ج  ،١ص . ٢٤٣
) (٣٠ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص . ٩٠
) (٣١اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص . ١٠٩، ١٠٧
) (٣٢ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص . ٨٧
) (٣٣ﺑﺤﺎز إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص . ٢١٥- ٢١٤
) (٣٤اﻠﺒﻛﺮي  ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص  . ١٨٢ﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻤﺮاﻜﺷـﻲ ﻤـﻦ )ق ٦ﻫ ـ١٢ /م(
ﻜـﺘ ــﺎب اﻻﺴﺘﺒﺼ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻋﺟﺎﺋ ــﺐ ٔاﻻﻤﺼـ ــﺎر وﺻ ــﻒ ﻤﻛ ــﺔ واﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ وﻤﺼ ــﺮ وﺑـ ــﻼد
اﻠﻣﻐﺮب ،ﻧﺷﺮ وﺗﻌﻟﻴﻖ ،ﺴﻌﺪ زﻏﻟﻮل ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ،ﻤﻄﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻹﺴـﻛﻨﺪرﻳﺔ،
 ،١٩٥٨ص .٢٢٤
(35) Mauny . R , op.cit.,pp118-120.
) (٣٦اﻠﺒﻛﺮي ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص .١٨٣
) (٣٧ﻘﺪرت اﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻼد اﻠﺟﺮﻳﺪ واﻠﻗﻴﺮوان ﺑﻨﺤـﻮ ﺴـﺒﻌﺔ ٔاﻳـﺎم ،ﻓـﻲ ﺣـﻴﻦ ﺑﻟﻐـﺖ
اﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﻘﺳـﻄﻴﻟﻴﺔ وواﺣـﺔ ورﺠـﻼن ﺑﻨﺤـﻮ ٔارﺑﻌـﺔ ﻋﺷـﺮ ﻳﻮﻤـﺎ .اﻠﻣﺼـﺪر ﻧﻔﺳـﻪ،
ص .١٨٢
)ٔ (٣٨اﺑ ــﻮ زﻜﺮﻳ ــﺎء ،اﻠﺳ ــﻴﺮ ،ص  .١٦٦- ١٦٥اﻠ ــﺪرﺠﻴﻨﻲ ،اﻠﻄﺒﻗ ــﺎت  ،ج  ،١ص - ٩٢
 . ٩٣ﻳﺮاﺠﻊ دراﺴﺔ ﺑﺤﺎز إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص . ٢١٦- ٢١٥
) (٣٩اﻠﻗﺎﺿـ ــﻲ اﻠﻨﻌﻣـ ــﺎن ،اﻓﺘﺘـ ــﺎح اﻠـ ــﺪﻋﻮة ،ﺗﺤﻗﻴـ ــﻖ ،ﻓﺮﺣـ ــﺎت اﻠﺪﺸـ ـﺮاوي ،اﻠﺷـ ــﺮﻜﺔ
اﻠﺘﻮﻧﺳــﻴﺔ ﺗـ ــﻮﻧﺲ ،دﻳـ ــﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴـ ــﺔ اﻠﺟﺰاﺋ ــﺮ ،ط  ،١٩٨٦ ،٢ص
. ١٦٤- ١٦٣
) (٤٠اﻠـ ــﺪرﺠﻴﻨﻲ ،ﻃﺒﻗـ ــﺎت اﻠﻣﺷ ـ ــﺎﺋﺦ ﺑـ ــﺎﻠﻣﻐﺮب ،ﺗﺤﻗﻴـ ــﻖ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻃـ ــﻼي ،ﻤﻄﺒﻌ ـ ــﺔ
اﻠﺒﻌـ ـﺚ ،ﻘﺳ ــﻨﻄﻴﻨﺔ ،١٩٧٤ ،ج  ،١ص  .٩٥ﻤﺤﻣـ ــﻮد إﺴـ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠـ ـﺮازق،
اﻠﺨﻮارج ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻬﺟﺮي ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ،اﻠﺪار
اﻠﺒﻴﻀﺎء ،اﻠﻣﻐﺮب ،١٩٧٦ ،ص .٢٣٤
) (٤١اﻠﻬـﺎدي روﺠـﻲ إدرﻳـﺲ ،اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺼـﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ،ﺗـﺎرﻳﺦ إﻓﺮﻳﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ ﺑﻨـﻲ زﻳـﺮي
ﻤـ ــﻦ اﻠﻗـ ـ ــﺮن  ١٠إﻠ ـ ــﻰ اﻠﻗـ ـ ــﺮن ١٢م ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔّ ،
ﺣﻣ ـ ــﺎدي ّ
اﻠﺳ ـ ــﺎﺣﻟﻲ ،دار اﻠﻐـ ـ ــﺮب
اﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،١٩٨٨ ،ج  ،٢ص .٢٩١
) (٤٢اﻠﺒﻛ ــﺮي ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳــﺎﺑﻖ ،ص  .١٨٣- ١٨٢ﻳﻨﻈــﺮ ،ﺑﺤ ــﺎز اﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻠﻣﺮﺠــﻊ
اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص .٢١٩- ٢١٨
) (٤٣ﺗﻗــﺪر اﻠﻣﺳــﺎﻓﺔ ﺑــﻴﻦ ﻓـﺰان وزﻏــﺎوة ﻤﺳــﻴﺮة ﺸــﻬﺮﻳﻦ وﺑــﻴﻦ زوﻳﻟــﺔ واﺠﺪاﺑﻴــﺔ ﺑﻨﺤــﻮ
ارﺑﻌﺔ ﻋﺷﺮ ﻤﺮﺣﻟﺔ .اﻠﺒﻛﺮي ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ.١٠ ،
) (٤٤اﺑــﻦ ﺣﻮﻘــﻞ ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳــﺎﺑﻖ ،ص  . ٩٠ﻤــﻮرﻳﺲ ﻠﻣﺒــﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠــﻊ اﻠﺳــﺎﺑﻖ،
ص .٨٥
) (٤٥اﺑـﻦ ﺧﻟــﺪون ،اﻠﻌﺒــﺮ ودﻳــﻮان اﻠﻣﺒﺘـ ٔـﺪا واﻠﺨﺒــﺮ ﻓــﻲ ٔاﻳــﺎم اﻠﻌــﺮب واﻠﻌﺟــﻢ واﻠﺒﺮﺑــﺮ
وﻤــﻦ ﻋﺎﺻ ــﺮﻫﻢ ﻤــﻦ ذوي اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﻻ ﻜﺒــﺮ ،ﻤﺆﺴﺳ ــﺔ ﺠﻣــﺎل ﻠﻟﻄﺒﺎﻋ ــﺔ واﻠﻨﺷ ــﺮ،
ﺑﻴـ ـ ـ ـ ــﺮوت ،١٩٧٩ ،ج ، ٦ص  .١٩٢ – ١٩١إدرﻳـ ـ ـ ـ ــﺲ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎﻠﺢ  ،اﻠﻌﻼﻘـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ص .٧٧
) (٤٦ﻤﺤﻣﻮد إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮازقٔ ،اﻻدارﺴﺔ )  ٣٧٥ – ١٧٢ﻫـ ( ﺣﻗـﺎﺋﻖ ﺠﺪﻳـﺪة ،
ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﻤﺪﺑﻮﻠﻲ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،١٩٩١،ص .١٧٤
) (٤٧دراﺴـﺎت ﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻻﻘﺘﺼـﺎدي واﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ﻠﻟﻣﻐـﺮب اﻹﺴــﻼﻤﻲ ،دار
اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،١٩٨٠ ،ص .٦٨
) (٤٨اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ.
) (٤٩اﻠﺤﻟـ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻴﺮاء ،ﺗﺤﻗﻴـ ــﻖ  ،ﺣﺳـ ــﻴﻦ ﻤـ ــﺆﻧﺲ  ،دار اﻠﻣﻌـ ــﺎرف ،ط،١٩٨٥ ، ٢
ج ،١ص .٣٠٧
) (٥٠اﻠﺒﻛﺮي ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص . ١٥٨ ، ٤٨
) (٥١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻧﻗﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ.
) (٥٢اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص .١٠٢ﻤﺟﻬﻮل اﻻﺴﺘﺒﺼـﺎر ،ص .١٤٥ﻤﺤﻣـﻮد
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮازقٔ ،اﻻدارﺴﺔ ،ص.٧٣
) (٥٣اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص . ٩٨ﻤﺟﻬﻮل ،اﻻﺴﺘﺒﺼﺎر ،ص. ١٤٥

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٦

دراﺳﺎت

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻠﻬﻮاري ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

 ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻮﺴﻴﻂ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺸﻣﺲ .١٩٩١
 دﻜـﺘﻮراﻩ دوﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻮﺴﻴﻂ -ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫﺮان .٢٠٠٥
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻠﻟﺟﻨﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﺑﻗﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫﺮان.
 رﺋﻴﺳﺔ ﻓﺮﻘﺔ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻤﺨﺒﺮ ﻤﺼﺎدر ٔواﻋﻼم -ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫﺮان.
 ﺸﺎرﻜﺖ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﻣﻟﺘﻗﻴﺎت اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ واﻠﺪوﻠﻴﺔ.
ُ ﻧﺷﺮ ﻠﻬﺎ ﻋﺪة ﻤﻗﺎﻻت ﻓﻲ اﻠﺪورﻳﺎت اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ واﻠﺪوﻠﻴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

(54) Dengel-G, L’imamat de Tahert (761-909) Thèse de Doctorat
3ème cycle Strasbourg , Université des Sciences Humaines, 1977, p
226, Note 9.
)ٔ (٥٥اﺧﺒـﺎر ٔاﻻ ﺋﻣــﺔ اﻠﺮﺴـﺘﻣﻴﻴﻦ ،ﺗﺤﻗﻴــﻖ ،ﻤﺤﻣـﺪ ﻧﺎﺻــﺮ وإﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺤــﺎز ،اﻠﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت
اﻠﺟﻣﻴﻟﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ،١٩٨٦ ،ص.٣٢
) (٥٦ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ،ج ،١ص. ٢٣٢ ،١٨
) (٥٧ﻤﺟﻬﻮل ،اﻻﺴﺘﺒﺼﺎر ،ص. ٢١٣- ٢١٢
) (٥٨اﻹدرﻳﺳـ ـ ــﻲ ،اﻠﻣﺼ ـ ـ ــﺪر اﻠﺳ ـ ـ ــﺎﺑﻖ ،ج ،١ص . ٢٢٦- ٢٢٥اﻠﺟﻨﺤ ـ ـ ــﺎﻧﻲ،اﻠﻣﺮﺠﻊ
اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٨١
) (٥٩اﻠﻣﻌﺟﻢ ،ج ،٢ص. ١٢
) (٦٠ﻤﻮرﻳﺲ ﻠﻣﺒﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٩٥
) (٦١ﻤﺟﻬﻮل ،اﻻﺴﺘﺒﺼﺎر ،ص. ١٨١
ر
) (٦٢اﺑــﻦ ﺣﻮﻘ ــﻞ ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳــﺎﺑﻖ ،ص. ٩٨ﻤ ــﻮ ﻳﺲ ﻠﻣﺒ ــﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠ ــﻊ اﻠﺳ ــﺎﺑﻖ،
ص.٢٩٥
) (٦٣اﻹدرﻳﺳﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،١ص. ١٧
) (٦٤اﻠﻣﻐﺮب ،ص. ١٧١
) (٦٥ﺻﻮرة ٔاﻻرض ،ص.٩٨
ٔ
ٔ
) (٦٦اﻠﻐﺮﻧــﺎﻃﻲٔ ،اﺑــﻮ ﺣﺎﻤــﺪ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻴﻢ ،ﺗﺤﻔ ــﺔ اﻻﻠﺒــﺎب وﻧﺨﺒــﺔ اﻻﻠﺒ ــﺎب
وﻧﺨﺒــﺔ اﻹﻋﺟــﺎب ،ﺗﺤﻗﻴــﻖ إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ﻤﻨﺷــﻮرات دار ا ٔﻻﻓــﺎق اﻠﺟﺪﻳــﺪة،
اﻠﻣﻐﺮب ،١٩٩٣ ،ص.٣٩
(67) J.Devisse, Tegdaoust, Recherche sur Aoudaghost, T1, Paris
1970, P12.
ٔ (ﻓﺎﻤﺎ ﺠﺰﻳﺮة ٔاوﻠﻴﻞ ﻓﻬﻲ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺮﺑﺔ ﻤﻦ اﻠﺳﺎﺣﻞ وﺑﻬﺎ اﻠﻣﻼﺣﺔ اﻠﻣﺷﻬﻮرة وﻻ ﻳﻌﻟﻢ
ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﺳــﻮدان ﻤﻼﺣــﺔ ﻏﻴﺮﻫــﺎ .اﻹدرﻳﺳــﻲ ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳ ــﺎﺑﻖ ،ج ،١ص.١٧
وﻋﻦ ٔاﻫﻣﻴﺔ اﻠﻣﻟﺢ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ،اﺑﻦ ﺣﻮﻘﻞ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٩١
) (٦٨ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ،ج  ١ص .١٧
) (٦٩اﻠﻣﻐﺮب ،ص.١٧١
) (٧٠إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺮﻜ ــﺎت ،اﻠﻨﺷ ــﺎط اﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدي اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼـ ــﺮ اﻠﻮﺴ ــﻴﻂ  ،دار
إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﺷﺮق ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء  ،اﻠﻣﻐﺮب  ،١٩٩٦ ،ص.٥٤- ٥٣
) (٧١اﻠﻣﻐﺮب ،ص.١٥٩
) (٧٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ص .١٤٩
) (٧٣ﺻﻮرة ٔاﻻرض  ،ص.٦٥
) (٧٤ﻤﺨﺘﺼﺮ ﻜـﺘﺎب اﻠﺒﻟﺪان ،ﻠﻴﺪن ،١٨٨٥ ،ص. ٨٧
) (٧٥ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ،ج ،١ص.٢٥- ٢٤
) (٧٦ﻤﻮرﻳﺲ ﻠﻣﺒﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٥٧
) (٧٧اﻠﻌﺰﻳــﺰي اﻠﺟ ــﺆذري ،ﺴــﻴﺮة ٔاﻻﺴــﺘﺎذ ﺠــﻮذر وﺑــﻪ ﺗﻮﻘﻴﻌــﺎت ٔاﻻ ﺋﻣــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ،
ﺗﺤﻗﻴ ـ ــﻖ ،ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﻜﺎﻤ ـ ــﻞ ﺣﺳ ـ ــﻴﻦ وﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻠﻬ ـ ــﺎدي ﺸ ـ ــﻌﻴﺮة ،دار اﻠﻔﻛ ـ ــﺮ
اﻠﻌﺮﺑﻲ،اﻠﻗـ ـ ـ ــﺎﻫﺮة ،١٩٥٤ ،ص .٨٨ ،٤٧اﻠﻣﻗﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺰي  ،اﻠﺨﻄ ـ ـ ـ ــﻂ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰﻳ ـ ـ ـ ــﺔ،
اﻠﻣﺳ ــﻣﺎة ﺑ ــﺎﻠﻣﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﺑ ــﺬﻜﺮ اﻠﺨﻄـ ــﻂ ٓ
واﻻﺛ ــﺎر ،ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓـ ــﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،د.ت ،ج  ، ١ص . ٣٥٢
) (٧٨اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ص.٢٩- ٢٨
) (٧٩اﻠﻬﺎدي روﺠﻲ إدرﻳﺲ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٢ص.٢٩٩
) (٨٠اﻠﻮﻧﺷﺮﻳﺳ ــﻲ ،اﻠﻣﻌﻴـ ــﺎر اﻠﻣﻌـ ــﺮب واﻠﺟ ــﺎﻤﻊ اﻠﻣﻐـ ــﺮب ﻋـ ــﻦ ﻓﺘ ــﺎوى ٔاﻫـ ــﻞ إﻓﺮﻳﻗﻴـ ــﺔ
ٔ
ٔ
واﻠﻣﻐﺮب،اﺧﺮﺠﻪ ﺠﻣﺎﻋﺔ ﻤﻦ اﻠﻔﻗﻬﺎء ﺑﺈﺸﺮاف ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺟﻲ ،ﻧﺷﺮ وزارة
واﻻﻧﺪﻠﺲ
ٔاﻻوﻘـ ــﺎف واﻠﺷ ـ ــﺆو ن اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ ﻠﻟﻣﻣﻟﻛ ـ ــﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ،اﻠﺮﺑـ ــﺎط ،١٩٨١ ،ج ، ٦
ص  .١٦٩ج ،٩ص . ٢١١
ر
) (٨١اﺑــﻦ ﺣﻮﻘ ــﻞ ،اﻠﻣﺼــﺪر اﻠﺳــﺎﺑﻖ ،ص. ٩٥ﻤ ــﻮ ﻳﺲ ﻠﻣﺒــﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠ ــﻊ اﻠﺳــﺎﺑﻖ،
ص.٢٦٦
) (٨٢اﻠﺒﻛﺮي ،اﻠﻣﻐﺮب ،ص. ١٦٨
) (٨٣اﻠﺟﻨﺤﺎﻧﻲ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٠
ق
) (٨٤اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ  .ﻤﺤﻣﻮد إﺴـﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮاز  ،ﺴﻮﺴـﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ
اﻠﻔﻛﺮ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﻤﺪﺑﻮﻠﻲ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ط ،١٩٨٨ ،٣ص.٣٣٣
) (٨٥ﻤﺤﻣﻮد إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮازق ،اﻠﺨﻮارج  ،ص.١١٧
) (٨٦اﻠﻗﺎﺿﻲ اﻠﻨﻌﻣﺎن ،اﻻﻓﺘﺘﺎح  ،ص. ٣٠٣
) (٨٧ﺴﻴﺮة ٔاﻻﺴﺘﺎذ ﺠﻮذر ،ص.٣٥

) (٨٨اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ  ،ص. ١٤٦
) (٨٩رﻳــﺎض اﻠﻨﻔــﻮس ﻓ ــﻲ ﻃﺒﻗ ــﺎت ﻋﻟﻣ ــﺎء اﻠﻗﻴ ــﺮوان واﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺔ وزﻫــﺎدﻫﻢ وﻧﺳ ــﺎﻜﻬﻢ،
ﺗﺤﻗﻴﻖ ،ﺑﺷﻴﺮ اﻠﺒﻛﻮش وﻤﺤﻣﺪ اﻠﻌﺮوﺴﻲ اﻠﻣﻄﻮي ،ج ،١دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺑﻴﺮوت ،ط ١٩٩٤ ،٢ج ،٢ص.٥٤
) (٩٠ﻜـﺘــﺎب اﻠﻣﻗﻔــﻰ اﻠﻛﺒﻴــﺮ ،ﺗـﺮاﺠﻢ ﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ وﻤﺷــﺮﻘﻴﺔ ﻤــﻦ اﻠﻔﺘــﺮة اﻠﻌﺒﻴﺪﻳــﺔ ،اﺧﺘﻴــﺎر
وﺗﺤﻗﻴﻖ ،ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻴﻌﻼوي ،دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،١٩٨٧ ،ص.١٨٧
) (٩١اﻠﺒﻴﺎن ،ج ،١ص. ٢٣٨
) (٩٢اﻠﺒﻟﺪان ،ص. ١٠٢
) (٩٣اﻠﻣﺳ ـ ــﺎﻠﻚ واﻠﻣﻣﺎﻠـ ــﻚ ،ﺗﺤﻗﻴـ ــﻖ ،ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻌـ ــﺎل اﻠﺤﺳ ـ ــﻨﻲ ،دار اﻠﻗﻟـ ــﻢ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة ، ١٩٦١ ،ص ٣٧ - ٣٦
) (٩٤اﻠﻬﺎدي روﺠﻲ إدرﻳﺲ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ج  ، ٢ص .٢٩٩
) (٩٥اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ.
) (٩٦اﻠﻣﻐﺮب  ،ص .١٥٨
) (٩٧ﻤﺟﻬﻮل  ،اﻻﺴﺘﺒﺼﺎر  ،ص . ٢١٦
) (٩٨ﺻﻮرة ٔاﻻرض ،ص. ٩٥
) (٩٩اﻠﻬﺎدي روﺠﻲ إدرﻳﺲ  ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ج  ، ٢ص . ٢٩٩
) (١٠٠ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ،ج ،١ص٢٢٤
) (١٠١ﺻﻮرة ٔاﻻرض ،ص. ٩٥
) (١٠٢اﻠﺪرﺠﻴﻨﻲ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ج ،١ص. ٥٤
) (١٠٣اﻠﻣﻐﺮب. ١٨٢ ،١٧١ ،
) (١٠٤ﻧﺰﻫﺔ اﻠﻣﺷﺘﺎق ،ج ،١ص. ١١٨
) (١٠٥اﻠﻗﺰوﻳﻨﻲٔ ،اﺛﺎر اﻠﺒﻼد ،ص.٢٤
) (١٠٦اﻠﺟﻨﺤـﺎﻧﻲ ،اﻠﻣﻐــﺮب اﻹﺴــﻼﻤﻲ ،ص ،١٨ﻤــﻮرﻳﺲ ﻠﻣﺒــﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠــﻊ اﻠﺳــﺎﺑﻖ،
ص.١٥٧
) (١٠٧ﻻﻜﻮﺴﺖ .إﻳﻒ ،اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ،ﻤﻴﺷﺎل ﺴﻟﻴﻣﺎن ،دار اﺑﻦ ﺧﻟـﺪون،
ﺑﻴﺮوت  ،ط  ،١٩٧٨ ، 2ص.٢١
) (١٠٨اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ج ،٢ص.٢٣١
) (١٠٩ﻤﻮرﻳﺲ ﻤﺒﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٧٤
) (١١٠راﺠ ــﻊ ﺗﻔﺎﺻ ــﻴﻞ ﺗﻮزﻳ ــﻊ ذﻫ ــﺐ اﻠﺳــﻮدان إﻠ ــﻰ ﻤﺮاﻜــﺰ اﻹﻧﺘــﺎج ﻓــﻲ اﻠﻌــﺎﻠﻢ ﻋﻨ ــﺪ
ﻤﻮرﻳﺲ ﻠﻣﺒﺎرد ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٥٧- ١٥٦
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣ ــﺆﻤﻦ ،ﻘﻣ ــﺢ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ﺑ ــﻴﻦ
اﻠﻣــﺎدة اﻠﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ - .دورﻳــﺔ ﻜــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ - .اﻠﻌــﺪد
اﻠﻌﺎﺸﺮ؛ دﻳﺳﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص .٤١ – ٣٨
)(www.historicalkan.co.nr

زراﻋ ـ ــﺔ اﻠﻗﻣ ـ ــﺢ ﻤﺮﺗﺒﻄ ـ ــﺔ ﺑﺨﺼ ـ ــﻮﺑﺔ ٔاﻻرض ،ﻠ ـ ــﺬﻠﻚ ﻘﺒـ ـ ــﻞ
اﻠﺘﻄـ ــﺮق ٔﻻﻫﻣﻴ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻨﺘ ــﻮج ﻳﺟ ــﺪر ﺑﻨ ــﺎ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ ﻋـ ــﻦ
ﺧﺼـ ــﻮﺑﺔ ٔارض ﺑـ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢ ) ٔاﻻرض اﻹﻓﺮﻳﻗﻴـ ــﺔ(
اﻠﺘـ ــﻲ ﻫـ ــﻲ ﻤﺼـ ــﺪر اﻠﻗﻣ ـ ــﺢ ﻤﻨـ ــﺬ اﻠﻌﺼـ ــﻮر اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ ،ﻫ ـ ــﺬﻩ
اﻠﺨﺼـ ـ ــﻮﺑﺔ ّﻧﻮﻫ ـ ــﺖ ﺑﻬـ ـ ــﺎ اﻠﻨﺼ ـ ــﻮص اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـ ـ ــﺔ ،ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ وﺻـ ـ ــﻒ
ٔ
اﻏــﺎﺗﻮﻜﻟﺲ)  Aghatocle (١ﺴــﻨﺔ  ٣١٠ق .م ٔﻻرض ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ،
وﻧﺰوﻠﻪ ﺑﻗﺮﻃﺎﺠﺔ ﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ،اﻧـﺪﻫﺶ وﻤـﻦ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻦ اﻠﺟـﻴﺶ ٔاﺛﻨـﺎء
ﻤـ ــﺮورﻫﻢ ﻋﺒـ ــﺮ اﻠﺤﻗـ ــﻮل واﻠﺒﺳـ ــﺎﺗﻴﻦ .ﺑﻴﻨﻣـ ــﺎ ﻤﺎرﺗﻴـ ــﺎﻠﻴﺲ) ٔ Martial (٢اﺸـ ــﺎد
ﺑﻣﻨﺘــﻮج اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻗﻣــﺢ ﻘــﺎﺋﻼ " ..ﺧــﺪ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋــﺔ ﻤـ ّـﺪ ﻤــﻦ اﻠﻗﻣــﺢ اﻠﻟﻴﺒــﻲ
) (٣
ﻠﻀـﻴﻌﺔ اﻠﻀــﺎﺣﻴﺔ ،ﻠﻛـﻲ ﻻ ﺗﺒﻗــﻰ ٔارﺿـﻚ ﻋﻗﻴﻣــﺔ  ،"..وﻳـﺬﻜﺮ ﺑﻟــﻴﻦ اﻠﻛﺒﻴــﺮ
) ..." (Pline L'Ancienوﻫﺒـﺖ اﻠﻄﺒﻴﻌـﺔ إﻓﺮﻳﻗﻴـﺎ إﻠـﻰ ﻜﻴـﺮﻳﺲ – - Céres
ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻤﻦ ﻠﻬﺎ اﻠﻮﻓﺮة ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﺗﻣﻨﺤﻬﺎ اﻠﺰﻳﺖ واﻠﺨﻣﺮ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ اﻠﺘﺬوق ﻓﻗـﻂ
ٔ
 ،"..اﻤ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺺ ﺻﺎﻠﻴﺳ ـ ــﺘﻴﻮس)  (Sallustius) (٤ﻓﻴﺷ ـ ــﻴﺮ ﻓﻴ ـ ــﻪ "ٔ ..ان ٔارض
ٔ
ٔ
إﻓﺮﻳﻗﻴـﺎ ﻏﻨﻴـﺔ ﺑـﺎﻠﺤﺒﻮب وﺠﻴـﺪة ﻠﻟﻣﺎﺸـﻴﺔ ﻠﻛﻨﻬـﺎ ﺗﻔﺘﻗـﺮ ﻠﻼﺸـﺟﺎر" ..ﻜﻣـﺎ اﺸـﺎد
ﺴﺘﺮاﺑﻮن)  (Strabon) (٥ﺑﺜﺮوات ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻠﺤﺒـﻮب
ٔ
إذ ﻘـﺎل "ٔ ...ان ٔاﻻرض ﺗﻗ ّـﺪم ﻤﺤﺼـﻮﻠﻴﻦ  ،"..واﻠﺷـﺎن ﻧﻔﺳـﻪ ﻠﻣـﺎ ذﻫـﺐ إﻠﻴـﻪ
ﺑﻮﻠﻴﺒﻴﻮس)  (Polybius) (٦اﻠﺬي ذﻜﺮ "...ﻻ ﻳﻣﻛـﻦ اﻹﻃﺎﻠـﺔ ﻜـﺜﻴـﺮا ﻓـﻲ اﻠﻨﻈـﺮ
إﻠـﻰ ﺧﺼـﻮﺑﺘﻬﺎ ."..ﻜﻣــﺎ ٔاﺸـﺎد ﻫﻮراﺴــﻴﻮس) " Horacius" (٧ﻠﺘﻛـﺪﻳﺲ اﻠﻗﻣــﺢ
ﻤ ــﻦ ﻃ ــﺮف ﺴ ــﻛﺎن ﻠﻴﺒﻴ ــﺎ ﻘ ـ ً
ـﺪﻳﻣﺎ ،ﺛـ ــﻢ ﻳﺼ ــﻒ ﻜﻴ ــﻒ ﺗﻛ ــﻮن ﺴ ــﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻋﻨ ــﺪ
ﺣﺼﺎدﻫﻢ ﻠﻟﻣﻨﺘﻮج.
ﻫ ــﺬا اﻠﻌ ــﺮض اﻠ ــﻮﺠﻴﺰ اﻠ ــﺬي ﻳﺷ ــﻴﺪ ﺑﺨﺼـ ــﻮﺑﺔ اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ ،ﺧﻟ ــﺺ إﻠﻴ ــﻪ
) (٨
اﻠﻣﺆرﺧــﻮن اﻠﻗــﺪاﻤﻰ ،وﺣﺘــﻰ اﻠﻣﺤــﺪﺛﻴﻦ ﻋﻟــﻰ ﺣـ ّـﺪ ﺗﻌﺒﻴــﺮ اﻠﻣــﺆرخ ﻻ ﻜ ــﺮوا
ٔ
) (LaCroixﺑﻗﻮﻠ ــﻪ ٔان ﻜـ ــﻞ ﻤـ ــﺎ ﻜـﺘـ ــﺐ ﻋـ ــﻦ إﻓﺮﻳﻗﻴـ ــﺎ ﻘـ ـ ً
ـﺪﻳﻣﺎ ﻳﺘﻔـ ــﻖ ﺑﺎﻧـ ــﻪ ﻻ
ﺗﻨﺎﻓﺳﻬﺎ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ ﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻠﺨﺼﻮﺑﺔ ،ﻫـﺬﻩ ٔاﻻﺧﻴـﺮة اﻠﺘـﻲ ّ
ﺣﺮﻜـﺖ
ﻤﺷـﺎﻋﺮ اﻠﺷـﻌﺮاء ،واﻠﻛـﺘــﺎب اﻠﻗـﺪاﻤﻰ وﺣﺘــﻰ ﻤـﻦ اﻠﻣﺤــﺪﺛﻴﻦ ٔاﻤﺜـﺎل ﺴــﺘﻴﻔﺎن
ﻏﺰال ).(S.Gsell
إن ﺧﺼـﻮﺑﺔ ٔارض ﺑـﻼد اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻗـﺪﻳﻢ ،وﻤـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗـﺬرﻩ ﻤـﻦ ﺧﻴ ـﺮات
زراﻋﻴ ــﺔ ﺠﻌﻟـ ــﺖ ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺤـ ــﻞ ٔاﻃﻣـ ــﺎع اﻠﺮوﻤ ـ ـﺎن ،ذﻠـ ــﻚ ﻤـ ــﺎ ٔا ّﻜـ ــﺪﻩ ﻳﻮﻠﻴـ ــﻮس
ﻘﻴﺼ ــﺮ (٩ ) Julius Caesarﻋﻨ ــﺪ اﺣﺘﻼ ﻠ ــﻪ ﻧﻮﻤﻴـ ــﺪﻳﺎ ﺴ ــﻨﺔ ٤٦ق.م ﺑﻗﻮﻠ ــﻪ
"ٔ ...اﺗﻴــﺖ ﻠﺮوﻤــﺎ ﺑﺒﻟــﺪ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻳﺰودﻫــﺎ ﺑﻣﻗــﺪار  ٨٤٠.٠٠٠ﻘﻨﻄــﺎرا ﻤــﻦ
اﻠﻗﻣ ــﺢٔ ، "..اﺛﻨــﺎء اﺣﺘﻔﺎﻠــﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼــﺎر اﻠــﺬي ٔاﺣ ــﺮزﻩ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ ،واﺣﺘﻼﻠــﻪ
ﻠﻣﻣﻟﻛــﺔ ﻧﻮﻤﻴ ــﺪﻳﺎ .وازدادت ٔاﻫﻣﻴ ــﺔ ﻘﻣ ــﺢ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ـﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ﺑﻌ ــﺪ ﻋﺟ ــﺰ
ﺻــﻗﻴﻟﻴﺔ وﺴــﺮدﻳﻨﻴﺎ ﺗﻣــﻮﻳﻦ روﻤــﺎ ﻧﺘﻴﺟــﺔ اﻠﺤ ــﺮوب ٔاﻻﻫﻟﻴــﺔ ،ﻓﺘﺤﻮﻠــﺖ ٔاراﺿــﻲ
ﻘﺮﻃﺎﺠﺔ اﻠﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﻣﺢ وﺑﺎﻘﻲ ٔاﻻراﺿﻲ ٔاﻻﺧﺮى إﻠﻰ وﻻﻳﺔ روﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻗﺪم زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺒﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ
إذا ٔاردﻧـﺎ اﻠﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻠﺰراﻋـﺔ واﻠﻗﻣــﺢ ﺑــﺒﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ ،ﻳﺟــﺐ
اﻠﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻘــﺪم زراﻋــﺔ ﻫــﺬا اﻠﻣﻨﺘــﻮج ﺑــﺒﻼد اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﻘﺒــﻞ اﻫﺘﻣــﺎم
اﻠﺮوﻤــﺎن ﺑــﻪ ،وﻤﺘــﻰ ﻋﺮﻓــﻪ ﺴــﻛﺎن اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ،وﺑﺎﻠﺘــﺎﻠﻲ ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ اﻻﺴــﺘﻐﻨﺎء
ﻋ ــﻦ ﻧـ ــﺺ ﺑﻮﻠﻴﺒﻴ ــﻮس)  Polybius (١٠اﻠ ــﺬي ﻳﻗ ــﻮل ﻓﻴ ــﻪ "...إﻠﻴ ــﻚ ٔاروع ﻤ ــﺎ
ﻋﻣﻟـﻪ ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺳــﺎ ،ﻜﺎﻧــﺖ ﻧﻮﻤﻴــﺪﻳﺎ ﻘﺒﻟـﻪ ﻋﺪﻳﻣــﺔ اﻠﻔﺎﺋــﺪة ،وﻋــﺎﺠﺰة ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ
ﻋــﻦ إﻧﺘ ــﺎج اﻠﻣﺰروﻋــﺎت ﻤﺜ ــﻞ ٔاﻳ ــﺔ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ٔاﺧ ــﺮىٔ ،ﻻﻧــﻪ اﺴ ــﺘﺜﻣﺮ ﻤﺳ ــﺎﺣﺎت
واﺴ ــﻌﺔ  ،"..ﺑﻴﻨﻣ ــﺎ ﻳﻌـ ــﺎرض ﺴ ــﺘﻴﻔﺎن ﻏـ ـﺰال) ٔ (S.Gsell) (١١راي ﺑ ــﻮﻠﻴﺒﻴﺲ
اﻠــﺬي ﻳــﺮى ﻓﻴــﻪ اﻠﻣﺒﺎﻠﻐــﺔٔ ،ﻻن اﻠﻣﻌﻄﻴــﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳــﺔ ﺗﻮﺿــﺢ ٔان ٔاﻘﻮاﻤـ ًـﺎ ﻋﺮﻓــﻮا
ﺣﺮﻓــﺔ اﻠﺰراﻋــﺔ ﺧﺎﺻـ ًـﺔ اﻠﻗﻣــﺢ ،وﻫــﻢ اﻠﻟﻴﺒﻴــﻮن ﻤﻨ ــﺬ وﻘــﺖ ّ
ﻤﺒﻛــﺮ ﻤــﻦ ﺧــﻼل
ﺑﻗﺎﻳـﺎ اﻠﻣﺤ ـﺮاث اﻠـﺬي اﺴــﺘﻌﻣﻞ ﻓــﻲ ﻋﻬـﺪ ﻤــﺎﻏﻮن اﻠﻗﺮﻃـﺎﺠﻲ ،ﻫــﺬا اﻠﻣﺤ ـﺮاث
ٔ
اﻠ ــﺬي وﺠـ ــﺪ ﻤﻨﺤﻮﺗ ــﺎ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠـ ــﻮاح ﻧﺬرﻳ ــﺔ ﺑﻗﺮﻃﺎﺠـ ــﺔ)  ،(١٢وﻏﺎﻠﺒـ ــﺎ ﻤـ ــﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ
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ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻘﻤﺢ اﻷﻧﻮﻧﻲ:

ﻧﺘﻴﺟــﺔ ﻠﻛـﺜ ــﺮة اﻠﻣﺳــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻤــﻦ اﻠﺘﻮزﻳــﻊ اﻠﻣﺟــﺎﻧﻲ ،وﻠﻀــﻣﺎن وﺻــﻮﻠﻪ
ﻓــﻲ اﻠﻮﻘــﺖ اﻠﻣﻨﺎﺴــﺐ ،وﻠﺤﺳــﻦ ﺗﻮزﻳﻌ ــﻪٔ ،اﺣــﺪث ﻧﻈ ــﺎم ٔاﻻﻧﻮﻧــﺔ .إن ﻘﻣ ــﺢ
ٔ
ٔ
ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ﻜــﺎن ﻳﺟﻟــﺐ ﻜﻐﺮاﻤ ــﺔ او ﺿــﺮﻳﺒﺔ)  ،(٣٧ﺣﻴــﺚ ٔاﻧﺷ ــﺎت
ﻤﻛﺎﺗـﺐ ﻤﻛﻟﻔــﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻧﻮﻧــﺔ ﺑـﺎﻠﻣﻮاﻧﺊ اﻠﻣﺼــﺪرة ﻠﻬــﺬﻩ اﻠﻣـﺎدة ﻤﺜﻟﻣــﺎ ﻜــﺎن اﻠﺤــﺎل
ﺑﻗﺮﻃﺎﺠــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺮاﻘــﺐ اﻠﺳــﻔﻦ ﻘﺒــﻞ إﺑﺤﺎرﻫــﺎ ﻧﺤــﻮ روﻤــﺎ ،ﻓﻛﺎﻧــﺖ
اﻠﺘﺼـ ــﺮﻳﺤﺎت ﻘﺒـ ــﻞ اﻹﺑﺤـ ــﺎر ﺿ ـ ــﺮورﻳﺔ ،ﻓﺎﺴـ ــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺴ ـ ــﻟﻄﺎت اﻻﺣ ـ ــﺘﻼل
اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ ﺗﻣﻮﻳﻦ روﻤﺎ ﺑﺜﻟـﺚ اﻠﻗﻣـﺢ اﻠﻀـﺮوري اﻠﻣﺨﺼـﺺ ﻠﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻠﻣﺟـﺎﻧﻲ،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﻠﻣﺳــﻛﻮﻜﺎت اﻠﻨﻮﻤﻴﺪﻳــﺔ ﺗــﺰﻳﻦ ﺑﺳــﻨﺎﺑﻞ اﻠﻗﻣــﺢ ﻓــﻮق رؤوس ﻤﻟﻮﻜﻬــﺎ ﻜﺷــﻌﺎر
) (١٣
ﻠﻬﺎ.
ﻜﻣ ــﺎ ﺗـ ــﻢ اﻠﻌﺜـ ــﻮر ﺑـ ـ ٔ
ـﺎﻻﻃﻟﺲ اﻠﺼـ ــﺤﺮاوي )ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ ﺑﺮﻳﺰﻳﻨـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻠﺟﻨﻮب
اﻠﻐﺮﺑﻲ اﻠﺟﺰاﺋﺮي( ﻋﻟﻰ رﺴﻮﻤﺎت ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ٔادوات ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﻜﺎﻠﻣﺳـﺎﺣﻖ
ﺗﻌـﻮد ﻠﻟﻌﺼــﺮ اﻠﻨﻴــﻮﻠﻴﺘﻲ)  ،(١٤واﻠﺘــﻲ ﻻ ﺗ ـﺰال ﺗﺳــﺘﻌﻣﻞ ﺣﺘــﻰ وﻘﺘﻨــﺎ اﻠﺤﺎﺿــﺮ
ٔ
ٔ
ﻤـﻦ ﻃـﺮف اﻠﻄـﻮارق ،واﻫـﻞ اﻠﻨﻴﺟـﺮ .اﻤـﺎ ﺴـﺘﺮاﺑﻮن)  Strabon (١٥ﻓﻗـﺪ ٔاﺸـﺎد
ﺑ ــﺪور اﻠﻨﻮﻤﻴــﺪﻳﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣﺟــﺎل اﻠﺰراﻋ ــﻲ ﺑﻗﻮﻠــﻪ "...إن ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺳــﺎ ﻫــﻮ اﻠ ــﺬي
ﺠﻌﻞ ﻤﻦ اﻠﻨﻮﻤﻴﺪﻳﻴﻦ ٔاﻧﺎﺴﺎ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﻴﻦ وﻤﺰارﻋﻴﻦ."..
ٔ
إن ﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺳــﺎ ﺑﺎﻠﺰراﻋــﺔ ،ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻤﻨﺘــﻮج اﻠﻗﻣــﺢ ﺗﺮﺠــﻊ اﺴ ــﺒﺎﺑﻪ
ﻹﻘﺎﻤﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻘﺮﻃﺎﺠ ــﺔ ،وﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ٔاﺻ ــﺒﺢ ﻤﻟﻛ ــﺎ ّ
وﻇ ــﻒ ﻤ ــﺎ ﺗﻌﻟﻣ ــﻪ ،وﺸ ــﺎﻫﺪﻩ
داﺧـﻞ ﻤﻣﻟﻛـﺘـﻪ اﻠﻣﺎﺴــﻴﻟﻴﺔ)  ،(١٦وﺣﻗـﻖ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺠﻌﻟــﺖ ﻤﻨـﻪ ﻧﻣﻮذﺠـﺎ ﻠﻐﻴــﺮﻩ .
وﻧﻗ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺴـ ــﺘﻴﻔﺎن ﻏـ ـﺰال)  S.Gsell (١٧ﻳﻗـ ــﻮل دﻳـ ــﻮدور اﻠﺼـ ــﻗﻟﻲ ..":ﺑـ ــﺮع
ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺳـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﻣـ ــﻞ اﻠﺰراﻋ ــﻲ ،ﻠﺤ ـ ّـﺪ ٔاﻧ ــﻪ ﺗـ ــﺮك ﻠﻛ ــﻞ واﺣـ ــﺪ ﻤ ــﻦ ٔاوﻻدﻩ
ﻤﻗﺎﻃﻌــﺎت ﺑﻟﻐــﺖ ّ
ﺣﺼــﺔ ﻜــﻞ واﺣ ــﺪة  ٨٧٤ﻫﻛـﺘــﺎرا ﺗﻗﺮﻳﺒ ـ ًـﺎ  ."..ﻜﻣــﺎ ٔارﺴ ــﻞ
ٔ
ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻟـ ــﻚ ﻜﻣﻴـ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻗﻣـ ــﺢ إﻠـ ــﻰ اﻹﻏﺮﻳـ ــﻖ ﻤﺜﻟﻣـ ــﺎ اﺸـ ــﺎر إﻠﻴﻬـ ــﺎ ﺗﻴﺘـ ــﻮس
ﻠﻴﻔﻴـﻮس) ،(Titius Liviusﺑﺤﻴـﺚ ﻘ ّـﺪرت اﻠﻛﻣﻴـﺔ ﺑﻨﺤـﻮ ٢٠٠.٠٠٠ﺻــﺎع
ﻠﺘﻣـﻮﻳﻦ اﻠﺟﻨــﻮد اﻹﻏﺮﻳـﻖ ﺴــﻨﺔ  ١٩٨ق .مٔ ،واﺿـﺎف  ٥٠٠.٠٠٠ﺻــﺎع ﻤــﻊ
ﺴـﻨﺔ  ١٩١ق .م ،وﻜﻣﻴـﺎت ٔاﺧـﺮى إﻠـﻰ اﻠﺟـﻴﺶ اﻹﻏﺮﻳﻗـﻲ اﻠـﺬي ﻜـﺎن ﻳﺤـﺎرب
ٔ
ﻓــﻲ ﺑــﻼد ﻓــﺎرس)  ..(١٨وﻳــﺬﻜﺮ ﻏﺎﺑﺮﻳــﺎل ﻜــﺎﻤﺒﺲ ) (G.Campsﺑــﺎن اﻹﻏﺮﻳــﻖ
واﻠﺮوﻤـﺎن ﻜـﺎﻧﻮا ﻤـﻦ اﻠﺰﺑـﺎﺋﻦ ٔاﻻواﺋـﻞ ﻠﻣﺳﻴﻨﻴﺳـﺎ ،وﺸـﻛﻟﺖ ﺻـﺎدرات اﻠﻗﻣـﺢ
ﻤﺼـ ـ ــﺪر دﺧـ ـ ــﻞ ﻠﻟﻣﻣﻟﻛـ ـ ــﺔ اﻠﻨﻮﻤﻴﺪﻳـ ـ ــﺔ (١٩ ).ﺗﺒـ ـ ــﻊ ﻧﻬﺟـ ـ ــﻪ ٔاﺑﻨﺎﺋـ ـ ــﻪ ﻤﻛﻴﺒﺳـ ـ ــﺎ
) ١١٨ - ١٤٨ (Micipsaق م ،ﺣﻟﻴــﻒ اﻠﺮوﻤ ــﺎنٔ ،ارﺴ ــﻞ اﻠﻗﻣ ــﺢ ﻠﻟﺟﻴ ــﻮش
اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺤــﺎرب ﺑﺳ ــﺮدﻳﻨﻴﺎ)  ،(٢٠ﻜﻣ ــﺎ ﺴــﻣﺢ ﻠﻟﺘﺟ ــﺎر اﻠﺮوﻤ ــﺎن
اﻠﺘﺤﺮك ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻠﺷﺮاء اﻠﻗﻣﺢ واﻠﻌﺒﻴﺪ) .(٢١
ٔاﻤ ـ ــﺎ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺣ ـ ــﺪ ﺗﻌﺒﻴـ ـ ــﺮ ﺸ ـ ــﺎرل ﺗﻴﺳ ـ ــﻮ) ٔ (Ch.Tissot) (٢٢ان اﻠﻗﻣـ ـ ــﺢ
واﻠﺷـ ــﻌﻴﺮ ﻤ ـ ــﻦ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻣﻨﺘﻮﺠـ ــﺎت اﻠﺘـ ــﻲ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻤﻨﺘﺷ ـ ــﺮة ﺑﺎﻠﻣﻨﻄﻗ ـ ــﺔ ﻘﺒ ـ ــﻞ
اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻴ ـ ــﻴﻦ ،ﻓﺎﻠﺳ ـ ــﻛﺎن اﻠﻣﺤﻟﻴ ـ ــﻴﻦ ﻠ ـ ــﻢ ﻳﻨﺘﻈـ ـ ــﺮوا اﻠﺳ ـ ــﻴﻄﺮة اﻠﻗﺮﻃﺎﺠﻴ ـ ــﺔ
ﻠﻴﻣﺎرﺴ ــﻮا ﻫ ــﺬا اﻠﻨ ــﻮع ﻤ ــﻦ اﻠﺰراﻋ ــﺔ ،ﻠﻛ ــﻦ ﻘ ــﻮل ﻫﻴـ ــﺮودوت )(Herodote
ﻳﻛـﻔﻴﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﺟ ــﺎل " ...ﺴ ــﻛﺎن إﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ – ﻳﻗﺼ ــﺪ ﺑﻬ ــﻢ ﺴـ ــﻛﺎن ﺑ ــﻼد
اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ – ﻤ ـﺰارﻋﻴﻦ وﻤﺳــﺘﻬﻟﻛﻴﻦ ﻠﻟﻗﻣــﺢ .(٢٣ )"..ﻓــﺈذا ﻜﺎﻧــﺖ زراﻋــﺔ
اﻠﻗﻣﺢ ﻘﺪ ٔاﻋﻄﺖ ﻤﻴﺰة اﻻزدﻫﺎر ،واﻠﻮﻓﺮة ﻘﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ ﻋﻟـﻰ ﺣ ّـﺪ
وﺻــﻒ اﻠﺟﻨ ـﺮال اﻠﺮوﻤــﺎﻧﻲ ﻤﻴﺘﻴﻟــﻮس ) (Metellusﻋﻨــﺪ ﻋﺒــﻮرﻩ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺎﺠــﺔ
ﻧﺤـﻮ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﻧﻮﻤﻴــﺪﻳﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﺻــﺎدف اﻠﻣـﺰارﻋﻴﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﻤﻨﺤـﻮﻩ اﻠﻗﻣــﺢ) ،(٢٤
ٔ
واﻠﺷـﺎن ﻧﻔﺳــﻪ ﺧﻟـﺺ إﻠﻴــﻪ اﻠﺒﻛـﺮي)  (٢٥ﺑﻗﻮﻠــﻪ " ...ﺑﺎﺠـﺔ اﻠﻣﺳــﻣﺎة ﺑﻣﻄﻣــﻮرة
إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ."...
ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﻫﻤﻴﺔ ﻗﻤﺢ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻟـﻰ ﺣ ّـﺪ ﻘـﻮل ﺑﻟﻴﻨـﻮس اﻠﻛﺒﻴـﺮ) .." Pline L'Ancien (٢٦ﻜـﺎن اﻠﻗﻣــﺢ
اﻹﻓﺮﻳﻗﻲ ﻤﻦ ﺑﻴﻦ ٔاﻫﻢ ﺣﺒـﻮب اﻠﻌـﺎﻠﻢ  ،"...ﺛـﻢ ﻳﻀـﻴﻒ ﻘـﺎﺋﻼ "ٔ ...ان اﻠﻗﻣـﺢ
اﻹﻓﺮﻳﻗـﻲ ﻜــﺎن ﻳﺤﺘـﻞ اﻠﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜـﺔ ﻤــﻦ ﺑـﻴﻦ ٔاﻻﻧــﻮاع اﻠﻣﻌﺮوﻓـﺔٔ ،واﻧــﻪ ﻜــﺎن
ٔاﻓﻀﻟﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻠﺳﻣﻴﺪٔ ،واﻜـﺜﺮﻫﺎ ﺛﻗﻼ ،"..واﻠﻣﺮﺗﺒﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜـﺔ ﻤﻗﺼـﻮد ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﻜـ ــﻞ ﻤـ ــﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴ ــﺎ و ﺻـ ــﻗﻟﻴﺔ ،ﺛ ــﻢ ﻳﻀـ ــﻴﻒ ﻫـ ــﺮودوت)  (٢٧ﻘـ ــﺎﺋﻼ " ...اﻠﺷ ــﻲء
اﻠﻣﻟﻔﺖ ﻠﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ وﺠﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻠﻟﺟﻨﻲ."..
ٔ
زادت ٔاﻫﻣﻴ ــﺔ ﻘﻣـ ــﺢ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ﻧﺘﻴﺟ ــﺔ اﻠﺤ ــﺮوب اﻻﻫﻟﻴـ ــﺔ،
إﺿـﺎﻓﺔ إﻠــﻰ ٔان زراﻋﺘـﻪ ﺑﺈﻳﻄﺎﻠﻴــﺎ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺤﺘــﺎج ﻠﻌـﺪد ﻜﺒﻴــﺮ ﻤـﻦ اﻠﻴــﺪ اﻠﻌﺎﻤﻟــﺔ،
ٔ
وﺑـ ٔﺎﻻﺧﺺ اﻠﻌﺒﻴــﺪ ،زﻳـﺎدة ﻋﻟــﻰ ٔاﻧــﻪ ﻏـﺬاء ٔاﺴﺎﺴــﻲ ﻠﺳـﻛﺎن روﻤــﺎ ،ﻓﺎﺻــﺒﺤﺖ
ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺨﻴـ ــﺮة ﻻ ﺗﺘﻐ ــﺬى إﻻ ﺑـ ــﺎﻠﻗﻣﺢ اﻹﻓﺮﻳﻗ ــﻲ – ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ،-

ﺧﺎﺻ ـ ـ ًـﺔ ﺑﻌ ـ ــﺪ ﺗﺨﺼـ ــﻴﺺ وﺗﺤﻮﻳـ ــﻞ اﻠﻗﻣـ ــﺢ اﻠﻣﺼ ـ ــﺮي ﻠﻟﻌﺎﺻ ـ ــﻣﺔ اﻠﺟﺪﻳ ـ ــﺪة
اﻠﻗﺳــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ٔاﺴﺳــﺖ ﺴــﻨﺔ ٣٣٠م ،ﺑﺤﻴــﺚ ّﻋﺒــﺮ ﻋــﻦ ذﻠــﻚ اﻠﺷ ــﺎﻋﺮ
اﻠﻼﺗﻴﻨﻲ ﻜﻟﻮدﻳﺎﻧﻮس) :(Claudianus) (٢٨
Cum subiit par Roma mihi, divisaque sumpsit
Aequales aurora togas, Aegypta rura
In partem cessere novam , spes unica nobis
Restabat libye, quae vix aegreque fovebat
ﻳﺷ ــﻴﺮ ﻫـ ــﺬا اﻠﺷـ ــﺎﻋﺮ إﻠـ ــﻰ ﺑـ ــﺮوز ﻋﺎﺻـ ــﻣﺔ ﺠﺪﻳـ ــﺪة ،وﺗﺤـ ــﻮل ﻤﻨﺘـ ــﻮج ﻤﺼـ ــﺮ
ﻠﻺﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة ،و ﻠﻢ ﺗﺒﻗﻰ ﺴﻮى ﻠﻴﺒﻴﺎ ٔاﻻﻤـﻞ اﻠﻮﺣﻴـﺪ ﻠﺮوﻤـﺎ .وﻳـﺬﻜﺮ
ﻠﻮﻜﻮك) ٔ (Le Cocq) (٢٩ان ﻫﺬا اﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻠﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﺻـﻣﺔ ،ﺠﻌـﻞ روﻤـﺎ
ﺗﺤــﺚ رﺣﻣــﺔ ٔاﻤــﻮاج اﻠﺒﺤــﺮٔ ،واﺧﻄــﺎر اﻠﻣﻼﺣــﺔ اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺷــﺘﺎءّ ،
ﻓﻌﺒــﺮ
) (٣٠
ﻋﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﻌﺎﻧﺎت ﻧﻔﺲ اﻠﺷﺎﻋﺮ:
Solo ducta Noto ,nunquam secura futuri
Semper Inops,ventique fidem poscebat , et anni
ٔاﻋﺘﺒﺮ ﺠﻟﺐ اﻠﻗﻣﺢ ﻤﻦ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ واﺠﺒـﺎ ﻤﻗﺪﺴ ًـﺎ ،إذ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﻗـﺪم
اﻠﻗﺮاﺑﻴﻦ ﺑﺎﻠﻣﻴﻨﺎء ﻘﺒﻞ ﺧﺮوج اﻠﺳﻔﻦ ،وﺗﺤﺚ ٔاﻧﻈﺎر اﻹﻤﺒﺮاﻃـﻮر ،ﻓﻔـﻲ ﻋﻬـﺪ
ﻳﻮﻠﻴــﻮس ﻘﻴﺼ ــﺮ ﺗﺒ ــﻴﻦ إﺣ ــﺪى اﻠﻣﻴ ــﺪاﻠﻴﺎت اﻠﺒﺮوﻧﺰﻳ ــﺔ ﻜﻴ ــﻒ ﺗﺳ ــﻟﻢ ﻤ ــﻦ ﻳ ــﺪ
) (٣١
اﻠﺮﺑﺔ ﻜﺮﻳﺲ )  (Cerésﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﺴﻨﺎﺑﻞ ﻘﻣﺢ.
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺮوﻣﺎ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ
ـﺘﻢ ﺸ ً
ﻜـﺎن ﺗﻮزﻳـﻊ ﻘﻣـﺢ ﺑـﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻳ ّ
ـﻬﺮﻳﺎ ،وﻤﺟﺎﻧـﺎ ﻠﻟﺳـﻛﺎن،
ٔ
ٔواﺻــﺪرت ﻤﺮاﺴــﻴﻢ ﺗﺤــﺪد ﻧــﻮع ﻫــﺬﻩ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ،ﻓﺎﺻــﺒﺤﺖ ﻋﻣﻟﻴــﺔ ﺗﻣــﻮﻳﻦ
روﻤـﺎ ﺑﻗﻣــﺢ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﺿــﺮورة ﻤﻟﺤــﺔ ،ﻓﻔـﻲ ﻋﻬــﺪ ﻳﻮﻠﻴــﻮس ﻘﻴﺼــﺮ
ٔ
ﺑﻟــﻎ ﻋ ــﺪدﻫﻢ ١٥٠اﻠ ــﻒ ﻤﺳ ــﺘﻔﻴﺪ)  ،(٣٢وﺑﻗﻴ ــﺖ روﻤ ــﺎ رﻫﻴﻨـ ـﺔ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب
اﻠﻗﺪﻳﻢ وﻘﻣﺤﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﻤﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﻣﻮﻳﻨﻬﺎ.
ٔ
ﻜﺎﻧــﺖ ﻓ ــﺮق اﻠﺟــﻴﺶ ﺗﺎﺧــﺬ رواﺗﺒﻬــﺎ اﻠﺷــﻬﺮﻳﺔ ﻤــﻦ اﻠﺤﺒــﻮب ،ﻓﺎﻠﻣﺷــﺎة
ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻳﺤﺼـ ــﻟﻮن ﺗﻗﺮﻳﺒ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﺛﻟﺜـ ــﻲ ﻤ ــﺪﻳﻢ ) ٢٦ﻜﻟـ ــﻎ( ﻤـ ــﻦ اﻠﺨﺒـ ــﺰ ،ﺑﻴﻨﻣـ ــﺎ
ٔ
اﻠﻔﺮﺴ ــﺎن ﻳﺎﺧ ــﺬون  ٢ﻤــﺪﻳﻢ ﻤ ــﻦ اﻠﻗﻣ ــﺢ)  .(٣٣وﻘــﺪ اﺴ ــﺘﻟﺰﻤﺖ اﻹﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ
اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ ﺧﻮﺿ ــﻬﺎ اﻠﻣﻌــﺎرك ﺑ ــﺒﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ ،اﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟ ــﻰ
اﻠﻗﻣـ ــﺢ ،ﻓﺘـ ــﻮﻓﻴﺮﻩ ﻳﻌﻨـ ــﻲ ﻤﻮاﺻـ ــﻟﺔ اﻠﻣﻌﺮﻜـ ــﺔ وﻤﻮاﺠﻬـ ــﺔ اﻠﺤﺼـ ــﺎر ،وﺗﻣـ ــﻮﻳﻦ
اﻠﺜﻛﻨــﺎتٔ ،اﻤــﺎ اﻠﺳــﻛﺎن اﻠﻣﺤﻟﻴــﻴﻦ ،ﻓــﺎﻧﺘﻬﺟﻮا إﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺗﺨــﺰﻳﻦ وﺗﻬﺮﻳــﺐ
) (٣٤
اﻠﻗﻣﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻠﺨﻄﺮ اﻠﻬﺟﻮم اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ.
ﻜﻣﺎ اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺎدة ﺿﺪ اﻠﻣﻨﻬﺰﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻬﻢ ﻤـﻊ اﻠﺮوﻤـﺎن،
ٔ
ﻤﺜﻟﻣﺎ ﻫﻮ اﻠﺷﺎن ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻗﺮﻃﺎﺠﺔ اﻠﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻋﻗﻮﺑـﺎت اﻠـﺪﻓﻊ ﺠـﺮاء
ٔ
ٔ
اﻧﻬﺰاﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻠﺤــﺮب اﻠﺒﻮﻧﻴـﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴـﺔ ،ﻓــﺎﺠﺒﺮت ﺑـﺎن ﺗـﺪﻓﻊ ﻠﺮوﻤــﺎ ﻜﻣﻴـﺎت ﻤــﻦ
اﻠﻗﻣـﺢ (٣٥ ).وﺣﻔﺎﻇ ًـﺎ ﻋﻟــﻰ ﺿـﻣﺎن وﺻـﻮل ﻫــﺬﻩ اﻠﻣـﺎدة اﻹﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻠﺮوﻤــﺎ،
واﺠـ ــﻪ اﻠﺮوﻤـ ــﺎن ٔاﻋﺷـ ــﺎش اﻠﻗﺮﺻـ ــﻨﺔ ،وﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳﻗﻮﻤـ ــﻮن ﺑﺘﻣﺷ ــﻴﻂ اﻠﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ
اﻠﺳـﺎﺣﻟﻴﺔٔ ،
وﻻﻫﻣﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻠﻣـﺎدة اﻠﺤﻴﻮﻳـﺔ ،وﺿـﻊ ﺠﻬـﺎز ﻳـﺘﺤﻛﻢ ﻓـﻲ ﺗﻮزﻳﻌــﻪ
ٔ
ﻋﺮف ﺑﺎﻻﻧﻮﻧﺔ) .(Annonae) (٣٦
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٣٩

ﻣﻘﺎﻻت

ﺑﻴﻨﻣ ـ ــﺎ ﺑﻴ ـ ــﻊ اﻠﺒ ـ ــﺎﻘﻲ ﺑﺳ ـ ــﻌﺮ ﻤ ـ ــﻨﺨﻔﺾ)  .(٣٨ﻓﻗ ـ ــﺪ ﻜ ـ ــﺎن ٔاﻻﺑـ ـ ــﺎﻃﺮة اﻠﺮوﻤ ـ ــﺎن
ٔ
ﻓـ ــﻲ ﺸـ ــﺎن ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻀـ ــﺮﻳﺒﺔ ،ﻠﻛﻮﻧﻬـ ــﺎ ﺣﻴﻮﻳـ ــﺔ ،وﻤـ ــﻦ ﺑـ ــﻴﻦ ﻫـ ــﺆﻻء ٔاﻻﺑـ ــﺎﻃﺮة
ﻫﻮﻧﻮرﻳــﻮس اﻠــﺬي ﺣـ ّـﺬر ﻤﺟﻟــﺲ اﻠﺷــﻴﻮخ ﻳ ــﻮم  ١٥ﻤــﺎي ٣٩٦م ﻤــﻦ ﻤﻐﺒــﺔ
ﺗﻮﺠﻴــﻪ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺤﻣﻟــﺔ ﺑــﺎﻠﻗﻣﺢ ،واﻠﻗﺎدﻤــﺔ ﻤــﻦ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ إﻠ ــﻰ
ٔ
ٔ
اﻤﺎﻜﻦ اﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﻣﻗﺪﺴﺔ روﻤﺎ) .(٣٩
ﻧﻘﻞ ﻗﻤﺢ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻣ ــﺖ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ ﺗﻮﺴـ ــﻴﻊ ﻤﻴﻨـ ــﺎء ٔاوﺴـ ــﺘﻴﺎ ) (Ostieاﻠـ ــﺬي ﻜـ ــﺎن ﻤﺨﺼﺼ ــﺎ
ﻻﺴـﺘﻗﺒﺎل ﻘﻣـﺢ ﺑـﻼد اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻗـﺪﻳﻢ ،ﻋﻛـﺲ ﻤﻴﻨـﺎء ﺑــﻮزول )(Pouzolles
اﻠﺬي اﺧﺘﺺ ﺑﺎﺴﺘﻗﺒﺎل اﻠﺳﻔﻦ اﻠﻣﺤﻣﻟﺔ ﺑـﺎﻠﻗﻣﺢ اﻠﻣﺼـﺮئ ،اﻤـﺎ ﻤـﻮاﻧﺊ ﺑـﻼد
اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢ اﻠﺘ ــﻲ ﻜـ ــﺎن ﻳﺷـ ــﺤﻦ ﻤﻨﻬ ــﺎ اﻠﻗﻣـ ــﺢ ﺑﺎﺗﺟ ــﺎﻩ روﻤـ ــﺎ ،ﻓـ ــﻴﻣﻛﻦ
ﺗﺤﺪﻳــﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻ ـ ًـﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻴﻨ ــﺎء ﻘﺮﻃﺎﺠ ــﺔ اﻠ ــﺬي اﻋﺘﺒ ــﺮ ﺛﺎﻠــﺚ ﻤﻴﻨ ــﺎء ﺑﻌ ــﺪ روﻤ ــﺎ
واﻹﺴ ــﻛﻨﺪرﻳﺔ ،ﻳﻟﻴ ــﻪ ﻤﻴﻨ ــﺎء روﺴـ ــﻴﻛﺎد ) (Russicadeﺴ ــﻛﻴﻛﺪة ،ﺻـ ــﻟﺪاي
) (Saldaeﺑﺟﺎﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻘﻴﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳﺔ ) (Caesareaﺸﺮﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ،ﻜﺎرﺗﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎي
) (Cartennaeﺗــﻨﺲ ،ﺑﻮرﺗــﻮس ﻤــﺎﻏﻨﻮس ) (Portus Magnusﺑﻄﻴــﻮة،
ﺗﻨﺟـﻴﺲ ) (Tingisﻃﻨﺟـﺔ ،وﺗﻮاﺠـﺪ ﺑﻬـﺬﻩ اﻠﻣـﻮاﻧﺊ ﻋـﺪد ﻜﺒﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻮﺴــﻄﺎء
ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺷﺮاء واﻠﺷﺤﻦ) .(٤٠
ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺤ ــﺪد ﺣﻣﻮﻠ ــﺔ اﻠﺳ ــﻔﻦ ﺑ ــﻴﻦ  ٢٠٠و ٣٠٠ﻃ ــﻦ وﻘ ــﺖ اﻹﺑﺤـ ــﺎر
اﻠﻣﺳــﻣﻮح ﺑــﻪٔ ،ﻻن اﻠﻔﺘ ــﺮة ﻤــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺸــﻬﺮ ٔاﻜـﺘــﻮﺑﺮ وﻤــﺎرس ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻣﻨــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ
ٓ
اﻠﻣﻼﺣـﺔ ﺧﻮﻓـ ًـﺎ ﻤــﻦ ﻤﻔﺎﺠــﺎت اﻠﺒﺤــﺮ ٔواﻫﻮاﻠـﻪ ،وﺴــﻣﻴﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﻔﺘــﺮة ﺑــﺎﻠﺒﺤﺮ
اﻠﻣﻐﻟﻖ ) (Mare Clausumﺣﺳﺐ ﻘﺎﻧﻮن  ٣٥٠ق م) .(٤١
اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﻨﺎﻘﻟــﺔ داﺋﺮﻳــﺔ اﻠﺷــﻛﻞ ،ﺗﻮﺠــﻪ اﻠﺮﻳــﺎح ٔاﺸ ــﺮﻋﺘﻬﺎ ،ﻤــﻦ
ﺑﻴﻨﻬـ ــﺎ ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ اﻠﺒـ ــﺎﻧﺘﻮ ) (Pentoواﻠﻛﻮرﺑﻴﺘـ ــﺎ )ٔ ،(Corbitaاﻤـ ــﺎ ٔاﻻﺴـ ــﻄﻮل
اﻠ ـ ــﺬي اﺧـ ـ ــﺘﺺ ﺑﻨﻗ ـ ــﻞ اﻠﻗﻣ ـ ــﺢ ﻜـ ـ ــﺎن ﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺎ ﻠﺟﻣﻌﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ــﺪﻋﻰ ﻜﻮﻠﻴﺟﻴ ـ ــﺎ
) ،(Collegiaاﻠﺘــﻲ اﺣﺘﻛ ــﺮت ﻧﻗ ــﻞ ﻫــﺬا اﻠﻗﻣــﺢ ﻤــﻦ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ
ﻧﺤﻮ روﻤﺎ ،وﻜﺎن ﻳﺤﻣﻞ داﺧﻞ اﻠﺟﺮار اﻠﻛﺒﻴﺮة) .(٤٢
اﻷﺑﺎﻃﺮة وﻗﻤﺢ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ
ٔ
اﺴﺘﺨﺪم ﻘﻣﺢ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺣﻛـﻢ اﺑـﺎﻃﺮة روﻤـﺎ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﺘﻣــﻮﻳﻦ اﻠﻣﺟ ــﺎﻧﻲ ،ﻜﻣــﺎ اﺴــﺘﻌﻣﻞ ﻜﺮاﺗــﺐ ﻠﻟﺟﻨــﺪ ،ﻓﺘﻣــﻮﻳﻦ ﺴــﻛﺎن
روﻤﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﺎدة اﻠﻐﺬاﺋﻴﺔ ٔاﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﺟﺎﻋﺔ.
وﺗﻬﺪف ﺴﻴﺎﺴﺔ ٔاﻻﺑﺎﻃﺮة اﻠﺮوﻤﺎن اﻠﺘﻣﻮﻳﻨﻴـﺔ إﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻠﻣﺳـﺘﻬﻟﻚ اﻠﺮوﻤـﺎﻧﻲ
ﻤـ ــﻦ ٔاﻻوﻠﻮﻳـ ــﺎت ،ﻋـ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ اﻠﺳ ــﻌﺮ ،ﻤﺮاﻘﺒـ ــﺔ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ اﻠﺘﻣ ــﻮﻳﻦ،
وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻠﺳﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻠﻐﻼء .ﻓﺎﻻﺴﺘﻐﻼل اﻠﻛـﺜﻴﻒ ﻠﻣﻗﺎﻃﻌـﺎت اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳـﺔ
ﻳﻌﻨ ــﻲ ﺿ ــﻣﺎن اﻠﺘﻣ ــﻮﻳﻦ اﻠﻌ ــﺎدي ﻠﻟﺳـ ــﻛﺎن ،وﺑﺎﻠﺘ ــﺎﻠﻲ اﻠﺒﻗ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻠﺤﻛ ــﻢ،
ﻠـﺬﻠﻚ اﻫﺘﻣـﻮا ﺑﺘﻮﺴـﻴﻊ اﻠﻄﺮﻘـﺎت واﻠﻣـﻮاﻧﺊ ،واﻠﻣﺨـﺎزن ،واﻠـﺮي ﻠﺤﻣﺎﻳـﺔ ﻫــﺬا
اﻠﻣﻨﺘﻮج.
ٔ
واﻠﺳــﺆال اﻠﻣﻄ ــﺮوح :ﻜﻴــﻒ ﻳﻛ ــﻮن وﺿــﻊ ٔاﻻﺑ ــﺎﻃﺮة اﻠﺮوﻤ ــﺎن إذا ﺗ ــﺎﺧﺮ
ٔ
وﺻــﻮل اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﻣﺤﻣﻟــﺔ ﺑﻗﻣــﺢ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ إﻠــﻰ روﻤــﺎ؟ إن ﺗ ــﺎﺧﺮ
وﺻــﻮﻠﻪ ﻓــﻲ اﻠﻮﻘــﺖ اﻠﻣﺤــﺪد ﻳﻌﻨ ـﻲ اﻧﺘﺷــﺎر اﻠﻣﺟﺎﻋــﺔ ،وﻏــﻼء ﺴــﻌﺮ اﻠﺨﺒــﺰ،
ٔ
واﻧﺘﺷــﺎر ﻇ ــﺎﻫﺮة ﻧﻬ ــﺐ ﻤﻨ ــﺎزل ٔاﻻﺛﺮﻳ ــﺎء ﺑﺮوﻤ ــﺎ ،ﻓﺘ ــﺎﺧﺮ وﺻ ــﻮل اﻹﻤ ــﺪادات
ﺑــﺎﻠﻗﻣﺢ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﻨﺟ ــﺮ ﻤ ــﻦ وراﺋ ــﻪ ﻋﻮاﻘ ــﺐ وﺧﻴﻣ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻹﻤﺒﺮاﻃ ــﻮر اﻠﺤ ــﺎﻜﻢ
واﻠﻨﺎﻘﻟﻴﻦ ﻠﻬﺬﻩ اﻠﻣـﺎدة ﻋﻟـﻰ ﺠـﺪ اﻠﺳـﻮاء ،ﻓﻔـﻲ ﻋﻬـﺪ ٔاﻏﺳـﻄﺲ )(Auguste
ٔاﺻـﺎﺑﺖ روﻤـﺎ ﻤﺟﺎﻋــﺔ ﺴـﻨﺔ  ٢٢ق م ،ﻓﺎﺿـﻄﺮ إﻠــﻰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻤﻣـﻮﻧﻴﻦ ﻠﻟﺷــﻌﺐ
اﻠﺮوﻤـﺎﻧﻲ ﺑــﺎﻠﻗﻣﺢ ،ﻜـﺎن ﻋــﺪدﻫﻢ ﻓـﻲ اﻠﺒﺪاﻳــﺔ اﺛﻨـﺎن ،ﺛــﻢ ٔاﺻـﺒﺢ ٔارﺑﻌــﺔ ﻜﺤــﻞ
ﻤﺆﻘ ــﺖ ،وﻘﺒ ــﻞ اﻧﺘﻬ ــﺎء ﻤـ ــﺪة ﺣﻛﻣ ــﻪ ،ﻏﻴـ ــﺮﻫﻢ ﺑﺟﻬـ ــﺎز داﺋـ ــﻢ ﻋـ ــﺮف ﺑﺎﺴـ ــﻢ:

ﻤﺳـﺆول ٔاﻻﻧﻮﻧـﺔ ) (Praefectus Annonaeاﻠـﺬي ﻜـﺎن ﻳﺮاﻘـﺐ اﻠﻣﺤﺼــﻮل
ﻤ ـ ــﻦ ﻤﻗﺎﻃﻌ ـ ــﺔ اﻹﻧﺘـ ـ ــﺎج ﺣﺘ ـ ــﻰ وﺻ ـ ــﻮﻠﻪ ،وﺗﻮزﻳﻌ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ٔاﺴ ـ ــﻮاق اﻠﺘﺟﺰﺋ ـ ــﺔ
ﺑﺈﻳﻄﺎﻠﻴﺎ) .(٤٣
اﻫـ ــﺘﻢ اﻹﻤﺒﺮاﻃ ــﻮر ﻧﻴـ ــﺮون ) (Neronﺑﻗﻣـ ــﺢ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢ،
وﻧﺘﻴﺟ ــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺠﺎﺗ ــﻪ اﻠﻣﺘﺰاﻳ ــﺪة ﻠﻬ ــﺬﻩ اﻠﻣ ــﺎدة ،ﻘ ــﺎم ﺑﻣﺼ ــﺎدرة اﻠﻣﻗﺎﻃﻌ ــﺎت
اﻹﻓﺮﻳﻗﻴــﺔ ،وﻘــﺮر ﺑـ ٔـﺎن ﻫــﺬﻩ ٔاﻻﺧﻴــﺮة ﺴـ ّ
ـﺘﻣﻮن روﻤــﺎ ﺑﺜﻟﺘــﻲ اﻠﻗﻣــﺢ اﻠﻣﺳــﺘﻮرد،
وﻠﻴﻄﻣــﺌﻦ اﻠﺷــﻌﺐ اﻠﺮوﻤــﺎﻧﻲ ،وﻠﻴﺒـ ّـﻴﻦ ﻠــﻪ ﺗﺤﻛﻣــﻪ ﻓــﻲ ﺗ ــﻮﻓﻴﺮﻩ ،ﻘــﺎم ﺑﺮﻤــﻲ
ﻜﻣﻴــﺎت ﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣــﺎدة ﻓــﻲ ﻧﻬــﺮ اﻠﺘﻴﺒــﺮ ) (Tibreﺴــﻨﺔ ٦٢مٔ ،واﺑﻗــﻰ ﻋﻟــﻰ
ﺴـﻌﺮﻩ ،ﺣﺘــﻰ ﻓـﻲ اﻠﺤــﺎﻻت اﻠﺘـﻲ ﻳﺼــﻌﺐ وﺻـﻮﻠﻪ ﻓــﻲ اﻠﻮﻘـﺖ اﻠﻣﺤــﺪد ﻠﺮوﻤــﺎ
ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻠﻌﻮاﺻﻒ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ) .(٤٤
ﻧﺘﻴﺟ ــﺔ اﻠﻣﺟﺎﻋـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ّ
ﺗﻌﺮﺿـ ــﺖ ﻠﻬـ ــﺎ روﻤـ ــﺎ ﻤـ ــﻊ ﻧﻬﺎﻳـ ــﺔ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ
ـﻄﻮﻻ ﺧﺎﺻ ــﺎً
اﻠﻣــﻴﻼدي ،اﻧﺷـ ٔـﺎ اﻹﻤﺒﺮاﻃــﻮر ﻜﻮﻤــﻮدوس )ٔ (Commodusاﺴـ ً
ﻠﺘﻣ ــﻮﻳﻦ روﻤ ــﺎ ﺑﻗﻣـ ــﺢ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐـ ــﺮب اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ اﺑﺘ ــﺪاء ﻤ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ  ١٧ﻤـ ــﺎرس
١٨٦م)  . (٤٥ﺑﺎﻠﺘ ــﺎﻠﻲ ﻧﺳ ــﺘﻨﺘﺞ ٔان ﻃﻟ ــﺐ ٔاﻻﺑ ــﺎﻃﺮة اﻠﻔﻼﻓﻴ ــﻴﻦ ٔ
واﻻﻧﻄ ــﻮﻧﻴﻴﻦ
واﻠﺳﻴﻔﻴﺮﻳﻴﻦ ﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻟﻰ ﻘﻣﺢ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ.
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ
ﺣﺮﺻــﺖ اﻠﺳــﻟﻄﺎت اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ اﺴــﺘﻐﻼل ﻜــﻞ ٔاﻻراﺿــﻲ اﻠﺰراﻋﻴــﺔ،
واﻻﻧﺘﻔ ــﺎع ﺑﻬ ــﺎ ﻠﺘﺤﻗﻴ ــﻖ اﻠﻮاﺠ ــﺐ اﻠﻣﻗ ــﺪس وﻫ ــﻮ" ﺗﻣ ــﻮﻳﻦ روﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻠﻗﻣﺢ "،
وﻳﺘﻀـ ــﺢ ذﻠـ ــﻚ ﻤـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻘـ ــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺎدرﻳـ ــﺎﻧﻮس )(Lex Hadriana
وﻤﺎﻧﻛﻴﺎﻧﺎ).(Lex Manciana
ٔ
ﺣـ ّـﺚ ﻘــﺎﻧﻮن ﻫﺎدرﻳــﺎﻧﻮس اﻠﻣ ـﺰارع ﻋﻟــﻰ ﺧﺪﻤــﺔ ارض اﻠﺒــﻮر ،وزراﻋﺘﻬــﺎ،
واﻠﺷ ـ ٔـﺎن ﻧﻔﺳ ــﻪ ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ٔ
ﻠﻼراﺿ ــﻲ اﻠﻣﻬﻣﻟ ــﺔ ،ﻜﻣ ــﺎ ﻤ ــﻨﺢ ﻫ ــﺬا اﻠﻗ ــﺎﻧﻮن ﺣ ــﻖ
ﺣﻴــﺎزة ٔاﻻرض وﺗﻮرﻳﺜﻬ ــﺎ ،ﺑﻴﻨﻣــﺎ ﻓﻄﺒــﻖ ﻘــﺎﻧﻮن ﻤﺎﻧﻛﻴﺎﻧــﺎ ﻋﻟــﻰ ٔاﻏﻟــﺐ ٔاراﺿــﻲ
ﻤﻗﺎﻃﻌ ــﺔ إﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ اﻠﺒﺮوﻘﻨﺼـ ــﻟﻴﺔٔ ،
واﻻراﺿـ ــﻲ اﻠﺘـ ــﻲ ﺧﻀـ ــﻌﺖ ﻠﻬـ ــﺬا اﻠﻗـ ــﺎﻧﻮن
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺴﻢ ).(٤٦ )(Culturae Mancianae
ﻤـﻊ ٔاواﺴـﻂ اﻠﻗـﺮن اﻠﺜﺎﻠـﺚ اﻠﻣـﻴﻼدي – ﻋﻬـﺪ اﻠﺳـﻴﻔﻴﺮﻳﻴﻦ  -ﺑﻟـﻎ ٔاﻘﺼــﻰ
ﺣـ ـ ّـﺪ ﻠﻟﺘﻮﺴـ ــﻊ اﻠﺮوﻤـ ــﺎﻧﻲ ﺠﻨﻮﺑـ ـ ًـﺎ ،ﻓﺎﻧﺘﺷـ ــﺮت اﻠﻣ ـ ــﺪن واﻠﻗـ ــﺮى ،وﺗﻮﺴـ ــﻌﺖ
ٔاﻻراﺿــﻲ اﻠﺰراﻋﻴ ــﺔ ،وﺗﻌــﺪدت اﻠﻄﺮﻘ ــﺎت واﻠﻣﺨــﺎزن ،ﻫ ــﺬا اﻠﺘﻮﺴــﻊ وﺗﻣﺪﻳ ــﺪ
اﻠﻟـﻴﻣﺲ)  (٤٧ﻤـﻦ ﻃـﺮف ٔاﻻﺑـﺎﻃﺮة اﻠﺮوﻤــﺎن ﻜـﺎن ﻤـﻦ اﻠﻀـﺮورﻳﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ،
ٔ
ﻻن ﺣﻴــﺎﺗﻬﻢ وﻤﺳــﺘﻗﺒﻟﻬﻢ اﻠﻗﻴ ــﺎدي ﻠﻺﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳــﺔ ﻜــﺎن ﻳﺘﻮﻘ ــﻒ ﻋﻟــﻰ ﺿــﻣﺎن
ﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻠﺤﺼـﺔ اﻠﻣﺟﺎﻧﻴــﺔ ﻤـﻦ اﻠﻗﻣــﺢ ﻠﻟﺳـﻛﺎن وﻠــﺪﻓﻊ رواﺗـﺐ اﻠﺟﻨــﺪ ﻤـﻦ ﻫــﺬﻩ
اﻠﻣﺎدة اﻠﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺛﻮرة ﺟﻴﻠﺪون وﺣﺼﺎره اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮوﻣﺎ
ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻠﺷــﺎﻋﺮ اﻠﻼﺗﻴﻨــﻲ ﻜﻟﻮدﻳــﺎﻧﻮس )ٔ (Claudianusاﻫــﻢ ﻤــﻦ ﺻــﻮرّ
ﺣﺼــﺎر ﺠﻴﻟــﺪون) (٤٨ )(Gildonاﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي ﻠﺮوﻤــﺎ ،وﻤﻨﻌــﻪ إﺑﺤ ــﺎر اﻠﺳــﻔﻦ
اﻠﻣﺤﻣﻟــﺔ ﺑ ــﺎﻠﻗﻣﺢ اﺗﺟ ــﺎﻩ روﻤ ــﺎ ،ﻫ ــﺬﻩ ٔاﻻﺧﻴ ــﺮة اﻠﺘ ــﻲ ّ
ﻇﻟ ــﺖ ﺗﺘﺮﻘ ــﺐ وﺻ ــﻮل
ٔ
ﺴـﻔﻦ اﻠﻗﻣــﺢ اﻠﺘــﻲ اﻋﺘـﺎدت ﻘــﺪوﻤﻬﺎ ﻤــﻦ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻗــﺪﻳﻢ ،ﻜــﺎن ﻠﺳــﺎن
ﺣﺎﻠﻬــﺎ ﻳﻗــﻮل..":ﺑﻌــﺪ ٔان ﻜــﺎن ﺠﻴﻟــﺪون ﻳﺒﻌــﺚ ﻠــﻲ اﻠﻗﻣــﺢ ﻜﻀ ــﺮﻳﺒﺔ ٔاﻓﺮﺿــﻬﺎ
ٔ
ﻋﻟﻴــﻪ ،ﻫــﺎﻫﻮ اﻠﻴــﻮم ﻳﺒﻌﺜــﻪ ﻜﻣــﺎ ﻠــﻮ ﻳﻗــﺪم وﺠﺒــﺔ ﻏﺬاﺋﻴــﺔ ﻻﺣــﺪ ﻋﺒﻴــﺪﻩ.(٤٩ )"..
ﻓﺤﺟـﺰ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﻣﺤﻣﻟــﺔ ﺑــﺎﻠﻗﻣﺢ ،واﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺴــﺘﺒﺤﺮ ﻧﺤــﻮ إﻳﻄﺎﻠﻴــﺎ ،وﻜــﺎد
اﻠﺤﺼـ ــﺎر اﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدي ٔان ﻳﺤـ ــﺪث ﻤﺟﺎﻋ ــﺔ ﺑﻌﺎﺻـ ــﻣﺔ اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳ ــﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ
ٔ
ارﺗﻔ ــﻊ ﺴـ ــﻌﺮ اﻠﻗﻣ ــﺢ ،واﺧﺘﻔـ ــﻰ ﻤ ــﻦ ٔاﺴ ــﻮاﻘﻬﺎ ،وﺗـ ــﺎﺧﺮت اﻠﺪوﻠ ــﺔ ﻋ ــﻦ دﻓـ ــﻊ
رواﺗﺐ اﻠﺟﻨﺪ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺳﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻘﻣﺤﺎ) .(٥٠
ﻧﺳﺘﻨﺘﺞ ٔان اﻠﺜﺮوة اﻠﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻟﻰ وﺠﻪ اﻠﺨﺼﻮص ﻘﻣﺢ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب
اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ﻜﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻠﻣﺒﺮرات اﻠﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻠﺮوﻤﺎن ﻠﻬﺬﻩ
اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ،واﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻜﻞ ٔاﻻﺴﺎﻠﻴﺐ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ اﻠﻮﺻﻮل إﻠﻰ ٔاﻫﺪاﻓﻬﻢ،
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38 E.Albertini,L'Afrique du nord française dans l'histoire, ed
Rachat,Paris,Lyon 1937,p36.
٣٧  ص،  اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ،  ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺒﺷﻴﺮ ﺸﻨﻴﺘﻲ٣٩
40 Sans date ,p26 P.Salama , Les Problèmes Maritimes de l'Afrique
Romaine,
41 M .Leglay ,Rome Grandeur ET Chutte de l'empire,ed Perin
,Paris ,1990 ,p 135
42 G.Ch .Picard ,op . cit;p83
43 E. Albertini, L'Empire Romain, IV, Peuples et civilisations, Paris,
1970, P25.
44 Tacite , Annales,LIV , XV,XVIII ,trad ,Burnouf ,Paris ,
Flammarion ,1965
45 P.A. Fevrier,Approches du Maghreb Romain, Edisud,Aix – en–
Provence,T2,p96.
٨٤ - ٧٣  ﺻﺺ،  اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ،  ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺒﺷﻴﺮ ﺸﻨﻴﺘﻲ٤٦
 إﺴﺘﻔﺎد اﻻﺑﺎﻃﺮة اﻠﺳﻴﻔﻴﺮﻳﻮن ﻤﻦ اﻠﻔﺮق اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ اﻠﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ٤٧
 ﺧﺎﺻﺔ ٔوان اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻧﺎدرة، ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻠﻟﻴﻣﺲ ﺑﺘﺟﺮﺑﺘﻬﻢ اﻠﻣﺎﺋﻴﺔ
.اﻠﺳﻗﻮط
ٔ
و
م ﻤﻗﺎﺑﻞ اﻠﻣﺳﺎﻋﺪة٣٨٧  ّﻋﻴﻦ ﻋﻟﻰ راس ﺠﻴﺶ ر ﻤﺎ ﺑﺒﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ ﺴﻨﺔ٤٨
( ﻓﻲ ﺣﻣﻟﺘﻬﻀﺪ ﻓﻴﺮﻤﻮسtheodosius) اﻠﺘﻲ ّﻘﺪﻤﻬﺎ ﻠﻟﻗﺎﺋﺪ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ ﺛﻴﻮدوزﻳﻮس
٢  ﻫﺎﻤﺶ٣١٥ ص،...  اﻠﺘﻐﻴﺮات،  ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺒﺷﻴﺮ ﺸﻨﻴﺘﻲ: ٔاﻧﻈﺮ. (firmus )
49 Hanc quoque nunc Gildon raquit sub fine cadentis
Autumni.Pavido metimur caerula voto,
Puppis si qua venit , si quid fortasse potenti
Vel pudor extorsit domino , vel praeda reliquit
Pascimur arbitrio Mauri , nec debita reddi,
Sed sua concedi jactat , gaudetque diurnos,
Ut famulae , praebere cibos,vitamque famemque…
: ٔاﻧﻈﺮ
Claudianus, deBello Gildonico ,66-72 ,Paris , Garnier freres ,sans
date
 إﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﻠﺤﻛﻢ ﻤﺳﺘﻐﻼ، م٣٩٨- ٣٩٦  ﻫﺬﻩ اﻠﻄﺮﻳﻗﺔ اﺴﺘﻌﻣﻟﻬﺎ دوﻤﻴﺘﻴﻮس ٔاﻻﻜﺒﺮ٥٠
 ﻓﺎﺴﺘﻌﻣﻞ ﺴﻼح ﺗﺟﻮﻳﻊ روﻤﺎ، م٣٠٥ ﺗﺨﻟﻲ دﻳﻗﻟﻴﺎﻧﻮس ﻋﻦ ﻋﺮش اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﺴﻨﺔ
 ﺣﺮﻜﺔ اﻠﺪوارﻳﻦ، ﺸﻣﺎل إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﻗﺪﻳﻢ، ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻣﺒﻛﺮ: ٔاﻧﻈﺮ.ﻠﻟﻮﺻﻮل إﻠﻰ ﻫﺪﻓﻪ
، ٢٠٠١ ،  ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺟﺎح اﻠﺟﺪﻳﺪة، اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء،وﻋﻼﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻠﺪوﻧﺎﺗﻴﺔ
.٨١ ﻫﺎﻤﺶ١٣٨ص
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﺆﻤﻦ

 ﺠﺎﻤﻌﺔ، ٔاﺴﺘﺎذ ﻤﺳﺎﻋﺪ ﺑﻗﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر
. اﻠﺟﺰاﺋﺮ،وﻫﺮان
ّ 
ﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻟﻰ ﺸﻬﺎدة اﻠﻣﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻤﻦ ﺠﺎﻤﻌﺔ
.٢٠٠٥ وﻫﺮان ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻗﺪﻳﻢ
 " ﻋﻗﺎﺋﺪ ﻤﺎ: ﻘﻴﺪ ﻤﻨﺎﻘﺷﺔ رﺴﺎﻠﺔ دﻜـﺘﻮراﻩ اﻠﻣﻮﺴﻮﻤﺔ
."ﺑﻌﺪ اﻠﻣﻮت ﻋﻨﺪ ﺴﻛﺎن ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻗﺪﻳﻢ

 ر ن ا
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 ودﻓﻌﻬﻢ ﻠﻟﻣﻮاﻓﻗﺔ،ﻤﻨﻬﺎ ٔاﺴﻟﻮب إﻏﺮاء ٔاﻋﻀﺎء ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺷﻴﻮخ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ
 وﻻ ﺗﺰال ﻫﺬﻩ اﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺗﺳﺘﺨﺪم ﻜﻮرﻘﺔ ﺿﻐﻂ ﻠﻟﻬﻴﻣﻨﺔ.ﻋﻟﻰ اﺣﺘﻼﻠﻪ
.ﻋﻟﻰ ٔاﺴﻮاق اﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
1 S.Gsell Histoire Ancienne de L'Afrique du nord
=HAAN,T4,Hachette ,Paris,1927, p.11
2 Martial , Les Epigammes , LIV ,XIII ,traduit par P.Richard ,ed
Garnier Fréres , Paris ,1931
3 Pline L'Ancien , Histoire Naturelle ,LIV , XV 8, ED Nissard ,
Paris ,1850
4 Ed, B. Orrstein et J.Roman,Paris ,Les Belles Lettres ,1924 , LIV,
XVII Salluste,Guerre de Iugurtha ,
"Ager frugumfertilis.bonus pecori,arbori infe cundus.."
5 Strabon , Geographie ,LIV ,XVII,III,1 ,ed ,Amedée Tardieu,Paris,
Hachette,1886
6 Polybe,Histoire,LIV,32,2,ed,D.Roussel ,Paris , Gallimard,1970
7 Horacius,Odes, LIV, I,I,9-10,Paris , Garnier ,1944
8 F.La Croix , Afrique Ancienne , produits vegetaux,revue
africaine,n°12 ,1870,p420
ٔ
 اﻠﺘﻐﻴﺮات اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب اﺛﻨﺎء، ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺒﺷﻴﺮ ﺸﻨﻴﺘﻲ٩
 اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ، اﻻﺣﺘﻼل اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ٔاﺣﺪاث اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻣﻴﻼدي
٨٥  ص، ١٩٨٤ ،  اﻠﺟﺰاﺋﺮ، اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب
10 Polybius,op.cit;LIV,XXXVI ,16,7,8
11 S.Gsell , HAAN,T5, p187
12 Ch .Tissot,Geographie Comparée de la province romaine
d'afrique, Paris, p307
13 J.Mazard,Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque ,Arts
et Metiers Graphiques,1955,pp55
14 S.Gsell ,HAAN,T1,p236
15 Strabon ,op.cit; XVII ,3,15
16 J.Carcopino,Aspects Mystique de la Rome painne , L'Artisan du
livre ,Paris,1941,p 22
17 S.Gsell , op .cit ; T5 ,pp189,190
18 Titus Livius, Histoire Romaine,texte traduit par Lassére ,ed
Garnier ,Paris, XXXII ,27,2;XXXVI,4,8
19 H.Ghazi-Ben Maissa,Les Rois Imazighen et le monde Grec
,Hespéris –Tamuda,vol ,XXXVIII 2000,p12.
20 F.De Lacroix , op . cit ; p415 S.Gsell ,op . cit; T5 ,p191
21 Albert Ayache, Histoire Ancienne , ed sociales ,Paris , 1964 , p34.
22 Ch .Tissot ,op .cit; p305
23 G .Camps ,Aux Origines de la berbérie , Massinissa ou le début
de l'histoire ,libyca ,8,1960 ,p 78
24 S.Gsell, op . cit ; T5 ,p192
25 El Bekri ,Description de L'Afrique Septentrionale ,traduit par
Mac Guckin De Slane ,Paul Geuthner, Paris ,1913 , p120
٨٧  ص،  اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ،  ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺒﺷﻴﺮ ﺸﻨﻴﺘﻲ٢٦
27 Herodote , op . cit ; LIV ,IV ,199
28 Claudianus, deBello Gildonico ,60-63 ,Paris , Garnier freres ,sans
date
29 A.Le Cocq , Le Commerce de L'Afrique Romaine ,Oran
,L.Fougue ,1912,p28
30 Claudianus,op .cit ; 64 - 65
31 L. Charrier ,Description des Monnaies de la Numidie et de la
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ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻋﺒﺮ ﺑﺎدﻳﺘﻬﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ :ﻣﻦ ﺳُـﻮى إﻟـﻰ أركَ إﻟـﻰ اﻟﺴًّـﺨﻨﺔِ ،ﺛـ َّﻢ
إﻟﻰ ﺗﺪﻣﺮَ ﺛﻢَّ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ،ﺛﻢَّ إﻟﻰ ﺳﻨﻴﺮ ﺛﻢَّ إﻟـﻰ ﺛﻨﻴـﺔ
اﻟﻌُﻘﺎب ،ﺛﻢَّ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺸـﺮﻗﻲ ﻟﺪﻣﺸـﻖ ﺛـﻢَّ إﻟـﻰ ﻣـﺮج
اﻟﺼﻔَّﺮﻳﻦ ،ﺛﻢ إﻟﻰ ﺑُﺼﺮى ﺛـﻢَّ إﻟـﻰ ﻣﻮﻗﻌـﺔ اﻟﻴﺮﻣـﻮك ﺛـﻢ
إﻟﻰ ﻓِ ْﺤﻞٍ.
اﻟﻤﻠﺨَّﺺ
ّ
تجلي هذه الورقة دور شعر القعقاع بن عمرو التميمي وهو يرافق
ِ
خالد بن الوليد في فتوحاته بالد الشام،عبر بادية بالد الشام ،قادماً
من العراق ،ويشترك في توضيح شعره؛ مصادر التاريخ والجغرافية،
ٔ
فتوضح مواقع المعارك ،وحركة الجيش ويثبت الشعر ا َّن تاريخ معركة
ٔ
اليرموك كانت في السنة الثالثة عشرة هجرية في عهد ابي بكر
غربي
الصديق ،بدليل حركة المسلمين من ُبصرى إلى سهل
اليرموك ّ ِ
ُ ً
ّ
نوى .كما ِّ
وتصحح ضبط
تبي ُن الخرائط عددا من المواقع العسكريةِ ،
ٔ
بعض االماكن مما هفت فيها بعض المصادر التاريخية والجغرافية.
)(١
"ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ"
ق إﻟﻰ
ﺣﺮﻛﺔُ اﻟﻘﻌﻘﺎ ِع ﻣﻊَ ﺧﺎﻟﺪِ ﺑﻦِ اﻟﻮﻟﻴﺪِ ،ﻣﻦَ اﻟﻌﺮا ِ
ﺑﺎدﻳﺔِ اﻟﺸَّﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲِ ﻣﺮاﺣﻞَ ﺳﻨﺔ )١٣ﻫـ( ﺛﻼث
ﻋﺸﺮة
ْ ُ ُ )ٓ (٢
ُ
)(٣
َق َط ْعنا ٔا َ
بدات قر ِاقر
باليس)ِ (١الب
الد ِ
بخيلنا ِنريد سوى من ا ُّ ِ
ِ
َّ
َ
َّ
واف ِر
بالمصي ِخ)َٔ (٤ا ْه َل ُه
فلما َص َب ْحنا
وطار إباري) (٥كالط
يور َّالن ِ
ِ
ٔ
ٔ
ُ
)(٦
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
عجمي القراقر
افاقت بها بهراء ثم تجاسرت بنا ِالعيس نحو اال ّ ِ

د .ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ
أﺳﺘﺎذ أدب ﻋﺒﺎﺳﻲ "ﻣﺸﺎرك"

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
حس ــن محم ــد الربابع ــة ،دور ش ــعر القعق ــاع التميم ــي ف ــي
تجلي ــة فتوح ــات الش ــام -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة -.الع ــدد
العاشر؛ ديسمبر  .٢٠١٠ص .٤٦ – ٤٢
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التخريج:
ياقوت الحموي :معجم البلدان ،تحقيق فريد عبد العزيز الجندي،
دار الكـتب العلمية ،بيروت )د.ت( ،مادة " ُالم َص َّيخ" ج.١٦٩ /٥
إضاءة ّالنص وتحليله:
َٔ
َ
ُمنذ انتهى ٌ
وقعة ِالفراض ،ا َّدى فريضة ّ َ
علم
خالد من ِ
الحج دون ِ
ِ
َ ٔ
َ
ُ
َ
بالد َّ
َّ
الص َّديق
الشام،
فالم ُه ،واسند إليه َم َّه َمة
الحركة من الفر ِ
ِ
ات إلى ِ
ٔ
ٔ
َ
ٌ
َ
َّ
َ
ُ
َ
إلنقاذ ابي ُعبيدة ،فبدا خالد َ
عين الت ِمر –
حركـته من ِالح ِ
ِ
يرة ُإلى ِ
صندوداء -مص َّيخ َبهر َاء – ُ
َ
َّ
ُ
مقربة منها
على
حيث
وى
س
إلى
ثم
،
اقر
ر
ق
َٓ ٍ
ِ
َّ
ٌ
ٌ
خطيرة لقلة الماءِ  ،وقد اث َرها ٌ
قصيرة؛ َّ
َن ْب ُع ماءٍ  ،وهي ٌ
خالد
لكنها
طريق
ِٔ
َّ
ِّلل ّ
سري ِة
وسرعة َّالن ْج َد ِة ،وقد جالها )الجنرال اكرم الباكستاني بخريطة
ِ
في ك ِـتابه :سيف ﷲ ،ص  (٣٣٧وقد ّفو َز ٌ
بادية َّ
الش ِام على
خالد في
ِ
ٔ
خمس مر َ
َ
احلَّ ،
جهة ،واسرع من
مواجهة
فتجن َب
مية من ٍ
الحامية ُّالر ْو ِ
ِ
جهة ِٔاخرى بإنجاده ٔابا َ
َ
َّ
َ
اليرموك
قرب
كان
الذي
،
اح
الجر
بن
عامر
عبيدة
ِ
وتحشدا ِتهم َّ
ضد ُهَ ،
َ
بالص ِّديق؛ لكـثرة ُّالر ْوم ِ ُّ
َ
فانجد ُه
وكان قد استنجد ّ ِ
الشيطان ،كان ذلك سن َة ) (١٣ثالثَ
بمن ُي ّنسي به ُّالر ْوم ،وساو َس َّ
ِ
ِ
ٓ
ٔ
َ
ُ
ّ
َع ْش َر َة للهجرةُ ،
الف ،وا َّما ِالن ْص ُف
ومعه ِن ْص ُف
ِ
جيشه البالغ تسعة ا ٍ

א
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الشيباني في الحيرةٔ ،ا َّما ٔا ُ
المثنى بن حارثة َّ
الثاني ،فكان عليه َّ
برز
القطعةَ ،ف ُ
َ
المسلمين،
القعقاع لمحور حركة جيش
تعيين
هذه
ِ
ِ
دالالت ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
وتحديده المدن المفتتحة ،وتعيينه القبائل النصرانية التي اعترضتهم
في الحملة على قول البالذري).(٧
ْ
ٔا َّما تعيي ُن ُه َ
فكانت من َص ْحراءِ ُقر ِاق َر ،التي ُ
ينقطع ُ
محور
رجاء
الحركة
ِ
المسافر فيها ،على ما تفيده " ٔاباليس" إلى ُسوىُ ،
حيث على َم ْق ُر َب ٍة
ِ
تتحم ُل ُه ُ
اإلبلٔ ،ال َّنها ال ُ
الخيل ال َ
ذكر َ
منها ُ
تتحمل ما َّ
نبع ماءٍ  .وقد َ
اإلبل
َّ ُ ٔ ْ ٔ ً ٔ ّ ٔ ُ
َّ
المدن التي ُف ِت َح ْت
ٔ"سفينة ُالصحراء" مما يزيد اليا َس ي َّاسا ،اما ْ ابرز َ ِ
بالد الشام ِفكانت ُم َّ
صيخ َبهر َاءِ ،إذ انهزمَ
ا َ
ثناء حرك ِـتهم من ِ
الحيرة إلى ِ
ُ
ُح ُ
ماتهاَ ،مع َم ْن تحالفوا ْ
معهم ِض َّد المسلمينَّ ،
وفر ّعمال َّالن ْخ ِل
َّٔ
ٔ
ُ
الطيور َّالنوافر ،اما
وإصالحه ،كما يفيد ُه احد معاني "اإلباري" فر َار
ِ
ِ
َ
َ
ُ
الشام فكانتْ
بالد َّ
تحديد ُه
طريق حرك ِـتهم إلى ِ ٔ ِ
القبائل المذعورة في ِ
ُ
ْ
قبيلة بهر َاء في ُال َّ
فالتحقت باالعاجم.
مصيخ ،وقد َّفر ْت من طريق ِهم؛
ً
لقد ّ
َ
َ
َّ
صباحا ،كما
المصي ِخ
المسلمين على
هجوم
حد َد
توقيت ِ
َ َّ
َ
والحربية
كاإلبل،
نقل اإلدارية،
كالخيل في بيتيه
ِ
ِ
ِ
استحضر ٔوسائل ال ً ِ
ٔ
الثالث واالول مبتدﯪ بذكر اال ِّ
هم على ُالم ِه ّم في قطعته.
وايات
والبد َّمن
بعض العلماءِ
بعض ّ ِالر ِ
ِ
التاريخية ،عند ِ
تصحيح ٔ ِ
ِ
والحموي ،وذلك ٔا َّن البالذري ٔادرجَ
ّ
منهم البالذري ،وابن االثير،
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ّ
المصيخ
مصحفا بالمضيخ ولعله خطا طباعي (٢).ا َّما ابن االثير فذكر
ٔ
)( ٣
والصواب ْ
حدودا ّ
صن َدوداء كما ورد عند الحموي خطا تاريخي لموقعة
ُ
الحصيد سنة) (١٣ثالث عشرة والصحيح سنة ) (١٢اثنتي عشرة كما
هو في معجم البلدان)ٔ ،(٤ال َّن ً
خالدا ٔا َّتم َ
للمحور
الغربي من
فتح ُه
ِ
ِّ
ٔ
بالتحر ِك إلى بالد َّ
وبدا ّ
الشام سنة )(١٣
العراق سنه ) (١٢اثنتي عشرة
ٔ
ْ
ثالث عشرة وكانت َ
الحصيد قد انجزت فتحا سنة اثنتي عشرة للهجرة،
بدليل ٔا َّن ً
َ
خالدا َّ
توج َه من ِالفراض إلى عرفة في شهر ّ
الحج ،وما ْإن
ِ
َِ
ِ
ِ
بالد ّ
الحيرة حتى ّتلقى ٔا َمر ّ
الص ّد ِيق ّ
الشام سنه
وصل إلى ِ
بالتحر ِك إلى ِ
)(٨
)َ (١٣
ثالث َ
عشرة هجرية.

"ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ"
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻳﻘﻴﻤﻮن أﺷﻬﺮاً ﻓﻲ
ﺗﺪﻣﺮَ ودﻣﺸﻖَ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺤﻬﻤﺎ
ليمان ٔا ْ
َٔا َق ْمنا على داري )ُ (١٣س َ
شه ًرا ُنجا ِل ُد ُر ْو ًما قد ُح ُموا َّ
بالصوارم
ً ُ ُّ
الباب العر َّ )ً َ ْ ُ (١٤
َ
َف َض ْضنا بها َ
ـائم
اقي عنوة فدان لنا مستسلما كل ق ـ ِ
ٔا ُ
)(١٥
قول ْ
ٔاقيموا ُله ْم َّ
وقد َ
جز ُّالذرى بالغواصم
دار ْت َرحانا بداِ ِرهــم
ٔ
فلما َ َٔزا ْدنا) (١٦في ْ َدم ْش َق َ
َّ
نحور ُهـم َوت ْد ُم َر َع ُّضوا منهما باالبــاهم
التخريج:
ابن عساكر :تهذيب ابن عساكر )تاريخ دمشق الكبير ،تحقيق عبد
القادر بدران  ،دار إحياء التراث العربي ،دمشق ،بيروت ،ج١٥٧ /١
انفرد بدرجها ابن عساكر ،ولم يشر القيسي إلى ابن عساكر هذا الذي
ٔادرج َ
شعر
عدد ًا من
القعقاع بن عمرو رضي ﷲ عنه .وفي البيت الثالث
ِ
ِ
ٔ
"الغالصم" وفي البيت الرابع "فلما راوا بابي دمشق يجوزهم" ذلك عند
ابن عساكر مختصر تاريخ ابن عساكر :سكينة الشهابي،
ج.٩٠-٨٩/٢١
إضاءة النص وتحليله:
ّ
القعقاع عن محور حركة المسلمين من ُسوى إلى تدمرَ
ُ
يتحد ُث
َ
َ
الشرقئ ،وا ْوقعوا ُّ
بالر ْوم خسائر،
دمشق من با ِبها
فدمشق وقد دخلوا
ِّ
ُّ ْو ْٔ
ً
َ
فطلب من نساءِ الر م ،ان
بجبنهم،
السخرية ِ
وعارأ ،فحفزه َ على ّ ِ
َ ُ ُ ْ ْ َ ٔ ْٔ
ْيد ُس ْس َن امشاط ُه َّن ومسال ِت ِه َّن الحامية في حل ِوق ِهم ،إذ ِمن االولى ان ال
سموا ً
رجاال َّإال مجازا ،وقد ٔا َ
َ
َ
المسلمون َ
ُي َّ
فتح َ
ودمشق
تدمر
نجز
شقاً،
نحورهم بسيوفه ْم َّ
بشجاعةْ ،إذ ٔافزعوا ُّالر ْوم ٔا َّيما إفزاعٔ ،با ْن ُّ
شقوا َ
ٍ
ً ِ ٓ
ٔ
ُّ
وندما ،على ما ال
صابع ِهم غيظا
ا
على
ون
يعض
منهم
الناجين
فتركوا
ِ
ْ
ُ
ُ
ّ
ُ
نص القعقاع ِصدق حرك ِـتهم ،من سوى بعد
إليه مصيرهم،
ويبدو من ْ ِ
ٔ
ُ
ّ
ُ
ٌ
ْ
َ
مقاومة اعترضتهم في
ا ِن اجتازوا صحراء قر ِاقر ،إذ قضى خالد على ك ِل
ٍ
ً
وكانت ُسوى ً
محور ّ
ْ
معشبة؛ ترعى فيها المواشي،
واحة
تقد ِم ِه ْم،
فغن َمها ٌ
اليوم التالي وصل ُ
خالد،
وخيله ،وفي
خالد
ِ
جيش ٍ
إبله ِ
إلطعام ِ
ِ
ِ
ً
تدمر ،وكانت َ
قرب َ
حصينة ُ
إلى َٔا َر َك َ
تدافع
وزيتون ،وكانت
نخل
ذات
ٍ
ٍ
ٌ
روميَّ ،
فتحصنوا بهاَ ،
حامية من َّالنصارى ،بإمرة قائد ٍّ
غير َٔا َّنهم
عنها
ّ
ٔ
مستدالً
ً
استسلموا براي حكيم لهم الذي وصف خالدا بقائد ال يهزم،
ٔ
ُ
سوداء " ُالعقاب" فاستسلموا ودفعوا للمسلمين
بعالمته؛ ا َّن ر َايت ُه
ٔ َ ٌ
َّ
ِج ْز ًية ،وفي
اليوم التالي ،ارسل خالد مجموعتين إلخضاع " السخنة"
ِ
ٔ
ٔ
ً
و كدمة كما ا َ
ّ
َ
منطقة
رسل رجال على ٔ َج َم ٍل ِليف َت َش عن ابي عبيدة ،في ٔ ِ
"
"
ُ
َ
ويبلغ ُه ٔا َمر خالد ،بان يبقى مكان ُه ريثما َي ِصل إليه ُ
الجابيةَ ،
خالد ،او
ٍ
ّ
يتلقى ُ
منه
تعليمات.
ٍ
ٔ
ٔ
ـروط س ّ
ـخي ٍة
وانصاع اهل القريتين الوامر خالد ،فاستسـلموا لـه ،بش
َ ٍٔ
ٔ
ٔ
كــالتي ُق ـ ِّد َم ْت الهــل "ارك " مــن قبــل .وتقـ ّـدم خالـ ٌـد إلــى تــدمر ،فاغلقــت
ٔ
ٔ
ُ
حاميته ــا عليه ــا ِالح ْص ـ َـن ،فاح ــاط به ــا المس ــلمون ،وب ــدات مفاوض ـ ُ
ـات
ٔ
ُ
َّالتسليمَ ،
فوافق اهل َ
تدمر على دف ِـع الجزيـة ،وإطع ِـام ُجن ِـد المسـلمين،
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تزو َد منها ٌ
خالد ُ
ماء لكلب َّ
وفي ُقر َ
المفازة ،وفي
وجيش ُه الجتياز
ِ
اقر ٌ ٍ
يباني الذي ّودع ِ ً
خالدا فيها ،وقفلَ
َ
المثنى بن حارثة َّ
دور َّ
اقر انتهى ُ
ُقر َ
الش ّ
ِ
ِ
ٔ
ً
خالد بحركـته في المفازة بعد استشارته ٔا َ
هل
راجعا إلى الحيرة ،بينما بدا ٌ ِ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
االختصاص م َّمن يعرفون َّ
الط َ
افع
ريق من ا ِ
ِ
صحابه ،فحذره منه ابو ر ٍ
الطائي ،الذي ِوجد الماء َ
ّ
لرمد في عينيه .كما هو عند البالذري
بعد
عناءٍ
ٍ
ّ )(١٢
)(١١
ٔ )(١٠
) ،(٩وابن االثير  ،والطبري  ،ومحمود الدرة .

)(٢
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محور حركة خالد بن الوليد وجيشه من العراق إلى الشام في المفازة
ٔ
ً
مفتتحا القرى والمدن في طريقه كما رسمها الجنرال اكرم الباكستاني
في كـتابه سيف ﷲ :خالد بن الوليد ،ص٣٣٧
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ـدمر ،وق ّـد َم زع ُـيم ت َ
وإيواءِ َم ْن َي ُم ُّر مـنهم فـي ت َ
ـدمر إلـى خال ٍـد حصـانا هدي ًـة
فامتطاه ٌ
ُ
حملت ِه فيما بعد.
له،
خالد في ِ
ُ
َ
ّ
ّ
ُّ
ـوبي غرب ِـي تـدمر،
وسار الجيش اإلسالمي مـن تـدمر إلـى القـريتين جن
ـدينتهمَّ ،
ـلمون م ـ ِ َ
وبع ــد مقاوم ـ ِـة ٔاه ِله ــا استس ــلموا ،فنه ـ َـب المس ـ َ
واتج ــه
ٔ
المسلمون إلى َس َ
ـنير ثـم إلـى َح ّـوارين علـى عشـرة اميـال غربـي القـريتين،
ُ
فتعرضـ ــوا للمس ـ ــلمين ،فهـ ــزمهم المس ـ ــلمون ،ونهبـ ـ ْـت م ـ ـ ُ
َّ
ـدينت ْهم ،ول ـ ــم
َ
ْ
ُت ْج ِد ِه ْم تعزيز ُات
العرب الغساسنة ،التي ق ِد َمت من ُب ْص َرى إلـيهم .وتـابع
ِ
حملتـ ُـه مــن َحـ َّـوارين إلــى ُق َصــم فصــالحه بــدو مشــجعة مــن قضـ َ
خالـ ٌـد َ
ـاعة،
ٌٔ
فك َ
خالد امانا.
ـتب لهم
َّ
وات َ ٌ
باتجاه َ
دمشقَّ ،ثم إلى َم ْـر َج
جه خالد إلى الجهة الجنوبية الغربية ِ
ٔ
ووجـه خالــدٌ
غسـ َـان فــي يــوم ِف ْصـ ِحه ْم ،فســبى وقتــلَّ ،
راهــط ،فاغــار علــى َّ
ِ
ِ
ـامري القرشـ َّـي ،وحبيـ َـب بـ َـن َمســلمة ِالفهـ َّ
ُب ْســر بـ َـن ٔابــي ٔارطـ َـاه العـ َّ
ـري ،إلــى
غوطة دمشق ٔفاغـارا علـى قريـة مـن ُقراهـا ،وت َ
حملتـه إلـى َّ
الثنيـة
ـابع خال ٌـد ِ
ِ
ٔ
قـ َ
ـرب دمشــق التــي ُ ِ ّسـ َمي ْت فيمــا بعــد " ثنيــة ُالعقــاب" ال ّن ُعقابــا حـ َّـط علــى
َّ
َّ
َ
ُ
علي ِه وسلم -السوداء ،وكانت راية خالد.
راية رسول ﷲ ٌ -صلى ﷲ ِ
ـرقي م ــن دمش ـ َـق المواج ــه لبغ ــدادَ،
َث ــم ن ــزل خال ــد إل ـ ّـى ال ٔب ـ ُـاب الش ـ ّ ِ
ٔ
ً
ُ
ُ
َ
فدخل َ
دمشق منه ،وقد َم ا ْسق ُف ِدمشق لخالـد نـزال وقـال لـه" :احفـظ لـي
َ
ٔ
ٔ
هذا العهد" فوعـده خال ٌـد بـذلك .ومـن دمش َـق ارس َـل خال ٌـد رسـول ُه إلـى ابـي
ٔ
ٔ
ـدةُ ،
عبيـ َ
ـات إلــى امــين اال َّم ـة رضــي ﷲ عنــه ،ومــن دمشـ َـق
يحم ـل تعليمـ ٍ
ِ
ٔ
ْ
ُ
َّ
اتجهـ ْـت حملــة خالـ ٍـد إلــى ُب ْصـ َـرى ،إذ كــان لــواء شــرحبيل فــي مــازق حربــي
ْ
ٔ
َ
ُ
ْ
ُ
فيهــا؛ ينتظــر النجــدة بفــارغ الصــبر ،إذ احاطــت بــه جنـود ُب ْصـ َـرى ،تنــذ ُر ُه
ب ــالهالكٔ ،ال َّنه ــا كان ــت عاص ـ َ
ـمة مملك ــة الغساس ــنة الت ــي يتهال ــك لل ــدفاع
َٔ
عشر الفا ،بينما لم يك ْـن مـع ُشـ َر ْحبيل
عنها ،إذ كان يحرسها حوالي اثني
ٓ
ُ ٔ
ّ
َ
الف ،ولم ــا ك ــان م ــن مب ــادئ
ب ـ ِـن ح ٔس ــنة رض ــي ﷲ عن ــه ،س ــوى اربع ـ َ ِـةٔ ا ٍ
ْٔ
الحــرب ا ْن يكـ َ
ـعاف المــدافعين ،فلــك ان
ـون عــدد المهـَـاجمين ثال َثــة اضـ ِ
تقد َر ِ َ
ّ
ُ
موقف شرحبيل بن حسنة َ
خطورة
يوم ذاك.
ِ
ِ
نوجز َ
ً
ويمكن ٔان َ
محور
استضاءة بشعر القعقاع
المسلمين
حركة
ِ
ِ
تال:
بمخطط
ٍٔ
ْ
ُسوى  ارك  كدمه /السخنةتدمرالقريتين سنير
حوارين قصم مرج راهط  غوطة دمشق ثنية
العقاب  الباب الشرقي لمدينة دمشق كنيسة بالغوطة 
ُب ْص َرى ) َّ ً
مارا بمجمع ُّ
الص َّفرين جنوبي دمشق(.
َّ
ّ
المرفق ِ ّ
َ
يوض ُح َ
المخط َط الخر َّ
ائطي
ولعل
خالد لتجلية الحركة
محور ٍ
ً
)(١٧
اعتمادا على دراسات حديثة ،كما هي عند الجنرال الباكستاني.
سلما ٔاو حرباً
وانظر ترجمات ٔاالماكن التي فتحها خالد في محور حركـته ً
ِ
ٔ
وهي ارك ) (١٨والجابية).(١٩
ٔ
)(٢٠
َ
وسنير :بفتح اوله :جبل بين حمص وبعلبك
حوارين :بفتح الحاء وتشديد الواو وفتحها ،من قرى حلب
ٔ
َح َّوارين) :(٢١والجنرال اكرم).(٢٢
ُقصم :بضم القاف وفتح الصاد بلده ببادية الشام) (٢٣ومرج راهط)،(٢٤
وثنية العقاب).(٢٥
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٤٤

دراﺳﺎت

)(٣
"ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ"
ٔ
بدانا بجمع ُّ
الص َّفرين
فلم َن َد ْع
َ
َ
صاح
صبيحة
ثان) (٢٨ومن ِبه
الحار ِ
ُ ْ َ )(٢٩
وجئنا إلى بصرى
،وب ْص َر ٌ
ُ
ىمقيمة
ٔ َ )(٣١
ْ
َف َضضنا بها ابوابها
ثــم ْ
قابلت
)(٢٦

لغس َان ٔا ً
نفا َ
ّ
فوق تلــك
)(٢٧
المناخر
ِ
ُّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ِسوى نفـ ٍـر نجتذهــم بالبواتـر
ٔفا ْ
لقت إلينا بالحشـا
)(٣٠
والمعــاذر
ُ
اليرموك
بنا ِالع ْيس في
ِ
َج ْم َع َالعشا ِئ ِر

التخريج:
ياقوت الحموي :معجم البلدان ) يرموك( ،ج.٤٩٧/ ٥

توضيع القوات المتحاربة في معركة اليرموك – لليوم الثاني

إضاءة النص وتحليله:
ٔ
يشــهد القعقــاع بشــعره ا ّن حركـ َـة المســلمين بقيــادة خالــد كانــت مــن
دمشــق إلــى مجمــع ُّ
الصـ َّـفرين إلــى ُب ْصـ َـرى حيــث فتحهــا ثــم اتجــه غربـ ًـا إلــى
ْ
ٔ ٔ
ُ
ُٔ
اليرمـوك ،ا ّمـا اعــداؤه فكـانوا مـن ملــوك الغساسـنة ،إذ ُجـدعت انــوفهم،
ُٔوا ّذلــوا فــي مجمــع ُّ
الصـ َّـفرين ،جنــوبي دمشــقُ ،ثـ َّـم تحـ ّـرك بعــد ذلــك إلــى
ُٔ ُ
ُ ّ
ْٔ ُ ّ
َ
ُ ْ
ـالم دين ــا ًرا
بص ـ َـرى ففتحه ــا ،وص ــالحة ا )هله٣٢ـ(ـا ع ّل ــى ان ي ــؤدوا ع ــن ك ـ ِـل ح ـ ٍ
وجريـ َـب حنطــة ســنه )١٣ه ـ( واتجــه الجــيش اإلســالمي إلــى اليرمــوك،
وثمــة توثيــق مهــم يبـ ُـرز ُه شـ ُ
ـعر القعقــاع وهــو حركــة خالــد مــن ُب ْصـ َـرى إلــى
ْ
اليرمــوك يعنــي ســنه ) (١٣ثــالث عشــرة للهجــرة ،إذ وقعــت هــذه المعركــة
)(٣٤
في تلك ّ
السنة ،على ما يؤرخ لها بعضهم منهم الواقـدي) (٣٣والطبـري
ٔ
)(٣٦
واب ــن االثي ــر)َٔ (٣٥وا َّن المعرك ــة ح ــدثت قب ــل ف ــتح دمش ــق .والحم ــوي
ٓ
ٔ
والــبالذري) (٣٧وابــن عســاكر ) .(٣٨بينمــا يــرى مؤرخــون اخــرون ان معركــة
اليرموك وقعت سنه )١٥هـ( منهم البكـري)(٣٩وعلـى هـذا التـاريخ )(١٥ه ـ
ٔا َّرخ الجنرال ٔاكرم الباكستاني)ّ (٤٠
وخطاب).(٤١
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ترتيب القوات اإلسالمية والرومية للقتال
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٤٥

دراﺳﺎت

)(٤
"ﻣﻦ اﻟﺮَّﺟﺰ "
" ﻳﻮم اﻟﻴﺮﻣﻮك "
ٔ
* قال هذه االرجوزة يوم اليرموك
لقاك في ّ
ياليتني ٔا َ
الط ـر ِاد
ِ
)(٤٢
قبل اعتر ِام
الجحفل َالو َّر ِاد
ِ
َ َ )(٤٣
َ
ٔوا َ
ـليتك الور ِاد
نت في حـ ِ

) (١٣داري سليمان :يقصد بهما دمشق وتدمر التي يقال ٔا ّن َّ
جن سليمان بنتهما )
الحموي :معجم البلدان ،مادة "تدمر" و" دمشق" .
ْ
) (١٤الباب العراقي :يعني الباب الشرقي لحصن دمشق إذ منه دخلوا وفتحوها.
) (١٥يتكلم القعقاع على جند ُّالر ْوم في دمشق بعد ٔان طحنهم المسلمون كالرحى
للحب ،ويطلب من نساء ُّالر ْوم ٔان يجعلن المسالت المحماةٔ ،وامشاطهن

صدهم وكـثرتهم َّ
) (٤٢إعترام :عرام الجيش ُّ
وشدتهم )لسان العرب :عرم(.
) (٤٣وراد :لون يضرب إلى الحمرة والصفرة )لسان العرب :ورد(.
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ٔ
)ٔ (١اباليسٔ :ابلس الرجل قطع به ،وابلس بمعنى يئس ومنه ٔابليس لياسه من
رحمة ﷲ والمبلى :الساكت حز ًنا ٔاو ً
خوفا ) لسان العرب :بلس( والمعنى
ٔ
العام قطعوا صحراء مخوفة ،بعيدة وإلماء فيها يياس قاطعها .وعند ابن
عساكر ٔاما ليس وهي بمعنى صحراء ال عشب فيها ،انظر ابن منظور :مختصر
تاريخ دمشق البن عساكر :تحقيق سكينة الشهابي ،دار الفكر دمشق ،ط،١
١٤٨٠هـ  ، ١٩٩٠ -ج .٩٠/٢١
)ُ ( ٢سوى :بضم السينٔ ،اسم ماء البهراء في ٔارض السماوة َمر به خالد إلى الشام )
معجم البلدانُ :سوى(
ٔ
ُ
واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق
)( ٣قراقر :بضم القاف االولى وذكر الثانية ٍ
نزل خالد بن الوليد ّ
رضي ﷲ عنه ،عند قصدة الشام ) معجم البلدان :قراقر(
ولم يحتج الحموي بشعر القعقاع فيه.
الصاد المهملة وياء ّ
مشددة يقال له ّ
المصيخ :بضم الميم وفتح ّ
)ّ ( ٤
مصخ بني
البرشاء ،وهو بين حوران والقلت ،كانت به وقعة هائلة لخالد بن الوليد على
بني تغلب ) معجم البلدان :المصيخ(
ٓ
) ( ٥إباري :جمع ٓابر وهو الذي يحالف ّ
عدوه ليستعين به على قوم اخرين ) لسان
العربٔ :ابر(
)ُ ( ٦القراقر :صاحب ّ
الصوت الحسن ) لسان العرب :قرقر(
) (٧البالذرئ ،ابو الحسن :فتوح البلدان ،تحقيق رضوان ،دار الكـتب العلمية،
بيروت  ١٩٩١ص.١٢٠_ ١١٨
) (٢البالذري :فتوح البلدان ص١١٨
ٔ
) (٣ابن االثير :الكامل في التاريخن ج. ٢٥٦/٢
) (٤الحموي :معجم البلدان ،مادة الحصيد ،ج ٣٠٧/ ٢وفيها بيتان للقعقاع ذكر
الحصيد فيهما.
) ( ٨محمد ٔابو الفضل إبراهيم وزميلهٔ :ايام العرب في اإلسالم ،دار الجيل،
بيروت ،١٩٨٨ ،ص.٢٠٥
) ( ٩البالذري :فتوح البلدان ،ص.١١٨
ٔ
) ( ١٠ابن االثير :الكامل في التاريخ ج.٢٥٧/٢
) ( ١١الطبري :تاريخ الرسل والملوك ،دار المعارف بمصر ،ج.(١٦٥/٣
) ( ١٢محمود ّالدرة :تاريخ العرب العسكري ،خريطة حركة خالد من الحيرة إلى
تدمر.

ٓ
في حلوق رجالهن ،لجبنهم في الحرب ،فعضوا ٔاباهمهم ً
ندما على ما ال
إليه مصيرهم في فتح دمشق.
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
)ٔ ( ١٦زادنأ :افزعنا ) لسان العرب  :زاد( غير ان المعنى شققنا نحورهم اولى كما
يفهم من توظيف القعقاع له.
) (١٧الجنرال ٔاكرم الباكستاني  :سيف ﷲ  ،ص ٢٦٢-٢٥٧وانظر خريطة الحركة
ص  ٣٣٧وخريطة رقمها ) (١٧في فتح دمشق ص.٣٩٠
) (١٨معجم البلدانٔ :ارك ج١٨٤/١
) (١٩المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق محمد محيــي الدين عبد
الحميد ،دار المعرفة ،بيروت١٤٠٣،هـ ١٩٨٢م ج.٦٦/٤
) (٢٠ياقوت الحموي :معجم البلدان ،مادة سنير.
قرى
)َ (٢١ح ّوارين بفتح الحاء وتشديد الواو وفتحها ،بلدة من حلب )الحموي:
معجم البلدان " َّ
حوارين"(.
) (٢٢الجنرال ٔاكرم الباكستاني :سيف ﷲ ص.٣٥٦
) (٢٣قصم :بضم القاف وفتح الصاد ،بلدة ببادية الشام )الحموي :معجم البلدان
"قصم"(.
) (٢٤مرج راهط :موضع بفوطة دمشق )الحموي :معجم البلدان "مرج راهط"(.
) (٢٥ثنية العقاب :ثنية مشرفة على غوطة دمشق ) الحموي :معجم البلدان "ثنية
العقاب"(.
)َّ ُّ (٢٦
ُّ
جنوبا من الكسوة التي تقع جنوبي دمشق
الصفرين :مرج الصفر :يمتد ٍ
ً
بحوالي ) (١٢اثني عشر ميال على الطريق الحالي المؤدي إلى درعا
) ٔاذرعات ( وإلى الطرف الجنوبي من الكسوة ،يوجد واد مفعم بالشجر،
ومن هذا الوادي يمتد ُّ مرج الصفر باتجاه الجنوب ) الجنرال ٔاكرم
ّ ٔ
وسمى باالصفر لصفرة لونه وانظر موقعه
الباكستاني :سيف ﷲ ص ِ (٣٨٤
جنوبي دمشق عند ّبسام العسلي :خالد بن الوليد ،دار النفائس ،ط،١
ص (١١٠ومرج الصفر عند الحموي مرج بدمشق وتحديده ً
حديثا ٔا ُّ
دق.
) (٢٧المناخرٔ :االنوف ويعني ٔاذالل ّ
غسان.
ٔ
) (٢٨الحارثان :هما الحارث بن االيهم والحارث بن جبلة بن الحارث الرابع بن
حجر ّ
الغساني ،ملك الغساسنة ،وكالهما قائد عربي نصراني ّ
غساني،
ٔ
ً
وكان الثاني منهما عامال للروم على بالد الشام ،بذود عن حدودها ،اعداءه
من اللخميين ٔانصار ُالف ْرس )غزوات ابن جبيش ،ص ،١٨٩والزركلي:
ٔ
االعالم ،ج.(١٥٣/٢
ٔ
)ُ (٢٩ب ْص َرى :بضم الباء قصبة كورة َحوران من اعمال دمشق )معجم البلدان:
ُب ْص َرىج.(٥٢٢/١
ٔ
ّ
) (٣٠المعاذر :االعتذار عما اقترفوه بحق لواء شرحبيل بن حسنة قبل فتحها من
قبل خالد بن الوليد.
ّ
) (٣١فضضنا ٔابوابها :كناية عن فتحها بقوة السالح.
) (٣٢البالذري :فتوح البلدان ،ص ،١٢٠ياقوت الحموي :معجم البلدان،
ج.٥٢٢/١
) (٣٣الواقدي :فتوح الشام  ،دار الجيل  ،بيروت )د.ت( ص١٦٦-١٦٥
) (٣٤الطبري :تاريخ الرسل والملوك ،ج ٣٣٧/٢سنة  ١٣هـ
ٔ
) (٣٥ابن االثير :الكامل في التاريخ ج٢٦٠/٢
) (٣٦الحموي :معجم البلدان ) اليرموك ( ج ٤٩٧/٥حدثت في عهد ٔابي بكر
الصديق ( و ) الواقوصة ج٤٠٨/٥
) (٣٧البالذري :فتوح البلدان ،ص١٤٠
) (٣٨ابن عساكر :تهذيب تاريخ دمشق  ،ج١٦٠/١
) (٣٩البكري :معجم ما استعجم ،عارضة بمخطوطات القاهرة ،وحققه مصطفى
السقا ،عالم الكـتب ج )١٣٩٣ / ٢اليرموك (
)ٔ (٤٠ارخ الجنرال ٔاكرم الباكستاني :سيف ﷲ ص٥٢٠ -٤٣٥
) (٤١محمود شيت ّ
خطاب :قادة فتح العراق والجزيرة ،دار الفكر ط ٢ص-٣٣٤
٣٣٥
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٤٦

ﻣﻘﺎﻻت

د .أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻳﺤﻴﻰ
ٔ
مدرس تاريخ العراق والشرق االدنى القديم
ٓ
كلية االداب – الجامعة المستنصرية
بغداد – العراق
usama200080@yahoo.com
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اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ٔاﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ٔ
ٔ
اس ـ ــامة ع ـ ــدنان يحي ـ ـ ــى ،ادب وادي الراف ـ ــدين واث ـ ــره ف ـ ــي
ٔ
ٔ
نص ــوص ادبي ــة مت ــاخرة -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة -.الع ــدد
العاشر؛ ديسمبر  .٢٠١٠ص.٥٠ – ٤٧
)(www.historicalkan.co.nr

ٓ
ٔ
ٔ
يمثل ادب وادي الرافدين اقدم االداب العالمية المعروفة في
ٔ
ٔ
التاريخ من حديث التاليف والتدوين ،ويرجع تدوين اقدم النصوص
ٔ
ٔ
االدبية السومرية إلى حدود  ٢٤٠٠قبل الميالد وهي اسطورة مدونة
ً ٔ
حقال .واالسطورة تتعلق
على اسطوانة من الطين مقسمة إلى عشرين
ٔ
باله الجو والريح اينليل) (Enlilواخته نينخورساك).(Ninhursag
ٓ ٔ
وترد فيها إشارات عن الهة اخرى مثل ايناننا) (Inannaواينكي)(Enki
ٔ
ونينورتا) .(Ninurtaوان المفردات والمصطلحات واالفكار الواردة في
ٔ
ٔ
ٔ
االسطورة تكشف عن اسلوب وبنية وتواصل مستمرين للحركة االدبية
في وادي الرافدين.
ٔ
ٔ
ٔ
وهناك اسطورة اخرى دونت على لوح مهشم لالسف يرجع إلى
التاريخ نفسه وتتعلق بابن اإلله اينليل المدعو ايشكور) (Iškurاإلله
ٔ
العاصفة الذي اختفى داخل العالم االسفل ،فجمع اإلله اينليل
االنوناكي لطلب العون منهم ،وكان الثعلب على ما يرجح هو الذي
ٔ
تطوع إلعادة ايشكور من العالم االسفل .وان موضوع الثعلب يعيد إلى
ٔ
ٔ
ٔ
االذهان دوره في اسطورة اينكي ونينخورساك وارض دلمون المدونة في
ٔ
اال لف الثاني قبل الميالد).(١
ٔ
والمعروف إن غالبية النصوص االدبية في وادي الرافدين قد تم
ٔ
ٔ
إبداعها في منتصف اال لف الثالث قبل الميالد اي قبل زمن تدوينها في
ٔ
ٔ
ٔ
اواخر اال لف الثالث وبداية اال لف الثاني قبل الميالد .وهذا يشير إلى
قدم هذا ٔاالدب على ٓاالداب العالمية ،فبالنسبة إلى مصر القديمة ً
مثال،
ٔ
ٔ
ً
ٔ
لم ياتنا من ادبها شيﯫ خالل عصر االهرامات وهو عصر نضج الحضارة
ٔ
ٔ ٔ
المصرية في اال لف الثالث يقبل الميالد .وفي اوغاريت فان اقدم ادب
ٔ
ٔ
عثر فيها يعود إلى حدود منتصف اال لف الثاني قبل الميالد ،اي بعد
ٔ
الزمن الذي دون فيه ادب العراق القديم بما ال يقل عن خمسة قرون،
ٔ
ٔ
ومثل هذا يقال عن االدب العبري إذ ال يتعدى اقدم زمن لتدوين العهد
القديم الى القرنين السادس والخامس قبل الميالد .ونذكر على سبيل
ٔ
ٔ
المقارنة ايضا اإللياذة ) (Iliadواالوديسة) (Odysseyاللتين تمثالن
ٔ
ٔ
ٔ
اقدم نتاج ادبي لليونان فان زمن تدوينها ال يتعدى القرن السابع او
ٔ
ٔ
ٔ
الثامن قبل الميالد على اكـثر تقدير ،اي إنهما متاخرتان في الزمن عن
ٔ
ٔ
ٔ
تدوين ادب العراق القديم بحدود الف عام .ونذكر ايضا ما يسمى بـ
ٓ
الرگ-فيدا ) (Rig-Vidaالممثلة الداب الهند القديم ،وكذلك االفستا
ٓ
ٔ ٔ
) (Avestaالمتضمنة اقدم ادب إيراني ،فما من هذه االداب ما هو
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
مدون قبل النصف االول من اال لف االول قبل الميالد ،اي إن زمن
ٔ
ٔ
ٔ
تدوين ادب العراق القديم يسبقها باكـثر من الف عام).(٢
ٓ
منذ الكشف عن اداب وادي الرافدين وترجمتها سرعان ما انتبه
ٓ
ٔ
الباحثون عن وجود اثر لهذا االدب في االداب العالمية القديمة .ففي
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي ،كان عالم المسماريات
الشهير جورج سميث يعمل في المتحف البريطاني في تصنيف القطع
ٔ
الصغيرة في مجموعة الواح هنري اليارد المسمارية.
ٔ
وقبل ان يترجم مصادفة ذلك الجزء من اللوح الحاوي على الجملة
المذهلة التي تقول إن سفينة نوح قد رست على جبل نيصير
) ،(Nişirتتبعها قصة إرسال الحمامة وعودتها بعد فشلها في إيجاد
مكان تحط فيه الحظ سميث قطعة مرقمة ) (k63فيها إشارة إلى
ٔاسطورة الخلق؛ إال ٔانه في غمرة انفعاله ال كـتشافه سابقة لنوح المذكور
في الكـتاب المقدس ،قام سميث بتنحية هذه القطعة جانبا بصورة
ٔ
مؤقتة ،وقد ركز جل اهتمامه في إيجاد عناصر اخرى مفقودة ومرتبطة
عمال ً
بقصة الطوفان ،فكـتب في مفكرته حينذاك" :كان البحث ً
شاقا
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ً ٔ
ٓ
وطويال ،النه كان هناك االف من القطع الصغيرة التي تحتاج الى
الفحص والدراسة".
ٔ
ٔ
وخالل اسابيع قليلة ،التامت ثالث روايات من قصة الطوفان
ٔ
ٔ
المتباينة ً
قليال ،جميعها ماخوذة عن مجموعة اليارد .لم يكـتمل اي
منها حيث كانت كل واحدة منها قد جمعت مع ربط عدد قليل فقط
ٔ ٔ
من الكسر الصغيرة .ومن اصل اعمدة النص الستة الموجودة في
ٔ
ٔ
اال لواح االصلية ،كانت تراكيب العمودين الثالث والرابع على وشك
ٔ
ٔ
إتمامهما ،اما البقية فقد كانت مفقودة بصورة كاملة ،او يمكن قراءتها
بصورة جزئية بسبب الثغرات الموجودة.على الرغم من ذلك استطاع
ٔ
سميث ان يفك رموز ما يكـفيه للمقارنة مع قصة الطوفان التوراتية
ٔ ٔ
ليهيئ محاضرته التي انتظرها بفارغ الصبر والتي القاها امام جمعية علوم
ٔ
ٓ
ٔ
االثار التوراتية في /٣كانون االول .١٨٧٢/حركت المحاضرة التي القاها
ٔ
سميث امام الجمعية شعورا بشكل حدا بمالكي صحيفة الديلي تلغراف
ٔ
ٔ
ٔ
اللندنية ان يقدموا مكافاة قدرها الف جنيه إسترليني ،الستئناف
ٔ
التنقيبات في نينوى وجلب اال لواح المفقودة.
ٔ
وكان سميث قد نجح بعد ذلك من ترجمة نص اسطورة الخلق
ٓ
ٔ
ونشر تقريره حولها في /٤اذار ١٨٧٥/وقد ابدى دهشته حول التشابه
ٔ
الموجود بينها وبين اإلصحاح االول من سفر التكوين) .(٣وخالل
ٓ
ٔ
االعوام من  ١٨٧٢إلى االن تمكن العلماء والباحثون من وضع
ٓ
ٔ ٔ
مؤشرات واسعة حول اثر االدب القديم في وادي الرافدين في االداب
ٔ
العالمية القديمة .ولعل ابرز الدراسات التي نفذت قد تركزت حول العهد
ٓ ٔ
القديم) .(٤كذلك تم تشخيص عدد من االثار االدبية البابلية في كل من
ٔ
االدب الكنعاني) ،(٥والحيثي) ،(٦واليوناني) ،(٧والفارسي)،(٨
)(٩
والهندي .
ٔ
إن دراسة المؤثرات االدبية من وادي الرافدين ما زال جاريا وإن
ٔ
البحث الحالي هو محاولة تسليط الضوء على هذا االثر من خالل
ٔ
ٔ
اسطورتين في ادبين مختلفين وهما:
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ٔ
ٔ
تذكر اسطورة ترد في االناجيل إن يسوع ركب قاربا يوما" :فتبعه
ٔ
تالميذه وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت االمواج القارب.
ٔ
وكان يسوع نائما ،فدنا منه تالميذه وايقظوه وقالوا له :نجنا يا سيد
ٔ
نحن نهلك! فاجابهم يسوع :مالكم خائـفين ،يا قليلي اإليمان؟ وقام
وانتهر الريح والبحر ،فحدث هدوء تام .فتعجب الناس وقالوا :من هذا
حتى تطيعه الرياح والبحر").(١٠
ٔ
ٔ
بال شك إن هذه الرواية تعد من اهم الروايات االسطورية عن
ٔ
السيد المسيح ومعجزاته ترد في االناجيل ،ولكن دراسة فاحصة للنص
ٔ
ٔ
تشير الى وجود اقتباس من االدب البابلي .والحقيقة إن هناك اسطورة
ٓ
ٔ
ٔ
بابلية طالما ُنظر إليها على إنها ذات اثر في اسطورة هبوط ادم من
ٔ
الجنة) (١١ولم يتم ربطها بشكل جاد بالتراث اإلنجيلي وهي اسطورة
ٔ
ٔ
ادابا) .(١٢ونقرا في هذه االسطورة:
ٔ
")في احد االيام(،على الرصيف المقدس رصيف القمر الجديد
ركب سفينته الشراعية
وبريح )مواتية( كانت السفينة تتابع تقدمها
و]بواسطة[ عصا الغرز )وحدها( كان يوجه سفينته
]وعندما وصل الى عرض[ البحر الفسيح
ٓ
ٔ
]بدا يصطاد وكان البحر مثل مراة[...

][............
ٔ
ٔ
ولكن ريح الجنوب ]بدات تهب بشدة فاغرقت[
ٔ
سفينته ورمتها في عالم ]االسماك[
يا ريح الجنوب )صرخ لها( لتقع اللعنة
مخازيك!
على جميع
ِ
ٔ
ال كسرن جناحك! ما إن تلفظ بهذه الكلمات
حتى انكسر جناح ريح الجنوب").(١٣
ٔ
إن لعنة ادابا ادت الى توقف هبوب الريح الجنوبية).(١٤
ٔ
ٔ
إن مقارنة اولية للنص تكشف التشابه المذهل بين االسطورتين،
فاالثنين ادابا والسيد المسيح يركبان قارب ويواجهان عاصفة من الرياح
ويستخدمان قوة الكلمة )سحر الكلمة( في إيقاف هذه العاصفة ،اللعنة
بالنسبة الدابا وانتهار الريح )ربما المقصود بها لعنة ما( في حالة السيد
ٔ
ٔ
المسيح .ولكن االمر ال يقتصر عند ذلك الحد إذ إن قراءة اسطورة ادابا
ٔ
ٔ
واالساطير المتعلقة بالسيد المسيح في االناجيل تكشف عن تماثل
ٔ
اعمق ،فالمسيح كما هو معروف هو ابن ﷲ) ،(١٥وان ادابا هو ابن
ٔ
ٔ
)(١٧
اإلله ايا) .(١٦ونعرف كذلك إن السيد المسيح كان شافيا لالمراض
ٔ
وان ادابا قد منح هذه الهبة من قبل اإلله اال كبر انو:
"وبما إن ادابا هو من الجنس البشري
]وبطرقه الخاصة[ يتمكن بنجاح من كسر جناح ريح الجنوب
وبما انه ،دونما عقاب صعد إلى السموات فليكن )قرارنا( كذلك:
]كل[ ما ستسببه ]ريح الجنوب[ من شر للبشر
ٔ
]واي مر[ض ستضعه في جسم البشر
]مع ا[دابا سوف تتمكن نيكارراك) (١٨)(Nikarrakمن تهدئـتهما
وعند ]ذلك[ فليتبدد الشر ولبتعد المرض!
ٔ
و]لكن[ بدونه ،لتا ِت الحمى المقرسة
]بحيث[ ال يتمكن ]المريض[ من اخذ راحته في نوم هانئ!").(١٩
ٔ
ٔ
يتضح من هذا االستعراض االثر الكبير الذي تركـته اسطورة ادابا في
ٔ
ٔ
شخصية السيد المسيح كما اظهرتها االناجيل .وإن التساؤل الذي
ٔ
ٔ
يمكن طرحه هنا هو كيف وصلت اسطورة ادابا الى االناجيل؟ ال يمكن
ٔ
الجزم بالطريق الذي وصلت فيه المؤثرات البابلية في االناجيل ولكن
إن الشيء المؤكد إن كهنة بابليين كانوا يزورون فلسطين خالل عصر
ٔ
السيد المسيح ونقرا إشارة عن مثل هذه الزيارات" :لما ولد يسوع في
ٔ
بيت لحم اليهودية ،على عهد هيرودس ،جاء إلى اورشليم مجوس من
المشرق وقالوأ :اين هو المولود ،ملك اليهود؟ ٔراينا نجمه في المشرق
فجئنا لنسجد له").(٢٠
ٔ
لقد افترض باحث على االقل إن المقصود بالمجوس في النص هم
ٔ
اولئك من رجال الدين اإليرانيين القدماء) .(٢١ولكن يبدو إن النص هنا
ٔ
يتحدث عن كهنة بابليين ويمكن ان نقدم برهانا مفاده إن المقصود
بمصطلح المجوس في اقل تقدير بالنسبة لكـتبة العهدين القديم
والجديد يقصد بهم الكهنة البابليون .فقد ذكر المجوس ككهنة الملك
ٔ
البابلي نبوخذنصر كما نقرا" :وفي السنة الثانية من عهد نبوخذنصر
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الملك ،حلم نبوخذنصر احالما ازعجته ومنعت عنه النوم .فامر ان
ٔ
يدعى السحرة والمجوس والعرافون والمنجمون ليفسروا له احالمه").(٢٢
وعندما عجز هؤالء عن تفسير حلم نبوخذنصر يخبرون الملك" :فقال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المنجمون امام الملك :ما من إنسان في االرض يقدر ان يبين ما يامرنا
ٔ
ٔ
ٔ
به الملك ،وما من ملك عظيم السلطان سال ساحرا او مجوسيا او
ٔ
منجما عن امر مثل هذا").(٢٣
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ٔ
ونمتلك دليال خارجيا غير الكـتاب المقدس يعطينا برهانا اخر حول
ارتباط العرافين البابليين بكلمة المجوس ففي بداية حكمة احيقار
ٔ
ٔ
السريانية نقرا قول احيقار الذي يقول" :عندما كنت اعيش في فترة
ٔ
حكم سنحاريب ملك نينوى ،عندما كنت انا احيقار خازنا وكاتبا،
وكنت ً
شابا ،قال لي العرافون والمجوسيون والحكماء :لن يكون لك
ٔ ٔ
ولد") .(٢٤وعندما اراد اسرحدون كما يذكر النص السرياني استشارة
ٔ
حكماء دولته في امر ما فانه" :جمع كبار مملكـته والحكماء
والمجوسيين والعلماء") .(٢٥لذا يتضح لنا إن هؤالء المجوس الذي كانوا
ٔ
يترددون على فلسطين هم صنف من اصناف المنجمون والعرافون
ٔ
البابليون.هذا وان ذكر بابل يرد بشكل مباشر في ادبيات العهد
الجديد) .(٢٦مما يشير إلى وجود صالت بين بالد الرافدين وفلسطين
ٔ
القرن الميالدي االول.
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ٔ
إن الحصول على مصدر معاصر للدولة االخمينية حول االساطير
ٔ
اإليرانية القديمة غير ممكن بكل االحوال ،فالنصوص اإليرانية القديمة
المعاصرة للدولة االخمينية اغلبها ذات طابع سياسي وكـتابات ملكية
ٔ
ٔ
بالدرجة االولى ،وان النص االدبي-الديني الممكن استخدامه والذي
ربما يكون معاصرا للحقبة االخمينية هو االفستا إال انه ال يتضمن
ٔ
ٔ
اساطير إيران القديمة إال نادرا فهو يتحدث عن الديانة التي اسسها
ٔ
زرادشت وتطورها من بعد وفاته .ورغم انه يطلعنا على اخبار بعض
ٔ
ٔ ٔ
ملوك إيران االسطوريين ،إال إننا ال نقرا فيه اية إشارة عن ملوك الدولة
االخمينية لذا من الصعب استخدامه لمعرفة تاريخ هذه الحقبة.
ومع ذلك فإننا ما زلنا نمتلك مصدر واحدا ذا طبيعة استثنائية
ٔ
ولكن متاخر جدا عن الحقبة االخمينية يمكن االستفادة منه من اجل
ٔ
ٔ
التعرف على االساطير اإليرانية القديمة هو ما يعرف باسم الشاهنامة او
ملحمة الفرس الكبرى للشاعر اإليراني الفردوسي الذي عاش في القرن
الحادي عشر للميالد .والشاهنامة منظومة عظيمة مكونة من ستين
ٔ
الف بيت نظمها الفردوسي للسلطان محمود الغزنوي .وقضى في نظمها
ٔ
ٔ
ٔ
اربعين سنة تقريبا وانهاها في حدود بعام ١٠١٠م .وتكمن اهمية
الشاهنامة بكونها مصدر يستقي منه اإليرانيون عقائدهم المتصلة بتاريخ
شعبهم القديم) .(٢٧وان نظرة جيدة في مضمون الشاهنامة يتضح منها
ٔ
إن مؤلفها رغم انه عاش في القرون الوسطى إال انه ينقل اساطير إيران
ٔ
ٓ
القديمة ،وان مقارنتها باالداب الهندية -االوربية القديمة )كاإللياذة(
ٔ
يمكن ان تقدم لنا اضاءات كـثيرة عن هذه الملحمة وعبقرية شاعرها.
ويمكن تشبيه عمل الفردوسي بالنسبة لتاريخ إيران مثل عمل فيرجيل
في تاريخ روما.
ٔ
في الشاهنامة يسرد لنا الفردوسي نصا اسطوريا حول ملك يدعى
ٔ
ٔ
ٔ
داراب)ربما دارا االول() (٢٨وتقول االسطورة إن بهمن احد ملوك الفرس
ٔ
ولى ابنته هماي الملقبة جهر ازاد التي تزوجها هو نفسه ورزقت منه
بابن .وفيما بعد تتسنم هماي العرش بعد وفاة بهمن .فلما جاءها
ٔ
ٔ
المخاض ولدت صبيا قالت انه مات .ولما بلغ وليها ثمانية اشهر وضعته
في علبة مملوءة بالجواهر وشدت على عضده جوهرة لها قيمة عالية ،ثم
ٔ
ٔ
امرت فالقي به في نهر الفرات ،وعند النهر وجده قصار يغسل الثياب
ٔ
فاخذه واتخذه ابنا عوضا عن ابنه الميت .وانتقل مع زوجته وربيبه إلى
ٔ
بلدة ثانية بعدما اسماه داراب النه وجده في الماء )داراب تعني في
ٔ
الماء( .ويقول الفردوسي إن داراب تمنع عن مزاولة مهنة ابيه ،وتعلم

ٔ
الفروسية وسرعان وما ذاع صيته في الحروب ومن ثم تتعرف عليه امه
ٔ
هماي وتعطيه العرش) .(٢٩بال شك إن اسطورة الطفل الملقى به في
ٔ
ٔ
النهر هي اسطورة شائعة في ادب وادي الرافدين والتي صيغت حول
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
احد ملوك ساللة اكد وهو سرجون االكدي .ويمكن ان نقرا فيها:
ٔ
ٔ
"انا سرجون الملك العظيم ،ملك بالد اكد
ٔ
كانت امي كاهنة عظمى
ٔ
ٔ
وانا ال اعرف ابي
ٔ
كان شقيق ابي يحب التالل
ٔ
ومدينتي ازوبيرانو)(Azupiranu
التي تقع على ضفاف الفرات
ٔ
لقد حملتني امي وولدتني سرا
ووضعتني في سلة من البردي ختمت غطاءها بالقير
ومن ثم رمتني في النهر الذي لم يغمرني
ٔ
فحملني النهر واخذني الى الغراف اككي )(Akki
فاتخذني الغراف اككي ابنا له
وجعلني الغراف اككي بستانيا عنده
وعندما كنت بستانيا منحتني عشتار حبها
ٔ
ٔ
فاضطلعت بالملوكية اربع و]اربعين[ عاما").(٣٠
ٔ
ٔ
من غير شك هناك تماثل كبيرة بين االسطورتين ففي اسطورة
ٔ ٔ
سرجون االكدي تتخلص منه امه النها كاهنة عظمى يمنع عنها
اإلنجاب ،مثلما فعلت والدة دارا عندما تخلصت من وليدها ولكن هنا
ال يذكر السبب .وكان نهر الفرات هو النهر الذي رمي إليه الطفالن؛ وفي
الوقت الذي انتشل سرجون الغراف اككي ،انتشل دارا قصار كان
ٔ
يغسل ثيابه في النهر .وكال البطلين تسلما السلطة من امراة اإللهة
عشتار بالنسبة لسرجون وهماي في حالة دارا .وكانت هماي ملكة في
ٔ
ٔ
حين على االرجح كانت والدة سرجون من اسرة ملكية فالمعروف في
ٔ
وادي الرافدين إن الكاهنات من هذه الدرجة كن من االسر الملكية،
فقد قام الملوك بتكريس بناتهم لهذا المنصب والخدمة في معابد
ٓ
اال لهة مثلما فعل سرجون االكدي) ٢٣١٦-٢٣٧١قبل الميالد( نفسه
ونابونائيد ) ٥٣٩-٥٥٥قبل الميالد( فيما بعد.
ٔ
ٔ
ومع ذلك هناك اختالف بين االسطورتين ففي الوقت الذي اكدت
ٔ
ٔ ٔ
فيه االسطورة البابلية على إن سرجون ورث مهنة ابيه واصبح بستانيا
ٔ
نجد االسطورة الفارسية تقول إن دارا رفض مزاولة مهنة والده ربما
ٔ
لزيادة الدور البطولي لهذا الملك وإبراز شجاعته .ولكن عنصرا اخر ذكر
ٔ
ٔ
في اسطورة دارا ال نجد له مثيل في االسطورة البابلية فوالد دارا الذي
ٔ
وجده يسميه داراب اي في الماء وهذا العنصر غير موجود في النص
ٔ
ٔ
البابلي ،فهل إن هذا المورد من االسطورة اختالق الفردوسي نفسه ام
ٔ
ٔ
مقتبس هو االخر ،وإذا كان مقتبسا فمن اين؟ البد إن الفردوسي قد
ٔ
ٔ
اقتبس هذه المسالة من اسطورة والدة موسى الواردة في العهد القديم
ٔ
ٔ
ٔ
)وهذه االسطورة باالصل مقتبسة من االدب الرافديني( إذ تقول
ٔ
اسطورة موسى ابنة فرعون التي وجدت موسى سمته بهذا االسم وقالت:
ٔ
"الني انتشلته من الماء") .(٣١الحقيقة إن هذا االسم مصري وكما يرى
ٔ
ٔ
االستاذ القمني هو في المصرية مؤلف من مو)ماء( وسا)ابن( اي ابن
الماء).(٣٢
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ٔ
ال نعرف كيف وصلت هذه االسطورة إلى الفردوسي ولكن وصول
ٔ
ٔ
ٔ
االساطير والقصص القديمة إلى مؤلفات متاخرة ليس باالمر الغريب وقد
ٔ
ٔ
شخص مثل هذا االمر في مؤلفات متاخرة كما هو الحال مع الفردوسي
ٔ
مثل قصص الف ليلة وليلة) ،(٣٣وعند ابن النديم في الفهرست يرد ذكر
ٔ
ٔ
اسطورة تموز ولكن مدمجة مع اسطورة بعل الكنعانية).(٣٤

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
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) (١صموئيل نوح كريمر ،السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ،ترجمة :
فيصل الوائلي) ،الكويت :دار غريب للطباعة ،(١٩٧٣،ص٢٢٩؛ فاضل
عبد الواحد علي ،سومر ٔاسطورة و ملحمة) ،بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة ،(١٩٩٧،ص.٥٧
) (٢طه باقر ،ملحمة كلكامش )،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة،(١٩٨٦ ،
ص.١٣-١٢
) (٣وليم ريان ووالتر بتمان ،طوفان نوح :اال كـتشافات العلمية الحديثة بخصوص
الحدث الذي غير التاريخ ،ترجمة :فارس بطرس ،إشراف ومراجعة :يوسف
توما)،بغداد :مطبعة النهار الجديد ،(٢٠٠٥،ص.٦٦-٦٠
ٔ
) (٤لقد نفذت عدد كبير من الدراسات التي حاولت الكشف عن اثر االدب
الرافديني في العهد القديم ولعل ٔاهمها دراسات :فاضل عبد الواحد علي ،من
ٔالواح سومر الى التوراة)،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة،(١٩٨٩،
ص٣٩١-٢٣٩؛ سيد محمود ٔالقمني ،قصة الخلق ٔاو منابع سفر
التكوين)،القاهرة :المركزي المصري لبحوث الحضارة(١٩٩٩،؛ سهيل قاشا،
التوراة البابلية) ،بيروت :دار الفرات للنشر والتوزيع .(٢٠٠٣،وجرت معالجة
ٔ
ٔ
مؤخرا وافية الثر اداب الشرق االدنى في العهد القديم من قبل:غسان عبد
ٔ
صالحٔ ،اساطير التوراة :دراسة تاريخية تحليلية)،اطروحة دكـتوراه غير
ٓ
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية االداب.(٢٠٠٤،
ٔ
ٔ ٔ
) (٥نفذت معالجة حديثة الثر االدب البابلي في االدب الكنعاني ولكنها جزئية وغير
ٔ
ٔ
ٔ
وافية من قبل :منذر علي عبد الملك"،تاثير االدب البابلي في االدب
ٔ
االوغاريتي ،بحث ضمن ندوة الصالت المشتركة بين ابجديات الوطن العربي
القديمة
بيت
منشورات
للمدة)،٢٠٠١/١٠/١١-١٠:بغداد:
الحكمة ،(٢٠٠١،ص.٩٥-٧٣
ٔ
ٔ
) (٦ال توجد حاليا تغطية شاملة عن ٔاثر االدب البابلي في االدب الحيثي ،باستثناء
اإلشارات القيمة في ،علي ،من ٔالواح سومر ،ص.١٩٥-١٩٣
ٔ
) (٧لقد شخص اثر ٔادب وادي الرافدين في االدب اليوناني في عدد من الدراسات
ٔ
ٔ
ولم تظهر الى ٔاالن دراسة شاملة حول المسالة ومن اجل الحصول على
إشارات جيدة ٔانظر:علي ،من ٔالواح سومر ،ص .٢٢٧-٢٠٦سامي سعيد
ٔ
االحمد ،حضارات الوطن العربي ٔاساسا للحضارة اليونانية)،بغداد :منشورات
ٔ
بيت الحكمة .(٢٠٠٣،وإن الدراسة االخيرة شاملة لكل المؤثرات الحضارية
ٔ
للشرق االدنى في بالد اليونان وفيها إشارات قيمة بخصوص ٔاثر ٔادب وادي
ٔ
الرافدين في االدب اليوناني القديم.
ٔ
) (٨ال نمتلك حاليا دراسة شاملة للمادة االدبية الفارسية القديمة مع إبراز المؤثرات
من وادي الرافدين عليها وتمت محاولة جزئية من قبلٔ :اسامة عدنان يحيــى،
بابل في العصر االخميني)،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية
ٓ
االداب ،(٢٠٠٣،ص.٣١١-٣٠٦
ٔ
) (٩لم تتوفر إلى ٔاالن معالجة شاملة حول المؤثرات االدبية السومرية -البابلية في
ٔ
ٔ
االدب الهندي وشخص مؤخرا اثر ٔاسطورة الخليقة في اسطورة هندية من
ٓ
ٔ
قبل:اسامة عدنان يحيــى ،اال لهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم :دراسة في
ٔ
االساطيرٔ )،اطروحة دكـتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية
ٓ
االداب ،(٢٠٠٧،ص.٧١
ٔ
ٔ
) (١٠انظر نص االسطورة في :متى ٢٧-٢٣ :٨؛ مرقس ٤١-٣٥ :٤؛ لوقا-٨:٢٢ ،
.٢٥

)ٔ (١١انظر:علي ،من ٔالواح سومر ،ص.٢٦٧-٢٦٠
ٔ
ٔ
) (١٢من ٔاجل الحصول على ترجمات وافية لهذه االسطورة انظر:
E.A Speiser, Adapa, In: ANET(= Ancient Near East Texts Relating
;to the Old Testament),(Princeton,1966),PP.101-103
الكسندر هايدل،الخليقة البابلية :قصة النشوء والتكوين عند قدماء العراقيين
وانعكاساتها على العهد القديم ،ترجمة :ثامر مهدي محمد ،مراجعة :محي الدين
إسماعيل)،بغداد :منشورات بيت الحكمة ،(٢٠٠١،ص٢٠١-١٩٧؛ رينيه
البات،المعتقدات الدينية في بالد الرافدين :مختارات من النصوص البابلية،
ترجمةٔ :البير ٔابونا ووليد الجادر)،بغداد :مطبعة التعليم العالي-٣٤٤،(١٩٨٨،
ٔ
٣٤٨؛ قاسم الشواف ،ديوان االساطير)،بيروت :دار الساقي ،(١٩٩٧،ج،٢
ص.٤٨٦-٤٧٩
ٔ
ٔ
)ٔ (١٣اسطورة ادابا ،اللوح  ،Aاالسطر٢٣-١٩:؛اللوح  ،Bاالسطر.٥-١:
ٔ
)ٔ (١٤اسطورة ادابا ،اللوح  ،Bاالسطر.٨-٧:
ٓ
) (١٥بروس بارتون واخرون ،التفسير التطبيقي للكـتاب المقدس ،ترجمة :شركة
ماستر ميديا)،القاهرة :بال.مط ،(١٩٩٧ ،ص.١٨٦٥
)ٔ (١٦اسطورة ادابا ،اللوح  ،Bالسطر.١٠:
ٔ
ٔ
) (١٧نجد ٔامثلة متعددة في االناجيل حول هذه المسالة.
) (١٨وهي إلهة الصحة والشفاء.
ٔ
)ٔ (١٩اسطورة ادابا ،اللوح ،Dاالسطر.٢٠-١٢:
) (٢٠متى.٢-١ :٢
)ٔ (٢١انظر هذا ال ٔراي ومحاولة البرهنة عليه في :خليل عبد الرحمن ،مقدمة كـتاب
االفستا)،دمشق :روافد للثقافة والفنون ،(٢٠٠٨،ص١٩-١٨؛انظر كذلك:
قاموس الكـتاب المقدس ،مادة :مجوس في
http://www.albishara.org/dictionary.php
) (٢٢دانيال.٢-١ :٢
) (٢٣دانيال.١٠ :٢
ٔ
) (٢٤قاسم الشواف ،ديوان االساطير)،بيروت :دار الساقي،(١٩٩٩،ج،٣
ص.٣٧٢
) (٢٥المصدر نفسه،ص.٣٩٢
) (٢٦انظر:رؤيا القديس يوحنا ٨ :١٤؛ ويرد اسم نهر الفرات الكبير٩:١٤،؛:١٦
١٢؛ ويتحدث اإلصحاح  ١٨عن ما يعرف بسقوط بابل.
ٔ
)ٔ (٢٧ادوار براون،تاريخ االدب في إيران ،ترجمةٔ :احمد كمال الدين
حلمي)،الكويت :ذات السالسل،(١٩٨٤،ج ،١ص.١٨٩
) (٢٨انظر هذه المطابقة في ،المصدر نفسه ،ج ،١ص.١٩٩
) (٢٩ابو القاسم الفردوسي ،الشاهنامة :ملحمة الفرس الكبرى)،بيروت :دار العلم
للماليين ،(١٩٧٩،ص.١١٧-١١٥
) (٣٠حول ٔاسطورة سرجون االكدي انظر:
E.A Speiser, The Legend of Sargon,In:ANET,P.119
البات ،المعتقدات الدينية ،ص٣٦٦-٣٦٤؛علي ،سومر ،ص.٢٤٥-٢٤٤
) (٣١خروج.١٠ :٢
) (٣٢سيد ٔالقمني،االسرائيليلت)،القاهرة:عربية للدراسات والنشر،(٢٠٠٢،
ص ،٧٢وحول معاني المقطعين المصريين ٔانظرٔ :انطوان زكري ،مفتاح
اللغة المصرية القديمة ٔوانواع خطوطها ٔواهم إشاراتها ومبادئ اللغتين
القبطية والعبرية)،القاهرة :مكـتبة مدبولي ،(١٩٩٧،ص.٩٠، ٨٣
) (٣٣لقد تم تشخيص ٔاثر لقصة البابلي جميل -نينورتا في قصص ٔالف ليلة وليلة
ٔانظر :فاضل عبد الواحد علي" ،من ٔادب الهزل والفكاهة عند السومريين
والبابليين"سومر ،م ،٢٦لسنة ،١٩٧٠:ص ،٩٤-٩٣طه باقر ،مقدمة في
ٔادب العراق القديم) ،بغداد :دار الحرية للطباعة ،(١٩٧٣،ص-١٨٦
١٨٧؛علي ،من ٔالواح سومر ،ص.١٨٦
)ٔ (٣٤انظر:علي ،من ٔالواح سومر ،ص.١٨٨
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ﻣﻠﺨﺺ
كان إلمارة فلورنسـا وإمـارة فينيسـيا فـي إيطاليـا ،فـي بـدايات النهضـة
ٔ
العلمية والفكرية الوروبا ،الدور الرئيسي في نشـوء وتنميـة وتطـوير فكـرة
ٔ
وقاعدة القيد المزدوج التي اسست للتقنية والعلـوم المحاسـبية الحديثـة.
ٔ
غي ــر ان الممارس ــة المحاسـ ــبية كان ــت موجـ ــودة قب ــل ذلـ ــك ،وف ــي كـ ــل
ٔ
ٔ
الحضارات وبمختلـف مسـمياتها وطـرق ادائهـا واهـدافها ،حاضـرة فـي كـل
ٔ
زمان ومكان ،وخاصة فـي الـدول العربيـة واإلسـالمية التـي كـان لهـا االثـر
المعتبر على تطور العلوم الحسابية والمحاسبية.
ٔ
ٔ
فبع ــد ان كان ــت المحاس ــبة فك ــرة وض ــرورة حس ــابية واداة تذكيري ــة
ٔ
ٔ
ٔ
لالحــداث التجاريــة فــي بــداياتها االولــى ،اص ـبحت إحــدى فــروع المعرفــة
ٔ
اإلنســانية المهمــة التــي تخــتص بتوليــد البيانــات والمعلومــات عــن اوجــه
النشاط االقتصادي وتوفيرهـا فـي صـورة مالئمـة لـذوي الحاجـة إليهـا .ولـم
ٔ
ٔ
يــتم إبــداع المحاســبة فــي زمــن معــين او فــي تــاريخ او فــي حضــارة بعينهــا،
ٔ
بل تطورت ونمت عبر مختلف االزمان والحضارات اإلنسانية.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
المحاسـ ــبة هـ ــي احـ ــد فـ ــروع المعرفـ ــة اإلنسـ ــانية التـ ــي تهـ ــتم بتوليـ ــد
ٔ
البيانـ ــات والمعلومـ ــات عـ ــن اوجـ ــه النشـ ــاط االقتصـ ــادي ،وتـ ــوفر ه ـ ــذه
ٔ
المعلومــات فــي صــورة مالئمــة لــذوي الحاجــة إليهــا .ولقــد تطــورت اهــداف
المحاســبة ووظائـفهــا ومــن ثــم البيانــات التــي تتولــد عنهــا علــى مــر القــرون
لتتســق مــع تطــور الحاجــة إلــى المعلومــات وتزايــد الطلــب عليهــا ،كنتيجــة
ٔ
لتداخل اوجه النشاط االقتصادي وتعددها وتعقدها.
ٔ
ٔ
فعن ــدما نش ــات المحاس ــبة لــم تك ــن ه ــي التــي نعرفه ــا الي ــوم او الت ــي
ٔ
ٔ
عرفت منذ نصف قرن او قرن مضى .وبالتـالي ،فعنـدما نبحـث عـن نشـاة
ٔ
واهداف المحاسبة المالية ووظائـفها ومرجعيتهـا الفكريـة وتطورهـا ،فإننـا
ٔ
فــي واقــع االمــر نبحــث عــن الفكــرة التــي تطــورت علــى مــر الــزمن ونمــت
بفضل الممارسة الفعلية حتى وصلت إلى ما نسميه اليوم المحاسبة.
ٔ
ٔ
وفــي الواقــع فــإن المحاســبة لــم تنشــا فــي زمــن معــين وفــي تــاريخ او فــي
حضارة بعينها ،بل تطورت حتى وصلت إلـى هـذا الوضـع مثلهـا فـي ذلـك
ٔ
ٔ
مثل باقي فـروع المعرفـة اإلنسـانية االخـرى .وقـد تنشـا المعرفـة عـن فكـرة
ٔ ٔ ٔ
او راي او ابتكــار وســيلة للتغلــب علــى مشــكلة محــددة ،ثــم تتطــور بعــد
ٔ
ذل ـ ــك وتنم ـ ــو وتكب ـ ــر وتتعم ـ ــق إل ـ ــى ان تص ـ ــبح فرع ـ ـ ًـا م ـ ــن ف ـ ــروع العل ـ ــم
ٔ
ٔ
والمعرفة ،له اهدافه ومداركه واسسه ومفاهيمه وفرضياته ونظرياته.
ٔ
ٔ
وم ــن ه ــذا المنطل ــق نش ــات المحاس ــبة كـفك ــرة وض ــرورة حس ــابية واداة
تذكيري ــة للتغل ــب عل ــى مش ــكلة النس ــيان الت ــي ت ــالزم الطبيع ــة البش ــرية
وكـذلك إلبـراء الذمـة واالستشـهاد بمـا هـو مكـتـوب ومثبـت ،وخاص ًـة فيمـا
يتعلق بالتعامالت التجارية والعالقات اإلنسانية.
ٓ
فعنـد البحــث فـي االثــار التاريخيــة الخاصـة فــي هـذا الميــدان ،وجــدنا
كـتابــات ودراســات كـثيــرة فــي مجــال المحاســبة وعلومهــا تشــير إلــى نشــوء
المحاســبة وعلومهــا فــي إيطاليــا ومدينــة البندقيــة – فينيســيا .Venetia
ٔ ٔ
ٔ
وذلــك ،فــي نظرنــا ،امــر منطقــي الن اول كـتــاب نشــر وفصــل فــي تقنيــات
ٔ
المحاسبة كان سنة  ١٤٩٦ميالديـة كـان فـي هـذا البلـد والـذي الفـه عـالم
الرياض ــيات الراه ــب الفرنسيس ــكاني لوك ــا بس ــيولي) .(١ولق ــد عرض ــت ف ــي
ٔ
بعض اجزاء هذا الكـتاب اثنان وثالثون فص ًـال قصـي ًرا يـتكلم عـن المعرفـة
المحاس ــبية بش ــكل منهج ــي وتعليم ــي متكامــل ،واص ــفا لم ــا ك ــان س ــائدا
ٔ
ومطبقا عمليا فـي مجـال المحاسـبة وإمسـاك الـدفاتر كمـا ان إمسـاك علـى
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ٔ
ادوات المحاسبة التي طورتها الحضارة اإلسالمية
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
وقد يعتقد البعض اننا نقول ان الحضارة اإلسالمية هي التي انشـات
ٔ
ٔ
علـ ــم المحاسـ ــبة وتقنياتهـ ــا ،بـ ــل اننـ ــا نؤكـ ــد علـ ــى ان الحضـ ــارة العربيـ ــة
اإلســالمية قــد ســاهمت كغيرهــا مــن الحضــارات) ،(٧كالحضــارة الصــينية
والمص ــرية والبابلي ــة واليوناني ــة والروماني ــة والفارس ــية الت ــي س ــبقتها ف ــي
ٔ
تطــوير مختلــف االدوات والقياســات والحســابات التــي ســاعدت العلم ــاء
اإليطــاليون فــي عصــر النهضــة لمواصــلة مــا بـ ٔـدا بــه غيــرهم ،حيــث ٔافــرز
ٔ
االتصــال الثقــافي بيــنهم وبــين المشــرق العربــي واوربــا فــي القـرنين الثــاني
ٔ
ٔ
عشــر والثالــث عشــر ،اسسـ ًـا جوهريــة لتطــوير العلــوم والمعرفــة فــي اوربــا
عامة وفي إيطاليا على وجه الخصوص.
ولك ــن م ــا دام البن ــاء المحاس ــبي المعاص ــر مبن ــي عل ــى قاع ــدة القي ــد
المزدوج ،فإننا سوف نرى مسار تطور تقنيات المحاسبة من المهد الذي
ٔ
ٔ
رعاها ،اين تطورت عبر محورين اساسيين):(٨
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺤﻮر ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ
لعبــت فلورنســا دو ًرا محوريـ ًـا فــي تطــوير علــم الرياضــيات والمحاســبة
ٔ ٔ
ٓ
في ان واحد .فقد ّعرفت فلورنسا اوربا الول مرة بنظام الترقيم العشري،
حي ـ ــث نش ـ ــر ف ـ ــي ع ـ ــام  ١٢٠٢م ـ ــيالدي ف ـ ــي كـت ـ ــاب للرياض ـ ــيات باس ـ ــم
 Abaci liberلصاحبه ليوناردو فيبوناسي بيزانو
Leonardo Fibonacci Pisan
ولـ ــم يكـ ــن التـ ــرقيم العشـ ــري ليقبـ ــل ويسـ ــتعمل بسـ ــهولة .فـ ــاعتبره
ٔ
ٔ ٓ
االوربيـ ــون غامضـ ــا وصـ ــعبا .و اتهـ ــم اخـ ــرون الرياضـ ــيين العـ ــرب الـ ــذين
ٔ
يمارســون المهــارات الجديــدة بالســحر والشــعوذة) .(٩وضــلت هــذه االرقــام
ت ـ ـزاحم النظ ــام الروم ــاني اليون ــاني لم ــدة تتج ــاوز الق ـ ـرنين حت ــى ت ــم له ــا
ٔ
اإلنتشار الواسع وخاصة بين التجار اإليطاليين الذين وجـدوا فـي االرقـام
ٔ
العربي ــة م ــن الس ــهولة المطلوب ــة للعملي ــات الحس ــابية االربع ــة :الجم ــع
والطــرح والقســمة والضــرب ،عكــس نظــامهم القــديم الــذي يعتمــد عل ــى
تجميــع الحــروف ليعطــي قيمــة للعــدد ناهيــك عــن الصــعوبة فــي العمليــات
الحسابية).(١٠
ٔ
وق ــد ظه ــرت ف ــي فلورنس ــا اق ــدم وثيق ــة محاس ــبية ف ــي ع ــام ،١٢١١
ٔ
مكـتوب عليها حسابات استاذ وترحيالت لكنها اقتصـرت علـى الحسـابات
الشخصـية فقــط مــن المــدينين والــدائنين .وفــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر
ٔ
وبداي ـ ــة الق ـ ــرن الراب ـ ــع عش ـ ــر) (١٣٠٥ -١٢٩٦اظه ـ ــرت بع ـ ــض ال ـ ــدفاتر
ٔ
المحاس ــبية الحس ــابات االس ــمية كحس ــاب الس ــلع والمص ــاريف .وب ــدات
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ٓ
ٔ
اســاس القيــد المــزدوج الــذي ظهــر انــذاك فــي ســجالت التجــار فــي بعــض
ٔ
المدن اإليطالية في النصف االول من القرن الرابع عشر الميالدي.
وبالفع ــل ،فلق ــد اس ــتمدت م ــن كـت ــاب بس ــيولي ،بع ــد ذل ــك ،ك ــل
ٔ
الكـتاب ــات ف ــي مج ــال المحاس ــبة ف ــي الماني ــا وهولن ــدا وفرنس ــا وإس ــبانيا
ٔ
ٔ
وإنجلتـرا وبعـض البلـدان االوربيـة االخـرى فـي القـرون المواليـة .لكـن هـل
نشوء المحاسبة بمختلف تقنياتها المعرفية والممارسة المحاسـبية ولـدت
ٔ
ونشــات فــي إيطاليــا فقــط؟ وهـل المحاســبة هــي التــي ترتكــز فــي مفاهيمهــا
ٔ
ٔ
وتقنياتها على قاعدة القيد المزدوج ام هنـاك دعـائم اخـرى لـذلك؟ وهـل
ٔ
بقيت اهداف الممارسة المحاسبية علـى ممـر الـزمن نفسـها وبـنفس البنـاء
الفكري والمرجعي لها؟
في البداية سوف نعرض باختصار لجذور هذه الفكـرة وكيـف تطـورت
ٔ
ٔ
وفسـ ــرت فـ ــي مراحـ ــل تطورهـ ــا االولـ ــى وخاصـ ــة فـ ــي إيطاليـ ــا ايـ ــن نمـ ــت
ٔ
وترعرعـت فكـرة وقاعــدة القيـد المــزدوج .ثـم نعـرج علــى اهـداف المحاســبة
ٔ
وإمســاك الــدفاتر فــي مراحلهــا االولــى ،وخاصــة عنــدما كــان الهــدف منهــا
تزويــد التــاجر والمالــك للمشــروع التجــاري بالبيانــات الخاصــة بممتلكاتــه
ٔ
ٔ
وديونه المختلفة .إلى ان نصل إلى مرحلة بـدا فيهـا التفكيـر فـي المفـاهيم
وخلفية لمـا تسـتند إليهـا قاعـدة القيـد المـزدوج ،بدايـة مـن مفهـوم حقـوق
ٓ
الملكيـ ــة ثـ ــم الوحـ ــدة االقتص ـ ــادية واسـ ــتقاللها واسـ ــتمرارها .وفـ ــي اخـ ــر
المطــاف نحــاول ٔان نعــدد ٔاهــم المفــاهيم والفرضــيات التــي وصــل إليهــا
الفكــر المحاســبي المعاصــر ،والتــي علــى ض ـوئها ومنطلقاتهــا نبــين الغايــة
ٔ
التي ينبغي التوصل إليها ،والمعيار الذي على اساسه يمكن قياس مدى
تقدم المحاسبة المالية وتطورها في عصرنا هذا.
) (١ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
إن الممارسة المحاسبية في إيطاليـا وخاصـة فـي إمـارة صـقلية وإمـارة
فلورنســا وإمــارة فينيســيا كانــت كنتيجــة لتطــور العلــوم والمعرفــة عمومــا
ٔ
وبدايــة عصــر النهضــة والتنــوير فــي اوربــا .وكانــت هــذه اإلمــارات قنــوات
اتصــال مــع الــدول العربيــة واإلســالمية عبــر اإلســكندرية -مصــر -وبــالد
ٔ
ٔ
االنــدلس -إســبانيا -وشـمال إفريقيــا علــى يــد التجــار والعلمــاء ،ايــن كانــت
المحاســبة فــي هــذه البلــدان بمختلــف مســمياتها) (٢جــد متطــورة ،وخاصـ ًـة
ٔ
ٔ
ٔ
مــن حيــث االدوات الالزمــة الداء العمــل الحســابي والمحاســبي ،كــادوات
ٔ
ٔ
الكـتابــة والحســاب والقيــاس والنقــود واســعار صــرفها واالســعار ومســتواها
العام.
ٔ
فحــين كانــت اوربــا فــي القــرن الثالــث عشــر تســتعمل رقــائق الجلــود
والقمــاش فــي الكـتابــة ،كــان العــرب يســتعملون الــورق والحب ــر والــدواة
ٔ
ٔ
واالق ــالم الصـ ــغيرة والمب ـ ـراة وغيرهـ ــا م ــن االدوات المسـ ــاعدة والمتممـ ــة
ٔ
للكـتابــة .امــا فــي مجــال الحســاب والعــد فــإن العــرب والمســلمين قــدموا
ٓ
للبشــرية خدمــة غيــر مســبوقة ومازالــت باقيــة حتــى االن ،وذلــك بنشــرهم
ٔ
لالرق ـ ــام الهندي ـ ــة المنقح ـ ــة التس ـ ــعة) ،(٣والت ـ ــي زاد م ـ ــن حيويته ـ ــا ع ـ ــالم
ٔ
الرياض ــيات الخ ــوارزمي) (٤باســتخدام الص ــفر لتص ــبح عشــرة ارق ــام عربي ــة
ٔ
اصيلة.
ٔ
ٔ
كمــا اهــتم العــرب والمســلمون بــادوات القيــاس التــي امتــازت بالدقــة،
حيث توجد العالقة بين المثمنات من الموزونات والمقـاييس والمكايـل
) الكيـ ــل ،ذراع ،الصـ ــاع (...لمعرفـ ــة المقـ ــدار الكمـ ــي والمقـ ــدار القيمـ ــي
ٔ
باالموال )الدينار الذهبي والدرهم الفضي( ليكـتمل بينهما السعر).(٥
ٔ
ويمكــن تلخــيص ادوات المحاســبة التــي طورتهــا الحضــارة اإلســالمية فــي
الشكل التالي):(٦
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ٔ
الحسـابات تاخـذ الشـكل "منـه -لـه "  debito - creditoووفـق الشـكل
ٔ
المعروف بالحرف الالتينـي ) ،(Tوكانـت البـدايات االولـى لمسـك الـدفاتر
ٔ ٔ
وفــق القيــد المــزدوج .كمــا انشــات فــي فلورنســا منــذ بــدايات القــرن الرابــع
عشــر مــدارس لتــدريس تقنيــات المحاســبة ومســك الــدفاتر حســب هــذه
ٔ
االصول لتدريب الشباب و التجار عليها.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ – ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ
ٔ
ٔ
اكملت فينيسيا ،ومنذ النصـف االول مـن القـرن الرابـع عشـر ،مسـار
ٔ
تطــوير تقنيــات المحاســبة وفــق قاعــدة القيــد المــزدوج ،إذ بــدات التقنيــة
ٔ ٔ
تترسخ وتظهر بوضـوح .وسـاعدها فـي ذلـك الوسـط المال ئـم ايـن انتشـرت
ٔ
اعم ــال الص ــيرفة والتج ــارة واالس ــتيراد والتص ــدير م ــن وإل ــى بل ــدان وراء
ٔ
ٔ
ٔ
البحــار ،وبــدات بــوادر انتشــار ممارســة راســمالية جديــدة وهــي الراســمالية
التجارية .Mercantilisme
ٔ
ول ــم يك ــن حينه ــا النظ ــام المحاس ــبي ليكـتم ــل .غي ــر ان الدراس ــات
ٔ
ٔ
التاريخيــة فــي علــم المحاســبة تــدل علــى ان تجــار البندقيــة ،هــم اول مــن
ـاال شـ ـ ً
ٔاسـ ــتخدم إقفـ ـ ً
ـكليا للحسـ ــابات .وتظهـ ــر حسـ ــابات التـ ــاجر البنـ ــدقي
ٔ
ً
سورانزو  Soranzoعـن االعـوام ) (١٤٣٢-١٤٠٦إقفـاال بتوسـيط حسـاب
ٔ
ٔ
ٔ
االرباح والخسـائر ،واحيانـا يتوسـط حسـاب راس المـال ،وذلـك لتحديـد
ٔ
اربــاح وخســائر صــفقات معينــة .وتســمى طريقــة تحديــد نتيجــة كــل صــفقة
بمحاسبة الصفقات).(١١
فلم تكن الدورة المحاسبية محددة بزمن معين ،بل كانـت مسـتمرة
ٔ
ولــم يكــن م ــن الضــروري إلقفاله ــا .كمــا ظهــر مفهــوم راس المــال بشــكل
منفص ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن مفه ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــربح و الخس ـ ـ ــارة ،و تح ـ ـ ــدد مفه ـ ـ ــوم اإليـ ـ ـ ـراد
والمص ــروف ،ليس ــمى كك ــل :نظ ــام مس ــك ال ــدفاتر إلم ــارة فينيس ــيا .كم ــا
ٔ
ٔ
انتشرت مـدارس لتعلـيم هـذا النظـام ،وتاسـس بعـد ذلـك فـي عـام ١٥٨١
ٔ
اول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها.
ولع ــل م ــن ٔاه ــم الظ ــروف الت ــي ٔاقام ــت الفرص ــة للتفكي ــر ف ــي القي ــد
ٔ
الم ــزدوج ف ــي ذل ــك الوق ــت ،س ــواء ف ــي فلورنس ــا او فينيس ــيا ،ه ــي قي ــام
ٔ
شــركات االشــخاص فــي شــكل شــركات محاصــة وشــركات تضــامن .حيــث
ٔ
ظهرت الحاجة إلى فكرة الوحدة المحاسبية وعملية حسـاب االربـاح علـى
العمليات التجارية حتى يتحدد لكل شريك نصيبه فيها.
) (٢أﻫــــﺪاف اﻟﻤﺤﺎﺳــــﺒﺔ وإﻣﺴــــﺎك اﻟــــﺪﻓﺎﺗﺮ ﻓــــﻲ
ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
)ٔ (١٢
ح ــدد هندركس ــون ارب ــع خص ــائص ممي ــزة إلمس ــاك ال ــدفاتر عل ــى
ٔ
اساس القيد المزدوج في الفتـرة السـابقة علـى بدايـة القـرن السـادس عشـر
ٓ
كاالتي:
 -1كان الهدف من المحاسبة فـي تلـك الفتـرة هـو إمـداد المالـك بالبيانـات
ٔ
الت ــي توض ــح اص ــوله والتزامات ــه .وباإلض ــافة إل ــى ذل ــك فق ــد كان ــت
ٔ
تس ــتخدم البيان ــات المحاس ــبية كاس ــاس لم ــنح اال ئـتم ــان وكوس ــيلة
ٔ
لتحديد الشركاء .وقد ترتب على ذلك ان الحسـابات كانـت تعـد مـن
ٔ
ٔ
اسـرار التــاجر الخاصــة و لــم يتــوفر اي ضــغط خــارجي يلــزم بــالتحقق
ٔ
من صحتها او من إمساكها وإعدادها طبقا لقواعد محددة.
 -٢لـ ــم يكـ ــن للوحـ ــدة المحاسـ ــبية حـ ــدودا واضـ ــحة ،فكـثي ـ ـ ًرا مـ ــا كانـ ــت
الحسـابات تظهــر العمليــات الخاصــة بالمالــك باإلضــافة إلــى عملياتــه
التجاريــة .فقــد ذكــر هندركســون نقــال عــن بســيولي )  ( Pacioliعلــى
ٔ
ٔ
س ــبيل المث ــال ان المخ ــزون ك ــان يش ــتمل عل ــى النقدي ــة واالش ــياء
الثمينــة ،والمالبــس ،والســلع المنزليــة وكــل الممتلكــات التــي تقــع

فــي حيــازة المالــك .وبــالرغم مــن ذلــك فهنــاك بعــض الــدالئل التــي
ٔ
تشير إلى وجـود فكـرة الوحـدة المحاسـبية حيـث وجـد ان كـثيـر مـن
التجـ ــار يحـ ــتفظ بمجموعـ ــة دفتريـ ــة مسـ ــتقلة لعملياتـ ــه المعيشـ ــية
ٔ
الخاصة واخرى لعملياته التجارية.
ٔ
 -٣لم تكن فكرة الفترة المحاسبية او فرضية استمرار الوحدة المحاسبية
ٔ
ٔ
مــن االمــور المعروفــة فــي ذلــك الوقــت .وقــد كــان ذلــك يرجــع اساسـ ًـا
ٔ
إلـى ان معظـم العمليـات التجاريـة كانـت عمليـات محـددة ومسـتقلة
ٔ
تنتهي بمجرد تحقيق الغرض المحدد منها وعلى هذا االسـاس فكـان
تحديــد الــربح يــتم عنــد انتهــاء العمليــة .ومــن ثــم فلــم يكــن هنــاك
ٔ
حاجـ ــة للمحاسـ ــبة علـ ــى اسـ ــاس االسـ ــتحقاق ولـ ــم توجـ ــد مقـ ــدمات
ٔ
ومســتحقات فيمــا يتعلــق بــاإليرادات والمصــاريف .اضــف إلــى ذلــك
ٔ ٔ
ان االصــول الثابتــة فــي حالــة وجودهــا كانــت تلعــب دو ًرا ثانويـ ًـا فــي
ً ٔ
نشاط التاجر ولم تمثل ً
ملموسا من اصوله ،ومن ثـم لـم تقـم
جزءا
الحاجة الفعالة لحساب اإلهالك.
 -٤كانــت القيــود فــي الــدفاتر وصــفية إلــى حــد كبيــر ،وتحــدد مواصــفات
ٔ
موض ــوع العملي ــة ب ــادق التفاص ــيل ،وذل ــك لتع ــدد وح ــدات النق ــد
الموجــودة حينئــذ وعــدم وجــود وحــدة قيــاس يمكــن االعتمــاد عليهــا
كمقياس للقيمة في كل العمليات التي يقوم بها التاجر.
وعمومــا ،فقــد تركــزت اهتمامــات الكـتــاب فــي ٔاوربــا منــذ منتصــف القــرن
الخامس عشر كما يلي):(١٣
ٔ
 الفتـ ــرة االولـ ــى :منـ ــذ منتصـ ــف القـ ــرن الخـ ــامس عشـ ــر حتـ ــى منتصـ ــفالسادس عشر
ٓ
تركــزت علــى توصــيف اليــة القيــد المــزدوج والميكانيكيــة التــي يقــوم عليهــا
كم ــا يطب ــق عم ــال ،دون تع ــرض لم ــا تس ــتند إلي ــه ه ــذه الميكانيكي ــة م ــن
ٔ
ٔ
اس ــس او قواع ــد ودون اهتم ــام بدال ل ــة م ــا ت ــؤدي إلي ــه م ــن نت ــائج .وك ــان
إمساك الدفاتر في هذه المرحلة قد تطور إلى إثبـات العالقـات الشخصـية
ٔ
بــين الــدائنين والمــدينين وعلــى اســاس التســجيل اإلحصــائي للعمليــات
ٔ
غير الشخصية واالشياء الخاصة بالمؤسسة.
 الفترة الثانية :مع بداية النصف الثاني من القرن السادس عشـر وحتـىنهاية القرن الثامن عشر
ٔ
وهــي مرحلــة حاســمة فــي الفكــر المحاســبي ،حيــث بــدا فــي هــذه الفتــرة
اهتمام الكـتاب يتحول إلى خلفية القيـد المـزدوج وانتقـاد إمسـاك الـدفاتر
ٔ
عل ــى اساس ــه دون اس ــتناد إل ــى ه ـذه الخلفي ــة .كم ــا امت ــد اس ــتخدام القي ــد
ٔ
المــزدوج فــي هــذه الفتــرة ايضــا إلــى ميــادين بخــالف النشــاط التجــاري،
وقامــت بعــض الحكومــات بالتــدخل فــي تنظــيم التقــارير التــي تنــتج عــن
إمس ــاك ال ــدفاتر .فف ــي خ ــالل ه ــذه الفت ــرة وف ــي س ــنة  ١٦٧٣ميالدي ــة،
ٔ
ٔ
ٔ
اقتض ــت مواثي ــق التج ــارة ف ــي فرنس ــا ان يق ــوم الت ــاجر او رج ــل االعم ــال
ٔ
ٔ
بتص ــوير ميزاني ــة عمومي ــة عن ــد انته ــاء ك ــل س ــنتين عل ــى اال كـث ــر .كم ــا ان
ٔ
ظاهرة الموازنة السنوية لحساب االرباح والخسائر قد ظهرت خـالل هـذه
ٔ
ٔ
الفترة ايضا دون انتظار حتى انتهـاء المشـروع التجـاري ،االمـر الـذي كـان
سائدا قبل ذلك.
ٔ
ٔ
كم ــا ان الكـتاب ــات المحاس ــبية ف ــي ه ــذه المرحل ــة ب ــدات ف ــي إض ــفاء
الشخصــية المعنويــة علــى كــل الحســابات والعمليــات) .(١٤وقــد كــان هــذا
االتجاه إلى افتراض الشخصية المعنوية للحسابات والعمليـات ناتج ًـا عـن
محاول ــة الكـت ــاب لتبري ــر قواع ــد القي ــد الم ــزدوج م ــن م ــدين ودائ ــن كم ــا
ٔ
تنطبــق علــى االشــياء والعمليــات غيــر الشخصــية .فقــد كانــت الحســابات
تس ــتخدم للعناص ــر غي ــر الشخص ــية مث ــل النقدي ــة والمخ ــزون ف ــي بداي ــة
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ٔ
مراحـ ــل تطـ ــور إمسـ ــاك الـ ــدفاتر علـ ــى اسـ ــاس القيـ ــد المـ ــزدوج ،كمـ ــا تـ ــم
ٔ
اســتخدام نفــس االســلوب فيمــا بعــد العناصــر اإليـرادات والمصــاريف .ولــم
يك ــن إض ــفاء الشخص ــية المعنوي ــة عل ــى الحس ــابات خ ــالل ه ــذه الفت ــرة
ٔ
ٔ
يمارس على نفس االسس من قبل .ففي بعـض الكـتابـات كـان يفتـرض ان
ك ــل حس ــاب م ــن الحس ــابات ل ــه شخصـ ـيته المعنوي ــة المس ــتقلة بص ــرف
ٔ
ٔ
ٔ
النظــر عــن طبيعتــه .وفــي احيــان اخــرى كــان يفتــرض ان الحســابات تمثــل
ٔ
ٔ
ٔ
مالــك المؤسســة ،كمــا انــه فــي بعــض االحيــان االخــرى كانــت الحســابات
ٔ
تعام ــل ك ــافراد مس ــؤولين قب ــل ص ــاحب المؤسس ــة ،وف ــي ه ــذه الحال ــة
ٔ
ٔ
يفت ــرض ان حس ــاب راس الم ــال ه ــو ش ــخص حقيق ــي يس ــتخدم بمعرف ــة
ٔ
المالك إلدارة شؤون ثروته ولتقرير ما يطرا عليها مـن تغيـرات نتيجـة هـذه
ٔ ٔ
ٔ
اإلدارة ،و تكـ ـ ــون النقديـ ـ ــة او المخـ ـ ــزون او اي حسـ ـ ــاب مـ ـ ــن حسـ ـ ــابات
ٔ
ٔ
ٔ
االص ــول بمثاب ــة اش ــخاص مس ــتخدمين بمعرف ــة راس الم ــال ليك ــون ك ــل
منهم مسؤول عن ذلك الجزء الذي يتمثل فيه من الثروة).(١٥
ٔ
وقـد كـان لهـذا االتجـاه فـي تفســير القيـد المـزدوج علـى اسـاس إفتــرض
ٔ
الشخصية المعنوية المسـتقلة للحسـابات كبيـر االثـر فـي إعاقـة المحاسـبة
ٔ
عن تطـوير اهـدافها ووظائـفهـا بصـورة مجديـة علـى مـدار هـذه الفتـرة .ذلـك
ٔ ٔ
النـ ــه ادى إلـ ــى إحـ ــالل القواعـ ــد التفصـ ــيلية الصـ ــماء والتـ ــي تسـ ــتند إلـ ــى
إفتراض ــات ل ــيس له ــا مب ــرر منطق ــي مح ــل المنط ــق العلم ــي الس ــليم).(١٦
ولذلك فقد تميزت الكـتابات المحاسبية قبل القرن التاسع عشـر بعرضـها
ٔ
إلمســاك الــدفاتر عــن طريــق التركيــز علــى دفتــر اليوميــة كــاهم الســجالت
ٔ
والعمــود الفقــري لنظــام القيــد المــزدوج .وكانــت النتيجــة ان فشــل هــؤالء
ٓ
الكـتاب في التصور الشامل لعالقة الحسابات بعضها بالبعض االخر كما
تظهــر فــي دفتــر ٔاالســتاذ مـ ً
ـثال .كمــا لــم يوجــه الكـتــاب والمحاســبين عنايــة
كافيــة للحســابات والقــوائم الماليــة الختاميــة .وقــد كــان تعلــيم المحاســبة
فــي نظــرهم ينطــوي علــى مجــرد قائمــة طويلــة مــن القواعــد إذا مــا حفظهــا
الطالب كان قاد ًرا على إعداد قيود اليومية).(١٧
 الفترة الثالثة :وتمتد هذه المرحلة من بدايات القرن التاسـع عشـر حتـىبدايات القرن العشرين
ٔ
ٔ ٔ
وهي الفترة التي نشات فيها فكرة حقوق او اساس الملكيـة كمحاولـة
ٔ
إليجاد خلفية منطقية قادرة على تفسير إمساك الدفاتر على اسـاس القيـد
ٔ
ٔ
المــزدوج .ويقــوم اســاس الملكيــة علــى ان مالــك المؤسســة ،يمثــل ثقــل
ٔ
ٔ
التوازن الـالزم لمعادلـة القيـد المـزدوج .فالصـول تمثـل االشـياء المملوكـة
ٔ
للمالك والحقوق التي تعـود لـه .امـا االلتزامـات فتمثـل مـديونيات المالـك
ٔ
وحقــوق الغيــر عليــه .وعليــه فــإن الفــرق بــين االصــول وااللتزامــات يمثــل
ٔ ٔ
حقــوق المالــك .كمــا ان اســاس حقــوق الملكيــة ينظــر لعناصــر اإلي ـرادات
ٔ
والمص ــاريف عل ــى انه ــا عوام ــل ت ــؤدي إل ــى ح ــدوث تغيـ ـرات ف ــي حق ــوق
الملكية نفسها.
ومن ثم ،فقد ٔاصبح هيكل النظام المحاسـبي والقيـد المـزدوج مبنيـاً
ٔ
ٔ
علــى اســاس التــوازن الرياضــي لمعادلــة المحاســبة او معادلــة الميزانيــة،
ٔ
بـ ً
ـدال مــن قيامــه علــى اســاس دفتــر اليوميــة كمحــور االهتمــام الرئيســي كمــا
ٔ
كان .وترتب على ذلـك ان التغيـرات التـي تحـدث فـي حقـوق الملكيـة يـتم
تحليله ــا ٔا ً
وال كمتغي ـ ـرات مؤدي ــة إل ــى زي ــادة العناص ــر المكون ــة لمعادل ــة
ٔ
الميزانيــة او نقصــها قبــل ترجمتهــا إلــى طرفيهــا المــدين والــدائن ،وذلــك
ٔ
ب ــالتركيز عل ــى م ــا يح ــدث ف ــي حس ــابات االس ــتاذ والت ــي تتك ــون منه ــا ف ــي
ٔ
ٔ
ٔ
النهاي ـة معادلــة الميزانيــة .امــا دفتــر اليوميــة فاصــبح مجــرد اداة لتســهيل
وتنظيم إجراءات تسجيل العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة.

ٔ
ٔ
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ان للكـتــاب االمــريكيين مثــل"ســبراغ" Sprague
و"هاتفيلـد"  Hatfieldو"كسـتر"  Kesterفضـل الســبق فـي نشـر تعلــيم
هــذه ٔاالســس الجديــدة فــي الواليــات المتحــدة ٔاالمريكيــة فــي بدايــة القــرن
ٔ
ٔ
العشــرين ،مــع ان جــذورها ترجــع إلــى النصــف االول مــن القــرن التاســع
عشر).(١٨
ٔ
وبالرغم من انتشار اساس الملكية كخلفيـة منطقيـة إلمسـاك الـدفاتر
ف ــي الوالي ــات المتح ــدة وبع ــض دول ٔاوروب ــا ف ــي الرب ــع ٔاالول م ــن الق ــرن
ٔ
ٔ
العش ــرين إال ان ــه ل ــم يظه ــر ف ــي الكـتاب ــات اإلنجليزي ــة والبل ــدان االوربي ــة
ٔاالخرى ،إال مع نهاية النصف ٔاالول من القرن ً
تقريبا.
)(٣اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﻓﺮﺿـﻴﺔ اﺳـﺘﻘﻼل اﻟﻮﺣـﺪة
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ٔ
ادت التطــورات االقتصــادية فــي القــرن العشــرين وخاصــة فــي مجــال
التنظيم القانوني للشركات ،إلى قيـام شـركات المسـاهمة .والمعـروف عـن
هذا النوع من المنظمات هو انفصال ملكية الشركة عـن اإلدارة المسـيرة.
ٔ
ٔ
فلــم يعــد المســاهم ،الــذي يمكــن ان تختلــف حقوقــه طبقــا لنــوع االســهم
ٔ
الت ــي يمتلكه ــا ،مالك ـ ًـا مباشـ ـ ًرا الص ــول الش ــركة ب ــالمعنى التقلي ــدي .كم ــا
ٔ
تعــددت مصــادر التمويــل التــي يمكــن للشــركة الحصــول منهــا علــى راس
ٔ
ٔ
المــال الــالزم لمزاولــة نشــاطها بخــالف الحصــص واالســهم المكونــة لـراس
مال االجتماعي.
ٔ
وتقــوم فرضــية الوحــدة المحاســبية علــى ان المؤسســة لهــا شخصــيتها
ٔ
المعنويــة المســتقلة تمامـ ًـا عــن شخصــية مــالك راس المــال .فالمؤسســة،
بهذا المفهوم ،تزاول نشاطها باستقالل تام عن نشـاط المسـاهمين فيهـا.
ٔ
ٔ
وقد ترتب على ذلك ان معادلة الميزانية الرئيسية اصبحت تمثل تعادل
ٔ
االص ــول م ــع الخصــوم ،بص ــرف النظ ــر ع ــن مكون ــات كــل منهم ــا .حي ــث
ٔ
ٔ
تتك ـ ــون االص ـ ــول م ـ ــن الم ـ ــوارد الت ـ ــي تت ـ ــاح للوح ـ ــدة المحاس ـ ــبية ،اي
ٔ
ٔ
المؤسسة ،لالستخدام في مزاولة اوجه نشاطاتها المختلفـة .امـا الخصـوم
فهــي االلتزامــات وحقــوق الغيــر فــي هــذه المــوارد ،سـ ً
ـواء كــان هــذا الغيــر
ٔ
ٔ
ٔ
يمثـل اصــحاب راس المـال وهــم المــالك المسـاهمون ،او المقرضــين مــن
ٔ
ٔ
البنــوك واالف ـراد ،او الــدائنين مــن مختلــف الــذمم كــالموردين والعمــال
ٔ
ومصـ ــالح الض ـ ـرائب وغيـ ــرهم .ومـ ــن ثـ ــم ،اصـ ــبح هـ ــدف المحاسـ ــبة ه ـ ـو
ٔ
تســجيل انشــطة المؤسســة فيمــا يخــتص باســتخدام المــوارد المتاحــة لهــا
واســتغاللها بصــرف النظــر عــن مــن ســاهم فــي تقــديمها لهــا ،وتقريــر نتــائج
ٔ
ٔ
ٔ
هــذه االنشــطة لمــن يهمــه االمــر داخلهــا وخارجهــا .امــا نتيجــة النشــاط فــي
ٔ
ظل اساس الوحدة المحاسبية فهي الفرق بين اإليرادات والمصاريف.
ٔ
ٔ
غير ان هناك َمن يرى) (١٩ان فرضية الوحدة المحاسـبية ظهـرت فـي
ٔ
الكـتابات المحاسبية كاساس للقيد المـزدوج المحاسـبية فـي إيطاليـا سـنة
ٔ
 ١٨٣٨وفـي إنجلتـرا ســنة  ١٨٦٩وفـي الواليــات المتحــدة ســنة  ١٨٧٣اي
ٔ
قب ــل ظه ــور ش ــركات المس ــاهمة .كم ــا ان فض ــل تط ــور فرض ــية الوح ــدة
ٔ
المحاسبية في بداية القرن العشرين يرجع للكـتاب اال لمـان ٢٠فـي الوقـت
ٔ
ٔ
ٔ
التــي كانــت فيــه الكـتابــات االمريكيــة تتــاثر إلــى حــد كبيــر باســاس حقــوق
الملكيــة وفرضــية الوحــدة المحاســبية بصــورة مختلطــة ،بحيــث يصــعب
ٔ
التمييــز بــين طــرق العــرض التــي تقــوم علــى اســاس حقــوق الملكيــة وتلــك
التي تقوم على فرضية الوحدة المحاسبية.
ٔ
ٔ
ونستنتج مما تقدم ،ان المحاسبة في بداية تطورهـا لـم تكـن إال اداة
تذكيريـة بالعمليـات التــي يقـوم بهـا التــاجر وسـجل لحقوقـه علــى الغيـر ومــا
ٔ
عليه للدائنين .كمـا تركـز اإلهتمـام ،بعـد ذلـك ،اساس ًـا علـى شـرح و تبريـر

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ٔ
ميكانيكيــة وتقنيــة القيــد المــزدوج والبحــث عــن الخلفيــة التــي يمكــن ان
تساعد علـى ذلـك .فلـم تكـن المحاسـبة ،حينئـذ ،تهـدف إلـى قيـاس ثـروة
ٔ
ٔ
الوح ــدة المحاس ــبية او قي ــاس م ــا يط ـرا عليه ــا م ــن تغي ـرات نتيج ــة ت ــدفق
ٔ
اإليرادات وإستنفاذ الخدمات المختلفة التي صرفت من اجل جلـب هـذه
ٔ
ٔ
الثــروة .ولــم تبــدا المحاســبة فــي توســيع نظرتهــا العامــة إال عنــدما نشــات
فكــرة حقــوق الملكيــة ٔكاســاس منطقــي للقيــد المــزدوج فــي ٔاواخــر القــرن
ٔ
ٔ
ٔ
التاســع عشــر واوائــل القــرن العشــرين .وبنـ ًـاء علــى هــذا االســاس ،بــدات
ٔ
المحاس ــبة ،عملي ــا ،بقي ــاس ثــروة المال ــك وم ــا يط ـرا عليه ــا م ــن تغي ـرات.
فالقيــاس ،كــان ومــازال إلــى حــد كبيــر حتــى فــي زمننــا هــذا ،يقــوم عل ــى
ٔ
اساس التسجيل التـاريخي للعمليـات التـي تقـوم بهـا المؤسسـة ثـم تحديـد
ٔ
اثــر هــذه العمليــات تاريخيــا علــى حقــوق ملكيــة المالــك فــي نهايــة الفتــرة
المحاسبية.
ٔ
ٔ
ٔ
امـ ــا فرض ـ ــية اس ـ ــتقالل الوحـ ــدة المحاس ـ ــبية فق ـ ــد بـ ــدات تت ـ ــاثر به ـ ــا
ٔ
الكـتابــات المحاســبية منــذ العشــرية االولــى مــن القــرن العشــرين ،حيــث
ٔ
نشــات فــي بــداياتها كإطــار نظــري منطقــي ومال ئــم لتبريــر إمســاك الــدفاتر
ٔ
ٔ
ٔ
على اساس القيد المـزدوج ،واصـبحت بعـد ذلـك منطلقـا مالئمـا الهـداف
القياس المحاسبي.
ٔ
وبم ـ ــا ان قي ـ ــاس الث ـ ــروة ينط ـ ــوي عل ـ ــى فرض ـ ــية إس ـ ــتقالل الوح ـ ــدة
المحاسبية ،فإن الهدف من القياس ،في هـذا الصـدد ،هـو قيـاس القيمـة
االقتص ـ ــادية لعناص ـ ــر الث ـ ــروة الت ـ ــي تتص ـ ــرف فيه ـ ــا الوح ـ ــدة المحاس ـ ــبية
ٔ
والمتاحـ ــة السـ ــتغاللها فـ ــي عملياته ـ ــا اإلنتاجيـ ــة وانشـ ــطتها االقتصـ ــادية
بصرف النظر عن المالك الفعلي لهذه العناصر .ويستوي فـي هـذه الحالـة
المس ــاهمون وال ــدائنون وك ــل م ــن له ــم حق ــوق عل ــى ه ــذه الث ــروة .وبه ــذا
المنطقٔ ،اصبحت فرضية إستقالل الوحـدة المحاسـبية ضـرورة لتوضـيح
ٔ
مضــمون الثــروة وحــدود قياســها ولــيس اداة لتبريــر منطــق القيــد المــزدوج
وإمساك الدفاتر.
ٔ
لق ـ ــد ش ـ ــكل اس ـ ــاس حق ـ ــوق الملكي ـ ــة وفرض ـ ــية إس ـ ــتقالل الوح ـ ــدة
المحاس ــبية طفــرة ف ــي تط ــور الفك ــر المحاســبي وتنظي ــره ،ووف ـرا الخلفي ــة
ٔ
ٔ
ٔ
المالئمة ضمنا لما يجـب ان تكـون عليـه اهـداف المحاسـبة ومـا يجـب ان
ٔ
تتط ــور إلي ــه وظائـفه ــا بحي ــث تص ــبح ق ــادرة عل ــى تحقي ــق ه ــذه االه ــداف.
وكان ــت ه ــذه الفرض ــيات ،جميعه ــا ،مه ــدا وقاع ــدة للوص ــول إل ــى نظ ــرة
ٔ
شــمولية "متعــارف عليهــا ومقبولــة قبـ ً
ـوال عامــا" لمــا يمكــن ان يتحقــق عــن
ٔ
ٔ
المحاســبة مــن اهــداف ومــا يلــزم لــذلك مــن معــايير واســس ومبــادئ عامــة
في زمننا المعاصر.
)(٤اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
قبــل اســتعراض القواعــد والمبــادئ والمفــاهيم التــي تشــكل الهيكــل
ٔ
ٔ
العــام للمحاســبة وللفكــر المحاســبي المعاصــر ،ال بــاس مــن التــذكير بــان
العملي ــة المحاس ــبية تتمث ــل ف ــي حص ــول اإلج ـ ـراء ) البي ــع و الش ـ ـراء( و
ٔ
توثيـق اإلجـراء )إعـداد الفـاتورة او شـريط تسـجيل المبيعـات( ،ثـم تقييـد
ٔ
اإلجـراء )فــي اليوميــة العامــة او اليوميــات المســاعدة( و بعــد التقييــد يــتم
ٔ
ٔ
الترحي ــل للحس ــابات الخاص ــة ف ــي االس ــتاذ الع ــام و س ــجالت االس ــتاذ
ٔ
ٔ
ٔ
االخـرى ،ثــم تــاتي المرحلــة االخيــرة مــن مراحــل العمليــة المحاســبية وهــي
ٔ
ٔ ٔ
إعداد التقارير المالية من واقـع مـا سـجل فـي سـجالت االسـتاذ) (٢١اي ان
العمليــة باختصــار تحديــد الحــدث ثــم توثيقــه ثــم تقييــده ثــم ترحيلــه ثــم
ٔ
توصيله إلى من يهمه االمر في تقارير نهائية مالئمة ومناسبة.

وإذا كــان الهــدف المحاســبي هــو تحديــد وقيــاس وإيصــال المعلومــات
الماليــة ،الناتجــة عــن إج ـراءات تكــون المؤسســة طرفــا فيهــا لكــي تعــين
ٔ
اصحاب العالقة على التصرف في ظل رؤية واضـحة ،فمعـايير المحاسـبة
إذن ،هــي بيــان للطريقــة التــي تــتم بهــا معالجــة مفــردات القــوائم الماليــة
ٔ
ٔ
ٔ
)الميزاني ــة او قائم ــة المرك ــز الم ــالي ،وج ــدول النت ــائج او ج ــدول االرب ــاح
ٔ
والخسائر او قائمة الدخل( بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجالت
وقوائم الوحدات االقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.
ٔ
ٔ
ونبــدا بتعري ــف ع ــام وم ــوجز الهــم المب ــادئ والمف ــاهيم والفرض ــيات
ٔ
المحاس ــبية ،وه ــي ال ــدعائم االساس ــية للهيك ــل الع ــام للفك ــر المحاس ــبي
ٔ
المعاصر ،ثم نعدد بعد ذلك اهم المعايير الدولية.
 - Aالمبادئ و الفرضيات Principales and Assumptions
 - ١الوحدة االقتصادية Business entity
ٔ
 - ٢االستقرار او االستمرار Going concern
 - ٣الفترة المحاسبية Time periodicity
 - ٤الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبيا
Fixed value unit of currency
 - ٥التكلفة التاريخية Historique cost
 - ٦تحقق الدخل Income realization
 - ٧المقابلة Matching
 - ٨االستحقاق Accrual
 - ٩اإلفصاح التام Adequate Disclosure
 - ١٠الثبات و القابلية للمقارنة Consistency and comparability
ٔ
 - ١١االهمية النسبية Relative significance
 - ١٢الحيطة و الحذر Conservatism and prudence
 - ١٣المالئمة Relevancy
 - ١٤الثقة في المعلومات Reliability
ٔ
 .١مبــدا الوحــدة االقتصــادية :تعتبــر المؤسســة محاس ــبيا جه ــة
ٔ
ٔ
مســتقلة ع ــن مالكهــا او المس ــاهم فيهــا او ع ــن المؤسس ــات
ٔ
االخــرى ،حتــى يمكــن حصــر ممتلكاتهــا وتحديــد التزاماتهــا
ٔ
ومعرفة نتيجة اعمالها خالل فترة زمنية محددة.
ٔ ٔ
 .٢فرضــية االســتقرار :اي ان المحاســبة الماليــة تــتم فــي ظــل
ٔ
تصور بان المؤسسة قائمة ومستمرة في الزمن.
ٔ
 .٣مب ــدا الفت ــرة المحاس ــبية :لق ــد ت ــم اختي ــار الس ــنة ) ١٢ش ــهرا(
كوحدة زمنية لقياس دخل المؤسسة خاللها ،وذلك باعتبار
ٔ
ان السنة هي الوحدة الزمنيـة التـي تمـر فيهـا المؤسسـة بـدورة
اقتص ــادية كامل ــة .وتحم ــل عل ــى الس ــنة ،بن ــاء عل ــى ذل ــك،
اإليرادات والمصاريف الخاصة بها.
 .٤فرض ــية الوح ــدة النقدي ــة ثابت ــة القيم ــة محاس ــبيا :تس ــتخدم
ٔ
المحاسبة الوحدة النقدية كاساس للقياس .ولما كان يشترط
ثبــات المقيــاس حتــى يكــون صــالحا لقيــاس القيمــة ،إقتضــت
الضرورة فرضية ثبات الوحدة النقدية المستخدمة للقياس.
ٔ
 .٥مب ــدا التكلف ــة التاريخي ــة :ويقص ــد به ــا التكلف ــة الفعلي ــة ف ــي
ٔ
حينه ــا الت ــي ق ــدمتها المؤسس ــات م ــن اج ــل الحص ــول عل ــى
ٔ
ٔ
ٔ
االصل ) ثابت او متداول( ،ويترتب على تطبيـق هـذا المبـدا
ٔ ٔ
فــي المحاســبة تحقيــق الموضــوعية الــذي مــن شــانه ان يــؤدي
إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية.
ٔ
 .٦مبــدا تحقــق الــدخل :ال تعتــرف المؤسســة بالــدخل و تســجله
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ٔ
فــي ســجالتها وتظهــره فــي قوائمهــا الماليــة إال بعــد ان يتحقــق
ٔ
فعـ ًـال .ومقيــاس التحق ــق هــو الــدليل الم ــادي ،وان ي ــتم م ــن
ٔ ً ٔ
صال من اصول المؤسسة.
اإلجراءات ما يجعل هذا الدخل ا
ٔ
ٔ
 .٧مبدا المقابلة :تقتضي هذه الفرضية ان يحمـل إيـراد كـل فتـرة
محاسـ ـ ــبية ،كالمنتج ـ ـ ــات التامـ ـ ــة ٔاو قيـ ـ ــد التصـ ـ ــنيع مـ ـ ــثالً،
ٔ
بالمصاريف التي ساهمت في جلب ذلك اإليراد او تحققه.
ٔ
 .٨مب ــدا االس ــتحقاق :ت ــتم المحاس ــبة لإلجـ ـراءات المالي ــة الت ــي
ٔ
ٔ
ص ــاحبها ت ــدفقات نقدي ــة ،اي ذات اس ــاس نق ــدي .كم ــا ت ــتم
ك ــذلك لإلج ــراءات المالي ــة الفعلي ــة التــي ل ــم يصــحبها ت ــدفق
ٔ ٔ
نقـ ـ ــدي ،اي اساسـ ـ ــها االسـ ـ ــتحقاق والـ ـ ــدين .وتطبيقـ ـ ـ ًـا لهـ ـ ــذا
الفرضــية ،فــإن اإلي ـرادات تســجل ولــو لــم يــتم قبضــها ،كمــا
تســجل المص ــاريف عنــد تحققه ــا ول ــو ل ــم تســدد نق ـ ًـدا .وتع ــد
ٔ
فرض ــية اإلس ــتحقاق والمقابل ــة م ــن المع ــايير االساس ــية الت ــي
يحكـم فـي ضـوئها علـى عدالـة تمثيـل القـوائم الماليـة لحسـاب
ٔ
االرباح والخسائر والميزانية الختامية.
ٔ
ٔ
 .٩مب ـ ــدا اإلفص ـ ــاح الت ـ ــام :يج ـ ــب ان تش ـ ــتمل التق ـ ــارير المالي ـ ــة
وملحقاته ـ ــا كاف ـ ــة المعلوم ـ ــات الت ـ ــي تمك ـ ــن مس ـ ــتعملها م ـ ــن
ٔ
اإلعتقــاد بــان القــوائم الماليــة تمثــل بعدالــة دخــل المؤسســة
ٔ
ومركزها المالي ومصادر واستخدامات االموال فيها.
ٔ
ٔ
 .١٠مبــدا الثبــات والمقارنــة :اي الثبــات فــي اســتخدام السياســات
المحاســبية كطريقــة حســاب إهــتالك ٔاالصــول الثابتــة مـ ً
ـثال.
ٔ
ٔ
م ــن اه ــم الصــفات النوعي ــة للقــوائم المالي ــة ان تكــون قابل ــة
ٔ
للمقارنــة مــع غيرهــا مــن القــوائم الماليــة للســنوات الماضــية او
ٔ
مــع قــوائم المؤسســات المماثلــة ،وهــذا يقتضــي تــوفر اســاس
واحد إليجاد وعرض المعلومات حتى تكون الموضـوعية عنـد
المقارنة.
ٔ ٔ
 .١١مبدا االهمية النسبية :تقضي هذه الفرضية بالسماح للوحدة
االقتصـ ــادية العـ ــدول ،ولـ ــو مؤقتـ ــا وللضـ ــرورة و فـ ــي ظـ ــروف
معينـة ،عــن التطبيــق حرفيـا للمعــايير المحاســبة المعروفــة ،
ٔ
إذا قـ ــدرت االهميـ ــة النسـ ــبية لعمليـ ــة مـ ــا ،وإذا كانـ ــت هـ ــذه
ٔ
اإلج ـ ـراءات المحاسـ ــبية ال تـ ــؤثر تـ ــاثي ًرا ملحوظـ ـ ًـا علـ ــى عدالـ ــة
وموضوعية القوائم المالية.
ٔ
 .١٢مبدا الحيطة والحذر :يتطلب مـن المؤسسـة جانـب الحيطـة
ٔ
ٔ
والحذر في تقدير االصـول واإليـرادات المحتملـة باقـل قيمـة،
ٔ
وتقدير المصاريف والديون المستقبلية باعلى قيمة.
ٔ
ٔ
 .١٣مبدا المالءمة :البد ان تكـون المعلومـات الماليـة التـي تظهـر
ف ــي الق ــوائم المالي ــة مناس ــبة ف ــي ال ــزمن وذات عالق ــة بم ــن
ٔ
يستعمل هذه المعلومات وبما يتخذه اصحاب القرار.
ٔ
 .١٤الثقــة فــي المعلومــات :يجــب ان تتصــف المعلومــات الماليــة
ٔ
بالثقـة والموضــوعية وبصـحة القيــاس ،فتكـون خاليــة مـن اي
ٔ
دليل او إشارة للتحيز والذاتية.
وإليص ــال نت ــائج القي ــاس إل ــى مس ــتخدمي الق ــوائم المالي ــة بالطريق ــة
المناس ــبة والس ــليمة للقي ــاس ،م ــع احتـ ـرام جمي ــع المب ــادئ والفرض ــيات
ٔ
المتعــارف عليهــا ،حتــى يتســنى لهــا اتخــاذ القـرار المناســب ،بــدا االهتمــام
بمعــايير موحــدة يمكــن االســتناد إليهــا ،ممــا دعــي إلــى التفكيــر فــي إعــداد
معايير محاسبية دولية.

 -Bمعايير المحاسبة الدولية
)International Accounting Standards (IAS
ٔ
ٔ
اصـ ــبح للمحاسـ ــبة فـ ــي هـ ــذا العصـ ــر دور ومكانـ ــة واهميـ ــة فـ ــي كـ ــل
ٔ
المجتمعات ،وخاصة في المجتمعات والـدول المتطـورة .فقـد افـردت لهـا
دراسات متخصصة في الجامعات والمـدارس والكليـات العلميـة لتـدريس
ٔ
ٔ
اصــولها وقواعــدها ونظرياتهــا .كمــا اسس ــت لهــا جمعيــات مهني ــة محلي ــة
تحــرص علــى تطــوير مســتوى الكـفــاءة والممارســة والســلوك المهنــي بــين
ٔ
ٔ
اعضائها ،وحماية سمعة المهنة سـواء فيمـا يتعلـق بالممارسـة المهنيـة او
الخدمة في مختلف المجاالت االقتصادية.
ٔ
وتختلــف تقنيــات المحاســبة عــن غيرهــا مــن التقنيــات مــن حيــث اصــولها
وقواع ــدها .فالمحاس ــبة عل ــم اص ــطالحي ،غرض ــه قي ــاس الوض ــع الم ــالي
ٔ
ونت ــائج العملي ــات للنش ــاط االقتص ــادي ف ــي إط ــار " االص ــول المحاس ــبية
المتعارف عليها ".
ٔ ٔ
وتعبير معايير او اصول المحاسبة المتعارف عليهـا ،تعبيـر فنـي مصـطلح
ٔ
علي ــه عن ــد المحاس ــبين يش ــمل ك ــل م ــا ه ــو متف ــق عل ــى ان ــه مقب ــول ف ــي
ٔ
الممارســة المحاســبية المتبعــة فــي زمــن معــين .وإلــى امــد قريــب ،كانــت
الخب ـ ــرة والع ـ ــادة والض ـ ــرورة العلمي ـ ــة ،ه ـ ــي الت ـ ــي تق ـ ــرر ن ـ ــوع المعالج ـ ــة
ٔ
للمشـ ـ ــاكل التـ ـ ــي تط ـ ـ ـرا علـ ـ ــى هـ ـ ــذه الممارسـ ـ ــة .وقـ ـ ــد تبنـ ـ ــت الشـ ـ ــركات
ٔ
والمؤسســات هــذه المعــايير ،غيــر ان هــذا التبنــي لــم يكــن ليصــل محــل
ٔ
إجمــاع .ولــم يكــن ،حينهــا ،علــى المحاســبيين والمـراجعين او المــدققين
سـ ــوى إق ـ ـرار الطـ ــرق والمعالجـ ــة المحاسـ ــبية المطبقـ ــة مـ ــن طـ ــرف هـ ــذه
الشركات.
ولقــد ســاهمت هيــﯫت وجمعي ــات مهني ــة ته ــتم بالممارس ــة المحاس ــبية،
ٔ
ٔ
فضال عن هيﯫت علميـة اكاديميـة ،كالجمعيـة االمريكيـة للمحاسـبة)،(٢٢
ٔ
في تطوير وإرساء قواعد ومعايير اكـثر انسجاما وتوفيقا وموضوعية .فمنـذ
بدايــة الس ــتينيات ،ط ــرح المهتم ــون بالش ــؤون المالي ــة واالقتص ــادية ف ــي
ال ــدول الص ــناعية تس ــاؤالت عدي ــدة ح ــول دور المحاس ــبة ف ــي النش ــاط
االقتصــادي ودور المحاســبين فــي المجتمــع ككــل .ونشــطت الجمعيــات
والمعاهــد المحاســبية المهنيــة فــي هــذه الــدول ،وتشــكلت لجــان خاصــة
م ــن ذوي العل ــم والخب ــرة للبح ــث وتحدي ــد ووضــع قواع ــد عامــة ومع ــايير
ٔ
ٔ
محاسبة تكـون اساس ًـا لالحكـام المحاسـبية المتفرقـة .فقـام علمـاء وخبـراء
فـ ــي المحاس ـ ــبة بدراس ـ ــات محاسـ ــبية مقارنـ ــة ب ـ ــين البلـ ــدان الص ـ ــناعية،
لالستفادة من الخبرات المتوفرة فيها.
ولم يكن وضع معايير عامة تحكـم مهنـة المحاسـبة ٔامـ ًرا كمـا يبـدو سـهالً،
وبق ــي التوفيــق صـ ً
ـعبا ب ــين المعالجــات المحاس ــبية الموجــودة المتباين ــة
والمتضاربةٔ ،ا ً
حيانا ،في هذه البلدان .ونظار للحاجة إلى معايير عالميـة
ٔ
ٔ
محاسبية موحدة تكون اساس ًـا لتحديـد وقيـاس االحـداث الماليـة للوحـدة
االقتص ــادية ،وإيص ــال نت ــائج القي ــاس إل ــى مس ــتخدمي الق ــوائم المالي ــة
بالطريق ــة المناس ــبة والس ــليمة للقي ــاس حت ــى يتس ــنى له ــا إتخ ــاذ الق ـ ـرار
المناس ـ ــب ،ب ـ ـ ٔـدا اإلهتم ـ ــام بمع ـ ــايير المحاس ـ ــبة الدولي ـ ــة ف ـ ــي ب ـ ــدايات
ٔ
ٔ
السبعينيات من القرن الماضي وذلك السباب عديدة اهمها:
ٔ
 زيادة في حجم المعامالت التجارية بين شركات االعمال الدولية. تضاعف االستثمارات بين مختلف الدول. تضاعف التضخم على المستوى الدولي.ٔ
 الحاج ــة للعم ــالت االجنبي ــة وتحدي ــد س ــعر التب ــادل ب ــيندول العالم والشركات الدولية.

א
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دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 ظهور المنظمات المحاسبية والدوليـة فـي عمليـة إشـراكها فـي المحاسـبةالدولية.
ٔ
ٔ
ٔ
ولهــذه االســباب وغيرهــا بــدا االهتمــام بالمحاســبة الدوليــة التــي بــدات
ٔ
بدراسة الفرضيات والمفـاهيم واالسـس والقواعـد المحاسـبية المطبقـة فـي
ٔ
ٔ
الــدول المختلفــة والتحــري عــن اســباب اختالفهــا .ثــم بــدا التنســيق ،بعــد
ٔ
ذلك ،بين الدول المختلفة والهيﯫت المعنية بالتاسيس للمعايير.
والمعيار فـي اللغـة هـو النمـوذج  ،Standardيقـاس علـى ضـوئه وزن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
االشــياء او طولهــا او درجــة جودتهــا .امــا فــي المحاســبة فتعنــي القاعــدة
ٔ
ٔ
المحاســبية ،و يقصــد بهــا المرشــد االساســي لقيــاس العمليــات واالحــداث
ٔ
والظروف التي تؤثر على المركز المالي للوحدة االقتصادية ونتائج اعمالها
وإيص ــال المعلوم ــات إل ــى المس ــتفيدين م ــن ه ــذه المعلوم ــات .فالمعي ــار
المحاســبي بهــذا المعنــى يتعلــق عــادة بعنصــر محــدد مــن عناصــر القــوائم
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الماليــة او بنــوع معــين مــن انــواع العمليــات او االحــداث او الظــروف التــي
ٔ
تـ ــؤثر علـ ــى المركـ ــز المـ ــالي للوحـ ــدة االقتصـ ــادية ونتـ ــائج اعمالهـ ــا ،مثـ ــل
ٔ
ٔ
االصول الثابتة ،البضاعة او غيرها .
وقــد عرفــت لجنــة القواعــد الدوليــة التابعــة للهيئــة الدوليــة للمعــاير
ٔ
المحاسبية القاعدة المحاسبية بانها قواعد إرشـادية يرجـع إليهـا المهنيـون
ٔ
لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم ،ولكنها ال تلغي الحكمة او االجتهاد
ٔ
ٔا ً
بدا ،كما انها وصـف مهنـي رفيـع المسـتوى للممارسـات المهنيـة المقبولـة
ٔ
قبـ ــوال عامـ ـ ًـا ،كمـ ــا تهـ ــدف إلـ ــى تقليـ ــل درجـ ــة اإلخـ ــتالف فـ ــي التعبيـ ــر او
الممارس ــة ف ــي الظ ــروف المتش ــابهة ،وتعتم ــد كإط ــار ع ــام لتقي ــيم نوعي ــة
وكـفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية).(٢٣
ٔ
تاسســت لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة ) (IASCفــي  ٢٩جــوان -
يونيو ١٩٧٣ -على يد الهيﯫت المهنية المحاسبية الرائـدة فـي عشـر دول
ٔ
ٔ
وهي :الواليات المتحدة االمريكية ،المملكة المتحدة ،اسـتراليا ،وكنـدا،
ٔ
فرنسا ،المانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ،ايرلندا .وتمثل اللجنـة فـي
ٔ
ٔ
الوقت الحاضر اكـثر من  ١٠٠جمعية محاسبية مهنيـة مـن اكـثـر مـن ٨٠
دولــة .وهــي هيئــة مســتقلة عهــدت إليهــا مســؤولية وســلطة إصــدار معــايير
ٔ ٔ
محاسبية دولية .اما اهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية الرئيسة فهي:
ٔ
 -١تط ـ ــوير وتعزي ـ ــز تقني ـ ــة محاس ـ ــبية مترابط ـ ــة وذات اص ـ ــول منس ـ ــقة
ومعروفة ومحددة.
 -٢ص ــياغة ونش ــر المع ــايير المحاس ــبية الت ــي ينبغ ــي مراعاته ــا لم ــا في ــه
المصــلحة العامــة عنــد عــرض البيانــات الماليــة والســعي لجعلهــا مقبولــة
ومعموال بها على المستوى الدولي.
ٔ
 -٣العمــل علــى تحســين االنظمــة والمبــادئ المحاســبية لعــرض البيانــات
ٔ
ٔ
المالي ــة والس ــعي إلقن ــاع الحكوم ــات واس ــواق الم ــال و االوراق المالي ــة
ٔ
واالوساط التجارية والدولية لتطبيق هذه المبادئ.
 -٤توثيــق العالقــة والتعــاون بينهــا وبــين االتحــادات المهنيــة المحاســبية
الوطني ــة والدولي ــة كاإلتح ــاد ال ــدولي للمحاس ــبين ) (IFACو الهي ــﯫت
ٔ
ٔ
الدوليـ ــة التـ ــي تمثـ ــل المؤسسـ ــات الماليـ ــة ،واسـ ــوق االوراق الماليـ ــة،
ٔ
والمنظمــات االمميــة التــي تهــتم بالماليــة والمحاســبة ،ومنظمــة التعــاون
والتنمية االقتصادية والبنك الدولي.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
بعــد هــذه اإلطال لــة الســريعة والمختصــرة علــى المراحــل التــي مــرت
ٔ
عليه ــا الممارس ــة المحاس ــبية ،نس ــتنتج ان المحاس ــبة ،كـفك ــرة وض ــرورة
ٔ
ٔ
حسـ ــابية واداة تذكيريـ ــة لالحـ ــداث التجاريـ ــة والحفـ ــاظ علـ ــى ممتلكـ ــات

ٔ
االشــخاص والممتلكــات بــالتوثيق والتســجيل والتقريــر ،لــم يــتم إبــداعها
ٔ
في زمن معين وفي تـاريخ او فـي حضـارة بعينهـا ،بـل تطـورت ونمـت عبـر
ٔ
مختلف االزمان والحضارات اإلنسانية.
ٔ
وال يمكــن للتــاريخ ان ينفــي دور إمــارة صــقلية وإمــارة فلورنســا وإمــارة
ٔ
فينيســيا فــي إيطاليــا فــي بــدايات النهضــة العلميــة والفكريــة الوروبــا فــي
ٔ
نشــوء وتنميــة وتطــوير فكــرة وقاعــدة القيــد المــزدوج التــي اسســت للتقنيــة
ٔ
والعلــوم المحاســبية الحديثــة .غيــر ان العدالــة التاريخيــة تقتضــي كــذلك
ٔ
ذكر جميع من كان له إسهام في اي مجال معرفي معـين .ومـن هنـا عرفنـا
ٔ
ان الممارسـ ـ ــة المحاسـ ـ ــبية كانـ ـ ــت ،وفـ ـ ــي كـ ـ ــل الحضـ ـ ــارات وبمختلـ ـ ــف
ٔ
وطرق ٔ
ادائها واهدافها ،حاضرة في كل زمان ومكان.
مسمياتها
ٔ
ولــم تكــن اوروبــا وإيطاليــا وإماراتهــا المزدهــرة فــي القــرن الثالــث عشــر
والرابع عشر الميالدي لتصل إلى ما وصلت إليـه مـن ازدهـار ورقـي مـادي
ً
وخاصة في مجـال الممارسـة المحاسـبية ،لـوال اتصـالها بالـدول
ومعرفي،
ٔ
العربيــة واإلســالمية ،ايــن كانــت العلــوم والمعــارف فــي هــذه الحضــارة،
ٔ
ومنها كما راينا ،العلوم الحسابية والمحاسبية المتطـورة فـي زمنهـا ،تشـع
نو ًرا لجميع المعمورة.
ٔ
لقــد كــان لفكــرة القيــد المــزدوج ٔاكبــر االثــر علــى تطــور ونمــو الممارســة
ٔ
ٔ ٔ
المحاسبية الحديثة .فبعد ان بدا المهتمون والكـتاب في المراحـل االولـى
ٓ
بتوصـ ــيف اليـ ــة القيـ ــد المـ ــزدوج والميكانيكيـ ــة التـ ــي ينبنـ ــي عليهـ ــا ،راح
ٔ
غيــرهم ،بعــد ذلــك ،يتحــول إلــى خلفيــة القيــد المــزدوج .وضــلت االفكــار
والعلــوم المحاســبية تنمــو وتتطــور عبــر الــزمن ،بـ ً
ـدءا بإضــفاء الشخصــية
ٔ
ٔ
المعنويــة علــى كــل الحســابات والعمليــات ،إلــى ان نشــات فكــرة حقــوق
ٔ
الملكيــة .واخي ـ ًرا ،وبعــد قيــام ش ــركات المســاهمة المبنيــة علــى انفص ــال
ملكيتهــا عــن اإلدارة المســيرة ،وتعــددت مصــادر التمويــل ،نمــت فرضــية
الوحـ ـ ــدة المحاسـ ـ ــبية والشخصـ ـ ــية المعنويـ ـ ــة والمسـ ـ ــتقلة عـ ـ ــن نشـ ـ ــاط
ٔ
المســاهمين فيهــا ،فاصــبحت معادلــة الميزانيــة الرئيســية تمثــل تعــادل
ٔ
االصول مع الخصوم ،بصرف النظر عن مكوناتها.
إن البنــاء الفكــري و الخلفيــة المنطقيــة للمحاســبة والقــوائم الماليــة،
ٔ
ٔ ٔ
ســواء ســميت فرضــية  Assumptionاو اساسـ ًـا  Foundationاو غيرهــا
من المصطلحات ،هي عبارة عن مقدمات علمية تتمثل في مجموعـة مـن
ٔ
الحقــائق المعروفــة بالفعــل ،او تمثــل نتــائج بحــث مقبولــة عمومــا لتصــبح
متع ــارف عليه ــا ،بحي ــث تس ــاعد عل ــى تفس ــير وتحلي ــل المب ــادئ العلمي ــة
ٔ
المطبقة في الحياة العملية او تساعد على تطويرها وتحسينها.
ً
وعموما يمكن تقسيم الفرضـيات المحاسـبية إلـى نـوعين رئيسـيين تنـدرج
منها عدة فرضيات فرعية.
 فرضيات تتعلق بوجود الوحدة المحاسبية نفسها. فرض ــيات تتعل ــق بوج ــود مجموع ــة م ــن العملي ــات المالي ــة المتبادل ــةداخلها ومع غيرها.
وقــد تطــورت الفرضــيات المحاســبية منــذ منتصــف القــرن الســادس عشــر
وشــكلت نقطــة بدايــة للوصــول إلــى المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا
ٔ
والمقبولــة قبـ ً
ـوال عامـ ًـا ،والتــي اص ــبحت فــي نف ــس الوقــت دع ــائم ترتكــز
عليها النظرية المحاسبية الحديثة.
ٔ
لقــد ٔاصــبحت تقنيــة ومهنــة المحاســبة كغيرهــا مــن التقنيــات االخــرى
ٔ
ترتكــز علــى معــايير ومبــادئ وممارســة واخالقيــات متعــارف عليهــا دوليـ ًـا،
حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة ،والتقيد بهـا للحـد
من االجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.
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ٔ
إن اإلطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة المعاصــرة يتكــون مــن اهــداف
التقرير المالي والخصـائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية ومـن مفـاهيم
وعناصـر القــوائم الماليـة .فالفرضــيات المحاسـبية هــي المسـلمات الفكريــة
التي يعتمد عليها علم المحاسبةً ،
وبناء عليها وعلى درجة الثقـة فيهـا يـتم
ٔ
التوص ــل إل ــى المب ــادئ المحاس ــبية ،والت ــي ب ــدورها بات ــت احكام ــا عام ــة
ٔ ٔ
يعتمــد عليهــا لالختيــار فيمــا بــين بــدائل التطبيــق العملــي ،اي انهــا تمثــل
ٔ
ٔ
المرجــع الــذي ُيحــتكم إليــه لحســم اي خــالف قــد ينشــا فــي ميــدان العلــوم
المحاسبية.
ٔ
إن ص ــالحية اي نظري ــة مرتبط ــة بص ــالحية فرض ــياتها الت ــي تتح ــدد
ٔ
بمـ ــدى فاعليتهـ ــا فـ ــي مواجهـ ــة مشـ ــاكل الواقـ ــع ،اي اليـ ــوم والمسـ ــتقبل
القريب .ولذلك فهي لم ولن تكون ثابتة ،وهي ً
دائما في انتظار نظريـات
ٔ
ٔافض ــل تح ــل محله ــا ف ــي المس ــتقبل حس ــب ظ ــروف الح ــال ،الن البيئ ــة
ٔ ٔ
ٔ
المحاســبية ،كمــا نعلــم ،تــاثر تــاثي ًرا مباشـ ًرا علــى اهــداف المحاســبة وعلــى
المبادئ والقواعد التي يمكن استخالصها منها.

 - ١٦نفس المرجع  ،ص ١٣٤
 - ١٧نفس المرجع  ،ص ١٣٤
Of Investment, 1906 / H.R.Hatfield, Modern Accounting, ,1909 /
R.B.Kester.Acconting Theory
18- The Accountancy C.E. Sprague, And Practice,1917
19- A.C. Littleton ,Acconting Evolution To 1900,New York,
American Institute Publishing Co,1933, Pp 193- 200, In
Hendriksen.Op, Cit.
 -٢٠دراسات في تطور الفكر المحاسبي ،مرجع سابق ،ص١٣٧
ٔ
 -٢١عبد ﷲ محمد الفيصل ،المحاسبة .مبادئها ٔواسسها ،الجزء االول ،الطبعة
الثانية ،١٩٩٣ ،دار الخريجي للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة
السعوديةً ،
ابتداء من ص  ٤وبتصرف.
ٔ
 Accounting American Association (AAA) - ٢٢وهي هيئة علمية اكاديمية
تهتم بالمحاسبة من الناحية التنظيرية وكانت تسمى من قبل جمعية مدرسي
ٔ
المحاسبة االمريكية.
23 - Iasc, site web

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
ٔ
 عبــد ﷲ محمــد الفيصــل ،المحاســبة .مبادئهــا ٔواسســها ،الجــزء االول ،الطبعــة
الثاني ــة ،١٩٩٣ ،دار الخريج ــي للنش ــر والتوزي ــع ،الري ــاض ،المملك ــة العربي ــة
السعودية.
 دراســات فــي تطــور الفكــر المحاســبي ،عبــد الحــي مرعــي ومحمــد ســمير صــبان،
الدار الجامعية.١٩٩٠ ،
 مــاكليش جــون ،مــن الحضــارات القديمــة حتــى عصــر الكمبيــوتر ،ترجمــة خضــر
ٔ
االحمد وموفق دعبول ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ٢٥١الكويت.
 رضــوان حلــوة حنــان ،بــدايات نشــوء علــم المحاســبة فــي إيطاليــا ،مجلــة المجمــع
العربي للمحاسبيين القانونيين ،العدد .١١٧
 س ــامر مظه ــر قطنقج ــي ،دور الحض ــارة اإلس ــالمية ف ــي تط ــوير ٔادوات المحاس ــبة
).(www.Katankji.com
 الهيئة السعودية للمحاسبيين المهنيين ).(www.socpa.org.sa
 هيئة معايير المحاسبية الدولية ).(www.iasb.org
 Eldon. S. Hendrickson. Accounting Theory, Homewood. Ill.
Richard D. Irving, 1965
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1 -Luca Pacioli , Essumma de arithmetica geometria proportion et
proportionalita
مراجعة عامة في الحساب ،الجبر ،الهندسة ،والنسبة والتناسب -و الكـتاب
مخصص ٔاصال للرياضيات ،يحتوي في قسم منه على وصف إمساك الدفاتر على
ٔاساس القيد المزدوج.
ٔ
 - ٢كانت تسمى في الحضارة اإلسالمية بكـتابة االموال وعلم الكسب ومسميات
عديدة ٔاخرى
ٔ
 -٣األرقام الهندية ،۰۱۲۳٣۵۲۷۸۹ :االرقام الهندية المنقحة )العربية(٢ ١ ٠ :
ٔ
 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣حيث تحسب القيمة حسب مراتب االرقام.
 -٤الخوارزمي :عالم الرياضيات والفلسفة وعلوم ٔاخرى  ١٣٢ -٦٠هـ – - ٦٩٠
٧٥٠م
 - ٥السعر = عدد الوحدات بالكمية × عدد الوحدات بالمال
 - ٦سامر مظهر قطنقجي ،دور الحضارة اإلسالمية في تطوير ٔادوات
المحاسبة .www.katankji.com
 - ٧تم استخدام طرق مختلفة لمسك الدفاتر منذ سنة ٢٣٠٠ق م بداية
بالسمرائيين الذين استخدموا ٔاقراص الطين التي نقشوا عليها البيانات
ٔ
وجففوها تحت ٔاشعة الشمس ،ثم الرومانيين ٔاستخدموا االخشاب المغطاة
بالشمع ،ثم المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا ورق البردي
للتسجيل .واستبدل القماش والجلد بالورق في العصر اإلسالمي.
 - ٨د.رضوان حلوة حنان ،بدايات نشوء علم المحاسبة في إيطاليا ،مجلة المجمع
العربي للمحاسبيين القانونيين ،الكويت العدد ١١٧
 -٩ماكليش جون ،من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر ،ترجمة خضر
ٔ
االحمد وموفق دعبول ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد٢٥١
ٔ
 -١٠مثال :لكـتابة الرقم  ١٧باالرقام العربية تكـتب  XVIIبالحروف الرومانية
 -١١د.رضوان حلوة حنان ،مرجع سابق
12- Eldon. S. Hendrickson. Accounting Theory,
Homewood.Ill.Richard D.Irving,1965,pp 18-19
من كـتاب دراسات في تطور الفكر المحاسبي ،عبد الحي مرعي ومحمد سمير
صبان ،الدار الجامعية ،مصر ١٩٩٠ ،ص ١٣١
 -١٣دراسات في تطور الفكر المحاسبي ،عبد الحي مرعي ومحمد سمير صبان،
الدار الجامعية  ،مصر ،١٩٩٠ ،ص .١٤٠-١٣٢
 -١٤نفس المرجع  ،ص ١٣٣
 -١٥نفس المرجع  ،ص ١٣٣
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ﻣﻠﺨﺺ

تح ــاول ه ــذه المقال ــة تتب ــع م ــدى حض ــور التغذي ــة الس ــمكية عن ــد
المغاربة في العصر الوسيط ،وهل كـان المغاربـة بجميـع فـﯫتهم يقبلـون
ٔ ٔ ٔ
ٔ
علــى تنــاول االســماك؟ ام ان االمــر كــان مرتبطــا بســكان الســواحل؟ ومــا
ٔ
ٔ
هي اشهر االطباق التي كانت تعد بها الوجبات السمكية؟
ﻣﻘﺪﻣﺔ

ٔ
مـ ــا ت ـ ـزال القلـ ــة تطبـ ــع بش ــكل حـ ــاد االبحـ ــاث فـ ــي مجـ ــال التغذيـ ــة
ٔ ٔ
بــالمغرب الوســيط ،وان اغلــب الدراســات التــي حاولــت الحفــر فــي بعــض
ظـواهر المجتمــع ،لــم تــول هــذا موضـوع إال اهتمامــا قلـ ً
ـيال ،ولــم تعمــل إال
ٔ
علـ ــى إثارتـ ــه دون البحـ ــث فيـ ــه او إماطـ ــة اللثـ ــام عـ ــن بعـ ــض السـ ــلوكات
ٔ
ٔ
الغذائي ــة الت ــي تمي ــزت به ــا االس ــر المغربي ــة الوس ــيطية .ونعتق ــد ان ش ــح
المــادة الــذي ميــز المصــادر الوســيطية فــي هــذا الصــدد ربمــا حــال دون
ٔ
ذلك ،إال اننـا ال نعـدم بعـض المحـاوالت الرائـدة التـي حاولـت البحـث فـي
ه ــذا الجان ــب (١)،مب ــرزة بع ــض الع ــادات الت ــي مي ــزت المائ ــدة المغربي ــة
الوسيطية.
وعل ــى ه ــديها س ــنحاول البح ــث ف ــي ه ــذا الموض ــوع ،مرك ــزين ك ــل
ٔ
التركي ــز عل ــى م ــدى حض ــور الس ــمك –الح ــوت -ض ــمن االنظم ــة الغذائي ــة
ٔ
المغربية متسائلين إلى اي حد كان المغاربة يقبلون علـى تنـاول السـمك
ٓ
ٔ
سواء في المنـاطق السـاحلية او الداخليـة؟ وكيـف كـان يـتم تهيـئ مادبـه؟
ٔ
ٔ
ومــا هــي انــواع االطبــاق الســمكية المشــهورة فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف كــان
ٔ
ٔ
يتم نقله ً
بعيدا عن السـاحل؟ وهـل كـان تنـاول االسـماك غـذاء رئيسـيا ام
تكميليا بالنسبة لساكنة المغرب الوسيط؟
ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﲰﺎﻙ

د .اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻗﺪوري

ٓ
شعبة التاريخ – كلية االداب
جامعة وجدة
وجدة – المملكة المغربية

taharkaddouri@hotmail.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
الطــاهر قــدوري ،الســمك والتغذيــة فــي المغــرب الوســيط-.
دوري ــة ك ــان التاريخي ــة -.الع ــدد العاش ــر؛ ديس ــمبر.٢٠١٠
ص(www.historicalkan.co.nr) .٦٥ – ٥٩

ٔ
قبل اإلجابـة عـن هـذه التسـاؤالت ارتاينـا استحضـار الموقـف الفقهـي
ٔ
ٔ
ٔ
وبعـ ــض االحكـ ــام التـ ــي اصـ ــدرها بعـ ــض الفقهـ ــاء حـ ــول تنـ ــاول االغذيـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
السـمكية ،وهـي امـور نعتقـد انهــا ضـرورية لفهـم إقبـال او عـزوف المجتمــع
اإلســالمي علــى إســتهالك هــذا المنتــوج البحــري ،ونشــير إلــى توفرنــا فــي
ٔ
ٓ ٔ
االدب الــديني علــى نصــوص قرانيــة واحاديــث صــريحة فــي هــذا البــاب إال
ٔ ٔ
انه ــا اث ــارت اختالف ــا كبي ـ ًرا ب ــين الفقهــاء والمح ــدثين ف ــي مس ــتويات فه ــم
النص وإنزاله منزلة التطبيق.
جاء فـي سـورة المائـدة ٓااليـة )ُٔ " (٩٨ا ِح َّـل َل ُك ْـم َص ْـي ُد ْال َب ْحـر َو َط َع ُامـهُ
ْ
ِ ْ
َم َت ًاعــا َّل ُكـ ْـم َو ِل َّ
لسـ َّـيا َر ِة َو ُحـ ّ ِـر َم َع َلـ ْـي ُك ْم َصـ ْـي ُد ال َبـ ّ ِـر َمــا ُد ْمـ ُـت ْم ُح ُر ًمــا َو َّات ُقــوا ّاللـ َـه
َّ
ٓ
َّال ِذ َي ِإ َل ْي ِه ُت ْح َش ُر َ
ون" ،وقال تعالى في سورة النحل االية )ُ " (١٤ه َو ال ِذي
ْ
َس َّخ َر ال َب ْح َر ِل َت ْٔا ُك ُل ْوا ِم ْن ُه َل ْح ًما َط ِر ًّيا َو َت ْس َـت ْخ ِر ُج ْوا ِم ْن ُـه ِح ْل َي ًـة َت ْل َب ُس َـون َها َو َت َـرى
َ
ْ
َّ
ْال ُف ْل َك َم َو ِاخ َر ِف ِيه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمن َف ْضـ ِل ِه َول َعل ُك ْـم َت ْش ُـك ُر َ
ون" .فـإذا كـان ورود
ٓ ٔ
االيـ ــة االولـ ــى تبيانـ ــا لمـ ــا يمكـ ــن للمحـ ــرمين مـ ــن الحجـ ــاج قنصـ ــه وق ـ ــت
ٓ
إح ـرامهم ،فــإن االيــة الثانيــة جــاءت بــبعض التفصــيل لتفــرق بينمــا كــان
يســتخرج مــن البحــر لغــرض الغــذاء ومــا كــان يجلــب منــه بغــرض الزينــة
ٔ
ٔ
والتجميل ،مثل االصداف واالحجار الكريمة واللؤلؤ.
ٔ
وفــي الســنة النبويــة نجــد العديــد مــن االحاديــث التــي تعرضــت لمــا
ٔ
يس ـ ــتخرج م ـ ــن البح ـ ــر ،فع ـ ــن عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن عم ـ ــر ان رس ـ ــول ﷲ )ص(
ٔ
ٔ ٔ
قال":احلت لنا ميتتـان الحـوت والجـراد") (٢وعـن سـعيد بـن سـلمة ان ابـا
هريرة قال ،قال رسول ﷲ )ص( :البحر الطهور ماؤه الحل ميتته").(٣
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ٔ
م ــن خ ــالل مجموع ــة م ــن اإلش ــارات الت ــي نت ــوفر عليه ــا يتض ــح ان
المغاربــة مــن ســكان الســواحل خاصــة وبعــض المنــاطق الداخليــة كــانوا
ٔ
ٔ
يقبلــون علــى تنــاول االســماك بطريقــة مختلفــة ،وإن كنــا نســجل ان هــذا
اإلقبال كان متفاوتا بين المناطق الساحلية وبين المناطق البعيـدة عنهـا
نســبيا ،ونلمــس االخــتالف ذاتــه بــين المنــاطق الســاحلية نفســها والتــي
كانت لهـا عـادات وتقاليـد وثقافـة اسـتهالكية خاصـة فيمـا يتعلـق بـالثروة
الســمكية ،فــإذا كانــت بعــض منــاطق الغــرب اإلســالمي قــد تعاملــت مــع
ٔ
السمك كغذاء مكمل مثـل سـبتة وسـال ومـدن سـاحلية اخـرى ،فـإن مـدنا
ٔ
بحريـ ــة اخـ ــرى كـ ــان تنـ ــاول السـ ــمك فيهـ ــا غـ ــذاء رئيس ــيا ،فهـ ــذه مدينـ ــة
ٔ
تغســة) (١٨كــان الغــذاء الرئيســي لســاكنتها – فق ـراء واغنيــاء -ينحصــر فــي
ٔ
خبــز الشــعير والبصــل والســردين ،وحســب شــهادة الــوزان الــذي اقــام فــي
ٔ
ٔ
المدينـ ــة ثالثـ ــة ايـ ــام سـ ــجل "ان رائحـ ــة السـ ــردين تفـ ــوح مـ ــن الجـ ــدران
ٔ
واالزقة").(١٩
ٔ
لكــن رغــم الــتحفظ الــذي يمكــن ان نبديــه بخصــوص روايــة الــوزان
ٔ
التي ال تغطـي كـل المرحلـة التـي نحـن مقيـدون بهـا إال انهـا يمكـن اتخـذها
شـ ــهادة عل ـ ـى مـ ــدى غلبـ ــة السـ ــمك فـ ــي تغذيـ ــة سـ ــاكنة بعـ ــض المنـ ــاطق
الساحلية ،اقتناعا منا بعدم تغير العادات الغذائية إال ً
قليال.
إن إقب ـ ــال س ـ ــكان الس ـ ــواحل المتوس ـ ــطية عل ـ ــى تن ـ ــاول الس ـ ــمك،
بش ــهادة العدي ــد م ــن الجغ ـ ـرافيين والم ــؤرخين ك ــان إقب ــاال هام ــا ،فه ــذا
ٔ
صــاحب االستبصــار يــورد شــهادة فــي غايــة االهمي ـة حــول تنــاول ســكان
ٔ
ســواحل إفريقيــة للســمك وخاصــة ســكان قــابس الــذين اشــاد بنظــامهم
ٔ
الغ ــذائي فق ــال":إن ــه م ــا اجتم ــع ف ــي مائ ــدة رج ــل ثالث ــة اش ــياء متض ــادة
المواضــع إال فــي مائــدة مــن يســكن قــابس ،يجتمــع فيهــا الحــوت الطــري،
ولحم الغزال الطري ،والرطب الجني").(٢٠
ٔ
كان إعداد السمك وتناوله يـتم فـي محـالت خاصـة ،باالسـواق التـي
ٔ ٔ
ٔ
يختلــف النــاس إليهــا ،ويج ــدون فــي اطباق ــه خي ــر اكلــة اعــدت م ــن قبــل
طباخين ماهرين قد احترفوا هذه المهنة مدة طويلة ،ونلمس من خـالل
ٔ ٔ
مــا اورده احمــد بــن عبــد الــرؤوف فــي مصــنفه نوعــا مــن التجــاوز الــذي كــان
ٔ
)(٢١
يقع فيه "القالوون"  ،وهو ما نبه إليه المحتسب لياخـذ حـذره مـنهم،
ويمــنعهم مــن عــدم المتــاجرة إال فــي الطــري مــن الســمك وال يطبخــوا إال
الجيــد منــه ،ويلــزمهم بعــدم خلــط البائــت مــن الســمك بــالطري) ،(٢٢كمــا
ٔ
يحظــر علــيهم تملــيح البائــت منــه الن فــي ذلــك مضــرة بالمســتهلكين ،فــال
يملح ــون إال طري ــه ،ويح ــثهم عل ــى تنظيف ــه وتنقيت ــه ) .(٢٣وإذا اس ــتعمال
الزي ــت الجدي ــدة "وال يقل ــوه بزي ــت رديء ويجتنب ــوه وينه ــون ع ــن كـث ــرة
الدقيق الذي يلث فيه الحوت عند القلي").(٢٤
وينهــى"القالويــن" علــى عــدم غمــس الحــوت المقلــي فــي المــاء والملــح
ٔ
ٔ
بمــا يعــرف ب ـ"الشــرمولة" بغيــة تزيينــه فــي اعــين النــاظرين الن ذلــك وإن
كان يلقى استحسـانا مـن قبـل المسـتهلك الـذي يجمـل فـي نـاظره السـمك
ٔ
المقل ــي ،غي ــر ان ذل ــك ق ــد يتح ــول إل ــى ت ــدليس علي ــه بم ــا تس ــببه ه ــذه
)(٢٥
الشرمولة من إثقال السمك في الميزان.
وباإلضــافة إلــى كــل هــذه النــواهي التــي وجــب تــذكير بــائعي الســمك
بها ،فإنه حرصا منه على نظافة السوق ككل ،يعـين لهـؤالء مكانـا خاصـا
ٔ
ٔ
يتعــاطون فيــه لمهنــتهم ،الن اخــتالطهم ببــاقي الح ــرف او المح ــالت قــد
ٔ
يسبب إزعاجا وضـررا للمـارة و لبـاقي التجـار الـذين يتـاذون بتلـك الـروائح
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ٔ
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
إال ان ه ــذه االي ــات القراني ــة واالحادي ـث النبوي ــة اث ــارت اختالف ــات
عديــدة بــين المفســرين بصــدد مــا يســتخرج مــن البحــر مــن ٔاحيــاء ٔاخــرى
ٔ
ٔ
ٔ
دون الســمك وانواعــه مثــل دواب البحــر التــي لهــا اســماء او صــفات قريبــة
ٔ
ٔ
مــن الــدواب البريــة التــي حــرم اكلهــا وصــيدها .فالمالكيــة يؤكــدون ان مــا
ٔ
ٔ
ٔ
وجب اكله من مستخرجات البحر هو السمك وانواعه "واما محل الصـيد
ٔ
ٔ
ف ـ ــإنهم اجمع ـ ــوا عل ـ ــى ان محل ـ ــه م ـ ــن الحي ـ ــوان البح ـ ــري وه ـ ــو الس ـ ــمك
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واصنافه") (٤مما يدفع إلى االستنتاج ان االنـواع االخـرى مـن غيـر السـمك
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال يجــوز اكلهــا ولهــذا ايضــا كــان مالــك يكــره اكــل خنزيــر المــاء) ،(٥واســاس
ٓ
ٔ
ٔ
الكراهيــة عنــده هــو االســم الــذي اطلــق علــى هــذه الدابــة –الخنزيــر -امــا
ٔ
ٔ
ٔ
الشافعي فلم ير باسا مـن اكلـه) (٦وقـال الليـث "لـيس بميتـة البحـر بـاس،
ق ــال :ك ــذلك كل ــب الم ــاء وف ــرس الم ــاء وق ــال :ال يؤك ــل إنس ــان الم ــاء وال
خنزير الماء").(٧
ٔ
ٔ
إال ان الفقهاء اختلفوا في صيد واكل الحيوانات البرمائيـة،لكنهم مـالبثوا
ٔ
إال قلــيال حت ــى تج ــاوزوا المش ــكل واخ ــذوا بع ــين االعتب ــار غالبي ــة ع ــيش
ٔ
الحيــوان ،هــل هــو البــر فيحســب مــن حيوانــات البــر ،ام البحــر فيعــد مــن
ٔ
حيواناته ،ويرى مالك ان "كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صـيد
ٔ
البــر وإن قتلــه المحــرم فــداه") (٨وفصــل احــد الفقهــاء فــي هــذه الحيوانــات
ٔ
فــذكر "الضــفادع والســرطان والســالحف وان حرمتهــا ال خــالف فيهــا بــين
الحنفية والشافعية والمالكية").(٩
ٔ
ٔ
ٔ
ومــن جهــة اخــرى نــاقش الفقهــاء مســالة "ذكــاة" الســمكة ،إال انهــم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اجمعــوا علــى ان كــل االنــواع الســمكية الموجــودة فــي البحــر مــذكاة ،اي ال
يحتاج الصياد إلى إذكائها على غرار ما يفعل بالحيوانات البرية).(١٠
ووقــف الفقهــاء عنــد طريقــة اســتخراج الســمك ،وحــددوها فــي صــيده
ٔ
ٔ
ٔ
وانحســار البحــر عنــه وطفــوه علــى لجتــه او لفظــه ايــاه ؟ وال شــك ان هــذه
ٔ
ٔ
الحاالت االربع هي الحاالت التي يمكن من خاللها الحصول على االحياء
ٔ
ٔ
ٔ
البحرية ،وإذا كان صيد االسماك اليطرح اي مشكل ،فإن االمـر يختلـف
ٔ
عنــد الفقهــاء بخصــوص الحــاالت الــثالث االخــرى .فالــدارقطني) (١١يســتند
لحــديث مــروي عــن النبــي )ص( يبــيح فيــه مــا انحســر عنــه البحــر ولــم يــبح
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االصــناف االخــرى" :كلــوا مــا حســر عنــه البحــر ومــا القــاه ومــا وجــد ميتــا او
ٔ
ٔ
ٔ
طافيــا فــوق المــاء فــال تــاكلوه" إال ان الفقهــاء يؤكــدون ان طعــام البحــر كــل
ٔ
ٔ
ما قذفه البحر او طفا على سطحه او لفظه).(١٢
واستشهد الفقهاء بما وقع للصحابة الذين خرجـوا فـي سـرية ،تحـت
ٔ
إمرة ابي عبيدة بن الجراح ،فنال منهم الجوع الشيء العظيم ،ولـم يكـن
ٔ
لديهم من الزاد سوى جراب تمر ،فالقى البحـر إلـيهم بحـوت عظـيم ،ولـم
يختلف الصحابة في كونه ميتة بدليل رمى البحر به ولـم يصـطادوه ،غيـر
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
انهم اباحوا النفسهم اسـتهالك لحمـه اضـطرارا  ،فـاكلوا منـه لمـدة تتـراوح
ٔ
بـين الشــهر) ،(١٣ونصــف الشـهر حســب روايــة اخـرى) ،(١٤وكــانوا ثالثمائــة
رجل) (١٥ولما عادوا إلى المدينة وقصوا على الرسول )ص( مـا حـدث لهـم
ٔ
ل ــم ينك ــر فعله ــم ،وس ــالهم ش ــيﯫ م ــن لح ــم الح ــوت فن ــاولوه بعض ــا من ــه
ٔ
فاكله).(١٦
ٔ
فــإذا كــان الصــحابة قــد اكلــوا مــن الحــوت وهــم مضــطرون إلــى ذلــك
ٔ
لنفــاد زادهــم فكيــف نفســر إقــدام الرســول )ص( علــى اال كــل مــن الحــوت
ٔ
ٔ
وهو غير مضطر؟ وال نجد حول هذه المسالة من إجابة غير ما ذكـره احـد
ٔ
ٔ
الفقهاء حين قال ":لما اكـل النبـي )ص( غيـر مضـطر ]فإنـه بـين[ لهـم انـه
ٔ
ٔ
حالل مطلقا وبـالغ فـي البيـان باكلـه منـه النـه لـم يكـن مضـطرا ،فيسـتفاد
ٔ
منــه إباحــة ميتــة البحــر ســواء مــات بنفســه ام مــات باالصــطياد وهــو قــول
الجمهور").(١٧
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المنبعثة عن قلـي السـمك) .(٢٦والقـالوون ملزمـون بتنظيـف السـاحة التـي
يشــتغلون فيهــا "ويمنعــون عــن طــرح حــوت البحــر فــي المــاء العــذب فإنــه
يفسده").(٢٧
ٔ
وتجــدر اإلشــارة إلــى ان عمليــة بيــع الحــوت لــم تكــن تــتم دون إثــارة
ٔ
العديــد مــن المشــاكل بــين البــائع والمشــتري فــي حالــة اإلخــالل بــاعراف
ٔ
)(٢٨
البيع والشراء ،فمن خالل وقوفنا على إشارة اوردها صـاحب المعيـار
ٔ
تسـجل ان بعــض باعـة الســمك كــانوا يعمـدون إلــى خلـط كبيــره بصــغيره،
ٔ
ٔ
ٔ
فيضــعون االســماك الكبيــرة فــي االعلــى والصــغيرة فــي االســفل اســتغفاال
للزبــون الــذي م ــا إن يكـتش ــف العيــب حتــى يطالــب بإلغــاء البيــع ،وق ــد
ٔ
ٔ ٔ
انتقــل صــدى هــذه المعاملــة إلــى اإلفتــاء ،ف ـراى احــد الفقهــاء ان "مــا كــان
مــن ذلــك –الســمك -قريبــا بعضــه مــن بعــض لــم يــرد ،ومــا كــان مــن ذلــك
ٔ
بائنــا مثــل ان يجــد فــي قــاع العــدل الحــوت الــدون المخــالف للحــوت الــذي
ٔ
في اوله خالفا بينا فإن ذلك عيب يرد به").(٢٩
توض ــح ه ــذه اإلش ــارات وغيره ــا م ــدى إقب ــال المغارب ــة عل ــى تن ــاول
ٔ
الس ــمك ،خاص ــة ف ــي المن ــاطق الس ــاحلية المتضرس ــة كم ــا ه ــو الش ــان
بالنس ــبة لمدين ــة س ــبتة وس ــواحل الري ــف عموم ــا الت ــي تمي ــزت بافتقاره ــا
لضــاحية فالحيــه غنيــة ،فكانــت مدينــة ســبتة مــثال منفتحــة علــى البحــر
ٔ
ال ــذي ش ــكل عنصـ ـرا حيوي ــا س ــواء بالنس ــبة لتجارته ــا او بالنس ــبة لص ــيد
السمك الذي كان يدخل ضمن العادات الغذائية لساكنتها.
ٔ
امــا بالنســبة للمنــاطق الداخلي ـة فــال نعــدم نصوصــا وإشــارات تفيــد
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ايض ـ ًـا إقب ــال س ــاكنتها عل ــى اك ــل مختل ــف ان ــواع االس ــماك خاص ــة تل ــك
ٔ
ٔ
ٔ
المناطق التي كانـت تمـر منهـا انهـار فـاس وسـبو وابـي رقـراق وام الربيـع...
فتكونــت لــدى ســاكنة هــذه المنــاطق النهريــة عــادات وطرائــق خاصــة فــي
ٔ
التعامــل مــع الســمك ســواء مــن حيــث صــيده او إدخالــه ضــمن الوجبــات
الغذائية).(٣٠
ﻃﺮﻕ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﲰﺎﻙ
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إن استهالك السمك يبقى مرهونـا بمـدى صـالحيته ومحافظتـه علـى
جودتــه ،وهــذه الصــفات مــن الصــعب اإلبقــاء عليهــا وقتــا طــويال خــالل
ٔ
عملية نقل انواع السمك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخليـة،
لذلك ٔابدع السماكون من الطرائق ما ٔابقى على جودتها وقد ذكـر البكـري
ٔ
ان صيادي مدينة باجة الذين عرفوا بصيد سمك البـوري ،كـانوا يحملـون
لعبيد ﷲ الشـيعي بعـض مـا يصـطادونه مـن هـذا النـوع فـي العسـل)،(٣١
وقــد مكنــتهم هــذه التقنيــة مــن الحفــاظ علــى جــودة الســمك فيصــل عبيــد
ﷲ طريا لم يتغير طعمه .ويشير البكـري كـذلك إلـى تقنيـة غريبـة تعكـس
مــدى رغبــة الســكان فــي الحفــاظ علــى جــودة الســمك وتربيتهــا بعيــدا عــن
ٔ
ٔ
الموانئ التي كانت تعيش فيها ،فقد كان امـراء بنـي االغلـب يعمـدون إلـى
ٔ
تعبئة صهريجين بماء البحر ويملؤونهما بمختلـف االسـماك) ،(٣٢وإن كنـا
ٔ
ٔ
ٔ
ال نعــرف دواعــي إقــدام امـراء االغالبــة علــى اتخــاذ هــذه الطريقــة للحفــاظ او
ٓ
ٔ
ٔ
باالحرى لتربية االسماك ،فإنهم كانوا يريدون دون شك تنويع مادبهم.
ٔ
ٔ
وايــا كــان االمــر ،فــإن هــذه الطريقــة تكشــف عــن حــس وذوق خاصــين
ٔ
ٔ
ٔ
تولــدا عنــد امـراء االغالبــة ،وبشــكل اقــل عنــد ســاكنة المنــاطق الســاحلية
ٔ
التــي كانــت تعمــد إلــى اتخــاذ اســاليب مختلفــة تتــولى مــن خاللهــا الحفــاظ
ٔ
على جودة االسماك ،وباإلضافة إلى هذه التقنيـات كانـت تسـخر الـدواب
ٔ
ٔ
ٔ
لنقل احمال السمك من اماكن االصطياد إلى اماكن االسـتهالك ،وهـذه
ٔ
العملية كان يرجى منها السرعة حتى تحتفظ االسماك بجودتهـا ،بخـالف
لو تم نقلها بواسطة اإلنسان.

ٔ
ٔ
وفي مدينة فاس كـان صـيادو البـوري واالنـواع االخـرى يتولـون نقلهـا
ٔ
على ظهور الحمير) ،(٣٣ويفيدنا صاحب "كـتاب االستقصا") (٣٤ان جـوهرا
القائد العسـكري للجـيش الفـاطمي ،عنـدما قـدم إلـى بـالد المغـرب ووصـل
ٔ
ســاحل المحــيط "صــاد ســمكا وجعلــه فــي قــالل المــاء وارســله إلــى مــواله
ٔ
المعز" إال ان هذه اإلشارة رغم طرافتها تثير العديـد مـن التسـاؤالت حـول
ٔ
ٔ
انــواع االســماك التــي تــم نقلهــا إلــى تــونس ،ومــا الغــرض مــن ذلــك؟ ومــا
مغـ ــزى ذلـ ــك سياسـ ـ ًـيا ونحـ ــن نعلـ ــم بعـ ــد الشـ ــقة بـ ــين جنـ ــاحي الغـ ــرب
ٔ
ٔ
اإلسالمي؟ ثم هل كان يتم تغير الماء ام ال؟ وقـد اسـتنتج احـد البـاحثين
ٔ
ٔ
ان ه ــذا الس ــلوك ال ــذي اق ــدم علي ــه القائ ــد ج ــوهر ك ــان يه ــدف م ــن ورائ ــه
ٔ
ٔ
ٔ
التاكيد على وصوله الساحل االطلنتي ،كما ان الباحـث نفسـه ذهـب إلـى
القول بإمكانية تغيير الماء بحسب المسافة المقطوعة).(٣٥
ٔ
ٔ
ونميــل إلــى االعتقــاد ان هــذه االنــواع المحمولــة بهــذه الطريقــة ربمــا
ٔ
كانــت مــن االنــواع النــادرة غيــر المعروفــة فــي إفريقيــة ،وحملهــا إلــى المعــز
ٔ
كــان مــن بــاب إطالعــه علــى االشــياء النــادرة التــي وقــف عليهــا جنــده ،وهــو
ٔ
ٔامر كان ً
سائدا بين الملوك واالمراء وقتذاك ،وربمـا كـان الهـدف مـن وراء
ٔ
ٔ
ذلــك تربيتهــا فــي الصــهاريج التــي كــان قــد بناهــا امـراء بنــي االغلــب ،لكــن
ٔ
هــل فعــال وصــلت هــذه االنــواع الســمكية بهــذه الطريقــة حيــة إلــى تــونس؟
هــذا مــا ال نســتطيع اإلجابــة عنــه فــي ظــل غيــاب إشــارات مصــدرية تجلــي
الغموض عن هذه القضية.
ومجمل القول إن هذه التقنيات ،رغم بساطتها ،تعكـس فـي الفتـرة
الوســيطية درايــة وحســن معرفــة ســكان المغــرب بالمحافظــة مــدة طويلــة
ٔ
على طعامهم ،وكيـف انهـم سـخروا إمكانـاتهم الذاتيـة للحفـاظ علـى جـودة
ٔ
ٔ
االسماك المستهلكة ،وتبقى الطريقة اال كـثـر شـيوعا هـي تلـك التـي كانـت
تــتم بواســطة تصــبير وتجفيــف وتقديــد الســمك ،فمــا هــي ممي ـزات هــذه
ٔ
العمليات؟ وما هي االنواع السمكية التي كانت تطالها هذه العملية؟
ٔ
ٔ
اش ــارت العدي ــد م ــن االبح ــاث إل ــى ق ــدم عملي ــة التص ــبير عن ــد المغارب ــة
ٔ
وخاص ــة ف ــي المن ــاطق الممت ــدة ب ــين طنج ــة واللك ــوس) ،(٣٦وق ــد اك ــدت
ٔ
ٔ
ٔ
االبحــاث االثريــة التــي اجريــت فــي المنطقــة علــى وجــود صــناعة تصــبير
ٔ
السمك ) (٣٧تمتد على عشر مجموعات صـناعية قـدرت احواضـها ب ١٤٧
حوضا بسعة تصل إلى ١٠١٣م.(٣٨)٣
واستمرت هذه الصناعة طيلـة المرحلـة الوسـيطية ،لكـن رغـم تعـدد
النصوص واإلشارات التي تفيد شيوعها في العديد مـن الجهـات السـاحلية
مثــل بنــزرت) (٣٩وتــونس) (٤٠وبــاديس) (٤١وجزيــرة شــلطيش) ،(٤٢فإننــا ال
نمل ــك نصوص ــا تفص ــل ف ــي مراح ــل ه ــذه الص ــناعة ،مم ــا يبق ــي المج ــال
ٔ
مفتوحا امام العديـد مـن التسـاؤالت مـن قبيـل كيفيـة الحصـول علـى مـواد
ٔ
ٔ
التص ــبير؟ ولم ــاذا لج ــا المغارب ــة إل ــى ه ـذه الطريق ــة؟ فه ــل االم ــر م ـرتبط
ٔ
بكـث ــرة اإلنت ــاج ال ــذي ي ــدفع الس ــكان إل ــى االحتف ــاظ باالس ــماك مص ــبرة
ٔ
الستهالكها في اوقات النذرة؟
ٔ
رغم اهمية هذه التسـاؤالت فـإن اإلجابـة عنهـا صـعبة فـي ظـل غيـاب
ٔ
وثــائق تهــم الموضــوع مباشــرة ،ويبقــى ٔاالمــل معقـ ً
ـودا علــى مــا يمكــن ان
ٔ
ٔ
ٔ
تكشف عنه االيام من وثائق جديدة وتطور االبحـاث االثريـة فـي المنـاطق
ٔ
ٔ
الســاحلية ،امــا النصــوص المتــوفرة فــيمكن ان نســتفيد منهــا وجــود هــذه
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الطريقــة فــي اغلــب المــدن الســاحلية ،كمــا انهــا تشــير إلــى ان االســماك
ٔ
المصــبرة كانــت تحــافظ علــى جودتهــا رغــم مــرور عــدة اعــوام علــى عمليــة
ٔ ٔ
ٔ
تصـبيرها ،وفــي هـذا الصــدد اشـار "صــاحب االستبصـار" إلــى ان االســماك
ٔ
المملحة في بنزرت "تبقى اعواما صحيحة الجرم لذيذة الطعم").(٤٣
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٦١

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ٔ
وتكشف إشارة اوردها الوزان) (٤٤ان سـكان السـواحل الريفيـة كـانوا
ٔ
يلجؤون إلى تمليح االسماك التي يحملونها إلى سـاكنة المنـاطق المرتفعـة
ٔ
)الجبــل( وهــي طريقــة كانــت تســاعدهم فــي الحفــاظ علــى جــودة االســماك
لتصل طرية إلى هذه المناطق البعيدة نسبيا عـن السـاحل ،وفـي هـذا مـا
ٔ
ينبئ على شيوع استهالك االسماك في المناطق الداخلية.
وباإلضــافة إلــى اســتعمال هــذه الطريقــة للحفــاظ علــى الســمك ،كــان يــتم
ٔ
اللجوء لتقنية تجفيف االسماك وتقديدها ليتم استهالكها الحقا وهي من
ٔ
ٔ
االمــور المعروفــة بــين االســر المغربيــة ،وهــو مــا يــدعونا إلــى التســاؤل عــن
حدود إقبال المغاربة على التغذية السمكية؟
ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﲰﺎﻙ

ﻃﺮﻕ ﲢﻀﲑ ﺍﻟﺴﻤﻚ

ٔ
قبل المضي في رصد مختلف الطرائق التي كانت تحضر بهـا اطبـاق
السمك ار ٔتاينا ٔان نقـف قل ً
ـيال عنـد بعـض النصـوص التـي كانـت ترغـب فـي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تناول اجزاء معينة من السمك دون باقي االجزاء االخرى ،فقد اشار ابـن
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
زهــر) (٥٤إلــى ان شــر اعضــاء الحــوت راســه وانفعــه قلبــه وكبــده وقــد فضــل
القلب على الكبد لموقع القلب من كل حيوان ،ويفضـل ابـن زهـر كـذلك
ٔ
فــي لحــم الســمك مــؤخره عــن مقدمــه ،وإن الحكمــة فــي ذلــك ان مــؤخر
ٔ
ٔ
السـ ــمك دائ ـ ــم الحركـ ــة ،فكـ ــان ذلـ ــك افضـ ــل االج ـ ـزاء التـ ــي تؤكـ ــل مـ ــن
)(٥٥
السمك.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
)(٥٦
باإلضــافة إلــى هــذا ،اشــار احــد المهتمــين باالغذيــة واالدويــة إلــى
ٔ
ان تناول السمك في عمومه رديـئ لما يتولد عن تناوله مـن مشـاكل علـى
ٔ
مســتوى الهضــم) ،(٥٧ويــرى فــي تنــاول االســماك تلــك التــي تكــون قليلــة
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يكاد يكون التوجه العام للدراسـات التـي بحثـت فـي موضـوع تنـاول
المغاربة للسمك في الفترة الوسيطية ينحو إلى جعله غ ً
ـذاء تكميليـا حتـى
فــي المنــاطق الســاحلية التــي اشــتهرت بثرواتهــا الســمكية ،فكــان يغلــب
ٔ
على النظـام الغـذائي للسـكان اكـل اللحـوم الحمـراء والـدواجن) ،(٤٥ويقـل
ٔ
ٔ
ٔ
اكــل االســماك التــي اعتبــر اســتهالكها مــن االشــياء التــي "تبلــد العقــل"،
ومــن هنــا ربمــا يفهــم لمــاذا كانــت بعــض الفــﯫت المجتمعيــة ال تــتحمس
ٔ
كـثي ـرا لتن ــاول االس ــماك خاص ــة رج ــاالت الفك ــر والثقاف ــة ،فه ــذا القاض ــي
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
عيـاض يقـر انـه لـم يتنـاول قـط السـمك منـذ ان اخـذ يعقـل ويميـز االمـور،
ٔ
ٔ
فكــان ذلــك امـرا عجيبــا عنــد القاضــي ابــي الوليــد بــن رشــد لمــا زار القاضــي
ٔ
ٔ
عيــاض قرطبــة ،فقــال ابــو الوليــد بــن رشــد ":عجبــا لرجــل ينشــا فــي الــبالد
ٔ
ٔ
البحريــة علــى اكــل الســمك مــن ان يكــون لــه هــذا النبــل والــذكاء ،قــال:
ٔ
ٔ
"فبلــغ كالمــه القاضــي عيــاض ابــا الفضــل فقــال :وﷲ مــا اكلــت ســمكا منــذ
عقلت").(٤٦
ٔ
هــذه اإلشــارة رغــم قصــرها تشــير إلــى انصـراف طائـفــة مــن اهــل العلــم
ومن اشتهر مـنهم بالنباهـة والكياسـة عـن تنـاول السـمك تقويـة لبـديهتهم
وشــحذا لــذكائهم ،وإذا افترضــنا جــدال ســيادة مثــل هــذه الذهنيــة ،فمــا هــو
ٔ
ٔ
تاثيرها على خيوان من كـان يفتـرض فـيهم الـذكاء مـن االمـراء والسـالطين
ٔ
واالدباء؟
لكن إذا كانت إلشارة عياض كل هذه الحمولة ،فإن فئـة اجتماعيـة
ٔ
ٔ
اخــرى علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا اقبلــت علــى تنــاول الســمك بكـثــرة،
ٔ
ٔ
ٔ
إنهــم المتصــوفة واالوليــاء الــذين كــانوا يفضــلون اال كــل ممــا عملتــه ايــديهم
ٔ
ومما اصطادوه من اسماك ،وهذا ما يسـتفاد مـن اإلشـارات العديـدة التـي
ٔ
اوردتهــا كـتــب المناقــب) ،(٤٧وجعلتنــا نتســاءل عــن ســبب هــذا الموقــف
ٔ
ٔ
الــذي اتخــذه المتصــوفة مــن تنــاول االســماك والمنــاقض لموقــف االدبــاء
ٔ
ٔ
والفقه ــاء واالمـ ـراء؟ فه ــل ك ــان االولي ــاء يرغب ــون ف ــي التمي ــز ع ــن ال ــبالط
وحاشــيته وااللتصــاق بــالفﯫت الشــعبية التــي احتضــنت التيــار الصــوفي
ٔ
ٔ
وانتصــرت لــه؟ كمــا ان حضــور الســمكة والبحــر فــي ســيرة وتـراجم االوليــاء
تب ــدو ظ ــاهرة الفت ــة للنظ ــر ،وه ــو م ــا ط ــرح ع ــدة فه ــوم ف ــي ق ـراءة الكرام ــة
الصــوفية المعتمــدة علــى الســمكة والبحــر والتــي تنتهــي عمومــا إلــى مجــال
التجدد والطهر والصفاء.
ٔ
ٔ
ٔ
وبنــاء علــى مــا اوردنــاه ســلفا فــإن تنــاول االســماك بانواعهــا المختلفــة
ٔ
كانـ ــت تغذيـ ــة معروفـ ــة فـ ــي اوسـ ــاط فـ ــﯫت اجتماعيـ ــة مختلفـ ــة ،وكـ ــان
تحض ــيرها مص ــدر ع ــيش العدي ــد م ــن الممتهن ــين له ــذه الحرف ــة) (٤٨الت ــي
ٔ
تطلب ــت تنظيم ــا خاص ــا ومراقب ــة ص ــارمة م ــن قب ــل المحتس ــب ،ام ــا ف ــي
المنــاطق الداخليــة فــإن بعــد الشــقة ربمــا حــال دون اإلقبــال علــى تنــاول
ٔ
ٔ
االســماك التــي كانــت تصــل مملحــة او مجففــة ،ولعــل الفــرق واضــح بــين

ٔ
تلك االنواع التي كانت تستهلك طرية وتلك التي كانـت تسـتهلك مجففـة
ٔ
ٔ
او مقددة او مصـبرة ،وبـين هـذه وتلـك ،ظـل البحـث فـي النظـام الغـذائي
ٔ
الــذي ميــز المائــدة المغربيــة مــن االمــور التــي ال تـزال فــي حاجــة إلــى ســبر،
ٓ
ٔ
ٔ ٔ
وان ما انجز فيها حتى االن ال يعدو كونه إثارة للمشكل اكـثر مـن البحـث
عن إجابات مقنعة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
لكــن إذا كانــت مســالة تنــاول االســماك إبــان االوقــات العاديــة ام ـرا
ٔ
واقعا ال يمكن نفيه في الفترة الوسيطية ،فما تـاثير سـنوات الجفـاف التـي
ٔ
ٔ
تعتبــر اوقاتــا غيــر عاديــة علــى اســتهالك االســماك؟ فــي هــذا المســتوى،
ٔ
ٔ
ٔ
اســتنتج احــد البــاحثين) (٤٩ان غيــاب ايــة إشــارة إلــى ذكــر الســمك ضــمن
ٔ
المواد التي كانت تؤكل في زمن المسغبات او تلك التي كان يرتفـع ثمنهـا
ٔ
عندما يشـح اإلنتـاج ،يعتبـر دلـيال قويـا علـى انهـا لـم تكـن تسـتهلك ،لكـن
ٔ
ٔ
رغــم اهميــة هــذا الطــرح فإننــا ال نســايره كليــا وذلــك لعــدة اســباب منهــا إن
ٔ
ٔ
االخبــار ذات الصــلة بايــام المســغبة والشــدة فــي كـتبنــا اإلخباريــة جــاءت
ٔ
ٔ
مقتضبة وخصت بعض المدن دون اخرى كمـا هـو الشـان بالنسـبة لفـاس
ٔ
ٔ
او مـراكش اوتلمســان ...وركــزت علــى المــواد الرئيســية مثــل القمــح والخبــز
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اكـثــر مــن بــاقي المــواد االخــرى ،كمــا كانــت تعــرض اخبــار اســعار البضــائع
التي كان يتزود بها الجيش إبان خروجه إلى المعارك).(٥٠
ٔ
ٔ
كما نتوفر علـى إشـارة اكـثـر دال لـة تتعلـق بـالولي ابـي حفـص عمـر بـن
ٔ
معاذ الصنهاجي الذي كـان يشـتغل بتربيـة النحـل وصـيد االسـماك ،وقـد
عمد في عام ٥٣٥هـ١١٤١/م) (٥١عندما عم القحط إلى إطعـام خلـق كـثيـر
ٔ
ٔ
مــن المســاكين ممــا كــان يصــطاده مــن اســماك واســتمر علــى حالــه إلــى ان
ٔ
اخصب القوم).(٥٢
ٔ
ٔ
ٔ
ث ــم اال يمكنن ــا اعتب ــار ان تل ــك الط ــرق الت ــي ك ــان يلج ــا إلي ــه س ــكان
ٔ
ٔ
السواحل من تقديد وتجفيف وتمليح لمختلف انواع االسماك كان يرجـى
ٔ
منه ــا ادخ ــار الث ــروات الس ــمكية المجفف ــة او المملح ــة الت ــي كان ــت تبق ــى
ص ــالحة لالس ــتهالك رغ ــم م ــرور الس ــنوات الطويل ــة عل ــى خض ــوعها له ــذه
ٔ
العملية) (٥٣ليستهلكوها ايام القحط؟
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ومهمــا يكــن مــن امــر فربمــا امكننــا ان ننــزع إلــى اعتبــار ان العــادات
الغذائيــة التــي تكونــت للمغاربــة فــي الفتــرة الوســيطية تكــون قــد تحكمــت
ٔ
في استهالك السمك بكميات قليلـة لصـالح االسـتهالك الواسـع الصـناف
ٔ
اللحــوم االخــرى خاصــة لــدى الفــﯫت الميســورة ،لكــن مــع ذلــك نســجل
ٔ
اإلقبــال علــى اســتهالك االســماك فــي المنــاطق الســاحلية وتلــك القريبــة
ٔ
ٔ
من الساحل والمنـاطق الواقعـة علـى ضـفاف االنهـار ،فمـا هـي إذن اشـهر
ٔ
الطرق التي كانت تحضر بها اطباق السمك في هذه الفترة؟

א
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٦٢

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
الســهوكة النــه كلمــا كــان الســمك كـثيــر الســهوكة كلمــا كــان قليــل الجــودة
ٔ
ومــن ثــم ينصــح ان ال يــتم تناولــه) ،(٥٨وحتــى تســهل عمليــة هضــمه كــان
ينصــح شــرب ســوائل خاصـ ًـة كشـراب الزنجبيــل الــذي يمكــن المتنــاول لــه
ٔ
ٔ
مــن مقاومــة العطــش) ،(٥٩ويــرى ابــن رزيــن ان يشــرب عليــه رب العنــب او
ٔ
ش ـراب العس ــل المف ــوه وان ال يتناول ــه الم ــرء بع ــد تع ــب وال يق ــوم بعم ــل
ٔ
ٔ
متعــب بعــد اكلــه) ،(٦٠وان ال يشــرب بعــده المــاء وإذا مــا غالبــه العطــش
ٔ
ٔ
ٔ
يكـتف ــي باالش ــربة الت ــي بإمكانه ــا ان تح ــد من ــه دون تن ــاول الم ــاء) .(٦١ام ــا
ٔ
ٔ
ٔ
بشان الطرائق التي كانت تحضر بها اطباق االسـماك فقـد كانـت متعـددة
ٔ
ومتنوعـ ــة ممـ ــا يعكـ ــس تن ــوع العـ ــادات الغذائيـ ــة التـ ــي اكـتسـ ــبتها االسـ ــر
ٔ
المغربية المقبلـة علـى هـذا النـوع مـن اللحـوم ،ولعـل اشـهر هـذه الطرائـق
شي السمك وقليه وتحضيره على شكل "طجين".
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﻲ ﺍﻟﺴﻤﻚ:

انتشرت هذه العمليـة بشـكل واسـع فـي المغـرب الوسـيط ولعـل فـي
ٔ
انتشارها ما يكشف عن سهولة تحضيرها،ويعتبر السمك المشـوي اخـف
ٔ
ٔ
على المعدة من اكلـه مقليـا او مطبوخـا) .(٦٢وتـتم عمليـة الشـي التـي تبقـى
معلوماتنا عنهـا علـى قـدر كبيـر مـن النـدرة ،علـى الجمـر وفـي التنـور ،وهـي
ٔ
عمليــة صــالحة لشــي االنــواع الصــغيرة مــن الســمك كالســردين والجــركم،
ٔ
ويشترط فـي النـار المعـدة للشـي ان ال تكـون ذات لهـب وال ذات دخـان،
ويستحســن تملــيح الســمك مــع إضــافة بعــض الثــوم والزيــت،ثم توضــع
ٔ
ٔ
ٔ
االس ــماك عل ــى الن ــار وتقل ــب ب ــين الح ــين واالخ ــر إل ــى ان تحم ــر منبئ ــة
ٔ
بنض ــجها (٦٣).او تشــوى عل ــى الســفود) (٦٤وال نــدري هــل كانــت الســفافيد
ٔ
ٔ
تتخــذ مــن الخشــب او مــن حديــد؟ وإن كــان يغلــب علــى الظــن انهــا كانــت
تتخذ من الحديد.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻠﻲ ﺍﻟﺴﻤﻚ:

ﲢﻀﲑ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻄﺠﲔ:

ٔ
ٔ
مــن بــين االســاليب التــي كــان يعــد بهــا "طجــين الســمك" ان يتخــذ
ٔ ٔ
الســمك الكبيــر او االحــرش وبعــد عمليــة تنظيفــه يعمــد إلــى "طجــين" مــن
ٔ
الفخار فيوضـع فيـه بعـض الثـوم واوراق "الكـرفس" والنعنـع" و"الفـيحن"
ٓ
ويدق الجميع ثم يوضع في هذه االنية مع الخل ليغلى وبعد ذلـك توضـع
عليه شرائح السمك).(٧١
ٔ
ٔ
وهناك طريقة اخرى تعتمد اساسا علـى اتخـاذ السـمك الطـري الـذي
ٔ
يتــرك ليلــة كاملــة مملحــا ثــم يغســل ويغلــى حتــى يتخــذ لونــا ابيضــا وبعــد
ذلــك يخــرج ويغســل مــن جديــد بمــاء بــارد ثــم يوضــع فــي طجــين وتضــاف
إليــه الزيــت ومختلــف ٔانــواع التوابــل كالصــعتر وعيــدان البســباس وورق
ٔ
اثــرج وفلفــل وزعف ـران وســنبل وزنجبيــل ويســير مصــطلكي ويضــاف إلــى
ٔ
الكــل بعــض البصـل ويوضــع الطجــين فــي الفــرن حتــى ياخــذ الســمك لونــا
ٔ
احمرا ثم يخرج بعد ذلك ).(٧٢
وإلــى جانــب هــذه الطريقــة ،تطــرق ابــن رزيــن لوصــفة فريــدة تعتمــد
ٔ
ٔ
الجمـ ــع بـ ــين انـ ــواع السـ ــمك فـ ــي إطـ ــار مـ ــا يمكـ ــن ان نسـ ــميه بالسـ ــمك
"المحشي" ،وكانـت هـذه الطريقـة تقـوم علـى اتخـاذ سـمكة تنظـف وتملـح
ٔ
ٔ
وتترك إلى حين ،وبعد ذلك تحضر سمكة اخرى وتنظف وتزال اشـواكها
ٔ
ثم تدرس جيدا وتضاف إليهـا مختلـف انـواع التوابـل ومـاء البصـل وفتـات
ٔ
الخبــز والبــيض فيحــرك الجميــع حتــى تمتــزج االجـزاء المختلفــة فيمــا بينهــا
ٔ
ثم توضع في المقالة ،وبهذا يجري تحضير السـمكة االولـى – الصـحيحة-
حيــث تقلــى لوحــدها ثــم توضــع فــي صــحن ويضــاف إليهــا محشــي الســمكة
ٔ
ٔ
الثانيــة) ،(٧٣وهكــذا يمضــي ابــن رزيــن فــي ذكــر انــواع االطبــاق الســمكية
ٔ
االخرى.
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺴﻤﻚ

ٔ ٔ
ٔ
قبــل ان ننهــي هــذه الدراســة تجــدر اإلشــارة إلــى ان لالســماك فوائــد
متعددة ،ال تنحصر فقط في القيمة الغذائية ،بل كانـت تتخـذ كـذلك فـي
ٔ
ٔ
تحضير الوصفات الطبية ،ونصح االطباء بتناولها لتجاوز بعـض االعـراض
ٔ
ٔ
المرضــية ،فــالحوت المعــروف بالرضراضــي اعتبــره ابــن زهــر اجــود االنــواع
ٔ
ٔ
ٔ
الس ــمكية وانفعه ــا ف ــي ص ــناعة االدوي ــة) .(٧٤ام ــا س ــمك موس ــى ،فحس ــب
ٔ
)(٧٥
البكــري ،نــافع مــن الحصــاة مقــو للبــاه  ،كمــا كــان االطبــاء ينصــحون
ٔ
ٔ
ٔ
بتناول انواع معينة من االسماك الولئك الذين يعانون مـن مشـاكل علـى
مســتوى الجمــاع ،فينصــحونهم بتنــاول ســمك القمــرون ،وهــذه الخاصــية
ٔ
فـ ـ ــي هـ ـ ــذا النـ ـ ــوع مـ ـ ــن السـ ـ ــمك اختبرهـ ـ ــا العديـ ـ ــد مـ ـ ــن االطبـ ـ ــاء مثـ ـ ــل
جــالينوس) .(٧٦وفضـ ًـال عــن هــذا كانــت الســرطانات النهريــة تتخــذ لعــالج
ٔ ٔ
ٔ
اولئك الذين يتعرضون لحاالت التسمم او اولئك الذين يتعرضون لعض
الكــالب ،فتؤخــذ هــذه الســرطانات وتوضــع فــي قــدر فخــار جديــد ويجعــل
على النـار حتـى تقتـرب السـرطانات مـن االحتـراق ،وبعـد ذلـك تسـحق ثـم
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مــن شــروط عمليــة القلــي العنايــة الفائـقــة بعمليــة تنظيــف الس ــمك
ٔ
خاصة ما تعلـق بـإفراغ جوفـه مـن االحشـاء ومخلفـات الغـذاء) ،(٦٥وكانـت
عملية القلي تتم بواسطة تملـيح السـمك وتمريغـه فـي الـدقيق ثـم وضـعه
ٔ
فــي زيــت مغلــى) ،(٦٦وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه ينبــه إلــى عــدم اإل كـثــار مــن
ٔ
ٔ
ٔ
الــدقيق المغلــف للســمك الن مــن شــان ذلــك ان يــؤدي إلــى تكــوين طبقــة
ســميكة تغطــي الســمك ممــا يزيــد مــن عســر الهضــم) (٦٧وكــان يشـترط فــي
ٔ
السمك الكبير نزع اشواكه).(٦٨
ٔ
إن م ـ ــا يمك ـ ــن ان نخل ـ ــص إلي ـ ــه م ـ ــن خ ـ ــالل دراس ـ ــة الط ـ ــريقتين
ٔ
الســالفتين ،انهمــا كانتــا منتشـرتين خــالل الفتــرة الوســيطية بشــكل كبيــر
ٔ
ٔ
فــي االوس ــاط المغربي ــة عل ــى االقــل فــي المنــاطق الســاحلية ،وقــد ش ــدد
ٔ
المحتسب احمد بن عبد الرؤوف على النظافـة العاليـة للمتعـاطين لمهنـة
القل ــي وعل ــى مراقب ــة المحتس ــب لمختل ــف العملي ــات الت ــي يقوم ــون به ــا،
ٔ
وين ــبههم إل ــى ع ــدم اإل كـث ــار م ــن رش الس ــمك بال ــدقيق الن ذل ــك يثق ــل
الميزان ،ويكون على حساب المستهلك).(٦٩
ٔ
ٔ
ٔ
امــا بــاقي الطرائــق االخــرى التــي كانــت تحضــر بهــا اطبــاق الســمك،
ٔ
فإن ابن رزين اورد منها حوالي ثالثين طريقـة فـي كـتابـه الشـهير "فضـالة
ٔ
الخــوان" ،وهــذا العــدد الكبيــر مــن طرائــق تحضــير الســمك يبــرز اهميــة
التغذي ــة الس ــمكية ف ــي ه ــذه المرحل ــة ،ويعك ــس ك ــذلك مه ــارة الطب ــاخ
المغربي.
ٔ
وبالمقابـ ــل ال نـ ــدري هـ ــل كانـ ــت هـ ــذه االطبـ ــاق خاصـ ــة بالمنـ ــاطق
ٔ
ٔ ٔ
الساحلية؟ ام انها كانت معروفة في كل المناطق التي اعتاد اهلها تناول

ٔ
ٔ
االســماك؟ كمــا ال نعــرف مــدى التــاثير الخــارجي فــي هــذه الطرائــق ،فهــل
كانــت طرائــق خاصــة مــن إبــداع المغاربــة بنــاء علــى مــا كونــوه مــن ثقافــة
ٔ
ٔ ٔ
اتج ــاه البح ــر؟ ام ان احتك ــاكهم ب ــبعض االجان ــب ،خاص ــة التج ــار ف ــي
المــدن الســاحلية ،حملهــم علــى اقتبــاس الــبعض مــن ط ـرائـقهم؟ ويمكــن
ٔ
ٔ
ٔ
القول إن هذه االطبـاق كانـت تختلـف بـاختالف انـواع االسـماك ،فـبعض
ٔ
ٔ
االس ــماك تط ــبخ بطريق ــة دون اخ ــرى ،وم ــا يص ــلح ليؤك ــل مش ــويا ق ــد ال
ٔ
يصلح ليتنـاول مقليـا ،ومـا يصـلح ليعـد "طجينـا" قـد ال يصـلح الن يشـوى
ٔ
)(٧٠
او يقلى.

א
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٦٣

ﻣﻘﺎﻻت

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ
ٔ
 -١نخــص بالــذكر هنــا ٔاعمــال كــل مــن إبـراهيم القــادري بوتشــيش فــي :المغــرب واالنــدلس فــي
عصـ ــر الم ـ ـرابطين ،دار الطليع ـ ــة.بيـ ــروت.ط ،١،١٩٩٣ص ٦٩.وم ـ ــا بع ـ ــدها.ومحمـ ــد
الش ــريف ،سبتةاإلس ــالمية ،دراس ــة ف ــي الت ــاريخ االقتص ــادي واالجتم ــاعي ،منش ــورات
جمعية تطوان،سمير د.ت ،ص.٣٤.وما بعدها.
 -٢ابــن ماجة،صــحيح ا بــن ماجة،مكـتبــة التربيــة العربيــة لــدول الخلــيج ،١٩٨٨،مــج،٢
ص.٢١٦ .
 -٣نفسه ،ص ،٢٢١ .ورد الحـديث بصـيغة ٔاخـرى عنـد النسـائي":فـي مـاء البحـر هـو الطهـور
مــاؤه الحــل ميتتــه"  ،كـتــاب الســنن الكبــرى ،تــح ،الغفــار ســليمان البنــدراوي وســيد
كسروي حسن ،دار الكـتب العلمية ،بيروت  ،ط ،١٩٩١ج ،٣ص١٦٣ .
ٔ -٤ابــو الوليــد بــن رشــد )الحفيــد( ،شــرح بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،تحقيــق عبــد ﷲ
العبادي ،دار السالم ،القاهرة ،ط ،١٩٩٥ ،١ج ،٣صص  ١١٦٧ .و .١١٦٨
 -٥اب ــن رش ــد ،البي ــان والتحص ــيل والش ــرح والتعلي ــل ف ــي المس ــائل المس ــتخرجة،تحقيق
جماعــة،ط .٣.دار الغــرب اإلســالمي .١٩٨٤،ج ،٣صــص  ،٣٠٠-٢٩٩ .القرطبــي،
ٔ
ٓ
الجامع الحكام القران ،دار الكـتب المصرية،.١٩٥٤،ج ،٦ص ٣١٧ .وما بعدها.
 -٦القرطبي،م.س،ج،٦.ص.٣١٧.
 -٧نفسه ،ابن رشد ،البيان ،ج ،٣صص.٣٠٠-٢٩٩.
 -٨القرطبي ،م .س ،ج ،٦ص ٣١٧ .وما بعدها.
 -٩نفسه.
 -١٠ال ــدارقطني ،س ــنن ال ــدارقطني،ط ،٢بي ــروت١٩٨٢،م ،ص .ج ،٤ص -٢٦٨-٢٦٧:
.٢٦٩
 -١١ج  ،٤ص ،٢٦٨ .وما بعدها.
 -١٢القرطبــي ،ج ،٦ص ٣١٧ .ومــا بعــدها ،وحتــى الحــديث الــذي ٔاورده الــدار قطنــي فقــد
ٔ
علق عليه بانـه تفـرد بـه عبـد العزيـز بـن عبـد ﷲ وهـذا الرجـل ال يحـتج بـه ،ج ،٤ص.
.٢٦٨
ٔ
 -١٣اإلمــام مســلم ،صــحيح مســلم،دار االفــاق الجديــدة،بيروت،د.ت.ج ،٦ص ،٦١ .ابــن
كـثير،تفسير ابن كـثير،ط، ١.دار الفكر ، ١٩٨٨،ج ،٢ص.٦٤٥ .
 -١٤الدارقطني ،م.س،ج ،٤ص.٢٦٦ .
 ١٥ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار قطن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم ،م.س ،ج،٦ص .٦١.ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كـثير،م.س،ج،٢ص.٦٥٤.
 -١٦الدار قطني،م.س ،ج ،٤ص.٢٦٦.٦٥٤ .
 -١٧الدارقطني،م.س ،ج ،٤صص.٢٦٧-٢٦٦ .
 -١٨تقــع قــرب مدينــة بــادس مــن ٔاعمــال الســاحل الريفــي ،الوزان،وصــف إفريقيا،ترجمــة
ٔ
محمـد حجـي ومحمداالخضــر،دار الغـرب اإلسـالمي.بيــروت،ط،٢،١٩٨٣.ج ،١ص.
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تس ــقى للمص ــاب بالكل ــب فيش ــفى ،وق ــد تك ــرس ه ــذا الس ــلوك بن ــاء عل ــى
إخضاعه للتجربة عدة مرات).(٧٧
ٔ
ٔ
ومـ ــن جهـ ــة اخـ ــرى اتخـ ــذت منتجـ ــات البحـ ــر للزينـ ــة ،وقـ ــد اثبتـ ــت
ٔ
ٔ ٔ
االبحـ ــاث االثريـ ــة ان اإلنسـ ــان القـ ــديم فـ ــي الش ـ ــمال اإلفريقـ ــي اسـ ــتخدم
ٔ
ٔ
اص ـ ــداف وعظ ـ ــام الحيوان ـ ــات البحري ـ ــة ادوات يت ـ ــزين به ـ ــا) ،(٧٨وخ ـ ــالل
ٔ
المراحــل االخيــرة مــن القــرون الوســطى ،ســجل الــوزان وهــو شــاهد عيــان
معلومــات مــن خــالل مالحظاتــه للمنــاطق التــي مــر منهــا ،فالحــظ خــارج
مدينة ماسة وجود مسجد على شاطئ البحر له سقف محمـول علـى عظـام
ٔ
سمك البـالين) ،(٧٩والمالحظـة ذاتهـا اشـار إليهـا ابـن بطوطـة عنـد طوافـه
بســواحل عمــان ،حيــث كــان ســكان مرســى حاســك يســتخدمون عظــام
السمك في بناء بيوتهم).(٨٠
ولعـ ــل التشـ ــابه فـ ــي هـ ــذا السـ ــلوك المجتمعـ ــي بـ ــين غـ ــرب العـ ــالم
ٔ
ٔ
اإلســالمي وشــرقه يعكــس حقيقــة اساســية ،فمــن جهــة ان اإلنســان كــان
يســتعين بمــا تــوفره الطبيعــة مــن مــواد لبنــاء منازلــه ورفــع ســقف البنايــات
ٔ
العالي ــة ،وم ــن جه ــة اخ ــرى ف ــإن وف ــرة عظ ــام س ــمك الب ــالين ال ــذي ك ــان
يعيش بكـثرة في سواحل" المحيط االطلنتي" ربما تكون قد عوضت قلـة
ٔ
ٔ
االشجار التي كانت تتخذ جذوعها لرفع اسقفة المساجد والمنازل.
ٔ
وكم ــا ك ــان للس ــمك ت ــاثير ف ــي غ ــذاء المغارب ــة ،ف ــإن ه ــذا المنت ــوج
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ً
البحري استطاع ان يتـرك فـي نفـوس اهـل الـبالد اثـرا كبيـرا وصـل إلـى حـد
ٔ
ٔ
االحترام والتقديس ،فاإلشارة السالفة التي اوردهـا الـوزان تفيـد ان العامـة
كانــت تفســر كـثــرة البــالين بالبركــة التــي منحهــا ﷲ لهــذا المســجد الــذي مــا
ٔ
إن تقترب منه االنواع السـمكية الكبيـرة مثـل البـالين حتـى يقضـى عليهـا،
ٔ
ٔ
ٔ
إال ان هــذا التاويــل لــم يكــن ليــرض الــوزان الــذي اطمــان للتفســير الــذي
ٔ
ٔ
يرى ٔ
ٔ ٔ
اعطاه احد شيوخ اليهود لهذا االمر ،فكان ان هذه االسماك الكبيـرة
والكـثيــرة التــي يلقــي بهــا البحــر إنمــا تصــطدم بمجموعــة مــن الصــخور علــى
بعــد ميلــين مــن البــر فتحــدث بهــا جروحــا بليغــة تــؤدي إلــى وفاتهــا وبعــد
ذلك يقذف بها البحر نحو الساحل).(٨١
ٔ
)ٔ (٨٢
اما في مدينة سبتة فيشير القزويني إلى ان الناس كانوا يتبركـون
بسمكة يبلغ طولها حـوالي الـذراع وعرضـها شـبر واحـد ،وربمـا كـان سـبب
تبــرك النــاس بهــا راجعــا إلــى شــكلها الــذي يمجــه بعــض مــن يشــاهد هــذه
ٓ
ٔ
ٔ
السمكة التي كان احد جانبيها صحيحا والجانب االخر عبارة عـن اشـواك
ٔ
وعظــام ،وال تتــوفر إال عل ــى عــين واح ــدة ونص ــف راس ،وربمــا ك ــان ه ــذا
التكـوين الخلقــي هــو الـذي فعــل فعلــه فـي المخيــال االجتمــاعي للســبتيين
ٔ
الـ ــذين كـ ــانوا يقـ ــدرون بركـ ــة هـ ــذه الس ـ ـمكة ويقـ ــدمونها هـ ــدايا الشـ ــخاص
ٔ
بعيــنهم ،امــا اليهــود فكــانوا يقــددونها ويحملونهــا إلــى المنــاطق البعيــدة
ٔ
ويجعلونها ضمن هداياهم التـي يهـدونها لـبعض الشخصـيات او الزعامـات
السياسية).(٨٣
ٔ
اما سكان مالقة فكانوا يعتقدون في سمكة الرعاد معتقـدات خاصـة
ٔ
يضــمنون بهــا اســتمرار العالقــات الزوجيــة "فــإذا علقــت الم ـراة شــيﯫ مــن
الرعاد عليها لم يطق زوجها البعـد عنهـا وكـذلك إن علـق منـه الرجـل عليـه
ٔ ٔ
لــم تكــد الم ـراة ان تفارقــه") ،(٨٤ولعــل هــذه االعتقــادات لــم تكــن خاصــة
بالمغارب ــة فق ــط ،ب ــل كان ــت مش ــتركة ب ــين العدي ــد م ــن المن ــاطق ذات
االتصــال الوثيــق بــالبحر ،وفــي هــذا الصــدد تشــير بعــض المعلومــات إلــى
ٔ
ان الصيادين كانوا يرجعون سمكة سقنورة إلـى البحـر إذا مـا وجـدوها فـي
ش ــباكهم ،ويستبش ــرون خيـ ـ ًرا إذا طل ــع عل ــيهم س ــمك ال ــدلفيل وس ــمكة
زامو).(٨٥

وفضـ ًـال ع ــن هــذا كل ــه ك ــان ســكان المن ــاطق الســاحلية خاص ــة ف ــي
س ـ ـ ـ ــفاقص) (٨٦وش ـ ـ ـ ــنترين) (٨٧وطبرق ـ ـ ـ ــة) (٨٨وف ـ ـ ـ ــي الس ـ ـ ـ ــواحل الغربي ـ ـ ـ ــة
ٔ
ٔ
لالندلس) (٨٩يحرصون على جمـع مـا اصـطلح علـى تسـميته بصـوف او وبـر
البح ــر ال ــذي ك ــان ين ــتج ع ــن طري ــق احتك ــك إح ــدى ال ــدواب البحري ــة
ٔ
بالصـ ــخور فينـ ــتج عـ ــن هـ ــذه العمليـ ــة نـ ــوع مـ ــن الصـ ــوف او الـ ــوبر الـ ــذي
يســتخدم لنســج المالبــس الرفيعــة التــي قــد يتجــاوز ثمــن الثــوب المصــنوع
ٔ
ٔ
منه الف دينار) ،(٩٠اما العنبر فتعددت اإلشارات لفوائده الطبية ،حيـث
ٔ
كان يسـتخدم لتقويـة القلـب والـدماغ والقضـاء علـى االمـراض التـي تصـيب
البلغم والمعدة والرياح الغليظة العارضة والشقيقة والصداع وفضـال عـن
ٔ
هذا فإنه كان مقويا لالعضاء).(٩١
وهكذا ،يتضح من خالل وقوفنـا عنـد مختلـف اإلشـارات المصـدرية
ٔ
التي اهتمت بالثروة السمكية وطرق استخراجها واسـتغاللها ان المغاربـة
عمومــا وســكان المنــاطق الســاحلية خاصــة تكونــت لــديهم ثقافــة بحريــة
ٔ
مهمـ ــة تراكمـ ــت عبـ ــر سـ ــنوات وافـ ــرزت لـ ــديهم تقاليـ ــد خاصـ ــة انعكسـ ــت
مظاهرها في تقنيات استخراج الثروات البحرية المختلفـة وتطـوير تقنيـات
ٔ
الصــيد حتــى يؤمنــوا حاجــاتهم مـن مختلــف االنــواع الســمكية التــي تفننــوا
ٔ
ٔ
فــي طهيهــا وتحضــير االنــواع المختلفــة مــن االطبــاق التــي كانــت تعكــس
الذوق الرفيع الذي تكون لإلنسان المغربي خالل الفترة الوسيطية.
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.٣٢٧
 -١٩نفسه.
ٔ
 -٢٠مجهـ ـ ــول ،كـت ـ ــاب االستبص ـ ـ ــار ف ـ ــي عجائ ـ ــب االمص ـ ـ ــار،تحقيق س ـ ــعد زغل ـ ــول عب ـ ــد
الحميد،الدار البيضاء.١٩٨٥،ص.١١٣ .
 - ٢١هــم الــذين كــانوا يتولــون قلــي الســمك ،وفــي إشــارة ٔاوردهــا صــاحب بيوتــات فــاسٔ ،ان
المـوالي فـي بيـت بنـي شـيبون كـانوا قــد احترفـوا العديـد مـن المهـن منهـا بيـع الحــوت،
ص.٢٥ .
ٔ -٢٢احم ــد ب ــن عب ــد ال ــرؤوف ،ث ــالث رس ــائل ف ــي الحس ــبة ،جم ــع بروفنص ــال،القاهر.
،١٩٥٥ص.٩٧ .
ٔ -٢٣احمد بن عبد الرؤوف،م.س،ص.٩٧.
ٔ
 -٢٤نفسه تجدر اإلشـارة إلـى ٔان ٔابـا مـروان بـن زهـر فـي كـتـاب االغذيـة ،تحقيـق محمـد ٔامـين
ٔ
الضناوي ،دار الكـتب العلمية.بيروت ،ط .١٩٩٨ ١ال يحبذ اكل السمك المقلي".وكـل
شيئ يقلى فإنه مضر وخاصة لمن يكون حار المزاج".ص.٣٢.
 -٢٥نفسه.
 -٢٦نفسه.
-٢٧نفسه.
٢٨الونشريســي ٔابــو العبــاس ،المعيــارالمغرب،ٔ ..اخرجــه جماعــة بإشـراف محمــد حجي،طبــع
ٔ
وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية، ،ج،٦ص.١٧٦.
 -٢٩المعيار ،..ج،٦ص.١٧٦.
ٔ -٣٠ابـ ـ ـ ـ ــو عبيـ ـ ـ ـ ــد البكري،المغـ ـ ـ ـ ــرب فـ ـ ـ ـ ــي ذكـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــالد إفريقيـ ـ ـ ـ ــا والمغرب،تقـ ـ ـ ـ ــديم
وتحقيــق M.G.DESLANE.د.ت ،ص".١١٧ .ابــن عبــد ربــه الحفيــد" ،االستبصــار،..
ٔ
م .س ،صص.١٨٥-١٨٤ .ابن ٔابي زرع الفاسي،االنيس المطرب بروض القرطـاس،..دار
المنصور،الرباط ، ١٩٧٢.ص.٣٥ .
 -٣١البكري ،م .س ،ص.٥٧ .
 -٣٢نفسه ،ص.٣٩ .
 -٣٣االستبصار ،..م .س ،ص ،١٨٥-١٨٤ .روض القرطاس،..م.س ،ص.٣٦ .
ٔ
ٔ - ٣٤ابو العباس الناصري ،كـتاب االستقصا في ٔاخبار دول المغرب االقصـى ،تحقيـق جعفـر
الناصري ومحمد الناصري ،دار الكـتاب.الدار البيضاء،١٩٥٤.ج ،١ص.١٩٩ .
 -٣٥محمد الطويل ،النقل والتنقل في الغرب خالل العصر الوسيط  ،رسـالة مرقونـة كليـة
ٔ
االداب الرباط ، ،ص.٢٨٩ .
ٔ -٣٦ارجعهـ ــا علـ ــي وحيـ ــدي إل ــى زمـ ــن الفينيقيـ ــين "،ليكسـ ــوس ،مينـ ــاء لتصـ ــنيع وتصـ ــبير
الســمك" ،فــي نــدوة المغاربــة والبحــر ،صــص ،٢٠٣-٢٠٢ .ويــورد مــوالي رشــيد،الغرب
ٔ
االقص ــى عن ــد اإلغري ــق و الالت ــين.ق٦ق.م.ق٧ب.م،ط ١.ال ــدار البيض ــاء.١٩٩٣ص٢٧.
ٔ
إشارة اوردها سطرابون تفيد قدم عملية تمليح السمك في المغرب.
 -٣٧علي وحيدي  ،الصفحة والمكان نفسه.
 -٣٨علي وحيدي ،مقال سابق ،صص.٢٠٣-٢٠٢ .
 -٣٩مجهول ،االستبصار ،م .س،ص.١٢٥ .
 -٤٠المقريــزي ،خطــط المقريــزي ،مكـتبــة الثقافــة الدينيــة ،القــاهرة ،ط .١٩٨٧ ،٢ج،١
ص ،١٧٣.ي ــاقوت الحم ــوي ،معج ــم البل ــدان ،دار الكـت ــاب العرب ــي.بي ــروت ،د.ت،
ج ،٢ص.٦١ .
 -٤١الوزان ،وصف ،..ج ،١ص.٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤:
 - ٤٢المقــري ،نفــح الطيــب،..تحقيــق.إحســان عبــاس،دار صــادر،بيروت ،.١٩٨٦.ج،١
ص.١٦٨-١٦٧.
 -٤٣االستبصار ،م .س ،ص.١٢٥ .
 -٤٤الوزان،ج،١م.س ،صص.٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤.
45-Ferhat Halima, Sabta des origines au XIVeme siècle,Publie par la
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 -٤٦المقـ ــرئ ،ازهـ ــار الري ـ ــاض،..م.س ،ج ،٥تحقيـ ــق عبـ ــد الس ـ ــالم الهـ ـ ـراس وسـ ــعيد
ٔاعـراب،١٩٨٠،ص .٧٩ .يرجـع لEncyclopidie,Le Nouveau Bien- Etre ,le :
poids idéal,NAEF,p,11-21-29-113.
ٔ
،تحقيق،احمـد توفيق،منشـورات كليـة
 -٤٧ابـن الزيـات التادلي،التشـوف إلـى رجـال التصـوف..
ٔ
االداب.الربــاط،ط ،١٩٨٤ ١.صــص  ١٣٢-٩٣.و  ، ١٨٣البادســي عبــد الحق،المقصــد
ٔ
الشــريف والمنــزع اللطيــف فــي التعريــف بصــلحاء الريف،تحقيــق ســعيد اعراب،المطبعــة
الملكيــة.الربــاط .١٩٩٣،ص ،١٠٣ .الغبرينــي ٔابــو العبــاس،عنوان الدرايــة فــي مــن عــرف
مــن العلمــاء فــي المائــة ااســابعة ببجايــة،تحقيق عــادل نــويهض،ط ٢.بيــروت،١٩٧٩،
ص.١٢٧ .
ٔ -٤٨احمد بن عبد الرؤوف ،م .س ،ص.٩٧ .
 -٤٩محمد الطويل ،الفالحة ،..م.س،ص.١٣٩ .
 -٥٠ابــن عـذاري المراكشـي،البيان المغـرب،..قســم الموحـدين،تحقيق جماعـة،دار الغــرب

اإلسالمي،ط .١بيروت .١٩٨٥.ص  ١٦.و ص.٢٥٩ .و صص.٣٢٦ .٣٢٥.
 - ٥١معلـوم ٔان هــذه الســنة كانـت تواكــب اســتمرار الحـروب بــين الموحــدين والمـرابطين ٔوان
الحرب بينهما كانت مازالت لم تحسم بعد.
 -٥٢التشوف ،..م .س ،ص.١٨٣ .
 -٥٣االستبص ـ ـ ــار،م.س ،ص .١٢٥ .الـ ـ ــوزان،م.س،ج ،١صـ ـ ــص٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤ .
المقريزي،م.س،ج ،١ص ،١٧٣ .ياقوت،م.س،٢ ،ص.٦١ .
 -٥٤ابن زهر ،م .س ،ص.٣٣ .
 -٥٥نفسه.
ٔ
 -٥٦ضياء الدين ٔاو محمد بن عبد ﷲ بـن ٔاحمـد االندلسـي )ابـن البيطـار( ،الجـامع لمفـردات
ٔ
ٔ
االدوية واالغذية ،دار الكـتب العلمية ،بيروت ،ط ،١٩٩٢ ،١صص.٤٤-٤٣ .
 -٥٧نفسه.السهوكة من سهك وهي الرائجة الكريهة.لسان العرب،م.س،ج.١٠ص.٤٤٥.
ٔ
 ٥٨ابــن رزيــن التجيبي،فضــالة الخــوان فــي طيبــات الطعــام واال لوان،تحقيق،محمــد بــن
شقرون،دار الغرب اإلسالمي ط،١.بيروت ،١٩٨٤،ص.٢٠٩ .
 -٥٩نفسه.
 -٦٠نفسه،ص.٢٠٩.
 -٦١نفسه.
 ٦٢ابن البيطار ،م .س ،صص.٤٤-٤٣ .
 -٦٣ابن رزين ،م .س ،ص.٢٠٠ .
 -٦٤ابن زهر ،م .س ،ص.٣٢.
ٔ -٦٥احمد عبد الرؤوف ،م .س ،ص.٩٧ .
ٔ -٦٦احمــد عبــد الــرؤوف،م.س،صٔ .٩٧.امــا ابــن رزيــن فيــرى ٔان عمليــة وضــع الســمك فــي
ٔ
ٔ
الدقيق كانـت تـتم بعـد ٔان يكـون السـمك قـد تقلـى وبـاالخص عنـدما ياخـذ فـي التقطيـع
ٔاثنــاء عمليــة تحويلــه ،وبعــد ذلــك يرجــع إلــى المقــاله ليــتم طهيــه للمــرة الثانيــة .صــص.
.٢٠٢-٢٠١
 -٦٧ابن البيطار ،م .س ،صص ،٤٤-٤٣ .ابن زهر ،م .س ،ص.٣٨ .
 -٦٨ابن رزين ،م .س ،ص.٢٠١ .
ٔ -٦٩احمد عبد الرؤوف ،م .س ،ص.٩٧ .
 -٧٠ابن رزين ،م .س ،صص.٢٠٢-٢٠١ .
 - ٧١نفسه.
 -٧٢نفسه.
 -٧٣نفسه ،ص.٢٠٢ .
 -٧٤ابن زهر،م.س ،ص٣٠ .
 -٧٥البكري ،م .س ،ص.١٠٦ .
 -٧٦ابن زهر،م.س ،ص.٢٩ .
-٧٧نفسه ،صص.٤٢-٤١.
-٧٨إنســان مــا قبــل التــاريخ ،صــص ،١٨-١٧ .نــدوة البحــر فــي تــاريخ المغرب،نشــر كليــة
ٓ
االداب المحمدية،سلسلة ندوات رقم،٧سنة١٩٩٩.
 -٧٩الوزان،م.س،ج  ،١صص ..١١٥-١١٤ .
-٨٠ابـ ـ ـ ــن بطوطة،رحلـ ـ ـ ــة ابـ ـ ـ ــن بطوطـ ـ ـ ــة،تح علـ ـ ـ ــي منتصـ ـ ـ ــر الكـتاني،مؤسسـ ـ ـ ـ ــة
الرسالة،بيروت.١٩٨١.ج  ،١ص.٢٩٢ .
 -٨١الوزان ،ج ،١ص.١١٤ .
ٓ
 -٨٢القزويني ،اثار ،..م.س،ص.٢٠١ .
 -٨٣نفسه.
 ٨٤المقريزي ،م .س ،ج ،١ص.٦٦ .
 -٨٥نفسه ،صص.١٨٣-١٨٢ .
ٔ - ٨٦احمـ ــد التجاني،رحلـ ــة التجاني،قـ ــدم لهـ ــا حسـ ــن حسـ ــني عبـ ــد الوهاب،الـ ــدار العربيـ ــة
للكـتاب،ليبيا.تونس،د.ت،ص.٦٨ .
ٔ
ٔ -٨٧ابو القاسم الصطخري،كـتاب االقاليم،مكـتبة المثنى بغداد،د.ت ،ص.٤٢ .
 -٨٨االستبصار ،م .س ،ص.١٢٦ .
 -٨٩المقري ،نفح الطيب ،..م.س،ج ،١ص..١٩٨-١٩٧ .
 -٩٠االصطخري،م.س ،ص ،٤٢ .التجاني،م.س ،ص.٦٨ .
 -٩١ابن البيطار ،ج،٢م.س ،ص.١٨٣ .
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٦٥

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ٔ
ٔ
ب ــدات بع ــض االص ــوات داخ ــل المجتم ــع العرب ــي اإلس ــالمي تط ــرح
جمل ــة م ــن التس ــاؤالت :كي ــف يمك ــن رف ــع التح ـ ّ
ـدي؟ كي ــف الس ــبيل إل ــى
ٔ
تحقيق التطور دون ّ
التنكر للذات؟ وقد اندرج الجدل حول تحرير المراة
ف ــي س ــياق المس ــاعي الهادف ــة إل ــى تحقي ــق النهض ــة السياس ــية والثقافي ــة
والدينية لمجمل المجتمع اإلسالمي.
ٔ
ّإن الحــديث عــن مصــطلح االمازيغيــة يســتلزم بالضــرورة التطــرق إلــى
ٔ
ٔ
اصــل البربــر والبربريــة حيــث يــرى بعــض البــاحثين ا ّن هــذه الكلمــة يعــود
ٔ
اصلها إلى اللغـة الليبيـة ) (١)(Lybiqueوكلمـة "الليبـي" اشـتقت مـن ُليبـو
) ،(Libouوكان ــت تعن ــي عن ــد المص ــريين الق ــدامى بس ــكان إفريقي ــا).(2
ٔ
وهن ــاك َم ــن ذه ــب إل ــى ا ّن كلم ــة البرب ــر ظه ــرت ف ــي العص ــر الروم ــاني،
والبربـ ّ
ـري عنــدهم هــو الوحشــي) ،(3وكانــت تطلــق علــى الشــعوب الغربيــة
(
4
)
ً
عن حضارتهم وخاصة سكان المغرب كونهم يعيشون في الجبال  ،ث ّـم
َّ ٔ
خص بها اهالي شمال إفريقيا.
ٔ
ٔ
وتبقــى كلمــة "البربــر" مفتقــرة هــي االخــرى إلــى دقــة المعنــى واالصــل
ٓ
نظ ـ ـ ًرا لتع ـ ــدد االراء حوله ـ ــا ،والت ـ ــي تبق ـ ــى مج ـ ــرد فرض ـ ــيات قابل ـ ــة لع ـ ــدة
ٔ
ٔ
ٔ
ّٔ
)(5
تاويالت ،مع العلم ان البربر اختاروا النفسهم تسمية "امازيغ " خالفا
لكلم ـ ــة البرب ـ ــر ،والت ـ ــي تجم ـ ــع عل ـ ــى " َإم ـ ـ ِـاز َيغ ْن" ومؤنثه ـ ــا " َت َم ِاز َيغ ـ ـ ْـت"
ومعناها الرجل الحر والشريف.
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﱪﺑﺮ

د .ﺣﺠﻮي ﻏﻮﺗﻲ

ٓ
دكـتوراه في االداب
عضو هيئة التدريس بجامعة تلمسان
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
g.hadjoui@yahoo.co.uk
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اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ٔ
حج ــوي غ ــوتي ،ت ــاريخ االم ــازيغ -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة-.
العدد العاشر؛ ديسمبر .٢٠١٠ص.٧٠ – ٦٦
)(www.historicalkan.co.nr

يعــيش البربــر فــي حــوض حضــاري شاســع ُممتــد مــن مصــر شـ ًـرقا إلــى
ٔ
المحــيط ٔاالطلســي ً
غربــا) .(6وهــم ّ
المعمــرون االوائــل لشــمال إفريقيــا وهــذا
ٓ
منذ عشرات االف السنين .وحسب إحصـائيات سـنة  ،١٩٨٦فقـد ُق ّـدرت
ٔ
ٔ
ٔ
النســبة المئويــة لالمــازيغ كالتــالي :يعتبــر المغــرب االقصــى البلــد اال كـثــر
ٔ
كـثافة سكانية الصل البربر ،فهم يشـكلون نسـبة  % ٤٠مـن سـكان هـذا
تقريبــا  ٩,٥ماليــين بربـ ّ
البلــدٔ ،اي مــا ُيعــادل ً
ـري مــن مجمــل  ٢٤مليــون.
وهـم متواجـدون بج ّـل المنـاطق :بالجبـال والكـتلـة الريفيـة ) Le Massif
ٔ
ٔ
 (du Rifواالطلـ ــس االوسـ ــط ) (Moyen Atlasبالشـ ــمال الشـ ــرقي
ٔ
واالطلس الكبير ٔواطلس الجنـوب الغربـئ ،اي ٔانهـم ّ
موزعـون علـى معظـم
ٔ
المنــاطق المغربيــة (٧).وتــاتي الجزائــر فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة % ٢٠
ٔ
) ٥,٤ماليـين بربـ ّ
ـري مـن  ٢٢مليــون نسـمة( .ومــن اهـم منــاطق تمركــزهم:
ٔ
القبائـل بالكـتـل الشـمالية ) (Les Massifs du nordواالوراس بالشـرق
والتل الجزائـري )العاصـمي( والـوهراني وجبـال البليـدة والورسـنيس وبنـي
مســوس  ...ويتواجــدون بكـثــرة فــي الجنــوب ،بواحــات وادي ريــغ بورقلــة
ْ
ْون ُفـ َ
ـوس ومنطقــة وادي مي ـزاب وقصــور قــورارة ْوتـ َـو ْات و ِتـ ِـد َكل ْت) .(٨وحتــى
ليبي ــا به ــا نس ــبة معتب ــرة م ــن البرب ــر وكك ــل من ــاطق ش ــمال إفريقي ــا فه ــم
يقطنــون ٔاالمــاكن الجبليــة َكب ْرق ــه ُوغ ْور َي ـ ْـام ْون ُف َ
وس ــة ،وبواحــات غ ــدامس
ٔ
وسكنه و ِت ِم َّ
يس ْوز َو َر علـى الحـدود التونسـية بالشـمال السـاحلي .ا ّمـا بربـر
ُ
ًّ
تونس فنسبتهم ضعيفة جدا إذا ما قورنـت ببلـدان المغـرب العربـي ،فهـم
يمثلــون واحـ ًـدا بالمائــة ) (% ٠١ويتمركــزون فــي جربــة بكـثــرة وفــي وســط
ٔ
وجن ــوب ال ــبالد م ــن ْت َم ـ ُـاق َور ْت و َت َم ـ ْـز َر ْات و ْز َو َار  (٩)...ويوج ــد اث ــر البرب ــر
كــذلك بواحــة ِسـ َـيوا ) (Siwaبمصــر والتــي ال تبعــد عــن الحــدود المصــرية
الليبية .وإضافة إلى ما سبق هناك جماعـة مـن التـوارق تعـيش فـي شـمال
المالي والنيجر ونيجيريا).(١٠
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٦٦

ﻣﻘﺎﻻت

ﺍﻟﱪﺑﺮ "ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ"

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﱪﺑﺮ

ٔ
ٔ
ٔ
يتضــح ا ّن اللهجــات االمازيغيــة لــم تنقــرض ولــم ُتمــت ،بــل اضــحت
ٔ
محط انظار واهتمام وجدال العديد من الباحثين الذين سارعوا فـي إبـراز
ٔ
الحقائق التاريخية واللغوية عبـر تعاقـب االمـم العديديـة بـاختالف لغاتهـا
وإل ـ ـزام ٔاالهـ ــالي الـ ـ ّ
ـتكلم والتعامـ ــل بشـ ــكل ّ
تعسـ ــفي بلغـ ــة المحتـ ــل مـ ــن
فينيقيــين وإغريــق ورومــان وفرنس ــيين  ...باســتثناء العــرب فــي تعــاملهم
الــودئ ،االمــر الــذي جعــل البربــر ّ
يتقربــون إل ــيهم ُويســارعون فــي تعلــم
لغتهم.
ٔ
ٔ
)ا( عالقة االمازيغية باللغة البونـيـقـيـة:
كان الغـزو الفينيقـي للمغـرب القـديم س ًـببا مباش ًـرا فـي تـدمير الوحـدة
ٔ
االقتصادية والثقافية وحتـى اللغويـة للبربـرّ ،ممـا ا ّدى بظهـور ع ّـدة بطـون
من القبائل نسبهم واحد) .(٢٣فتنوعت اللغة البربرية إلـى ع ّـدة منطوقـات
ٔ
واختلفت من منطقة الخرى :مثل الشليحة والشاوية والميزابيـة والترقيـة
فـ ــي الجزائـ ــر ،ولهجـ ــات َٔا ْو ِجيـ ـ َـل ) (Awjilaونفوسـ ــة وغـ ــدامس وصـ ــكنا
) (Soknaف ــي ليبي ــا ،ولهج ــة س ــند ) (Senedف ــي ت ــونس ،ولهج ــة ِس ـ َـيوا
) (Siwaفــي مصــر ،ولهجــات الشــلح والريــف والبربــر وتمازيــت بــالمغرب
ٔ
االقصى).(٢٤
لق ــد ُخ ّص ــص اس ــتعمال ه ــذه اللهج ــات ف ــي التعبي ــر ع ــن المج ــاالت
ٔ
العامــة مــن ) فلكلــور شــعبي وعــن امــور ذات االســتعمال اليــومي الــدائم
ٔ
ٔ
مثل الماكوالت والفالحة والشؤون المنزلية  (...اي اقتصـرت علـى التـراث
الش ــعبي الش ــفهي بعي ــدة ع ــن الحي ــاة الرس ــمية كالتعام ــل اإلداري وش ــتى
العلوم التي ال تتحقق تواصالتها ّإال عن طريق اللغة المكـتوبة.
ويتمثل سبب انتشار اللغة البونيقيـة وحلولهـا مح ّـل اللغـة البربريـة
ٔ
فــي مــرحلتين :االولــى حينمــا اســتحوذ الفينيقيــون علــى ســيرتا )قســنطينة
ً
حالي ــا وكان ــت عاص ــمة النومي ــديين تح ــت حك ــم ماسينيس ــا( وجعلوه ــا
ّ ٔ
ّ
واستقروا فيها .ثم تاتي مرحلة تهميش اللهجـات البربريـة عـن
عاصمة لهم
ّ
(
٢٥
الحي ــاة الرس ــمية) والت ــي ظ ــل فيه ــا اللس ــان البرب ــري م ـ ً
ـدحورا عل ــى م ــرّ
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ٔ
ٔ
مــا ينبغــي ذكــره هنــا هــو ا ّن البحــث فــي موضــوع القضــية االمازيغيــة
وليــد الق ــرن ١٩م ،ودراســات هــذا الموضــوع ت ــداخلت فيهــا الكـثيــر م ــن
ٔ
ٔ
العوامل واالغراض الذاتيـة .لك ّـن هـذا ال ينفـي وجـود العديـد مـن االبحـاث
التــي تناولــت البربــر وتــاريخهم بـ ً
ـدء بالعصــور القديمــة إلــى وقتنــا الحاضــر.
ومــن بــين مــن َبحثــوا فــي هــذا الميــدان هــم :المــؤرخ الرومــاني سالوســتس
) ،(Sallusteوبلينــي ) ،(Pline l’ancienوبروكــوب ) (Procopeوابــن
خلدون ،وكذا محفوظ قداشي في كـتابـه "الجزائـر فـي العصـور القديمـة"،
ٔ
ٓ
والعدي ـ ــد م ـ ــن االنثروبول ـ ــوجيين الفرنس ـ ــيين .وكان ـ ــت اراؤه ـ ــم مختلف ـ ــة
ٔ
ٔ
ومتباينة ّ
بتعدد الفرضيات حول اصـل البربـر االوائـل ،فمـنهم مـن وصـل
ّ
ٔ
إل ــى انه ــم م ــن الفراعن ــة المص ــريين واس ــتدلوا بالكـتاب ــات والص ــور الت ــي
ٓ
ٔ
ُوج ـ ـ ـدت عل ـ ــى ج ـ ــدران اث ـ ــارهم) .(١١لكنه ـ ــا اعـ ـ ـ ُـتبرت فرض ـ ــية اس ـ ــطورية
وإتيمولوجية في نفس الوقت.
ٔ
ٔ
وهن ـ ــاك َم ـ ــن ارج ـ ــع اص ـ ــل البرب ـ ــر إل ـ ــى كنع ـ ــان ك ـ ــالمؤرخ بروك ـ ــوب
) (Procopeالـ ــذي رافـ ــق الجن ـ ـرال البيزنطـ ــي بليسـ ــار ) (Bélisaireإلـ ــى
إفريقيا) (١٢حيث قـام ٔبابحـاث فـي تـاريخ البربـر والتـي جـاءت كلهـا ت ً
ـدعيما
للمعطيــات التــي ُت ِنســب ٔاالمــازيغ إلــى ٔاصــل كنعــاني ،نزحــوا مــن الشــرق
ٓ
ٔاالوسط إلى إفريقيا ً
بحثا عن بسـط نفـوذهم  ...وكـان ُيطلـق علـيهم انـذاك
ٔ
ما ُي ّ
سمى باللغة الفرنسية " (١٣)"Mauresاي مغربي.
ٓ
ٔ
وفي موقـع اخـر ذكـر ابـو جعفـر بـن جريـر الطبـري ) تـوفي سـنة ٣١١
ٔ
ٔ
هـ( ا ّن جنس االمازيغ من ذرية سام بن نـوح ،فهـم بنـو ثمـالن بـن َم َـار ْات
بن َفر ْان بن عمر بن عمليق بن لـوذ بـن سـام بـن نـوح .ومـا َخ َـال صـنهاجة
ٔ
ٔ
وكـثام ــة فإنهم ــا بن ــو إف ــريقش ب ــن ق ــيس ب ــن ص ــيفي ب ــن سـ ــبا) .(١٤وا ّم ــا
ٔ
المسعودي ) توفي سنة ٣٤٦هـ ( يرى ا ّن البربر من ولد كوش بن كنعـان
تفرق ٔاوالد نوح في ٔاالرضّ ،
بن نوح .و ل ّـما ّ
توجه ولدكوش بن كنعان إلى
ٔ
المغــرب  (١٥) ...وحتــى ابــن خلــدون تــرك اثـ ًـرا حاسـ ًـما فــي دراســته العديــدة
ٔ
فـي سـياق الكـالم عـن تـاريخ البربـر ٔواصـلهم إذ ينقـل عـن ّ
النسـابة مـن ا ّن
ٔ
البربــر يجمعهــم ٔاصــالن كبيـران همــاَ " :بـ ْـرِن ْس ومـ ْـاد ْ
غيس الملقــب بــاالبثر
مــن نســل َمــاز ْيغ ")ٔ .(١٦واثبــت ذلــك بقولــهّ " :إن ّ
النســابة يجمعــونهم فــي
ٓ
ٔ
ٔ
إزادجة ومصمودة واوربة وكـثامة وصنهاجة واورغة") .(١٧وفي موضع اخر
ٔ
ٔ
ُيشــير إلــى ا ّن صــنهاجة وكـثامــة ذوات اصــول عربيــة مــن قبائــل ِح ْم َيــر مــن
ٔ
اصول حامية من اليمن).(١٨
ٔ
ويــرى المــؤرخ الجزائــري عبــد الــرحمن بــن محمــد الجيال لــي ) (١٩ا ّن
ٔ
ٔ
اصــل البربــر هــم ســاميون مــن ابنــاء مــازيغ بــن كنعــان ،فهــم االمــازيغ كمــا
ٔ
جاء في تصريحهم امام الخليفة عمر بن الخطاب حينما ذهب إليـه الوفـد
ٔ
ٔ
بعــد فــتح مصــر ،فانتســبوا امامــه إلــى مــازيغ .ويؤكــد الــدكـتور ابــو القاســم
ٔ ٔ
ٓ
ٔ
سعد ﷲ في كـتابه " ابحاث واراء في تاريخ الجزائر" على ا ّن االمـازيغ هـم
ٔ
عرب متقدمون في نزوحهم إلى شمال إفريقيا وا ّن موجـة الفـتح اإلسـالمي
ٔ
ٔ
ٔ
كانت فرصة التقى فيهـا ابنـاء العمومـة علـى ارض إفريقيـا بعـد ان كـانوا قـد
ٔ
التقوا على ارض الشام).(٢٠
ً ٓ
ٔ
وخالفا الراء ّكل المؤرخين السابقين اعطى الفرنسـيون اسـتنتاجات
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ُت ـ ـ ــوحي ب ـ ـ ــا ّن البرب ـ ـ ــر م ـ ـ ــن اص ـ ـ ــل اوروب ـ ـ ــي ،وا ّوله ـ ـ ــم الم ـ ـ ــؤرخ برت ـ ـ ــرون
ٔ
) (A.Bertrandالــذي توصــل فــي ابحاثــه التــي قــام بهــا ســنة ١٨٦٣م إلــى
ٔ
النت ـ ــائج الت ـ ــي افت ـ ــرض فيه ـ ــا ا ّن " البرب ـ ــر منح ـ ــدرون م ـ ــن نس ـ ــب كلت ـ ــي
ٔ
) .(٢١)"(Celtiqueوفـي نفـس الفتـرة قـام ) (M. Olivierرئـيس اكاديميـة

ً ٔ
حاليـا -بابحـاث فـي هـذا الميـدان اكـتشـف مـن
بون )- (Bôneمدينة عنابة
ٔ
)(٢٢
خاللها ا ّن "البربر من اإلغريق الذين غزوا إفريقيا" .
ٔ
ولكــن لــيس مــن المنطــق العلمــي المنصــف ان نحكــم علــى قــوم و
ٔ
ُن ّ
صنف ساللتهم مـن خـالل دراسـة االوصـاف الفزيولوجيـة للجسـم والتـي
ت ــوحي بطب ــع اإلنس ــان ،وه ــذا ه ــو م ــنهج الفراس ــة ال ــذي اعتم ــده برت ــرون
ٔ
) (Bertrandفـ ـي بحث ــه .ا ّم ــا ) (Olivierفابتع ــد ع ــن المالحظ ــة واتخ ــذ
ٔ
طريقة التحليل العلمي كوسيلة ّ
يتقرب بهـا إلـى نتـائج موضـوعية ُتب ّـرر رايـه
ً
ف ــي تق ــارب لهج ــات البرب ــر واإلغري ــق متخ ــذا عل ــم اللس ــانيات التقريبي ــة
ٔ
ً
منهاج ــا ،ودع ـ ّـم راي ــه ب ــر ثول ــون ) (Bertholonس ــنة ١٩٠٧م بتص ــنيف
ٔ
اللغــة البربريــة ضــمن اللغــات " "Illygro - Pelasgiquesالتــي اتــى بهــا
ٔ
اإلغريق اثناء استعمارهم لشمال إفريقيا.
ٔ
واه ــم م ــا يمك ــن استخالص ــه م ــن خ ــالل س ــياق الك ــالم ع ــن ت ــاريخ
البربــر ٔا ّن معظــم النتــائج ٔاجمعــت علــى ٔا ّن الجــذور ٔاالولــى للبربــر ّ
تفرعــت
م ــن نس ــل ح ــام ب ــن ن ــوح ،وق ــد اع ـ ُـتبرت ه ــذه ال ــرؤى واالفتراض ــات غي ــر
ٔ
موضوعية النها ليست قائمة على معايير علميـة دقيقـة .فلهـذا تع ّـذر علينـا
ٔ
ٔ
ٔ
وض ــوح االس ــاس الت ــاريخي له ــذا الج ــنس ،لك ــن ال اح ــد يش ـ ّـكك ف ــي ا ّن
ٔ
ٔ
االمــازيغ هــم الســكان االوائــل لشــمال إفريقيــا ،عاصــروا الرومــان وعايشــوا
اليونان والعرب.
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ٔ
السـنين ال ّن الحضــارة الفينيقيـة كانــت مزدهـرة ولــم يكـن للجزائــريين لغــة
تماثل لغتهم وال حضارة ثقافية في مستواهم.
ٔ
ّإن فرض اللغة البونيقية على االسر البربرية الحاكمة في التعـامالت
ٔ
الرسـ ــمية جعلـ ــتهم ُيـ ـ َـد ِ ّو ُنون اسـ ــاطيرهم وينقشـ ــون )يطبعـ ــون( نقـ ــودهم
ٔ
باالحرف والكـتابة البونيقية وحتى اإلغريقية فيما بعـد ،وخيـر دليـل علـى
هــذا يتمثــل فــي النقــوش التــي ُوجــدت فــي معبــد ُث َّوقــا ) (Thuggaوالتــي
ٔ ٔ
تحم ــل كلم ــات تذكاري ــة ق ــد نحته ــا ميسيبس ــا ) (Micipsaف ــي ش ــان ابي ــه
ماسينيسا )سنة  ١٣٨ق.م().(٢٦
ومن خالل مقارنـة وتحليـل بعـض النصـوص القديمـة يقـول شـابوط
)" :(Chabotبدت النصوص المكـتوبة بالبونيقية مترجمة عن النصـوص
ٔ
ٔاالصلية ّ
المقدمـة باللغـة الليبيـة") .(٢٧وهـذا مـا يؤكـد ا ّول ازدواجيـة لغويـة
ٔ
ٔ
)ليبي ــة وبونيقي ــة( عرض ــها اللس ــان االم ــازيغي ،وه ــذا اثن ــاء فت ــرة الوج ــود
ٔ
ٔ
الفينيقــي فــي شــمال إفريقيــا ،وينفــي انــدماجهم الثقــافي كمــا اثبتــه واظهــره
ٔ
ٔ
ش ــاكر ) (Chakerح ــين احص ــى بع ــض االس ــماء لحك ــام البرب ــر ك ـ ـ":يوب ــا
 ،JUBAغاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،GAYAيوغرط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  JUGURTHAوماسينيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ٔ
 .(٢٨)"MASSINISSAوهي اسماء موجودة كلها عند التوارق حال ًـيا.
ٔ
)ب( عالقة االمازيغية باإلغريقية:
دخلت اللغة اإلغريقية اليونانية إلى شمال إفريقيا ً
ابتداء من القـرن
الســابع قبــل المــيالد ،وكــان اإلغريــق متمركــزين بكـثــرة فــي ســيرتا ،وكــان
اســتعمال اللغــة اليوناني ـة رسـ ًّـميا فــي الحيــاة العمليــة والعلميــة .فلــذلك
َت ّ
وجــب علــى رجــال النخبــة مــن البربــر كمهندســين ورســامين وموســيقيين
ٔ
تعلـ ـ ـ ــم االبجديـ ـ ـ ــة اإلغريقيـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن بيـ ـ ـ ــنهم ميسيبسـ ـ ـ ــا وماسـ ـ ـ ــطنبال
) (٢٩)(Mastanbelوال ــدليل عل ــى ذل ــك "المس ــالت والنص ــب التذكاري ــة
) (٣٠
المنقوشـ ــة بـ ــالحروف اليونانيـ ــة والتـ ــي ُوجـ ــدت ف ـ ـي معبـ ــد الحفـ ــرة" .
ٔ
باإلضــافة إلــى  ١٣٠لق ـ ًـبا ذي اصــل إغريقــي والــذي تـ ّـم التنقيــب عنهــا فــي
ٓ
نفس المنطقة ) (١من طرف علماء االثار.
استبعدت الدراسات التاريخية حقيقـة تفـتح البربـر وذوبـانهم الكلـي
ٔ ٔ
ٔ ٔ
في ثقافة اإلغريق ،ومن جهة اخـرى اك ّـدت علـى احتمـال تـاثر االقليـة مـن
حكام البربر باللغة اليونانيةّ .
وإن صـ ـ ـ ــحة وجـ ـ ـ ــود اللغـ ـ ـ ــة اإلغريقيـ ـ ـ ــة
ٔ
بشــمال إفريقيــا ال شــك مــن وقوعهــا لمــا فيــه مــن بقايــا اثريــة ماديــة كـتلــك
ٔ
التــي ُوجــدت منقوشــة فــي المعابــد وعلــى االضــرحة .ولكـ ّـن الــدرس اللغــوي
ٓ
ٔ
ٔ
ينفي ايـة عالقـة لغويـة تاثريـة بـين لغـة اإلغريـق والبربـر ،ال ّن تطـور اللغـة
ٔ
ٔ
واللهجة يحمل في طياته ٔا ً
صوال لبعض الكلمات الماخوذة او الدخيلة.
ٔ
)ج( عالقة االمازيغ بالالتينية:
ٔ
بــدا الرومــان فــي احــتالل شــمال إفريقيــا ســنة  ١٤٦ق .م .فوجــدوا
مقاومة بربرية قويةً ،
خاصة بالمناطق الجبلية والداخليـة) .(٣١كمـا انـتهج
ّٔ
الرومــان سياســة تســتهدف المواقــع الريفيــة لغــرس اللغــة الالتينيــة ،الن
ٔ
الب ــدو اق ــل الجماع ــات اللغوي ــة » « Communauté Linguistique
ً ٔ
ٔ ٔ
تعرض ــا للت ــاثير والت ــاثر واال كـث ــر تمس ـ ًـكا بع ــاداتهم وثق ــافتهم .ولك ــن ه ــذا
االستعمار فشل في سيطرته علـى المنـاطق المسـتهدفة مـ ّـما دفـع الرومـان
ٔ
إلــى طــرد البربــر مــن المــدن نحــو االريــاف والصــحاري .وكــان هــذا ُيــدعى
ٔ
بـ" َالم ْن َجى التاريخي") (٣٢والذي قد صان االغلبية الساحقة من البربر مـن
التكلم باللغة الالتينية.
ّإن الواقع التاريخي المتمثل في الغزو الرومـاني المسـتبد ُيـوحي ب ٔـانّ
ٔ
البربر رفضوا ثقافة ولغة المستعمر الـذي اسـتطاع حينـذاك ان ُيثبتهـا فـي
المدن الكبرى ولو بشـكل نسـبيَ .وت َّـم ذلـك عـن طريـق قـوانين كـانوا قـد
ٔ
اتوا بها من بالدهم والتي ال تخدم مصالح البربر وخاصـة الـذين يعيشـون

ف ــي الم ــدن حي ــث ُفرض ــت اللغ ــة البونيقي ــة م ــن قب ــل ،بس ــبب تع ــاملهم
الرســمي فــي اإلدارات والمحــاكم .ونــتج عــن هــذا التنــوع اللغــوي مــا ُيســمى
ف ــي عل ــم اللس ــانيات "ثالثي ــة اللغ ــة") (Trilinguisme) (٣٣ب ــين الليبي ــة
والبونيقي ــة والالتيني ــة .وهــذا ال ُي ـراد بــه ان ــدماج وذوب ــان البرب ــر فــي لغ ــة
ٔ ٔ
الغيــر ،بــل الحفــاظ علــى المصــالح العليــا القليــة امــازيغ المــدن جعلــتهم
ٔ
ٔ
يتصــنعون فــي تكلمهــم باللغــة الالتينيــة .واكــد هــذا ابــن عبــو بقولــه" :اثنــاء
تواجده في شمال إفريقيا جعل الحكم الروماني من تع ّـدد اللغـات قاعـدة
 ...وتعايش ــها يتحق ــق ّإال برغب ــة الف ــرد ف ــي ال ــتعلم وال ــتكلم به ــذه اللغ ــات
ٔ
ٔ
ٔ
ًمعــا") .(٣٤وحتــى االبحــاث االثريــة الليبيــة اعطــت كالعــادة دليلهــا المــادي
ٔ
بتمسك البربر بلغتهم والذي اوضحته النقوش الموجودة علـى المعابـد ك ـ
ٓ
)ضريح ماسينيسا ْ
بالخ ُر ْ
وب وضريح اب َـا ِل َّس بمقبرة ِت ْن ِه َين ْان .(٣٥)(...
ُيعتب ــر االس ــتعمار الروم ــاني المس ــئول الرئيس ــي ف ــي زعزع ــة الكي ــان
ٔ
الحضـ ــاري البربـ ــري بحصـ ــاره لـ ــه وتهميشـ ــه لثقافتـ ــه ولغتـ ــه ،فاالمـ ــازيغ
استضــعفوا باالســتعمار وبــاالحتالل المتتــالي علــيهم ،وهــو الشــيء الــذي
جعل اللغة الخطية المكـتوبة تندثر وتتحول إلى لهجـات منطوقـة .فمهمـا
ٔ
ٔ
يك ــن ،ف ـ ّـإن ع ــودة اللهج ــات االمازيغي ــة إل ــى طبيعته ــا وص ــفتها االولي ــة
ٔ
)الشــفوية( جعلــت شخصــية االمــازيغي تتــزن بتطــويره لثقافتــه وبضــبطه
ٔ
للغتــه وترقيتهــا والتــي مــن المفــروض ان تكــون لهــا قواعــدها الخاصــة بهــا،
ٔ
ٔ
ٔ
وهذا ال يعنـي ا ّن اللغـة االمازيغيـة لـم يكـن لهـا نظامهـا الخطـي االبجـدي،
"إنه قد ُضبط و ُٔاحكم في القرن السادس قبل الميالد").(٣٦
وم ــن ه ــذا المبح ــث الت ــاريخي للعالق ــة اللغوي ــة البربري ــة باللغ ــات
القديم ــةُ ،يالح ــظ ٔا ّن ه ــذه اللغ ــات كان ــت ً
دائم ــا وباس ــتمرار ف ــي مك ــان
ٔ
ٔ
الرفض من طرف البربر .وحتى التحاليل واالبحاث اللغويـة اجمعـت علـى
ٔ
ٔ
ا ّن اللهجات االمازيغية الحالية خاليـة مـن الكلمـات الدخيلـة مـن بونيقيـة
ٔ
وإغريقية والتينية ولو ا ّن هناك بعض الكلمات القليلـة المسـتعملة حالـ ًـيا
كما اتضح في الجدولين السابقين.
ٔ
)د( عالقة االمازيغ بالعرب :
ٔ
ُت ّ
عد اللغة العربية اكـثـر اللغـات الرسـمية انتش ًـارا فـي شـمال إفريقيـا.
ٔ
ٓ
وإذا كانت قـد نشـات فـي اسـيا وانتشـرت فـي غربهـا بعـد الفـتح اإلسـالمي،
ٔ ٔ
فانتشارها زاد مع مرور الزمن بصورة سريعة حتى اصبح ابنـاء العربيـة فـي
المغــرب العربــي كـثيــرين) .(٣٧وكانــت درجــة انتشــار العربيــة متفاوتــة مــن
ٓ
مكان إلـى اخـر ،وهـذا راجـع إلـى اخـتالف ظـروف التعريـب التـي مـرت بهـا
ك ـ ّـل منطق ــة م ــن من ــاطق ش ــمال إفريقي ــا ال ــذي يتمي ــز بشس ــاعة موقع ــه
ٔ
الجغرافي ،والذي عرف تعاقب االمم العديدة بلغاتهم المختلفة والتي لم
ٔ
ٔ
تجــد مكانتهــا علــى لســان االمــازيغي ،وعلــى عكــس االوائــل ،قــد َتـ َّـم قبــول
ٔ
العــرب مــن البربــر بســهولة وابــدوا لهــم رغبــتهم فــي التعــايش معهــم وتعلــم
لغتهم.
ٔ
ٔ
إذن ما هي االسباب والعوامل التي جعلت االمـازيغ يعتنـون باللغـة
ٔ
العربية منذ الفتوحات اإلسالمية االولـى إلـى يومنـا هـذا؟ ومـا هـي العالقـة
االجتماعية اللغوية بين البربر والعرب ؟
) (١العامل الديني:
إذا م ــا تص ــفحنا الكـت ــب الت ــي قام ــت بدراس ــة ت ــاريخ البرب ــر ،س ــواء
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
كانت اوربية او عربيـة او مغاربيـة ،يمكننـا اسـتخالص انهـا تتفـق علـى ان
ٔ
س ــبب س ــرعة انتش ــار اللغ ــة العربي ــة يع ــود بالدرج ــة االول ــى إل ــى عالقته ــا
ٔ
الوطيـ ــدة بالـ ــدين اإلسـ ــالمي الـ ــذي اعتنقـ ــه االمـ ــازيغ بفضـ ــل الفتوحـ ــات
ٔ
اإلس ــالمية ،إذ "امت ــزج الع ــرب ب ــالبربر ف ــي ام ــة واح ــدة") .(٣٨وانتهج ــوا
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ٓ
سياس ـ ــة الس ـ ــلم والمحب ـ ــة والم ـ ــودة والت ـ ــاخي بي ـ ــنهم .تجس ـ ـ ًـيما لقول ـ ــه:
َ ْ
َٔ ْ
ُ
َ َ
ﷲ َٔا ْت َق ُاك ْم{ ).(٣٩
}
وج َعلن َـ ُاك ْم ُش ُع ًوبا وق َبا ِئل ِل َت َع َارفوا ِإ َّن اك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ِ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
لقد اقبل البربر على اإلسالم جمة عندما ادركوا انه يرفع عنهم ظلم
ٔ ٔ
المستعمر البيزنطي) ،(٤٠وكان هذا منذ الوهلة االولى الن االستعمار
البيزنطي قد فرض عليهم الجزية وضريبة العقار .فزادت "رغبتهم في
ٔ
مزايا هذا الدين") ،(٤١واندمجوا فيه بسرعة وهذا منذ ان ُشرع في إرسال
ٔ
البعثات العلمية إلى شمال إفريقيا لخدمة اإلسالم .الن معتنقيه ال
ٓ
يفهمون شريعة هذا الدين ّإال بتعلم لغة القران الذي نزل } ِب ِل َس ٍان َع َر ِب ّ ٍي
ْ ٓ
ُ
ين{ ) (٤٢و كـقولهِ } :إ َّنا َج َعلن َـ ُاه ُق ْران ًـا َع َر ِبي ًّـا{ ).(٤٣
م ِب ٍ
وه ــذا لنش ــر الثقاف ــة الديني ــة ،وتعل ــيم الن ــاس الف ـرائض ،والح ــالل
والحـرام .فســاهم البربــر بــدورهم فــي الفكــر اإلســالمي بتـراثهم الــذي ُكـتــب
ٔ
باللغة العربية الفصحى بحيث ادركـوا بـوعيهم اإلسـالمي  -ال إسـالم بـدون
قـ ٓران و ال قـ ٓران ُيـ َ
ـدرك ُوي َفهــم جــوهره بــدون لغــة عربيــة فصــيحة) .(٤٤دون
ٔ
ٔ
ان يهملوا اللغة االم واالعتزاز بهـا وعـدم تعصـبهم لهـا .وهنـاك جماعـة مـن
البربــر ذهبــت إلــى حــد بعيــد فــي إســالمها فاعتمــدت اإلباضــية مـ ً
ـذهبا لهــا.
فمـ ً
ـثال إن منطقــة وادي ميـزاب ) والتــي هــي محــور هــذه الدراســة اللغويــة (
ٔ
ٓ
ٓ
منذ القديم ،قد انطلقت مـن الواقعـة القرانيـة الثابتـة وعلومهـا الن القـران
ٔ
ٔ
الكريم هو االصل فال يمكن فهمه وإدراك اسرار علومه وبالغته إال بـتعلم
ٔ
اللغــة العربيــة الفصــحى الخاليــة مــن اللحــن .فمــن هنــا يتضــح اثــر اللغــة
العربية في المؤسسات الثقافية ،السيما في المساجد التي ّ
جسـمت هـذه
ٔ
ٔ
الحقيقة في كـتاتيـب االطفـال الصـغار .وفـي هـذا الشـان يقـول محمـد علـي
ٓ
ٔ
دبوز )إن الميزابـي يعتنـي بحفـظ القـران كـل االعتنـاء ،إنـه اسـاس العربيـة
وال ــدين ،ويعتن ــي ك ــذلك ب ــتعلم العربي ــة اعتن ــاء ك ـ ً
ـامال ،فم ــن ال يع ــرف
ٔ
)(٤٥
العربيــة الفصــحى مــن العلمــاء ال ُيحـ َ
ـض فــي مي ـزاب بــاي احت ـرام . (...
ٓ
ٔ
إذن ّإن تعليم القران والشريعة والفقه ال يمكن ان ُيسـتوعب بـدون تعلـم
اللغة العربية وهذا ما جعل البربر يتعربون.
)  (٢العامل اإلنساني السلوكي:
ٔ
ً
قد ُ
اعتبر العرب فـي بدايـة االمـر غـزاة دخـالء فقـاومتهم قبائـل البربـر
مقاوم ــة عنيف ــة ،ث ــم انقل ــب الح ــال وإذا ب ــالعرب ُينظ ــر إل ــيهم كمح ــررين
لش ــعب الجزائ ــر م ــن االض ــطهاد البيزنط ــي) (٤٦ال ــذي ل ــم يترت ــب عن ــه إال
ٔ
ٔ
التاخر واالنحطاط الهل هذه المنطقة .فزرعوا فيهم االسـتقامة والمسـاواة
والعدال ــة االجتماعي ــة الت ــي ل ــم تك ــن موج ــودة ّإب ــان االح ــتالل الفينيق ــي
والروماني  ...ف ٔراوا فيهم "المنقذ الوحيد ّمما هـم فيـه مـن الــميز العنصـري
والجور السياسي والفوضى الشاملة").(٤٧
ٔ
ٔ
وك ــذلك هن ــاك اح ــداث اخ ــرى جعل ــت البرب ــر ي ــذوبون ف ــي الكي ــان
ٔ
العربـ ــي ،ومنهـ ــا كمـ ــا يـ ــرى ابـ ــو القاسـ ــم سـ ــعد ﷲ) (٤٨فـ ــي مقارنتـ ــه بـ ــين
ٔ
ٔ
"اإلنســان العربــي" و "اإلنســان االمــازيغي" التشــابه الكبيــر فــي االوصــاف
ٔ
الخلقيــة ُ
والســمات َ
والخلقيــة .واكــد عبــد الــرحمن محمــد الجيال لــي) (٤٩هــذا
ٔ
التطــابق فــي مالحظتــه ان زناتــة و برغواطــة ونفوســة ولواتــة و هــوارة …
كله ـ ــا قبائ ـ ــل ذات تش ـ ــابه كبي ـ ــر مـ ـ ــع الع ـ ــرب ف ـ ــي حي ـ ــاتهم وميـ ـ ــوالتهم
واتجاهــاتهم .فمـ ً
ـثال كالهمــا ،العربــي والبربــري ،يكــره الســلطة والتســلط
وكالهم ــا مح ــب للحري ــة إل ــى ح ــد كبي ــر .وعل ــى ه ــذا المس ــتوى تجمع ــت
ٔ
العوامــل كلهــا لتصــنع مــن العامــل اللغــوي عنصـ ًـرا اساسـ ًـيا فــي التواصــل
ٔ
ٔ
اللغــوي اليــومي بــين العــرب واالمــازيغ ،وهــذا مــا زاد فــي تــدعيم االواصــر
ٔ
ٔ
اللغويــة بــين الفئتــين بحيــث اســتطاع االمــازيغ ان يتقبلــوا اللغــة العربيــة
ٔ
النهم لم يكونوا مجموعة لغوية متميزة).(٥٠

ٔ
لــم تكــن لغــة االمــازيغ لغــة راقيــة ذات ثقافــة وحضــارة فــي المســتوى
ٔ
ٔ
الــذي يمكنهــا ان تقــف فــي وجــه ايــة لغــة .لقــد كانــت لغ ـة التخاطــب ولــم
يكــن لــديها تـراث مكـتــوب يحفظهــا) .(٥١وهــذا ّممــا زاد فــي انتشــار تعريــب
ٔ
ٔ
البربــر االوائــل النــه لــم يكــن يوجــد لــديهم يومئــذ مدنيــة ســالفة تتركــز علــى
ٔ
ٓ
ٔ
لغة متينة واداب متاصلة راسخة الجذور ،او فلسفة عريقـة ذات ّ
مقومـات
ٔ
تستطيع ان تقف في وجه الفاتح ولغته فتقاومهما) .(٥٢فلهذا َهجـر البربـر
ٔ
لغــتهم وبــادروا بــتعلم اللغــة العربي ــة حتــى طغ ــت عل ــى لغــتهم .واوضــح
برهان علـى هـذا هـو معجـزات البيـان علـى لسـان القائـد البربـري طـارق بـن
زيــاد النفــزي) (٥٣فــي تلــك الخطبــة المــؤثرة البليغــة التــي ســجلها التــاريخ،
ٔ
ٔ
وهي خطبته امام جيشه المغوار يوم تقدم به لفتح االندلس.
وكانــت الموجــة الثانيــة مــن نــزوح العــرب علــى المغــرب العربــي عامــة
ٔ
ٔ
والجزائر باالخص بمثابة الخطوة الجبارة لتعريب االهالي ،وكـان هـذا فـي
القــرن ١١م عــن طريــق قــدوم الهالليــين الــذين كــانوا يتكلمــون بلهجــات
ٔ
عربيــة بدويــة .حيــث توغلــوا فــي القــرى واالريــاف وخاصــة الجنوبيــة منهــا،
ٔ
فس ـاعدوا البربــر فــي تعــريبهم .ويــرى عبــد الــرحمن الجيال لــي) (٥٤ان هــذا
ٔ
المنطلــق التــاريخي هــو البدايــة الجديــدة لفســاد اللســان االمــازيغي وحتــى
ٔ
ٔ
العرب ــي ،وه ــذا ع ــن طري ــق ت ــداخل اال لف ــاظ ب ــين اللهج ــات االمازيغي ــة
ٔ
والعربيــة مــن جهــة  ،وبســبب اقتبــاس وتــداخل االصــوات اللغويــة بيــنهم
من جهة ٔاخرى ،وبالتالي ظهور التغير اللغوي تدريجياً.
ٔ
وقد اوضح فليب مارسيه ) (Philipe Marçaisهذا الخلط اللغوي الذي
ٔ
ً
خاصة ما بين
انتجته التواصالت اللهجية العديدة والتي كانت سائدة
فترة الفتوحات اإلسالمية والهجرة الهاللية .واعتبره بـ " الداللة التاريخية
ٔ
ٔ
القاطعة في حدث الجماعة اللغوية") .(٥٥وا ّما عرب االندلس الذين
جاءوا فارين من إسبانيا واستقروا في سواحل المغرب العربي فقد كان
لهم ٔتاثير ّ
قوي في تعريب بربر الشمال المتمركزين في السواحل .وحتى
الوجود العثماني واالحتالل الفرنسي كان ً
سببا في تمتين العالقة بين
ٔ
العرب والبربر الذين ُٔازيحوا من اراضيهم الخصبة ليحلوا محلهم .وهذا
ٔ
ما جعل البربر ينحازون اكـثر للعرب وللغتهم.
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ٔ
ك ــاترين كومب ــازار امه ــان ،متخصص ــة ف ــي ت ــاريخ الفـ ــن اإلس ــالمي،
شغلت مهمة محافظة بمتحف البطحاء بفـاس مـن سـنة  ١٩٨٠إلـى سـنة
ٔ
 ،١٩٨٨ثم انتقلـت بعـد ذلـك إلـى البحـث فـي المتحــف االثـري بالربـاط،
ٔ
وقــد تقــدمت بمناقشــة اطروحتهــا فــي ج ــامعة بــاريس  ٤ســنة  ،١٩٨٥فــي
موضوع " :تطور الزخارف المعمارية على الخشب بفاس من القرن الثاني
عشـر إلـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر" ،كمـا سـاهمت بعـدة مواضـيع ضــمن
المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنف الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم المخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتص ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون المعماري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
" ) "Palais et demeures de Fèsالقصـور و المنـازل بفـاس( ،خاصـة
م ــا ارت ــبط من ــه بالحقب ــة العلوي ــة ،وله ــا ع ــدة مق ــاالت ف ــي مج ــال العم ــارة
وفنونها بمجالت مختلفة.
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ﻣﺤﺎور اﻟﻜﺘــــﺎب
 -١تقديم تاريخي.
 مكانة الخشب في كرنولوجيا الفن الفاسي.
ٔ
 -٢دراسة القطع المرابطية او العوامل الجديدة للفن الفاسي:
ٔ
ٔ
 ما قبل سيادة التاثيرات االندلسية
 الخشب المرابطي
 البرونز المرابطي بفاس
 -٣دراسة الخشب الموحدي:
ٔ
 حكم الموحدين او الوحدة السياسية والفنية للمغرب
ٔ
واالندلس
 الخشب الموحدي
 -٤دراسة الخشب المريني:
ٔ
 باكورة تالق الفن المعماري الفاسي
ٔ
 افاريز
 العناصر المعمارية لفندق الشماعين
ٔ
 ثالثة اعمال مختارة

ٔ
وقد ارفقت هذه المحاور ببيان فهرس الموضوعات وتصدير بقلم
 GOLVIN LUCIENثم مقدمة لصاحبة الكـتاب فإيضاح لرموز
ٔ
االختصارات المستعملة في الكـتاب ،واسدلت ستار مصنفها بخاتمة
ٓ
ٓ
عامة وملحق الكـتابات المترجمة لاليات القرانية المخطوطة في بعض
الشواهد المدروسة ،ثم عرض لبيبلوغرافيا الدراسة ،فمعجم بسيط
شرحت من خالله بعض المفردات العربية التي استعملت في الكـتابة،
ٔ
ٔ
ٔ
ففهرست عام لالعالم واالماكن وغيرها ،وفي االخير عرض الئحتين:
ٔ
ٔ
االولى خاصة بالرسوم واالشكال ،والثانية بالصور واللوحات التي
وظفتها الكاتبة في دراستها.
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب
ٔ ٔ
حاولــت صــاحبة الكـتــاب منــذ الوهلــة االولــى ان تحصــر اهتمامهــا فــي
المج ــال الفن ــي وم ــا ي ـ ـرتبط ب ــه م ــن زخرف ــة عل ــى الخش ــب ف ــي العص ــور
ٔ
المرابطيــة والموحديــة وبدايــة عصــر المــرينيين بمدينــة فــاس ،إال ان هــذا
لــم يمنــع فــي معــرض التحليــل ٔان تتطــرق لمراحــل زمنيــة الحقــة ٔواخــرى
ٔ
ٔ
ســابقة مــن اجــل وضــع كــل تطــور فــي ســياقه التــاريخي ،كمــا ان ذلــك لــم
ٔ
ٔ
يمنــع ايضـ ًـا مــن توســيع دائــرة التحليــل احيانــا ليشــمل الظــروف السياســية
ٔ
وانعكاســها علــى مجــال العمــارة بشــكل عــام ،والتعــرض تــارة اخــرى إلــى
ٔ
ٔ
الزخرف ــة عل ــى البرون ــز او الع ــاج م ــن اج ــل ال ــربط ب ــين عناص ــر الدراس ــة
واستخالص قواعد معينة.
كما دعت ضرورة التحليل إلـى تمديـد المجـال فـي جميـع االتجاهـات:
في الشرق إلى حدود تلمسان والقيـروان ،وفـي الجنـوب إلـى مـراكش وفـي
ٔ
الش ــمال إل ــى مختل ــف مراك ــز الحض ــارة االندلس ــية )قرطب ــة – سرقس ــطة-
ٔ
غرناط ــة ،(...وم ــن ث ــم ف ــإن موض ــوع ه ــذه الدراس ــة ج ــاء غني ـ ًـا باالفك ــار
والمالحظات.
ٔ
فــي البدايــة ،ومــن خــالل الفصــل االول تعرضــت مؤلفــة الكـتــاب إلــى
تق ــديم تــاريخي بســطت مــن خال ل ــه تمهيــدا لدراس ــتها بين ــت مــن خال ل ــه
مكانة الخشب في تاريخ الفن الفاسي ،تعرض إلى:
ٔ
اوال :المعطيات الطبيعية الكامنة في المؤهالت التي يخولها موقع مدينة
ٔ
فاس كمنطقة فالحية مهمة تتوفر على مواد اساسية كمحاجر
الملح ،والطين ،والحجر ،والجير ،والرمل ،ثم غابات ٔاالرز
ٔ
المجاورة .وتطرقت بعد ذلك إلى اهمية موقع المدينة في ملتقى
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المحاور الرابطة بين الشرق والغرب عبر مضيق تازة وبين الجنوب
والشمال )بين إفريقيا جنوب الصحراء والسواحل المتوسطية(.
هذا ً
فضال عن وفرة المياه من العيون وروافد واد فاس.
ٔ
ثانيا :سياق تاسيس الدولة اإلدريسة.
ثالثأ :تاسيس مدينة فاس اإلدريسية التي شكلت قطيعة في تطور
المدن المغربية "إنها شكلت مدينة مشرقية في المغرب" ،ثم
ٔ ٔ
قدوم حوالي  ٨٠٠اسرة اندلسية لالستقرار بها سنة  ٢٠٢هـ-١٨/
 ٨١٧م بعد ثورة الربض بقرطبة ،وبعد ذلك بقليل وفدت ٣٠٠
ٔ
ٔ
اسرة من القيروان فرارا من البطش االغلبي .هذه الوفود القادمة
ٔ عرق ٔ
من ا واكبر مركزين حضاريين بالغرب اإلسالمي ،قرطبة
ٔ
والقيروان ،اثرت على المدينة بشكل واضح وخاصة على
"مستوى تشكيل وتوجيه الفن الفاسي".
رابعا :بفعل استمرار تدفق وفود من القيروان خاصة تحت حكم يحيــى
بن محمد بن إدريس الثاني ) ٢٤٥ – ٢٣٤هـ٨٥٩ -٨٤٨/م(
ٔ
تسربت التاثيرات الفنية المشرقية .وقد شهدت هذه الفترة
ٔ
ٔ
تاسيس مسجدي القرويين واالندلس سنة ٢٤٥هـ .وتحتفظ لنا
القرويين بقطعة خشبية مؤرخة بسنة ٢٦٣هـ٨٧٧/م ،كشاهد
ٔ
فني على هذه التاثيرات .وهو الشاهد المعماري الوحيد الذي
يخبرنا حول طبيعة الكـتابة اإلدريسية؛ لتخلص الكاتبة إلى
ٔ
االستدالل على ظهور ٔاولى التاثيرات الفنية اإلفريقية على فاس
خالل القرن ٩م.
خامسا :تعتبر المؤلفة الميالد الحقيقي للفن الفاسي قد حصل في القرن
ٔ
 ١٠م ،في فترة الصراعات االموية الفاطمية للسيادة على المغرب
ٔ
االقصى .هذا الصراع الذي انعكس على المجال المعماري من
خالل الزيادة في مسجد القرويين سنة ٣٤٥هـ ٩٥٦ /م من قبل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االمير الزناتي احمد بن ابي سعيد المتحالف مع االمويين) :مثلت
ٔ
التاثير ٔاالندلسي – وفي ٔاجزاء ٔاخرى
منارة القرويين جزء من
منها – القبة بالجزء العلوي -بالطراز اإلفريقي ،ثم كوة بثالت
ٔ
قويسات في الواجهة الجنوبية تبين انتقال التاثيرات العباسية
ٔ
ٔ
عبر إفريقية .(...وبعد تدخل امويــي االندلس في فاس بواسطة
الغالب ،القائد المكلف من قبل الحكم الثاني سنة ٣٦٢
هـ٩٧٣/م ،وبإعالن هيمنتهم على الشمال المغربي .ثم انتقلت
ٔ
فاس سنة ٣٦٩هـ٩٧٩/م إلى هيمنة بلكين بن زيري امير مملكة
صنهاجة المتحالف مع الفاطميين .وقد انعكست السيادة
ٔ
ٔ
االموية الفاطمية على المغرب الشمالي وافرزت وثيقة تاريخية
ٔ
نفيسة هي منبر مسجد االندلس بفاس ،المؤرخ ب
٣٦٩هـ٩٨٠/م .ويكـتسي هذا المنبر داللة خاصة ،فهو يؤكد
الوجود السابق لحرفة االشتغال على الخشب من نقش وصباغة
وغيرها ،حيث تجد بعض الطرز من الفن الفاسي في القرون
ٔ
الالحقة اصالتها في هذا العمل .وقد ربطت كاترين كومبازار
الزخارف الخشبية لهذا المنبر بقطعتين خشبيتين محفوظتين
بمتخف البطحاء ،وهي الوثائق المعمارية المبنية الوحيدة التي
ٔ
ٔ
ترجع إلى القرن  ١٠م بالمغرب االقصى ،وتؤرخ لميالد اول فن
ٔ
مغربي انطالقا من فرضية التاثيرات المختلفة.
ٔ
سادسا :إذا كان منبر مسجد االندلس يمثل مرحلة ما قبل هيمنة
ٔ
التاثيرات المشرقية ،فإن المنبر المندثر لمسجد القرويين المنجز
ٔ
في العهد العامري قد مثل المميزات االندلسية في ظل منجزات

ٔ
المظفر كنائب عن ابيه المنصور ،وزير قرطبة ،بعدما دخل
فاس سنة ٣٨٨هـ٩٩٨/م .وقد تركزت جل منجزاته حول جامع
ٔ
القرويين ،حيث اتم قبة عند مدخله وجهزه بمنبر من خشب.
ٔ
ٔ
وبدون شك فقد اشترك فنيون اندلسيون في هذا اإلنجاز حتى
ٔ
ٔ
ان هذا المنبر يبدو كما اشار إلى ذلك طيراس )(H. Terrase
ٔ
كإنجاز اندلسي.
ٔ
ٔ
إن تحليل هذه االخشاب التي تنتمي إلى حقبة الوسيط االعلى تبين
ٔاسبقية الهيمنة المشرقية في فاس طيلة القرن١٠م ،رغم الحضور
ٔ
ً
وانطالقا من نهاية القرن١٠م ستصبح التاثيرات
الثابت للخطوط.
ٔ
االندلسية واضحة المعالم في الفن الفاسي.
ٔ
ام ــا الفصـ ــل الثـ ــاني :فتناولـ ــت في ــه الكاتبـ ــة دراسـ ــة قطـ ــع الخشـ ــب
ٔ
المرابطية او العومل الجديدة للفن الفاسي ،وتضمن ما يلي:
ٔ
ٔ
ما قبل هيمنة التاثيرات االندلسية :ففي النصف الثاني من القرن ١١م
دخل المرابطون إلى فاس وعملوا على توحيد عدوتي المدينة تحت سور
ٔ ٔ
واحد ،وقد اشتهر يوسف بن تاشفين كاحد اكبر البنائين في تاريخ
المغرب ،وحققت المدينة في عهده إقالعا اقتصاديا انعكس في جملة
ٔ
من اإلنجازات التعميرية منها قصبة بوجلود والمساجد بجميع االحياء
ثم شبكة القنوات والمطاحن والحمامات والسقايات والفنادقً ،
فضال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
عن تنظيم االسواق .ومنذ ان سيطر المرابطون على االراضي االندلسية
ٔ
ٔ
دخلت هذه االخيرة في عالقات حميمية مع المغرب واخذت تمنحه
طرزها الفنية ،وزودته بالحرفيين المتمرسين ،وقد ذكر الجزنائي
استقدام يوسف بن تاشفين للعديد من هؤالء من قرطبة إلى فاس قصد
ٓ
ٔ
بناء او استصالح العديد من المنشات .وقد سار علي بن يوسف على
ٔ
نفس منوال ابيه في التشييد والبناء ،واهتم خاصة بعدوة القرويين
حيث عمل على توسيع المسجد سنة  ٥٢٩إلى ٥٣٦هـ ١١٣٥ /إلى
ٔ
١١٤٢م .وفيما يتعلق بالخشب انجز بابين في غرب المسجد :باب
ٔ
العدول سنة ٥١٤هـ ١١٢٠م ،وباب الشماعين ٥٢٨هـ ١١٣٣م او
١١٣٤م ،إضافة إلى باب الورد و باب الجنائز وباب السبيطريين ،وهي
ٔ
ٔ
ابواب عرفت ميالد صناعة البرونز االندلسي المغربي .كما تم إنشاء
ٔ
العنزة سنة  ٥٢٤هــ ،لكنها ضاعت وعوضت باخرى مرينية تم منبر
مؤرخ بسنة ٥٣٨هـ ،وهو مصنوع من خشب الصندل والعناب
ٓ
والبرتقال واالبونس ،وهو معطل حاليا وال يستعمل إال في المواعظ.
ٔ
االخشــاب المرابطيــة :تناولــت المؤلفــة هنــا عــدة نمــاذج مــن القطــع
الخشــبية وحاولــت تفكيــك عناصــرها الزخرفيــة وقــد خلصــت إلــى النتــائج
التالية:
ٔ
ٔ
مساهمة االندلس في الفن الفاسي :حاولت ان تبين بدقة العناصر التي
استفادتها فاس عبر القطع الخشبية المرابطية من التيارات الفنية
ٔ
االندلسية ،فالزخرفة النباتية الدقيقة في انتظامها بواسطة إطار،
ٔ
والسجل الذي تضمن تطور اشكال الفن المعماري الكبرى ،يظهر قرابة
ٔ
وثيقة مع المذهب الفني للجعفرية بسرقسطة .وفي مجال االشكال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
النباتية ،يبدو احد االنواع كامتداد لالشكال النباتية االندلسية خالل
القرن ١٠م و  ١١م  :الورقة الطويلة غير المتماثلة ،كما في المثلث
ٔ
ٔ
المقوس او المنعطف الذي يظهر كنصف اقنثة  ،وحيث القاعدة تنحرف
ٔ
إلى حلقة دائرية والمنقوشة على العاج االموي والجعفرية بسرقسطة.
ٔ
والورقة البسيطة المتماثلة سواء كانت مجوفة ام ال ،في المحور وفي
ٔ
المصبعات المكدسة ،حلت ايضا محل مجموعة الجعفرية .إنها تتطابق
ٔ
مع االوراق الخمس لمدينة الزهراء والتي تتركز بمصعبات القويس
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ٔ
االعلى ،والورقة البسيطة غير المتماثلة ،والطويلة والملتفة ،والورقة
المزدوجة في قويسات جد متباينة وغير المتساوية ،تكررت في فن
ٔ
ملوك الطوائـف .هذا الشكل النباتي االخير بجذور منفصلة كما في
ٔ
جذور االقنثة ،التي وجدت من قبل في صهريج المدرسة بمراكش ،و
ٔ
ٔ
هو ترجمة لطيات قويسات ورقة االقنثة االموية لمدينة الزهراء وقرطبة
ٔ
ٔ
ٔ
والتي يجسدها العاج االموي ،لكن اطراف قويسات بعض االوراق
مسننة بواسطة سلسلة من الوريقات الملساء بدون جذور.
ٔ
ٔ ً ٔ
بيدا الساليب االنساق الناضجة
معالجة قاعدة الورقة البسيطة شكلت تا
ٔ
ٔ
في االندلس ،مثل الكاس المصنوع من ورقتان قصيرتان لوزيتا
ً
الشكل ،مجوفتان والقريب جدا من تلك الموجودة بقوة في مدينة
ٔ
الزهراء والجعفرية بسرقسطة ،والكاس ذو الجذور الذي يغلف قاعدة
ٔ
الورقة المتماثلة او غير المتماثلة يبدو محرفا عن وعاء الورقة البسيطة
المتجلية في صهريج مراكش المشكلة من اثنين من القويسات الحادة
ً
داخليا بالتصبعات.
المزينة
ٔ
ٔ
إن اوجه الشبه التي يمكن ان نكشفها على مستوى تفاصيل الزخرفة ال
ٔ ٔ
تذهب ٔا ً
بدا إلى حدود التطابق المطلق .يجب ان ناخذ بعين االعتبار
ٔ
العوامل التاريخية التي ادت إلى إعداد الفن الفاسي والقدرة اإلبداعية
ٔ
المحلية وكذا مسار استيعاب التاثيرات الخارجية.
ٔ
وبعد دراسة خمسة عشر  ١٥قطعة خشبية ،تخلص الكاتبة إلى ان
الفن الفاسي في العهد المرابطي عرف امتدادا ليس فقط لفن ملوك
ٔ
ٔ
الطوائـف ،ولكن ٔا ً
يضا للفن االموي بقرطبة ،وتستخلص انه إذا كان
ٔ
ٔ
السالطين المرابطون قد حكموا االندلس ،فإن االندلسيين بدورهم
ٔ
ٔ
غزوا المغرب ً
ثقافيا .وانطالقا من هذه الفترة اصبحت التاثيرات الفنية
ٔ
تفد إلى المغرب من االندلس عوض المشرق.
ٔ
اســتيعاب العناصــر الزخرفيــة الموروثــة عــن الفــن الفاســي االول :إن
ٔ
ٔ
زخرف ــة االخش ــاب االول ــى المرابطي ــة المنس ــقة بواس ــطة مج ــاالت زخرفي ــة
مرتبط ـ ــة بعق ـ ــد التش ـ ــبيك الزه ـ ــري المت ـ ــداخل بواس ـ ــطة إط ـ ــارات مزين ـ ــة
ٔ
بخط ــوط مس ــننة باس ــنان جميلــة ،تــذكر بجمالي ــة المنبــر الزي ــري :ف ــالفن
ٔ
الفاس ــي ٔاالول خل ــف لن ــا ع ـ ً
ـددا م ــن العناص ــر الت ــي نج ــدها ج ــد قريب ــة او
ٔ
مترجمة إلى اسلوب جديد على القطع المرابطية.
ٔ
اما التجديدات الخالصة لهذا الفـن فـي العهـد المرابطـي ،فتظهـر علـى
ٔ
ٔ
مستوى بعض االنواع النباتية ،فالورقـة البسـيطة المتماثلـة بكـاس حيـث
ٔ
الظــل يقربهــا احيانــا مــن كــوز الصــنوبر والورقــة المزدوجــة بقويســات شــبه
متس ــاوية ومتش ــعبة ،كله ــا م ــن إب ــداعات ه ــذه الفت ــرة ،وإن البح ــث ع ــن
ٔ
النوعية في هذا المجـال وصـل إلـى الحـد االقصـى واتسـم بتبنـي مصـبعات
ٔ
االقنثة منذئذ واستعمال تمويهات الظل والضـوء فـي هـذا الوقـت يعكـس
ٔ
ٔ
ٔ
هذا االسلوب طريقة اصيلة :ايـة ورقـة ال تشـبه الورقـة المنحوتـة فـي بعـض
ٔ
البنايــات واي شــكل نبــاتي ال يتكــرر ،بــل كــل عنصــر يشــكل مــادة للتنــوع
ٔ
واالصالة.
إن القط ــع الخش ــبية المدروس ــة المنتمي ــة له ــذه الفت ــرة )ق  ١٢م(،
ٔ
تكـتســي اهميــة خاصــة فهــي ذات قيمــة جــد نفيســة بالنســبة لتــاريخ الفــن
ٔ
بمدين ـ ــة ف ـ ــاس ،اخ ـ ــذا بع ـ ــين االعتب ـ ــار تص ـ ــدي الموح ـ ــدين لمخلف ـ ــات
ٔ
المـ ـرابطين وطمس ــهم لتجس ــيماتهم .وق ــد اض ــافت الكاتب ــة فق ــرة خاص ــة
ب ــالبرونز المرابط ــي بمدين ــة ف ــاس ،محاول ــة الكش ــف عل ــى م ــدى التش ــابه
والتكام ــل بــين فن ــي الزخرف ــة عل ــى الخشــب والزخرفــة عل ــى البرون ــز مــن
ٔ
خالل تبيـان مـدى مسـاهمة البرونـز فـي تطـور الزخرفـة النباتيـة االندلسـية
المغربية.

ٔ
ٔ
امـا الفصـل الثالـث" :الحكـم الموحـدي او الوحـدة السياسـية والفنيـة
ٔ
للمغ ــرب واالن ــدلس" ،فانطلق ــت في ــه الكاتب ــة م ــن س ــؤال ع ــريض :ه ــل
ٔ
شكل هذا الفن قطيعة مع الفن الخارجي ام استمرارا له؟
في معرض اإلجابة عن هذا السؤال ،وبعد فحص العناصر الزخرفية
ٔ
للقطع الموحدية المدروسة توصلت إلى عدة مالحظات ،مفادها ان
ٔ
هذه الوثائق )القطع( تشكلت من خشب منحوت او مكـتوب ،وهو
ٔ
استعمال نادر في الفترة السابقة ،غير ان هذا التفوق للعنصر الكـتابي
ٔ
ٔ
على العنصر النباتي هو وهمي اكـثر منه حقيقة ،فاالشكال النباتية
بتموضعها وتنسيقها تبدو كـتشكيل لعمل كـتابي مفسد بالعنصر
الكـتابي ،ويتحول العنصر النباتي إلى داللة كـتابية .وإذا كانت
ٔ
ٔ
االخشاب المرابطية ال تكشف لنا اي تشابه على هذا المستوى ،فإن
البرونز بالمقابل يقدم لنا هذا االستيعاب السابق للتفصيل النباتي في
التفصيل الكـتابي .لذا فإن النحاتين على الخشب في خدمة الموحدين
ٔ
ٔ
الغوا العديد من اعمالهم وهو ما يفسر الغياب الواسع للزخرفة.
وإذا استمرت الكـتابة الكوفية فـي قبـول الزخرفـة النباتيـة ،فـإن هـذه
ٔ
ٔ
االخيـ ــرة تقـ ــدم بشـ ــكل مختلـ ــف ،خاضـ ــع للكـتابـ ــة وتكشـ ــف االخشـ ــاب
الموحدي ــة ع ــن الغن ــى الم ــدهش للمجس ــم ،وخاص ـ ًـة التوفي ــق ب ــين ه ــذا
ٔ
االخيـر والســلم الجديـد للقــيم :الحفــر حيـث كــان االسـتعمال محــدود علــى
ٔ
القطــع المرابطيــة ،الــذي شــكل موضــوعا الفضــلية جديــدة .ويكـتســي هــذا
الحفــر وظيفــة مختلفــة :إنــه ال يحــيط بتاتــا بالعنصــر الكـتــابي الــذي يفضــل
ٔ
ٔ
الفنــان ان يعطيــه قيمـة ،كمــا ادخــل فنيــو هــذه الفتــرة وبكــل مهــارة لعبــة
الضوء والظل على العناصر الزخرفية سواء ثم إنجازها بالحفر )السـاقات(
ٓ
او النتــوءات )الورقــات( .وتســجل الزخرفــة النباتيــة الموحديــة قطيعــة مــع
ٔ
اإلس ـراف المبســوط مــن قبــل االعمــال المرابطيــة الــذي يتــرجم بواســطة
ٔ
إلغــاء الورقــة ذات الجــذور وتصــبعات االقنتــة ،ولثمــرة الصــنوبر ،فقائمــة
ٔ
ٔ
الزخارف ذات الجذور او الحرشف التي تخفي الخطـوط االساسـية ،تكـون
ٔ
غيــر مناســبة للبســاطة المبحــوث عنهــا ،كمــا تــم اســتبعاد بعــض االشــكال
ٔ
ٔ
الثانوي ـ ــة :النجمي ـ ــة ،العقدي ـ ــة ...وبالمقاب ـ ــل اعطي ـ ــت النطاق ـ ــات اهمي ـ ــة
ٔ ٔ
ٔ
جديـ ــدة ،محاطـ ــة او مقطعـ ــة إلـ ــى قويسـ ــات صـ ــغيرة او ايضـ ـ ًـا قـ ــد ترسـ ــم
ٔ
محــدبات كبــرى ملســاء .وإذا كانــت انــواع الزخرفــة النباتيــة ذات المروحــة
ٔ
ٔ
ٔ
تش ــكل تجدي ـ ًـدا ف ــإن الزخ ــارف االخ ــرى نش ــات ع ــن تقلي ــد محل ــي اص ــيل
ٔ
ٔ
ً
معدال )ورقة ذات الكـاس – ورقـة مزدوجـة( او بحالتـه
والذي يظهر سواء
ٔ
االوليـة ) ورقــة ملســاء – قـوس نبــاتي .(...والتراتبيـة الزخرفيـة التــي تقــدمها
النبتــة المرابطيــة علــى الخشــب ،تحققــت فــي هــذا العهــد لــيس بفواصــل
مستوى تفاصيل النوع النباتي ،ولكن بـالجمع بـين مجسـمين مختلفـين:
الحفر والنحت بنتوءات.
ٔ
ٔ
التــاثيرات الخارجيــة :بعــد طــرح عــدة اســئلة فــي هــذا الصــدد وافتـراض
ٔ
ٔ
ٔ
بعــض االجوبــة او االحتمــاالت الممكنــة ،خلصــت الكاتبــة إلــى انــه "ســواء
ٔ
ٔ
ٔ
كانــت االنــدلس ٔام المشــرق ام همــا معــا ،فــإن هــذه التــاثيرات نفــذت بكــل
ٔ
تاكيد".
ٔ
وفيما يخض القيمة الوثائـقية لالخشاب الموحدية سجلت صاحبة
ٔ
الكـتاب ندرة هذه االخشاب المعدودة :في مصلى الكـتبية وبعض
ٔ
االفاريز على طول مستوياتها،و الموائد الحاملة للمداخل في مسجد
ٔ
االندلس كنوع من تسقيفة مدخل جد مقربة التي تعد من بين القطع
النادرة في االستعمال المعماري ،تضاف إليها بعض اللقى ،مما يضفي
ٔ
عليها طابعا خاصا واهمية كبرى.
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أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ
ٔ
يعتبر الكـتاب بحق دراسة تخصصية في غاية االهمية ،وقفت على
عناصر دقيقة في فن الزخرفة المغربية على الخشب خالل الحقبة
ٔ
المدروسة ،كما حاولت ان تشرح ظروف تشكل هذا الفن وتطوره
والعوامل المؤثرة فيه.
استطاعت صاحبة الكـتاب من خالل دراسة الخشب كمادة
ٔ
معمارية ،ووثيقة تاريخية ان تربط بين الكشف عن بعض مظاهره
ٔ ٔ
الجامدة في البنايات االثرية او متحف البطحاء ،والذي استفادت
منه كذلك ،وبين الظروف الداخلية والخارجية التي تطبعها بهذه
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
السمة او تلك .اي انها ارتقت بالزخارف كمادة صماء إلى اداة
حاولت استنطاقها واالستفادة منها.
يعتبر الكـتاب بحق خزانا لمعطيات ومفاهيم فنية فريدة تعد
مفتاحا لدراسة الفنون الزخرفية اإلسالمية ً
عامة ،والمغربية
ً
خاصة ،وبدونها لن يكون لتناول تلك الزخارف معنى وال لدراستها
نتيجة ،بل إن تلك المصطلحات في حد ذاتها تعتبر جزء من
ٔ
الدراسة وقراءة اولية للعناصر الزخرفية بإعطائها اسما معينا مثال
الورقة المزدوجة  -الورقة البسيطة – الورقة المتماثلة وغير
المتماثلة.(...
اختيار الحقبة التاريخية المدروسة :الفترة المرابطية الموحدية
الفترة المرينية لم يكن وليد الصدفة ،وإنما انصب على فترات
القوة واإلشعاع في تاريخ المغرب ،ليس فقط على المستوى الفني،
وإنما كذلك على المستوى السياسي واالقتصادي والفكري وغيره....
ٔ
ٔ
اما اختبار مدينة فاس ،فإنه رغم ان المؤلفة لم تقدم من داع
لالهتمام بهذا المجال سوى ظروفها المهنية التي ساقتها لتكون على
ٔ
راس محافظة متحف البطحاء فاستدعى منها ذلك مزيد اهتمام
انطالقا من المادة المتوفرة ،فإن الخبير بتاريخ المغرب ،ال تخفى
ٔ
عليه اهمية مدينة فاس التي كانت تنعتها المصادر في هذه الفترة
بقطب رحى بلد المغرب ،فقد كانت العاصمة السياسية
واالقتصادية والعلمية للعديد من الدول التي حكمت المغرب
اإلسالمي .ورغم فقدانها لهذا االمتياز في العهدين المرابطي
والموحدي ،فإن ذلك لم يخصم من ومكانتها اإلقليمية ً
إداريا
ً
ً
واقتصاديا ،مما جعلها تختزل جميع معاني التطور التي
وعسكريا
وصلت إليها الدول الحاكمة وفي جميع الميادين ،شكلت مركز
ٔ
استقطاب كبير ،كما نالت عناية فائـقة .فال غرابة ان اعتماد
الخشب الفاسي خالل هذه الفترة يعكس لنا المدى الذي وصلت
ٔ
ٔ
إليه الفنون المرتبطة به في كل انحاء البالد ،بل وفي اقصى
تطورها.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ٔ
ام ــا الفص ــل الراب ــع ،فخصص ــته الكاتب ــة لدراس ــة الخش ــب المرين ــي.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وذهبــت إلــى ان المــرينيين ارادوا ان يســتخلفوا الموحــدين ،فحــاولوا ان
ٔ
ياخ ــذوا ف ــي اعتب ــارهم سياس ــة الض ــخامة والتوس ــع نح ــو الش ــرق لتوحي ــد
المغرب من جديد .هـذا الخـط فـي القيـادة ،انعكـس علـى الفـن المعمـاري
ٔ
فــي التخطــيط كمــا فــي الخصوصــيات الزخرفيــة .ويبــدو ان الفــن المرينــي
ٔ
االول ف ــي جمي ــع تفاص ــيله ك ــان ال ــوارث المخل ــص للفت ــرة الموحدي ــة م ــع
ٔ
إدخـ ــال جديـ ــد للنبتـ ــة .هـ ــذه الجماليـ ــة النباتيـ ــة الجديـ ــدة تظهـ ــر اساسـ ـ ًـا
ٔ
بواسطة مرونة الورقة ،هـذه االخيـرة التـي حملـت قفـزة جديـدة كيفـت مـع
ٔ
دورهــا الخــاص الــذي يكمــن فــي إتمــام التفاصــيل واالهتمــام بــالتنوع" :ايــة
ٔ
ورقة في الحقيقة ال تشبه االخـرى" .وفـي المجـال النبـاتي هـذا يظهـر طـابع
ٔ
االســتمرارية الموحديــة ،لكــن ربمــا بشــكل تقريــري الن النبتــة المرينيــة
ٔ
س ــتظهر بع ــد ذل ــك ،وارث ــة النبت ــة المرابطي ــة ،عل ــى االق ــل ف ــي الزخرف ــة
المنحوتة ،بشكل رئيسي على مستوى الورقة ،في تصبعاتها وتطورها.
من خالل نموذج فندق الشماعين ،وبعد دراسة بعض قطعه الخشبية
ٔ ٔ
توصلت كاترين كومبازار إلى ان االخشاب المرينية تخبرنا عن مصير
ٔ
الورقات الخمس "التي نستطيع إعادة رسم تطورها ،مرحلة بعد اخرى،
ٔ
ثم الورقة غير المتماثلة ذات الكاس التي وصلت إلى إتقان بارع في
ٔ
التنفيذ تتجاوب معها اساليب الجمالية المنجزة ،شاهدة على مهارة
ٔ
ٔ
المحترفات الفاسية في عهد ابي يعقوب يوسف .البحث عن االثر
ٔ
المستمر لكونها ماخوذة كما في القرن ١٢م بواسطة معارضة المحدبات
ٔ
واالستمرارية التي تمنحها الورقة او ثمرة الصنوبر تنتمي إلى مخططين
للزخرفة .بعض التجديدات تركت منذئذ ظاهرة :امتداد الشرائط
المشتبكة في اإلطارات .وظهرت كذلك خدع المجسم في المجال
الهندسي والنباتي مقترنة مع البحث عن تعارضات ملموسة في تعاقب
ٔ
االشكال بالحفر وبالنتوءات .ومن خالل التعارضات العنيفة للظل
ٔ
ٔ
والضياء ،او بالميوالت المتعارضة بين التاطير ورفض اإلطار .ومن جهة
ٔ
اخرى حاولت الكاتبة توضيح المناحي التي شكلت استمرار االستيحاء
ٔ ٔ
ٔ
من الفن االندلسي خالل الفترة المرينية سواء منها المعاصرة او اال كـثر
ً
قدما.
ﺗﻘﻴﻴــــــــﻢ اﻟﻜﺘــــــــﺎب
مالحظات حول منهج الكـتابة:
ٔ
ً
 منهج علمي دقيق يرتكز اوال على عرض نماذج من القطع الخشبية،
يقدمها للدراسة ويتناول عناصرها الزخرفية بالتحليل والمقارنة ً
تبعا
ٓ
ٔ
لرؤية الكاتبة واستنادا إلى اراء دارسين اخرين يناقشها فيتبناها في
ٔ
النهاية او ينفيها .وهكذا نلمس استعمال طرق اإليضاح التي ال
ٔ
تكـتفي بعرض جل القطع الخشبية المدروسة وتعيين اماكنها
ٔاالصيلة والمواطن التي يحفظ بها ً
حاليا ،وإنما تتجاوزها إلى إنجاز
رسومات ومخططات تتناول بالتفصيل والتوضيح العناصر
ٔ
ٔ
الزخرفية الدقيقة سواء منها النباتية او الهندسية او الكـتابية.
ٔ
 إتباع الطريقة التصاعدية تبعا لكرونولوجيا االحداث ،بحيث
ٔ
انطلقت الكاتبة في معالجة موضوع دراستها من البوادر االولى
لظهور الفن الفاسي )المغربي( في القرن ٩م واستمرت في رصد
التطورات التي لحقت هذه الفن عبر الحقب التاريخية مقسمة
ٔ
حسب االسر المتعاقبة على حكم المغرب.
 الكـتاب لم يلتزم بالتطرق لفن الزخرفة على الخشب فحسب،
ٓ
ٔ
ولكن المؤلفة كانت تعمد من حين الخر ،وقبل ان تتناول

ٔ
ٔ
خصائص كل مرحلة ان تمهد لها بارضية سياسية تستعرض فيها
ٔاهم ٔاالحداث والتطورات السياسية ٔوا ً
حيانا االقتصادية لكي تضع
ٔ
الظاهرة المدروسة في اإلطار الذي افرزها.
ٔ
 حاولت صاحبة الكـتاب ان تختم كل فصل بملخص تجمل فيه
ٔ
اهم النتائج التي توصلت إليها بعد التحليل.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺪراﺳﺔ
ٔ
ٔ
رغــم ان المؤلفــة حاولــت ان تخلــص فــي النهايــة إلــى إب ـراز شخصــية
ٔ
ٔ
الف ــن الفاس ــي )او المغرب ــي( الت ــي تت ــاثر بالعوام ــل المحلي ــة ،فإنه ــا م ــع
ٔ
االسف لم تبحث عن دور هذه العوامل فـي ظهـور وتطـور هـذا الفـن ،بـل
ٔ
غالب ــا م ــا كان ــت تربط ــه ب ــالمؤثرات الخارجي ــة ،س ــواء منه ــا المش ــرقية او
ٔ
االندلســية ،فــي حــين لــم نلمــس مظــاهر اإلبــداع المحلــي إال فــي المحاكــاة
والتقليـ ــد واسـ ــتيعاب العناصـ ــر الخارجيـ ــة .والسـ ــؤال المتولـ ــد عـ ــن هـ ــذه
ٔ
االطروحة هو :هـل عـاش المغاربـة قبـل هـذه الحقبـة بـدون فـن فـي مجـال
ٔ
الزخرفة على الخشب؟ الم تكن هناك دوافـع محليـة وراء ظهـور شخصـية
هذا الفن؟ وهل لم يكن له بدوره إشعاع خارجي؟
ٔ
ٔ
مثل هـذه االسـئلة ظلـت غائبـة وانصـهرت فـي بعـض االجوبـة العامـة
ٔ
التــي ال تلغــي العامــل الــداخلي ودوره فــي تطــور هــذا الفــن او تكيفــه مــع
البيئ ـ ــة المحلي ـ ــة .وم ـ ــن ث ـ ــم عرفن ـ ــا م ـ ــا في ـ ــه الكـفاي ـ ــة مك ـ ــامن الم ـ ــؤثرات
ٔ
الخارجي ــة ،لك ــن ل ــم نطل ــع ول ــو عل ــى مث ــال واح ــد لت ــاثير الف ــن المغرب ــي
ٔ ٔ
والفاس ــي ف ــي غي ــره م ـن الفن ــون ،فه ــل يحتم ــل ان يت ــاثر الف ــن المغرب ــي
بغيره وال يؤثر فيه؟
تتمي ــز ه ــذه الدراس ــة بكـث ــرة الت ــداخالت ون ــوع م ــن التعقي ــد مـ ـرتبط
ٔ
بطبيعــة العناصــر الدقيقــة المتناولــة بالدراســة ،ممــا يصــعب معــه احيانــا
التمييز بين بعض تلك العناصر ،حيـث تفتقـر إلـى تعريفـات مدققـة لكـل
ٔ
عنصر على حدة او تفسير موضح لالصطالحات والمفاهيم المستعملة.
ومجمل هذه المالحظات ال تقلل ٔا ً
بدا من ٔاهمية هذه الدراسة وفائدتها
في مجال الفنون الزخرفية المغربية على الخشب.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ٔ
لقــد اســتطعنا مــن خــالل هــذه الدراســة القيمــة ان نقــف علــى مســار
ٔ
تطور الفنون الزخرفية على الخشب بالمغرب منـذ المالمـح االولـى خـالل
ٔ
الق ــرن ٩م إل ــى قم ــة إش ــعاع ه ــذا الف ــن ومنته ــى تالق ــه خ ــالل الق ــرن ١٤م
ٔ
ٔ
ٔ
حيــث اص ــبح المغ ــرب االقص ــى يب ــدو للمختص ــين ك ــاول ن ــادي فن ــي ف ــي
الغرب اإلسالمي ،وحاولت كاترين كومبازار من خـالل رصـدها التـاريخي
ٔ
له ـ ــذه الظ ـ ــاهرة وتحليلهـ ــا للعوام ـ ــل التـ ــي تحكمه ـ ــا ان تس ـ ــتخرج الهوي ـ ــة
ٔ
ٔ
المحلية لهـذا الفـن ،غيـر انهـا تقـر ان هـذه الدراسـة لـن تكـتمـل إال بتنـاول
ٔ
هــذا الفــن الزخرفــي ببقيــة المــواد المعماريــة االخــرى مــن فضــة ونح ــاس
وجبس وزليج وغيرها.

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣأرة ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﻳﻣﻧﻳﺔ
بقلم  :حنان محمد فارع

hanan.800@hotmail.com
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التاريخ اليمني يفخر بمسيرة كوكبة كبيرة من النساء اليمنيات
المناضالت اللواتي رفضن الظلم وقاومن االحتالل وكان لهن سجل
نضالي حافل ال يقل ٔاهمية وقيمة تاريخية عن دور الرجل اليمني،
حيث امتازت الم ٔراة اليمنية بشعور
عال بالمسؤولية والوطنية وشاركت
ٍ
بدور وطني فاعل ورفعت راية الكـفاح من ٔاجل تحرير الجنوب اليمني
من نير االستعمار البريطاني وسجلت مالحم بطولية خاضتها ً
جنبا إلى
جنب الرجل ،فباإلضافة إلى تشجيعها للرجل ودفعه لميدان الشرف
والشهادة بصمود وإصرارً ،
وحبا في الحرية والكرامة ،فقد قدمت
الغالي والنفيس ولم تبخل بالنفس والمال والجهد للدفاع عن الوطن
ٔ
ٔ
واالرض .كانت البداية من التعليم ،فقد حظيت المراة اليمنية في عدن
في منتصف الثالثينيات من القرن العشرين بفرصة التعليم ،وبدأ
ينتشر تعليم الفتاة في عدن مما ساعد بشكل ملموس على تشكيل
الوعي وكسر القيود االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي كانت تحول
ٔ
دون مشاركـتها في النشاط العام ،واستطاع الرعيل االول من النساء
ٔ
المساهمة في خلق جيل جديد من المتعلمات ،إلى ان جاءت فترة
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث برزت نخبة من
النساء المثقفات استطعن إثبات وجودهن عبر منابر العلم والصحافة
والعمل  ،ومع هذا التطور الذي عاشته الم ٔراة العدنية في تلك الحقبة
ٔ
ٓ
ٔ
اخذت في التفاعل مع االوضاع الجارية وتكوين مواقف واراء مؤمنة
بالكـفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني ومساندة الحركات التحررية.
كانت الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل ٔاول تنظيم سياسي
يفسح المجال للم ٔراة اليمنية للمشاركة في الكـفاح المسلح حيث بلغ
عدد النساء المنتميات للتنظيم خالل فترة الستينيات حوالي ٢٠٠
ام ٔراة منهن) :زهرة هبة ﷲ ،عائدة علي سعيد ،فتحية باسنيد ،ونجوى
مكاوي  (......وعملن على كسب عناصر نسائية مؤمنة ومناصرة للكـفاح
المسلح وتكوين خاليا وحلقات لعبت دو ًرا ٔا ً
ساسيا في نجاح ثورة
ً
وصوال إلى تحرير الجنوب اليمني المحتل .وفي ساحات
ٔاكـتوبر المجيدة
ٔ
ٔ
ٔ
الوغى ً
دفاعا عن االرض والوطن ،اوكلت للمراة اليمنية مهمات عديدة
ٔ
منها :إعداد المنشورات وتوزيعها وإذاعة اخبار العمليات الفدائية
ٔ
والتحريض على القيام بالمظاهرات وإخفاء االسلحة والمرور بها من
نقاط تفتيش القوات البريطانية وإيواء الثوار المطلوبين من
ٔ
المستعمر ،وعندما تعرضت الجبهة القومية الزمة مالية تبرعت
الموظفات بربع رواتبهن لحل هذه ٔاالزمة ،ولم يقف مشاركة المراةٔ
اليمنية عند هذا الحد فكان لها شرف مساندة المناضلين واالشتراك في
العمليات الفدائية وقد استشهدت في معارك البطولة والحرية
واالستقالل الشهيدة خديجة الحوشبية التي قتلت برصاص االنجليز،
والمناضلة دعرة بنت سعيد التي حملت السالح وقاتلت ً
جنبا إلى
ٔ
جنب الرجل ،واالخريات من النساء كنجوى مكاوي التي قادت دبابة
بريطانية يوم سقوط مدينة كريتر في  ٢٠يونيو ١٩٦٧م واعتقلت مع
زميلتها فوزية جعفر ،بينما عائدة يافعي وزهرة هبة ﷲ ٔوانيسة الصائغ
حاصرتهن القوات البريطانية داخل مسجد الزعفران عندما كن يوزعن
منشورات ،وغيرهن كـثيرات ٔاصبحن رمو ًزا وطنية ومشاعل ٔانارت
ٔ
الطريق لالجيال القادمة .ومع االحتفال بذكرى ثورة الرابع عشر من
ً
ً
ٔاكـتوبر المجيدة نقف احتراما وإكبارا للنساء اليمنيات المناضالت
ٔ
والرواحهن الطاهرات ،ونعاهد ٔانفسنا على مواصلة مسيراتهن فال يزال
هذا الوطن بحاجة ماسة لتكاتف ٔابنائه للحفاظ على وحدته ٔوامنه
واستقراره.
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ً
خروج ــا ع ــن المعت ــاد يج ــئ كـت ــاب "الحج ــر والص ــولجان ..السياس ــة
والعمــارة اإلســالمية" ليقــدم لنــا رؤيــة للعالقــة بــين البينيــة بــين السياســة
والعمارة ،الشك ٔانها جريئة وتشكل ً
حدثا يستحق ٔان نقف عنده ك ً
ـثيرا،
المؤلف ذكر في مقدمة كـتابه ٔان ً
جدال ثار حول مـادة هـذا الكـتـاب حينمـا
ٔ
ق ــدمها كج ــزء م ــن اطروحت ــه لمناقش ــتها ك ــاد يفض ــي إل ــى ع ــدم مناقش ــة
ٔ
الرس ــالة ،حي ــث اص ــرت لجن ــة التحك ــيم عل ــى ح ــذف كاف ــة فص ــول ه ــذا
الكـت ــاب ،ال ــذي ينطل ــق م ــن إث ــارة تس ــاؤالت ح ــول العم ــارة اإلس ــالمية
والسلطة بمكوناتها المختلفة ..السلطان ورجاله ..المجتمع وقواه الفاعلـة
والخاملــة ..المبــادئ الحاكمــة للعالقــة بــين الطــرفين ،تفــاعالت متبادلــة
تعكس روح كل عصـر وطبيعتـه .فجدليـة العالقـة فرضـت وجـود مؤسسـة
ٔ
ٔاالوقــاف التــي مــن المفتــرض ٔانهــا تــؤدى ً
دورا ًّ
مهمــا ،يــوازي بعــض ادوار
ٔ
الدولــة المعاصــرة ً
حاليــا ،وبعــض ادوار المجتمــع المــدني المعاصــر ،لكــن
ٔ
انظــر كيــف كــان وعــي اهــل الصــولجان لكيفيــة توظيــف هــذه المؤسســة
ٔ
ٔ
لتامين معاش دائم لذريتهم ،حيـث إن االوقـاف محـرم ش ًـرعا مصـادرتها،
ٔ
وم ــن ناحي ــة اخ ــرى لتوظي ــف العلم ــاء ليكون ــوا م ــوظفين ل ــدى الس ــلطة
ٔ
ٔ
يـ ــاتمرون بـ ــامر الواقـ ــف صـ ــاحب السـ ــلطة ،هكـ ــذا جـ ــاءت العديـ ــد مـ ــن
ٓ
المنش ــات الديني ــة لتعب ــر ف ــي الوق ــت ذات ــه ع ــن هيب ــة الدول ــة وعظمته ــا
وقوتها ،كما نرى في مدرسة السلطان حسن وجامع محمد علي.
ٔ
كانــت االوقــاف هــي المحــرك الوحيــد لحركــة العمـران داخــل المجتمــع
والواس ــطة ب ــين الس ــلطة بثرائه ــا ،والتج ــار وثـ ـرائهم ،وب ــين الفقـ ـراء م ــن
خالل تقديمها للخدمات االجتماعية إلـى المجتمـع ،فلـم يكـن فـي القـديم
للدولة دور في تقـديم الخـدمات االجتماعيـة بـل يتوقـف دورهـا عنـد حفـظ
ٔ
االنف ــس وإقام ــة المش ــاريع الكب ــرى الت ــي تض ــمن زي ــادة ري ــع الدول ــة م ــن
ٔ
الض ـرائب كشــق التــرع وإقامــة الجســور والســدود وتــامين الطــرق ،ولمــا
ٔ
كانــت االوقــاف تنبــع مــن المجتمــع وإليــه فقــد حقــق المجتمــع اســتقاللية
نسبية في شئونه.
فــي هــذا الكـتــاب ســيجد القــارئ محاولــة الستكشــاف معامــل القيمــة
ٔ
ودوره فــي العمــارة اإلســالمية ،فهــذا المعامــل هــو اخالقــي رفيــع ن ـراه فــي
ٔ
ٔ
احكــام طبقــت مــن خــالل فقــه العمــارة ،فانتجــت صــياغات جماليــة مــن
حيــث مظهرهــا ،لكــن هــذه الجماليــة الشــكلية تحمــل فــي طياتهــا مضـ ً
ـمونا
ًّ
قيميا غيـر ظـاهر للعيـان ،لكـن الدراسـة الدقيقـة تكشـف عنـه ،وعلـى هـذا
فــالفرد المتلقــي للعمــارة هــو إنســان مرهــف الحــس يــدرك مــا تحملــه مــن
معــان مركبــة ،وســيجد القــارئ تــارة نفســه بــين طــرز معماريــة مختلفــة مــن

ٔ
دول ــة لدول ــة ك ــل منه ــا يحم ــل ب ــين جنبات ــه س ــمة ه ــذه الدول ــة او تل ــك،
وتعكس العمارة هيبة الدولة وقدرتها بل تعكس قدرة الدولـة االقتصـادية
وإرادته ــا السياســية .هك ــذا تتحــدث العم ــارة فهــي ليس ــت حجـ ًـرا ب ــل رداء
للحياة وذاكرة حية للمجتمعات.
تعــددت المنــاهج التــي درســت العمــارة اإلســالمية ،ومعظمهــا درس
ٔ
ٔ
مــن منظــور بســيط غيــر مركــب ،وهــو مــا ادى إلــى احاديــة النظــرة له ــذه
العم ــارة ،وبالت ــالي قص ــور ف ــي إدراك ماهيته ــا .وكان ــت معظ ــم الدراس ــات
خــالل العقــود الماضــية تركــز علــى الدراســة الوصــفية التــي ترســم الشــكل
المعماري من خالل الكلمات ،دون البحث عن البنية التي صاغت هـذه
ٔ ٔ
ٔ
العمـ ــارة ونحتـ ــت زخارفهـ ــا المبهـ ــرة ً
نحتـ ــا يخطـ ــف االبصـ ــار ،او تاصـ ــيل
عناصرها المعمارية والزخرفية إلى ٔان تصـل ٔا ً
حيانـا بهـا إلـى عمـارة مـا قبـل
ٔ
ٔ
ٔ
اإلســالم ،دون ان يــدرك هــذا المــنهج التاصــيلي ان هنــاك بوتقــة صــهرت
ٔ
ٔ
فيه ــا ه ــذه العناص ــر ،واعي ــد إنتاجه ــا م ــرة اخـ ــرى بم ــا يتواف ــق مـ ــع روح
الحض ــارة اإلس ــالمية ،بطريق ــة تحم ــل ف ــي ٔاغل ــب ٔاالح ــوال إب ـ ً
ـداعا يف ــوق
ٔ
ابتك ــار العنص ــر نفس ــه ،إذن ف ــنحن ام ــام ع ــدد م ــن مس ــتويات الدراس ــة
ٔ
ٔ
ومحـ ــدداتها لكـ ــي نس ـ ـتطيع ان ن ـ ــدرس العمـ ــارة اإلسـ ــالمية ،واول ه ـ ــذه
المحـددات هــو تحديـد بنيــة العمــارة اإلسـالمية ،ونحــن نقصـد هنــا بالبنيــة
العالقة المتشابكة بين المكونات المادية والفكرية للعمارة ،فالبنية هنـا
ٔ
ٔ
تــربط بــين الكــل الــواقعي او تجمــع اجـزاءه ،لــذا فهــي تعــد القــانون الــذي
يضبط هذه العالقة.
يجب هنا التميز بين )البنية السطحية( و)البنيـة العميقـة( ،فالبنيـة
ٔ
الســطحية هــي كــل هيكــل الشــيء ووحدتــه الماديــة الظــاهرة ،امــا البنيــة
العميقــة فهــي كامنــة فــي صــميم الشــيء ،وهــي التــي تمــنح الظــاهرة هويتهــا
وتضــفي عليهــا خصوصــيتها .وعــادة مــا يعــي المــرء إدراك البنيــة الســطحية
ٔ
ٔ
ٔ
المادية المباشرة ،فإدراكها امر متيسر ،اما إدراك البنية الكامنة فهـو امـر
ٔ
اكـثـ ــر صـ ــعوبة ،يتطلـ ــب اسـ ــتخدام الحـ ــواس وإعمـ ــال العقـ ــل والخيـ ــال
والح ــدس .ل ــذا ع ــادة م ــا يع ــيش البش ــر داخ ــل ُبن ــى اجتماعي ــة وتاريخي ــة
واقتص ــادية يس ــتنبطونها فت ــؤثر ف ــي س ــلوكهم وتش ــكيل رؤي ــتهم للك ــون
وتحدد خطابهم الحضاري دون وعي منهم.
ٔ
ل ــذا لك ــي نص ــل إل ــى بني ــة العم ــارة اإلس ــالمية ،يج ــب ان نف ــك ه ــذه
العمارة ،ونعيد تركيبها مرة ٔاخرى ،وعبارة فك الشـيء تعنـي فصـله وفـرق
ٔ
ٔ
اج ـزاءه بعض ــها ع ــن بع ــض ،وعكس ــها )رك ــب الش ــيء( اي جع ــل الش ــيء
بعض ــه ف ــوق بع ــض وض ــمه إل ــى غي ــره وه ــذه العملي ــة ته ــدف إل ــى فص ــل
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مكونات العمارة ،ثم إعادة ضمها إلى بعضها مـن خـالل نمـوذج تفسـيري
يوض ـ ــح ه ـ ــذه العملي ـ ــة ،وب ـ ــذلك يمك ـ ــن الوص ـ ــول إل ـ ــى ماهي ـ ــة العم ـ ــارة
اإلسالمية.
وتعتمد هذه الدراسة في بناء النموذج التفسيري على دراسة العالقـة
بين التحول السياسي ،والذي يعني انتقال السلطة مـن جماعـة سياسـية
ٔ
إلــى اخــرى ،وهــو مــا يطلــق عليــه ابــن خلــدون العصــبية السياســية التــي
ٔ
تقوم عليها الدول ،على نحو مـا حـدث مـن انتقـال للسـلطة مـن االيـوبيين
إلــى المماليــك فــي مصــر ،ومــن المماليــك إلــى العثمــانيين ثــم إلــى محمــد
ٔ
علي واسرته.
ٔ
وهــذا االنتقــال عــادة مــا يصــاحبه تغيــر فــي نمــط او طــرز العمــارة وفــي
ٔ
تخطــيط المــدن ،وال يكــون مثــل هــذا التغيــر ســريع الحــدوث ،بــل ياخــذ
ٔ
ً
وقتا من الزمن ،وهذا ما عبر عنه ابن خلدون )في ان رسوخ الصنائع فـي
ٔ
ٔ
ٔ
االمصــار ،إنمــا هــو برســوخ الحضــارة وطــول امــدها( .ونســتطيع ان نتــرجم
ٔ
ٔ
ً
معماريــا بــان الطـراز المعمــاري المميــز الي عصــر البــد لــه مــن
هــذه العبــارة
ٔ
ٔ
وقــت لكــي تتضــح معالمــه ،وهــذا التميــز المصــاحب الي ط ـراز البــد وان
ٔ
ينشا في ظل استقرار سياسي يتيح للمعماري اإلبداع.
وهنــاك مســتويات مــن البنــي تحــدد العالقــة بــين العمــارة والسياســة:
ٔ
المســتوى االول :العمــارة كشــاهد سياســي ،وهــو يمثــل البنيــة الســطحية،
ٔ
ً
وفـي هــذا المسـتوى تكــون العمــارة سـجال للعديــد مـن االحــداث السياســية
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
التي مرت عليها ،او حدثت في المنشا المعمـاري ،او تركـت اثرهـا عليهـا،
ٔ
ٔ
ومــن امثلــة ذلــك بــاب زويلــة الــذي شــيد فــي العصــر الفــاطمي ليكــون احــد
ٔ
ابواب حصن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة المصـرية ،وكـان ذا
وظيفــة حربيــة ،إذ ٔانــه كــان يغلــق علــى الحصــن الــذي كــان يضــم قصــور
الفاطميين ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم.
ٔ
ولكــن ..منــذ عــام ٦٥٨هـ ـ١٢٥٩/م ،حــين وســط المظفــر قطــز احــد
ٔ
ســالطين المماليــك احــد رســل التتــار بظــاهر بــاب زويلــة ،ثــم علــق رءوس
ٔ
رســل التتــار االربعــة علــى بــاب زويلــة .اكـتســب البــاب منــذ ذلــك الوقــت
وظيفـ ــة سـ ــلطوية سياسـ ــية خاصـ ــة مـ ــع تالشـ ــي دوره الحربـ ــي ،وتوالـ ــت
حـ ــوادث اإلعـ ــدام عليـ ــه ،منـ ــذ ذلـ ــك الحـ ــين حتـ ــى القـ ــرن التاسـ ــع عشـ ــر
ٓ
ٔ
الم ـ ــيالدي ،واع ـ ــدم الس ـ ــلطان الممل ـ ــوكي طوم ـ ــان ب ـ ــاي اخ ـ ــر س ـ ــالطين
المماليك على هذا الباب ،وكان هذا اإلعدام ً
رمزا لبداية عصر العثمـانيين
في مصر ونهاية عصر المماليك .وفـي العصـر العثمـاني وعصـر محمـد علـي
توالت عمليات تنفيـذ حكـم اإلعـدام علـى هـذا البـاب حتـى عصـر الخـديوي
ٔ
إســماعيل .كــان لجلــوس متــولي الحســبة بالقــاهرة عنــد هــذا البــاب اثــره فــي
تغيــر اســمه لــدى العامــة إلــى بــاب المتــولي .وبمــرور الوقــت نســى النــاس
ٔ
ٔ
الســبب الحقيقــي لهــذه التســمية ،وتصــوروا ان المقصــود بــالمتولي احــد
ٔ
االوليــاء الصــالحين ،ومــن ثــم ظــل هــذا البــاب يتقــرب إليــه بعــض العامــة
بــربط الخــرق بمســاميره .كمــا يســعى الســالطين بإثبــات انتصــاراتهم علــى
عم ــائرهم بص ــورة ٔاو ب ـ ٔـاخرى لتك ــون ش ـ ً
ـاهدا عل ــى ه ــذه االنتص ــارات،ومن
ٔ
ذل ــك تعلي ــق خ ــوذة مل ــك قب ــرص عل ــي ب ــاب مدرس ــة الس ــلطان االش ــرف
برسباي بالقاهرة والتي انتهي من تشييدها عام  ٨٢٩هـ ١٤٢٥ /م  ،وهـي
الســنة التــي فتحــت فيهــا قبــرص .وظلــت هــذه الخــوذة باقيــة حتــى القــرن
 ١١هـ  ١٧ /م.
ٔ
المستوي الثاني :الرمزية السياسية للعمارة  ،وهو يمثل احـد جـانبي
البنيــة العميقــة .فــي هــذا المســتوي تجســد العمــارة قــوة الدولــة وتوجهاتهــا
السياس ــية.ومث ــل ه ــذا الن ــوع م ــن العم ــائر ش ــاع ف ــي العم ــارة اإلس ــالمية.
تتمثــل هــذه الرمزيــة فــي عــدد مــن المــدلوالت المعماريــة ،يحمــل بعضــها

ٓ
مض ــمونا حض ــاريا وبعض ــها االخ ــر مض ــمونا س ــلطويا سياس ــيا  ،ويجم ـ ـع
ٔ
بينهمــا احيانــا بعــض العمــائر ذات الــدالالت المتعــددة .تعــد قبــة الصــخرة
ٔ
والحـ ــرم القدسـ ــي الشـ ــريف حولهـ ــا ابـ ــرز العمـ ــائر التـ ــي تحمـ ــل مضـ ــامين
ٔ
حض ــارية .يع ــود تش ــييد القب ــة إل ــي العص ــر االم ــوي ،ال ــذي ش ــهد نزاع ــا
ٔ
حضاريا بين الدولة االمويـة والدولـة البيزنطيـة علـي السـيطرة علـي العـالم
ٔ
القديم ،اتخذ هـذا النـزاع صـورا متعـددة .منهـا تعريـب طـراز اوراق البـردي
التي كانت تصنع في مصـر .وتعريـب للنقـود فـي إطـار سياسـة رسـمها عبـد
المل ـ ــك ب ـ ــن م ـ ــروان اله ـ ــدف منه ـ ــا إرض ـ ــاء الش ـ ــعور ال ـ ــديني والسياس ـ ــي
للمسلمين ،ورغبته في إعـادة حـق ضـرب النقـود إلـي الخالفـة فـي شـخص
ٔ
الخليفــة كمظهــر مــن مظــاهر الملــك والســلطان بعــد ان انتــزع حــق ضــرب
النقــود كـثيــر مــن الــوالة والثــائرين فكــان اإلصــالح النقــدي ســببا مهمــا فــي
ٔ
القضــاء علــي الفوضــى الســائدة تحقيقــا لالســتقرار السياســي .فضـ ًـال عــن ان
النقد العربي الخالص يعبر عـن سـيادة الدولـة وخروجهـا مـن تحـت عبـاءة
النفـ ــوذ االقتصـ ــادي البيزنطـ ــي ،لـ ــذا اتجـ ــه عبـ ــد الملـ ــك إلـ ــي االسـ ــتقالل
االقتصــادي بتعريــب النقــود ،فضــال عمــا يتيحــه هــذا مــن توحيــد النظــام
ٔ
النقدي في دولة تمتد عبر مساحات شاسعة من االراضي.
اتج ــه عب ــد الملــك ب ــن م ــروان فــي إط ــار ه ــذا المخطــط الش ــامل إل ــي
العمارة التي ترمز إلي سيادة الدولـة واتجاههـا الفكـري ،ففـي القـدس تبنـي
مشــروعا ذا ط ــابع سياســي دينــي حضــاري ،يرتكــز علــي االهتمــام بعمــارة
ٔ
الحــرم القدســي الشــريف خاصــة قبــة الصــخرة والمســجد االقصــى ،الرتبــاط
ٔ
هــذا الحــرم بالعقيــدة اإلســالمية فهــو اول القبلتــين ،وفيــه صــلي الرســول
ٔ
)صــلي ﷲ عليــه وســلم( باالنبيــاء واليــه كــان إس ـراؤه ومنــه كــان معراجــه.
ٓ
ولم ــا كان ــت عم ــارة الح ــرم ان ــذاك بس ــيطة ال تتناس ــب م ــع م ــا حوله ــا م ــن
كن ــائس ،خاص ــة كنيس ــة القيام ــة المقدس ــة ل ــدي المس ــيحيين ،وم ــا ق ــد
تحدثه عمارة الكنائس في نفوس بعض المسلمين ،ورغبة عبد الملك في
إثب ــات الهوي ــة الحض ــارية الجدي ــدة للمدين ــة  .تبن ــي مش ــروع عم ــارة قب ــة
ٔ
الصـ ــخرة والمسـ ــجد االقصـ ــى .ويلفـ ــت االنتبـ ــاه مـ ــن هـ ــذا المشـ ــروع قبـ ــة
ٓ
ٔ
الصــخرة،إبراز اثــار الحــرم ،فهــي تعــد اول عمــل معمــاري واع لعظمتــه بــل
متباه بها ،انتهـي مـن بنائهـا عـام  ٧٢ه ـ  ٦٩٢ /م .وهـي تـري مـن مسـافات
بعيــدة ،وهــي مبنيــة فــوق صــخرة مقدســة ،حولهــا مم ـران يــدوران حولهــا
بمســقط مــثمن ،شــامخة فــي الهــواء فــي مركــز الحـرم القدســي علــي تــل مــن
تالل القدس.
ٔ
ً
ن ــري ه ــذا يتك ــرر ف ــي الق ــاهرة ايض ــا ،حينم ــا اخت ــار الس ــلطان الكام ــل
ٔ ٔ
االيــوبي ان يشــيد دار الحــديث الكامليــة فــي داخــل القــاهرة الفاطميــة وعلــي
ٔ
ٔ
قصبتها العظمي ،لياتي الصالح ايوب من بعده ليشيد مدرسته عام  ٦٤٧ه ـ
ٔ
١٢٤٩/م .علــي جــزء مــن القصــر الشــرقي الفــاطمي ،لتســتمر بــذلك االهميــة
ٔ
السياس ــية له ــذا الموق ــع ال ــذي تاك ــد بإلح ــاق ش ــجرة ال ــدر ض ــريح للص ــالح
بالمدرسة عام  ٦٤٨هـ ١٢٥٠/م .وذلك وفاء لزوجها السلطان ،ولكـي تـذكر
مماليكه بوال ئهم له ولها بالتبعية ،وشـيدت لنفسـها قبـة بالتبعيـة ،وشـيدت
ٔ
لنفســها قبــة ضــريحية بــالقرب مــن مشــهد الســيدة نفيســة حملــت القابــا لهــا
دالالت سياســية تعبــر عــن الفتــرة التــي اســتبدت فيهــا بحكــم مصــر بعــد وفــاة
ٔ
ٔ
تورانشــاه بــن الصــالح نجــم الــدين ايــوب .كــان موقــع مدرســة الصــالح ايــوب
ٔ
جــزءا مــن القصــر الشــرقي الفــاطمي الكبيــر ،وهــو مــا اتــاح للظــاهر بيبــرس
البندقداري فرصة لكي يختار ً
جزءا من القصـر لكـي يشـيد عليـه مدرسـته إلـي
جوار مدرسة الصالح  ،معلنا بذلك بداية تسابق علي هذه المنطقة لتشـييد
ٓ
ٔ
المنشات السلطانية ،ولكي يكرس إعالنه لقيام دولة المماليك علي انقـاض
ٔ
الدولة االيوبية ،ومثلت هذه المدرسة تطو ًرا إضافيا فـي عمـارة المـدارس فـي
ٔ
ً
مصر وملحقاتها ،إذ ضمت ك ً
وسبيال لخدمة المارة الحقا بها.
ـتابا
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ﻛﺒﺎر ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ودورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ١٩٧٠ – ١٩٥٢
ٔ
إعداد :عبده محمد احمد رحومة
ٓ
ٔ
كلية االداب بسوهاج  ،جامعة اسيوط١٩٩٢ ،
رسالة ماجستير غير منشورة ) ٣٠٢صفحة(
ٔ
ٔ
إشراف :االستاذ الدكـتور عاصم الدسوقي  ،االستاذ الدكـتور محـ ـم ـود حلـ ـ ـمي

وتنــاول النقــاط التاليــة :رفــض كبــار المــالك إلصــدار قــانون اإلصــالح
ٔ
الزراعـ ــي– مواقـ ــف االح ـ ـزاب مـ ــن اإلصـ ــالح الزراعـ ــي – فشـ ــل محـ ــاوالت
اسـتخدام العنــف – اســتغالل كبــار المــالك لنــواقص الصــياغة التشــريعية
ٔ
إلخـ ـراج االرض م ــن االس ــتيالء – رد فع ــل الث ــورة تج ــاه كب ــار الم ــالك –
قــوانين يوليــو  ١٩٦١ثــم توجيــه عــدة ضــربات للمــالك – تفســير لحــادث
كمشـ ــيش وتشـ ــكيل اللجنـ ــة العليـ ــا لتصـ ــفية االقطـ ــاع – رؤيـ ــة السـ ــلطة
ٔ
التشــريعية للحــادث ودوافعــه – هزيمــة  ١٩٦٧وخفــوت صــوت المســالة
االجتماعية.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
"ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"
ٔ ٔ
ويتنــاول هــذا الفصــل اهــم االفكــار التــي تناولتهــا التشــريعات ومــا بهــا
ٔ
ٔ
من إيجابيات ،ثم اهم السلبيات والثغرات التي تضـمنتها واثـر ذلـك علـى
تطور الملكية الزراعية والطبقات فـي الريـف ،ثـم انعكـاس ذلـك كلـه علـى
مستوى المعيشة في الريف المصري.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
"ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷرض"
ٔ
يتناول هذا الفصل العوامل التـي سـاعدت علـى تهريـب االرض سـواء
ٔ
ٔ
كان ــت الق ــوانين او التركي ــب اإلجتم ــاعي لم ــن طبق ــوا الق ــانون او الفك ــر
ٔ
ٔ
ٓ
الق ــانوني الس ــائد ان ــذاك ،ث ــم ع ــرض اله ــم الح ــاالت الت ــي هرب ــت االرض
ٔ
ٔ
ٔ
والحيل واالساليب التي كانوا يلجاون إليها لتهريب االرض.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ٔ
اث ــارت التجرب ــة الناص ــرية  ١٩٧٠ – ١٩٥٢الكـثي ــر م ــن الج ــدل إذ
حظيت هذه الفترة بكم هائل من الكـتابات التاريخية ،حيـث تـم تـداول
الحديث عنها في الصحف المصرية الرسمية والعربية وصحف المعارضة
المصــرية كمــا انتشــر كــم هائــل مــن الــذكريات والمــذكرات يحمــل بعضــها
ٔ ٔ
طابع الهجوم علـى هـذه التجربـة ونعتهـا باسـوا الصـفات وتحميلهـا السـبب
في كل ما تعرض له الوطن من كوارث.
ٔ
ٓ
ويحمل البعض االخر طابع الدفاع عنها ووصـف سـنواتها وكـان مصـر
ٔ
قد تحولت إلى جنة ﷲ علـى االرض ،واتسـمت هـذه الكـتابـات سـواء مـن
ٔ
ٔ
ٔ
المهاجمين او المدافعين بطـابع انفعـالي شخصـي واصـبحت التجربـة امـر
ٔ
يثيــر الجــدل العقــيم وتتــداولها ال لســنة فــي المنتــديات العامــة والخاصــة،
فتبــدد طاقــات ضــخمة فيمــا ال يفيــد .وقــد تاهــت الحقيقــة التاريخيــة وســط
ٔ
ه ــذا الرك ــام م ــن الكـتاب ــات الت ــي غاب ــت عنه ــا الموض ــوعية ،وال ش ــك ان
تاريخنــا القــومي يحتــاج إلــى لجنــة وطنيــة مــن كبــار مؤرخينــا ومــن كافــة
الم ــدارس الفكري ــة ول ــتكن الجمعي ــة المص ــرية التاريخي ــة لفحص ــه وإب ـراز
ٔ
الجوانــب االيجابيــة والســلبية لكــل حقب ــة تاريخيــة .خاصـ ًـة مــع االهميــة
الكبيرة لتاريخنا القومي في مصر إذ ربمـا ال تخـتلط السياسـة بالتـاريخ فـي
ٓ
مكان اخر مثل مصر وحتى نريح الحقـول مـن ذلـك الجـدل العقـيم الـذي
ٔ
ٔ
ٔ
يجهــد اذكــى العقــول واكـثرهــا وعيـ ًـا وثقافــة وبعيـ ًـدا عــن االنفعاليــة واالهــواء
الشخصية.
ٔ
والشك ان لثورة الثالث والعشرين من يوليو انجازاتها الضخمة علـى
المستوى القـومي خاص ًـة فيمـا يتعلـق بقيـادة حركـة التحـرر مـن االسـتعمار
ٔ
ال فــي مصــر وحــدها بــل فــي بــالد العــالم الثالــث ،كمــا ان للثــورة إنجازاتهــا
ٔ
فــي المجــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة ولهــا ايضـ ًـا ســلبياتها فــي مجــاالت
عديدة.
ٔ
وتبــدو إنجــازات الثــورة فيمــا يتعلــق بالمســالة االجتماعيــة فــي الريــف
ٔ
ٔ
ٔ
المصري ادنى بكـثير من إنجازاتها فيما يتعلق بالمسالة الوطنية ،كما ان
تلــك اإلنجــازات فــي مجتمــع المدينــة كانــت ٔاكـثــر وضـ ً
ـوحا منهــا فــي الريــف
ٔ
ويعـ ـ ــد اإلصـ ـ ــالح الزراعـ ـ ــي بقوانينـ ـ ــه وإجراءاتـ ـ ــه اح ـ ـ ــد إنجـ ـ ــازات الث ـ ـ ــورة
ٓ
ٔ
االجتماعيــة ،إال ان ثمــة عوامــل متعــددة حجمــت كـثيـ ًرا مــن اثــار اإلصــالح
ٔ
ٔ
الزراعــي وافرغتــه فــي كـثيــر مــن االحيــان مــن محتــواه ،ويرجــع ذلــك إلــى
نواقص الصياغة التشريعية ومرونتها وسهولة التهرب من هذه القوانين.
كما ٔان من ٔاوكل إليهم بتطبيق القانون كانوا مرتبطين إرتباط ًـا وثيقـاً
ٔ
ٔ
بكبار المالك الزراعيين ،اضف إلى ذلك ان الثورة لم تتوجه بتشريعاتها
إلى فقراء المجتمع المعدومين من عمال الزراعة وعمال التراحيل – وهو
ٔ
مــا جعــل ماليــين مــن ابنــاء الريــف يعيشــون تحــت خــط الفقــر -فلــم تكــن
ٔ
الثــورة حاســمة فــي تعاملهــا مــع المســالة االجتماعيــة ولــم تســع إلــى إيجــاد
ٔ
حــل جــذري يحقــق العــدل االجتمــاعي وهــو مــا ادى إلــى بقــاء طبقــة كبــار
ٓ
المالك قوية تمتلك قد ًرا كبي ًرا مـن الثـورة والنفـوذ .ومـن جانـب اخـر ظـل
ٔ
التم ـ ــايز االجتم ـ ــاعي موج ـ ـ ً
ـودا وإن تحس ـ ــنت اوض ـ ــاع الطبق ـ ــة الوس ـ ــطى

الصــاعدة كمــا اتســع حجــم صــغار المــالك نتيجــة برنــامج االصــالح الزراعــي
ٔ
فـي توزيــع االرض علـيهم ،وبقيــة مشـكلة الفقــر قائمـة وظــل البـون شاسـ ًـعا
بين قاع الهرم االجتماعي وقوته.
وظــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه عــن تلــك االشــتراكية التــي تســمح
ٓ
بوجود عامل ترحيلة يتدنى وضعه بصورة ال تصـل إلـى مسـتوى االدميـين
ٓ
وبــين َمــن يحققــون دخـ ًـال يصــل إلــى عش ـرات اال الف مــن الجنيهــات وهــو
ٔ
سؤال وجه إلى الرئيس جمال عبد الناصر اكـثـر مـن مـرة ولـم يضـع إجابـة
شافية عليه وترك اإلجابة عليه للمستقبل.
وتنقسم الدراسة إلى ستة فصول:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
"ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك واﻟﺜﻮرة"
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
"ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ"
ٔ
ويتن ــاول اه ــم م ــا تض ــمنته التش ــريعات فيم ــا يتعل ــق بالعالق ــة ب ــين
ٔ
ٔ
ٔ
المال ـ ــك والمس ـ ــتاجر وم ـ ــدى التحس ـ ــن ف ـ ــي اوض ـ ــاع المس ـ ــتاجرين ،ث ـ ــم
ٔ
ٔ
االساليب التي لجا إليها كبار المالك للتحايل على القوانين والصراع بين
ٔ
ٔ
المــالك والمســاجرين والمحــاوالت المســتمرة لطــرد صــغار المســتاجرين
ٔ
مــن االرض ،ثــم كيــف تطــورت عالقــة كبــار المــالك بعمــال الزراعــة ومــدى
ٔ ٔ
التحسن الذي طرا على احوالهم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
"اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﻼك"
وتن ــاول التركي ــب اإلداري واالجتم ــاعي للتعاوني ــات الزراعي ــة وكي ــف
اس ــتفاد كب ــار الم ــالك م ــن التع ــاون الزراع ــي ،وكي ــف خض ــع لس ــيطرتهم
ٔ
ٔ
وســاهم فــي تنميــة ثــرواتهم ،ثــم إلقــاء نظــرة ســريعة علــى اهــم االنشــطة
االقتصادية التي مارسها كبار المالك.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
"ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك واﻟﺴﻠﻄﺔ"
ويتناول رموز كبار المـالك فـي قمـة السـلطة وفـي قيـادة الجـيش ،ثـم
كبـ ــار الم ــالك والتنظيمـ ــات السياسـ ــية للث ــورة :هيئـ ــة التحريـ ــر واإلتحـ ــاد
القــومي واإلتحــاد االشــتراكي ،باإلضــافة إلــى وجــودهم فــي مراكــز الســلطة
المحلي ـ ــة :المج ـ ــالس القروي ـ ــة ومج ـ ــالس المحافظ ـ ــات ومناص ـ ــب العم ـ ــد
والمشايخ ،ثم كبار المالك والسلطة التشريعية.
ٔ
ٔ
وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى عــدد مــن المصــادر االصــلية مثــل
بعــض ملفــات اللجنــة العليــا لتصــفية االقطــاع والتقــارير الــواردة إليهــا مــن
ٔ
ٔ
اجهــزة متعــددة فــي دراســة بعــض الحــاالت .كمــا اطلــع الباحــث علــى ملــف
ٔ
ٔ
باسماء الخاضعين الحكام قانون اإلصالح الزراعـي الثـاني .وعموم ًـا تـرتبط
ٔ
الدراســة باإلصــالح الزراعــي ســواء مــن الناحيــة النظريــة او التطبيقيــة ،إذ
كــان بمثابــة حجــر الزاويــة فــي التطــور االجتمــاعي فــي الريــف وانعكســت
ايجابيات ـ ــه وس ـ ــلبياته عل ـ ــى البن ـ ــاء االجتم ـ ــاعي وتوزي ـ ــع الث ـ ــروة وال ـ ــدخل
ومستوى المعيشة في الريف.
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﻘﺎط ﻫﺎﻣﺔ:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 فقــد فشــل كبــار المــالك فــي اســتخدام كــل ســطوتهم ونفــوذهم لمنــع
إصدار قانون تحديد الملكية ،كما فشلت محـاولتهم لتحـدي القـادة
ٔ
الجــدد المســتندين إلــى قــوة الجــيش اولئــك الــذين امتلكــوا القــدرة
ٓ
على التعبير بطالقة عما يجيش في نفـوس فقـراء المجتمـع مـن امـال
ٔ
وطموحـ ــات ،إذ كـ ــانوا اقـ ــرب إلـ ــيهم وإلـ ــى مشـ ــاكلهم ،كمـ ــا كـ ــانوا
ٓ
يملكون العطف اإلنساني على حقهم المشروع فـي حيـاة ادميـة ،إال
ٔ
ٔ
ٔ
انهــم لــم يكونــوا ابـ ًـدا مــن ابنــاء هــؤالء الفقـراء ومــن ثــم جــاء عالجهــم
ٔ
ٔ
للمســالة االجتماعيــة هامشـ ًـيا ولــم تحتــل المســالة االجتماعيــة بــؤرة
ٔ
اهتمامهم وإن احسنوا استغاللها والحديث عنها.

ٔ
 لقد بدا قادة الثـورة الجـدد وكـانهم الوكيـل الرسـمي الوحيـد المفـوض
ً ٔ
ـموحا الي مـ ــن الطبقـ ــات
إلدارة الص ـ ـراع اإلجتمـ ــاعي ولـ ــم يعـ ــد مسـ ـ
بممارسة هذا الصراع ،وقد استخدم القادة الجدد العنف ضد عمال
كـفــر الــدوار وصــدر بيــان اللــواء محمــد نجيــب العنيــف ضــد صــغار
ٔ
ٔ
المستاجرين الذين امتنعوا عن دفـع إيجـارات االرض للمـالك ،كمـا
استخدم العنف في القضاء علـى محاولـة إلثـارة الشـغب وضـد بعـض
ٔ
ٔ
المالك الذين ارادوا استخدام القوة لطرد صغار المستاجرين.
ٔ
 ويمكن القول؛ ان القادة الجدد لم يفكـروا فـي عـالج جـذري حاسـم
ٔ
ٔ
لالزم ــة االجتماعي ــة ول ــم يك ــن بمق ــدروهم ان يقوم ــوا به ــذا الع ــالج
الجــذري وذلــك راجــع إلــى تكــوينهم البرجــوازي وثقــافهم المســتمدة
مـ ــن المنـ ــاخ الثقـ ــافي السـ ــائد قبـ ــل الثـ ــورة .وقـ ــد احتلـ ــت المسـ ــالة
الوطني ـ ــة ب ـ ــؤرة إهتم ـ ــامهم ول ـ ــذلك ج ـ ــاء اإلص ـ ــالح الزراع ـ ــي ش ـ ــديد
اإلعتدال وطبق بطريقة بيروقراطية متدرجة وشديدة التباطؤ.
ٔ
ٔ
 لقــد كــان اغلبيــة القــادة يحملــون بالصــعود ومشــاركة اولئــك المــالك
فــي مســتوى معيشــتهم المرتفــع وحيــاتهم المترفــة الناعمــة ،ووقــف
ه ــذا الفري ــق م ــن ق ــادة الث ــورة ض ــد ك ــل محاول ــة لتعمي ــق المج ــرى
االجتماعي للثورة.
 وقــد ســمحت إجـراءات اإلصــالح الزراعــي ضــد القمــم العليــا مــن كبــار
ٔ
المــالك بــانتزاع اج ـزاء مــن ملكيــاتهم الزراعيــة باإلضــافة إلــى مــا تــم
ٔ
ٔ
مصادرته من اراضى اسرة محمد علي .واستفاد من اإلصالح الزراعـي
ٔ
ٔ ٔ
 ٣٤٢الــف اســرة مــن صــغار المســتاجرين تحولــوا بفضــل اإلصــالح
ٔ
الزراعــي إلــى مــالك صــغار حيــث تــم توزيــع قطــع صــغيرة مــن االرض
ٔ
ٔ
علــيهم ال تتجــاوز خمســة افدنــة ،وتــم تقســيم ثمــن االرض وفوائــدها
ومصــروفاتها اإلداريــة علــيهم علــى  ٣٠عامـ ًـا ثــم علــى  ٤٠عامـ ًـا فيمــا
ٔ
ٔ
ٔ
بع ــد ،كم ــا اص ــبح للمس ــتاجرين حقوق ـ ًـا قانوني ــة ف ــي االراض ــي الت ــي
ٔ
ٔ
يســتاجرونها واصــبح مــن حــق الجميــع االســتفادة مــن التعاونيــات
الزراعية وما تقدمه من خدمات.
 باختص ــار ت ــم توس ــيع حج ــم ص ــغار الفالح ــين ول ــم تم ــس إطالق ــاً
الملكيات المتوسطة والشرائح الدنيا والوسطى مـن طبقـة المـالك،
ٔ
ٔ
بــل وحتــى القمــم العليــا التــي تــم انتـزاع اجـزاء مــن اراضــيها ســمح لهــا
ٓ
ب ــالتعويض والفائ ــدة ،وعل ــى الجان ــب االخ ــر بق ــى فقـ ـراء الفالح ــين
خارج إطار اهتمام الدولة باستثناء مـا حصـلوا عليـه مـن وعـود براقـة
ومحــاوالت صــورية لحــل ٔازمــاتهم ،تلــك التــي لــم تكــن ســوى سـ ً
ـتار
ٔ
ً
إعالميا يغطي مظاهر المعاناة والشقاء لدى اولئك المعدومين.
ٔ
 يمك ــن الق ــول؛ ان التعاوني ــات الزراعي ــة ق ــد تحول ــت م ــن وس ــيلة
لإلســهام فــي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة للمجتمــع ككــل إلــى
وس ــيلة إلثـ ـراء كب ــار الم ــالك وزي ــادة التـ ـراكم وه ــو م ــا دع ــم التط ــور
ٔ
ٔ
ٔ
الراس ــمالي .اض ــف إل ــى ذل ــك ان كب ــار الم ــالك كان ــت له ــم مج ــاالت
اســتثمار عديــدة فــي الريــف والحضــر علــى الســواء فعملــوا بالتجــارة
ٔ
والمقــاوالت واإلســكان والنقــل وتربيــة الماشــية ومنتجــات اال لبــان
واللحـ ــوم ومعامـ ــل التفريـ ــغ والمناحـ ــل وعصـ ــارات قصـ ــب السـ ــكر
وغيره ــا ،وكله ــا م ــن العوام ــل الت ــي دعم ــت ث ــروتهم وض ــاعفت م ــن
ٔ
اربـاحهم حتــى كــان عـام  ١٩٧٠حــين بــدوٸا يمهـدون التربــة لمرحلــة
جديدة.
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اﻟﻤﻠﻒ

ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ

ٔ
ٔ
مكة احب بقاع االرض إلى ﷲ تعالى ،وإلى رسوله محمد عليه
الصالة والسالم ،واالهتمام بمكة ومحبتها والدفاع عنها واجب على
ٔ
ٔ
كل مسلم ،كما ان التنويه بها ،ومعرفة تاريخها ،والرفع من شانها،
ٔ
والدعوة إلى تطويرها وقد تكون هذا البحث من :مقدمة واربعة
ٓ
مباحث وخاتمة ،كاالتي:
ٔ
المقدمة :ذكرت فيها اهمية البحث وخطته.
ٔ
ٔ
المبحث االول) :لمـاذا يجـب ان نهـتم بمكـة المكرمـة؟( بينـت فيـه
ٔ
ٔ
اهميــة مكــة للنــاس بعامــة والمســلمين خاصــة ،فهــي ذات اهميــة دينيــة
ٔ
ٔ
واجتماعية وسياسية ،وجغرافية ،وإنسـانية عالميـة ،ولهـا اهميـة ادبيـة
ٔا ً
يضا.
ٔ
ٔ
المبحــث الثــاني) :مــن خصــائص البلــد االمــين( ذكــرت فيــه ان مكــة
المكرم ــة خص ــها ﷲ تع ــالى بخص ــائص ع ــدة ،منه ــا موقعه ــا الجغراف ــي
المميــز ،ومناخهــا الــذي يتناســب مــع مالبــس اإلحـرام ،وجعلهــا ﷲ فــي
واد غيـر ذي زرع ،حتــى يقصــدها الحــاج مخلص ًـا هلل تعــالى ،وهــي بعيــدة
ٔ
عــن مراكــز الحضــارة فــي بــالد فــارس والــروم ،وهــذا ادعــى لإلعجــاز وفيهــا
ٔ
ٔ
البرك ــة وال ــرزق وم ــاء زم ــزم ،وق ــد اثب ــت العل ــم الح ــديث ان مك ــة مرك ــز
ٔ
لال ً
رض.
المبحــث الثالــث) :مشــكالت فــي الطريــق إلــى مكــة المكرمــة( ذكرنــا
هنا ٔان ثمة مشكالت كـثيرة كانت تواجه الحجاج ق ً
ـديما فـي سـيرهم إلـى
ٔ
مكة المكرمة ،وجدنا منها فقدان االمن والسالمة ،وندرة الماء الصـالح
ٔ
للشرب ،والرمال المتحركة واالعاصير ،وقلة المحطات ونقاط العالم،
والخدمات الطبية المفقودة...
ٔ
المبحــث الرابــع) :اهــم الطــرق القديمــة إلــى مكــة المكرمــة( تحــدثت
فيــه عــن طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر والشــام والع ـراق
ٔ
ونجــد والبحــرين وعمــان والمغــرب وغيــر ذلــك ،وذكــرت ان طــرق الحــج
ٔ
مــرت بمراحــل كـثيــرة مــن التطــوير والتعــديل عبــر التــاريخ ،وذكــرت ان
الرحلة إلى الحج هي رحلة دينية علمية حضارية وبخاصة للقادمين من
البالد البعيدة.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واما النتـائج ،فـذكرنا منهـا ان مكـة بلـد بـالغ االهميـة السـباب دينيـة
ٔ
واقتصــادية ،واجتماعيــة وسياســية ،وجغرافيــة وإنســانية وادبيــة ،وقــد
ٔ
انفردت مكة بمجموعة من الخصائص االستراتيجية لم تشاركها فيها ايـة
ٔ
بلدة اخرى ،وكانت هنالك كـثيـر مـن المشـكالت فـي الوصـول إلـى مكـة
عبــر التــاريخ ،وقــد كانــت هنالــك مجموعــة مــن الطــرق البريــة والبحريــة
ٔ
للوصــول إلــى مكــة المكرمــة .وامــا التوصــيات التــي نقترحهــا فهــي :ضــرورة
ٔ
االهتمــام بمراكــز البحــث العلمــي فــي العــالم اإلســالمي ،واهميــة تعميــق
ٔ
الصــلة بــين البــدان اإلســالمية ،وتفعيــل دور مكــة الحضــاري مــن اجــل
ٔ
اســتعادة دور المســلمين ،وان يهــتم بهــا البــاحثون ،فهــو يمثــل خالصــة
الحضارة اإلنسانية على مر التاريخ!.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﳌﺎﺫﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﻢ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ؟
ٔ
لمك ــة اهمي ــة ديني ــة واقتص ــادية واجتماعي ــة وسياس ــية وجغرافي ــة
ٔ
ٔ
وإنس ــانية عالمي ــة وطبي ــة وادبي ــة ايض ـ ًـا ،توج ــب عل ــى البش ــر عموم ـ ًـا،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــﺔ

ٔ
ً ٔ
ٔ
ـوال مـن ام القـرى،
الحمد هلل الذي اكرم الورى ،بان بعث إليهم رس
ٔ
ٔ
ارسله بين قوم اميين ،وجعل معجزته هذا الكـتاب المبـين ،وكـان مـن
ٔ
اركــان دينــه حــج البيــت الح ـرام ،فلبــى المســلمون نــداءه ســاعين بــين
ٓ
ٓ
الوهــاد واال كــام ،غيــر ابهــين بمصــاعب الســفر ،وال ملتفتــين إلــى تثبــيط
ٔ
مــن كـف ــر ،وكــان من ــى قل ــوبهم ل ــو دفنــوا بمك ــة او البقيــع ،حت ــى ين ــالوا

القــرب مــن النبــي الشــفيع ،اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى نبينــا محمنــد
ٓ
ً
تسليما كـثي ًرا.
وعلى اله وصحبه وسلم
وبع ــد :ف ــإن الت ــاريخ ل ــيس ش ــيﯫ ميت ــا ،ب ــل ه ــو م ــادة نص ــنع منه ــا
ٔ
ٔ
ٔ
الحاضــر والمســتقبل ،وعليــه فالــتامل فــي احداثــه لــيس عبثــا او تســلية،
ٔ
ٔ
ولكنــه عمليــة منهجيــة لــدى االمــم الواعيــة مــن اجــل صــناعة المســتقبل
ٔ
ٔ
المســتنير .واالمــة اإلســالمية مــن االمــم الســباقة إلــى العنايــة بهــذا العلــم
ٔ
عبر التاريخ ،واول ما دون السيرة النبويـة ،فلـدينا كـتـب السـيرة ابتـداء
من محمد بن إسحاق )ت١٥٢هـ( وحتـى يومنـا هـذا ...وقـد كـان علماؤنـا
يسجلون الحدث ويحاولون تفسيره وتعليلـه فـي سـياقه التـاريخي ضـمن
ٔ
اســبابه ومســبباته ،والســنن الكونيــة التــي تحكــم مســيرة اإلنســان علــى
ٔ
ســطح االرض ،فــالمهم فــي النهايــة هــو فقــه التــاريخ وتحليلــه ومعرفــة مــا
يستفاد منه.
ٔ
والجغرافيــا صــنوا التــاريخ ،فهــي علــم )يــدرس االرض والظــواهر
ٔ
الطبيعيــة والبشــرية عليهــا و يعــود اصــل الكلمــة إلــى اللغــة اإلغريقيــة،
ٔ
ترجمتهـا بالعربيـة وصـف االرض .فلفـظ الجغرافيـا  Geographyلفـظ
ٔ
ٔ
إغريقـي هـو فـي االصـل ، geographicمؤلـف مـن شـقين :اولهـا Geo
ٔ
ٔ
ويعنــي االرض ،وثانيهمــا  Graphicويعنــي الوصــف او الصــورة .وعلــى
ٔ
ٔ
هــذا االســاس فالجغرافيــا هــي "وصــف االرض " وقــد كانــت كــذلك فــي
بــدايتها حيــث كــان الرحالــة يصــفون ويســجلون مشــاهداتهم عــن الــبالد
ٔ
واالقــاليم التــي يزورونهــا ،وكلمــة الجغرافيــة فــي اللغــة العربيــة تعتبــر
حديثــة بعــض الشــئ ،حيــث كانــت لــدى العــرب تعنــي خريطــة العــالم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واالقــاليم او المســالك والممالــك او تقــويم البلــدان او علــم الطــرق()،(١
وممــن صــنف فيهــا المســعودي )ت ٣٤٥ه ـ( ،واإلدريســي )ت٥٦٠ه ـ(،
وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان )ت٦٢٦هـ( ،وغيرهم كـثير.
وفي البحث الموسوم بـ) :في الطريق إلى مكة المكرمة( يتداخل
العلمان :التاريخ والجغرافيا ،حيث يفسر التاريخ بداية هذه الطرق
وتطورها ،وتتحدث الجغرافيا عن وصف هذه الطرق ونقاط انطالقها
وعبورها ومحطاتها حتى تصل إلى مكة ،ومع التاريخ والجغرافيا يمتزج
ٔ
علم ثالث هو الحضارة اإلنسانية في سالف االزمان ،والتي تتقاطع مع
التاريخ والجغرافيا خالل الرحلة إلى مكة ،وعليه فإن هذا البحث في
ٔ
غاية االهمية الستكشاف الماضي ووعي الحاضر ،واستشراف
المستقبل من خالل ذلك كله.
ٔ
ومـ ــن حسـ ــن الحـ ــظ ان تقـ ــام النـ ــدوة الدوليـ ــة حـ ــول طـ ــرق الحـ ــج
ٓ
االســيوي .بكواالمبــور ،وذلــك فــي إطــار االحتفــاء بكواالمبــور ،عاصــمة
للثقاف ــة اإلس ــالمية لس ــنة ٢٠٠٩م ،حي ــث تعق ــد المنظم ــة اإلس ــالمية
ٔ
للتربيــة والعلــوم والثقافــة  -إيسيســكو -بالتعــاون مــع االرشــيف الــوطني
ٓ
فــي ماليزيــا ،نــدوة إقليميــة حــول طــرق الحــج االســيوي ،فــي المــدة مــن
 ١٥إلــى  ١٧ديســمبر ٢٠٠٩م .ورغبــة منــي بالمشــاركة فــي هــذه النــدوة
ٔ
الدوليــة ،فقــد قمــت بإعــداد هــذا البحــث راجيـ ًـا مــن ﷲ تعــالى ان يســهم
ٔ
في تعميق المعرفة والروابط بين العرب والمسـلمين ،وال سـيما انـي قـد
ٔ
عشـ ــت بمكـ ــة المكرمـ ــة وكواالمبـ ــور ،واعـ ــرف عـ ــن كـ ــل منهمـ ــا الشـ ــيء
الكـثير ،ولهما في النفس ذكريات محببة.

א
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٨١

اﻟﻤﻠﻒ

ً
خصوصا معرفتها واالهتمام بها ،وهو ما سنتناوله بإيجاز في
والباحثين
ٔ
ٔ ٔ
ه ــذا المبح ــث .ام ــا اهميته ــا الديني ــة ف ــالن ش ــعيرة الح ــج وه ــي ال ــركن
ٔ
ٔ
الخامس مـن اركـان هـذا الـدين مرتبطـة بهـا ،كمـا ان الصـالة ال تكـون إال
ٔ
ٔ
نحــو كعبتهــا ،وبهــذا يكــون الــركن االعظــم مــن اركــان هــذا الــدين وهــو
الصــالة م ـرتبط بهــا ،فالمســلم يصــلي باتجاهــا ،وال يكـتمــل دينــه إال إذا
جاءها ً
حاجا ولو مرة في عمره.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

ٔ
ﺍﳊﺞ ﺃﻋﻈﻢ ﲡﻤﻊ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ٔ
ليس هناك ثمة تجمع عالمي لكافة اشكال البشـر مـن شـتى اصـقاع
ٔ
ٔ
االرض مثــل الحــج ،وهــو تجمــع الجــل ﷲ عــز وجــل وحــده ،وال عجــب
ٔ
ان يقابــل ﷲ تعــالى هــذا التجمــع برحمتــه وغفرانــه ،فهــذه هــي ضــيافته
ٔ
الكبـرى لهـم ،وقـد روت عائشـة ،ان رسـول ﷲ ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ
ٔ
ٔ
قــال) :مــا مــن يــوم اكـثــر مــن ان يعتــق ﷲ فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم
ٔ
عرفة ،وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكـة ،فيقـول :مـا اراد هـؤالء( .رواه
)(٢
مسلم.
ٔ
ما اكـثر المنتديات التي يلتقي بها النـاس فـي شـتى المناسـبات! فهـم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يلتقون في االعياد واالفراح واالتراح ،وقد اتاح لهـم التقـدم التكنولـوجي
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الــذي تعيشــه المعمــورة فــي هــذه االيــام ان يلتقــي اهــل المشــرق باهــل
ٔ
ٔ
المغـ ــرب لحض ـ ــور حف ـ ــل او متابعـ ــة بطول ـ ــة كروي ـ ــة او نح ـ ــو ذل ـ ــك م ـ ــن
المهرجانات والكرنفاالت ،ولكن هـذه التجمعـات تبقـى محصـورة بفـﯫت
ٔ ٔ
ٔ
معينــة مــن الشــباب او االغنيــاء او الهــواة… ولــيس لزامــا علــى كــل واحــد
ٔ
م ــن الن ــاس ان يحض ــرها ،ويس ــتفيد الحاض ــر المتع ــة بش ــكل مباش ــر،
ٔ
وغالبــا مــا تقــام هــذه المناســبات فــي امــاكن ســياحية لجلــب الحضــور،
ٔ
ٔ
ويتــوفر فيهــا شــتى المغريــات! بيــد انــه لــم يحــدث ان التقــى النــاس مــن
ٔ
ٔ
ش ـ ـ ــتى بق ـ ـ ــاع االرض لق ـ ـ ــاء إلزامي ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى الرج ـ ـ ــل المس ـ ـ ــتطيع والمـ ـ ـ ـراة
ٔ
المسـ ــتطيعة ،فـ ــي سـ ــن الشـ ــباب او الشـ ــيخوخة ،التقـ ــوا علـ ــى صـ ــعيد
ٔ
ٔ
واح ــد ،ف ــي ارض ج ــرداء ،بمالب ــس بيض ــاء ،لغي ــر ه ــدف دني ــوي ،او
ٔ
ٔ
كس ــب م ــادي ،منفق ــين ام ــوالهم ،ت ــاركين اعم ــالهم ،متحمل ــين لعن ــاء
ٔ
السفر ،إال في مكان واحد يتجدد لقاؤهم فيه كل عام وهو ارض عرفات
الطــاهرة .اللقــاء فــي الحــج هــو لقــاء التجــرد فــوق المصــالح والمطــامع،
ٔ
ٔ
وفوق االهواء والشهوات ،تنصهر فيه االعراق ،وتتوحـد فيـه اللهجـات،
وتتصافى فيه القلوب ،وهي تدعو بدعاء واحد ،ال لغط فيـه وال صـخب:
لبيــك اللهــم لبيــك ،لبيــك ال شــريك لــك لبيــك ،إن الحمــد والنعمــة لــك
ٔ
ٔ
والملك ،ال شريك لـك .فمـا اعذبـه مـن دعـاء ومـا اطيبـه مـن نشـيد ،فـال
سيادة في ذلك الموقف لغير الحق ،وال تقديس لغيـر ﷲ ،تتهـاوى فـي
ٔ
ٔ
ذلك الموقف كـل الفروقـات بـين النـاس ،وكـانهم جميعـا اسـرة واحـدة،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

فــرض ﷲ الحــج علــى عبــاده ،وجعــل فيــه فوائــد كـثيــرة لهــم ،منهــا
فوائد روحيـة كغفـران الـذنوب وسـتر العيـوب ،ومنهـا إنسـانية كالتعـارف
ٔ
وإطعام الفقراء والمساكين لحـوم االضـاحي ،ومنهـا اقتصـادية كالتبـادل
ٔ
التجــاري ،ومنهــا سياســية كــي تتعاضــد االمــة فــي قضــاياها المصــيرية،
ٔ
ومنهــا علميــة كلقــاء اهــل العلــم والســماع مــنهم ...وفــي هــذا الصــدد قــال
ْ
َ
ْ
ً
تعالىَ ) :و ِإذ َب َّو ْٔا َنا ِ ِإل ْب َر ِاه َيم َم َك َان ال َب ْي ِت َٔا ْن ال ُت ْش ِر ْك ِبي َش ْيﯫ َو َط ِّه ْر َب ْي ِت َي
ل َّ
السـ ُـج ِودَ ،و َٔا ِّذ ْن ِفــي َّالنــاس بـ ْـال َح ّج َيـ ْٔـا ُت َ
ين َو ْال َقــا ِئم َ
لطــا ِئـ ِف َ
ين َو ُّالر َّكــع ُّ
وك
ِ
ِ
ْ ِ ُِ
ِ
ِ
ً
َ
َ
ْٔ
ر َجــاال َو َعلــى ُكـ ّـل َضـ ِـامر َيــا ِت َ
ين ِمـ ْـن ُكـ ّ ِـل َفـ ٍ ّـج َع ِميـ ٍـقِ ،ل َيشـ َـهدوا َم َنـ ِـاف َع ل ُهـ ْـم
ٍ
ِ
ْ
ِ ْ
َو َيــذ ُك ُروا ْاسـ َـم َّاللـ ِـه ِفــي َٔا َّيـ ٍـام َم ْع ُل َومـ
ـات َع َلــى َمــا َر َز َق ُهـ ْـم ِمـ ْـن َب ِه َيمـ ِـة َٔاال ْن َعـ ِـام
ٍ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َف ُك ُلوا ِم ْن َها َو َٔاط ِع ُموا ال َبـا ِئ َس ال َف ِقي َـرُ ،ث َّـم ل َي ْق ُضـوا َت َف َـث ُه ْم َول ُي ُوفـوا ُن ُـذ َور ُه ْم
ْ
ْ
ْ
ٓ
َول َي َّط َّو ُفوا ِبال َب ْي ِت ال َع ِت ِيق( )سورة الحج :االيات .(٢٩-٢٦
ٓ
ٔ
والكعب ــة اول بي ــت وض ــعه ﷲ من ــذ عه ــد ادم علي ــه الس ــالم ،وق ــد
جــدد بناءهــا إبـراهيم عليــه الســالم،وحجها واجــب علــى جميــع الخلــق،
َّ َٔ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ
ق ــال تع ــالى) :إن اول بي ــت وض ــع للن ـ
ـاس ل َّل ـ ِـذي ِب َب َّك ـ َـة ُ َم َب َار ًك ــا َو ُه ـ ًـدى
ْ َ َ َ ِ َٓ َ ٌ َ ّ َ ٌ ٍ َ َ ِ ُ ْ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ٓ
َّ
َ
ً
َ
َ
ِللعال ِمينِ ،ف ِيه ايات ب ِينات مقام ِإبر ِاهيم ومن دخله كان ا ِمنـا و ِلل ِـه علـى
ْ
َ
ً
اس ِح ُّج ال َب ْي ِت َم ِـن ْاس َـت َط َاع ِإل ْي ِـه َس ِـبيال َو َم ْـن َكـ َف َـر َف ِـإ َّن َّالل َـه َغ ِن ٌّـي َع ِـن
َّالن
ٓ
َْ َِ َ ٓ
العال ِمين( )ال عمران :االيتنان .(٩٧-٩٦
ٔ
وللحج اشهر خاصة ووقت معلوم ،وله شعائر معينـة منهـا الوقـوف
ٓ
فـي عرفـات ،ثـم االنتقـال منهــا إلـى المشـعر الحـرام )مزدلفـة( ،ولــه اداب
ٔ
ٔ
ثابتة يتخلق بهـا المـؤمن ،ولـه ادعيـة مـاثورة يتقـرب بهـا العبـد إلـى ربـه،
ْ
َ
َ
قال تعالىْ ) :ال َح ُّج َٔا ْش ُه ٌر َم ْع ُل َوم ٌ
ـات َف َم ْـن َف َـر َ
ض ِفـي ِه َّن ال َح َّـج َفـال َر َف َـث َوال
ْ
ُ ُ َ َ
َّ
ُ
َ
وق َوال ِج َد َال ِفي ال َح ِ ّج َو َما َت ْف َعلوا ِم ْـن َخ ْي ٍـر َي ْعل ْم ُـه الل ُـه َو َت َـز َّو ُدوا َف ِـإ َّن
فس
ـاح َٔانْ
َخ ْي ـ َـر ال ـ َّـز ِاد َّالت ْق ـ َـوى َو َّات ُق ــون َي ــا ُٔاو ِل ــي ْ َٔاال ْل َب ــابَ ،ل ـ ْـي َس َع َل ـ ْـي ُك ْم ُج َن ـ ٌ
ِ
ِ
ْ
ً
ـات َف ــاذ ُك ُروا َّالل ـ َـه ِع ْن ـ َـد
َت ْب َت ُغ ــوا َف ْض ــال ِم ـ ْـن َر ِّب ُك ـ ْـم َف ـ ِـإ َذا َٔا َف ْض ـ ُـت ْم ِم ـ ْـن َع َر َف ـ
ٍ
ْال َم ْش َعر ْال َح َرام َو ْاذ ُك ُر ُوه َك َمـا َه َـد ُاك ْم َوإ ْن ُك ْن ُـت ْم م ْـن َق ْب ِلـه َلم َـن َّ
الض ِّـال َ
ين،
ِ
ُ َٔ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ث َّم اف ُ
يضوا ِم ْن َح ْي ُث َٔا َف َ
اض َّالن ُ
اس َو ْاس َت ْغ ِف ُروا َ َّالل َه ِإ َّن َّالل َـه َغ ُف ٌـور َر ِح ٌـيم،
ِ
ٓ
ْ
َّ
ْ
ْ
َٔ
َٔ
َ
َ
ُ
َفـ ِـإ َذا َق َضـ ْـي ُت ْم َم َن ِاسـ َـك َك ْم فــاذ ُك ُروا اللـ َـه َكـ ِـذك ِرُك ْم ا َ َبـ َـاء ُك ْم ا ْو ا َشـ َّـد ِذكـ ًـرا ف ِمـ َـن
ْٓ
َ
ٓ
َ
َّ
اس َم ْن َي ُق ُولَ َر َّب َنا ا ِت َنا ِفي ُّالد ْن َيا َو َما ل ُه ِفي َاال ِخ َر ِة ِم ْن َخال ٍقَ ،و ِم ْـن ُه ْم
الن ِ
ْ
ٓ
ٓ
َ
ُ
ْ
ً
ً
ُ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َمــن يقــول َربن ـا ا ِتنــا ِفــي الــدن َيا ح َســنة َو ِفــي اال ِخـ َـر ِة ح َســنة َو ِقنــا َعــذ َاب
ْ
ْ
َّالنــارُٔ ،ا َول ِئـ َـك َل ُهـ ْـم َن ِصـ ٌ
ـابَ ،واذ ُكـ ُـروا
ـيب ِم َّمــا َك َسـ ُـبوا َو َّاللـ ُـه َسـ ِـر ُيع ال ِح َسـ
ِ
ْ
َ
َّالل َه ِفي َٔ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
ات َف َم ْـن َت َع َّج َـل ِفـي َي ْـو َم ْي ِن َفـال ِإث َـم َع َل ْيـ ِه َو َم ْـن َت َٔـا َّخ َر
ود
ـد
ع
م
ام
ي
ا
ٍ
ِ ٍ
َف َال ِإ ْث َم َع َل ْي ِه ِل َمـن َّات َقـى َو َّات ُقـوا َّالل َـه َو ْاع َل ُمـوا َٔا َّن ُك ْـم ِإ َل ْي ِـه ُت ْح َش ُـر َ
ون( )سـورة
ٓ ِ
البقرة ،االيات.(٢٠٣-١٩٧ :
ٔ
ٔ
ٔ
واركان الحج االساسية اربـع :اإلحـرام ،والوقـوف بعرفـات ،وطـواف
اإلفاضة ،والسعي بين الصفا والمروة ،وقـد ذكـر ﷲ الصـفا والمـروة فـي
ْ
َّ َّ ْ
الصـ َـفا َوال َمـ ْـر َو َة ِمـ ْـن َشـ َـعا ِئ ِر َّاللـ ِـه َف َمـ ْـن َحـ َّـج ال َب ْيـ َـت َٔا ِو
قولــه عــز وجــلِ ) :إن
ـاح َع َل ْيـ ِـه َٔا ْن َي َّطـ َّـو َف به َمــا َو َمـ ْـن َت َطـ َّـو َع َخ ْيـ ًـرا َفـ ِـإ َّن َّاللـ َـه َشــا ِكرٌ
ْاع َت َمـ َـر َفـ َـال ُج َنـ َ
ِِ
ٓ
َع ِل ٌيم( )سورة البقرة :االية .(١٥٨

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻴﺴﺮ

اإلس ــالم دي ــن اليس ــر ف ــي عبادات ــه ومعامالت ــه وتشش ــريعاته كله ــا،
ٔ ٔ
ٔ
واليســر يبــدا مــن الصــالة ،فشــرع قصــرها وجمعهــا للمســافر ،واجــاز ان
ٔ
تك ــون قع ـ ً
ـودا للم ــريض او عل ــى جن ــب ...واليس ــر ل ــيس مقص ــورا عل ــى
ٔ
الصــالة ،وهــي عمــاد الــدين ،وإنمــا ينســحب علــى بقيــة اركــان الــدين،
فالزكــاة ال تجــب علــى مــن لــيس لديــه النصــاب ،والصــيام ال يجــب علــى
ٔ
المــريض المــزمن ،ويمكــن لــه ان يــدفع فديــة طعــام مســكين ،وكــذلك
ٔ
المسافر والحائض والنفساء يصـومون فـي غيـر رمضـان ،وامـا الحـج فهـو
ٔ
لمــن اســتطاع إليــه ســبيال ،فمــن لــم يســتطع انــاب غيــره ،وإذا لــم يكــن
ٔ
لديــه المــال والصــحة فيعفــى منــه ،ونــذكر هنــا بــان محيـ ــي الســنة اإلمــام
البغــوي صــاحب كـتــاب مصــابيح الســنة وكـتــاب شــرح الســنة وغيرهــا مــن
الكـتــب النافعــة مــات ولــم يــتمكن مــن الحــج ،وكــذلك الملــك الناصــر
ٔ
صالح الدين االيوبي شغله جهاد الصليبيين عن حج بيـت ﷲ الحـرام،
ٔ
وك ــان ق ــد ن ــوى ان يح ــج فعاجلت ــه المني ــة ،وغيرهم ــا كـثي ــر م ــن علم ــاء
ٔ
ٔ
ٔ
واعيــان هــذه االمــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن الحــج لبعــد المكــان او ظــروف
ٔ
ٔ
ش ــاغلة ،او ع ــدم االس ــتطاعة ،وه ــذا ي ــدل عل ــى ان ه ــذه الش ــريعة ه ــي
شــريعة ميســرة ،تراعــي مصــالح اإلنســان وضــعفه وظروفــه فــي كــل زمــان
ومكان.

א
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٨٢

اﻟﻤﻠﻒ

ٔ ٓ ٔ
ابوها ادم وامها حواء ،عقيدتها التوحيـد ،وربهـا العزيـز الحميـد ،ونبيهـا
ٓ
سيد الوجود ،وقرانها دستورها الخالد ،وغايتها رضـاء الحـق عـز وجـل،
فيجته ـ ـ ــد المطي ـ ـ ــع ب ـ ـ ــالقربى ،ويجته ـ ـ ــد المقص ـ ـ ــر بالتوب ـ ـ ــة ،والجمي ـ ـ ــع
يس ــتغفرون ويتع ــاونون ،ويتحمل ــون ويص ــبرون ،تج ــري دم ــوعهم عل ــى
ٓ
خــدودهم ،وتنطلــق االهــات مــن قلــوبهم ،فــي مشــهد يكــاد يشــبه يــوم
القيامــة ،فتتنــزل رحمــات ﷲ علــى عبــاده ،ويكلــؤهم بعنايتــه وغفرانــه،
ٔ
ٔ
ويتــوب علــيهم اجمعــين ،ويبــاهي بهــم مالئكـتــه ،فلــيس اهــل الســماء
ٔ
وحدهم منفردين بالطاعة ،بل إن فـي االرض مـن يضـاهيهم بفعلهـا إلـى
قيام الساعة ،وإذا كان الرب سبحانه يباهي بضيوفه مـن الحجـيج الـذي
ٔ
ٔ
تجــردوا لــه ،واتــوه طــائعين ملبــين ،فيحــق الهــل تلــك الــبالد المقدســة
ٔ
ٔ
ان يبــاهوا ايض ــا بمكــة والبي ــت العتيــق ال ــذي جعلــه ﷲ مثاب ــة للن ــاس
ٔ
ٔ
وامنا ،وجعل االفئدة تهوي إليه من كل فج عميق.
ٔ
ٔ
و لها اهميـة اقتصـادية النهـا طريـق القوافـل مـن الشـام إلـى الـيمن،
وكــان هــذا مــن قبــل اإلســالم واســتمر بعــد ظهوراإلســالم ،وقــد امــتن ﷲ
ٔ
عل ــى ق ــريش بم ــا رزقه ــم م ــن وف ــرة اقتص ــادية وام ــن جن ــائي ،ودع ــاهم
َ ُ َْ
ش،
لعبادته
وحده َ جز ّ ًاء َلما حباهم من ن َ ْعـم ،قُـال تعـالىْ ِ ِ ) َ:إليـال ِف قـر َّي ٍ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ـت ،الـ ـ ِـذي
الشـ ـ َٓـتاءِ والصـ ــي ِف ،فليعبـ ــدوا رب هـ ــذ ٓا البيـ ـ ِ
ِإ ْيال ِف ِهـ ـ ْـم ِرحلـ ــة ِ
َٔاط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍوع َوا َم َن ُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍف( )سورة قريش :االيات.(٤-١
ٔ
وال تزال مكة حتى اليوم ً
سوقا للعرب والهل الحجاز خاصة ،وتستفيد

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

من موسمها كـثير من الدول المجاورة والجاليات اإلسالمية حول
العالم عن طريق االستيراد والتصدير منها وإليها.
ٔ
وله ــا اهمي ــة اجتماعي ــة ،ف ــالمجتمع المك ــي م ــزيج م ــن جنس ــيات
كـثيرة ،ولكل منهـا سـماته الخاصـة وعاداتـه وتقاليـده ،ويسـتطيع المـرء
ٔ
ٔ
ٔ
ان يتعرفف على االمة اإلسالمية كلها من خالل اهل مكة.
ٔ
كمـ ــا يسـ ــتطيع المـ ــرء ان يتعـ ــرف علـ ــى عـ ــادات المسـ ــلمين عمومـ ـ ًـا
وســماتهم االجتماعيــة ،حيــث الحجــاب منتشــر ،والفصــل فــي التعلــيم
بــين الجنســين قــائم ،وإطعــام الفقـراء والمســاكين وبخاصــة فــي رمضــان
ٔ
عل ــى موائ ــد الح ــرم ،وه ــذا مم ــا ي ــدل عل ــى الك ــرم المتاص ــل ف ــي ب ــالد
ٔ
المسلمين ،كما يستطيع المرء ان يتعرف على بعـض العـادات السـلبية
ٔ
ايضـ ـ ًـا ،والتـ ــي انتشـ ــرت فـ ــي بـ ــالد المسـ ــلمين ،مثـ ــل مقـ ــاهي الشيشـ ــة
والتنباك ،والجلوس في الطرقات ...وباختصار مكة هي صورة مختصـرة
للمجتمعــات اإلســالمية كلهــا بإيجابياتهــا وســلبياتها ،ويســتطيع الباحــث
التعــرف علــى المســلمين مــن خاللهــا ،ولــو كانــت بعــض الظــاهر تتفــاوت
من مجتمع ٓالخر ٔا ً
حيانا.
ٔ
وهنالك فائدة اجتماعية اخرى تعـود علـى مـن قصـد الحـج ،وذلـك
وذل ــك عن ــدما يع ــود الح ــاج إل ــى وطن ــه ،وبس ــتقبله الن ــاس ،ويم ــنحهم
اله ــدايا ،مم ــا يع ــزز ال ــروابط االجتماعي ــة ..وك ــان م ــن ع ــاداتهم حس ــن
استقبال الحجاج ،وربما انتظـروهم علـى مشـارف المـدن ،فيقـوم الحـاج
ٔ
ٔ
بــإكرام مســتقبليه بــبعض الهــدايا ،كعــود مــن اراك ،او جرعــة مــن مــاء
ٔ
زمــزم ،او بعــض مــن تمـرات المدينــة ،وفــي حــال قصــر فــي ذلــك انتقــده
ٔ
النــاس ،ومــن لطيــف مــا انشــد عمــرو بــن حيــان الضــرير حــين لــم يهــد
ً )(٣
الحجاج إليه شيﯫ:
َّٔ
َ ٓ
كان الحجيج االن لم يقربـوا مني
ولم يحملوا منها ً
سواكا وال نع ــال
ٔ
ٔ
اتونا فما جادوا بعود اراك ـ ـ ـ ـ ٍـة
طفل لنا نقال
وال وضعوا في كـف ٍ

ٔ
ولمكــة اهميــة سياســية ،حيــث يؤمهــا كـثيــر مــن الملــوك والرؤســاء
ٔ
والمســئولين مــن شــتى اصــقاع العــالم اإلســالمي ،وبلتقــون فيمــا بيــنهم
كم ـ ــا يلتق ـ ــون م ـ ــع القي ـ ــادة الساس ـ ــية المحلي ـ ــة ف ـ ــي المملك ـ ــة العربي ـ ــة
الســعودية ،ويكــون اللقــاء فرصــة للتعــاون والتنســيق فيمــا بيــنهم .كمــا
ٔ
تؤم مكة ٔا ً
يضا كـثير من وفود الشـعوب المقهـورة التـي احتلـت اراضـيها،
ٔ
ٔ
او تعرض ــت لنكب ــات وك ــوارث طبيعي ــة او إنس ــانية ،فتج ــد ف ــي رحابه ــا
ٔ
ٔ
االمن واالمان ،والدعم واإلحسان.
ٔ
وقد كان الملوك واالمراء وعليـة المسـلمين يتقربـون إلـى ﷲ تعـالى
ٔ
ٔ
باعمــال البــر بمكــة ،فيكرمــون النــاس ،ويستصــحبون االطعمــة والــثلج
ٔ
ليــوزع فــي عرفــات ،ففــي ســنة )٣٨٦هـ ـ( مـ ً
ـثال؛ حجــت االميــرة جميل ــة
الموصـلية بنــت ناصـر الدولــة الحمـداني ،فصــارت تاريخ ًـا مــذكو ًرا ،قيــل:
ٔ
إنهــا ســقت اهــل الموســم كلــه الســويق بــالطبرزد والــثلج ،واستصــحبت
ٔ
البقــول المزروعــة فــي الم ـراكن علــى الجمــال ،واعــدت خمســمائة راحلــة
ٓ
للمنقطعين ،ونثرت على الكعبة عشرة االف دينار ،ولم تستصـبح فيهـا
ٔ
وعنــدها إال بش ــموع العنب ــر ،واعتق ــت ثالثمائ ــة عب ــد ،وم ــائـتي جاري ــة،
ٔ
واغنــت الفق ـراء والمجــاورين (٤).هكــذا يعــزز الحــج التواصــل فيمــا بــين
ٔ
ملــوك وام ـراء العــالم اإلســالمي مــن جهــة ،وبيــنهم وبــين شــعوبهم مــن
ٔ
جهة اخرى ،مما يزيد من اللحمة الداخلية بين المسلمين.
ٔ
ٔ
ولمكــة اهميــة جغرافيــة ،فهــي فــي منتصــف العــالم ،ومركــز الــالرض
ٔ
اليابسة ،وسنتحدث عن هذا في المبحث الثاني .ولمكة اهمية إنسـانية
ٔ
عالمية ،فهي بلـد اإلنسـان اي ًـا كـان موطنـه ولونـه ومهنتـه ،وفيهـا جـاءت
ٔ
ش ــريعة ﷲ تع ــالى تن ــادي بمب ــادئ العــدل واالخــوة بــين الن ــاس ،ق ــال
ْ
تعــالىَ ) :يــا َٔا ُّي َهــا َّالن ـ ُ
اس ِإ َّنــا َخ َل ْق َنـ ُـاك ْم ِمـ ْـن َذ َكـ ٍـر َو ُٔا ْن َثــى َو َج َعل َنـ ُـاك ْم ُشـ ُـع ًوبا
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َٔا ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّالل ِه َٔا ْت َق ُاك ْم ِإ َّن َّالل َـه َع ِل ٌـيم َخ ِبي ٌـر( )سـورة
ٓ
الحجرات :االية .(١٣
وقد كبر على المشركين ما في الشريعة اإلسـالمية مـن مسـاواة بـين
ٔ
العبــاد ،فطلبــوا مــن الرســول ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ ان يطــرد العبيــد
ٔ
والمستضـ ــعفين مـ ــن عنـ ــده كخطـ ــوة اولـ ــى حتـ ــي يفكـ ــروا فـ ــي مشـ ــروع
الدخول في اإلسالم ،وكـان الرسـول ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ يطمـع فـي
ٔ
إيم ــانهم ،ف ــرفض ﷲ م ــنهم ذل ــك ،كم ــا رف ــض ان يك ــون لعلي ــة الق ــوم
مجلسا ً
ً
خاصا بهم دون السوقة والعبيد! ،وسوى بـين جميـع عبـاده فـي
ٔ
اإليمان ،وطلب من نبيه ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ ان يبشـر المـؤمنين بـه
وفي جملتهم هؤالء المستضعفين بالجنات إذا كـان سـلوكهم مس ً
ـتقيما،
َ ْ
فالعبرة بالسلوك وليست بالمراكز االجتماعية!! ،قال تعالىَ ) :وال َتط ُر ِد
َّال ـ ِـذ َين َي ـ ْـد ُع َ
ون َر َّب ُه ـ ْـم ب ْال َغ ـ َـد ِاة َو ْال َع ِش ـ ّـي ُيري ـ ُـد َ
ون َو ْج َه ـ ُـه َم ــا َع َل ْي ـ َـك ِم ـ ْـن
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ِح َسابه ْم ِم ْن َش ْيءٍ َو َمـا ِم ْـن ِح َسـاب َك َعل ْـيه ْم ِم ْـن َش ْـيءٍ ف َتط ُـر َد ُه ْم ف َت ُك َ
ـون
ِ
ِ
َ
ُ
مـ َـن ِ ِ َّ
ينَ ،و َكـ َـذ ِل َك َف َت َّنــا َب ْع َضـ ُـه ْم بـ َـب ْ
الظــا ِلم َ
ع
ض ِل َي ُقولــوا َٔا َهـ ُـؤالءِ َمـ َّـن َّاللـ ُـه
َّ َٔ َ ِ َّ ٍ
َِ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ َ َٔ َ
ْ
ُ
الش ــا ِكر َينَ ،و ِإ َذا َج ـ َـاء َك َّال ـ ِـذينَ
ْ
َ
َ
عل ــي ِهم ِم ـَـن بي ِنن ــا ال ــيس الل ــه ِب ــاعلم ِب
ِ
ُْ ُ َ ٓ
َ
يؤ ِمن
ون ِبا َيا ِت َنا َف ُق ْل َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم َكـ َت َب َر ُّب ُك ْم َع َلى َن ْف ِس ِه َّالر ْح َم َـة َٔا َّن ُـه َم ْـن
َ
ـاب ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد ِه َو َٔا ْصـ َـل َح َف َٔا َّنـ ُـه َغ ُفـ ٌـور َر ِحــيم(ٌ
َع ِمـ َـل ِمـ ْـن ُك ْم ُسـ ًـوءا ِب َج َهالـ ٍـة ُثـ َّـم َتـ َ
ٓ
ٔ
)سورة االنعام،االيات.(٥٤-٥٢
ٔ
ٔ
ومــا مــن امــة مــن االمــم إال ولهــا مــن ســلفها ســابق إلــى هــذه الــدعوة
اإلنس ــانية العالمي ــة ،ف ــبالل س ــابق الحبش ــة ،وص ــهيب س ــابق ال ــروم،
ٔ
ٔ
ٔ
وســلمان ســابق الفــرس ...وإن وجــدت امــة فــي اقصــى االرض ولــيس لهــا
ٔ
سلف في الجيـل االول فـال بـد ان تجـد لهـا سـلفا فـي جيـل التـابعين لهـم
ٔ
بإحس ــان ،وبه ــذا تك ــون مك ــة للن ــاس جميع ـ ًـا ،واهميته ــا للبش ــر عل ــى
السواء فيما بينهم!.
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ٔ
ٔ
ولمكة اهمية طبية ،فهي عالج المراض البدن والروح ،فـإذا وصـل
الحاج إلى مكة ،وكحل عينيه برؤيـة الكعبـة المعظمـة ،وشـرب مـن مـاء
ٓ
ٔ
زمــزم ،تحققــت احالمــه ،ونســي االمــه التــي عاناهــا خــالل الرحلــة ،وقــد
ٓ
ٔ
يستشفي بماء زمزم ال المه الجثمانية او النفسية ،قال الثعـالبي) :ويقـال
إنه ـ ٔاي :مـاء زمـزم ـٔ :اثـر جبريـل عليـه السـالم ،فإنـه لمـا ُش َ
ـرب لـه ،ومـن
ُيحصــي فضــائله؟! فكــم مــن ُمبتلــى قــد ُعــوفي بالمقــام عليــه والشــرب منــه
ٔ
ٔ
ٔ
واالغتســال بــه؟! بعــد ان لــم يــدع فــي االرض ينبوعـ ًـا إال اتــاه ،واســتنقع
ٔ
ـزود منــه فــي القــوارير إلــى اقاصــي البلــدان لدوائــه،
فيــه! ،وكــم مــن متـ ٍ
وغاسـ ٍـل ثيابــه بمائ ــه ،لم ــا يرج ــوه مــن بركـت ــه ،وحســتن عائدت ــه ،ق ــال
ٔ
ٔ
االعشــى وهــو يؤنــب رجـ ًـال ويخبــره انــه مــع شــرفه لــم يبلــغ مبلــغ قــريش
الذين هم سكان حرم ﷲ ،ولهم حظ الشرب من ماء زمزم:
ٔ
ٔ
الحجون وال الصفا
فما انت من اهل
ِ
)(٥
زمزم
ـرب من ماء ِ
وال لك حظ الشـ ِ
ٔ
واما حين يعود الحاج إلى وطنه ،فإنه ييعود منشرح الصدر مسرورا
ٓ
واالثام ،طاه ًرا ً
ٔباداء المناسكً ،
نقيا كحاله يوم
منفكا من عقد الذنوب
ٔ
)(٦
ولدته امه ،وقد صور ذلك كـثير عزة فقال:
ولما قضينا من منى كل حاج ـ ـ ٍـة
َّ ٔ
ومس َح باالركان من هو ماس ـ ـ ُـح
ُ
دهم المهارى رحالنا
وشدت على ِ
ولم ينظرالغادي الـ ــذي هو ر ُ
ائح
ٔ
ٔ
ـديث بيننا
اخذنا باط ٔراف الح ـ ـ ـ ـ ِ
ٔ
ْ
المطي اال ُ
عناق ّ
باطح
وس ـ ــالت با ِ
ِ ٔ
هكذا تنساب اإلبل في الصحراء ،من كل ابطح كانسياب الماء
ٔ
ٔ
ٔ
العذب ،متجهة إلى اوطانها ،محملة بالهدايا إلى االهل واالصدقاء،
ٔ
امتالت ُ
نفوس ممتطيها بالسعادة والفرح الذي تظهر مالمحه من
وقد
ٔ
ٔ
خالل احاديثهم التي تفيض باالنس واالبتهاج.
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ولمكــة اهميــة ادبيــة ايضـ ًـا ،فلــم يــنس شــعراء العروبــة واإلســالم ان
ٔ
يقنصــوا منهــا ومــن جبالهــا ووهادهــا ،وصــفاتها واحوالهــا صــو ًرا شــعرية
ٔ
لهــم ،وكيــف ال تكــون لهــا اهميــة شــعرية وعلــى مقربــة منهــا كانــت تقــوم
ســوق عكــاظ ملتــق شــعراء العــرب فــي الجاهليــة ،ثــم جــاء اإلســالم فعــزز
ٔ
مــن كانــت االدب والبيــان ،واعتبـ َـره ﷲ مــن نعمــه علــى هــذا اإلنســان،
ْ
ْ
ْ ٓ
ق ــال تع ــالى) :ال ـ َّـر ْح َم ُنَ ،ع َّل ـ َـم ال ُق ـ ْـرا َنَ ،خ َل ـ َـق ِاإل ْن َس ـ َـانَ ،ع َّل َم ـ ُـه ال َب َي ـ َـان(
ٓ
ٓ
)سورة الرحمن :االيات  .(٤-١كما جعل القران معجـزة لنبيـه ـ صـلى ﷲ
عليــه وســلم ـ بلســان مبــين ،قــال تعــالىَ ) :و َل َقـ ْـد َن ْع َلـ ُـم َٔا َّن ُهـ ْـم َي ُق ُولـ َ
ـون ِإ َّن َمــا
َّ ُ ْ ُ
ُ ّ َ َ
ون إ َل ْي ِـه َٔا ْع َجم ٌّـي َو َهـ َـذا ِل َس ٌـان َع َرب ٌّـي ُمبـ ٌ
ـين(
ي َع ِل ُم ُـه بش ٌـر ِل َس ُٓـان الـ ِـذي يل ِحـد َ ِ
ِ
ِ ِ
)سورة النحل :االية .(١٠٣
ـور ٔ
وممــا اقتنصــه الشــعراء مــن الصـ مــا اوحــت بــه إلــيهم ظبــاء مكــة
ٓ
ٔ
التي يضـرب بهـا المثـل فـي االمـن ،لكونه ــا فـي الحـرم االمـ ــن ال ــذي حـرم
ﷲ فيه الصيد ،وقد وجد الشاعر صردر مشـابهة بـين ظبـاء اإلنـس التـي
ٔ
يهواها ،وتذهب جهوده في الوصول إليها ادراج الرياح ،لمـا يحـيط بهـا
)(٧
من حراسة وصون ،وبين ظباء مكة التي ال يمكن صيدها! .يقول:
الن ّاللوى *** كظباءِ َ
ما ُ
خلت ِغز َ
مكة ُالتصـ ـ ُـاد
ٔ
ِ ٓ
وقد امتد تاثر الشعراء من القران الكريم ،والحديث النبوي ،إلى
المشاعر المقدسة ،فالبحتري يمدح مالك بن طوق) ،(٨الذي يتمتع
ٔ
جاره باالمن والرعاية ،ويلقى العزة والمناعة ،ويرقى إلىمنزلة رفيعة،
ٔ
ٔ
)(٩
وكانه ينزل بين السماكين او في ساحة الحرم!.يقول:
ٔ
)(١٠
ّ
جانبه *** َ
ٔكان ـمــا ُ
الحرم
بين
ساحة ِ
السماكين او في ِ
جار ُه من ِعز ِ
ِ

َٓ
ٓ
والحرم مكان العبادة االمن ،قال تعالىَ ) :و َم ْن َد َخ َل ُه َك َان ا ِم ًنا َو ِل َّل ِه
ْ
َ
ً
اس ِح ُّج ال َب ْي ِت َم ِن ْاس َت َط َاع ِإل ْي ِه َس ِبيال َو َم ْن َكـ َف َر َف ِإ َّن َّالل َه َغ ِن ٌّي
َع َلى َّالن
ٓ
َ َْ َ ِ َ ٓ
ع ِن العال ِمين( )ال عمران :بعض االية.(٩٧
ٔ
وك ــان الع ــرب يجل ــون ام ــر اللج ــوءِ إلي ــه ،ق ــال الزمخش ــري) :وك ــان
ٔ
الرجــل لــو جــر كــل جريــرة ،ثــم لجــا إلــى الحــرم لــم يطلــب() ،(١١ولــذلك
ٔ ٔ
صارت ساحة الحرم ً
مالذا للناس ،لما فيها من امـن وامـان ،فهـي التقـل
ٔ
حصانة عن النجوم ومايحيط بها من فضاء ،فاي عز لمـن نـزل فيهـا؟!،
ٔ
ٔ
ٔ
واي مجد لذاك الممدوح الذي يتمتع جـاره بحصـانة كانـه فـي السـماء او
ٔ
في ساحة الحرم؟! ،فال تطوله ايدي الناس ،وال يحيط به مكرهم!.
ٔ
وفـي الحــرم بئــر زمــزم المباركــة ،كمـا ان فيــه الحطــيم ،وهــوجزء مــن
ٓ
ٔ
الكعبــة ،وهــذه االيــات البينــات لــم تكــن لتغيــب عــن اذهــان الشــعراء
ٔ
واخيلــتهم ،فالســري الرفــاء لــدى وصــفه دار عبــد ﷲ بــن محمــد الفيــاض
الكاتب بحلب ،يستعظم تلك الدار الضخمة ،وكان الشعراء يطوفـون
ٔ
حولهـ ــا ،وقـ ــد خلبـ ــت ابصـ ــارهم ،كطـ ــوافهم عنـ ــد الكعبـ ــة بـ ــين زمـ ــزم
)(١٢
والحطيم! .يقول:
ودار ُشي ْ
ٌ
ـدت بعظيـ ـ ـ ِـم ق َـ ْـد ٍر
يهين كرائ َـم َ
ُ
النش ِب العـظيـ ِـم
ْ
يطوف المادحـ َ
ُ
ـون َبعـق َو ْتيه ــا
ط َ
)(١٣
ـواف ُه ُم بزمـ َـزم والحطي ـ ِـم
القصور لها ٔفا ْ
ُ
تقاصرت
ضحت
ُ ِْ
َ
َ
كالرسوم
الكواكب
ن
ل
وقد ط
ِ ٔ
والكعبة المعظمة هي مركز الحرم ،وفيها الحجر االسود ،وبقربها مقام
إبراهيم ،وقد استمد التهامي من الكعبة والركن والمقام تشبيهه
ٔ
)(١٤
لقبيلة طيئ ،ولالمير حسان بن مفرج الطائي ،فقال يمدحهما:
ٔاال َّإن ً
طيا للمكارم ٌ
ُ
وحسان منها ُر ْكنها َوم َق ُامها
كعبة ***
ِ
ٔ
فطيئ هي كعبة المكارم بين القبائل ،وحسان في اكرم موضعين من
تلك الكعبة ،وهما الركن الملثوم بالشفاه ،والمقام الذي تعفر عنده
الجباه ،وبهذا التشبيه جمع الشاعر بين حق القبيلة وحق الممدوح،
ٔوانزل ً
كال منهما المنزلة التي تليق به!.
ٔ
هكــذا كانــت مكــة ملهمــة الخيلــة الشــعراء علــى مــر العصــور ،وم ـا
قــدمناه غــيض مــن فــيض ،ولــيس ســوى مجــرد صــوى فــي الطريــق ،وإال
فالبحث المفصل يحتاج دراسات مستفيضة ليس موضعها هنا .وصفوة
ٔ
القــول :إن لمكــة اهميــة دينيــة ،فهــي مركــز الحــج ،وفيهــا قبلــة الصــالة،
ومنهــا ٔاشــرق فجــر اإلســالم ،ولهــا ٔاهميــة اقتصــادية ،فهــي ســوق تجــاري
ٔ
ٔ
اله ــل الحج ــاز والجزي ــرة العربي ــة وال ــدول المج ــاورة له ــا ،وله ــا اهمي ــة
ٔ ٔ
اجتماعي ــة الن اهله ــا م ــزيج م ــن جنس ــيات كـثي ــرة ،ولك ــل منه ــا عادات ــه
ٔ
وتقاليده ،ويستطيع المرء ان يتعرفف على المجتمعات اإلسـالمية كلهـا
ٔ
من خالل اهل مكة.
ويــؤم كـثيــر م ــن الملــوك والرؤس ــاء وبلتقــون فيم ــا بيــنهم ،ويك ــون
ٔ
اللقاء فرصة للتعاون والتنسيق وهذا جـزء مـن اهميتهـا السياسـية ،كمـا
ٔ
ٔ
تؤمهــا ايضـ ًـا كـثيــرمن وفــود الشــعوب المقهــورة فتجــد فــي رحابهــا االمــن
ٔ
ٔ
ٔ
واالمــان .وتقــع مكــة فــي مرك ــز االرض اليابســة وهــذا جــزء مــن اهميتهــا
ٔ
الجغرافي ــة .وه ــي بل ــد اإلنس ــان اي ـ ًـا ك ــان موطن ــه ولون ــه ومهنت ــه ،وفيه ــا
ٔ
جــاءت شــريعة ﷲ تعــالى تنــادي بمبــادئ العــدل واالخــوة بــين النــاس
ٔ
ٔ
وه ــذا يمنحه ــا اهمي ــة إنس ــانية عالمي ــة ...وكان ــت مك ــة ملهم ــة الخيل ــة
الشعراء على مر العصور ،مما يعطيها ٔاهمية ٔادبية ٔا ً
يضا.
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ٔ
وبلد تلك مزاياه وخصائصه خليق ان يهتم به الباحثون ،ويقصده
المؤمنون ،ويبحث عنه اإلعالميون الصادقون ،فهو يمثل خالصة
الحضارة اإلنسانية على مر العصور ،وهو يحوي العالم بكل ما فيه
ٔ
بشكل مصغر ،ومن هنا تنبع اهميتها عبر التاريخ إلى قيام الساعة!.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻣﲔ
ٔ
لما كانت مكـة ام القـرى ،فقـد اختـار ﷲ لهـا موقع ًـا مميـ ًزا ،فجعلهـا
ٓ
فــي قلــب الجزيــرة ،بعيــدة عــن جيــوش الــروم والفــرس ،حتــى تبقــى امنــة
ٔ
ٔ
من الغزو والسلب ،فلما اراد طاغية من الحبشة ان يهدم كعبتهـا ،ولـم
ٔ
يكن الهلها طاقة في دفعه تـدخلت السـماء للـذود عنهـا ،وقـد تعهـد ﷲ
َّ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ
َّ
يل
َّبحمايت ْهــا بنفسـ ْـه ،قــال َّ تعــالىِْ ) :إن الـ ِـذين كـفــروا وي ْصــدون عــن َسـ ْ ِـب ِ
َ َ َ ُ َّ
َ َ
ََ
ـاس َسـ َـو ًاء ال َعــا ِكـ ُف ِفيـ ِـه َوال َبـ ِـاد
اللـ ِـه وال ْم ْسـ ِـج ِد ْ الحــر ِام ُ ْالـ ِـذ ُي ْجعلنــاه ِ َللنـ َٔ ِ
َ
ُ ْ
َ ْ ُ
اب ا ِل ٍيم( )الحج.(٢٥:
َومن ي ِرد ِف ِيه ِب ِإلح ٍاد ِب ٔظل ٍم ن ِذقه ِمن َعذ ٍ
وقد سماها ﷲ باسماء كـثيرة ،فهي مكة وبكة والبلد الحـرام والبلـد
ٔ
ٔ
ٔ
االم ــين وام الق ــرى ،ولك ــل م ــن ه ــذه االس ــماء داللت ــه ،والواج ــب عل ــى
ٔ
ٔ
زائرها ان يحترم قدسيتها وال يفرط بامنها ،وال يعضد شـجرها ،وال يقتـل
ٓ
صيدها ،فكل ما في الحـرم فهـو امـن .ولموقعهـا الـذي اختـاره ﷲ تعـالى
خصائص متعددة ،منها ما يلي:
ٔ
ٔ
ٔا ً
وال :وجودها بين الجبال جعلها في مامن من الزالزل ونحوها ،الن
ٔ
ٔ
الجبال اوتاد االرض ،وجعلها مهيبة تتناسب وجالل النبوة
والوحي ،وحماها من الرمال الجارفة التي قد تطمرها في ما لو
ٓ
كانت مكشوفة في الصحراء ،فتمحى اثارها ،وال يعرف الناس
ً
سبيال إليها.
ٔ
ً
ثانيا :إن مكة قريبة من البحر ،فال تبعد عن جدة اكـثر من ثمانين
كيلو مت ًرا ،وهذا يسهل الوصول إليها عبر البر والبحر ،قال
تعالىُٔ ) :اح َّل َل ُك ْم َص ْي ُد ْال َب ْحر َو َط َع ُام ُه َم َت ً
اعا َل ُك ْم َو ِل َّ
لس َّي َار ِة َو ُح ّ ِر َم
ِ
ِ
َع َل ْي ُك ْم َص ْي ُد ْال َب ّر َما ُد ْم ُت ْم ُح ُر ًما َو َّات ُقوا َّالل َه َّال ِذي ِإ َل ْي ِه ُت ْح َش ُرون(َ
ِ
ٓ
ٔ
)المائدة .(٩٦:ولو كانت مكة في اي موقع اخر بعيد عن البحر
لتعذر الوصول إليها إال عن طريق اإلبل ،وهذا فيه مشقة على
الناس وتعريضهم للخطر نظ ًرا لندرة المياه في الجزيرة ،وعدم
ٔ
ٔ
توفر اسباب االمن فيها قبل اإلسالم.
ٓ
ً
ثالثا :جو مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه االخر ،وهذا
بلدا ً
الجو يتناسب مع مالبس اإلحرام ،ولو كانت ً
باردا لتعذر
ذلك.
ر ً
ً
ابعا :جعلها ﷲ في واد غير ذي زرع ،حتى يقصدها الحاج مخلصا هلل
تعالى ،ولو كانت ذات حدائق الختلط القصد عند بعضهم
ٔ
ٔ
ٔ
بالسياحة ،وقد اراد ﷲ من الحاج ان يتجرد له ،فامره بخلع
ٔ
مالبسه ولبس اإلحرام ،وحرمه من اطيب اللذات ،وهما:
ً
متجردا له ،ثم يقيم له الحدائق
الطيب والنساء ،فكيف يريده
ٔ
الغناء ،واالنهار العذبة ،والطبيعة الفاتنة التي ستلهيه عن ذكر
ٔ
ﷲ ،ولذلك ساعد ﷲ عباده بان جعلها بواد غير ذي زرع لكي ال
ٔ
ٔ
يشغل انظارهم وافئدتهم سحر الطبيعة الغناء ،فيكون القصد
ً
خالصا لوجهه الكريم .واإلخالص هلل تعالى مطلوب في كل
ٔ
ٔ
ٔ
االعمال واالحوال ،ومن ذلك في شعيرة الحج ،وال بد ان
ٔ
اإلخالص ُ
َ
صواب العمل ،ومن صوابه في رحلة الحج ان
يصحب
ٔ
حالل ،وقد جسد هذا المعنى ابو الشمقمق
يكون
مال ٍ
الحج من ٍ
)(١٥
فقال:

َ
بمال ٔاصله ٌ
دنس
إذا حججت ٍ
َ
حججت ْ
ولكن حجت ُ
العير
فما
َّ
ُ
طيبة
ما يقبل ﷲ إال كـ ـ ــل ٍ
ما كل من َّ
حج بيت ﷲ مبرور
ٔ
ً
خامسا :ومكة بعيدة عن مراكز الحضارة في بالد فارس والروم ،واهلها
ٔ
ٔ
لالمم ٔاالخرى
اميون ،وكان بعض العرب يدفعون الضرائب
ٔ
اتقاء لشرها ،فكيف يعقل ان تخرج شريعة ذات قوانين تعلم
الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي من قلب الصحراء؟
إنها النبوة وال احتمال غير هذا ،وخروج الشيء من غير
ٔ
ٔ
موضعه المعتاد اظهر لقدرة ﷲ تعالى ،ودليل على ان معجزة
ٔ
ما قد حصلت ،وقد اقر بهذا هرقل عظيم الروم في حديثه مع
ٔ
ٓ
ٔ
ً
محمدا هو نبي اخر الزمان ،وهذا من
ابي سفيان ،وذكر بان
ٔ
فضل ﷲ على اهلها والعرب ،قال تعالى يتحدث عن النقلة
النوعية للعرب بفضل اإلسالمُ ) :ه َو َّال ِذي َب َع َث ِفي ْ ُٔاال ِّم ّي َ
ين
ِ
َر ُس ً
وال ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم ٓا َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِكـ َت َ
اب
َو ْال ِح ْك َم َة َو ِإ ْن َك ُانوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ُ
ين( )الجمعة.(٢:
الل م ِب ٍ
ٍ
ً
سادسا :وإذا كانت مكة في بلد غير ذي زرع ،فهذا قد يقتضي جوع
ٔ
ٔ
اهلها ،ولكن انى يجوعوا وقد دعا لهم إبراهيم عليه السالم
ٓ
ْ
بالرزق ،قال تعالىَ ) :و ِإذ َق َال ِإ ْب َر ِاه ُيم َر ّ ِب ْاج َع ْل َه َذا َب َل ًدا ا ِم ًنا
ْ ْٓ
ٓ
ات َم ْن ا َم َن ِم ْن ُه ْم ِب َّالل ِه َوال َي ْو ِم اال ِخ ِر َق َال
َو ْارُز ْق َٔا ْه َل ُه ِم َن َّالث َم َر
ِ
َ ْ َ َ َ ُٔ َ ّ ُ َ ً ُ َٔ ْ َ ُ َ َ
اب َّالن ِار َو ِب ْئ َس
َ ْومن كـف َر فام ِت ُعه ق ِليال ث َّم اضط ُّره ِإلى َعذ ِ
ال َم ِص ُير( )البقرة ،(١٢٦:وهذا الدعاء معجزة باقية متحققة إلى
يوم القيامة ،والبلد الفقير ال تكاد تجد فيه ما يسد الرمق،
ً
ٔ ٔ ٔ
ولكن ﷲ هيا الهلها اسباب الرزق والتجارة ،فال تعدم شيﯫ إال
ٔ
ٔ
وجدته بمكة ،اليس هذا دليال على فضل ﷲ ورعايته الهلها؟
ٔ
ً ٔ
سابعا :واما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن ﷲ تعالى ،وهو امر
مجرب ،قال الشاعر:
يا ْ
من يعاني  ...همه ٔاالس ـ ـ ـ ــقامُ
ٔ
ٔ
وتذيقه َّمر االسى االيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـام
اهرع لزمزم فار ْ
ْ
تشف من بيرها
ٔ
تلقى المنى  ..وكـ ــا َ
ُ
الضرغام
نك
وﷲ ْقد َ
جعل َ
الشفاء بما ِئهـ ـ ـ ـ ــا
ْ
فضله ٔاالحـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـالم
فتحققت من
ِ
ٔ
وبقاؤه حتى يومنا هذا دليل على الكرم اإللهي الذي ال ينفد ،ويندر ان
ٔ
ٓ
تجد بئ ًرا في الصحراء ال تنضب عبر االف السنين مع شرب اال لوف
منها.
ٔ
ٔ
ً ٔ
لالرض ،ولما كانت مركزاً
ثامنا :واثبت العلم الحديث ان مكة مركز
استحقت ٔان تكون قبلة ٔالهلها ٔا ً
يضا ،وقد نشرت مجلة العلم
ٔ
واإليمان الليبية مقاالت عدة بهذا الخصوص) .(١٦فطوبى المة
هذه بعض مزايا قبلتها ،وطوبى لمن سكن بلدة هذه بعض
ًٔ
حاجا او معتم ًرا يطلب عفو ﷲ
خصائصها ،وطوبى لمن زارها
)(١٧
وغفرانه إلى يوم الدين.
ٔ
والخالص ــة ان مك ــة المكرم ــة خص ــها ﷲ تع ــالى بخص ــائص ع ــدة،
ٔ
وموقع جغرافي مميز ،فمن ذلك وجودها بين الجبال جعلها فـي مـامن
مــن الـزالزل ونحوهــا ،وكــون مكــة قريبــة مــن البحــر ،فــال تبعــد عــن جــدة
ٔ
اكـث ــر م ــن ثم ــانين كيل ــو متـ ـ ًرا ،وه ــذا يس ــهل الوص ــول إليه ــا عب ــر الب ــر
ٓ
والبحــر ،ومنــاخ مكــة حــار فــي نصــف العــام ومعتــدل فــي نصــفه االخــر،

א
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اﻟﻤﻠﻒ

وهــذا الجــو يتناســب مــع مالبــس اإلحـرام ،وجعلهــا ﷲ فــي واد غيــر ذي
زرع ،حتــى يقصــدها الحــاج مخلصـ ًـا هلل تعــالى ،ومكــة بعيــدة عــن مراكــز
ٔ
ٔ ٔ
الحضارة في بالد فارس والروم ،واهلها اميـون ،فكيـف يعقـل ان تخـرج
شريعة ذات قوانين تعلم الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي مـن
قلــب الصــحراء؟ إنهــا النبــوة وال احتمــال غيــر هــذا ،وإذا كانــت مكــة فــي
ٔ
ٔ
بلد غير ذي زرع ،فهذا قـد يقتضـي جـوع اهلهـا ،ولكـن انـى يجوعـوا وقـد
ٔ
دعــا لهــم إبـراهيم عليــه الســالم بــالرزق ،وامــا مــاء زمــزم فهــو الشــفاء لكــل
ٔ ً ٔ
ٔ
داء بإذن ﷲ تعالى ،وهو امر مجرب ،واخيرا فقد اثبت العلم الحـديث
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان مكة مركز لالرض ،ولما كانـت مركـ ًزا اسـتحقت ان تكـون قبلـة الهلهـا
ٔا ً
يضا ،وهذا من فضل ﷲ على العالمين.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ

لــم تكــن الطريــق إلــى الحــج رحلــة ســهلة ،بــل هــي رحلــة محفوفــة
ٔ
ٔ
بالمخــاطر ،او قــل هــي رحلــة حيــاة محفوفــة بــالموت! ،او رحلــة مــوت
محفوف ــة بالحي ــاة! ،فال ــذاهب فقي ــد ،والعائ ــد بالس ــالمة ولي ــد! ،وم ــن
المشــكالت الكـثيــرة التــي كانــت تواجــه الحجــاج قـ ً
ـديما فــي ســيرهم إلــى
ٓ
مكة المكرمة االتي:
ً
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺍﻡ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

ٔ
االمن من مقاصد الشريعة ،وهو قوام الحياة والدين ،ولقـد سـعت
ٔ
ٔ
الش ــريعة إل ــى االم ــن الش ــامل :ااالم ــن لفك ــري بحف ــظ ال ــدين والعق ــل،
ٔ
ٔ
واالمــن االجتمــاعي بحفــظ العــرض ،واالمــن االقتصــادي بحفــظ المــال،
ٔ
واالم ــن الجن ــائي بحف ــظ ال ــنفس) ،(١٨وش ــرعت ق ــوانين ص ــارمة لحماي ــة
ٔ
ٔ
االمن ،من ذلـك مـا جـاء فـي عقوبـة المفسـدين فـي االرض ،قـال تعـالى:
ٔ
ٔ
)إنمــا جـزاء الــذين يحــاربون ﷲ ورســوله ان ُيقتلــوا او ُيصــلبوا( )المائــدة:
ٓ
ٔ
ٔ
بعــض االيــة  .(٣٣قــال ابــو الســعود) :واصــل الحــرب :الســلب ،والم ـراد
)(١٩
ههنا قطع الطريق(.
لقـ ــد عـ ــززت الشـ ــريعة اإلسـ ــالمية القـ ــوانين التـ ــي تحمـ ــي الحضـ ــارة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واالمــن والمدنيــة قبــل ان يعرفهــا اهــل زماننــا باربعــة عشــر قرنـ ًـا ،وذلــك
ٔ
ٔ
الن رعاية هذه القوانين وإقامتهـا لهـو ممـا يـؤمن للبشـرية االمـن والرخـاء
ٓ
والسعادة في الدنيا واالخرة.
والطريــق إلــى بيــت ﷲ الح ـرام كانــت عبــر العصــور الماضــية شــاقة
ٔ
غي ــر س ــالكة ف ــي بع ــض االحي ــان ،وذل ــك بس ــبب الف ــتن والمـ ــؤامرات
ٔ
واالنش ــقاقات الت ــي تح ــدث ب ــين فت ــرة واخ ــرى داخ ــل الدول ــة م ــن قب ــل
جماعــات متطرفــة ٔاو خارجــة علــى القــانون كالقرامطــة مـ ً
ـثال ،ففــي ســنة
)٣١٧هـ ـ( قــام ٔابــو طــاهر القرمطــي بــالزحف علــى مكــة ،وقتـ َـل الحجـ َ
ـاج
ـوم الترويــة ،وهــم يهلــون ويلبــون ،وقتــل الحجـ َ
)ي ـ َ
ـاج فــي ِفجـ ِـاج مكــة،
ٔ
وداخــل َ البيــت الحـرام وهــم متعلقــون باســتاره ،ويقــال :إنــه قتــل مــنهم
ٓ
نحــو عشــرة االف!ُ ،طــرح كـثيــر مــنهم فــي بئــر زمــزمَ ،وعـ َّـرى البيـ َـت مــن
َ ٔ َ ٔ
ـود ،واخــذه معــه إلــى هجــر...
ـوته ،وقلــع بابــه ،واقتلـ َـع الحجــر االسـ
كسـ ِ
ٔ
ونهب جميع التحف التي زين بها الخلفاء الكعبة على مر االزمنة ...ولـم
ٔ
يحــج احــد منــذ هــذا التــاريخ حتــى ســنة )٣٢٦هـ ـ( خوفـ ًـا مــن شــره وشــر
ٔ
)(٢٠
اتباعه من القرامطة(.
وقــد يتعثــر الوصــول إلــى بيــت ﷲ الح ـرام بســبب قطــاع الطريــق،
ٔ
هؤالء الذين تحدث عنهم ابو حامد الغزالي وذكر ما يوقعونه من الرعـب
في قلوب الحجاج ،هذا الرعب الـذي ال شـبيه لـه إال سـؤال الملكـين فـي
ٔ
وحشة القبر ،فقال) :واما دخول البادية إلـى الميقـات ،ومشـاهدة تلـك
العقبــات ،فليتــذكر فيهــا مــا بــين الخــروج مــن الــدنيا بــالموت إلــى ميقــات

ٔ
يــوم القيامــة ،ومــا بينهمــا مــن االهــوال والمطالبــات ،وليتــذكر مــن هــول
قطــاع الطريــق هــول ســؤال منكــر ونكيــر ،ومــن ســباع البــوادي عقــارب
ٔ
ٔ
القبــر وديدانــه ومــا فيــه مــن االفــاعي(  (٢١).فــاي هــول ذاك الهــول الــذي
يشــبه ســؤال الملكــين؟! وكــم هــي الصــعوبة فــي الوصــول إلــى حــرم ﷲ
ٓ
االم ـن ،وقــد نصــب قطــاع الطريــق مــن حولــه ش ـراكهم؟! والعجــب مــن
ٓ
َ ٔ
الخلل االمني وسيلة اعتبار لالخـرة! ولـم ينـاد
اإلمام الغزالي كيف جعل
ٔ
بضــرورة تطهيــر الــبالد وتــامين العبــاد مــن عناصــر الشــر والفســاد ،وهــو
المصلح االجتماعي العظيم!.
ولق ــد اس ــتمر انع ــدام ٔاالم ــن حت ــى نهاي ــة الدول ــة العثماني ــة تقريب ــاً،
ٔ
ٔ
فحين اقامت الدولـة العثمانيـة الخـط الحديـدي الحجـازي ،لـم تـنس ان
تقيم )محطات على طـول الخـط ،وكـان يفصـل بـين كـل محطـة ٔواخـرى
ٔ
زهاء عشرين كيلو مت ًرا ،وكانت المحطات تسـتخدم ايض ًـا قالع ًـا لحراسـة
ٔ
الخــط الحديــدي واســالك البــرق ومكاتــب المــوظفين ،ومســاكنهم مــن
غارات البدو() (٢٢).وكـان الوقـت الـذي يسـتغرقه القطـار فـي التحـرك مـن
ٔ
دمشق إلى المدينـة اثنتـين وسـتين سـاعة فقـط ،امـا بقيـة الوقـت فكـان
يضــيع فــي وقــوف القطــار فــي المحطــات ،وتغييــر القــاطرات ،وتجنــب
ٔ
ٔ
الســير لــيال فــي الليــالي غيــر القمريــة ،اخـ ًـذا باســباب الحــذر مــن هجــوم
)(٢٣
قبائل البدو على عربات القطار(.
ٔ
فإذا كانت الدولة العثمانية وهي من اقوى دول العـالم فـي عصـرها
ٔ
ٔ
ال ت ــامن الغ ــارات؛ فكي ــف تامنه ــا قواف ــل الحج ــاج والمس ــافرين ال ــذين
ٔ
ٔ
ياتون على ظهـور اإلبـل؟! .والسـبب فـي قطـع الطريـق ،ان بعـض البـدو
قــد عــادوا إلــى جــاهليتهم ،فســلبوا الحجــاج وقتلــوهم ونهبــوهم ،يقــول
الشــيخ محمــد بــن عب ـد الوهــاب فــي وصــف حــال البــدو فــي زمانــه) :إن
العلمــاء فــي زماننــا يقولــون :مــن قــال ال إلــه إال ﷲ .فهــو المســلم ،ح ـرام
ٔ
المال و الدم ،ال ُيكـفـر وال ُيقاتـل ،حتـى إنهـم يصـرحون بـذلك فـي شـان
ٔ
البدو الذين يكذبون بالبعث ،وينكرون الشرائع ،ويزعمـون ان شـرعهم
ٔ
ٔ
الباطــل هــو حــق ﷲ ،ولــو طل ـب احــد مــنهم خصــمه ان يخاصــمه عنــد
ٔ
ش ــرع ﷲ لع ــدوه م ــن انك ــر المنكـ ـرات ،ب ــل م ــن حي ــث الجمل ــة :إنه ــم
ٓ
ٓ
ٔ
يكـفرون بالقران مـن اولـه إلـى اخـره ،ويكـفـرون بـدين الرسـول كلـه ،مـع
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
إقـرارهم بــذلك بالســنتهم وإق ـرارهم ان شــرعهم احدثــه ابــاؤهم لهــم كـف ـ ًرا
بشــرع ﷲ ،وعلمــاء الوقــت يعترفــون بهــذا كلــه ،ويقولــون :مــا فــيهم مــن
ٔ
اإلسالم شعرة ،وهذا القول تلقفتـه العامـة عـن علمـائهم ،وانكـروا بـه مـا
ٔ
بينه ﷲ ورسـوله ،بـل كـفـروا مـن صـدق ﷲ ورسـوله فـي هـذه المسـالة،
وقالوا من كـفـر مس ً
ـلما فقـد كـفـر ،والمسـلم عنـدهم الـذي لـيس معـه مـن
ٔ
ٔ
اإلســالم شــعرة ،إال انــه يقــول بلســانه :ال إلــه إال ﷲ ،وهــو ابعــد النــاس
ً
ً )(٢٤
عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيدة وعمال(.
ٔ
واقع نجد والجزيرة العربية قبل اإلصالح االخير
ٔ
ٔ
م ـ ــا إن اط ـ ــل الق ـ ــرن الث ـ ــاني عش ـ ــر الهج ـ ــري حت ـ ــى كان ـ ــت اح ـ ــوال
المسلمين عامة ،وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص تتـدرج
ٔ
ٔ ٔ
م ــن س ــيئ إل ــى اس ــوا ،فق ــد انتش ــر الجه ــل واالمي ــة انتش ــارا ذريع ــا ف ــي
المجتمعـ ــات اإلسـ ــالمية ،وفشـ ــت المنك ـ ـرات إلـ ــى حـ ــد كبيـ ــر ،وشـ ــاب
العقيــدة اإلســالمية الصــافية كـثيــر مــن البــدع والخرافــات ،وصــارت تلــك
ٔ
البــدع والخرافــات ترتــدي ســمات العبــادة وارديــة القداســة ،وكــان ذلــك
ٔ
يح ــدث ف ــي بيئ ــة نج ــد عل ــى وج ــه الخص ــوص ،وك ــذلك االم ــر بالنس ــبة
ٔ
ٔ
لش ــئون الحي ــاة االخ ــرى ،فق ــد انع ــدمت مك ــارم االخ ــالق عن ــد الغالبي ــة
العظمــى مــن القبائــل ،وانتشــر قطــاع الطــرق واللصــوص والقتلــة ،وكــان
بعــض الحكــام شــركاء للرعيــة فــي هــذه الجـرائم ،وكـثيـرا مــا كــانوا يقتلــون
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رجال الدين والقضاة والشيوخ والوعاظ ،وقد حدث هذا مرات عديدة،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
منه ــا اح ــداث ١١١٦هـ ــ ،حي ــث قت ــل اه ــل القص ــيم كاف ــة اه ــل الـ ـراي
ٔ
والـدين والتقــوى فـي بالدهــم ،وقتـل اهــل بلـدة جنــاح علمـاءهم وفتكــوا
بهـم ،وممــن قتلــوا عــالم جليــل مكـفـوف البصــر ،ولــم يكـفهــم قتلــه ،بــل
ٔ
صــلبوه منكســا علــى راســه ،إذ وضــعوا الحبــل فــي رجليــه وفيــه رمــق،
ٔ
وفعلت كل مدينة او قرية بعلمائها مثل ما فعلت القصيم وجناح.
ٔ
ٔ
ومــن خــالل هــذه التصــفية الجســدية الهــل العلــم خــال الجــو الهــل
ٔ
الضالل ،واقصي الدين عن حياة الناس ،وشـاب العقائـد مـا شـابها مـن
االنحـ ـراف والبع ــد ع ــن الج ــادة ،فف ــي بلي ــدة )الف ــدا( ك ــان هنال ــك ذك ــر
ٔ
النخل ،المعـروف بالفحـال ،يقصـده الرجـال والنسـاء ،فـالمراة التـي لـم
يتقدم إليهـا خاطـب تتوسـل إليـه فـي خضـوع وتقـول :يـا فحـل الفحـول،
ٔ
ارزقن ــي زوج ــا قب ــل الح ــول .ف ــإذا اتم ــت ابتهاله ــا إلي ــه ،انص ــرفت إل ــى
ٔ
الشــبان تغــويهم ،فــإذا تزوجــت احــدهم قيــل لهــا :إن ذلــك مــن عمــل
)(٢٥
فحل الفحول.
ٔ
اما بقيـة العـالم اإلسـالمي خـارج الجزيـرة العربيـة ،فقـد كـان يعـيش
ٔ
في جو عام من التاخر والفسـاد ،فعلـى الـرغم مـن اإلطـار الـديني للدولـة
العثمانيـ ــة ،فقـ ــد كـ ــان الجهـ ــل مطبقـ ــا ،والمظـ ــالم منتشـ ــرة ،والحالـ ــة
ٔ ٔ
االقتصــادية متـدهورة مــن ســيئ إلــى اســوا .هكــذا كانــت حالــة المســلمين
ٔ
وكانهــا قطــع مــن الليــل مظلــم ،بانتظــار الفجــر الــذي سيشــق جالبيــب
الظالم!
بشائر الرؤيا الصالحة
ٔ
في هـذه االجـواء المتلبـدة التـي تعصـف بنجـد ،ومـن ورائهـا جيرانهـا
ٔ
من العرب والمسلمين في العالم اإلسالمي ،شـاءت إرادة ﷲ ان ينصـر
ٔ
دين ــه ،وي ــروي المؤرخ ــون الجان ــب عل ــى س ــبيل القص ــة ان ــه بينم ــا ك ــان
ٔ ٔ
)الشــيخ ســليمان بــن علــي نائمــا ذات يــوم ،فـراى ان شــعلة خرجــت مــن
ٔ
بدنــه وانتشــرت فــي الصــحراء ،فاحرقــت خيامهــا ،ومضــت إلــى المــدن
ٔ
ٔ
فدمرت دورها ،وقد سال سليمان بعض العارفين ان يفسروا لـه رؤيـاه،
ٔ
فقــالوا :ســيولد لــك ولــد يكــون ل ـه شــان عظــيم ،ومقــام كــريم ،يبطــل
ٔ
معتقدات اهل نجد وعاداتهم ،ويدعو إلى الدين الحق ،وقد تحقق هذا
)(٢٦
الحلم بوالدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ سليمان(.
ٔ
ٓ
هكذا كانت الطريق إلى الحج غير امنة ،وقد هيات دعوة الشيخ محمد
ٔ
بن عبد الوهاب البدو للتوبة ،واعادت قسما كبيرا منهم إلى الصواب
عندما انبثقت شعلتها من نجد ،فكان لها الفضل في الحد من غارات
ٔ
ٔ
البدو ،والتامين النسبي لطريق الحج) ،(٢٧إلى ان قامت ثورة
االتصاالت ونهضة المواصالت ،فصار المرء يستخدم الطائرات ويصل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
باقل الوقت من ادنى االرض إلى اقصاها ،وهذا من فضله تعالى الذي
علم اإلنسان ما لم يعلم.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎء

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻋﺎﺻﲑ

ٔ
وهي من مشكالت العيش في الصحراء ،او السفر فيهـا ،وقـد عـانى
الحجاج ً
قديما من وعثاء السفر ،فال يصلوا إلى بيت ﷲ الحرام إال وهم
شــعث غبــر ...وقــد تــم التغلــب نسـ ً
ـبيا علــى بعــض هــذه المشــكالت فــي
ٔ
العصــر الحــديث ،وذلــك باستصــالح بعــض االراضــي وزراعتهــا ،يقــول
ٔ ٔ
الزركلي في هذا الصدد" :واذكر اننا كنـا نعجـب فـي الريـاض ،لمـا ُيحمـل
ٔ ٔ ٔ
إلينا من ثمار َ
الخ ْـرج ،وتامـل احـد االصـدقاء فـي بطيخـة كبيـرة الحجـم،
ٔ
حمـراء ،حلــوة الطعــم ،وقــال :هــذه الحبــة قــد انفــق عليهــا مــن الريــاالت
)(٣٠
بقدر حجمها".
َ
كمــا تمــت عمليــة تــوطين البــدو فــي "الهجــر جمــع هجــرة ،وهــي فــي
عرفهم االنتقـال مـن البـداوة إلـى الحضـارة ،فحيثمـا وجـد المـاء فـي قلـب
ٔ
ٔ
ٔ
الجزيرة ،كان على اقـرب قبيلـة بدويـة منـه ان تهجـر بيـوت الشـعر ،وان
تبني إلى جوار الماء ،وتقتني الماشية وتزرع وتحصد وتستقر ،ولها مـن
ٔ
)(٣١
بيت المال المساعدة على الزراعة ،ومصيرها ان تتحضر".
ً
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻗﻠﺔ ﺍﶈﻄﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻡ

حــاول بعــض الخلفــاء والملــوك إنشــاء محطــات فــي طريــق الحــج،
ٔ
ٔ
ولكــن الرمــال واالعاصــير قــد تخربهــا او تطمــر نقــاط العــالم إليهــا ،وقــد
ٔ
يخربه ــا اه ــل الس ــلب والنه ــب م ــن الب ــدو وقط ــاع الط ــرق ،وربم ــا ت ــاه
الحج ــاج ف ــي الص ــحراء وم ـ ـاتوا بس ــبب فق ــد الوجه ــة الص ــحيحة ،وف ــي
ٔ
الت ــاريخ اخب ــار كـثي ــرة م ــن ه ــذا .وف ــي الص ــحراء تتش ــابه الجه ــات عل ــى
ٔ
)(٣٢
اإلنسان ،وقد تختلط االمور ،قال ابن المعتز:
)(٣٣
مشتبه
ومهمه كـ ـ ــرداء العصب ٍ
ٍ
خيطان
قطعته والدج ــى والصبح
ِ
ُ ٔ
تجذب اطراف الرداء كما
والريح
ٔ
اقضى الشفيق إلـ ــى تنبيه وسنان
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺓ

لــم يكــن فــي العص ــور القديم ــة عنايــة كبيــرة بــالمراكز الصــحية فــي
ٔ ٔ
طريــق الحــج ،ومــن مــات فــي الطريــق دفنــوه حيــث مــات ،او القــوه فــي
البح ــر إن ك ــان قادم ـ ًـا عل ــى س ــفينة ،يق ــول الزركل ــي" :العناي ــة بالص ــحة
ٔ
العامــة ،فــي الجزيــرة ،وفــي الحجــاز علــى الخصــوص ،مــن ابــرز مــا عــرف
ٓ
ٔ
عــن الملــك عبــد العزيــز .لــم يكــن قبــل عهــده اكـثــر مــن بضــع منشــات،
ٔ
ٔ
يمكن اعتبار اكـثرها منت المظاهر التي ال اثر لهـا فـي الواقـع ،انحصـرت
)(٣٤
في مكة والمدينة وجدة وينبع ،لخدمة الحجاج".
ٔ
ً
والخالصة ان ثمة مشكالت كـثيرة كانت تواجـه الحجـاج قـديما فـي
ٔ
ســيرهم إلــى مكــة المكرمــة ،وجــدنا منهــا فقــدان االمــن وســالمة الطريــق
إلــى بيــت ﷲ الحـرام ،ونــدرة المــاء الصــالح للشــرب ،والرمــال المتحركــة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

والطريــق إلــى بيــت ﷲ الح ـرام ش ــاق طويــل ،محفــوف بالمخــاطر
ٔ
واالهــوال ،ومــن هــذه المخــاطر نــدرة ميــاه الشــرب العذبــة ،ممــا يضــطر
ٔ
ٔ
قاصــده إلــى ان يشــرب مــن الميــاه الكــدرة احيانـ ًـا مــع كراهيتــه لهــا وعــدم
استســاغتها ،ويل ــتمس عب ــد ﷲ ب ــن المعت ــز م ــن ه ــذه الظ ــاهرة تش ــبيهاً
ٔ
ٔ
لقرين السوء المتعـدد الوجـوه واالقنعـة ،والـذي يـذيع االسـرار ويكشـف
ٔ
االســتار ،ومــع ذلــك قــد يضــطر المــرء إلــى صــحبته ،واليجــد غنـ ًـاء عنــه.
)(٢٨
يقول:

ٔ
وصاحب سوءٍ وجه ُـه لي اوج ٌـه
ِ
فمه طب ـ ٌـل ّ
لسر َي يض ِـر ُب
وفي ِ
ًِ
َ
َ
ُّ
والبد لي منه فحين ــا) يغصني (
وينساغ لي ً
ُ
حينا ووجهي مقطب
َ
كماءِ طريق ّ
نهل
الحج في كل م ٍ
ُ ُّ ِ َ ِ
ُ
يذم على ماك ــان من ـ ــه ويشرب
ٔ
لقد كانت المياه قليلة" ،وكان الحجاز ،وال سيما مكة وجدة ،من اقل
ً ٔ
ً
ازدحاما ً
ماء ،واكـثرها
المواطن المعمورة في الجزيرة
ونماء") .(٢٩وقد
ٔ
اسهمت النهضة الحديثة في حل مشكلة المياه للسكان والحجاج عبر
تحلية مياه البحر! فسبحان من علم اإلنسان ما لم يعلم!.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٧

اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
واالعاصـ ــير التـ ــي تشـ ــوي الوجـ ــوه ،وقلـ ــة المحطـ ــات ونقـ ــاط العـ ــالم،
والخــدمات الطبيــة المفقــودة ...ولكــن هــذا لــم يكــن ليصــد الحجــاج عــن
ٔ
الوصــول إلــى بيــت ﷲ الح ـرام ،يحــدوهم الشــوق إلــى الجنــة ،واالمــل
بالغفران ،وقد قيل:
ال يعرف الشوق إال من يكابده *** وال الصبابة إال من يعانيه ـ ــا
ٔ
ٔ
وبحمد ﷲ وفضله ان هذه المشكالت بدات تتالشى في عصرنا
ٔ
الحاضر ،فانت تصل إلى جدة في ساعات معدودة بالطائرة ،فلم يعد
ٔ
يمنع من الوصول إلى بيت ﷲ شيء ،إال االمراض المعدية ،حيث
ٔ
تحترز بعض الدول عن إرسال حجيجها ً
خوفا من العدوى ،وهلل االمر
من قبل ومن بعد!.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ

 -١ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ـ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ :

ٔ
"يعــد هــذا الطريــق مــن اهــم طــرق الحــج والتجــارة خــالل العص ــر
اإلسـالمي ،وقـد اشـتهر باسـم ) درب زبيـدة( نسـبة إلـى السـيدة زبيـدة
ٔ
ٔ
زوج الخليفــة هــارون الرشــيد ،التــي اســهمت فــي عمارتــه فكــان ان خلــد
ذكرهـا علـى مـر العصـور  .وقـد اسـتخدم هـذا الطريـق بعـد فـتح العـراق و
ٔ
انتشــار اإلســالم فــي المشــرق ،واخــذ فــي اإلزدهــار منــذ عصــر الخالفــة
ٔ
الرشدة ،واصبح اسـتخدامة منتظم ًـا وميسـو ًرا بدرجـة كبيـرة ،إذ تحولـت
ٔ
مراكز المياة واماكن الرعي والتعدين الواقعة عليـه إلـى محطـات رئيسـية
ٔ
.وفـي العصـر العباسـي ،اصـبح الطريـق حلقـة إتصـال مهمـة بـين بغـداد
ٔ
ٔ
والحــرمين الشــرفين وبقيــة انحــاء الجزيــرة العربيــة .وقــد اهــتم الخلفــاء
العباســيون بهــذا الطريــق وزودوه بالمنــافع والمرافــق المتعــددة ،كبنــاء
ٓ
احواض الميـاه وحفـر االبـار وإنشـاء البـرك وإقامـة المنـارات وغيـر ذلـك.
كما عملـو علـى توسـيع الطريـق حتـى يكـون ص ً
ـالحا لالسـتخدام مـن قبـل
الحجـاج والمســافرين ودوابهــم ".وتشــير المصــادر التايخيــة والجغرافيــة
ٓ
ٔ
واالث ـ ــار الباقي ـ ــة إل ـ ــى ان مس ـ ــار ه ـ ــذا الطري ـ ــق خط ـ ــط بطريق ـ ــة عملي ـ ــة
ٔ
وهندس ــية متمي ــزة ،حي ــث اقيم ــت عل ــى امت ــداد المحط ــات والمن ــازل
ٔ
واالسـ ــتراحات ،ورصـ ــفت ارضـ ــيته بالحجـ ــارة فـ ــي المنـ ــاطق الرمليـ ــة
ٓ
والموحلة ،فض ًـال عـن تزويـده بالمنـافع والمرافـق الالزمـة مـن ابـار وبـرك
ٔ
وســدود ،كمــا اقيمــت عليــة عالمــات ومنــارات ومشــاعل ومواقــد توضــح
ٔ
مســارة ،ليهتــدي بهــا المســافرون .فمنــذ بدايــة الدولــة العباســية ،امــر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الخليفة ابـو العبـاس السـفاح بإقامـة االميـال )احجـار المسـافة( واالعـالم
علــى طــول الطريــق مــن الكوفــة إلــى مكــة ،وذل ـك فــي عــام ١٣٤هـ ـ /
ٔ
ٔ
٧٥١م ،ومــن بعــده امــر الخليفــة ابــو جعفــر المنصــور بإقامــة الحصــون
ٔ
وخزنات المياه في نقاط عدة على طول الطريق .على حين امـر الخليفـة
ٔ
المهـدي ببنـاء القصـور فـي طريـق مكــة ،كمـا امـر الخليفـة هـارون الرشــيد
ٓ
ببناء خزانات المياه وحفر االبـار و إنشـاء الحصـون علـى طـول الطريـق،
ً
فضال عن تزويده بالمرافق والمنافع العامة لخدمة الحجاج والمسافرين
وراحــتهم .وق ــد عــين الخلف ــاء والة يش ــرفون عل ــى الطري ــق ويتعهدون ــه
ٔ ً ٔ
وال باول.
بالصيانة واإلعمار ا
ً
"ويبلــغ عــدد المحطــات الرئيســة فــي هــذا الطريــق ســبعا وعشــرين
محط ــة ،ومثله ــا محط ــات ثانوي ــة تس ــمى ك ــل منه ــا )متعش ــى( ،وه ــي
اســتراحة تقــام بــين كــل محطتــين رئيســتين .ويمكــن رصــد المحطــات
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ٔ
نتحــدث هنــا عــن اهــم طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر
ٔ
والشــام والع ـراق ونجــد ،وهــذه الطــرق تمثــل المرحلــة االخيــرة للحجــاج
ٔ
ٓ
ً ٔ
القــادمين مــن شــرق اســيا وغــرب إفريقيــا واالنــدلس قــديما ،وامــا حجــاج
ال ــيمن ومص ــر والش ــام والعـ ـراق ونج ــد فه ــي تعتب ــر له ــم ط ــرق مباش ــرة
للوصول إلى مكة ،فليس ثمة مرحلـة قبلهـا ،وبالنسـبة للتـرك م ً
ـثال فهـم
ٔ
ٔ
ٔ
ال ب ــد ان يم ــروا بالش ــام ،فتعتب ــر الش ــام المرحل ــة االول ــى له ــم ،بع ــد ان
يجتازوا حدود بالدهم ،والطريق إلى الحجاز المرحلة الثانيـة  ...وهكـذا
ٔ
تتعدد المراحل بحسب قرب البلد او بعده عن الجزيرة العربية.
ٓ
والطرق ً
قديما سالكة وامنة إلى حد مـا خـارج الجزيـرة العربيـة ،وال
ٔ
ٔ ٔ
تخلو من خطورة في قلب الجزيرة ،بيد ان اصعبها واخطرها هو مرحلـة
ٔ
الوصــول إلــى مكــة مــن اط ـراف الجزيــرة العربيــة ،وذلــك بســبب رداءة
ٔ
ٔ
ٔ
المناخ احيانا ،ورما الصـحراء واعاصـيرها ،وبسـبب فقـدان االمـن ونـدرة
المياه ،فمن اسـتطاع الوصـول إلـى البيـت العتيـق ،والعـودة إلـى وطنـه
ً ٔ
سالما ،فكانما كـتبت له الحياة من جديد!
ٔ
وفيم ـ ــا ي ـ ــاتي ن ـ ــورد بعضـ ـ ـ ًا مم ـ ــا ج ـ ــاء ف ـ ــي إص ـ ــدارات وزارة النق ـ ــل
ٔ
السـ ــعودية ،وبخاصـ ــة) :الكـتـ ــاب المئـ ــوي(حيـ ــث جـ ــاء الفصـ ــل االول
بعنــوان) :وقفــة مــع الماضــي – المواصــالت واالتصــاالت عبــر العصــور(
ٔ ٔ
وفي الفقرة الثانيـة منـه) :العصـور اإلسـالمية( ،وتبـدا ب ـ) :ا -طـرق الحـج(
ٓ )(٣٥
ومنها نقتبس االتي:
"كانت مكة قبل ظهور اإلسالم مركز نشاط للمسافرين والتجارة ،
وذلك بفضل موقعها على الطرق التجارية القديمة التي كانت تربط
المناطق الغنية بجنوب الجزيرة العربية مع كل من مصر وفلسطين
وسوريا والعراق ،كما كانت مركزا دنيا يحج إليه الناس منذ بناء الكعبة
ٔ
على يد إبراهيم عليه السالم .وكان العرب في جاهليتهم يقومون بتادية
تلك العبادة الدينية بما يتناسب مع فطرتهم ويتواءم مع معتقداتهم
ٔ
ٔ
ٔ
"وعندما اشرق اإلسالم بنوره واضاء ظلمات الجاهلية ،اصبح الحج إلى
بيت ﷲ الحرام فريضة على كل مسلم مستطيع  ...وهكذا عادت
ٔ
ٔ
اهمية مكة بعد ظهور اإلسالم ،حيث اخذ المسلمون يتوافدون إليها
ٔ
الداء هذا المنسك".
" وفي عهد الخالفة الراشدة  ،كان جميع سكان الجزيرة العربية قد
دخلوا في الدين اإلسالمي الحنيف ،كما انتشر اإلسالم في العراق،
ٔ
وفارس ،وبالد الشام ،ومصر ،وشمال افريقيا ،ودخلت بلدان كـثيرة
ٔ
ٔ
في الدين اإلسالمي ،فاصبحت اعداد حجاج المسلمين في زيادة
ٔ
مطردة ،مما اوجب عناية خاصة بطرق الحج ،ونبه الناس إلى ضرورة
المحافظة على مظهر الطريق الذي يسلكونه".

"وكان الحجاج يواجهون مشاق السفر والترحال للوصول إلى مكة
المكرمة ،مما جعل الخلفاء يهتمون بطرق الحج ومسالكه ،وظهرت
ٔ
في الدولة اإلسالمية وظيفة امير الحج الذي يقوم برعاية الحجاج
ٔ
وتامين وصولهم إلى مكة وعودتهم منها .ومن مظاهر اهتمام الخلفاء
ٔ ٔ
بطرق الحج ،انهم اقاموا محطات على الطرق ،وحددوا المسافات
بين المحطات ،وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) ٢٣ – ١٣هـ /
٦٤٤ – ٦٣٤م( بذلت عناية خاصة بالطريق ما بين المدنية ومكة
ٔ
المكرمة ،فعندما توجه الخليفة عمر إلى مكة الداء مناسك العمرة،
طلب منه اصحاب المياة اإلذن بإنشاء استراحات على طول الطريق،
ٔ
ليجد كل حاج الماوى والماء .فاهتم الخليفة عمر بن الخطاب بإنشاء
االستراحات والنزل في المدينة المنورة ،ليتمكن الحجاج والمارة من
ٔ
النزول بها خالل سفرهم ،و بهذا كان الخليفة عمر بن الخطاب اول
من ٔاهتم بالطريق بين المدينة ومكة ...وكانت هناك سبعة طرق
ٔ
ٔ
رئيسية تاتي من انحاء الدولة اإلسالمية إلى مكة المكرمة والمدينة
المنورة هي:
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الرئيس ــة والمن ــازل الواقع ــة عل ــى ط ــول الطري ــق عل ــى النح ــو الت ــالي
:الكوفة ،القادسية ،العذيب ،وادي السباع ،المغيثة ،مسجد سعد،
القرع ـ ــاء ،الط ـ ــرف ،واقص ـ ــة ،القبي ـ ــات ،العقب ـ ــة ،الحلج ـ ــاء ،الق ـ ــاع،
الجريس ــي ،زبال ــة ،التن ــانير ،الش ــقوق ،ردان ،البط ــان ،المحمي ــة،
ٔ
ٔ
الثعلبــة ،الغمــيس ،الخزيمــة ،بطــن االغــر ،االجفــر ،الق ـرائن ،فيــد،
القـ ـرنتين ،ت ــوز ،الفحيم ــة ،س ــميراء ،العباس ــية ،الح ــاجر ،ق ــرورى،
ٔ
معــدن النقــرة ،الســمط ،مغيثــة المــاوان ،اريمــة ،الربــذة ،الروثــة،
الســليلة ،اضــبة ،شــرورى ،العمــق ،معــدن بنــي ســليم ،عقبــة الك ـراع،
ٔ
ٔ
الكرانة ،افاعيـة ،الكبوانـة ،المسـلح ،القصـر ،الغمـرة ،اوطـاس ،ذات
عـرق ،غمـر ،بسـتان بنـي عـامر ،مشـاش،مكة المكرمـة...هـذا مـا يتعلـق
بالمسار الرئيس للطريق الذي يتجة إلى مكة".
ٔ
"وهناك مسـارات فرعيـة اخـرى منهـا طريـق معـدن النقـرة-المدينـة،
ً ٔ
ويبلــغ طولــه ) (٢٦٥كــيال ،واهــم محطاتــة :معــدن النقــرة ،العســيلة،
المح ــدث ،بط ــن نخ ــل ،الحص ــيلك ،المكح ــولين ،الس ــقرة ،الط ــرق،
الركابيــة ،المدينــة ،هــذا ويلتقــي طريــق البصــرة مــع طريــق الكوفــة فــي
ٔ
معـدن النقـرة .وممـا يجــدر ذكـره ،ان طريـق الكوفـة ـ مكـة المكرمـة بلــغ
ٔ
ٔ
اوج ازدهــاره فــي العصــر العباســي االول ،وبعــد انقضــاء عصــر الخلفــاء
ٔ
االقوياء تعرض الطريق لهجمات القبائل و القوى المحليـة الثـائرة ،ففـي
ٔ
اواخــر القــرن الثالــث الهجــري وبدايــة القــرن الراب ــع ،تعرضــت بع ــض
ٔ
محطات الطريـق للتخريـب والتـدمير علـى ايـدي القرامطـة ،مثـل محطـة
الربــذة ،ونجــم عــن ذلــك انــدثار معــالم الطريــق وتوقــف الحجــاج عــن
ٔ
استخدامة إال في حاالت توافر الحماية  .وبعد سـقوط بغـداد علـى ايـدي
المغ ـ ــول ع ـ ــام ٦٥٦ه ـ ـ ـ  ١٢٥٨ /م تعط ـ ــل الطري ـ ــق وان ـ ــدثرت معظ ـ ــم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
محطاتـه و اصـبحت مجـرد اطـالل" ".وقـد اوضـحت الدراسـات االثريـة
ٓ
ٔ
ان المنشات المعمارية على طريـق الكوفـة – مكـة تمثـل نمط ًـا معماري ًـا
ً
فريدا للعمارة اإلسالمية ،حيث تميزت بدقة التصميم وجودة التنفيـذ،
فقــد بنيــت قصــور الطريــق وخاناتــه بجــدران ســميكة وزودت بــالمرافق
ٔ
والخــدمات ،كمــا بنيــت البــرك باشــكال مســتطيلة ومربعــة ودائريــة،
ٓ
وتــدل عمــارة البــرك علــى مــدى براعــة المســلمين فــي إقامــة المنشــات
المائيــة  .وتعطــي نتــائج حفريــات جامعــة الملــك ســعود بموقــع الربــذة
صــورة متكاملــة لتخطــيط إحــدى محطــات الطريــق ومدنــه بمــا اشــتملت
ٓ
ٔ
عليه مساجد واحياء وقصور وبريد وبرك وابار".

 -٣ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺞ ﺍﳌﺼﺮﻱ:
ٔ
" يسير حجاج مصر ومن رافقهم من حجاج المغرب واالندلس
ٔ
ٔ
وافريقيا من بالدهم متجهين إلى شبه جزيرة سيناء للوصول إلى ايلة
ٔ
)العقبة( وهي اول محطة لطريق الحج المصري في الجزيرة العربية،
ٔ
وبعد ايلة تمر قوافل الحجاج على حقل ،ثم الشرف ،ثم مدين )مغائر
شعيب – البدع( .وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين :
ٓ
ٔ
احدهما داخلي ،واالخر ساحلي .ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب
الشرقي ما ًرا بشغب ثم بدا ،ثم منطقة وادي القرى حيث يلتقي في
السقيا )الخشيبة( بطريق الحاج الشامي ليسير معه إلى المدينة
ٔ
المنورة ،واما طريق الساحلي فيمر على محطات عدة بعد مدين ،منها
 :عينونا ،ثم النبك )المويلح( ثم ضباء،ثم العويند،ثم الوجه،
ٔ
الحوراء ،ثم االحساء )مغيرة  -نبط( ،ثم ينبع ،ثم الجار ومنها إلى
ٔ
ً
مكة المكرمة مرورا بالجحفة ،ثم خليص ،ثم عسفان ،او إلى المدينة
ٔ
ً
إستخداما خالل
المنورة مرو ًرا ببدر .وكان الطريق الداخلي هو اال كـثر
ٔ
القرون الثالثة الهجرية االولى ،ثم زاد إستخدام الطريق الساحلي بعد
ذلك التاريخ".
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 -٢ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ـ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ:
ٔ
"يعد الطريق الثاني في االهمية ،حيث ينطلق من مدينة البصرة
ً
مخترقا منطقة
ما ًرا بشمال شرق الجزيرة العربية عبر وادي الباطن
ٔ
صحراوية ،اصعبها صحراء الدهناء ،ثم يمر بمنطقة القصيم التي تكـثر
فيها المياه العذبة والوديان الخصبة والعيون  .ومن القصيم يسير
ٔ
ً
الطريق
محاذيا لطريق الكوفة – مكة حتى يلتقيان عند محطة ام
ٔ
ٔ
خرمان )اوطاس( التي تقع على مسافة عشرة اميال من موقع ذات
عرق ،كما يلتقي طريق البصرة بالطريق الرئيسي الممتد من الكوفة
عند منطقة معدن النقرة التي يتفرع منها طريق يتجه إلى المدينة".
"ويبلغ طول طريق البصرة حوالي  ١٢٠٠كيل ،وتوجد على
ٔ
امتداد مساره سبع وعشرون محطة رئيسية ،منها اربع محطات تقع
ٔ
ً
حاليا ضمن حدود االراضي العراقية والكويتية ،وهي  :المنجاشية،
ٔ
ٔ
الحفير ،الرحيل ،الشجي ،اما باقي محطات الطريق فتقع في اراضي
ٔ
المملكة العربية السعودية ،واولها الرقيعي ومنها يتجه الطريق نحو
ٔ
الجنوب الغربي ،مرو ًرا باالجزاء الشمالية الشرقية للمملكة العربية

السعودية عبر وادي الباطن ومرو ًرا بالحفر ،ثم يخترق رمال الدهناء
ٓ
ويمر بمنطقة القصيم حتى يصل إلى ضرية ،اخر محطاته بالقصيم،
ثم يستمر الطريق ويمر بعدة قرى ومنازل للمياه منها جديلة فالدفينة
ثم يمر بقبا ومران حتى يصل إلى ٔام خرمان ) ٔاوطاس ( شمال شرق
مكة المكرمة".
"ويجتاز طريق البصرة إلى مكةمناطق صحراوية وسهلية ومناطق
ٔ
صالحة للرعي والزراعة ،انشئت في بعضها العيون و القنوات و
ٔ
السدود .وتعد الفترة الممتدة من القرن االول الهجري إلى القرن
الثالث الفترة الذهبية لهذا الطريق .فقد شهد الطريق خالل القرن
ٔ
ٔ
االول الهجري عناية خاصة من والة البصرة االمويين ،وبخاصة
الحجاج بن يوسف الثقفي ،الذي سلك هذا الطريق إلى مكة ،وقام
بفحص المياه في المحطات التي مر عليها على طول الطريق ليعرف
مدى جودتها ...كما بعث ً
رجال من بني سليم يقال له عضيدة لحفر
المياه على الطريق ...وفي العصر العباسي زاد اإلهتمام بالطريق
وسلكه عدد من الخلفاء في رحلتهم إلى الحج مثل ٔابي جعفر المنصور
ٔ
و هارون الرشيد ،غير ان الطريق دخل منذ نهاية العصر العباسي
ٔ
االول) ١٣٢هـ( في مرحلة من اإلهمال".
ٓ
ٔ ٓ
" اما اثار الطريق الباقية فتتمثل في سلسلة من االبار والبرك
ٔ
ٔ
والقنوات والسدود والقصور واالعالم واعمال الرصف والتمهيد،
ٔ
ٓ
وتوجد اثار مهمة للطريق في منطقة القصيم ،ففي االسياح توجد
ٔ
اطالل قصر كبير مبني بالحجارة له بقايا عقود نصف دائرية ،وبالقرب
ٓ
منة اثار العيون والقنوات القديمة والبرك والسدود .وفي ضرية ال تزال
ٓ
ٔ
اثار البلدة القديمة باقية باإلضافة إلى العيون والبرك .ويالحظ ان
ٔ
بعض محطات الطريق استمر فيها االستيطان الحضاري او بالقرب
ٔ
منها بسبب توافر المياه والمناطق الرعوية ،كما ان بعض المحطات
اختفت معالمها تحت الكـثبان الرملية .ومن المحطات المهمة على
طريق البصرة بركة الخرابة الواقعة عند التقاء الطريق مع طريق
ٔ
الكوفة بالقرب من ام خرمان وذات عرق ،وهي عبارة عن بركة دائرية
ٔ
لها مصفاة مستطيلة تصل إليها المياه بواسطة قناة ارضية مسقوفة
تمتد من وادي العقيق".

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٩

اﻟﻤﻠﻒ

 -٤ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ:

ٔ
"يسير حجاج مصر ومن رافقهم من حجاج المغرب واالندلس
ٔ
ٔ
وافريقيا من بالدهم متجهين إلى شبه جزيرة سيناء للوصول إلى ايلة
ٔ
)العقبة( وهي اول محطة لطريق الحج المصري في الجزيرة العربية،
ٔ
وبعد ايلة تمر قوافل الحجاج على حقل ،ثم الشرف ،ثم مدين )مغائر
شعيب – البدع( .وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين :
ٓ
ٔ
احدهما داخلي ،واالخر ساحلي .ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب
الشرقي ما ًرا بشغب ثم بدا ،ثم منطقة وادي القرى حيث يلتقي في
السقيا )الخشيبة( بطريق الحاج الشامي ليسير معه إلى المدينة
ٔ
المنورة ،واما طريق الساحلي فيمر على محطات عدة بعد مدين،
منها :عينونا،ثم النبك ) المويلح ( ثم ضباء،ثم العويند،ثم الوجه،
ٔ
الحوراء ،ثم االحساء ) مغيرة  -نبط ( ،ثم ينبع،ثم الجار ومنها إلى
ٔ
مكة المكرمة مرو ًرا بالجحفة ،ثم خليص ،ثم عسفان ،او إلى المدينة
ٔ
ً
المنورة مرو ًرا ببدر .وكان الطريق الداخلي هو اال كـثر إستخداما خالل
ٔ
القرون الثالثة الهجرية االولى ،ثم زاد إستخدام الطريق الساحلي بعد
ذلك التاريخ" .
"واستمر سفر الحجاج على الطريق الساحلي حتى منتصف القرن
الخامس الهجري ،ثم تحولو إلى السفر بح ًرا عبر طريق عيذاب بسبب
ٔ
االحداث التي شهدتها مصر في العصر الفاطمي ،وما نتج عنها من عجز
الفاطميين عن دفع نفقات الطريق ،ثم بسبب إحتالل الصليبيين
ٔ ٔ
اليلة ،اهم محطة على الطريق ،ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية.
ٓ
وقد توقف الطريق قرابة قرنين من الزمان تركت اثار سيئة على
عمارته .وفي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عادت حركة
الحجاج إلى الطريق البري الساحلي ،وذلك ابتداء من حج عام
٦٦٧هـ".
"وطوال العصرين المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر
ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج القريبة من القاهرة ،ثم تسير على
درب السويس ،وتمر على البويب ،ثم عجرود ثم تعبر شبة جزيرة
ٔ
سيناء وتتجه إلى خليج العقبة وتمر على عدة منازل اهمها :المنصرف،
ونخل ،وبئر القريص ،وعرقوب البغلة ،وسطح العقبة ،ثم تهبط
ٔ
ٔ
نقب العقبة فتصل إلى عقبة ايلة  .ثم ترحل من عقبة ايلة متجهة إلى
حقل وظهر الحمار والشرف ثم تصل إلى مغائر شعيب ،وتسير باتجاه
الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينونة ،ثم تمر على عدد من المنازل
ٔ
اهمها :المصلى )شرمة( ،وتريم ،والنبك )المويلح( ووادي الغال
ٔ
)وادي القسطل( وضباء ،واالزنم وبركة عنتر وقلعة الوجه وبين
ٔ
النهدين ووادي العرجاء ،وبركة اكرا ،وبئر القروي ،والحوراء ،ونبط،
ووادي النار ،والوعرات السبع ،والدهناء ،وواسط ثم تصل إلى بدر.
ومن بدر ترحل إلى رابغ ثم خليص ثم عسفان ثم تصل إلى مكة
ٔ
المكرمة ،بعد ان تكون قد قضت شهرا كامال على الطريق بين القاهرة
ومكة".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

"واستمر سفر الحجاج على الطريق الساحلي حتى منتصف القرن
الخامس الهجري ،ثم تحولو إلى السفر بح ًرا عبر طريق عيذاب بسبب
ٔ
االحداث التي شهدتها مصر في العصر الفاطمي ،وما نتج عنها من عجز
الفاطميين عن دفع نفقات الطريق ،ثم بسبب إحتالل الصليبيين
ٔ ٔ
اليلة ،اهم محطة على الطريق ،ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية.
ٓ
وقد توقف الطريق قرابة قرنين من الزمان تركت اثار سيئة على
عمارته .وفي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عادت حركة
الحجاج إلى الطريق البري الساحلي ،وذلك ابتداء من حج عام
٦٦٧هـ".
"وطوال العصرين المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر
ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج القريبة من القاهرة ،ثم تسير على
درب السويس ،وتمر على البويب ،ثم عجرود ثم تعبر شبة جزيرة
ٔ
سيناء وتتجه إلى خليج العقبة وتمر على عدة منازل اهمها :المنصرف،
ونخل ،وبئر القريص ،وعرقوب البغلة ،وسطح العقبة ،ثم تهبط
ٔ
ٔ
نقب العقبة فتصل إلى عقبة ايلة  .ثم ترحل من عقبة ايلة متجهة إلى
حقل وظهر الحمار والشرف ثم تصل إلى مغائر شعيب ،وتسير باتجاه
الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينونة ،ثم تمر على عدد من المنازل
ٔ
اهمها :المصلى ) شرمة ( ،وتريم ،والنبك )المويلح( ووادي
ٔ
الغال)وادي القسطل( وضباء ،واالزنم وبركة عنتر وقلعة الوجه وبين
ٔ
النهدين ووادي العرجاء ،وبركة اكرا ،وبئر القروي ،والحوراء ،ونبط،
ووادي النار ،والوعرات السبع ،والدهناء ،وواسط ثم تصل إلى بدر.
ومن بدر ترحل إلى رابغ ثم خليص ثم عسفان ثم تصل إلى مكة
ٔ
المكرمة ،بعد ان تكون قد قضت شهرا كامال على الطريق بين القاهرة
ومكة".
"وظل الطريق البري الساحلي في خدمة قوافل الحجاج
المصريين حتى عام  ١٣١٠هـ ،وبعد هذا التاريخ عاد الحجاج
ٔ
المصريون مرة اخرى إلى السفر بح ًرا من السويس إلى جدة على ظهر
ٔ
ٔ
السفن البخارية والشراعية .وايا كان االمر ،فقد حظي طريق الحج
المصري باهتمام الحكام المسلمين في الفترة اإلسالمية المبكرة،
ٓ
ٔ
حيث اقاموا عليه البرك وحفروا االبار ،ومهدوا العقبات الصعبة،
ٔ
وبنوا المساجد في بعض محطاته  .فقد نظف خمارويه بن احمد بن
ٓ
ٔ
ٔ
طولون عقبة ايلة من الحجارة  .واقميت سبع ابار في ضباء لخدمة
ٔ
الحجاج ،وصفها العذري االندلسي في بداية القرن الخامس الهجري.
ٔ
ٔ
كما بنيت مساجد ببدر على ايدي ملوك مصر .وانشئ خان بالعشيرة
ٔ
بينبع ليس له نظير على حد قول المقدسي ،كما اقميت بركة وقناة
بخليص"" .وقد وجدت مﯫت النقوش العربية على هذا الطريق نقشها
الحجاج على صخور في محطاته وعلى طول مساره تذكارا لمرورهم .كما
ٓ
توجد اثار معمارية ترجع غلى تلك الفترة بعضها على مسار الطريق
ٓ
الداخلي مثل بركة النابع الواقعة جنوب مدينة ضباء ،وبركة بدا ،وابار
ٓ
بالطة ،وبعضها االخر على المسار الساحلي مثل بركة مدين ،وبركة
الجار ،هذا ً
فضال عن المدن التي كانت عامرة على الطريق مثل :
مدين ،وعينونا ،والعونيد ،والحوراء ،والجار ،والجحفة ،وشغب،
وبدا".
ٔ
ٔ ٓ
المتاخرة الباقية على طريق المصري
"واما اثار العصور اإلسالمية
فنذكر منها  :بركة البدع ) مغائر شعيب( ويعود تاريخ إنشائها إلى
ٓ
العصر المملوكي ،واثار المويلح التيال تشمل بئرين من العصر
ٔ
ٔ
المملوكي ،وقلعة االزنم التي انشئت في عهد السلطان المملوكي محمد

بن قالوون ،وجددت في عصر السلطان قانصوة الغوري ،وبرك عنتر
التي يرجع تاريخها إلى العصر العثماني ،وقلعة الزريب بالوجه التي
ٔ
ٔ
ٔ
انشئت سنة ١٠٢٦هـ في العصر السلطان العثماني احمد االول،
ٔ ٓ
ٓ ٔ
وبركة اكرا وابار نبط ،وسبيل بدر وبركـتها ،وجميعها اثار انشئت في
العصر المملوكي ،وجددت ووسعت عدة مرات خالل العصر
العثماني".

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٠

اﻟﻤﻠﻒ

"وظل الطريق البري الساحلي في خدمة قوافل الحجاج
المصريين حتى عام  ١٣١٠هـ ،وبعد هذا التاريخ عاد الحجاج
ٔ
المصريون مرة اخرى إلى السفر بح ًرا من السويس إلى جدة على ظهر
ٔ
ٔ
السفن البخارية و الشراعية .وايا كان االمر ،فقد حظي طريق الحج
المصري باهتمام الحكام المسلمين في الفترة اإلسالمية المبكرة،
ٓ
ٔ
حيث اقاموا عليه البرك وحفروا االبار ،ومهدوا العقبات الصعبة،
ٔ
وبنوا المساجد في بعض محطاته .فقد نظف خمارويه بن احمد بن
ٓ
ٔ
ٔ
طولون عقبة ايلة من الحجارة .واقميت سبع ابار في ضباء لخدمة
ٔ
الحجاج ،وصفها العذري االندلسي في بداية القرن الخامس الهجري.
ٔ
ٔ
كما بنيت مساجد ببدر على ايدي ملوك مصر .وانشئ خان بالعشيرة
ٔ
بينبع ليس له نظير على حد قول المقدسي ،كما اقميت بركة و قناة
بخليص".
"وقد وجدت مﯫت النقوش العربية على هذا الطريق نقشها
الحجاج على صخور في محطاته وعلى طول مساره تذكارا لمرورهم...
ٓ
كما توجد اثار معمارية ترجع غلى تلك الفترة بعضها على مسار الطريق
ٓ
الداخلي مثل بركة النابع الواقعة جنوب مدينة ضباء ،وبركة بدا ،وابار
ٓ
بالطة ،وبعضها االخر على المسار الساحلي مثل بركة مدين ،وبركة
الجار ،هذا ً
فضال عن المدن التي كانت عامرة على الطريق مثل:
مدين ،وعينونا ،والعونيد ،والحوراء ،والجار ،والجحفة ،وشغب،
وبدا".
ٔ
ٔ ٓ
متاخرة الباقية على طريق المصري
"واما اثار العصور اإلسالمية ال
فنذكر منها :بركة البدع )مغائر شعيب( ويعود تاريخ إنشائها إلى العصر
ٓ
المملوكي ،واثار المويلح التيال تشمل بئرين من العصر المملوكي،
ٔ
ٔ
وقلعة االزنم التي انشئت في عهد السلطان المملوكي محمد بن
قالوون ،وجددت في عصر السلطان قانصوة الغوري ،وبرك عنتر التي
ٔ
يرجع تاريخها إلى العصر العثماني ،وقلعة الزريب بالوجه التي انشئت
ٔ
ٔ
ٔ
سنة  ١٠٢٦هـ في العصر السلطان العثماني احمد االول ،وبركة اكرا و
ٓ
ٓ ٔ
ابار نبط ،وسبيل بدر وبركـتها ،وجميعها اثار انشئت في العصر
المملوكي ،وجددت ووسعت عدة مرات خالل العصر العثماني".
 -٥ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ:

 -٦ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ:

ٔ
" هناك طريقان من عمان إلى مكة ،احدهما يتجه من عمان إلى
يبرين ،ثم إلى البحرين ،ومنها إلى اليمامة ،ثم إلى ضرية .وتشير
ٔ
المصادر الجغرافية إلى ان ضرية كانت ملتقى حجاج البصرة
والبحرين ،حيث يفترقون بعدها إذا انصرفوا من الحج ،فيتجه حجاج
ً
شماال وحجاج البحرين باتجاه اليمين ،كما كان بإمكان
البصرة
ٔ
القوافل القادمة من عمان اجتياز منطقة االحساء لتلتقي بطريق
اليمامة مكة".
ٓ
"وهناك طريق اخر لحجاج عمان يتجه إلى فرق ،ثم عوكالن ،ثم
ٔ
إلى ساحل هباة ،وبعدها إلى شحر .ثم تتابع القوافل سيرها على احد
ٔ
الطرق اليمنية الرئيسة المؤدية إلى مكة ،حيث يمكنهم ان يسلكوا
ٔ
ٔ
احد الطريقين :طريق الحج الساحلي الموازي للبحر االحمر ،والذي
يمر بمخالف عك والحردة ومخالف حكم ،وعثر ومرسى ضنكان،
ٔ
والسرين حتى الشعيبة ،ثم جدة فمكة ،او الطريق الداخلي من
ً
اليمن إلى مكة مرو ًرا بعدد من المنازل بعضها اليزال معروفا حتى
اليوم مثل رنية وتربة".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

"هناك اتصال بين اليمن والحجاز منذ العصور القديمة ،لذا فقد
تعددت طرق الحج اليمنية واختلفت مساراتها ،وتعددت كذلك
ٔ
المدن التي تسير منها ،ولعل اهم العواصم اليمنية التي كانت تنطلق
منها جموع الحجاج اليمنيين إلى مكة هي :عدن ،وتعز وصنعاء وزبيد
وصعدة في شمال اليمن ،وكانت بعض مسارات تلك الطرق يلتقي
بعضها ببعض في نقاط معينة ،مثل طريق تعز زبيد ،وطريق صنعاء
الداخلي إلى صعدة .وقد اشتهر من طرق الحج اليمنية إلى مكة ثالثة
ٔ ٔ
طرق هي  :الطريق الساحلي والطريق الداخلي او االوسط ،والطريق
ٔ
االعلى ،ولكل منها مساراته ومحطاته ،ومتاعبه التي عانى منها
الحجاج ً
قرونا طويلة .فالطريق الساحلي يمر بجوار البحر محاذيا له
ٔ
ٔ
من الشرق ،ويبدا من عدن فابين مرورا بالمخنق ،فإلى عارة ،ثم
ٔ
عبرة ،فالسقيا ،فباب المندب ،فسماري ،ثم الخوخة واالهواب،
وغالفقة ،وهي فرضة زبيدة ،ثم نبعة ،فالحردة ،ثم الزرعة ،ثم
ٔ
الشرجة ،وهي اولى مراحل طريق الحج اليمني الساحلي التي تقع في
ٔ
اراضي المملكة العربية السعودية .ويسير الطريق من الشرجة إلى
المفجر ،فإلى القنيدرة ،ثم عثر ،ثم بيض ،ثم الدويمة ،ثم حمضة،
ثم ذهبان ،ثم حلي ،ثم قرما ،فدوقة ،إلى السرين وهي ملتقى طريق

ٔ
الساحل مع طريق الداخل ،ومنها يفترقان ايضا كل في جهته ،حيث
يسير الساحلي صوب الليث فالشعيبة إلى جدة و منها إلى مكة
المكرمة".
ٔ
ٔ
ً
"اما الطريق الداخلي فهو تهامي ايضا ،ويعرف باسم الجادة
ٔ
السلطانية ويبدا من تعز ،ويمر بذات الخيف ،فموزع ،ثم الجدون،
ٔ
ثم حيس ،ثم زبيد وهي ثاني عاصمة في اليمن االسفل بعد تعز ،إذ
تتجمع فيها القوافل التي تسلك طريق الجادة السلطانية ،ومنها
تنطلق في سيرها إلى مكة المكرمة مارة بفشال والضنجاع ،والقحمة،
والكدراء والمهجم ،ومور ،والواديين ،والساعد ،وتعشر ،وجازان،
والهجر ،وبيش ،إلى ضنكان ،ومنها يتجه الطريق إلى المقعد فحلي
العليا ثم يبة ،ثم قنونا ثم عشم ثم دوقة فإلى السرين حيث يلتقي
بالطريق الساحلي .ومنها يفترق في مساره الداخلي إلى الليث،
ٔ
فالخضراء ،ثم سعيا ،فيلملم ميقات اهل اليمن ،ومنها إلى مكة
المكرمة".
ٔ
ٔ
" اما الطريق االعلى ،فيعرف باسم الطريق الجبلي ،ومركز
انطالق هذا الطريق هو صنعاء ومنها يتجه الطريق إلى صعدة ،ومنها
ٔ
إلى العرقة ،ثم المهجرة ،ثم ارينب ،ثم سروم الغيض ،ثم الثجة ،ثم
بيشة ومنها إلى تبالة ،فالقريحاء ثم كرى ،ثم تربة ،ثم الصفن ،ثم
ٔ
العنق ،ثم راس المناقب ،وهي منتهى الطريق في اتجاه الشمال،
ومنها ينحرف في سيره صوب الغرب إلى قرن المنازل ،وهو ميقات
ٔ
اهل اليمن الذين يمرون من تلك الجهة ،ويتجهون محرمين صوب
مكة مجتازين الزيمة ،والطائـف عن طريق السيل".
ٔ
"ومن اهم الطرق المفضلة لدي الحجاج بيت ﷲ الحرام القادمين
من طريق اليمن الطريق الذي يمر بشمال اليمن ويخترق منطقة
ٔ
عسير الجبلية إلى ان يصل إلى الطائـف ثم إلى مكة  .وعلى الرغم من
ٔ
ٔ
ان الطريق يجتاز مناطق ذات طبيعة تضاريسية صعبة ،إال انه كان
ٔ
ٔ
مفضال للحجاج وغيرهم النه يمر عبر اراض خصبة دائمة الخضرة،
وقرى وبلدات تتوافر فيها المياه ويكـثر بها الغذاء".
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 -٧ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ – ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ:
افدا ً
"يشكل طريق البحرين – اليمامة ر ً
مهما من روافد طريق
ٔ
ٔ
ٔ
حج البصرة ،وذلك لما له من اهمية ،حيث انه يعبر االجزاء الوسطى
ٔ
من الجزيرة العربية ،ما ًرا بالعديد من بلدانها واقاليمها ،ويربط بين
الحجاز والعراق مركز الخالفة العباسية .وقد حظي حجاج هذا الطريق
ً
وخصوصا في توفير الخدمات المهمة ،وحماية
برعاية الدولة اإلسالمية
ٔ
الحجاج السائرين عليه من اي اعتداء يقع عليهم من قطاع الطرق"
ٔ
ٔ
".وقد اشار عدد من الجغرافيين المسلمين االوائل إلى التقاء طريق
اليمامة مع طريق حج البصرة  .يقول الحربي) :لليمامة طريقان إلى
مكة ،طريق من القريتين..وطريق على مرات( ،ويقول ابن رستة :
)من البحرين إلى مكة تخرج إلى اليمامة ومن اليمامة إلى ضرية ومنها
إلى مكة( ،وبعد التقاء طريق البحرين بطريق البصرة في ضرية ،يمر
الطريق عبر محطات  :جديلة ،وفلجة ،والدفينة ،وقبا ،ومران،
ٔ
)(٣٦
ووجرة ،واوطاس ،وذات عرق ،والبستان ،ثم يصل إلى مكة".
وقد تطورت هذه الطرق في العصر العثماني ،كما جاء في الكـتاب
ٔ ٔ
المئوي ،ففي الفقرة الثالثة :العصر العثماني وتبدا بـ )ا -الطرق( جاء
) (٣٧
فيها:
"تعد الدولة العثمانية دولة عالمية الوجود السياسي ،في زمن
ٔ
االوج والقوة وفي زمن االنحططاط والسقوط ،وينطلق هذا المفهوم
من خالل حصلية االمتداد الجغرافي الشاسع للدولة العثمانية،
ٔ
ٔ
واحتوائها على شعوب عريضة ،وثقافات متعددة  .وامر بديهي ان
تهتم الدولة العثمانية بشؤون المواصالت واالتصاالت في صيغتها
ٔ
الدولية ومفهومها العالمي وقت وجودها ،الن االتصاالت والمواصالت
ٔ
ٔ
ٔ
تشكالن اساس حضارة االمم والشعوب ،واهم بواعث التقدم في كل
ٔ
حقب التاريخ؛ حيث تعد المواصالت منة اهم قطاعات التنمية و
ٔ
ٔ
عامال اساسيا في حفظ االمن و تمكين سيطرة الدول.
ٔ
ٔ
والحقيقة ان الدولة العثمانية منذ دخولها الحجاز اخذت تطرح
ٔ
قضية إستراتيجية مهمة اطلق عليها اسم » نظرية توازن االجنحة
البحرية للدولة العثمانية في سواحل الجزيرة العربية «  ...هادفة من
وراء هذا كله إلى تعميق الوجود العثماني في الجزيرة وسواحلها؛ فلما
ٔ
ازداد وجود الدولة العثمانية في البحر االحمر في العشرينات
ٔ
والثالثينات من القرن السادس عشر الميالدي ،اصبح لديها رغبة
ملحة وحاجة للقيام بتحرك سريع و جاد باتجاه ساحل الجزيرة العربية
ٔ
الشرقي ،واعني هنا الخليج العربي ومناطقه.
ومن خالل نظرية توازن السيادة واالتصاالت البحرية تكون
ٔ
الدولة العثمانية في المقام االول قد حافظت على نفوذها في مناطق
ٔ
السواحل ،وتصدت للغزو البرتغالي الصليبي في البحر االحمر
والخليج من جهة ثانية ،وتكون في المقام الثالث قد حافظت على
وجود لها في داخل الجزيرة العربية وعمقها ولو بصورة اسمية ورمزية.
وقد ثبت هذا الوجود ودعم عن طريق القوة العثمانية المتمركز في
السواحل الجزيرة وفي الواليات العثمانية القوية المجاورة للجزيرة
العربية.
وبناء عليه فإن الوجود العثماني المركز في الجزيرة العربية ظل
ٔ
محصورا بشكل فعلي في االقاليم المطلة على السواحل ،وضعف وكاد
يتالشى في الداخل .وقد اهتمت الدولة العثمانية بشؤون المواصالت
ٔ
بدرجات متفاوته في المناطق سلطتها المباشرة التي اصبحت ضمن
ٔ
ٔ
اراضي المملكة العربية السعودية وهي الحجاز وعسير واالحساء،

واتجه اهتمام نحو إصالح الطرق وبخاصة المؤدية إلى الحجاز حيث
ٔ
االماكن المقدسة .واهتمت كذلك بالموانئ المطلة على خليج و البحر
ٔ
ٔ
ٔ
االحمر ،كما ادخلت في اواخر عهدها تقنيات المواصالت واالتصاالت
ٔ ٔ
الحديثة إلى إقليم الحجاز ،فانشات خطا للبرقية من دمشق إلى
ٔ ٔ
المدينة المنورة ،ثم انشات سكة حديد الحجاز التي ربطت بين
ٔ
إسطنبول ودمشق والمدنية المنورة ،كما ادخلت خدمات الهاتف،
وعلى نطاق محدود ً
جدا ،في مكة المكرمة والمدينة المنورة".
ٔ
ٔ
ً
واما البلدان البعيدة كالمغرب مثال؛ فيمر اهلها بدول ومحطات
ٔ
ٔ
كـثيرة ،قبل ان يصلوا إلى اطراف الجزيرة ،ثم يقتحموا الصحراء
ٔ
وصوال إلى مكة ،يقول الدكـتور عبد السالم محمد ابو سعد في حديثه
ٔ
عن طرق حج المغاربة" :ومن اشهر الطرق التي كان يسلكها حجاج
الغرب اإلسالمي ،واشتهرت في التاريخ بسبب الدور الثقافي
ٔ
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي ادته عبر التاريخ :طريق
ٔ
يبدا من مراكش ،ثم يتجه ً
جنوبا
القوافل المغاربية ،وهذا الطريق
نحو )درعا( ومنها إلى )توات( ومن هناك يفترق إلى طريقين:
 .١الطريق الشمالي الساحلي:
وهو الذي يتجه من توات إلى طرابلس وهو الطريق الذي سلكه
ٔ
ٔ
الرحالة المغربي ابو سالم العياشي في اواسط القرن السابع عشر .فقد
وصف العياشي الطريق الذي سلكه في رحلته إلى الحج ذاك ًرا المدن
ٔ
والقرى والوديان التي اجتازها ،ومن اشهرها )سجلماسة ـ بسكرة ـ
بادس ـ نفطة اتوزر ـ شط الجريد ـ زاوية سيدي حماد ـ قصر الرومان ـ
الحامة قابس ـ زوارة ـ الزاوية ـ طرابلس ـ تاجوراء ـ لبدة ـ زليتن ـ مصراته ـ
الهيشة ـ سرت ـ صحراء ليبيا الشرقية ـ اإلسكندرية ـ القاهرة(.
وقد سلك الرحالة الورثالني نفس الطريق سنة )١٣٣٠
هـ١٩١٢/م( مع اختالف بسيط في بعض المدن والمحطات .وهي
قريبة ٔا ً
يضا من الطريق التي سلكها الرحالة المغربي العبدري ،في
رحلته إلى الحج ،وإن كانت مختلفة عنها في بعض المدن والمحطات
التي مر بها ٔاو توقف عندها هذا ،ولم يفعل ذلك .فقد انطلق العبدري
من بلده ً
حاجا ،فصحراء المغرب الشرقية ،فزاره تلمسان ـ مليانه ـ
الجزائر ـ قسنطينة ـ عنابة ـ باجه ـ تونس ـ القيروان ـ قابس ـ الزاوية ـ
جنزور ـ طرابلس ـ تاجوراء ـ لبدة ـ مصراته ـ سرت ـ اجدابيا ـ درنة ـ طبرق ـ
ٔ
مرسي مطروح ـ اإلسكندرية ـ قليوب ـ دمنهور ـ القاهرة ـ االراضي
وغير طريقه في العودة ً
المقدسةّ ،
قليال ،حيث انطلق من اإلسكندرية
إلى محطة العبران ـ العقبة الصغرى ـ العقبة الكبرى ـ البطنان ـ سوسه ـ
قمينس ـ اجدابيا ـ سرت ـ مصراته ـ لبدة ـ مسالته ـ طرابلس ـ قابس ـ
صفاقس ـ المهدية ـ المنستير ـ سوسه ـ الحمامات ـ باجه ـ قسنطينة ـ
بجاية ـ مليانه ـ مازونة ـ وهران ـ تلمسان ـ وجدة ـ تازة ـ فاس ـ مكناس ـ
ٓ
ازمور ـ حاحا.
ٔ
 . ٢والطريق االخرى :
تتجه ً
شرقا عبر الجنوب إلى مرزق )عاصمة فزان يومئذ( ،حيث
ٔ
يصبح من هناك الطريق الرئيس لتجارة القوافل وهي تمر باوجلة
ٔ
ٔ
فاالراضي المصرية ـ ثم إلى االراضي المقدسة ،وهي الطريق التي
سلكها الرحالة المغربي ابن مليح في رحلته الحجازية )-١٦٣٣
١٦٣١م( .ولعل الشيخ زروق سلك هذا الطريق في إحدى رحالته إلى
ٔ
ٔ ٔ
الحج ،حيث يوجد مسجد عتيق باوجله ،يعتقد اهلها ان الشيخ زروق
ٔ
ٔ
اقام به بعض الوقت يعلم الناس امور الدين ،وقد اكـتسب هذا
ٔ
الطريق اهمية بالغة خالل القرن .١٧
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ٔ
طريق السودان الغربي واالوسط :
ٔ
وكان هذا الطريق يتبع طرق القوافل التجارية واهم المدن التي
ً
تجاريا
يسلكها هذا الطريق تمبكـتو ،وبفضله صارت تمبكـتو مرك ًزا
ً
وعلميا ً
هائال خالل حقبة من الزمن ليست بالقصيرة ،وهذه الطريق
تربط تمبكـتو بمدينة "جاو" بالشمال ،عبر توات بجنوب الجزائر
وغات بجنوب غرب ليبيا ،ومنها إلى مرزق حيث تلتقي مع الطريق
ٔ
ٔ
السابق .ومن المرجح ان هذه الطريق هي التي سلكها "اسكيا محمد"
عام ١٤٩٨م عندما كان في طريقه إلى الحج.
وهناك الطريق التي كانت تعرف بطريق الحج ،وهي تنطلق من
ٔ
ٓ
تمبكـتو وجاو ،وتمر باير ،حيث تلتقي مع الطريق السوداني االتية من
المنطقة الشمالية في بالد الهوسا ،ثم تتجه ً
شماال إلى غات ،ومنها إلى
ٔ
مرزق ،فتنضم إلى الطريق السابقة .وإلى اقصى الشرق كانت هناك
طريق رابعة تربط واداي ٔا ً
وال بفزان ،ثم بعد سنة  ١٨٣٧صارت تربط
ٔ
واداي بالكـفرة ،وجالو ،ثم بنغازي ،ومنها إلى االراضي المصرية
فالحجاز.
ٔ
وال يخفى ان واحات ومدن فزان كانت تعتبر المناطق الحيوية
ٔ
للتجار والحجاج المغاربة واالفارقة المسافرين إلى الحج عبر هذه
الخطوط .هذا باإلضافة إلى الطريق التي كانت تجمع بين البر والبحر
ٔ
حيث كان الحجاج المغاربة واالندلسيون يسلكون طرق البر السابقة
ٔ
إلى تونس ،ثم يركبون البحر اتقاء للصحراء الليبية المترامية االطراف،
ًٓ
ٔ
طريقا اخر يسلكه
ولما تحتوي عليه من مخاطر ومشاق .كما ان هناك
ٔ
الحجاج من االندلس والمغرب عبر البحر مباشرة  ...إلى جدة ،وربما
كان يتوقف بالمدن الرئيسة التي لها ميناء بحري ،مثل الجزائر ـ
وتونس ـ وطرابلس ـ ودرنة ـ واإلسكندرية ،ومن هذه الطريق البحرية
كان يلتقي الحجاج من عدد من الدول ويحدث بينهم من التعارف
ٔ
)(٣٨
وتبادل العلوم والمنافع االخرى ما يحدث في الطريق البري".
ويحدثنا الدكـتور محمد كمال الدين إمام بمزيد من التفاصيل عن
ٔ
رحلة الحج المصرية واهم طرق الحج من خالل رحلة ابن جبير ورحلة
ٓ
ابن بطوطه  ،مبينا التقاء حجاج مصر مع حجاج اسيا القادمين في
البحر ،فيلتقون في ميناء عيذاب،يقول)) :كانت "الفسطاط" هي مركز
التجميع في طريق الحج المصري وكان ميناء عيذاب هو بداية الرحلة
ٔ
البحرية إلى بيت ّالله الحرام ،وهو اهم الموانىء المصرية على البحر
ٔ
االحمر ،وكانت ترد إليه مراكب الهند واليمن وتغادره باإلضافة إلى
مراكب الحجاج الصادرة والواردة .وقد ظل هذا الميناء طريق الحج
الوحيد إلى مكة لفترة زمنية طويلة يقول المقريزي في خططه "إن
ٔ
حجاج مصر والمغرب اقاموا زيادة على مائـتي سنة ال يتوجهون إلى
مكة إال من صحراء عيذاب" ،وكان الحجاج ـ كما وصف ابن جبير،
يقلعون في النيل من الفسطاط إلى "قوص" مارين بالعديد من المدن
ٔ
والقرى على ضفتي النيل ـ التي كانت تمتاز بكـثرة اسواقها ومرافقها،
ٔ
وكانت ملتقى الحجاج والتجار من مختلف االنحاء .وهي رحلة كانت
تستغرق ثمانية عشر يوما في النيل .وكان الحجاج يستريحون بعض
الشيء في "قوص" ـ وهي مدينة تعد حاضرة ثقافية في مصر
ٔ
اإلسالمية"ـ انتظا ًرا النتقالهم إلى ميناء عيذاب" على البحر االحمر بعد
ٔ
ان يتزودوا بما يحتاجون إليه ،ويتجمعون في "المبرز" ـ قبلي قوص ـ
ٔ
ٔ
زن ٔ
وهناك يتم و امتعتهم واثقالهم لتقدر االجرة عليها حيث تحمل
ٔ
اصحابها على ظهور اإلبل حيث ال يمكن استخدام غيرها من وسائل
ٔ
النقل عبر الفيافي المقفرة التي تقل فيها المياه ،وكان اصحاب الجاه

ٔ
ٔ
ٔ
والثراء يركبون "الشقاديف" ـ وهي اشباه المحامل ـ واحسن انواعها
اليمانية وهي مجلدة متسعة ،يوصل االثنان منها بالحبال الوثيقة،
ٔ
وتوضع على اإلبل ،ولها ذراع قد حفت باركانها ويكون عليها مظلة،
ً
خصوصا
فيكون الراكب مع عديله في وقايه من لفح الشمس المحرقة
ٔ
ٔ
وقت الهاجرة ،ويجلس في مكان او يتكىء ،دون ان يشعر بالتعب،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ويتناول ٔا ً
حيانا مع عديله الطعام ،او يقرا في مصحف او كـتاب ،او
ٔ
ٔ
يلعب الشطرنج مع عديله إذا احبا اللعب للترويح من عناء السفر .اما
ٔ
ٔ
اغلب المسافرين فكانوا يركبون فوق االحمال ،ويقاسون من ذلك
كـثي ًرا لشدة الحر الذي يشبه السموم.
وبعد االنتهاء من اإلجراءات يقلع الحجيج من "المبرز" إلى
"عيذاب" عبر الصحارى القفرة في حوالي ثمانية وثالثين ً
يوما ،إذ
تقطع الرحلة من "الفسطاط" إلى "عيذاب" في حوالي ستة وخمسين
يوما ،نستدل ذلك من رحلة "ابن جبير" إذ سار من "الفسطاط" في
السادس من المحرم سنة ٥٧٩هـ١١٨٤/م فوصل "عيذاب" في الثاني
ٔ
من شهر ربيع االول من نفس العام .وعيذاب صحراء ال نبات فيها وكل
ٔ
ٔ
ما فيها مجلوب حتى الماء .واهل عيذاب كانوا اقرب إلى الوحش منهم
ٔ
إلى اإلنس ـ على حد تعبير المقريزي ـ ويسمون "البجاة" وقد اغلظ في
وصفهم "ابن جبير" بقوله "إن هذه الفرقة من السودان المذكورين
ٔ
ٔ
ٔ
فرقة اضل من االنعام سبيال ،واقل عقوال وال دين لهم سوى كلمة
التوحيد ،التي ينطقون بها إظهارا لإلسالم ،ووراء ذلك من مذاهبهم
الفاسدة ،وسيرتهم ما ال يرضى وال يحل ،ورجالهم ونسائهم يتصرفون
ٔ
عراة إال خرقا يسترون بها عوراتهم ،واكـثرهم ال يسترون ،وبالجملة فهم
ٔ
ال اخالق لهم ،وال جناح على العنهم" ،وبعد وصول الحجاج إلى
ٔ
عيذاب كانوا ينتظرون اياما صعبة لعدم توفر الغذاء الضروري لحياة
ٔ
اإلنسان ،وإضافة إلى سوء احوال الطقس ،والطبيعة القاسية في هذا
ٔ
المرفا ،فهو كما وصفه ابن جبير "كل شيء فيه مجلوب حتى الماء،
ٔ
ٔ
ٔ
والعطش اشهى إلى النفس منه ،فاقمنا بين هواء يذيب االجسام،
وماء يشغل المعدة عن اشتهاء الطعام ...،فهي ماء زعاق ،وجو كله
ٔ
لهب ،فالحلول بها من اعظم المكاره التي حف بها السبيل إلى البيت
ٔ ٔ
العتيق ...،وما اعظم اجور الحجاج على ما يكابدونه ال سيما في تلك
ٔ
البلدة الملعونة ،وقد وصفت هذه المدينة في الخيال الشعبي بان
النبي سليمان بن داود عليه السالم جعلها "سجنا للعفاريت".
بعد تلك المعاناة التي كان يلقاها الحجاج في عيذاب يركبون
الجالب إلى جدة والجالب هو نوع من المراكب التي كانت تسير في
ٔ
المحيط الهندي والبحر االحمر ،ومفردها جلبة ،وهي عبارة عن قارب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
كبير او قنجة مصنوع من الواح موصولة بامراس الياف النارجيل ،وقد
ٔ
ٔ
ٔ
استعملها اهل مصر والحجاز واليمن في نقل الحجاج واالزواد .وكان
ٔ
ٔ
الحجاج ـ كما وصف ابن جبيرـ يلقون االهوال في البحر االحمر من
"عيذاب" إلى "جدة" بسبب عواصفه ،وكان ربان الجلبة الذي
يسمونه الرائس يستدل على الطريق ببعض النجوم ،وكـثي ًرا ما كانت
تغرق تلك الجالب في البحر ،كما حدث سنة ٥٨٠هـ ١١٨٥م عندما
ٔ
ٔ
غرقت اربع منها وهلك حجاجها البالغون الف وثالثمائة حاج ،ويصل
ٔ
ٔ
الحجاج إلى جدة بعد معاناة ثمانية ايام ،ويبدو ان عملية الرسو في
ميناء جدة كانت بالغة الصعوبة وكانت تحتاج إلى مهارة خاصة من
رؤساء الجالب ،وقد وصف ذلك ابن جبير ً
وصفا يدل على اإلعجاب
ٔ
بقوله " :ويصرفونها ـ اي السفن ـ خاللها تصريف الفارس للجواد
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اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
الرطب العنان ،السلس القياد ،وياتون في ذلك بعجب يضيق
الوصف عنه.
ٔ
ٔ
َ
وج ّدة على شاطىء البحر قرية اكـثر بيوتها اخصاص ،وفيه فنادق
ٔ
مبنية بالطين او الحجارة ،كان ينزل الحجاج فيها ،وبعضهم ينزل
ٔ
ً
ضيوفا على قائد جدة ،وكان نائبا عن امير مكة ،ويسىء "ابن جبير"
ٔ
ٔ
الظن باهل جدة ويصفهم باالستغالل ،ويفتى بحرمة ما ياخذونه من
ٔ
الحجاج ،يستوي في ذلك االفراد والحكام .ويصف معاناة الحجاج
حتى يسمح لهم بالوصول إلى "القرين" حيث يحرم الحجاج بالعمرة
ٔ
ٔ
وياخدون طريقهم إلى الحرم ،وهم يلبون من كل مكان وتبدا الرحلة
الروحية التي تزول في رحابها كل معاناة ويصف ابن جبير الليلة التي
يقضيها الحجاج في القرين بقوله  :فيالها من ليلة ،فهي عروس ليالي
العمر ،وبكر بنات الدهر ،ثم يصل الركب إلى الحرم حيث الكعبة
ٔ
الشريفة ،والتي يصفها ابن جبير بانها "عروس مجلوة مزفوفة إلى جنة
ٔ
الرضوان ،محفوفة بوفود الرحمن ،وتبدا الرحلة المباركة حتى نهاية
)(٣٩
المناسك".

ٔ
ٔ
وال ريب ان ذلك يعد من اهم العوامل على التقريب بين
ٔ ٔ
الشعوب اإلسالمية ومن اهم االسباب المساعدة على وحدة الثقافة،
والفكر ،ووحدة التشريع  ...فبالرحلة يقترب المشرق من المغرب،
ٓ
ويقف طالب العلم المغربي على ما عند المشارقة من سنن واثار
وعلوم ،ربما لم يكن وقف عليها من قبل ،كما يقف طالب العلم
ٓ
المشرقي على ما عند المغاربة من علوم واثار وسنن ـ ربما لم يكن على
ٔ
علم بها ،فيصير العالم اإلسالمي اشبه بالبلد الواحد  ...ولوال الحج،
)(٤٠
ولوال الرحلة إليه لم يكن شيء من ذلك ليحدث".
ٔ
والخالصة ان طرق الحج مرت بمراحل كـثيرة من التطوير
ٔ
والتعديل عبر التاريخ ،وقد حاول الخلفاء واالمراء عبر التاريخ خدمة
هذه الطرق بشتى السبل الممكنة ،وذلك من باب التقرب إلى ﷲ
ٔ
تعالى من جهة ،وخدمة لشعوبهم ورعاياهم من جهة اخرى ،وكانت
ٔ
هذه الطرق كشرايين حياة تصل المدن اإلسالمية بقلبها النابض ام
ٔ
القرى ،تلك المدينة التي امدت العالم بقيم الحضارة والتقدم
ٔ
والسمو ،ودفعت باإلنسانية شوطا بعيدا في ميدان التحرر من اغالل
العبودية لغير ﷲ رب العالمين.

لم تكن طرق الحج مجرد طرق سفر شاقة ،بل كان في بعضها
محطات للتعليم والتواصل الثقافي والحضاري بين المسلمين،يقول
ٔ
الدكـتور عبد السالم محمد ابو سعد في هذا الصدد" :ومما ال شك فيه
ٔ
ٔ ٔ
ان اغلب حجاج المسلمين ال يصلون إلى االراضي المقدسة التي فرض
ٔ
ّالله الحج إليها ـ إال عن طريق طرق مختلفة ومتعددة ،ال بد للحاج ان
يسلكها حتى يصل إلى غايته.
ٔ
وكان حجاج الغرب اإلسالمي من االندلس وشمال وغرب إفريقيا
يسلكون ً
طرقا عرفت واشتهرت عبر التاريخ ،وقامت حولها دراسات
ٔ
ٔ
متعددة ،وابحاث مختلفة ،ادت جملة من الفوائد عادت على
المسلمين بالنفع العميم .فقد كان هؤالء الحجاج يقفون خالل
رحالتهم بكل المدن والقرى التي يمرون بها خالل تلك الطرق ،حيث
ٔ
يلتقي طالب العلم بالعلماء ،والصوفيون باقرانهم ،والصناع
ٔ
بالصناع ،والتجار بالتجار ،وكل ذي مهنة او حرفة بمن يناظره فيها،
فتتم الفائدة ،ويعم النفع ،وتعقد الصفقات واالتفاقات ،وقد يجد
طالب العلم ببعض البالد علماء يمكـثون عندهم ً
حينا من الزمن،
يتلقون عنهم ما عندهم من علوم وقد يجد بعض العلماء بعض البالد
في حاجة إلى التعليم ونشر الوعي ،فيمكـثون بينهم ً
وقتا ،يعلمون،
ٔ
ويؤسسون المدارس والزوايا ،واالمثلة على ذلك كـثيرة تزخر بها كـتب
الرحالت والطبقات وتراجم الرجال.
ٔ
ٔ
من اجل ذلك اكـتسبت الرحلة في طلب العلم والحج اهمية
ٔ
كبرى ،حتى صارت تعادل اكبر اإلجازات والشهادات التي يحصل
ٔ
عليها العالم او طالب العلم ،وحتى صار من ليس له رحلة ُيعد علمه
قاص ًرا ،وإذا رجع الحجاج من العلماء إلى بالدهم سارع العلماء
ٔ
ٓ
وطالب العلم إليهم ،لياخذوا عنهم ما عادوا به من علوم وسنن واثار،
ٔ
وليستمعوا إلى مشاهداتهم واوصافهم للبالد التي مروا بها ،حيث
يتولى هؤالء الحجاج من العلماء خاصة ـ وصف ما وقفوا عليه من
عادات وتقاليد ٔاهالي البالد التي ّ
يمرون بها ،وما تزخر به بالدهم من
ٔ
معالم تاريخية ونظم حضارية ،وعادات وتقاليد واعراف ،ولعل في
ٔ
رحالت عبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد ،وابي الوليد الباجي،
وابن رشد ،والعبدري ،والعياشي ،والورثالني ،الثنيء الكـثير من
ذلك.

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺞ:

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ٔ
ٔ
ٔا ً
وال :مكة بلد بالغ االهمية السباب دينية واقتصادية ،واجتماعية
ٔ
وسياسية ،وجغرافية وإنسانية وادبية.
ً
ثانيا :انفردت مكة بمجموعة من الخصائص االستراتيجية لم تشاركها
ٔ
ٔ
فيها اية بلدة اخرى.
ً
ثالثا :كانت هنالك كـثير من المشكالت في الوصول إلى مكة عبر
التاريخ ،ولكن هذه المشكالت تبددت في العصر الحديث.
ر ً
ابعا :كانت هنالك مجموعة من الطرق البرية والبحرية للوصول إلى
مكة ،وكان يجري لها ترميم وإصالح كل فترة من الزمن.
ً
خامسا :مكة كانت وال تزال في سويداء كل قلب مسلم ،يهيم بها حتى
ٔ
ولو لم يرها مثل الفاتح صالح الدين االيوبي الذي شغله الجهاد
عن الحج.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:

ٔا ً
وال :ضرورة االهتمام بمراكز البحث العلمي في العالم اإلسالمي.
ً ٔ
ثانيا :اهمية تعميق الصلة بين البدان اإلسالمية.
ٔ
ً
ثالثا :تفعيل دور مكة الحضاري من اجل استعادة دور المسلمين.
ٔ
ر ً
ابعا :إن ً
بلدا تلك بعض مزاياه وخصائصه خليق ان يهتم به
الباحثون ،فهو يمثل خالصة الحضارة اإلنسانية على مر
التاريخ!.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

َ
ْ
وﷲ من وراء القصد ،وندعو بهذا الدعاءَ ) :ر َّب َنا ال ُت َؤ ِاخذ َنا ِإ ْن َن ِس َينا َٔا ْو
َ
َّ
ْ
َٔا ْخ َط ْٔا َنا َر َّب َنا َوال َت ْح ِم ْل َع َل ْي َنا ِإ ْص ًرا َك َما َح َمل َت ُه َع َلى ال ِذ َين ِم ْن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا
َ
َ ْ َ
َ
َ
َوال ُت َح ِّمل َنا َما ال َط َاق َة ل َنا ِب ِه َو ْاع ُف َع َّنا َو ْاغ ِف ْر ل َنا َو ْار َح ْم َنا َٔا ْن َت َم ْوال َنا
ْ ْ
ٓ
َف ْان ُص ْرَنا َع َلى ال َق ْو ِم ال َك ِاف ِر َين( )سورة البقرة :االية .(٢٨٦
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٩٤

اﻟﻤﻠﻒ

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ً
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻜﺘﺐ

 -١إحياء علوم الدين ،للغزالي ،المكـتبة التجارية الكبرى.
ٔ -٢اسـرار البالغــة ،للجرجــاني ،بتحقيــق ه ـ .ريتــر ،دار المســيرة ،بيــروت ،الطبعــة
الثالثة١٤٠٣ ،هـ١٩٨٣/م.
ٔ
ٔ -٣اصول الفقه ،البي زهرة ،دار الفكر العربي..
ٔ
 -٤تـ ــاريخ االدب العربـ ــي ) ،(٤العصـ ــر العباسـ ــي الثـ ــاني ،د .شـ ــوقي ضـ ــيف ،دار
المعارف بمصر ،الطبعة الثانية.
 -٥تاريخ البالد العربية السعودية ،د .منير العجالني ،طبعة دار الكـتاب العربي.
 -٦تفسير ٔابي السعود ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -٧ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،للثعالبي النيسابوري ،دار المعارف.
 -٨الدولــة العثمانيــة دولــة إســالمية مفتــرى عليهــا ،للــدكـتور عبــد العزيــز الشــناوي،
ٔ
مكـتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة١٩٨٣ ،م.
 -٩ش ــبه الجزي ــرة ف ــي عه ــد المل ــك عب ــد العزي ــز ،للزركل ــي ،دار العل ــم للمالي ــين،
بيروت ،الطبعة الخامسة١٩٩٢ ،م.
 -١٠طــرق الحــج  :جســور للتواصــل الحضــاري بــين الشــعوب ،منشــورات المنظمــة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ ١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م.
ٓ
 -١١قض ــية اإلعج ــاز العلم ــي للقـ ـران الك ــريم وض ــوابط التعام ــل معه ــا ،د .زغل ــول
النجار ،دار نهضة مصر ،الطبعة الثانية ٢٠٠٦ ،م.
ٔ
ٔ
 -١٢الكشـاف عـن حقــائق غـوامض التنزيــل ،وعيـون االقاويـل فــي وجـوه التاويــل،
محمــود ابــن عمــر الزمخشــري ،صــححه مصــطفى حســين ٔاحمــد ،دار الكـتــاب
العربي١٤٠٦ ،هـ١٩٨٦ /م.
 -١٣لس ــان الع ــربٔ ،الب ــي الفض ــل جم ــال ال ــدين محم ــد ب ــن مكـ ـرم ،اب ــن منظ ــور
ٔ
اإلفريقي المصري ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة االولى ١٤١٠ ،هـ١٩٩٠/م.
 -١٤محمد بن عبد الوهابٔ ،احمد عبد الغفور عطار.
 -١٥مختارات البارودي ،من شعر بني ٔامية وبني العباس ،للشـاعر الكبيـر محمـود
س ــامي باش ــا الب ــارودي ،نش ــره ٔاالس ــتاذ إب ـراهيم ٔام ــين ُف ـ َ
ـوده ،ض ــمن مش ــروع
ٔ
المكـتبـ ـ ـ ــة الجامعـ ـ ـ ـ ــة ،رقـ ـ ـ ــم ) ،(٢مكـ ـ ـ ــة المكرمـ ـ ـ ـ ــة ،الطبعـ ـ ـ ـ ــة االولـ ـ ـ ــى ،
١٤٠٤هـ١٩٨٤/م.
 -١٦مختصر سيرة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،محمد بن عبد الوهـاب ،تحقيـق
محمد حامد الفقي ،نشر مكـتبة السنة المحمدية١٩٥٦ ،م.
ٔ
 -١٧المس ــتطرف ف ــي ك ــل ف ــن مس ــتظرف ،لالبش ــيهي ،مكـتب ــة الحي ــاة ،بي ــروت،
٢٠٠٣م.
 -١٨مشــكاة المصــابيح ،محمــد بــن عبــد ﷲ الخطيــب التبريــزي ،ت :محمــد ناصــر
ٔ
ال ــدين اال لب ــاني ،المكـت ــب اإلس ــالمي ،بي ــروت ،الطبع ــة الثالث ــة١٤٠٥ ،هـ ـ/
١٩٨٥م.
 -١٩معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،دار صادر ،بيروت ،د .ت.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ:

http://www.mot.gov.sa/default.asp
http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook.asp
http://www.mot.gov.sa/l_HandradBook_First_3_A.asp
http://zbac.mam9.com/montada-f12/topic-t71.htm

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

 - ١انظر :موقع منتديات التعليم الثانوي في الجزائر على الرابط:
http://zbac.mam9.com/montada-f12/topic-t71.htm
 - ٢مشكاة المصابيح.(٧٩٦/٢) ،
ٔ
 - ٣المستطرف ،لالبشيهي ،(٢٢/١) ،مكـتبة الحياة.
 - ٤انظر :المستطرف..(٢٢/١) ،
 - ٥ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،ص ) ،(٥٦٢دار المعارف.
ٔ - ٦اسرار البالغة ،للجرجاني ،بتحقيق هـ .ريتر ،ص ) ،(٢١دار المسيرة ،بيروت.
 - ٧مختارات البارودي ).(٣١٥ / ٤
َّ
 - ٨مالك بن طوق التغلبي ،ولي إمرة دمشق للمتوكل ،وهو الذي بنى الرحبة
على الفرات وإليه تنسب ،ت ) .(٢٥٩معجم البلدان ) . .( ٣٤/٣
 - ٩مختارات البارودي ) .( ٣٠٩/١
ٓ
السماكان :نجمان ِّنيرانٔ ،احدهما في الشمال وهو ِ ّ
ّ ِ - ١٠
السماك الر ِامح ،واالخر
ٔ
َ
ْ
ّ
السماك االعزل.انظر :اللسان ) سمك (.
في الجنوب وهو ِ
 - ١١الكشاف ) .( ٣٨٩/١
 - ١٢مختارات البارودي ) .( ١٥٩/٢
َ - ١٣الع ْـقـوة :الساحة وما حول الدار .اللسان ) عقا (.
 - ١٤مختارات البارودي ) .( ٢٨٤/٢
ٔ
 - ١٥المستطرف ،لالبشيهي ،(٢١/١) ،مكـتبة الحياة.
ٓ
- ١٦انظر ٔا ً
يضا :قضية اإلعجاز العلمي للقران الكريم وضوابط التعامل معها ،د.
زغلول النجار ،ص ) ،(١٨٠دار نهضة مصر ،ط٢٠٠٦ ،٢م.
ٔ
ٔ
 - ١٧هذا المبحث في االصل مقالة بعنوان :من خصائص البلد االمين ،نشرتها
في مجلة منار اإلسالم ،عدد ذي الحجة)١٤٢٤ ،(٣٤٨هـ.
ٔ
ٔ - ١٨اصول الفقه ،البي زهرة ،ص ) ،(٣٧٣-٣٣٦دار الفكر العربي..
 - ١٩تفسير ٔابي السعود..(٣١/٣) ،
ٔ
 - ٢٠تاريخ االدب العربي ) ،(٤العصر العباسي الثاني ،د .شوقي ضيف ،ص
) ،(٤٢دار المعارف بمصر ،الطبعة الثانية.
 - ٢١إحياء علوم الدين (٢٧٣/١) ،المكـتبة التجارية الكبرى.
 - ٢٢الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ،للدكـتور عبد العزيز الشناوي،
ٔ
) ،(١٣٣٠/٣مكـتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة١٩٨٣ ،م.
 - ٢٣المرجع السابق.(١٣٣١/٣) ،
 - ٢٤مختصر سيرة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،تحقيق محمد حامد الفقي ،ص
) ،(٢٨-٢٧نشر مكـتبة السنة المحمدية١٩٥٦ ،م..
 - ٢٥انظر :محمد بن عبد الوهابٔ ،احمد عبد الغفور عطار ،ص ).(٢٠-١٥
 - ٢٦تاريخ البالد العربية السعودية ،د .منير العجالني ،ص ) .(١٦٩طبعة دار
الكـتاب العربي.
 - ٢٧انظر :شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ،للزركلي،٢٦١-٢٥٩ /١) ،
 (٤٥٧-٤٤٧/٢دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الخامسة١٩٩٢ ،م.
 - ٢٨مختارات البارودي ).(٤٣٦ / ٤
 - ٢٩انظر :شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ،للزركلي.(٩٤١/٣) ،
 - ٣٠انظر :شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز.(٩٥١/٣) ،
 - ٣١انظر :شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ،للزركلي.(٢٦١/) ،
 - ٣٢مختارات البارودي ).(١٠٣/ ٤
ٔ
 - ٣٣المهمه :المفازة البعيدةٔ ،او التي ال ماء بها وال انيس.
 - ٣٤انظر :شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز.(٤٠١/١) ،
- ٣٥انظر موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوتية ،فقرة إصدارات
الوزارة ،الكـتاب المئوي:
http://www.mot.gov.sa/default.asp
http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook.asp
 - ٣٦ما تقدم مقتبس من موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوية،
فقرة إصدارات الوزارة ،الكـتاب المئوي.
- ٣٧انظر موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوية ،فقرة إصدارات
الوزارة ،الكـتاب المئوي:

http://www.mot.gov.sa/l_HandradBook_First_3_A.asp
- ٣٨انظر :طرق الحج  :جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب ،مقال) :طرق
ٔ
الحج وفوائدها مقترحات بشان إحيائها وتفعيلها( د .عبد السالم محمد ٔابو سعد،
منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ
١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م
- ٣٩انظر :طرق الحج  :جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب ،مقال) :طرق
الحج وقوافله :في التاريخ الثقافي( د .محمد كمال الدين إمام ،منشورات المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ ١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م
- ٤٠انظر :طرق الحج  :جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب ،مقال) :طرق
ٔ
الحج وفوائدها مقترحات بشان إحيائها وتفعيلها( منشورات المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ ١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م
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Abstract
This paper argues that architectural
interpretation is experiencing from abuse
use of architectural key terms. Notions like:
criticism, history and theory; concepts like:
beginning and approach; and labels like:
style, school and movement were used
indiscriminately
in
architectural
interpretation.
For instance, Banham (1966:10)
indicated that he interpreted New Brutalism
as a movement before the conditions of
forming a movement were existed. Jencks
writings are another example for the abuse
use of the former notions, concepts and
labels. In his two books: The Language Of
Post-Modern Architecture and Late Modern
Architecture, he described Post-Modern
Architecture: first as a movement, second as
a style, third as a school and fourth as an
approach.
Banham and Jencks were attempting to
formulate verbal equivalent to the design of
some architects before it was tested and
proved to deserve a theoretical coverage,
organized in an intellectual discipline as an
approach, school or movement. This
attempt perhaps, caused this abuse use of
the former key terms in architectural
interpretation.
Commercial architectural press was
another source for the abuse use of the
previous architectural key terms. As a case
in point, the magazine of Architectural
Design (AD) was a major source of the
misinterpretation of those notions, concepts
and labels, over the past four decades.
It seems that no considerations were
made to the specific definitions of those key
terms, nor to the scope of their conceptual
meaning, limits and context of their theme.
Thus this paper endeavors to clear the
abuse use of those notions, concepts and
labels in architectural interpretation via
defining them, refining their conceptual
meanings. And exploring their themes,
outlining their role, scope and place within
architectural interpretation in order to
employ
them
appropriately
within

Third Year – Issue (10)

Studies

architectural interpretation, as they
constitute basic themes of the conceptual
world of architecture.
In so doing an attempt will be made to
investigate the origin, structure, meaning
and definitions of the said key terms as
indicated in key literary, philosophical and
architectural sources. Another attempt will
be made to highlight the process and
emphasize the conditions of forming and
establishing architectural
approaches,
schools and movements via the concept
beginning - as a moment in time and as a
project underway - as interpreted in
architectural sources.
It is important to indicate that
investigations in this paper are limited only
to the notions: criticism, history and theory;
concepts: beginning and approach; and
labels: style, school and movement; though
investigations will include concepts like
precedence, generality and creativity, but
within the previous architectural key terms.
Introduction
This paper argues that architectural
interpretation is experiencing from abuse
use of architectural key terms. Notions like:
criticism, history and theory; concepts like:
beginning and approach; and labels like:
style, school and movement were used
indiscriminately
in
architectural
interpretation.
For instance, Banham (1966:10)
indicated that he interpreted New Brutalism
as a movement before the conditions of
forming a movement were existed. Jencks
writings are another example for the abuse
use of the former notions, concepts and
labels. In his two books: The Language Of
Post-Modern Architecture and Late Modern
Architecture, he described Post-Modern
Architecture: first as a movement, second as
a style, third as a school and fourth as an
approach.
Banham and Jencks were attempting to
formulate verbal equivalent to the design of
some architects before it was tested and
proved to deserve a theoretical coverage,
organized in an intellectual discipline as an
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approach, school or movement. This
attempt perhaps, caused this abuse use of
the former key terms in architectural
interpretation.
Commercial architectural press was
another source for the abuse use of the
previous architectural key terms. As a case
in point, the magazine of Architectural
Design (AD) was a major source of the
misinterpretation of those notions, concepts
and labels, over the past four decades.
It seems that no considerations were
made to the specific definitions of those key
terms, nor to the scope of their conceptual
meaning, limits and context of their theme.
Thus this paper endeavors to clear the
abuse use of those notions, concepts and
labels in architectural interpretation via
defining them, refining their conceptual
meanings. And exploring their themes,
outlining their role, scope and place within
architectural interpretation in order to
employ
them
appropriately
within
architectural interpretation, as they
constitute basic themes of the conceptual
world of architecture.
In so doing an attempt will be made to
investigate the origin, structure, meaning
and definitions of the said key terms as
indicated in key literal, philosophical and
architectural sources. Another attempt will
be made to highlight the process and
emphasize the conditions of forming and
establishing architectural
approaches,
schools and movements via the concept
beginning - as a moment in time and as a
project underway - as interpreted in
architectural sources.
It is important to indicate that
investigations in this paper are limited only
to the notions: criticism, history and theory;
concepts: beginning and approach; and
labels: style, school and movement; though
investigations will include concepts like
precedence, generality and creativity, but
within the previous architectural key terms.
Having clear the purpose of this paper and
emphasized its method of investigation I
shall take the time to start with the notion
of criticism.
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Criticism
Criticism is a major source of knowledge
in every intellectual discipline, like art,
literature and architecture. In the following
discussion, I shall be highlighting its
aspects,
purposes,
techniques
and
reviewing its types. In so doing an attempt
will be made to indicate its origin. The
literal(1) meaning of criticism is the act of
making judgment, in particular, in art and
literature. Criticism, according to Williams
(1980), is a conscious response to the work
of art associated with judgment, “as
apparently general and natural process.” It
was developed from fault finding or
to a general
“unselfconscious-ness” (2)
concept
of
evaluation
or
“self
consciousness." Architectural criticism
appears to be proceeded in the same
manner. According to Collins (1971b)
architectural criticism began in its “spoken”
form ever since the concern with aesthetic
experience
occurred.
Consequently,
criticism developed through the course of
history to be formulated into a written
language same as any other intellectual
discipline. On this view, Collins together
with Oakley (1970) and Bonta (1980 a),
argued that architectural criticism was
derived from and influenced by literary
criticism. They argued that criticism is
analysis of architecture; its endeavor is to
project in thought and words what presents
itself in other means (such as sensory and
mental perception). And to direct architects
and lay public to the outcome of analysis, in
order to participate in its structure as a
technique for architectural reform, Collins
(1971 b).
As a result of this interpretation one
may argue that criticism serves educational
purposes through its process of inquiry into
causes undertakes to formulate a verbal
equivalent to design process. Thus criticism
reveals consciousness and offer knowledge
about architecture.
Restorative and supportive criticism
Having indicated the endeavors of
criticism, one is introduced to two main
aspects or tendencies that constitute
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architectural
criticism.
Those
are
(3)
teleological”
and
or
“restorative
“supportive or ideological.” The first is
concerned with indicating architectural
values and meaning; its task is not just
refinement of knowledge of architecture,
but constituting, at least, part of it. For
instance, Collins (1971 b), argued that
“architectural criticism cannot exist unless
architectural values are verbalized.” In a
similar way, Oakley (1970) argued that the
task of a critic is to evaluate the result of
“the application of the ideas to outcomes, to
assess the value to actual work.” Therefore,
the restorative tendency includes efforts of
architectural approaches that are valid at
one time, despite their different techniques
as will be indicated later. Yet it is a general
tendency and not a unitary or a complete
one.
Unlike the supportive or the ideological
tendency, namely, Marxist criticism. Where
architecture, according to Maxwell (1977)
and Tafuri (1980), is conceived as an
ideological instrument, which has no values
of historical continuity of the social order,
but a socioeconomic context. Such a notion
operates and constitutes the base, means
and endeavors of Marxist ideology, which
originated from Marx’s interpretation of
history, Scruton (1979). Therefore, it is
limited, absolute and totalitarian, unlike
the restorative that operate according to
different aspects and concepts, like:
religious, technical, functional and different
historical interpretation, as will be
discussed later.
Generality
The previous discussion leads to the
concept of ‘generality’, which appears to be
a point of agreement between the two
tendencies. Nevertheless, generality is a
vital aspect in criticism. Oakley (1970:179)
indicated:
“At a high level of generality the critic has
the task of drawing attention to the
character
of
the
continuity
and
discontinuity that exists between the work
of past epochs that we have come to admire
and study, and the works of our time....
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Our present-day architecture is one of
prototypes for an epochal architecture
whose final forms and disciplines cannot
yet be known. The forms cannot be
known since they will in part be predicated
by process and voyages of discovery in
the biological sciences and in applied
technology, the implications of which we
are as yet unaware ... [my underlining].”
Generality, therefore, is a body of
collective knowledge that generates
criticism, which as a consequence
contributes towards unity of architectural
practice. Collins (1968), indicated that
generality includes “all” forms, ideas and
activities, which merged in some kind of
conceptual unity.
Such unity may be
understood or regarded, according to
Collins (1971 a), as an antithesis of design.
On this view, one may argue that generality
maintains and dictates a patient account as
to how architectural practice might be done.
Therefore, generality of criticism maintains
and, perhaps, animates creative work.
On the contrary, generality of the
supportive attempts to project Marxist
ideology as a universal one, for instance,
Tafuri (1980) argued that “operative”
criticism - analysis of architecture rather
than an abstract survey - as an ideological
one, is “contesting towards past (history)
and prophetic towards the future”. It
operates to substitute the “ready-made
judgments of value”. On this view, Tafuri
argued that criticism is one of the
dimensions of architectural activity.
Therefore, it has to fulfill two basic
conditions: firstly, that the model of
criticism
should
be
“journalistic
extravaganza rather than a definitive essay
which is complete in itself”; secondly, the
field of analysis of architectural “object”
should be extended to the “criticism of the
global context” that constitute its form. In
the first condition, Tafuri seems to present a
paradoxical argument. He calls upon an
elaborated journalistic criticism whilst he
maintains the notion of socioeconomic with
its limited aspects. In the second condition,
Tafuri seems to approach a geographical
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generality rather than an intellectual one.
Nevertheless, Scruton (1979: 150) disputed
Marxist criticism all together:
“... we are presented with a theory which
claims to show a ‘meaning’ in
every
cultural object
and which therefore
ought to be as applicable to architecture
as to every form of art. And once again the
very generality, of these
pretensions
removes all critical sting : there can no
more be a Marxist method in criticism
than there can be a Marxist method in
mathematics” [my underlining].
However, the concept of generality gives
rise to the techniques of criticism. The
restorative tendency adopts a “descriptive”
technique that is concerned, according to
Bonta (1980 a), with cultural phenomena,
like: religion, social structure, politics, way
of life, thinking and belief, as well as,
technology. Such phenomena incorporated
into history, as will be discussed later,
perhaps as much as into criticism.
On the contrary, the supportive
tendency proclaims a “prescriptive”
technique where criticism operates,
functions and performs, according to Tafuri
(1980), as a code that constitutes practice of
architecture. Nevertheless Scruton (1981),
once again, disputed Marxist criticism by
demonstrating its technique as a depicting
cultural phenomenon which is preoccupied
by the notion of socioeconomic; incapable of
offering solutions or guiding principles to
aesthetic and architectural “problems”. Yet
one may conclude that descriptive
technique serves for dissemination of
knowledge whilst the prescriptive one, in its
limited scope, serves for the dissemination
of ideology. Thus, this paper will be a
contribution to the task and technique of
restorative tendency.
Types of criticism
Having so far highlighted the two
tendencies and techniques, indicated the
conceptual criticism, it seems paradoxical,
therefore, to interpret specific types of
criticism. But this is not the case, because
most, if not all, architectural approaches
were sprung from based upon or attributed
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to a specific type/s of criticism; or the other
way around, so to speak that architectural
approaches are instruments of criticism.
And criticism is a means of interpreting and
refining architecture. For instance, Scruton
(1979), indicated different “doctrines” of
aesthetic, such as: “functionalism,” (4) the
“space theory” (5) and “proportion.” (6) He
reviewed and criticized the three doctrines
only from an aesthetic point of view.
Whereas the first, is an architectural
approach which is concerned with the
nature of architectural practice as “fitness
for purpose” and aesthetic is only one
aspect of the functionalism approach. The
second, is a more conceptual approach
rather than practical, such approach
attempts to relate buildings (architecture)
to their surrounding space and to achieve
aesthetic values from architecture/space
relationship. The third is the corpus of
historical interpretation, in which historians
tried, according to Scruton (1979), to
transfer to architecture the “quasi-musical
notion of a harmonious order by giving
specific rules and principles for the
proportionate combination of parts”.
Consequently, one may conceive as to how
architectural criticism and architectural
approaches are incorporated.
On this view, spoken criticism, as
indicated earlier, was the first type. It
developed, according to Collins (1971b), to
a poetic type as in the case of John
Ruskin’s(7) depiction of The Stones of Venice.
Where Ruskin “transmute architecture into
literature without contributing anything at
all to the public understanding of problems
of architectural design”.
Oakley (1970) recorded five types of
criticism: firstly, “contextual” criticism
which
is
concerned
with
cultural/architectural interrelation, such as
the relation between social order and
architecture.
The second type is
“formalistic” criticism which is concerned
with image and meaning of architecture.
The third is “aesthetic” criticism, which is
concerned with syntax, grammar of
architecture proportion and artistic
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characteristics. The fourth and the fifth, are
“functional and spatial” criticism, both were
indicated earlier.
Another categorization based upon the
assumption that criticism incorporates into
architecture as a “special” activity, was
indicated by Collins (1968). Where he
recorded four types of criticism: the first, is
“popular” criticism, which is concerned with
public experience of using certain types of
buildings like opera houses and theatres or
via visiting certain buildings like palaces
and museums.
The second, is “lay”
criticism, which is concerned with layman’s
experience of buildings they have seen or
occupied and also, the act of laymen as
clients upon design.
The third, is
“professional” criticism, which is concerned
with criticism made by architects for
architects, whether they criticized drawing,
as in the case of competitions or finished
buildings. Here Collins indicated the futility
of assessing buildings in environmental
terms without the knowledge and
experience of the critic with the building
environment. Bonta (1980 a), emphasized
this view when he recorded the evaluation
of the historian Pevsner and the reaction of
the English critic Broadbent to the Leicester
Engineering Building(8). The former as an
outsider critic argued that the building is a
functional one, whilst the latter as a user of
the building disputed the former judgment.
It is for this reason, one may argue, that
critics should avoid drawing or camera
criticism. The final type is “self-criticism”
which is concerned with evaluation of the
creative processes of the human mind and
that applied to architectural methods.
Finally, one also may introduce a third
categorization, which includes three
abstract types. Firstly, camera criticism,
which introduced by Frampton (1975) and
Tafuri (1980), where critic operates
through drawings, pictures and models, as
indicated earlier by Collins. Secondly,
“authorative” criticism, in which the term
applies, according to Collins (1971 a), to the
principles of criticism that operates as
guidance assumptions and means of
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judgment to architectural work. Thirdly
and lastly, “educational” criticism which is
exercised by architectural tutors in schools
of architecture. It combines all types of
criticism and knowledge of architecture at
the tutors’ disposal through the course of
teaching.
Having gone so far as to highlight the
notion of criticism and emphasize its role in
architecture as a means of interpretation
and refinement of knowledge about
architecture, the following discussion will
be devoted to the notion of history.
History
Ever since awareness of history began,
among architects, in the middle of the
eighteenth century (in the Western world),
according to Allsopp (1970), Collins
(1971b) and Watkins (1978), a dispute
started about its interpretation, task and
purpose. In the following discussion an
attempt will be made to highlight the notion
of history, its disputed aspects and its role
in architectural interpretation.
History, according to Collingwood
(1976), “is a special form of thought”, a kind
of research, quest or inquiry about events
or things which we do not know and
attempt to discover them; via adopting a
scientific technique of asking questions and
attempting to answer them in order to find,
extract or
establish evidence
for
interpretation from the actions of human
beings that have been done in the past. This
in turn offers us self-knowledge and may
constitute our experience. Therefore, the
value of history, according to Collingwood,
is an educational one, in the sense of
inducing knowledge from man’s past
experience and self-consciousness through
understanding the said knowledge. Yet
Collingwood’s interpretation is a general
one and seems to offer general
understanding to the nature, object and
value of history, which may help and ease
the cause of this paper. But the following
discussion will be devoted to architectural
history.
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Architectural history
and its interpretation
Architectural history began in the
Western world, as indicated earlier in the
middle of the eighteenth century, where
Stuart(9) and Revett recorded the ruins of
Athens and Soufflot(10) categorized the
classical revival in French architecture. All
historical writings at that stage, according
to Collins (1971b), were concerned with
description of architectural form depiction
of its features and surveying of its technical
achievements.
This sequence of description and
discoveries together with the notion of
“historical periodicity” (11) led to the
categorization and interpretation of
architecture into styles (the label of style
will be highlighted later in this paper), like
the Baroque(12) and Rococo(13) styles. Such
discoveries and interpretations, in their
turn, tempted architectural historians,
according to Collins (1971b), to become
theorists, which was, in my view a turn
event in architectural interpretation, where
I shall be demonstrating later in the concept
theory.
A third interpretation, according to
Collins (1971b), was the revival of
architectural styles which implied two
tendencies: one sought the ideals of
particular styles (Greek or Roman), whilst
the other considered all styles of equal
value. It was from the latter tendency that a
fourth interpretation namely eclecticism,
partly influenced. However, the French
philosopher Victor Cousin introduced the
label of eclecticism, according to Collins
(1971b), to philosophy. Where Cousin
argued that eclecticism was a composite
system of thought consisting of various
selected views from different intellectual
disciplines. Yet Collins argued that
eclecticism was a consequence of both
Cousin’s philosophy and equality of styles’
value, which gave way to a new trend in
architectural practice that based upon the
amalgamation of selected “tectonic”
elements from different styles. It was an
endeavor, according to Collins, “to find a
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way out of the impasse of stylistic copying”.
Eclecticism in its turn gave way to modern
architecture as will be discussed in a
moment.
The point at issue, therefore, is that two
“conflicting schools”: “Revivalist” and “antiRevivalists”,
were
constituting
the
interpretation of history of architecture and
paradoxically both sprang from the same
attitude
towards
history,
Collins
(1971b:133):
“The Revivalists were dominated by their
awareness of the legacy of history. [Whilst]
the anti-Revivalists were dominated by
their awareness of the evolutionary nature
of history.”
The former were concerned with
reinterpreting styles’ idioms in modern
terms whilst the latter were concerned with
“language” rather than themes. Thus far,
discussion highlighted four different
architectural interpretations of history,
each of which initiated its own
interpretation within the knowledge,
awareness and consciousness valid at the
time. Unlike modern architecture that
exceeds those limits and endeavors towards
new limits. In so doing the following
discussion will be devoted to review
Watkins’ historical interpretation.
Watkins (1978), viewed three “persistent”
interpretations to architectural history:
firstly, one of a “religious sociological and
political tendency”; secondly, the “spirit of
the age” or “Zeitgeist”; thirdly, the “rational
or technological” tendency.
The first one was obsessed by the belief that
architecture should express the social
order, moral and philosophy of societies
and viewed architecture as an instrument
for achievements of social policy. Whilst
the spirit of the age (Zeitgeist) - which was
introduced by Hegel conveyed and applied
to architecture, according to Watkins
(1978) and Scruton (1979), by the art
historian Wolfflin, demonstrated and
emphasized by Giedion (1978) interpreted
by Watkins (1978:7):
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“... Zeitgeist-inspired belief that human
nature has changed radically that a new
man has been born who either must learn
to express himself in a radically new way
which is
externally
dictated
by
economic and political conditions, or must
himself be changed radically in order to
conform to these new conditions.”
Giedion (1978) demonstrated the
influence of the Zeitgeist upon, architecture.
He indicated that historical philosophy of
the modern movement was based upon a
conscious abandonment of historical styles.
Consequently, architecture should be
devoted
to
deal
rationally
with
contemporary
social
and
technical
problems.
Such a view that close, if not ties, the
Zeitgeist with the rational and technological
(functionalism) approach, which is the third
interpretation of Watkins (1978).
He
indicated that functionalism, also, escaped
from historical ties and architecture should
be the “natural outcome of a rational
intellectual discipline” applied to the
solutions of measurable practical or
technological problems. Therefore, the
Zeitgeist and functionalism are two faces to
the same coin; both appear to share the
same view towards history; both challenged
and accepted the risks of rupture with past
architecture and both were aspects of
modern architecture.
Such challenge demonstrated by Giedion
(1978), Space Time And Architecture where
he regarded past (history) as an “integral
part of existence”; “absolute points of
reference” or/and “a useful dictionary” for
selecting forms as in the case of the
nineteenth
century
architecture
(eclecticism).
Unlike modern architecture which was
based upon the concept of “fitness for
purpose” as a criterion which has no
precedent use and it took its power from a
moral demand. In a similar way Gropius
(1976), The New Architecture And The
Bauhaus, argued that the new architecture
(modern architecture) was based upon an
anti-traditional obsession. As a founder-
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practicing architect Gropius (1956), The
Scope Of Total Architecture, demonstrated
the application of this historical attitude to
architecture by emphasizing that past
architecture maintained no place for
“original” and “creative” practices which is
what modern architecture endeavors to
achieve. Yet modern architecture should
adopt a new historical attitude.
But such anti-historical attitudes that
endeavor to suppress past experience in
favor of originality and creativity had
brought a dispute to architecture. For
instance, Allsopp (1970), argued that
history offers a sense of direction and
without this sense architecture “cannot be
successfully practiced”. In a similar manner
Collins (1971a) argued that history is the
source of precedence, discloses “truths” and
highlights “higher” truths. These truths are
the “only” guide of making architectural
judgment. Therefore, he concluded that the
Zeitgeist through its break with history is
incapable of making a “reliable” judgment.
According to an ideological ground, Tafuri
(1980), indicated that modern architecture
in its denial to history has discovered and
created its own history. Consequently he
disputed its attitude which based upon
“looking for” (14) (original and creative
work) rather than “finding” (traditional
work), despite the fact that Tafuri argued
that “history cannot offer solutions”.
A final view based upon artistic belief
was put forward by Watkins (1978). He
argued that architectural ideology couldn’t
replace history nor is it capable of escape
architecture from “involvement with imagemaking”. Therefore, Watkins argued that
modern architecture adopts an image that
closes it from Marxist ideology.
In the sequence of events opposers of
the historical attitude of modern movement
(where they are more than this paper has a
place to enumerate) have demonstrated its:
“failure”, Brolin (1976); “crises”, McEwen
(1974); “fiasco”, Blake (1977) and “death”,
Jencks (1977a). As a result of this debate a
switch to other alternatives took and is
taking place through approaches like New
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Brutalism, Post-Modern, The New York Five
and Deconstruction.
In fact, these
alternatives were coined by historians,
critics and architects like Banham (1966),
Jencks (1977a) and Eisenman (1976);
anticipated and suggested established
approaches and “rules” for judgments
before each approach (beginning) tested
itself through its historical process, as will
be highlighted later in the concept
beginning.
Having so far reviewed the historical
interpretations of the antiquity, revivalists,
anti-revivalists,
eclecticism,
religious,
Zeitgeist, functionalism (rational and
technological) and modern architecture, the
following discussion will be devoted to
highlight the nature and purpose of history.
Nature of history
As indicated earlier that the nature of
history is inquiry, therefore in each of the
previous interpretations, inquiry has been
demonstrated in different techniques. For
instance, evaluation of form - depiction of
its features and description to its
construction as indicated earlier - was the
first technique to be used. The nature of
this technique was inquiry about aesthetic
and technical achievements and its purpose
was to extract a valid body of values and
roles, Collins (1971 b). Such a technique
proceeded in the same manner until the
French architect and historian J. D. Leroy,
distinguished
between
history
of
architecture and theory of architecture.
Where Leroy according to Collins (1971b),
was the first to introduce the concept
theory to architecture, consequently, a split
in the profession between historians and
architects also occurred, Pevsner (1961).
The former is concerned according to
Collins (1971b), with architecture as an end
product, whilst the latter is concerned with
architecture as “philosophical problems.”
More to the point, Gropius (1956),
emphasized such a split, he argued that the
task of historian is rediscovery of the past,
whilst, that of the architect is to create a
need “order.” As a result of this split,
together with the awareness of history,
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according to Allsopp (1970) and Collins
(1971b), the scope of originality increased
and as a consequence the purposes of
historical studies had also changed. For
instance, historians like Moholy-Nagy
(1976), Allsopp (1970) and the architect
Gropius (1956), argued that historical
studies creates a kind of “acute selfconsciousness” on the one hand and offers
knowledge about architecture on the other.
This knowledge was partly attained from
the concept of “precedence”, where
architectural precedence, according to
Collins (1971a), serves to illustrate
principles. And partly from Allsopp (1970),
he argued that historical studies participate
in “giving form to unorganized experience.”
But historians like Tafuri (1980), argued for
a more ideological purpose, therefore
historical studies should be devoted to free
the meaning of architecture from its limited
functional one and to suppress the value of
architectural precedence.
Themes of historical studies
Nevertheless, despite the Marxist
interpretation, it seems that all historical
studies endeavor to offer knowledge about
architecture.
However, contemporary
historical studies appear to be operated in
three different themes: firstly, ideological as
in the case of Marxist historians like Tafuri
(1980). Secondly, artistic and classical
interpretations, as the case of Watkins
(1978), Benham (1966) and Jencks (1977 a
& b). And thirdly, philosophical as the
studies of Allsopp (1970) and Collins (197l
b).
However, in the course of discussion it
has been emphasized that whenever
objectives
were
measured
against
established historical interpretation, a
change in focus occurred, a new
interpretation introduced and all this
process has been manipulated by criticism.
The point at issue, here, is that criticism and
history are inseparable. Thus the notion of
history should not misinterpreted in
architecture as to refer only to classical
architecture. It should operate in a more
wider sense as I tried to demonstrate in the
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course of the previous discussions. In fact it
is the endeavor of this paper to free the
notion history from the abuse use and
limited interpretation and to consider it as a
record for the conceptual world of
architecture and source for disseminating
knowledge about architecture. Where in the
following discussion I shall be highlighting
another source of knowledge namely the
notion theory.
Theory
Two
sources
of
architectural
interpretation have been discussed,
criticism and history where both are
concerned with analysis and inquiry into
causes
undertaken
to
formulate
architectural thought. A third source is
theory of architecture; the following
discussions will be devoted to highlight the
sequence
that
characterizes
its
interpretation, development, status and
types.
Williams (1980), in his general
interpretation to the notion theory,
identified it as “a scheme of ideas which
explains practice.”
He indicated that
“theory is always an active interrelation
between explanation and things happening
or made to happen in controlled
conditions.” In this sense theory is a means
of explaining, observing and making
practice.
Therefore, theory requires
remaining open to objections in order to
proceed as a theory and not to be ceased
and become a “law”, Oakley (1970) and
Williams (1980).
To
delimit
this
discussion
to
architectural theory, one find, as has
already been indicated, that the French
architect J. D. Leroy, was the first to
introduce the notion theory to architectural
thought. It has also been indicated that one
of the purposes of historical studies was to
extract aesthetic values and technical rules
or a valid body of principles. Therefore,
historical studies were devoted to illustrate
principles that may serve to establish
theory/ies of architecture.
Nevertheless Oakley (1970), argued that
the notion of a theory is a “practical
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necessity if a body of knowledge is to pass
beyond the natural history stage of
recording and classifying.” But he
emphasized that any theory of architectural
design is work as a “semantic” rather than a
“scientific” one. Such a theory that is
concerned with “development, experience,
meaning, direction, purpose, assessment
and evaluation”; and these terms are “nonscientific.” Therefore, theory of architecture
operates as guidance assumptions to the
work of architecture rather than a fixed
formula as in sciences’ theories. In the
historical sense theory is concerned,
according to Collins (1971b), with the way
people actually build in the present.
Therefore, theory is an active contemporary
notion. On this view, it requires to be
flexible in order to comprise the
contributions of concern architects, critics,
artists, scientists and perhaps historians.
Such contribution appears in the work
of Scruton (1979) and Bonta (1980 a); the
former indicated that architectural theory
developed to formulate the maxims rules
and precepts which govern or ought to
govern practice; it also aims to solve
problems and pre-empt solutions. Whilst
the latter argued that theory can change
practice, either by replacing previous
theories or by developing “quasi-theories.”
Thus both emphasized that theory and
practice are interrelated. A similar view has
been indicated by Norberg-Schulz (1967),
where he argued that past theories were
theories of means and the end were left to
architects. On these views he maintains the
need for theory with two aspects: external
to deal with the task and internal which
studies the means. Finally, Gropius (1976),
indicated that theory is the “impersonal
cumulative experience of successive
generations” therefore, it is not a “readymade” formula to guide practice, nor should
it be instrumented as a preoccupation
means against creativity and originality.

Creativity and originality
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Creativity, according to 0akely (1970),
Moholy-Nagy (1976) and Benett (1977), is
the stage of exceeding the ultimate
solutions to a new one and originality
means
uniqueness,
inimitability
or
eccentricity. Benett argued that being
original means being different and original
practice is not necessarily a creative one.
On this view, creativity and originality may
exceed the limits or discontinues, altogether
with valid theory/ies.
If the former
occurred, theory may develop in a
progressive manner according to Gropius,
or it may lead to establish a quasi-theory
according to Bonta (1980a). But if the latter
occurred, that means a new beginning is
underway and its endeavor, in my view,
cannot be appropriately tested or judged
until its formative stage is established, as
will be discussed in the concept beginning,
later in this paper.
However, having highlighted the notion
theory and demonstrated its interrelation
with practice, the following discussion will
be devoted to highlight its status and types.
Status and types of theories
In so doing one finds that the notion of
theory of architecture is a disputed one
because it is a semantic one and consists of
many theories of sciences and intellectual
disciplines. Therefore, its status is an
amalgam of the statuses of the many
theories (of physical sciences, applied
science human sciences and art) that
constitute it, Oakley (1970). These statuses,
Oakley argued, are varied from a wide
measure of agreement in the theories of
sciences to a disputed descriptive theories
in human sciences and art, which “never
reach agreed statuses”. On this view,
theories of architecture cannot maintain
definite agreed status. Consequently, it
comprises in its life of discipline, according
to Oakley, four basic types:
1- explanatory theories
2- basic concepts
3- generalization and
4- schemes of classification
1-Explanatory theories, as indicated
earlier, are mainly historically oriented,
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they seek to explain why and how certain
architecture arrived into its established
custom. These types of theories contribute
towards the creation of knowledge about
architecture and self-consciousness among
architects.
2-The basic concepts are a body of ideas
where “we” interpret our experience or use
to demonstrate precedent concepts like the
“rural home” or the “urban dwelling.”
Concepts
that
demonstrate
certain
“happenings” and phenomena serve as brief
descriptions to the phenomena involved
and may help theorists and architects to
organize new concepts. Basic concepts are
what this paper is attempted to do so far, by
defining and refining specific notions and
concepts.
3-Generalization theories spring from the
use of notions and concepts without
distinctions, such as the phenomenon of
“flat roofs” are found in the Mediterranean
regions and “pitched roofs” are found in
regions of moderate to high rainfall.
4-The schemes of classification theories
are based upon “philosophies attitudes,
concepts and needs.”
Classification is
meant to help to organize bodies of data,
which enables and facilitates one to find his
way through knowledge.
Oakley
emphasized that no classification system is
perfect, but he maintains the need to
organize anybody of ideas in different ways
aiming to arrive at “new truths.” For
instance, structural system is one of these
classifications, which enables architects to
select the appropriate structure for their
design.
However, in the course of discussions,
one may conclude that the notion of theory
was partly a consequence of historical
studies and partly of an intellectual need. It
has no specific status but is capable of
development and progress. Yet one should
bear in mind that the status of theory is not
a fixed formula, it rather an open organized
body of ideas that work as a guidance
assumption to the work of architecture.
Therefore, it may be substituted with other
original thought and practice; if that
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happens, then, a new beginning ought to
take place in architecture and that is the
subject matter of the following discussions.
Beginning
Having gone so far as to interpret
criticism history and theory, I shall take the
time here to highlight the concept beginning
and its place in architectural thought. Since
beginning is a new concept that I shall try to
introduce to architectural criticism.
Therefore, it is necessary, first to indicate
and highlight its origin, interpretation,
status and establishment.
As indicated earlier architectural
criticism is almost always influenced by
literary criticism. The concept beginning
coined and used to serve literature and arts
criticism, according to Said (1978),
Beginnings Intention And Method, where he
devoted all the book to highlight the
concept beginning.
He indicated that
beginnings are something one “does” and
something one “thinks” about. He argued
that the two sometimes go together;
consequently they are connected when
“language is being used.”
Such particular vocabulary, Said
indicated, employed terms like: “beginning
and starting out, origins and originality,
initiation,
inauguration,
revolution,
authority, point of departure, radicalism” when a beginning is being outlined or
indicated. Therefore, Said indicated that
thinking about beginning is tied to initiating
a beginning, he argued that beginning is not
only “a kind of action, but it is also a frame
of mind, a type of work, an attitude and a
consciousness.”
Beginning, Said
indicated, is not always evident; it is
basically an activity which “ultimately
implies return and repetition rather than
simple linear accomplishment.” Thus
beginning
and “beginning-again” as
activities are making or producing
difference. For although a beginning in its
beginning establishes relationships with
works already existing, but relationships
according to Said’s of either continuity or
discontinuity or a “mixture” of both, Said
(1978:5) indicated:
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“...the concept beginning designates a
moment in time, a place, a principle, or an
action ... thus the concept beginning is
associated in each case with an idea of
precedence and/or priority. Finally most
important, in each case a beginning is
designated in order to indicate clarify, or
define a later time, place or action. In
short, the designation of a beginning
generally involves also the designation of
a consequent intention ... the beginning is
the first point (in time, space, or action)
of an accomplishment or process that has
duration and meaning. The beginning, then,
is the first step in the intentional
production of meaning[my underlining].”
The previous interpretation indicates
and gives rise to different concepts. I shall
try to show how these concepts existed and
implied in architecture, after highlighting its
aspects.
Beginning as an idea, according to Said,
“is a creative and a critical activity”; it has
an active meaning, unlike origin that has a
“passive” one. It seems that it is for this
reason that Said places origin before
beginning and considers the former as a
latent state from which the beginning of
action takes place and moves forward, thus
origin serves, according to Said as a
“condition of state” that permits beginning.
Therefore, beginning (as the first point in a
given continuity together with its initiated
course of discontinuity with established
courses) is an undergoing process or a
problem to be studied which needs time to
be established, so it is “more a structure
than a history.” In other words the concept
beginning serves to coin and create
principles, this is not paradoxical with
precedence which serves to illustrate
principles, as indicated earlier. Because
beginning in its both aspects intentional and
“circumstantial” has the desire and will to
accept the risks of rupture with established
courses, therefore, it is a project underway;
whilst precedence is, already, an established
course. Said argued that once beginning
made the “focus of attention” and occupies
the “foreground is no longer beginning” but
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it has the status of actuality similar as
precedence.
As a result of this, Said
distinguished between “thought that is
beginning (established courses) and
thought about beginning that is between the
status of subject and object.”
Kinds of beginning
Finally, Said indicated two kinds of
beginnings: “transitive and temporal” one,
which anticipates, implies or implicates the
end and expected continuity, which
occurred when the search for it “pursued
within moral and imaginative framework.”
The other kind is “intransitive and
conceptual” one, which has no object but
retains for the beginning its identity as a
radical starting point which occurred when
the search is modest and less urgent. The
two kinds of beginnings, according to Said,
entail two styles of thought and of
imagination: one projective and descriptive,
the other tautological and endless by selfmimetic. Similar conclusion has, already,
been indicated earlier in this study,
therefore, one may conclude that beginning
and criticism are interrelated and the
former is a means for generating the latter.
I have so far tried to view the status of
the concept beginning, as a starting point
and as an idea, which entails a formative
process that projects or endeavors to
project an end. And how this concept
propagates two tendencies of thought, as
already indicated earlier, in criticism and
history. In much the same way, the
following discussion will be devoted to
highlight the place of the concept beginning
in architecture.
Beginning in architecture.
In what setting? and by what
instruments architectural beginnings are
formed? and what ends such beginning
project? In the previous discussion,
different historical interpretation of
architecture has already been indicated
each of which one may view it as a new
beginning that projects a style as an end.
Since modern architecture was the only
approach that challenged the continuity of
past architectural thought and practices as

Third Year – Issue (10)

Studies

already indicated. Therefore, one may
interpret it as a conscious intentional
beginning that accepts the risks and rupture
with history or past architecture which
endeavors as a “new architecture”
(beginning) to designate its place in time
and independent identity outside the
stylistic interpretation, Gropius (1976). But
it seems necessary, first, to point out the
place of the concept beginning in
architectural thought.
Beginning has been introduced to
architecture in different terms.
For
instance, Wolfflin (1968), Principles of
Architectural History, attempted in his book
to find a starting point in architecture;
Giedion (1964), The Eternal Present, The
Beginning Of Architecture, indicated a
starting point to architecture when he
considered Mesopotamia is the birthplace of
architecture. In a quick survey to the
bibliography of this paper one finds many
titles with the prefix “New” or “Neo”, which
indicates a starting point. Other titles like:
Crises In Architecture, Failure Of Modern
Architecture; “Death” of and “Retreat” from
modern architecture; “Post” and “Late”
modern architecture maintain the need for
a new beginning. Nevertheless, a more
conscious interpretation to the concept
beginning appears to have its place in
architecture. For instance, the American
architect Louis Kahn argued that “it is good
for the mind to go back to the beginning
because the beginning of any established
activity of man is its most wonderful
moment.” (15) Such argument may appear
modest but demonstrates and maintains
consciousness of the concept beginning.
Another conscious and
imaginative
interpretation demonstrated by Scully
(1975), he argued that historians in their
attempt to define the beginning of modern
architecture, should return back in time
until they reach a chronological point in
which the image of architecture no longer
bears a modern world image.
Such
interpretation indicates conditions and
aspects of the concept beginning. In a
Hegelian dialectic(16), Bonta (1980 a)
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considered beginning as a reinterpretation
of architecture and argued that for such
reinterpretation to occur it would have to
consider a valid interpretation, then to
ignore it, then challenge it. As a result of this
process a work “departs” from an
established one, “a change in focus [and] a
switch to a new area of interest” ought to
take place. Consequently, a collective effort
needs to be maintained in order to form,
establish and constitute a new course in
architectural thought and practice.
Therefore a new beginning in
architecture is not a modest personal choice
- like the views of Venturi (1977) and the
interpretation of Post-Modern, Jencks
(1977a) so much so the interpretation of
Deconstruction, Eisenman (1988) - but
perhaps a cultural necessity which stems
and performs within a moral framework.
Gropius (1956) and Le Corbusier (1960)
argued that modern architecture initiated a
new beginning. The former in his book, The
New Architecture And The Bauhaus,
indicated a “breach” with past architecture
in favor of “honesty of thought and feeling.”
In achieving this, Gropius (1956) indicated
that “a new scope for architecture had to be
outlined.” Consequently, he argued that a
modest individual architect cannot achieve
such an attempt, but he maintained the
need for the contribution of a well-trained
generation of architects that would
contribute, creatively, according to moral
basis and social commitments. Gropius
(1961), demonstrated his contribution to
the concept beginning by indicating that “at
the beginning of our movement [modern
architecture] stood an idea”,
not
preoccupation of certain forms. In a similar
way Le Corbusier (1960), Towards A New
Architecture, interpreted the beginning of
modern architecture as a revolution. He
argued that for such a revolution to take
place it must challenge the continuity of the
past (history). Consequently, he indicated
that such a challenge was underway and
“architecture today [1923] is no longer
conscious of its own beginnings.” Both were

Third Year – Issue (10)

Studies

consciously endeavored to arrive into an
anti-stylistic end.
Having
highlighted
the
concept
beginning and indicating its role and place
in the practice and interpretation of
architecture, in the following discussion, I
shall be highlighting the concept approach
but after highlighting the label style.
Style
As indicated earlier that the division of
architecture into styles was a result of the
periodicity of history. But the term style
according to Collins (1971 b), originated in
literary studies; it meant or referred to a
specific “feature of literary composition
which belongs to the form and expression
rather than to the substance of the thought
or matter expressed.” He also indicated that
architecture was practiced, before the
awareness of history, as a straightforward
matter and relied upon established
“principles”,
whereby
architects
imagination should be maintained within
the limits of acknowledged rules (styles).
Moholy-Nagy (1976), also indicated a
similar attitude, she argued that architects
of the past were unchallenged nor confused
(like today’s architects) with technology,
economy and “cultural aesthetic values.”
Therefore, one may conclude that style,
originality and creativity were in-conflict.
Such conflict led to the beginning of modern
architecture.
Ever since this conflict occurred(17)
advocates of the new beginning were faced
with a dilemma as to whether they interpret
its end product in accordance with stylistic
establishment or outside such one. Those in
favor of stylistic interpretation, Hitchcock
and Johnson (1966), The International Style,
argued that although modern architecture
suppressed the “prestige of the styles, but it
did not remove the implication that there
was a possibility of choice between one
aesthetic conception of design and another.”
They argued that style has developed from a
fixed mould to a frame of potential growth.
Consequently,
it
reciprocates
“new
principles” such as “volume”, “regularity”
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and “order” as alternatives to “mass”,
“symmetry” and “rhythm.”
The others argued, together with
founders(18) of the new beginning, that the
limited scopes and acknowledged rules of
style stifle rather than stimulate creativity
and bear limited consciousness. Therefore,
they introduced two labels: namely school
and movement to clarify and define their
conscious beginning, Gropius (1956, 1961,
1976), Le Corbusier (1960) and Giedion
(1978), as I shall be reviewing after
indicating definitions of style.
Types of definitions
In so doing one is caught between two
types of definitions, what one may call
explanatory and the other conceptual. The
former seems to be prone to indicate the
process of working within a style, whilst the
latter attempts to emphasize the meaning of
style. The former appears to be adopted by
founders and advocates of modern
architecture. For instance, Le Corbusier
(1960) has defined style on one occasion as
a “lie” and on another as “the unity of
principles animating all the work of an
epoch.” In a similar manner Gropius (1956)
indicated that “a style is a successive
repetition of an expression which has
become settled already on a common
denominator for a whole period.” Giedion
(1978) argued that style is a formalistic
approach. Finally, Wolfflin (1950), argued
that the style of closed composition is an
architectural one.
The conceptual definition appears to be
the corpus of art historians rather than both
architects and architectural historians. For
instance, Coomaraswamy (1956), indicated
that the artist is innocent from the
sequences of styles. Yet “styles are the
accident and by no means the essence of
art.” Scruton (1979), argued that style is
“the natural crystallization of aesthetic
endeavors”; it serves to grasp meaning that
suggested to the aesthetic understanding of
style’s characteristics. Another approach to
the interpretation and definition of style
was put forward by Pevsner (1975), he
attempted to detach the term style from its
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traditional meaning as indicated earlier and
argued that contemporary style “must” be
inclusive.
Norberg Schulz (1967) and
Jencks (1980 a) interpreted similar views.
Nevertheless, as indicated earlier a
consequence of stylistic interpretation led
to substitute the label of style with new
terms such as: school and movement in
order to label the endeavor end of the new
beginning. For although none of the two
terms has been directly interpreted like the
label style or the concept beginning. But
indirectly as in the attempts of introducing
the phrase “international style” and the
concept “approach” to substitute the term
style. However the following discussions
will be devoted to the concept approach.
Approach
The use of the adjective international,
perhaps, meant to widen the limited scope
of traditional style/s as indicated by
Hitchcock and Johnson (1966). Whilst the
literal meaning of the term approach as a
proposal appears to be less formal than any
of the terms that have been so far
interpreted. It is for this reason, perhaps,
that the term approach is used
indiscriminately to interpret and cover
individual practice, as well as established
ones. For instance, a series of articles had
been published in the RIBA Journal (1967),
under the rubric “Architects Approach To
Architecture”,
emphasized
individuals
contributions to architecture.
Gropius
(1956), highlighted the established aspect
of the concept approach, when he indicated
that the endeavors of the Bauhaus(19) were
to find “a new approach.” Therefore, the
term approach does not reveal a formal
architectural characteristics or practice; nor
does limited to a specific architectural
discipline or interpretation. It is, in my
view, a wide concept, neutral in its meaning,
perhaps, like beginning and not just a
specific label like school, which I shall be
interpreting, in the following discussion.
School
The term school used in architectural
interpretation in its abstract meaning as it
has already been used and is used in many
Historical Kan Periodical

other intellectual disciplines like literature,
psychology and philosophy. Despite the
wide range use of this term outside the
architectural realm, but there has been no
direct or specific interpretation to its
concept, except short definitions in
dictionaries and encyclopedias. In which
the term appears to have wide usage in
painting and philosophy. According to the
many dictionaries I consulted, the term
school applied to a body of intellectuals
who share the belief in a system of views,
principles and methods or are actuated by
the same spirit and opinions, like the
“Scotch school of philosophy.” Baldwin
(1902), Dictionary Of Philosophy And
Psychology, recorded two types of schools:
one that is bounded and motivated with
locality of opinion and allied by race and
geography, like the “various groups of
Greek thinkers.” (20) And the other is a more
organized group connected with personal
relationships, preoccupied by the ideas of a
recognized founder, like Plato, and devoted
to elaborate and defend these ideas. In
much the same way, The Penguin Dictionary
of Art And Artists, indicated that the term
school applied to the collective work of
artists of a province or nation at some
particular time like the “Italian school of
painting.” The term, according to the same
dictionary, bears more sense when it is
applied to a smaller territory. Consequently
the term will be easily defined if it is
referred to a painter rather than a place,
The Dictionary indicated that the National
Gallery Catalogues(21), suggested “that
school is best reserved for a geographical
designation, while style of ... should be used
to indicate the relationship to a particular
painter.” The point at issue, therefore, is
that the term school is, perhaps, wider than
style. Such interpretation appears to imply
the endeavor of modern architecture,
despite the unconscious use of the term by
historians Jencks (1980 a), but Gropius
(1956), attempts to bring to bear a specific
interpretation. He indicated that modern
architecture includes different schools of
design and each of which has its own
representative. For although Gropius did
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not nominate these schools, nor did he
nominate their representatives but his
analysis seems to offer a conscious place to
the term school within architectural
thought. Yet according to Gropius, each new
approach to modern design (architecture) is
a school, consequently, the Bauhaus was a
school in both senses, as a professional
institution and as an intellectual discipline.
On this view, school is a label that covers
specific contributions to architectural
thought and practice initiates and reflects
consciousness within the architectural
realm.
But in trying to unify the
contribution of schools of design under an
inclusive
label
that
bears
wide
consciousness, one is introduced to the
label movement that I shall be highlighting
in the following discussions.
Movement
Similarly as school, the term movement
covers the course of actions and endeavors
of many intellectual disciplines like music
and painting. It has been defined, according
to the many dictionaries I consulted, as a
course or series of actions and endeavors
on the part of a body of persons tending
more or less continuously towards some
special end. In philosophy, movement is
interpreted as the process or course of
thought in reasoning.
In painting
movement is the quality of suggesting that
the objects represented are moving. In
architecture Murray (1980), A New English
Dictionary Of Historical Principles, went on
to define movement as the “harmonious
variety in the lines and ornamentation of a
building; freedom alike from monotony and
incongruity.” The point at issue, here, is not
as to whether one is to agree or not with
this interpretation, but the fact that
architecture is for the first time, categorized
in a dictionary, side by side, with other
intellectual disciplines and outside stylistic
interpretation.
Gropius (1956) indicated that the
endeavor of the Bauhaus was not to create a
new style but a “movement” that “promotes
a creative state of mind.” He agreed that a
movement is a sequence of ideas
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continuous actions and collective efforts
that contribute towards a proposed
endeavor. It is not by any means an
obsession with specific forms and
techniques. Bonta (1980 a) emphasized
that the movement of modern architecture
was not a “mishap” but a result of
elaborated activities and collective efforts of
clarification to its endeavors. He argued that
“any” movement that tries to overlook these
principles is condemned to be “short-lived.”
Consequently, contributions to a movement
should be maintained and followers should
be encouraged to air their views rather than
be described as formalistic imitators to the
work of founders of such a movement.
Thus, the term movement, (as in the case of
modern movement - modern architecture)
applies to a variety of approaches of
architecture that contribute almost, to the
same endeavor each in its own way. It is
similar as in the case of the Bauhaus,
organic(22) architecture and functionalism,
so to speak, that modern movement is an
inclusive one that includes different schools
of design. Thus a movement as a label bears
and reflects more consciousness than any of
the preceding notions, concepts and labels.
Finally, in the course of discussions in this
paper I tried to show that architectural key
terms are vital part of the conscious process
of
architectural
interpretation.
I
emphasized the need for appropriate
employment of each notion, concept and
label in this process.
Summary and conclusion
Discussions in this paper were devoted
to clear the abuse use of key terms in
architectural interpretation. It covered the
notions: criticism, history and theory;
concepts: beginning and approach; and
labels:
style, school and movement.
Discussions also covered many topics in
architectural thought like the concepts:
precedence, generality, creativity and the
label eclecticism.
In the course of discussions an attempt
was made to define each key term, refine its
meaning, explore its role and outline its
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scope and place within architectural
interpretation.
In the beginning discussions highlighted
the notion of criticism, its literal meaning,
origin and development from the spoken
stage to the intellectual one. It proceeded to
include the two tendencies of architectural
criticism, restorative and supportive, and
indicated the teleological theme of the
former and the ideological one of the latter.
Discussions highlighted the concept of
generality together with the descriptive and
prescriptive techniques of criticism. It
recorded the types of criticism and drew the
relation between criticism and history.
Discussions concluded that the role of the
notion of criticism in architecture is a
means of interpretation and refinement of
knowledge.
The discussions that followed extended
to highlight the notion of history as a
research or inquiry that attempts to extract
self-knowledge about actions of human
beings that have been done in the past. It
reviewed the interpretation of antiquity,
revivalist ... and modern architecture.
Discussions proceeded to indicate the
explanatory role of historical studies and
emphasized its relation with criticism and
influence upon the theory of architecture, so
much so upon the concepts of creativity and
originality. Discussions developed to
highlight the purpose of historical studies in
architecture that was viewed to be as an
acute self-consciousness, knowledge about
architecture and sense of direction. It
concluded that the notion of history should
not be limited to the classical architecture,
but to operate in a wider sense as a record
for the conceptual world of architecture and
source for disseminating its knowledge.
Discussions turned to highlight the
notion of theory as a means of explaining
and doing practice; it proceeded to mark the
contrast between history and theory on the
one hand, creativity and originality on the
other hand. Discussions also highlighted its
status and types and concluded that the
status of theory is not a fixed formula it
rather an open organized body of ideas that
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work as a guidance assumption to the work
of architecture.
Discussions proceeded, to highlight the
concept beginning as the first point in time
that has duration and meaning; and
delineated the active meaning of beginning
(as a creative process) and the passive
meaning of origin. Discussions went on to
record the two kinds of beginning: the
transitive one that implicates its end and
the intransitive one as a radical starting
point. Discussions extended to indicate the
concept beginning in architecture, by
delineating the elaborated beginning of
modern architecture that challenged the
continuity of past architecture (taught and
practice) and accept the risks and rupture
with it.
Discussion then turned to highlight the
label of style its literary origin, limited
scope as a successive repetition and limited
consciousness.
The discussion that
followed centered upon the concept
approach interpreting it as a wide one that
does not reveal a formal architecture.
Discussions turned to highlight the labels
school and movement. The former was
interpreted as a group of persons who share
the same belief in any intellectual discipline,
whilst the latter was interpreted as a wide
label that included more than one school.
In conclusion discussions emphasized that
architectural interpretation is not interplay
with words as “self-appointed critics”
believed, Gropius (1956). It is rather an
elaborated conscious process, as this paper
attempt to demonstrate in the course of
discussions via emphasizing the role and
place of each notion, concept and label in
this process. Discussions concluded that
criticism is a means for refinement of
knowledge about architecture; history is a
record for the conceptual world of
architecture and source for disseminating of
knowledge about it; and theory is an open
organized body of ideas, work as guidance
assumption to the work of architecture. The
concept beginning is the first stage in any
conscious architectural process. And when
beginning occupies the foreground, it enters

Studies

its formative stage, therefore, it loses its
status (as the first point in the conscious
process)
and
endeavors
to
an
establishment.
The result of this
intellectual process may be labeled as an
approach, a school or a movement.
Finally this paper maintains the need to
clear the indiscrimination and abuse use of
the previous architectural key terms in
architectural
interpretation
via
instrumenting and employing them
appropriately on the light of their
interpretation in this paper.
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Dictionary , Oxford
University Press, U.K.
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& Psychology, Vol. 2, The Macmillan
Co.
London.
Edwards, P.(1967). The Encyclopedia Of
Philosophy, The Macmillan Co.,Vol. 5,
London.
Fleming,J. Honour, H., Pevsner, N. (1976). The
Penguin Dictionary of architecture, Penguin
Books, England.
Guralnik, D. B. (1977). Webster’s New World
Dictionary,
Collins
World
Publishing Co.
Little, W. (1934). Shorter Oxford Dictionary,
Oxford University Press, U.K.
Morris, W. (1978).The American Heritage
Dictionary Of The English Language, Houghton
Mifflin Co., Boston, USA.
Murray, A. H. (1980). A New English Dictionary
Of Historical Principles, London.
Murray,P.& L. (1979). The Penguin Dictionary
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Art
&
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Penguin
Books,
England.
Sills, D. L. (1968). International Encyclopedia Of
The
Social
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Vol.7,
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Macmillan Co., The Free Press USA.
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B. (1974). The New Encyclopedia
Britannica, Vol. 16.
Williams, R. (1980). Keywords, Fontana /
Croom Helm, Glasgow, U.K.
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2-Alexander, C., Notes On The Synthesis Of form,
(1979:36) indicated:
“In the unself-conscious culture the same
form is made over and over again; in order
to learn form- making, people need only learn
to repeat a single familiar physical pattern. In
the self-conscious culture required to deal with
problems that are either entirely new or at
best modifications of old problems. Under
these circumstances, it is not enough to copy
old physical patterns. So that people will be
able to make innovations and modifications as
required, ideas about how and why things get
their shape must be introduced. Teaching must
be based on explicit general principles of
function, rather than unmentioned and specific
principles.”
3-Said, E., Beginnings Intention And Method,
(1978:199), introduced two terms: restorative
and supportive to literature criticism as follows:
“Outside the Judeo-Christian textual traditionin the Arab-Islamic
for instance rather
different conditions prevail. One of them is
Cidjaz, a concept. Which describes the
uniqueness of the Koran as rendering all other
texts impotent by comparison. Thus since the
central text is in Arabic and since, unlike the
Gospels or even the Torah, it is given as
unitary and complete, textual traditions are
essentially supportive not restorative. All texts
are secondary to the Koran, which is inimitable.
(Note the absence of the problems of the formal
imperfections of scripture of mixed styles of
incomplete or partially transmitted texts, and
so an all of which obtain in Christian Europe
that Vico described).”
4-Hatje, G.(1975). Encyclopedia Of Modem
Architecture,
indicated
the
entry
of
functionalism:
“Functionalism. ‘Form follows function’ is the
catchphrase that spells modern architecture
to most laymen.... It grew directly out of this
credo that form must reflect function-or
‘express’ function, as architects like to say. This
was paraphrased to mean that all the different
elements in a building should be separately
‘expressed’: for example, visible in-side and
out, and separated from nonstructural wall
panels and partitions, so that the structural
frame would clearly ‘express’ its function of
holding up the floors and the roof.”
See also:
Fleming, J. (1976). The Penguin Dictionary of
architecture. Jordy, W. (1972). American
Buildings And Their Architects, Vol. 3 pp. 83-180.

Third Year – Issue (10)

Studies

Giedion, S. (1978). Space, Time And Architecture.
5-Giedion (1964:499-526) interpreted the
spatial doctrine as follows:
“Consideration of space as a material for
artistic
representation arose in the
Renaissance, the moment rationally scientific
perspective drawing made it possible to bring
space onto two-dimensional picture plane.
Although this posse consideration had the
task of submitting the reception of perspective
to a subtly intuitive refinement, it always
dealt in perspective in depth. In a University
lecture
Hans Jantzen followed
this
development through four hundred years
(1936) throughout which interest centered
upon the representation of space in painting.
But in (1890) a strong impetus arose to bring
architectural space
into
consideration.
Leading
art historians Alois Riegl (18561905), Heinrich Wolfflin (1864-1946) and
August Schmarsow (1858- 1936) began to
find the analysis of formal shapes insufficient
and too coarse. They recognized Plato’s space
as a receptacle of all becoming, to be an
essential
ingredient
of
architectural
expression.”
Consequently, Giedion categorized architectural
space conception in three stages. The first space
conception, was concerned with emphasizing
the relations between volumes and restricted
the earlier freedom of individual objects in
space. The second space conception, was
concerned with relating the symbolic of interior
space to the cosmos. The third space conception
is
concerned
with
transparency
and
dematerialization of the solid volume to allow
fluidity of space.
Giedion (1978), Space Time And Architecture,
went on to consider the previous
space
conception of the Renaissance as Euclidean
geometry and put forward a fourth dimension,
namely, Space -Time. He argued that SpaceTime achieved via extensive transparency to
allow maximum fluidity of space. As in the case
of Villa Savoi, where maximum transparency
achieved via the continuous horizontal
windows and from down and up through the
hollowed body of the villa (the ramp and the
stairway).
See: Giedion, S. (1964: 499 - 526). The Eternal
Present:The Beginning Of Architecture,
Wolfflin, H. (1950). Principles Of Art History.
(1968). Principles Of Architectural
History.
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Collins, P. (1971b: 285-93). Changing Ideals In
Modern Architecture.
6-According to The Penguin Dictionary Of Art &
Artists (1979) proportion is:
“The relation of one part to a whole or to the
other parts. In the arts it usually means a willo'-the-wisp
search
for
significant
mathematical relationships between the parts
of the human body. Such a search certainly
began in classical times evidence is in much
Greek sculpture-and the codified rules given
in Vitruvius’ Treatise on Architectural (early in
the 1st century A.D.) led to much theorizing in
the Renaissance. Leonard da Vinci and Durer
were the two artists who devoted the most
energy to these studies (There is no
excellent beauty that hath not some
strangeness in the proportion. A man cannot
tell whether Apelles or Albert Durer were the
more trifler; where of the one would make a
personage by geometrical proportions: the
other by taking the best parts out of diverse
faces to make one excellent: Bacon,‘of Beauty’).
In practice, the normal human body is about
(7or7.5) times as tall as the height of its own
head, and the total height is also roughly
equal to the width of the outstretched arms. In
IDEAL ART, therefore, its usual to make the
height equal to the full width of the arms; and
further to gain mathematical harmony by
elongating the body so that the total height
becomes (8) heads. This gives a body which can
be inscribed in squares and circles and also the
Convenient divisions so beloved of classically
minded artists - e.g. the groin becomes the exact
halt the legs can be again halved at the knees,
and so on.”
7-John Ruskin, according to The Penguin
Dictionary Of Art & Artists, (1979), was the most
influential art critic of the nineteenth century.
He also a draughtsman in architecture. The
following prose was his contribution to
architectural criticism as it was quoted in
Collins (1971b: 259), Changing Ideals In Modern
Architecture:
“A multitude of pillars and white domes,
clustered into a long low pyramid of Colored
light; a treasure heap, it seems, partly of gold,
and partly
of opal and mother-of-pearl
hollowed beneath into five great vaulted
porches, ceiled with fair mosaic, and beset
with sculpture of alabaster, clear as amber and,
delicate ivory-sculpture fantastic and involve,
of palm leaves and lilies, and grapes and
pomegranates, and birds clinging and fluttering
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among the branches, all twined together into an
endless network of buds an plumes; and in the
midst of it, the solemn form of angels sceptred
and, robed to the feet, and leaning to each
other across the gates, their figures indistinct
among the gleaming of the golden ground
through the leaves beside them, interrupted
and dim like the morning light as it faded back
among the branches of Eden, when first its
gates were angel-guarded long ago. And round
the walls of the porches there are set pillars of
variegated stones, jasper and porphyry, and
deep-green serpentine spotted with flakes of
snow, and marbles, that half refuse and half
yield to the sunshine, Cleopatra-like, “their,
bluest veins to kiss”-the shadow as it steals
back from them, revealing line after line of
azure undulation, as a receding tide leaves the
waved sand; their capitals
rich
with
interwoven tracery, rooted knots of herbage,
and drifting leaves of acanthus and vine, and
mystical signs, all beginning and ending in the
Cross and above them, in the broad
archivolts, a continuous chain of language and
of life-angels, and the signs of heaven, and
the labors of men, each in its appointed
season upon earth; and above these, another
range of glittering pinnacles, mixed with white
are edged with scarlet flowers, a confusion of
delight, amidst which the breasts of the Greek
horses are seen blazing in their breadth of
golden strength, and the St. Mark’s Lion, lifted
on a blue field covered with stars, until at last,
as if in ecstasy, the crests of the arches break
into a marble foam, and toss themselves far into
the blue sky in flashes and wreathes of
sculptured spray, as if the breakers on the Lido
shore had been frost-bound before they felt and
the sea-nymphs had inlaid them with coral and
amethyst.”
8-Leicester Engineering Building, was designed in
1964, by the English architects James Sterling
and James Gowan, for Leicester University,
England,
See: Bonta (1980a:15).
9-According to Chamber’s Encyclopedia,(1968).
Vol.13, James Stuart (1713-88), was an English
architect, who together with the architect
Revett, N. were measured and drew the
architectural remains of Athens; and their work
was published in a book, namely, Antiquities of
Athens, 1762.
1O-According to Chamber’s Encyclopedia,
(1968). Vol. 13, J. G. Saufflot (1713-80), was
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remarkable French architect and historian in
the classical revival of French architecture.
11-According to Collins (1971b: 30), Changing
Ideals In Modern Architecture, Medieval scholars
were
introduced
two
concepts
into
historiography, those are:
“... the notion of historical periods, the other
was the idea that the past and the future both
form some intelligible sequential pattern of
events. These historical periods were based on
religious foundations.... But once history was
divided into periods, these led the way to a
division of architecture into styles.”
12-Baroque style, according to The Penguin
Dictionary Of Architecture (1976), was
dominated in the seventeenth century and part
of the eighteenth century.
“It is characterized by exuberant decoration,
expansive curvaceous forms, a sense of mass, a
delight in large-scale and sweeping vistas, and
preference for spatially complex compositions.”
13-Rococo style, according to The Penguin
Dictionary of architecture, (1976), was the late
style of the Baroque It recognized from the
Baroque style by its light and colors and great
spatial complexity.
14-Tafuri, (1980: 104), quoted the Spanish
painter Picasso as follows: “I don't look for, I
find.”
15-Quoted in Collins, (1971 a: 32), Architectural
Judgment.
16-Hegel’s
dialectic
was
viewed
by
Collingwood, R. G. (1976: 118), The Idea Of
History as follows:
“... Hegel in his theory of dialectic, which
describes the way in which any concepts
stands in a necessary relation to its own
opposite, generating it at first and then negating
it, so that the way in which the concept lives
is by creating and overcoming oppositions.
But individuals things which are instance of
concepts are never related to each other by
way of opposition, only by way of distinction:
consequently the relations between them are
not dialectical and in history which is history
of individual actions and persons
and
civilizations,
there
is consequently no
dialectic, whereas Hegel’s whole philosophy
of History turns on the principle that every
historical process is a dialectical process in
which one form of life, for example Greece,
generates its own opposite, in the case Rome....”
See also: Sabin, G.H. (1973: 570-508), A History
Of Political Theory, Brydin Press, U.S.A.
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17-The remarkable advocates according to their
writings are: Giedion, Pevsner and Scully.
See: Giedion, S, (1978), Space, Time And
Architecture.
Pevsner, N. (1975), Pioneers of modem Design.
Scully, V. (1975), Modern Architecture.
18-The remarkable founders according to the
advocates are: Gropius, Le Corbusier, Mies, and
Wright.
See: Gropius, W. (1956). The Scope of Total
Architecture.
(1976). The New Architecture And
The Bauhaus.
Le Corbusier (1960). Towards A New
Architecture.(1978),
(1978 a). The City Of Tomorrow.
Wright, F. L. (1954). The Natural House.
(1974). Frank Lloyd Wright Writings
And Buildings.
Blake, P.
(1976). The Master Builders.
Hoag, E & J. (1977). Masters Of Modern
Architecture.
19-Bauhaus was a school of design, building and
craftsmanship founded 1919 in Germany by
Gropius and closed in1933. The Bauhaus played
a remarkable role in architectural practice
and thought of the 20th century. Its profound
endeavor was to unite arts and crafts and to
create a new architecture. Its original and
creative theme was a major contribution to
modern architecture. It was the first school of
architecture in the world, according to
Gropius (1956), to embody a definite
curriculum that integrated with the industrial
society at the time. Gropius was the founder
and ideologist of the Bauhaus, he published
many books as mentioned in note18.
See also: Gropius. W. & Mayer, H. (1979),
Bauhaus, 1919-1928.
20-The three leading figures of Greek thinkers
are: Socrates (469-399), Plato (429-348)
and Aristocles. The three of them were
philosophers, all their work was categorized in
the Dictionary Of Philosophy And Psychology and
The Encyclopedia of Philosophy, Vols. 1,
6 and 8.
21-The Penguin Dictionary did not indicate
which National Gallery who marked the
differences.
22-According to Hatje, (1975), Encyclopedia Of
Modern Architecture, organic architecture
interpreted and conceived in different ways.
One view claimed that the theory originated
in ancient Greek and Roman architecture and
developed during the Renaissance. Its

 ر ن ا

١١٦

Historical Kan Periodical

theme is based upon the relation between
human body and architecture. Therefore,
architecture should have natural characteristics
in its appearance similar to a natural
organism as in the work of the architects Henry
van de Velde and Erich Mendelsohn.
The other view adopted a theme based upon the
“notion of organic unity.” It argued that
building should be a unity with its
surroundings, especially with the site and the
earth on which it stands. Frank Lloyd Wright
was the spokesman of this view. He argued that
buildings should growth from inside to outside
and buildings should integrate with nature.
See also: Wright’s books in note 18
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ﺣﺐ ﻣﺘﺠﻤﺪ



أء ح

ﻜﺎﺗﺒﺔ وﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻟﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎع
اﻠﻣﺷﺮف اﻠﻔﻨﻲ ﻋﻟﻰ دورﻳﺔ ﻜﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

ٔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻠـﺔ ﺸـﻌﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻳـﺪة ﺗﺎﺧـﺬﻧﺎ ﺗﻟـﻚ اﻠﻟﻮﺣـﺔ
إﻠﻰ ﻋـﺎﻠﻢ ﺧﻔـﻲ ٔاﻘـﺮب إﻠـﻰ ﻋـﺎﻠﻢ ٔاﻻﺣـﻼم ،وﻫـﻮ
ﻤﺎ ﻳﻣﻴﺰ اﻠﻔﻦ اﻠﺮؤﻳﻮي اﻠـﺬي ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﻓﻴـﻪ اﻠﻔﻨـﺎن
ﻓ ــﻮق اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻠﻣ ــﺎدي اﻠﻣﻟﻣ ــﻮس ﻤﻗـ ـ ً
ـﺪﻤﺎ رؤى
ٔاوﺴ ــﻊ ﻠﻟ ــﻮﻋﻲ ﻤﺳ ــﺘﻣﺪة ﻤ ــﻦ ﺧﺒﺮاﺗ ــﻪ اﻠﺬاﺗﻴ ــﺔ
واﻠﺮوﺣﻴﺔ ،وﻳﻗﺎل ٔان اﻠﻔﻦ اﻠﺮؤﻳﻮي ﻫﻮ ﻃﺮﻳـﻖ
اﻠﻔﻨ ــﺎن ﻠﻟﺒﺤ ــﺚ ﻋـ ــﻦ رؤى ذاﺗﻴ ــﺔ ُﻳﻌﺒـ ـﺮ ﻋﻨﻬـ ــﺎ
ﺑﺎﺴـﺘﺨﺪام ﻠﻐــﺔ ﺑﺼــﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻨــﻪ ﻋﻟــﻰ رؤﻳــﺔ ﻤــﺎ ﻻ
ﻳ ـﺮاﻩ ﻓــﻲ اﻠﻮاﻘ ــﻊ .ﻓﻨــﺮى ﻓــﻲ ﻠﻮﺣــﺎت اﻠﻔﻨ ــﺎﻧﻴﻦ
اﻠﺮؤﻳــﻮﻳﻴﻦ ﺻــﻮرا ﻠﻣﻣ ـﺮات وﻤﺘﺎﻫــﺎت ﻏﺎﻤﻀــﺔ،
واﻧﻛﺳ ـ ــﺎرت ﺿـ ــﻮء وﻫ ـ ــﺎﻻت ﻧـ ـ ـﻮر ﻤﺘﺪاﺧﻟ ـ ــﺔ،
وﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻤﻟﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻠﺼــﺨﻮر ،وﻤﻌﺎﺑــﺪٔ ،واﻃــﻼل
وﺑﻗﺎﻳﺎ ﺣﻀﺎرات ﺴﺎدت ﺛـﻢ ﺑـﺎدت ..إﻠـﻰ ٓاﺧـﺮﻩ.
ﻜﻣـﺎ ﺗﺤــﺪدت ﻤﻮﺿ ـﻮﻋﺎت ﻠﻮﺣــﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﻠﺟﻨــﺔ
واﻠﻨ ـ ـ ــﺎر ،واﻠﻣ ـ ـ ــﻮت ،واﻠﺒﻌ ـ ـ ــﺚ ،واﻠﻣﺎﺿ ـ ـ ــﻲ
اﻠﺳﺤﻴﻖ ،واﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﺒﻌﻴـﺪ ،واﻠﻣﺨﻟﻮﻘـﺎت
ٔاﻻﺴ ــﻄﻮرﻳﺔٔ ،
واﻻﺑﻄـ ــﺎل اﻠﻗـ ــﺪاﻤﻰ ،وﻃﻗـ ــﻮس
اﻠﺳﺤﺮٔ ،
واﻻﻤﺎﻜﻦ اﻠﻐﺎﻤﻀﺔ إﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻠﻚ.
وﻤــﻦ ٔاﺸ ــﻬﺮ ﻓﻨــﺎﻧﻲ اﻠﺮؤﻳ ــﺎ اﻠﻔﻨــﺎن "ﺠ ــﺎن ﺑ ــﻮل
اﻳﻔﻴـ ــﺲ  ،"Jean-Paul Avisseوﻫ ـ ـﻮ رﺴ ــﺎم
ﻓﺮﻧﺳـﻲ ﻋﻟـﻢ ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﻨﻔﺳــﻪ ٔواﻘـﺎم ﻋـﺪة ﻤﻌــﺎرض
ﻓـﻲ اﻠﻴﺎﺑــﺎن ٔواﻤﺮﻳﻛــﺎ اﻠﺷــﻣﺎﻠﻴﺔ وﺴﻮﻳﺳـﺮا .وﻘــﺪ
ٔاﺻـ ـ ــﺒﺢ اﺴـ ـ ـ ًـﻣﺎ ﻤﻌﺮوﻓـ ـ ـ ًـﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ٔاوﺴـ ـ ــﺎط اﻠﻔ ـ ـ ــﻦ
اﻠﺘﺷ ــﻛﻴﻟﻲ اﻠﻌ ــﺎﻠﻣﻲ ﻤﻨ ــﺬ ﻋ ــﺎم  ،١٩٩٠ﺑﻌـ ــﺪ
ﻋ ــﺮض ﺑﻌ ــﺾ ٔاﻋﻣﺎﻠ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺠـ ـﺎﻠﻴﺮي ﺑﺮﻳﺳ ــﺘﻴﺞ
ﻠﻟﻔـ ــﻦ ﺑﺷـ ــﻴﻛﺎﻏﻮ .وﺗﻛـﺜ ـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻠﻮﺣﺎﺗـ ــﻪ ﺻـ ـ ـﻮر
ﻠﻨﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ،وﻃﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮر ،وورود ،وﻓﺮاﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺎت،
وﻏﺎﺑـ ــﺎت ،وﺴـ ــﺘﺎﺋﺮ ﻤﻟﻮﻧـ ــﺔٔ ،وازﻫـ ــﺎر ﻠـ ــﻮﺗﺲ،
وﺑﻟـ ـ ـﻮرات ﻜﺮﻳﺳـ ــﺘﺎل ،وﻓ ـ ــﻲ ﺑﻌـ ــﺾ ٔاﻻﺣﻴ ـ ــﺎن
ﻳﻮﻇ ـ ــﻒ ﺑﻌـ ـ ــﺾ ﺗﻗﻨﻴ ـ ــﺎت اﻠﺘﺼـ ـ ــﻮﻳﺮ اﻠﺮﻘﻣـ ـ ــﻲ
واﻠﺟـ ـﺮاﻓﻴﻛﺲ ﻓ ــﻲ رﺴ ــﻢ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﺘﻔﺎﺻـ ــﻴﻼت
و ٔاﻻﺠﺰاء داﺧﻞ ﻠﻮﺣﺎﺗﻪ.

وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻟﻮﺣ ــﺔ ﻘ ــﺪم اﻳﻔ ــﻴﺲ ﻋ ــﺎم ١٩٨٠
ﺣﺎﻠﺔ ﻤﻦ اﻠﺤﺐٔ ،اﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ "ﺣـﺐ ﻤﺘﺟﻣـﺪ"
ﺻ ـﻮر ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘــﺎة ﺗﺟﻟــﺲ وﺣﻴـﺪة ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ ﻳﺷــﺒﻪ
ٔاﻃ ـ ـ ــﻼل ﻘﻟﻌـ ـ ـ ــﺔ ﻘﺪﻳﻣـ ـ ـ ــﺔ ،ﻧﻈ ـ ـ ـ ـﺮات اﻠﻔﺘـ ـ ـ ــﺎة
اﻠﻣﺳﺘﻐﺮﻘﺔ وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ وﺠﻬﻬﺎ ﺗﻌﻄـﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋـﺎ ﻫـﻮ
ﻤ ــﺰﻳﺞ ﻤ ــﻦ اﻠﺘ ــﻮق واﻻﻧﺘﻈ ــﺎر واﻠﺤ ــﺰن .ﻓﺮﺑﻣ ــﺎ
ﺠﺎءت إﻠﻰ ﻫﺬا اﻠﻣﻛﺎن اﻠﺒـﺎرد ﻜـﻲ ﺗـﺘﻟﻣﺲ ﻓـﻲ
رﺣـﺎب اﻠﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻤـﺎ ﻳﻨﺳــﻴﻬﺎ ﻤـﺮارة ﺗﺟﺮﺑـﺔ ﺣــﺐ
ﻘ ــﺪﻳﻢ ٔاو ﻋﻼﻘ ــﺔ ﻤ ــﺎ ﻠ ــﻢ ﺗﻛـﺘﻣ ــﻞ .وﻘ ــﺪ ﺗﻛ ـ ـﻮن
اﻠﻔﺘـﺎة ﻓــﻲ اﻧﺘﻈــﺎر ﺣﺒﻴـﺐ ٔاو ﻘﺮﻳ ـﺐ ٔاﻤﻌــﻦ ﻓــﻲ
اﻠﻐﻴﺎب ﺣﺘﻰ ﻓﻗﺪ اﻠﺟﻣﻴﻊ ٔاﻻﻤﻞ ﻓـﻲ ﻋﻮدﺗـﻪ إﻻ
ﻫــﻲ ،وﻘــﺪ ﻋﺒــﺮ اﻠﻔﻨ ــﺎن ﻋــﻦ ﻫ ــﺬا ٔاﻻﻤــﻞ ﺑﺘﻟ ــﻚ
اﻠﺷ ـ ــﻣﺲ اﻠﺘـ ــﻲ اﻧﺒﺜﻗ ـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ٔاﻻﻓـ ــﻖ ﻤﺒ ـ ــﺪدة
ٔ
ٔ
ﺑﺎﺸـ ــﻌﺘﻬﺎ ﺴ ـ ــﺤﺎﺋﺐ اﻠﻴ ـ ــﺎس وﻤﻟ ـ ــﻞ اﻻﻧﺘﻈ ـ ــﺎر
وﺗﻌﻄﻲ ً
وﻋﺪا ﺑﺤﻴﺎة ﺠﺪﻳﺪة داﻓﺌﺔ.
ﺗﺷـﺘﻣﻞ اﻠﻟﻮﺣــﺔ ﻋﻟـﻰ ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻤـﻦ اﻠﺘﺒﺎﻳﻨــﺎت
ٔاﺸــﺒﻪ ﺑﺎﻠﺘﻀــﺎد ﻓــﻲ ﻠﻐﺘﻨــﺎ اﻠﺟﻣﻴﻟــﺔ ﺣــﻴﻦ ﻳﺒــﺮز
اﻠﻣﻌﻨــﻰ وﻳﻮﺿــﺤﻪ ،ﻓﺎﻠﺘﺒ ــﺎﻳﻦ ﻤ ــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻌﺼ ــﺮﻳﺔ ﻠﻟﻔﺘـ ــﺎة وﺸ ــﻛﻞ اﻠﻣﻌﺎﺑـ ــﺪ ٔ
واﻻﻋﻣـ ــﺪة
ـﺎض ﻤﻮﻏ ــﻞ ﻓــﻲ اﻠﻗ ــﺪم ،ﻳﻌﻄ ــﻲ
اﻠﺘــﻲ ﺗﺮﻤ ــﺰ ﻠﻣـ ٍ
ٔ
ﻤﻔﺎرﻘ ــﺔ ﺗـ ـﻮﺣﻲ ﺑ ــﺎن ﻤ ــﺎ ﻳﻌﺘ ــﺮي اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻤ ــﻦ
ﻤﺷ ــﺎﻋﺮ اﻠﻔﻗ ــﺪ واﻠﺤﻨ ــﻴﻦ واﻠﺤ ــﺰن وﻏﻴﺮﻫ ــﺎ ﻤ ــﻦ
ٔاﻻﺣﺎﺴﻴﺲ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ﻠﻬﺎ ﺻـﻔﺔ ٔازﻠﻴـﺔ وﺴـﺮﻤﺪﻳﺔ
ٔ
ﻻ ﺗﺘ ـ ــﺎﺛﺮ ﺑﺘﻗ ـ ــﺎدم اﻠ ـ ــﺰﻤﻦ ٔاو ﺗﻐﻴ ـ ــﺮ اﻠﻈـ ـ ــﺮوف.
وﻜــﺬﻠﻚ اﻠﺘﺒــﺎﻳﻦ ﺑــﻴﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻠﺜﻟﺟﻴ ــﺔ ذات
ّ
اﻠﺟﻮ اﻠﺒﺎرد وﻤﻼﺑﺲ اﻠﻔﺘﺎة اﻠﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﻋﺎرﻳـﺔ
اﻠﺼﺪر واﻠﻛـﺘﻔﻴﻦ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰﻳـﺎ اﻠﻄﺒﻴﻌـﺔ
اﻠﻐﺎﻤﻀـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ٔاﺧـ ــﺬت ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﻔﺘـ ــﺎة ٔاﺴـ ــﻴﺮة
اﻠـﺬﻜﺮﻳﺎت اﻠﻣﺘﺟﻣــﺪة ﻓــﻲ ﻘﻟﺒﻬـﺎ ،وﻠﻌــﻞ ﺗﺟﻣــﺪ
اﻠﻣﻛــﺎن ﺣﻮﻠﻬ ــﺎ إﺸــﺎرة إﻠــﻰ ٔان ﺗﻟــﻚ اﻠــﺬﻜﺮﻳﺎت
ﺗﺤــﻴﻂ ﺑﻬــﺎ ٔاﻳــﻦ ذﻫﺒــﺖ .وﻋﻟــﻰ ٔاي ﺣــﺎل ﻤﻬﻣــﺎ
ﻜــﺎن ﻘﺼــﺪ اﻠﻔﻨــﺎن ﻓﻗــﺪ ﻘــﺪم ﻠﻨــﺎ ﻠﻮﺣــﺔ ﺠﻣﻴﻟ ــﺔ
وﻤﻨﻈﺮ ﺸﺎﻋﺮي ﻤﺘﻨﺎﺴﻖ ٔاﻻ ﻠﻮان.
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