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 اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻣرﻛز اﻟﻣﻘرﻳزي ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

ﺷﺑﻛﺔ وﻣﻧﺗدﻳﺎت ﺣﻛﻣﺎء ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺗراث

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ أﻣرﻳﻛﺎ

ﻣﻌﻬد ﺳﻳراﻛون
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اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

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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ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻹﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي
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اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻨﻲ

ّ
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

@

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 اﻟﺘﺎﺳﻊ

 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 ﻣ ـﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧــﻼل ﺑﺤﻘــﻮق
اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﻮاﻗـﻊ وذﻛـﺮ ﻣﺼـﺪر اﻟﻤـﺎدة
.اﻟﻤﻨﺸﻮرة









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

@@ƒí‰bnÛaë@NN l…þa@NN òÌÜÛa
اﻟﻠﻐــﺔ واﻷدب ﺧﺑ ـرة ﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻟﻔﻌــﻝ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ -اﻟﺣﺿــﺎري ،وﻫــﻲ ﺗﻧــدرج ﻓــﻲ

ﺳﻳﺎق اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﺗﻣﻳﻳزﻫﺎ ﻋن اﻟﻌﻠوم اﻟﺻرﻓﺔ أو اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ .إن دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻳوﻧـﺎن ،أو

اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ،أو اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻷﻧدﻟﺳــﻲ ـ ـ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ـ ـ ﻻ ﺗﺳــﺗﻛﻣﻝ أﺳــﺑﺎﺑﻬﺎ دون د ارﺳــﺔ

اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة.

اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﺧﺑرة ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺣﺿـﺎري وﻣـﻧﺢ اﻟﺣﺿـﺎرات ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ

وﺗﻣﻳزﻫـ ـ ــﺎ .إن اﻷدب ﺻـ ـ ــﻳﻐﺔ ذات ﺣﺳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ ﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳـ ـ ــر ﻋـ ـ ــن اﻟوﺿـ ـ ــﻊ اﻟﺗـ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ
ّ

ﺑﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن ﻣﻔـردات اﻟﻔﻌـﻝ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ واﻟﺣﺿـﺎري .إن د ارﺳـﺔ
واﻟﺣﺿﺎري ،وﻫﻲ ﺗﻌﻛس ّ
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻛدوﻟﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻣداﻧﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ،أو ﻛﺣﻠﻘـﺔ ﺣﺿـﺎرﻳﺔ )ﻣﺛـﻝ

اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳــﺔ( ،أو ﻛﺗﺟرﺑــﺔ ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ـ ﻋﺳــﻛرﻳﺔ )ﻣﺛــﻝ اﻟﺣــروب اﻟﺻــﻠﻳﺑﻳﺔ( ﻻ ﺗﺗﺣﻘــق دون

اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وداﻧﺗﻲ واﻟﻌﻣﺎد اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ..إﻟﻰ آﺧرﻩ.
اﻟرﺟوع إﻟﻰ أدﺑﺎء ﻛﺄﺑﻲ ﻓراس و ّ
اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ،
اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو
ّ
ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺣذر ﻣن إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌطﻰ اﻷدﺑﻲ ﺑﻳن اﻟذات واﻟﻣوﺿوع .وﺑﺎﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ

ﻣــن اﻟﻌــﺎم إﻟــﻰ اﻟﺧــﺎص ﻧﺟــد ﻛﻳــف ﺗﺻــﻳر اﻟﻠﻐــﺔ واﻷدب ﻣــن اﻷدوات اﻟﺿــرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳــر ﻓــﻲ

ﺳوﻳﺗﻪ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،واﻷدب ﻳﻣﻧﺢ
ﻧطﺎق اﻟﺑﺣوث اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ّ
اﻟﻣؤرخ ﺣﺳﺎﺳـﻳﺔ ﺣـﺎدة ،وﺧﻳـﺎﻻً ﻧﺎﻓـذاً ﻟﺗﺟـﺎوز ظـواﻫر اﻷﺷـﻳﺎء واﻷﺣـداث واﻟﺷـﺧوص واﻟﺧﺑـرات
ﺻوب اﻟﺟوﻫر واﻟﻣﻐزى وﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ .إن ﻣﻌﺿـﻠﺔ اﻟﻛﺛﻳـرﻳن ﻣـن طﻠﺑـﺔ اﻟد ارﺳـﺎت

اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ  ،واﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻷﺳــﺎﺗذة واﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻓﻳــﻪ أﻧﻬــم ﻻ ﻳﻣﻠﻛــون أﺳــﻠوﺑﺎً ﻣﺣﻛﻣ ـﺎً ﻓــﻲ
اﻟﺗﻌﺑﻳر ،وﻻ ﻗوة ﺧﻳﺎﻝ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻐرات .إﻧﻬم ـ إذا اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻋﺑﺎرة أزواﻟد ﺷﺑﻧﻐﻠر ﻻ

ﻳزﻳدون ﻋن أن ﻳﻛوﻧوا "ﻣﻧظّﻔﻲ أﺗرﺑﺔ أﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن".

ﻳﻠﺗﻘــﻲ اﻷدب ﻣــﻊ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻟــزﻣن وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻐطﻳــﺔ اﻣﺗداداﺗــﻪ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ،اﻟﻣﺎﺿــﻲ
واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻛﻝ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺧﺎص .وﻳﻌﺗﻣد اﻷدب  -ﺑﺄﻧواﻋﻪ -ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

@@

ﻓ ــﻲ ﻣﺳ ــﺎﺣﺎت واﺳ ــﻌﺔ ﻣ ــن أﻧﺷ ــطﺗﻪ اﻹﺑداﻋﻳ ــﺔ )ﻣ ــن ﻣﺛ ــﻝ ﻣﻠﺣﻣ ــﺔ اﻹﻟﻳ ــﺎذة وﻗﺻ ــﺎﺋد أﺑ ــﻲ ﺗﻣ ــﺎم
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إن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷدب ﻛﻣــﺎ ﻳــد ّﻝ ﻋﻠﻳــﻪ اﺳــﻣﻪ ،ﻋﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ،وﺑــﺄدوات اﻟﺑﺣــث اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ،ﺑﻌــد
اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﻲ إﻟﻳﻬﺎ .وﻳﻌد اﻷدب ﻣورداً ﺧﺻﺑﺎً ﻟﻠﺗوﺛﻳق اﻟذي ﻳﺧدم اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ
إﺿﺎﻓﺔ
ّ

مجلة المنار ،العدد )(٧٦
ذو القعدة ١٤٢٤هـ

واﻟﺑﺣﺗري  ،ورواﻳﺔ )اﻟﺣرب واﻟﺳﻼم( ﻟﺗوﻟﺳﺗوي… إﻟﻰ آﺧرﻩ.

اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﻲ .ﻛﻣﺎ
وﻳﺻوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﻳﺎع ،وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻗدرة اﻟذاﻛرة اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ّ
ـﺎء ﺣﻣﻳﻣـﺎً ﺑـﻳن اﻷدب واﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﺳـﺑب ﺗـداﺧﻝ اﻟﻣﻔـردات ﻓـﻲ
ﻳﻣﺛﻝ ﻓن اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺳﻳرة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻘ ً

وأﺧﻳ ـ اًر  ،ﻓــﺈن اﻟﻣــؤرخ اﻟﻛﺑﻳــر ﻫــو – ﺑﺎﻟﺿــرورة  -ﻟﻐــوي وأدﻳــب ﻛﺑﻳــر ﺑﻣــﺎ ﺗﻣﻧﺣــﻪ إﻳــﺎﻩ اﻟﻠﻐــﺔ

واﻷدب ﻣن أدوات ﻋﻣﻝ وﺧﻠﻔﻳﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺗﻣرﻳن ﻋﻘﻠﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ – ﺟﻣﻳﻌﺎً -ﻣن أداء ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺄﻛﺑر
ﻗــدر ﻣــن اﻹﺗﻘــﺎن واﻹﺑــداع ،وﺑﻣــﺎ ﻳﻣﻧﺣــﻪ اﻟﺑﺣــث اﻟﺟــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻣــن إﻟﻣــﺎم ﺑﻣطﺎﻟــب اﻟﺗﻌﺑﻳــر
وطراﺋق اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﺣﻘﻠﻳن.

א
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دراﺳﺎت

د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
fathyaziz7@gmail.com

ﻋﺮض ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ٔ
الــروم او البيزنطيــون  ،هــم ســكان القســم الشــرقي مــن اإلمبراطوريــة
الروماني ـ ـ ــة القديم ـ ـ ــة  ،تل ـ ـ ــك اإلمبراطوري ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي قس ـ ـ ــمها اإلمبراط ـ ـ ــور
ٔ
ثيودوسيوس االول عام  ٣٩١م بين ولديه هونوريوس الذي كان القسـم
ٔ
الغربــي مــن نصــيبه ،واركــاديوس الــذي تــولي القســم الشــرقي .ولــم يكــن
يعن ــي ب ــذلك فص ــل اإلمبراطوري ــة  ،فالعقي ــدة السياس ــية الغالب ــة تق ــول

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
فتح ــي عب ــد العزي ــز محم ــد ،اإلس ــتراتيجية والتكـتي ــك ب ــين
المسلمين والروم :الصدام المبكر -.دوريـة كـان التاريخيـة-.
العدد التاسع؛ سبتمبر  .٢٠١٠ص ١٥ – ٨
)(www.historicalkan.co.nr

ٔ
بدات الفتوحات اإلسالمية علي الجانب الرومي مبكرة عن تلك التي
دارت علي الجانب الفارسي  .وكـتب الكـثير عن تلك الفتوحات،
وخاصة في الفترة من بداية القرن الثامن ٧٠٠م إلي منتصف القرن
ٔ
العاشر ٩٥٠م  ،وهي الفترة المؤثرة للغزوات اإلسالمية  .إال ان الفترة
ٔ
ٔ
الباكرة ـ النصف االول من القرن السابع ـ هي االجدر بمزيد من الدراسة
والبحث لما تمثله من ركيزة لعمليات الفتح  ،وما تبينه من طبيعة
العالقات بين الدولة اإلسالمية الناشئة وجيرانها من الفرس والروم .
وكان الفرس في قمة نشاطهم الحربي ،في الوقت الذي عمل فيه الروم
علي إحداث تغييرات عسكرية للجيش اإلمبراطوري ـ بدءا من عهد
ٔ
طبريوس وموريس ـ بعد قرون من الركود  .وال ريب ان اإلمبراطورية
البيزنطية ) الروم( لم تكن في حالة انهيار عندما واجهت المسلمين في
تلك الفترة.
ٔ
ٔ
كما تعطينا احداث تلك الفترة ايضا صورة حقيقية للمقاتل
المسلم ،ومفهومه عن الحرب ،وفكره العسكري ،تغاير كل المفاهيم
ٔ
التي عكستها كـتابات تقلل من شان ذلك المقاتل الذي بدا فوزه
ٔ
ٔ
وانتصاره ـ في تصورهم ـ وكانه جاء بالصدفة .وإن اعادت بعض دراسات
ٔ
جادة االمور إلي نصابها فهي قاصرة عن بيان القيمة الحقيقية للقادة
وخططهم الحربية وتحركاتهم في ميادين القتال .وفي هذه الدراسة
نحاول استجالء طبيعة الحياة العسكرية وفن الحرب والنظم الحربية
علي الجانبين اإلسالمي والرومي )البيزنطي ( في مرحلة الصدام المبكر.
ٔ
ٔ
ٔايضا معرفة ما احدثته الفتوحات االولية علي كل من اإلستراتيجية
والتكـتيك للروم .
ٔ
اشـ ــتقت كلمـ ــة إسـ ــتراتيجية  Strategiaمـ ــن لفظـ ــة  Stratosاي
ٔ
الجــيش و  Strategosاي قائــد الجــيش وه ـي تعنــي فــن القيــادة  ،علــي
العكـ ــس مـ ــن المفهـ ــوم الحـ ــديث للكلمـ ــة " فـ ــن وتقنيـ ــة اسـ ــتغالل كـ ــل
ٔ
ٔ
المص ـ ــادر المتاح ـ ــة لتحقي ـ ــق اه ـ ــداف الح ـ ــرب ) ." (١والواق ـ ــع ان كلم ـ ــة
إستراتيجية تغير مدلولها عبر العصور  ،فصارت تسـتخدم علـي المسـتوي
ٔ
ٔ
المدني ايضا كما هو معلوم  .غير ان مدلول اإلستراتيجية العسكرية ظـل
ٔ
يعني ليس فقط استخدام القوة ،بل التهديد باسـتخدامها ايض ًـا .وال تهـتم
اإلستراتيجية العسكرية بالحرب فحسب ،وإنما التهديد بنشوبها.
ٔ ٔ
بينما تعني كلمة تكـتيك علم الحركة فـي الحـرب اي ان التكـتيـك هـو
ٔ
إسـ ـ ــتراتيجية فـ ـ ــن الحركـ ـ ــة ،والتسـ ـ ــلح ،وحركـ ـ ــة الجـ ـ ــيش .امـ ـ ــا الـ ـ ــدعم
ٔ
اللوجيستي ،فهو ما يتعلق باإلمـداد والتمـوين او مـا تمثلـه إدارة التنظـيم
والمهمات.
ٔ
ولـم يكـن االمــر سـهال دومــا بالنسـبة لقـادة الــروم وبيزنطـة وحكومتهــا
ف ـ ــي التفرق ـ ــة ب ـ ــين اإلس ـ ــتراتيجية والتكـتي ـ ــك  .حي ـ ــث تفي ـ ــدنا المص ـ ــادر
ٔ
ٔ
ٔ
واالبحــاث العســكرية الخاصــة بتلــك الفتــرة ان االثنــين كانــا كــال ال يتجـزا .
ٔ
ٔ
ومهم ــا يك ــن م ــن ام ــر ،ف ــإن م ــا يعنين ــا ه ــو م ــدي التغيي ــر ال ــذي احدثت ــه
الفتوحـ ــات اإلسـ ــالمية علـ ــي كـ ــل مـ ــن اإلسـ ــتراتيجية والتكـتيـ ــك للدولـ ــة
ٔ
البيزنطية او دولة الروم.
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ٔ
بإمبراطوريــة عالميــة واحــدة .لــذلك كانــت المراســم فــي اي مــن القســمين
ٓ
ٔ
تسري فـي القسـم االخـر ،إال انـه وبمضـي الـزمن تباعـد القسـمان .وتعـرض
ٔ
القســم الغربــي للوقــوع فــي ايــدي الجماعــات الجرمانيــة التــي مزقتــه إلــي
ممالك تعاقبت فـي حكمـه  ،بينمـا ظـل القسـم الشـرقي متماسـكا .وعـرف
ٔ
باســم اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،فــي الوقــت الــذي اطلــق عليــه المؤرخــون
ٔ
ٔ
المح ـ ــدثون اس ـ ــم اإلمبراطوري ـ ــة الروماني ـ ــة المت ـ ــاخرة ،او الش ـ ــرقية ،ث ـ ــم
اإلمبراطورية البيزنطية.
ٔ
اطور
وتجــدر اإلشــارة إلــي ان اإلمبر يــة البيزنطيــة لــم تعــرف فــي زمنهــا
بهذا االسم  .وكان مصطلح بيزنطي يسـتخدم بالفعـل للدال لـة علـي قـاطني
ٔ
القسطنطينية فقط  ،تلك المدينة التـي شـيدها قنسـطنطين علـي انقـاض
بيزنطــة القديمــة علــي مضــيق البوســفور  ،لتكــون عاصــمة لإلمبراطوريــة
ٔ
ٔ
بدال من روما  .واطلق عليها روما الجديدة  ،في الوقت الذي ابـت فيـه إال
ٔ
ٔ
ان تحم ــل اس ــمه  ،بينم ــا ص ــار االس ــم الق ــديم بيزنط ــة ي ــدل عل ــي حقب ــة
ٔ
طويلــة اســتمرت الــف ومائــة عــام هــي عمــر اإلمبراطوريــة البيزنطيــة  .ولقــد
ٔ
ٔ
ظــل رعايــا اإلمبراطــور فــي القســطنطينية يشــيرون إلــي انفســهم علــي انهــم
رومــان  Rohomaioiـ تمســكا بالمجــد الرومــاني التليــد  .كمــا وصــفهم
القران الكريم بهذا الوصف ـ حيث جاء ذكـرهم فـي سـورة باسـم الـروم ـ "
َٔ ْ َ َٔ ْ
ال ــم ُ .غ ِل َبـ ِ ُّ ُ
ض َو ُهــم ِّمــن َب ْعـ ِـد َغ َلـ ِـب ِه ْم َسـ َـي ْغ ِل ُبون" .
ـت الــروم ِ .فــي ٔ ادنــى االر ِ
وهو ما عرفهم به العرب ايضا .
وإذا كــان القســم الغربــي م ـن اإلمبراطوريــة الرومانيــة تعــرض لقــوي
فتكـت بـه  ،فـإن القسـم الشـرقي )الـروم البيزنطيـون ( كـان طيلـة الوقـت
ٔ
في مواجهـة تحـد دائـم مـن قبـل جيرانـه صـغرت ام كبـرت قـوتهم  .فعلـي
الجانـ ــب الشـ ــرقي وهـ ــو مـ ــا يهمنـ ــا كـ ــان الفـ ــرس  ،ومـ ــن بعـ ــدهم القـ ــوي
اإلســالمية  ...ناهيــك عــن بــاقي الجوانــب  .ممــا فــرض علــي اإلمبراطوريــة
استراتيجيه معينة ترتكز علـي محـورين  :ففـي مواجهـة جيرانهـا كـان عليهـا
ٔ
ٔ
ٔ
ان تعمــل مــن اجــل البقــاء  ،فــالجيران مــنهم االعــداء ومــنهم مــن يحتمــل
ٔ
عداوتــه  .امــا المحــور الثــاني هــو العمــل علــي تحقيــق عقيــدتها السياســية
ٔ
الراميــة علــي المــدى البعيــد الســترجاع مــا فقــدت فــي الغــرب مــن اراضــي .
ٔ
ٔ
بيد ان ذلك الهدف االستراتيجي ـ اي المحور الثاني ـ كان بعيد المنـال ،
خاص ــة خ ــالل الق ـرنين الس ــابع والث ــامن الل ــذان يوص ــفان ٔبانهم ــا عص ــور
بيزنطية مظلمة  .فاإلمبراطورية لم تعد قادرة علي التمسك بـدفاعاتها فـي
مواجهة الضغط الخارجي)  ،(٢ففي خالل سنوات قليلة استولي السـالف
ٔ
ٔ
والبلغار في اوربا علي اجزاء واسعة ممـا كـان يعـرف سـابقا بيوغوسـالفيا،
ٔ
وبلغاري ــا ،وش ــمال اليون ــان ،والبلغ ــار .بينم ــا اخ ــذت تض ــعف س ــيطرة
اإلمبراطوري ــة البيزنطي ــة عل ــي ش ــبه الجزي ــرة اإليطالي ــة )  (٣حي ــث ترك ــت
لمقتسميها .
ٔ
كان ــت بالفع ــل ك ــل تل ــك االعم ــال بداي ــة فت ــرة مظلم ــة ف ــي ت ــاريخ
ٔ
ٔ
اإلمبراطورية .وكان اخطر تلك الهجمات اثرا ما دار علـي الجانـب الشـرقي
لدولة الروم وهو الغزو الفارسي ،وما تاله من فتوحات إسـالمية .فقـد قـام
الف ـ ـ ــرس الساس ـ ـ ــانيون ،بع ـ ـ ــد اع ـ ـ ــتالء هرق ـ ـ ــل )  ( ٦٤١ -٦١٠الع ـ ـ ــرش
ٔ
اإلمبراط ـ ـ ــوري بع ـ ـ ــام  -اي ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة ٦١١م  -بمهاجم ـ ـ ــة اإلمبراطوري ـ ـ ــة
البيزنطي ــة ) .( ٤حي ــث ق ــاد المل ــك الفارس ــي خس ــرو الث ــاني قوات ــه الت ــي
اخترقــت الحــدود الفاصــلة بــين إمبراطــوريتهم واإلمبراطوريــة الرومانيــة.
ٔ
ٔ
وقاموا بغزو شرق االناضول  ،فاسـتولوا علـي انطاكيـة ،ثـم دمشـق ومنهـا
إلــي قيليقيــة ،وطــردوا البي ـزنطيين مــن ٔارمينيــا .وجــاءت الطامــة الكبــرى
باسـ ـتيالئهم عل ــي بي ــت المق ــدس س ــنة ٦١٤م  ،وذل ــك بع ــد حص ــار دام
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال كـثــر مــن ثالثــة اســابيع  ،فجعلوهــا طعمــة للنيـران  ،واعملــوا فــي اهلهــا

ٔ
الســيف لتغــرق القــدس فــي الــدماء  ،بعــد مقتــل مــا يتجــاوز التســعين الفــا
ٓ
ٔ
مــن ســكان المدينــة  .ويبــدو ان ذلــك الــرقم مبــالغ فيــه  .وهنــاك رقــم اخــر
ذكره الراهـب انطـاكيوس سـتراتيفوس الـذي كـان شـاهد عيـان لمـا جـري ،
حيــث ذكــر بعــد وصــفه لهــم بالخنــازير البريــة وهــي تــنقض علــي المدينــة
ٔ
ٔ
المقدســة  ،وقــد مــال الجــو زئيــرهم وفحــيحهم انهــم قتلــوا كــل مــن وجــدوه
ٔ
بل ودون اإلبقاء علـي حيـاة النسـاء واالطفـال  ،فبلـغ عـدد القتلـى حسـب
تقديراته  ٦٦٥٥٥شخصا ). ( ٥
ٔ ٔ
ويبدو ان االحوال كانت مواتية تماما للفرس ،فلـم تتوقـف الجيـوش
الفارسية عند ذلـك الحـد  ،بـل تقـدم ٔاحـد جيوشـها مخترقـا ٓاسـيا الصـغرى
حتى وصل سنة  ٦١٥إلي مدينة كريسوبوليس المواجهة للقسـطنطينية.
ٓ
فـ ــي الوقـ ــت الـ ــذي تقـ ــدم فيـ ــه جـ ــيش اخـ ــر نحـ ــو مصـ ــر ،حيـ ــث فقـ ــدت
ٔ
اإلمبراطورية باستيالء الفرس عليها اكبـر مـورد للقمـح) .(٦وحـدثت ضـائـقة
اقتصــادية فــي القســطنطينية بســبب ذلــك .فــي الوقــت الــذي انقطــع فيــه
ع ــن هرق ــل كـثي ــر م ــن الم ــوارد البش ــرية الت ــي كان ــت توفره ــا ل ــه البلق ــان
والشام ومصر).(٧
ٔ
ٔ
ويمكن ان يعزو امر تلك الكارثة إلي الوضـع العـام الـذي كانـت عليـه
اإلمبراطوريــة قبــل عــام مـن تــولي هرقــل الحكــم .حيــث تــولي إمبراطوريــة
ٔ
ٔ ٔ
نصــفها فــي ايــد اجنبيــة ،وخزانــة مســتنفدة ،ورعايــا تــدنت اخالقيــاتهم،
ٔ ٔ
وإدارة مدني ــة س ــيئة الس ــمعة .وفيم ــا يتعل ــق ب ــالجيش ف ــالموقف اس ــوا،
ٔ ٔ
حيث كانت رواتب الجند تتاخر او تتوقف ،وذلك حسـب وضـع الخزانـة
ٔ
اإلمبراطوريــة .ومفهــوم ان تلــك الظــروف تضــعف عزيمــة الجنــد للقتــال،
ٔ
ٔ
وتجبر االباطرة علي االتجاه لجلـب المرتزقـة االجانـب غيـر الموثـوق بهـم .
ٓ
ٔ
ٔ
ايضــا كــان ذلــك الموقــف هــو الــذي اتــاح لالفــار ومعهــم البلغــار والســالف
ٔ
اجتياح البلقان التابعة للروم بسهولة ،وسمح للفرس ـ كما راينا ـ بالتقـدم
ٔ
والتوغل في اراضي اإلمبراطورية ) .(٨
ٔ
ٔ
ٔ
وال شــك ان وضـ ًـعا مثــل ذلــك ،كــان حريــا بــه ان يبعــث اليــاس فــي
قلــب اإلمبراطــور الــذي فكــر جــديا فــي تــرك القســطنطينية والتوجــه إلــي
ٔ
قرطاجنة لـيس ياسـا مـن مواجهـة الفـرس كمـا قـد يتبـادر إلـي الـذهن وإنمـا
ٔ
ٔ
ليتخــذ منهــا قاعــدة ،وتدعمــه اس ـرته الحاكم ــة هن ــاك .والواقــع ان تغيي ــر
ٔ
ً
موروثا تاريخي ًـا ،فقـد نقـل بعـض االبـاطرة عاصـمة حكمهـم
العواصم كان
ٔ
ٔ
) (٩
من روما إلي اماكن اخري ،مما دفع بهرقل لمثل هذا التفكير  .خاصة
ٔ
بع ــد ان فق ــد جانب ــا كبيـ ـرا م ــن العم ــق االس ــتراتيجي للدول ــة ف ــي جانبه ــا
الشرقي.
ٔ
ٔ
اطور ٔ
والول مــرة كــان علــي اإلمبر يــة ان تــدافع حقــا مــن اجــل البقــاء.
وبإلحــاح مــن البطريــرك ســرجيوس بطريــرك القســطنطينية الــذي ناشــده
ٔ
البقاء قرر هرقـل التراجـع عـن موقفـه .والن اإلمبراطوريـة فـي حاجـة ماسـة
ٔ
ٔ
إلــي المــال  ،فقــد دفــع ســرجيوس إليــه بــاموال وكنــوز الكنيســة .ويبــدو ان
ذلــك كــان قرضــا ضــخما حيــث شــمل معظــم ذهــب وفضــة الكنيســة ) .(١٠
ٔ
والجــل اســتنهاض معنويــات البيــزنطيين صــبغت المواجهــة مــع الفــرس
ٔ
بصبغة دينية لقد صارت حربا دينية خاصة وان الفرس عنـد مهـاجمتهم
بيت المقدس استولوا علي الصليب المقدس عند المسيحيين .كما قتلـوا
ٔواسروا الرهبان والقساوسة وكان بطريرك بيت المقدس من بين ٔاالسري
ٔ
لقــد كانــت اول حــرب شــنتها بيزنطــة بــدافع الحماســة الدينيــة ضــد الفــرس
عباد النار.
ٓ
ـور
ه ــادن اإلمبراط ـ هرق ــل ك ــل م ــن الس ــالف واالف ــار ليتف ــرغ لتل ــك
ٔ
الحــرب ،وتمركــز هرقــل فــي االناضــول مــع مــا تبقــي مــن الجــيش الرئيســي،
ٔ
ٔ
ٔ
وجيــوش تراقيــا ،وارمينيــا ،والشــرق ،واعــد عدتــه للهجــوم .بــدا هرقــل
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الحرب ضد الفرس في ٔابريل سنة ٔ ،٦٢٢وامكنـه ٔان يحـرر ٓاسـيا الصـغرى
مــن ســيطرة الفــرس .وفــي عــام  ٧٢٧م تمكــن مــن مهاجمــة الفــرس فــي
داخل بالدهم .وحـدث الصـدام بـين الجيشـين فـي مقابـل نينـوى بـالقرب
من الموصل شمالي العراق ،وكان النصر حليفا له).(١١
ٔ
لقـ ــد بينـ ــت احـ ــداث الص ـ ـراع الفارسـ ــي الرومـ ــي مـ ــدي مقـ ــدرة هرقـ ــل
ٔ
الحربية الفائـقة ،كـذلك قدرتـه علـي التخطـيط الجيـد .وحـق لـه ان يسـعد
بانتصاره علي الفرس .بيد ٔان السعادة لم تالزمـه ط ً
ـويال ،فمـا اسـترده فـي
ٔ
بضـع سـنين ،فقـده ايضـا فـي بضـع سـنين فـي محاربتـه للمسـلمين الـذين
ٔ
احــدث قــادتهم انقالبــا فــي التــاريخ العســكري فــي عــالم العصــور الوســطي.
وهذا ما نبغي ،وما سنعرض له.
ٔ
لــم يكــن المســلمون فــي يــوم مــن االيــام دعــاة حــرب ،بعكــس تلــك
ٔ
الصــورة التــي حــاول بعــض المستشــرقين تســويقها عــنهم .والن اإلســالم
دعـوة إلــي النـاس كافــة فـي كــل زمــان ومكـان ،فــإن الرسـول الكــريم صــلي
ﷲ عليــه وســلم  ،قــام بعــد صــلح الحديبيــة بإرســال الرســل إلــي الملــوك
ٔ
واالبــاطرة يــدعوهم بدعايــة اإلســالم .وكـتــب معهــم كـتبــا مؤداهــا الترغيــب
ف ــي اإلس ــالم ،فبع ــث الص ــحابي الجلي ــل دحي ــه ب ــن خليف ــة الكلب ــي إل ــي
هرقــل ،فلقيــه فــي بصــري بالشــام ،وقيــل فــي بيــت المقــدس .ورد هرقــل
ٔ
علــي الرســالة ً
ردا حسـ ًـنا ،وقــال لحامــل الرســالة " :عنــدما يســلم بــه اقــرب
ٔ
ٔ
الناس إليه نري راينا ") .(١٢ومن هنا بدات العالقة بين الدولة البيزنطيـة
ودولة اإلسالم.
كانــت البدايــة إذن ب ــين الج ــانبين محاول ــة لمــد ي ــد الســالم وع ــرض
ٔ
رسالة اإلسالم .وال ريب ان عالقات المسلمين بـالروم علـي مـر العصـور ال
ٔ
ٔ
يمكــن ان يكــون لهــا إال هــذا المــدخل الطبيعــي ،وال يمكــن ان تفهــم علــي
ٔ
) (١٣
وجههــا الصــحيح بمعــزل عــن منبعهــا االول وهــو عصــر النبــوة  .لقــد
كانت كـتب الرسول دعوة لإلسالم ،ولحسن الجوار والعالقـات السـلمية
ٔ
 .بيد ان الغساسنة ـ حلفاء البيزنطيين الذين كانوا بمثابة إمارة حدوديـة
عربيــة عازلــة بــين الــروم وبــاقي الجزيــرة العربيــة ـ كــانوا ســببا فــي قلــب
المــوازيين  .فقــد اســتقبلوا كـتــب الرســول بصــورة عدوانيــة وقــاموا بقتــل
ٔ
الحارث بن عمير االزدي مبعوث رسول ﷲ إلي حاكم بصـري  ،كمـا قتـل
ٔ
فروة بن عمر الجذامي عامـل الـروم فـي معـان عنـدما اعلـن إسـالمه  .ويعـد
ذل ــك العم ــل عم ــال ع ــدائيا  ،وبمثاب ــة إع ــالن للح ــرب )  . (١٤وعن ــدما عل ــم
الغساسـنة بمقـدم المســلمين إلـيهم لعقـابهم ) ســرية مؤتـة ٨ه ـ ٦٢٩ /م (
جـراء مــا اقترفــوا فــي حــق مبعــوث الرســول ســارعوا باســتعداء البيـزنطيين
ٔ
عليهم  .لقد اشعل عرب الشام فتيل القتال بين المسلمين والروم .
ٔ
ٔ
ٔ
ومن هنا بدات العالقة التي اراد لها الرسول الكريم ان تكون عالقـة
ٔ
ٔ
سالم بينمـا اراد لهـا الـروم ان تكـون عالقـة حـرب وعـدوان .وبمعركـة مؤتـة
ٔ
ٔ
ٔ
بــدات الح ــرب بــين الــدولتين  ،او العــداء  .ول ــيس عــداء او تنــافس ب ــين
ٔ
عقيدتين كما ذهب المؤرخ نيكول حيث ذكر ان الرسول صـلي ﷲ عليـه
ٔ
وسلم كـان يعتبـر المسـيحيين حلفـاء ،ولكـن فقـط بعـد صـدام اتباعـه مـع
ٔ
القبائـل العربيـة المتحالفـة مـع بيزنطـة فـي مؤتـة فـإن اصـحاب العقيــدتين
صــاروا متنافســين)  (١٥وهــذا القــول فيــه تجــن  ،حيــث نظــر اإلســالم إلــي
ٔ
ٔ ٔ
النصــارى علــي انهــم اقــرب مــودة  ،بيــد ان مــا فعلتــه القبائــل المســيحية
شمال الجزيرة العربية ضد المسلمين تجاوز تلك المودة وكـان السـكوت
ٔ
عليه يعني تهديد امن الدولة اإلسالمية الناشئة.
ٔ
وتجـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــي ان ذلـ ــك المسـ ــلك مـ ــن قبـ ــل الـ ــروم اصـ ــطدم
بإس ــتراتيجية الدول ــة اإلس ــالمية الناش ــئة ف ــي جانبه ــا السياس ــي ،حي ــث
ٔ
ٔ
كانــت تعتمــد فــي االســاس علــي اســاليب اإلقنــاع مــن خــالل دعــوة الحكــام

ٔ
وق ــادة الش ــعوب إل ــي اإلس ــالم ) . (١٦وادي بالت ــالي إل ــي تغي ــر ج ــذري ف ــي
اإلستراتيجية اإلسالمية.
ٔ
ومهمــا يكــن مــن امــر ،فــإن ســرية مؤتــة لهــا قيمتهــا مــن حيــث الفكــر
ٔ
العس ـ ـ ـ ــكري او اإلس ـ ـ ـ ــتراتيجية والتكـتي ـ ـ ـ ــك الحرب ـ ـ ـ ــي ،فم ـ ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ـ ــة
ٔ
ٔ
اإلســتراتيجية كانــت محاولــة لتاديــب عــرب الشــام وإرهــابهم .امــا الناحيــة
التكـتيكيـ ــة فكان ـ ــت مثـ ــاال للمرونـ ــة وس ـ ــرعة التحـ ــرك وفـ ــق اإلمكانيـ ــات
المتاحـ ــة .لقـ ــد فـ ــوجئ المسـ ــلمون بقـ ــوات الـ ــروم ولـ ــم يكـ ــن ذلـ ــك فـ ــي
ٔ
حس ــبانهم  .وك ــان عل ــيهم العمـ ـل س ــريعا .ب ـ ً
ـدءا م ــن الموق ــع ال ــذي راوه
مناســبا كمي ــدان قت ــال ،ف ــالموقع الــذي اخت ــاره المســلمون للقت ــال ك ــان
ٔ
حصــينا  ،حيــث الحــواجز الطبيعــة التــي يمكــن لهــم التحصــن بهــا امــام
ٔ
االعداد الكبيرة لقوات العدو  .وكان علي القائد الـذي اسـند لـه اللـواء بعـد
ٔ
استشهاد زيد بـن حارثـة  ،وجعفـر بـن ابـي طالـب  ،وعبـد ﷲ بـن رواحـه
ٔ
ان ينقــذ المســلمين ويقلــل عــدد الخســائر .فقــام خالــد بــن الوليــد بعمــل
تكـتيكــي يــدل عل ــي المرونــة وســرعة الحركــة والقــدرة عل ــي خ ــداع الع ــدو.
ٔ
حيــث عــدل نظــام الجــيش ،بــان جعــل مقدمتــه ســاقه  ،وســاقه مقدمتــه
ٔ
ٔ
وميمنتــه ميس ـرته وميس ـرته ميمنتــه فــانكر االعــداء مــا كــانوا يعرفــون مــن
ٔ
راي ــاتهم وهيــﯫتهم وقــالوا :قــد ج ــاءهم مــدد .وبــذلك امكــن للقائــد ،وم ــا
ٔ
ٔ
ٔ
يمكــن ان نســميه فــن القائــد ان يرجــع إلــي المدينــة دون ان يجــرؤ العــدو
)( ١٧
علي مطاردته.
ٔ
وإذا ك ــان م ــدلول اإلس ــتراتيجية يعن ــي اس ــتخدام الق ــوة ،او التهدي ــد
باســتخدامها .فــإن التهديــد باســتخدام القــوة والقــدرة علــي فعــل ذلــك بــدا
جليـا فـي غــزوة تبـوك فــي العـام التاسـع للهجــرة .حيـث علــم الرسـول صــلي
ٔ
ﷲ عليــه وســلم ان الــروم تجمعــوا فــي جنــوب الشــام وقــد انضــمت إلــيهم
بعــض القبائــل العربيــة .وكــان البــد مــن التهديــد باســتخدام القــوة " ففــي
ٔ
رجب من هذه السنة امر النبي صلي ﷲ عليـه وسـلم بـالتجهز لغـزو الـروم
ٔ
 ،واعلم الناس مقصدهم لبعد الطريـق ،وقسـوة العـدو .وكـان قبـل ذلـك
ٔ ٔ
ٔ
اذا اراد غـزوة وري بغيرهــا ")  .(١٨ويتبـين لنــا ممـا ذكــره ابوالفـدا كيــف كــان
ٔ
يامر للغزو والتجهيز للقتال ،كما بين لهم مصاعب الطريق وقدرة العـدو
ليعدهم معنويا لمالقاة عدو ال يستهان به.
وس ــمي الج ــيش بج ــيش العس ــرة لج ــدب ال ــبالد وش ــدة الح ــر ،ومم ــا
تذكره المصادر ما يبين لنا طريقة التمويـل واإلمـداد وهـو مـا يعـرف حاليـا
ٔ
بال ــدعم اللوجيس ــتي  .فق ــد ام ــر النب ــي ص ــلي ﷲ علي ــه وس ــلم المس ــلمين
ٔ
ٔ ٔ
بالنفق ــة  ،ف ــانفق اب ــو بك ــر الص ــديق جمي ــع مال ــه ،وانف ــق عثم ــان نفق ــة
ٔ
ٔ
عظيمــة قيــل كانــت ثالثمائــة بعيــر طعامـ ًـا ،والــف دينــار ،وروي ان النبــي
صــلي ﷲ عليــه وســلم قــال ال يضــر عثمــان مــا صــنع بعــد اليــوم دال لــة علــي
عظمة اإلنفاق في سبيل ﷲ) . (١٩
ٔ
ٔ
وخرج الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ومعه ثالثون الف مقاتـل ،وامـا
ٓ
الخيــل فكانــت عشــرة االف  ،ولقــوا فــي الطريــق مــن المصــاعب الكـثيــر
حيث شـدة العطـش والحـر .وبلـغ الرسـول صـلي ﷲ عليـه وسـلم تبـوك ،
ٔ
واقام بهـا عشـرين ليلـة .وهنـا التسـاؤل ،مـا الـدافع لهـذه الغـزوة فـي وقـت
شـ ــديد الصـ ــعوبة عل ـ ـي المشـ ــاركين فيهـ ــا؟ ولمـ ــاذا لـ ــم يـ ــتم قتـ ــال بـ ــين
المس ــلمين وال ــروم ؟ وم ــا النت ــائج الت ــي حققته ــا ؟  .لق ــد تن ــامي إل ــي عل ــم
ٔ
الرس ــول الك ــريم م ــا ك ــان يع ــد ل ــه ال ــروم وحلف ــائهم  ،ل ــذا تطل ــب االم ــر
مواجهة التهديد ـ الذي يمثله ذلك التكـتل ضد المسلمين ـ دونما إبطـاء
ٔ
ٔ ٔ
او توان ،حتى يتبـين لالعـداء ان المسـلمين قـادرون علـي الـردع الحربـي.
ٔ
ٔ
ولقــد انســحب الــروم واتبــاعهم ،قبــل ان تصــل قــوات المســلمين  ،فقــد
وصلتهم المعلومات عـن ضـخامة جـيش المسـلمين وارتفـاع معنويـاتهم ،
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مما استلزم من جانبهم مزيد مـن اإلعـداد) .( ٢٠وإذ لـم يحـدث الصـدام إال
ٔ
ٔ
ان تلــك الغــزوة اثمــرت .فقــد حــدث خــالل إقامــة الرســول صــلي ﷲ عليــه
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
وسلم بتبـوك ان صـالحه اهلهـا كمـا اقبلـت إليـه الوفـود مـن ايلـة وغيرهـا،
ٔ
وصــالحوه علــي دفــع الجزيــة .ومــن تبــوك اوفــد الرســول صــلي ﷲ عليــه
ٔ
ٔ
وسلم خالد بن الوليد إلي دومة الجندل فاستولي عليها  ،واسر حاكمها.
اهــتم الرس ــول ص ــلي ﷲ عليــه وســلم بالحــدود الشــمالية  ،ومــا قــد
ٔ
تمثلــه مــن خطــر علــي الدولــة  ،فاعــد فــي العــام الحــادي عشــر مــن الهجــرة
ٔ
ٔ
ٔ
جيشا لمحاربة البيزنطيين وعين له اسامة بن زيد ،إال انه توفي قبـل ان
ٔ
ٔ
ٔ
يتحــرك الجــيش .غيــر ان الخليفــة ابــو بكــر الصــديق انفــذ الجــيش وعلــي
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
راسه اسامة لمحاربة الروم كما اراد الرسول الكـريم .خـرج اسـامة مـع غـرة
ٓ
ٔ
ربيع االخر سنة احدي عشر للهجرة ،حتى وصل تبوك فلـم يجـد احـدا ،
ٔ
عندها قرر العودة ،وعند وصوله استقبله ابو بكر الصديق) . (٢١
ٔ
بدت المعارك في عهد الخليفة ابي بكـر فـي صـورة المعـارك الكبـرى،
ٔ
ٔ
ٔ
فبعــد ان عــاد ابــو بكــر مــن الحــج  ،بــدا يفكــر فــي فــتح الشــام .كانــت بــالد
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
الشــام ارضــا جميلــة ،وهــي اجمــل اقــاليم اإلمبراطوريــة البيزنطيــة انــذاك
ٔ
فمناخه ــا معت ــدل بت ــاثير البح ــر المتوس ــط ال ــذي يلط ــف ح ـرارة الص ــحراء
ٓ
ٔ
ٔ
وبرودة االجواء الشمالية .وكانت انطاكية عاصمة المناطق االسـيوية مـن
ٔ
ٔ
اإلمبراطوريــة وتــاتي بعــد القســطنطينية فــي البه ــاء واالهميــة السياســية.
وكانــت بـالد الشــام سياســيا تتكــون مــن إقليمــين إقلــيم ســوريا وهــو يمتــد
ٔ
ٔ
مــن انطاكيــة وحلــب فــي الشــمال وحتــى الجــزء االعلــى مــن البحــر الميــت.
ٔ
ٔ
ويضم االماكن المقدسة لالديان السماوية ومدنا ال تقل غني ومدنية عـن
ســائر مــدن العــالم وك ــان الع ــرب فــي ذلــك العصــر يتحــدثون ع ــن إقلــيم
ٔ
االردن وال ــذي يق ــع ب ــين س ــوريا وفلس ــطين ولك ــن ه ــذه المنطق ــة يمك ــن
اعتبارها إقليما من الناحية الجغرافية فقط ولـيس مـن الناحيـة السياسـية
ٔ
ٔ
او اإلدارية .وهذه االقاليم جميعها تابعة للروم .لذا فـإن فـتح الشـام يعنـي
)( ٢٢
الكـثير للقسطنطينية.
لقــد كــان فــتح الشــام ضــرورة فرضــتها التهديــدات المتكــررة مــن قبــل
ال ــروم وجيـ ـرانهم م ــن القبائ ــل العربي ــة المتحالف ــة معه ــم .وبالت ــالي ف ــإن
ٔ
ٔ
ٔ
تــامين الحــدود الشــمالية كــان ام ـ ًرا فرضــته االوضــاع عنــد تلــك الحــدود.
ٔ
وتوجه ــت وفق ــا له ــذا المطل ــب االس ــتراتيجي اربع ــة جي ــوش إل ــي الش ــام
ٔ
ٔ
يقودهــا اشــهر قــادة المســلمين .الجــيش االول بقيــادة ٔابــي عبيــدة وتوجــه
ٔ
إل ــي حم ــص ،الج ــيش الث ــاني بقي ــادة يزي ــد ب ــن اب ــي س ــفيان وتوج ــه إل ــي
ٔ
دمشق ،الجيش الثالث بقيادة شـرحبيل بـن حسـنة وتوجـه إلـي االردن،
ٔ
اما الجيش الرابع فكان بقيادة عمر بن العاص وتوجه إلي فلسطين.
ٔ
عنــدما انطلقــت الويــة المســلمين مــن المدينــة ،تلقــي جــيش الــروم
ٔ
معلومــات التحــرك بواســطة الع ــرب النصــارى  .وعنــدما اخب ــر بهــا هرقــل
ٔ
ٔ ٔ
ادرك ان هذا التحرك هو محاولة جادة لفتح إمبراطوريته .وكان اخطـر مـا
بلغه  -بعد ذلك بوقت قصير  -هو هزيمة قـوات التغطيـة الرومانيـة التـي
ٔ
ٔ
ارسـ ــلت إلـ ــي اجنـ ــادين علـ ــي يـ ــد اللـ ــواء الـ ــذي كـ ــان فـ ــي طليعـ ــة جـ ــيش
ٔ
المســلمين ،لــذلك قــرر ان ينــزل العقــاب بهــؤالء المهــاجمين  .وبنــاء علــي
ٔ
ٔ
ٔ
اوامره بدات مجموعات كبيرة مـن جـيش الـروم فـي التحـرك إلـي اجنـادين
ٔ
من الحاميات المنتشرة في انحاء سوريا وفلسطين .وقد تزايدت الحشـود
ٔ
ٔ
الرومية وعلـم بامرهـا المسـلمون .وتـم إبـالغ الخليفـة بـاالمر ،بـدا الموقـف
سيﯫ ،كـان الـروم يحشـدون قـواتهم فـي جـيش واحـد كبيـر لخـوض معركـة
ٔ
ٔ
هجوميــة شــاملة فــي الميــدان .ولــيس امــام المســلمين إال ان يختــاروا حــال
من اثنين :إمـا الحـرب ضـد الـروم فـي معركـة مـن الثبـات ،وإمـا االنسـحاب
ٔ
السريع إلي الجزيرة العربية ،وهما حالن غير مناسبان للتفكير بشانهما.

وقد عارض الخليفة الحل الثـاني بشـكل قـاطع .فـالعودة إلـي الجزيـرة غيـر
ٔ
واردة ،وفتح بالد الشام قد بدا وال تراجع عنه ،ويجب تدعيمه.
ٔ
وامــام ذلــك الموقــف المعقــد كــان البــد مــن عمــل ســريع .قــرر الخليفــة
ٔ
ابو بكر االستعانة بخالد بن الوليد الذي خاض معـارك مـن نـوع المعـارك
ٔ
الكبرى في مواجهة الفرس ،ولخبرته تلك فهو مناسب لقيادة اال لويـة فـي
الشــام .لقــد كــان اســتدعاء خالــد إلــي الشــام ضــرورة قــدرها الخليفــة خاصــة
ٔ
ٔ
بعــد ان تمكــن خالــد مــن إنجــاز المرحلــة االولــي مــن مهمتــه بفــتح الحيــرة.
ٔ
وكان ــت الم ــدائن ه ــي المرحل ــة الثاني ــة واالخي ــرة م ــن تل ــك المهم ــة .كم ــا
ٔ
اضعف فتح الحيرة قوة الفرس ولـم يعـد بإمكـانهم التـدخل فـي العمليـات
الحربيــة بالشـام إن فكــروا فــي توحيــد جهــودهم مــع الــروم لإلطبــاق علــي
ٔ
المســلمين .لــذلك كــان ممكنــا ان يتوجــه خالــد إلــي الميــدان الــذي يحتــاج
دعمه .وال يعنـي ذهـاب خالـد إلـي الشـام تـرك الجبهـة الفارسـية بـال تواجـد
ٔ
ٔ
ٔ
إسالمي ذا شان .فقد امر الخليفة بـان يتـرك خالـد نصـف قواتـه بهـا تحـت
)(٢٣
قيادة المثني الذي خلفه في العراق.
واجتـ ــاز خالـ ــد باديـ ــة الشـ ــام فـ ــي وقـ ــت قياسـ ــي ونـ ــزل علـ ــي بصـ ــري
ٔ
الحصــينة وعليهــا ابــو عبيــدة بــن الجـراح ،وشــرحبيل بــن حســنة  ،ويزيــد
ٔ
ب ــن اب ــي س ــفيان ،واجتمع ــوا عليه ــا حت ــى فتحه ــا ﷲ عل ــي المس ــلمين ،
ٔ
ٔ
فكانت اول مدينة من مدائن الشام فتحت في خالفة ابي بكر.
ٔ
ٔ
كانت اولي ثمار انضمام خالد إلي جيـوش الشـام  ،كمـا راينـا  ،الفـوز
ٔ
ببصــري  .وجــاء دور اجنــادين  ،حيــث كانــت قــوات الــروم محتشــدة فــي
ٔ
ٔ
ٔ
اع ــداد كبي ــرة باجن ــادين .وخش ــي خال ــد ان تس ــارع تل ــك الق ــوات بتقيي ــد
ٔ
حركـت ــه ومن ــع تقدم ــه  ،ل ــذلك عم ــل عل ــي إجه ــاض اي محاول ــة م ــن ه ــذا
ٔ
القبيــل  .وكـتــب إلــي قــواده بــالتجمع عنــد اجنــادين  ،وحشــدت القــوات
اإلسالمية علـي مسـافة ميـل مـن قـوات الـروم ،وبلـغ عـددها حـوالي اثنـين
ٔ
ٔ
ٔ
وثالث ـ ــون ال ـ ــف مقات ـ ــل .وب ـ ــدا يس ـ ــتطلع اخب ـ ــار الق ـ ــوات الرومي ـ ــة لجم ـ ــع
ٔ
المعلومــات عنهــا .وفــي صــباح الثــامن والعشــرين مــن جمــادي االولــي عــام
ٔ
ٔ
١٣هـ ـ  ،بــدا فــي التحــرك فــي تشــكيل مفتــوح علــي مســافة خمســة اميــال
حتــى ال يعطــي فرصــة للعــدو مــن االلتفــاف حــول قواتــه .اســتمرت المعركــة
ٔ
ٔ
يومــان لــم تكــن نتائجهــا االوليــة فــي صــالح المســلمين غيــر ان خالــدا دفــع
بقوات االحتياط التـي تمكنـت مـن قتـل قائـد الـروم ،وعنـدها تفـرق شـمل
الروم .
كــان هرقــل يتــابع الموقــف مــن حمــص ،وعنــدما علــم بهزيمــة قواتــه
ٔ ٔ
ادرك ان جي ــوش المس ــلمين ل ــن تتوق ــف عن ــد ه ــذا الح ــد ،فعم ــل عل ــي
اإلعــداد لمعركــة الحســم وإبــادة الجيــوش اإلســالمية وطردهــا مــن الشــام
ً
نهائيا .وقد حـاول جـر جيـوش المسـلمين بعيـدا عـن الصـحراء التـي تمثـل
مســرحا جيــدا للحــرب بالنســبة للمســلمين وهــو مــا لــم يــتم .وكــان عليــه
ٔ
ٔ
ليحقــق هدفــه بعــدما لــم يـتمكن مــن اســتدراج المســلمين ان يحشــد اكبــر
عدد من الجند ليهاجم .وكانت معركة اليرموك ٦٣٦م.
ٓ
اختلفت اراء المؤرخين حول طبيعة تلـك المعركـة ،وخطـة كـل مـن
ٔ
الطــرفين فيهــا .فهــل كانــت خطــة الــروم دفاعيــة ام هجوميــة ،والعكــس
ٔ
ٔ
بالنســبة للمســلمين هــل كانــت خطــتهم هجوميــة ام دفاعيــة .وال شــك ان
ٔ
الروم لـم يكـن امـامهم غيـر الهجـوم خاصـة بعـد تلـك الهزيمـة الكارثيـة فـي
ٔ
ٔ
اجن ــادين ،وك ــان بإمك ــان ال ــروم عل ــي ال ــرغم م ــن ه ــزيمتهم ان يحش ــدوا
ٔ
ٔ
ٔ
اع ــدادا اكب ــر فدول ــة ال ــروم بم ــا له ــا م ــن إمكاني ــات كان ــت ق ــادرة عل ــي ان
ٔ
ٓ
تتجــاوز هزيمــة فــي معركــة مهمــا كانــت اثارهــا .بينمــا لجــا المســلمون ال إلــي
ٔ
الدفاع فحسب ،بل إلي الدفاع والهجـوم مع ًـا .الـدفاع ٔا ً
وال السـتنزاف اكبـر
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دراﺳﺎت

ق ــدر ممك ــن م ــن ق ــدرات الع ــدو ،ث ــم انته ــاز الفرص ــة المناس ــبة للهج ــوم
الخاطف.
ٔ
ٔ
وبالفعل تؤكد االعداد الكبيرة لقوات الروم وتنظيمها القتالي انهـا فـي
تشــكيل قتــالي هجــومي بينمــا اعتمــد خالــد بــن الوليــد خطــة مــن مــرحلتين
ٔ
االول ــي دفاعي ــة الس ــتنزاف ق ــدرات الع ــدو ،ث ــم انته ــاز الوق ــت المناس ــب
للهجــوم .حيــث ابقــي لــذلك الوقــت جــزءا مــن قــوات الخيالــة تعمــل علــي
هــذه الغايــة (٢٤ ).وهــو مــا حقــق لــه النصــر بفضــل ﷲ .ويعتبــر ذلــك نصـرا
تاريخيــا تفــوق فيــه الفرســان المســلمون خفيفــي الحركــة والــذين برعــوا فــي
) (٢٥
حرب الصحراء علي القوات الرومية الثقيلة البطيئة الحركة.
لق ــد بين ــت تل ــك المعرك ــة طبيع ــة التكـتي ــك العس ــكري الجي ــد ل ــدي
الجــيش اإلســالمي .وكيــف عمــل علــي تحريــك القــوات فــي الوقــت المال ئــم
وبالشكل الذي يمكنها من تحقيـق اإلسـتراتيجية المسـتهدفة .فقـد تمكـن
المس ــلمون ف ــي س ــنوات قليل ــة م ــن ب ــدء تك ــوين الدول ــة اإلس ــالمية م ــن
ام ــتالك بص ــري الحص ــن المه ــم عل ــي ح ــدود بيزنط ــة ،واالس ــتيالء عل ــي
ٔ
ٔ
دمش ــق ،بـ ــل ان سـ ــوريا كله ــا صـ ــارت فـ ــي اي ــديهم فـ ــي عـ ــام  .٦٣٦كمـ ــا
ٔ
ٔ
اصبحت فلسطين إقليما عربيا مع  ٦٣٧او ربمـا عـام ، ٦٣٨بعـد اسـتالم
ٔ
)(٢٦
المسلمين للقدس ،واجبر الروم علي مغادرة مصر بعد ذلك بقليل.
ٔ
ٔ
ٔ
ال ريــب ان هزيمــة الــروم امــام الجيــوش اإلســالمية متعــددة االســباب
ٔ
وتعود في بعض منها إلي الجانب البيزنطي ،من بين تلك االسـباب عـدم
الكـف ــاءة ،والفت ــور وس ــخط الجن ــد ،وإج ـ ـراءات ال ــدفاع غي ــر الكـف ــؤة إن
اإلســتراتيجية التقليديــة التــي اتبعتهــا بيزنطــة فــي وضــع خططهــا القتاليــة
ٔ
اعتمادا علي االعداد الكبيرة للقوات في إطار معارك كبري لم تمكنها مـن
ٔ
ٔ
تحقي ــق اي ف ــوز .كم ــا ان التكـتي ــك ال ــذي حاول ــت فرض ــه عل ــي الجي ــوش
ٔ
ٔ
اإلســالمية ل ــم ينفــذ عل ــي ارض المي ــدان بــل ك ــان الميــدان اكـث ــر مالئم ــة
للجيوش اإلسالمية خفيفة الحركة التي تجيد حرب الصحراء.
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺪام اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻟﻘﻴﺎدة :
ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺮوﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺪام اﻟﻤﺒﻜﺮ

ترجــع شــهرة القــادة إلــي مــا حققــوه مــن انتصــارات  ،ولــيس لمــا لحــق
ٔ
ٔ
بهم من هزائم  ،وذلك امر بديهي غير ان هرقل بلغ شهرته بما حقق مـن
ٔ
نصــر وبمــا لحــق بــه مــن هـزائم  .لقــد كــان شخصــية ماســاوية  ،علــي الــرغم
ٔ
ٔ
ٔ
من شجاعته  .فهو اول إمبراطور يقود جيوشـه بنفسـه منـذ اجيـال ،والنـه
ٔ
ٔ
القـ ــي بكـ ــل القابـ ــه اإلمبراطوريـ ــة واتخـ ــذ لنفسـ ــه فـ ــي العـ ــام  ٦٢٩لق ـ ـب
باس ــيلوس ال ــذي ك ــان يلق ــب ب ــه الحك ــام اإلغري ــق وذل ــك لي ــزعم ب ــالحق
اإللهــي فــي الحكــم حيــث قامــت الدعايــة لحروبــه علــي خلفيــة دينيــة كمــا
ٔ
سوق دعاتـه الحـروب التـي خاضـها علـي انهـا حروبـا دينيـة ليلهـب حماسـة
ٔ
جيوشه  .ولعل تلك الشهرة التي اكـتسبها هرقل اقلقت المسلمين لكنهـا
ٔ
لم تفـت فـي عضـدهم بـل زادتهـم إصـرارا  .وعلـي الـرغم مـن انـه كـان قائـدا
قديرا فإنه كان يميـل إلـي الشـك كـثيـرا  .ممـا كـان يدفعـه إلـي التـدخل فـي
ٔ
ٔ
سـير االحــداث اليوميــة للعمليـات  ،وإن لــم يكــن حاذقـا فــي هــذا الشــان .
ٔ
وإذا كانــت اكبــر انجازاتــه هــو اســترجاع مــا فقدتــه اإلمبراطوريــة فــي عهــود
ٔ
ٔ
سابقه بل وفي عهده ايضـا  ،فـإن ماسـاته الكبـرى هـو فقـدان جانـب كبيـر
ٔ
مــن اإلمبراطوريــة امــام القــوي اإلســالمية الناشــئة .ويشــير المــؤرخ ســتيفن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
رنســيمان إلــي ان الســنوات التــي اعقبــت وفــاة هرقــل كانــت احلــك ايــام
ٔ
التــاريخ البيزنطــي  ،ذلــك ان فتوحــات المســلمين لــم تتوقــف وهجمــاتهم
لم تنقطع).(٢٨
ٔ
ومن بين القادة الروم في فترة الصدام المبكر ياتي تيـودور القـربالط
ٔ
اخــي هرقــل والمعــروف عنــه قليــل .لقــد كــان القائــد العــام الــذي قــاد الــروم
ٔ
ف ــي اجن ــادين وه ــو قائ ــد متم ــرس ق ــاد ع ــددا م ــن الحم ــالت ض ــد جي ــوش
ٔ
الفرس في الشرق  ،وتصوره المصادر اإلسالمية علي انـه شـخص عـدواني
طــائش .وكـثيـرا مــا تجاهــل تيــودور تعليمــات اإلمبراطــور بخصــوص انتظــار
ٔ
اإلمــدادات والتعزي ـزات  .وقــد ابعــده هرقــل إلــي العاصــمة القســطنطينية
ٔ
بعد كارثة اجنادين .
ٔ
امـا القائـد تيـودور ترثوريـوس  Theodore Trithouriosفهـو الـذي
قـاد جيـوش الـروم لطـرد المسـلمين نهائيـا مـن الشـام عـام  ٦٣٦م  ،وهــزم
فــي معركــة اليرم ـوك) .(٢٩وكــان وزي ـرا للماليــة ،عمــل علــي رفــع معنويــات
ٔ
الجند بسبب تخوف هرقل مـنهم فيمـا يتعلـق بسـداد رواتـبهم .امـا فاهـان
ٔ
ٔ
فكــان قائــدا ميــدانيا للقــوات الروميــة فــي اليرمــوك ويعتقــد انــه مــن اصــول
ٔ
ارمينيــة ،ويلــي هرقــل فــي المســئولية الحربيــة عــن القــوات الروميــة فــي
الشام.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ال نختلف كـثي ًرا مـع المـؤرخ نيكـول فيمـا ذهـب إليـه مـن ان الغـزوات
ٔ
ٔ
ٔ
اإلس ــالمية اص ــابت بيزنط ــة بالمفاج ــاة ،ب ــل يمكن ــا الق ــول انه ــا ض ــربت
ٔ
اإلســتراتيجية الروميــة فــي الصــميم .فهــم ـ اي الــروم ـ كســبوا لتــوهم حربــا
ٔ
ٔ
ٔ
مكلفة ضد اعدائهم التقليديين،إال انهم لم يتمكنوا مـن الصـمود امـا قـوة
ٔ ٓ
حربية ناشئة وربما يعزو ذلـك إلـي ان االف السـنين عبـر التـاريخ علمـتهم
ٔ
)(٢٧
اال يتوقعــوا خطـرا مــن الجزيــرة العربيــة .ولعــل ذلــك يفســر مــا يــذهب
ٔ
ٔ
إليه البعض بالقول بان الروم لم يعطوا كـثير اهتمـام ،او ربمـا لـم يهتمـوا
ٔ
بالمسلمين ظنـا مـنهم انهـم جماعـة مـن رجـال الصـحراء يرغبـون بالسـلب
ٔ
ٔ
والنهــب .ومثــل اولئــك امــرهم يســير متــروك للمنــاطق الحدوديــة المواليــة
للدولة البيزنطية.
كذلك نظر الـروم إلـي اإلسـالم نظـرة خاطئـة فظنـوه نحلـة مـن النحـل
ٔ
او بدعــة جديــدة  .لكــن رســالة الرســول صــلي ﷲ عليــه وســلم إلــي هرقــل
ٔ
ٔ
كانت كـفيلة بإعالمه بالحقيقة وتزيل اي لـبس او سـوء ظـن  .وبينمـا كـان
انــدفاع الــروم بتحــريض مــن القبائــل الحدوديــة ســببا فــي تــورط الــروم فــي
ٔ
ٔ
حرب واستعداء المسلمين  .فإن سوء تقديرهم لالحداث علي االرض بـدا
ٔ
واضــحا  .بــدا ذلــك واضــحا فــي اجنــادين وحينهــا كــان هرقــل فــي حمــص .
ٔ
ولــم يكــن االمــر ســهال بالنســبة لهرقــل ممــا دفعــه إلــي إعــادة النظــر ف ـي
ٔ
اس ـ ــتراتيجياته الحربي ـ ــة ،والتمرك ـ ــز ف ـ ــي انطاكي ـ ــة  .وق ـ ــد ح ـ ــاول بع ـ ــض
ٔ
ٔ
المــؤرخين تفســير االمــر علــي انــه هــروب مــن جانــب هرقــل  ،لكــن ذلــك
يجانـ ــب الواقـ ــع  ،وال يمكـ ــن القبـ ــول بـ ــه  .فعنـ ــدما قـ ــرر هرقـ ــل مغـ ــادرة
ٔ
فلســطين إلــي انطاكيــة فــإن ذلــك كــان بســبب المســتجدات العســكرية

والضــرورات االســتراتيجية الت ـي تواجــدت فــي ميــدان القتــال  .لقــد كانــت
ٔ
حركة هرقل من فلسطين إلي انطاكيـة حركـة منطقيـة وسـليمة مـن وجهـة
ٔ
نظر عسكرية  ،ولم تكن هروبا مـن مواجهـة المسـلمين  .لقـد اظهـر ذلـك
التحــرك قــدرة هرقــل علــي تقيــيم الموقــف تقييمــا ســليما  .وإن جــاء ذلــك
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
متــاخرا  ،بــل وعلــي حســاب خســارة معركــة اولــي هــي اجنــادين .امــا فــي
اليرمــوك فــإن مــا قــدره الرجــل مــن تكـتيــك لــم يتــورط فيــه المســلمون كمــا
ٔ
ٔ
راينــا .كــان فــن القيــادة وإدارة المعــارك اقــوي فــي المعــركـتين مــن جانــب
المسلمين .

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٢

دراﺳﺎت

ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺒﻜـﺮة ﻣـﻦ
اﻟﺼﺪام

ٔ
ٔ
كانــت اولــي المعــارك كمــا راينــا ه ــي معركــة مؤت ــة ،وهــي تــدل عل ــي
ٔ
شجاعة المقاتلين ،وقادتهم ،وقائدهم االعلـى الرسـول الكـريم صـلي ﷲ
عليه وسلم ،لقد قاد بنفسه جيشه لغزو الروم في تبوك .وقد قاد الجـيش
ٔ
ٔ
ف ــي ظ ــل ظ ــروف ص ــعبة ،ولف ــت انظ ــار المس ــلمين إل ــي ض ــرورة ت ــامين
ٔ
الحــدود الشــمالية لدولــة اإلســالم عنــدما علــم بتجمــع الــروم مــرة اخــري فــي
ٔ
ٔ
ٔ
تب ــوك ،فاع ــد إلرس ــال حمل ــة بقي ــادة اس ــامة للتاكي ــد عل ــي هيب ــة الدول ــة
الجديدة.
ٔ
ٔ
ٔ
بينما اخذ الخليفة الراشد ابـي بكـر الصـديق بعـد ان فـرغ مـن حـروب
الردة في مواصـلة التصـدي للفـرس والـروم معـا .وكـان يتمتـع بحـس حربـي
ٔ
مرهــف ســواء علــي الجبهــة الفارســية او الروميــة ،خاصــة عنــدما نقــل خالــد
بــن الوليــد مــن الحيــرة إلــي الشــام ،فــي وقــت كانــت القــوات اإلســالمية
ٔ
تخــوض معركــة مصــيرية .لقــد كــان ابــوبكر علــي معرفــة دقيقــة بقــدرات كــل
قائد من قادته.
ٔ
وكانــت اإلســتراتيجية التــي اعتمــدها ابــي بكــر الصــديق فــي فــتح بــالد
ٔ
ٔ
الشام هي االستيالء علي اكبر جزء ممكن منها  ،والنه كـان يجهـل حجـم
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
قوات الـروم فإنـه عنـدما ارسـل الجيـوش االربعـة اوال وقبـل ان يلحـق بهـم
ٓ
خالد بن الوليد عمل علي عدم دعم جيش علـي حسـاب االخـر .فهـو يعلـم
ٔ
ٔ
ٔ
ان جيوش الروم ستكون غفيرة كـثيرة العدد  ،لـذا امـر قادتـه ان يحرصـوا
ٓ
ٔ
علــي التمــاس فيمــا بيــنهم حتــى إذا تعــرض احــدهم لخطــر يمكــن لالخــر
ٔ
ٔ ٔ
مســاعدته .كمــا امــر ان يتــولي القيــادة ابــو عبيــدة الج ـراح فــي حالــة حشــد
ٔ
)( ٣٠
جميع اال لوية.
ٔ
امــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ،فقــد كــان عــالي الهمــة ويتمتــع بمهــارة
ٔ
حربية فائـقة وإذا كانت الفتوحات قد بدات في عهد سلفه فإنه قاد حركة
التوســع الكبــرى والفتوحــات .وتمتــع بشخصــية حازمــة تجــاه قادتــه ممــا
حق ــق االنض ــباط ف ــي جيوش ــه .ق ــام ك ــذلك بإنش ــاء دي ــوان للجن ــد حي ــث
ٔ
ٔ
ٔ
تس ــجل في ــه اس ــماءهم ،واعطي ــاتهم ) روات ــبهم ( ،ك ــذلك اق ــام جي ــوش
ٔ
االمص ــار .كم ــا عم ــل عل ــي ت ــوفير الخي ــول للق ــوات المحارب ــة حي ــث ك ــان
ٔ
العجــز واضــحا فــي تلــك الخيــول فــي البــدايات االولــي للدولــة اإلســالمية،
غير إن فتح الشام وهـو منطقـة تجـود فيهـا تربيـة الخيـول ،وفـر متطلبـات
الجيش بهذا الخصوص.
ٔ ٔ
ول ــدينا خال ــد ب ــن الولي ــد ويص ــفه الم ــؤرخ ديفي ــد نيك ــول بان ــه اح ــد
العظم ـ ــاء ف ـ ــي مج ـ ــال التكـتي ـ ــك العس ـ ــكري عب ـ ــر الت ـ ــاريخ) ( ٣١وإن ك ـ ــان
يستحق ذلك الوصـف فـإن مـا جـاء علـي لسـان الرسـول الكـريم صـلي ﷲ
ٔ
ٔ
عليه وسلم بانه سيف ﷲ المسلول ال يعدله وصف او لقـب فالقتـال هنـا
ٔ
ٔ
ٔ
فــي ســبيل الحــق الجــل الحــق .وإلــي جانــب اولئــك القــادة كــان هنــاك ابــو
عبيــدة بــن الجـراح ،وعمــرو بــن العــاص ،وشــرحبيل بــن حســنة وغيــرهم
ٔ
من اصحاب المهارات الحربية.

اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

عكــس التكـتيــك اإلســالمي فــي الفتــرة المبكــرة ـ إلــي حــد مــا ـ مــؤثرات
روميــة وفارســية مــع االعتمــاد علــي اإلبــل لــنقص فــي الخيــول  .وكــان رمــاة
الســهام مــن المشــاة الفــرس يتقــدمون فــي نظــام متــدرج إلطــالق وابــل مــن
ٔ
ٔ
الســهام وفقــا لالوامــر يتلوهــا فوضــي ومــن المحتمــل ان المســلمين اتبعــوا
نف ــس الطريق ــة وع ــرف رم ــاة الس ــهام الف ــرس بالس ــرعة الت ــي يطلق ــون به ــا
ٔ
س ــهامهم بينم ــا الع ــرب اس ــتخدموا مث ــل البي ـزنطيين س ــهاما ثقيل ــة واق ــل
سرعة.
وكانــت جيــوش المســلمين فــي تلــك الفتــرة صــغيرة العــدد تقــوم علــي
اال كـتفــاء الــذاتي لــذا لــم تكــن تعتمــد علــي طــرق إمــدادات طويلــة وتميــزت
ٔ
علــي اعــدائها بحركـتهــا الســريعة .كمــا كانــت ال تتــورع عــن العمــل داخــل
عمــق منــاطق العــدو ،واشــتهر العــرب بمقــدرتهم علــي االنســحاب الســريع
إلي الصحراء لخبرتهم السابقة بها من عمل بالرعي ومعرفة بموارد المياه.
اســتخدمت المشــاة الراكبــة اإلبــل للتمتــع بالحركــة الســريعة .بينمــا كــان
ٔ
الخيالــة يحملــون خيــول الحــرب علــي ظهــور الجمــال حتــى ارض المعركــة.
ٔ
وكان ــت س ــرعة المس ــلمين إس ــتراتيجية اكـث ــر منه ــا تكـتيكي ــة .كم ــا ك ــان
بإمكــانهم الــتالؤم مــع المعوقــات الطبيعيــة مثــل الجبــال والمســتنقعات
ٔ
واالنه ـ ــار ورم ـ ــال الص ـ ــحراء .وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بال ـ ــدعم اللوجيس ـ ــتي ف ـ ــإنهم
اســتخدموا الــدواب المختلفــة فــي النقــل ،وعلــي الــرغم مــن مقــدرة الجمــل
علي حمل المؤن فإن البغال كانت مناسبة في مناطق الجبال.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ

تشكل الجيش الرومي إبان القرن السادس من عناصر ثالث :الجند
المحلي ــون  ،إل ــي جان ـب البراب ــرة  ،والس ــيماخوس  symmachoi.وه ــي
ٔ
وحــدات مــن اع ـراق مختلفــة  .وكــان اإلمبراطــور مــوريس مهتمــا بالتســليح
ٔ
الجيد للقوات  ،كما كانت تلك القوات تختبر في استدعاء سـنوي للتاكـد
ٔ
ٔ
من قدراتها القتالية  ،وقـد تزايـدت اعـداد الجنـد المحليـون اثنـاء محاربتـه
للف ــرس ) . (٣٢لق ــد عم ــل اإلمبراط ــور م ــوريس عل ــي إع ــادة تنظ ــيم الج ــيش

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ

ٔ
تمتعــت القيــادة البيزنطيــة بعقالنيــة كبيــرة مــع انضــباط اقــل  ،وقــد
ٔ
ٔ
اول ـ ـ ــت القي ـ ـ ــادة الت ـ ـ ــدريبات اهتمام ـ ـ ــا اكب ـ ـ ــر  ،ول ـ ـ ــدينا كـت ـ ـ ــاب باس ـ ـ ــم
 Strategikonع ــن الت ــدريبات التــي عل ــي الض ــباط معرفتهــا  ،ق ــد تع ــود
كـتابته إلي الفترة المبكرة مـن عهـد اإلمبراطـور هرقـل  .لقـد اعتمـد الجـيش
الرومي علي قوات مدربة تدريبا عاليا خفيفة الحركـة ومجهـزة بشـكل جيـد
ٔ
 .وكــان الجانــب اال كبــر مــن تلــك القــوات هــم الفرســان والمشــاة الراكبــة

ٔ
المســلحة بــالحراب والســهام والســيوف والــدروع  .غيــر ان مــا يعيــب مثــل
ٔ
تلك القوات عنـدما تخـرج للحـرب هـو حاجتهـا ان تعسـكر علـي مسـاحات
واســعة كبيــرة  .إلــي جانــب شــهور عــدة تحتاجهــا قــوات النخبــة المتواجــدة
ٔ
فــي العاصــمة القســطنطينية للتحــرك إلــي فلســطين  .امــا القــوات المحليــة
ٔ
ٔ
فإنهــا تفــرض فــي تحركهــا اعبــاء علــي الســكان المحليــين مــن ميــرة ومــاوي .
وبعــد زحــف طويــل فــإن القــوات والــدواب تكــون بــال شــك فــي حاجــة إلــي
ٔ
راحـة طويلـة  .ويالحـظ ان الجـيش الرومــي لـم يكـن مكـتفيـا ذاتيـا  ،وإنمــا
اعتمــد علــي خطــوط إمــداد مكشــوفة  ،وكــان الجــيش يعتمــد علــي الخيالــة
ٔ
الخفيفــة فــي المنــاطق الخطــرة وفــي الليــل فــان االســتحكامات الميدانيــة
ٔ
تقــام باســتخدام عربــات التمــوين  ،وتــاوي الخيــول إلــي مكــان يعــد لهــا .
ووفق ــا للكـت ــاب المش ــار إلي ــه  Strategikonف ــإن العرب ــات الت ــي تح ــيط
بالمعسكر يقـوم الرمـاة بحمايتهـا طـوال الليـل  ،ومـن خلفهـم فـراغ بعمـق
مــا بــين عشــرة إلــي خمســة عشــر مت ـ ًرا ،يليــه خيــام المشــاة الثقيلــة ،ثــم
الفرسان يلي ذلك فراغ كبير في الوسط.
ٔ
ٔ
ولقد امدتهم حروبهم مع الفـرس بخبـرة توقـع مواجهـات واسـعة .وان
علــيهم قــدر اإلمكــان تجنــب المعــارك الكبــرى .معتمــدون فــي ذلــك علــي
ٔ
حــرص القيــادة واســتبدال االمــر بالكمــائن ،وتكـتيــك حــرب العصــابات.
واعتم ــد ال ــروم ف ــي س ــوريا وفلس ــطين علـ ـي ال ــدفاع ف ــي العم ــق الم ــدعوم
بقوات صغيرة سريعة الحركة إلضعاف العدو.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣

دراﺳﺎت

وهناك وصف لذلك النظام الجديد حيث كانت الوحدة هي السرية التـي
ٔ
يعبـرون عنهـا باسـماء منهـا  . tagma، arithmos ،Numerusوكانـت
ٔ
ٔ ٔ
السرية مكونة من ثالثمائة او اربعمائة جنـدي يقـودهم رائـد  Comesاو
ٔ
ٔ
تربيــون  . Tribuneفــإذا اجتمعــت ســت سـرايا او ســبع او ثمــاني تكــون
ٔ
منهــا كـتيبــة  Moiraبقيــادة قائــد كـتيبــة  Moerarchاو دوق . Dux
ٔ
ٔ
وكان الروم يحتفظون بسـر االعـداد قصـدا حتـى ال يسـتطيع االعـداء تقـدير
حجــم الجــيش  .وكــان تجميــع الس ـرايا مــن اختصــاص القائــد العــام عنــدما
ت ــدور رح ــى الح ــرب ول ــم تك ــن هن ــاك ف ــرق مس ــتديمة  ،إال ف ــرق مرتزق ــة
الجراي ــات والجن ــد المح ــالفين والجنـ ــد المخت ــارين وه ــم بقاي ــا المرتزقـ ــة
ٔ
االجانــب الــذين كــانوا يشــكلون جانبــا مــن الحــرس اإلمبراطــوري  .وكــان
ٔ
الجــيش الــذي اعــاد مــوريس بنــاءه هــو الــذي اقتــاده هرقــل إلــي ســاحات
)(٣٣
المعركة بعد إعادة تشكيله.
ٔ
ٔ
وقــد اعــاد هرقــل نظــام توريــث الخدمــة العســكرية علــي الــرغم مــن ان
ذلـك اســتلزم وقتــا ومــاال وتعطــيال لالقتصـاد المحلــي حتــى يمكــن تشــكيل
ٔ
القـ ــوات الجديـ ــدة .لـ ــذلك وجـ ــدت بيزنطـ ــة مـ ــن االسـ ــهل تجنيـ ــد العـ ــرب
ٔ
المتحالفين حيث هنالك شك متوارث حول إخالص االرمن.
م ــع نهاي ــة الق ــرن الس ــادس ل ــم يك ــن الف ــرق كبي ــر ف ــي المكان ــة ب ــين
ٔ
وحــدات الجــيش البيزنطــي ،غيــر ان التاجمــا شــكلت مــا يمكــن تســميته
ٔ
فرقــة النخبــة  .وكــان فرســان تلــك الوحــدة منحــدرين مــن اصــول قوطيــة
شرقية وهم القوط الذين طـردهم الغـزاة اللمبـارد مـن إيطاليـا  ،واسـتقروا
داخــل اإلمبراطوريــة  .وقــد تمركــزت عناصــر تلــك القــوة فــي بيثينــا شــمال
ٔ
غرب االناضول  .وهم يشكلون عصب الخيالة الثقيلة  ،وقد سـلحوا علـي
ال ــنمط الجرم ــاني  .وك ــان التس ــليح م ــع ب ــدايات الق ــرن الس ــابع بالنس ــبة
ٓ ٔ
للخيالـة ســيف طويـل  spathionمماثــل لسـيوف االفــار او الفـرس ،ورمــح
ٔ
خشبي خفيف وقوس فـي حاملـة سـهام تـتمكن مـن حمـل اربعـون سـهما.
ٔ
معلقة في سـرج الجـواد علـي الـنمط الفارسـي ،وكـان افـراد المشـاة الثقيلـة
ٔ
يحملون سيوفا اقصر ،ومزاريق قصيرة ).(٣٤
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ٔ
كانـ ـ ــت الفتوحـ ـ ــات اإلسـ ـ ــالمية االولـ ـ ــي تشـ ـ ــن بواسـ ـ ــطة محـ ـ ــاربون
ٔ
متميــزون ،ومعــروف ان كــل الرجــال المســلمون مطــالبون بــالتزام حربــي.
ٔ
كما تشير كلمـة جـيش إلـي مـا يشـبه القـوة الشـعبية .ويعنـي ذلـك ان كـل
الرجال المسلمون قادرون علي االلتحاق بالجيش.
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

وضع الخليفة عمر بن الخطاب قواعد السـلوك الحربـي لقواتـه والتـي
ٓ
ٔ
ترجع في اصولها إلي القران الكريم وهي تعـادل مـا نسـميه اإلسـتراتيجية.
ٔ
وكان يتم التخطيط جيدا لالعمـال العسـكرية  .ويتجمـع المتطوعـون مـن
القبائل المختلفة  ،وهم هنا يعملون فـي جـيش مـنظم ولـيس فـي معـارك
قبلية  ،وكانت القوات تتجمع في منطقـة بعينهـا ـ غالبـا مـا تكـون المدينـة
ٔ
ٔ
المنــورة العاصــمة االولــي للدولــة اإلســالمية ـ قبــل ان ترســل تلــك القــوات
إلــي حيثمــا قــرر الخليفــة  .وقــد جبــل الجنــد المســلمون علــي الطاعــة لــولي
ٔ
االمر وفق تعاليم القران الكريم.
أﺛﺮ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺮوﻣﻴﺔ:
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻚ

ٔ
ال شـ ـ ــك ان المواجهـ ـ ــات والمعـ ـ ــارك علـ ـ ــي الجانـ ـ ــب الشـ ـ ــرقي مـ ـ ــن
ٔ ٔ
اإلمبراطوريــة البيزنطيــة ،كــان لهــا االثــر اال كبــر فــي تغيــر الفكــر الحرب ــي
ٔ
س ــواء االس ــتراتيجي او التكـتيك ــي لل ــروم  .لق ــد تط ــور الفك ــر االس ــتراتيجي
ليواج ــه احتياج ــات اللحظ ــة .فق ــد كان ــت الوح ــدات الحربي ــة من ــذ الق ــرن
السادس وحتى الفتح العربي تعسكر في حاميات بطول الحـدود وخلفهـا
وتعرف باسم  " Limitaneiجند الجبهـة "  . frontiers soldierوكانـت
ٔ
تتشــكل عــادة مــن اال لويــة القديمــة والتشــكيالت المســاعدة  .بينمــا كانــت
ٔ
جيــوش الميــدان تضــم وحــدات مشــكلة حــديثا  ،وتقــيم فــي االقــاليم وفــي
ٔ
الغالــب فيمــا وراء الحــدود  ،وفــق اســس إســتراتيجية حيــت يمكــنهم مــن
ٔ
ٔ
تلــك المنــاطق مواجهــة اي عــدوان علــي االراضــي الرومانيــة  .لــذا اهتمــت
ٔ
ٔ
بيزنطــة بمنــاطق الحــدود ومــا عــرف باســم الثغــور او الثيمــات او البنــود،
ٔ
وهي مناطق تتواجد فيها الوية عرفت باسم المكان المتواجدة فيه.
ٔ
ٔ
كمـ ــا يالحـ ــظ ان المواجهـ ــة الشـ ــاملة او المعـ ــارك الكبـ ــرى لـ ــم تعـ ــد
ٔ
مناس ــبة ف ــي التعام ــل م ــع جي ــوش المس ــلمين ،لق ــد اف ــرز الف ــتح العرب ــي
اإلسالمي للمناطق الشرقية من اإلمبراطورية البيزنطيـة تغيـرات يعتـد بهـا
 .بعد فشل محاوالت البيزنطيين في طـردهم مـن خـالل معـارك مفتوحـة
ٔ
وك ــان التح ــول الكبي ــر ف ــي اس ــتراتيجية الـ ـروم ه ــو تحاش ــي اي ــه مواجه ــة
مفتوحـ ــة  .فبعـ ــد هزيمـ ــة الـ ــروم فـ ــي اليرمـ ــوك عـ ــام ٦٣٦م كـ ــان علـ ــيهم
ٔ
ٔ
ٔ
االنسحاب اوال إلي شـمال سـورية وارض الجزيـرة .وبعـد فقـدان االخيـرة ،
ٔ
وبع ــد ان ص ــعب عل ــيهم االتص ــال بحلف ــائهم م ــن القبائ ــل العربي ــة غي ــر
ٔ
المسـلمة والفــرس والـذين كــان التحـالف معهــم لـه شــان تراجعـت القــوات
الروميــة إلــي خــط طــوروس وطــوروس الداخليــة ) .(٣٦وكــان جعــل جبــال
ط ــوروس عل ــي ال ــدوام الح ــد الفاص ــل للتص ــدي للمس ــلمين والح ــد م ــن
توســعهم يســتدعي تجميــع طاقــات اإلمبراطوريــة كلهــا  .وعلــي الــرغم مــن
الجهود المبذولـة فـي هـذا الصـدد فـإن جيـوش المسـلمين مـا انفكـت علـي
ٓ
الــدوام تعبــر تلــك الجبــال إلــي اســيا الصــغرى) .( ٣٧إن النتيجــة الملموســة
هــي انســحاب القــوات الميدانيــة مــن المنــاطق التــي كانــت تعمــل بهــا فــي
ٔ
ٔ
ســوريا  ،وفلســطين وارض الجزيــرة إلــي االناضــول لالحتمــاء بهــا ،وفــق
إستراتيجية جديدة.
لقــد تراجعــت كــل الجيــوش الميدانيــة إلــي المنــاطق الداخليــة خلــف
ٔ
ٔ
خطـوط مواقعهـا الجغرافيـة االولـي  ،ويالحـظ ان المنـاطق الجديـدة التـي
تراجعــت إليهــا تلــك الجيــوش متخــذة منهــا قواعــد لهــا كانــت تختــار وفــق
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ٔ
قامــت إســتراتيجية اإلمبراطوريــة البيزنطيــة علــي اســاس مــن إدراكهــا
ٔ
ٔ
لوض ــعها الص ــعب تج ــاه اع ــداء ،او م ــن يحتم ــل ع ــداوتهم ،موج ــودون
ٔ
ٔ
بالفعـل علـي اكـثـر مـن جبهـة فــي وقـت واحـد .ولقـد ادرك القـادة والحكــام
البيزنطيــون تمامــا العالقــة بــين نشــر وإعــادة نشــر المــوارد :جنــد ،مــؤن،
ٔ
معدات ،دواب وما إلي ذلك وبين قدرة الدولة في صد اي عمـل عـدواني
واالنقضاض علي المعتدين.
ٔ
ومــن الجــدير بالــذكر ان الدراســات العســكرية التــي تمــت فيمــا بــين
ٔ
ٔ
القرنين السادس والثامن الميالديـين اوضـحت ان هنـاك عـدم تـوازن فـي
ٔ
المــوارد بــين بيزنطــة واعــدائها .وقــد نصــح القــادة بعــدم خــوض حــرب فــي
ٔ
ٔ
ظ ــل ظ ــروف غي ــر مواتي ــة الن ذل ــك ربم ــا ق ــاد إل ــي خس ــارة ف ــي االرواح
ٔ
ٔ
والموارد .وكانت النغمـة السـائدة فـي تلـك الكـتابـات ان تلجـا بيزنطـة إلـي
المنــاورة واســتخدام تكـتيكــات معرقلــة والكمــائن وحيــل إســتراتيجية مــن
ٔ
ٔ
هــذا القبيــل .كانــت االمــور الحربيــة البيزنطيــة تــدار وفــق اســس راســخة ،

ٔ
ومنطقيــة محســوبة .والهــدف الرئيســي هــو تــامين بقــاء اإلمبراطوريــة وفــق
ٔ
إستراتيجية تتيح استغالال امثل للمـوارد المتاحـة والمحـدودة نسـبيا .لقـد
كانت الضرورة إذن وراء توجهات بيزنطة الدفاعية).(٣٥
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١٤

دراﺳﺎت

قـ ـ ــدرة تلـ ـ ــك المنـ ـ ــاطق علـ ـ ــي تـ ـ ــوفير الـ ـ ــدعم اللوجيسـ ـ ــتي والمتطلبـ ـ ــات
ٔ
االخــرى (٣٨).كمــا اتبعــت بيزنطــة تكـتيكــا جديــدا وهــو محاولــة اســتنزاف
قــوات العــدو حتــى ال يبقــي طــويال فــي الميــدان .وضــرب خطــوط إمداداتــه
وتسريب معلومـات مضـللة عـن نوايـا الجـيش البيزنطـي  ،واعتمـدت علـي
ٔ
الخيالــة المدرعــة الخفيفــة فــي المواجهــات مــن اجــل التحــرك الســريع علــي
ٔ
ارض الميدان.
اﻟﺨﻼﺻﺔ

لقد كانت اإلمبراطورية البيزنطية دوما في حالـة حـرب ،علـي واحـدة
ٔ
ٔ
م ــن جبهاته ــا إن لــم تكــن اكـثــر ،وكانــت تعمــل دومــا م ــن اجــل البقــاء.
ٔ
واعتمــدت فــي الجانــب اال كبــر مــن جيوشــها علــي الجنــد المرتزقــة .وقامــت
ٔ
ٔ
اســتراتيجية الدولــة علــي اســاس تجنــب القتــال قــدر اإلمكــان .وقــد ارغمــت
ٔ
علــي حــرب ضــروس مــع الفــرس فــي وقــت كانــت فيــه االوضــاع علــي جميــع
ٔ
ٔ ٔ
االصعدة غاية في السوء والتدهور .بيد ان اخطـر مـا واجهتـه بيزنطـة كـان
ٔ
عـدو غيـر محتمـل ،فهـي لـم تكــن علـي عـداء مـع ابنـاء الجزيـرة العربيــة وال
ٔ
تتوقــع مــنهم خط ـ ًرا كبي ـ ًرا ،إال ان حلفاءهــا الغساســنة جلبــوا عليهــا تلــك
ٔ
ٔ
العــداوة والتــي ادت إلــي حــدوث مواجهــة بــدات فــي العــام التاســع للهجــرة
ولم تنتهي إال في العام ثمانمائة وثمانية وخمسون للهجرة عندما سقطت
العاصمة البيزنطية القسطنطينية.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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وسلم ،سر حتى تصل جموع المسلمين في بالد الشام ،فهم في حالة كبيرة
ٓ
من القلق ،وإنني ٔاعينك قائدا علي جيوش المسلمين وامرك ٔان تقاتل الروم،
ٔ
ٔوانت القائد علي ٔابي عبيدة ومن معهٔ .واذهب ٔابي سليمان ،واتمم عملك
ٔ
بمعونة ﷲ جل شانه ،واقسم جيشك قسمين ،ودع النصف مع المثني
الذي سيخلفك في العراق .فإذا فتح ﷲ عليكم الشام فارجع إلي عملك وال
ٔ
يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وال تتباطا بعمل فإن ﷲ عز وجل له المن
وهو ولي الجزاء" .المراشدة المرجع السابق ص .١٥٥
 - ٢٤المراشدة  :اليرموك ،ص . ٢٠٥
 ٢٥ـ محمد مؤنس عوض :اإلمبراطورية البيزنطية ،ص .١٩٣
26 -A.A.Vasiliev, Byzantine and Islam (pp. 308-326). p.309 in
BYZANTIUM eds. Norman Banes & L . B . Moss , Oxford
1948.
27 - Nicolle , Rome s enemies 5 , p.3
 - ٢٨ستيفن رنسيمان  :الحضارة البيزنطية ،ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد،
القاهرة  ،١٩٩٧ص .٢٩
 David Nicolle, Yarmok . ,p.18.ـ 29
 - ٣٠جنرال ٔاكرم :سيف ﷲ خالد بن الوليد ،ص ٣٤٥
31 - David Nicolle, p.19.
32 - Nicolle, Yarmok. ,p24.
 - ٣٣ستيفن رنسيمان :الحضارة البيزنطية ،ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد،
القاهرة  ،١٩٩٧ص.١٦٢
34 - Nicolle, Yarmok. , p. 34
35 - Haldon, Byzantine at war ,p.36
36 - Haldon,John, Warfare, State and Society in Byzantine World
565-1204,London1990,p.71.
 - ٣٧ستيفن رنسيمان :المرجع السابق ،ص . ٣٩
38 - Haldon, warfare., p.31

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٥

ﻣﻘﺎﻻت

اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻨﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺴﻜﻴﺔ

ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ

ﻤﻌﻴﺪ ﺑﻗﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ "ﺸﻌﺒﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ"
ﻜﻟﻴﺔ ٓاﻻداب – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻨﻴﺎ
ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻠﻣﻨﻴﺎ – ﺠﻣﻬﻮرﻳﺔ ﻤﺼﺮ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
omar.bakr10@yahoo.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ﻋﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑﻛ ـ ـ ــﺮ ﻤﺤﻣ ـ ـ ــﺪ ﻘﻄ ـ ـ ــﺐٔ ،اﻻﺑﻌـ ـ ــﺎد اﻠﻨﻔﺳ ـ ـ ــﻴﺔ ﻠﻟﻣﺤﻨ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻣﻮرﻳﺳ ـ ــﻛﻴﺔ - .دورﻳ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ - .اﻠﻌ ـ ــﺪد اﻠﺘﺎﺴـ ـ ــﻊ؛
ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص .١٨ – ١٦
)(www.historicalkan.co.nr

ﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا ﻤــﻦ ﻘﻀ ــﺎﻳﺎ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻣﻛ ــﻦ ٔان ﺗﻛــﻮن ﻤﺟ ــﺮد
ٔاوراق ﺗﺳـ ــﻄﺮﻫﺎ ٔاﻘ ــﻼم ،وﻜـﺘ ــﺐ ﺗﺤـ ــﻮى ﻫ ــﺬﻩ ٔاﻻوراق
ﻠﻣﺟـ ــﺮد اﻠﻗـ ـﺮاءة واﻻﻃ ــﻼع ،ﺑـ ــﻞ ﻫﻨ ــﺎك ﻤـ ــﻦ ﻘﻀـ ــﺎﻳﺎ
ٔ
اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ﻤـ ــﺎ ﺗﺳ ـ ــﺘﺤﻖ ٔان ﺗﺎﺧـ ــﺬ ﺣﻴ ـ ـ ًﺰا ﻤـ ــﻦ اﻠﻮﺠـ ــﻮد
واﻠﺪراﺴــﺔ وﻫـ ً
ـﺪﻓﺎ ﻠﻟﻮﺻــﻮل إﻠــﻰ اﻠﺤﻗﻴﻗ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﺑﺟﻣﻴــﻊ ﺻــﻮرﻫﺎ ،وﻤ ــﻦ
ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻗﻀ ــﺎﻳﺎ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ اﻠﻣﻬﻣ ــﺔ "اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻣﻮرﻳﺳ ــﻛﻴﺔ" اﻠﺘـ ــﻲ ٔاﺻـ ــﺒﺤﺖ
ﻤﺟــﺎل ﺠــﺪال واﻫﺘﻣــﺎم ﻓــﻲ وﻘــﺖ واﺣــﺪ ،وﻓــﻰ ﻫــﺬﻩ ٔاﻻوراق اﻠﺘﺎﻠﻴــﺔ ﺴــﻮف
ﻳﺘﻌـ ــﺮض اﻠﻣﻗـ ــﺎل ﻠﺟﺎﻧـ ــﺐ ﻤـ ــﻦ ﺠﻮاﻧـ ــﺐ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﻗﻀـ ــﻴﺔ ٔاﻻ وﻫـ ــﻮ اﻠﺟﺎﻧـ ــﺐ
اﻠﺳـﻴﻛﻮﻠﻮﺠﻲ "اﻠﻨﻔﺳــﻲ" ،ﻓـﻲ ﻤﻌﻨــﻰ ﻳﺘﺒﻟـﻮر ﺣــﻮل ﻧﻗﻄـﺔ ﻤﺤــﺪدة وﻫـﻰ ﻫــﻞ
ﻜـﺎن اﻠﻣﻮرﻳﺳـﻛﻴﻮن ﻋﻨﺼـ ًﺮا ﻤﻗﺒـﻮﻻ ﻠـﺪى ٔاﻻﺴـﺒﺎنٔ ،ام ﻜـﺎﻧﻮا ٔاﺸﺨﺎﺻـﺎ ﺗﺘﺒﻟــﻮر
ﻓﻴﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪم ﻘﺒﻮل ٓاﻻﺧﺮ ﺑﻛﻞ ﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ؟
"ﻻ ﺗﺒﻛﻰ ﻳﺎ ٓاﻤﺎﻩ  ،..إﻧﺎ ذاﻫﺒﻮن إﻠﻰ اﻠﺟﻨﺔ  ،...إن ٔارﺿﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻠﻦ
ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻦ ﻠﺤﺪ ﻃﻔﻞ ﻤﺎت ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻞ ﷲ  ،...إن ازﻫﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻠﻦ ﺗﻣﻨﻊ
ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻘﺒ ًﺮا ﻠﻢ ﻳﻣﺘﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌﻄﺮ اﻠﺤﻴﺎة  "(١) ..ﻫﺬا ٓاﺧﺮ ﻤﺎ اﻧﺷﺪﻩ
ٔاﻃﻔﺎل ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺴﻗﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٤٩٢م وﻫﻰ درة اﻠﻮﺠﻮد اﻠﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،وﻠﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻠﺪراﺴﺔ ﻳﺟﺐ اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ.
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻮن :ﻠﻔﻆ ﻳﺮادف اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ا ﺠﺒﺮوا ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻨﺼﺮ ﻓﻲ
ٔاواﺋﻞ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدي ﻓﻲ ﻤﻣﺎﻠﻚ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ "ﻘﺷﺘﺎﻠﺔ،
واراﻏﻮن ،وﻧﺎﺑﺎرا " وﺗﻌﻨﻰ "اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ اﻠﺼﻐﺎر " وﻫﻮ ﻤﺎ ٔاﻃﻟﻗﻪ ٔاﻻﺴﺒﺎن
ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺗﺤﻗﻴ ًﺮا ﻠﻬﻢ ).(٢
ﺑﻌــﺪ ﺴ ــﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃ ــﺔ دﺧ ــﻞ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﻓ ــﻲ ﺣﻗﺒ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ﺠﺪﻳ ــﺪة
ﺗﺤــﺖ زﻋﺎﻤــﺔ اﻠﻣﻟﻛــﻴﻦ اﻠﻛــﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﻴﻦ إﻳ ـﺰاﺑﻴﻼ )ت ١٥٠٤م( ،وﻓﺮﻧــﺎ ﻧــﺪو
اﻠﺨــﺎﻤﺲ )ت ١٥١٦م( ،وﻓــﻰ إﺸــﺎرة ﻤﻨﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻠﺤﻛــﻢ ٔاوﺻــﻴﺎ إﻠــﻰ
اﻠﺤـﺎﻜﻢ اﻠﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺤﺳـﻦ ﻤﻌﺎﻤﻟـﺔ اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ اﻠـﺬﻳﻦ ٔاﺣﺳـﻮا ﺑﺎﻻﻃﻣﺌﻨـﺎن ﻠﻬــﺬﻩ
اﻠﺘﻮﺻﻴﺔ وﻠﻛﻦ ﻫﻴﻬﺎت ذﻠﻚ ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻣﻟﻛـﺎن ﻳﺘﺼـﻨﻌﺎن ذﻠـﻚ إﻠـﻰ ﺣـﻴﻦ
إﺑــﺪاء اﻠ ـ ٔﺮاي اﻠﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ٔاﻤــﺮ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ،ﻓﻟــﻢ ﻳﻣــﺮ اﻠﻮﻘــﺖ ﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا ﺣﺘــﻰ ﻘ ــﺮر
اﻠﻣﻟﻛﺎن ﻘﺮارﻫﻢ ٔاﻻﺑﺪي ٔاﻻ وﻫـﻮ ﺗﻨﺼـﻴﺮ اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ وذﻠـﻚ ﺗﺤـﺖ إﻠﺤـﺎح ﻤـﻦ
ٔاﻻﺣﺒــﺎر إﻠــﻰ اﻠﻣﻟﻛــﻴﻦ ﺑــﺬﻠﻚ ﻓــﻲ ﺧﻄــﻮة ﻠﻣﺤــﻮ ٓاﺛــﺎر اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻓــﻲ
ﻇـﻞ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻻﺴــﺒﺎﻧﻴﺔ اﻠﺟﺪﻳــﺪة ) ،(٣وﺑـ ٔـﺪات ﻤﺤﻨــﺔ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﺿــﺪ اﻠﻌﻨــﻒ
اﻻﺴﺒﺎﻧﻲ اﻠﺬي ﻳﻬﺪف إﻠـﻰ ﺗﺤﻗﻴـﻖ ٔاﻫﺪاﻓـﻪ ﺑﺟﻣﻴـﻊ اﻠﻮﺴـﺎﺋﻞ ﺣﺘـﻰ ٔادى ذﻠـﻚ
ﻓ ــﻲ اﻠﻨﻬﺎﻳ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﻘﻴ ــﺎم اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ﺑﺜ ــﻮرﺗﻬﻢ ٔاﻻوﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم ١٤٩٩م اﻠﺘ ــﻲ
اﺴﺘﻣﺮت إﻠﻰ ﻋـﺎم ١٥٠١م ﺑﺳـﺒﺐ اﺴـﺘﻣﺮار ﻜـﻞ ﻤـﻦ اﻳـﺰاﺑﻴﺒﻼ وﻓﺮﻧـﺎ ﻧـﺪو ﻓـﻲ
ٔ
ٔ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻣﺎ اﻠﺘﻌﺼﺒﻴﺔ وﺑﺪات ﻤﺤﻨﺔ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﺗﺎﺧﺬ ﻓﻲ اﻠﺘﺒﻟﻮر).(٤
ﻘﺎﻤـﺖ اﻠﺜــﻮرة ٔاﻻﻧﺪﻠﺳـﻴﺔ"اﻠﻣﻮرﻳﺳــﻛﻴﺔ" ٔاﻻوﻠـﻰ ﺑﺳــﺒﺐ اﻠﺳﻴﺎﺴـﺔ اﻠﺘــﻲ
ٔادﺧﻟﻬــﺎ اﻠﻛﺎردﻳﻨــﺎل اﻠﺟﺪﻳــﺪ ﻠﻐﺮﻧﺎﻃــﺔ" ﺧﻣﻨــﻴﺲ" اﻠ ــﺬي اﺧــﺮج ﻤــﻦ ﺠﻌﺒﺘــﻪ
ﻜﺎﻓ ـ ــﺔ اﻠﺳ ـ ــﺒﻞ ﻠﺘﻨﺼ ـ ــﻴﺮ اﻠﻣﺳ ـ ــﻟﻣﻴﻦ ﺑﻌ ـ ــﺪﻤﺎ ٔاﻋﻄ ـ ــﺖ ﻠ ـ ــﻪ اﻠﻣﻟﻛ ـ ــﺔ ﺠﻣﻴـ ـ ــﻊ
اﻠﺼــﻼﺣﻴﺎت اﻠﻛﺎﻤﻟــﺔ ﻠــﺬﻠﻚ ،وﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل :إن ﻤﺤﻨــﺔ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﺑـ ٔـﺪات
ﻓــﻲ اﻠﺘﻌﻗــﻞ ﻠﻟﺨﻄــﺮ اﻠﺟﺪﻳــﺪ وﻘﺎﻤــﺖ ﺑﺜﻮرﺗﻬــﺎ ﻠﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻟــﻰ وﺠﻮدﻫــﺎ اﻠﻗــﺪﻳﻢ
ﻓـﻲ اﻠـﺒﻼد ،ﺗﻟـﻚ اﻠﺜـﻮرة اﻠﺘـﻲ ﺧﺮﺠـﺖ ﻤـﻦ ﺣـﻲ اﻠﺒﻴـﺎزﻳﻦ ٔاﺣـﺪ ٔاﺣﻴـﺎء ﻏﺮﻧﺎﻃـﺔ
ﻓـﻲ ١٤٩٩م واﻠﺘﺼـﺪي ٔﻻﻓﻌـﺎل اﻠﻛﺎردﻳﻨـﺎل اﻠﻌﻨﺼـﺮﻳﺔ (٥).وﻘـﺪ ٔاﻜـﺪ اﻠﻣﻗـﺮي
ﻫـ ــﺬﻩ اﻹﺣـ ــﺪاث ﻋﻨـ ــﺪﻤﺎ ﻘ ــﺎل " :ﺛـ ــﻢ إن اﻠﻨﺼـ ــﺎرى ﻧﻛـﺜـ ــﻮا اﻠﻌﻬـ ــﻮد وﻧﻗﻀـ ــﻮا
)(٦
اﻠﺷﺮوط ﻋﺮوة ﻋﺮوة إﻠﻰ ٔان ٓال اﻠﺤﺎل ﻠﺤﻣﻟﻬﻢ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻨﺼﺮ"
ٔ
واﻧﺘﺷ ــﺮت اﻠﺜــﻮرة ﻓــﻲ ﻜــﻞ ٔاﻧﺤ ــﺎء ﻏﺮﻧﺎﻃــﺔ ،ﻓﺎرﺴــﻟﺖ اﻠﻣﻟﻛــﺔ إﻳـ ـﺰاﺑﻴﻼ
ٔاول ﺠــﻴﺶ ﻹﺧﻀــﺎع اﻠﺜــﻮرة ﻓﻟــﻢ ﻳﻔﻟــﺢ ﻓــﻲ إﺧﻀــﺎﻋﻬﺎ ﺣﻴــﺚ ٔاﺧــﺬت اﻠﺜــﻮرة
ﺸـﻛﻞ اﻠﻣﻮﺠـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﺘــﻮاﻠﻰ ﻓـﻲ ٔاﻻﺣﻴـﺎء اﻠﻣﺟـﺎورة ﻠﺤــﻰ اﻠﺒﻴـﺎزﻳﻦ ،ﻤﻣـﺎ دﻓــﻊ
اﻠﻣﻟﻚ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو إﻠـﻰ إﺴـﻨﺎد اﻠﻣﻬﻣـﺔ إﻠـﻰ اﻠﻗﺎﺋـﺪ ٔاﻻﺴـﺒﺎﻧﻲ اﻠﺷـﻬﻴﺮ "اﻠـﻮ ﻧـﺰو دى

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٦

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻏــﻮﻳﻼر" ﻓــﻲ ﻤﺤﺎوﻠــﺔ ﻠﺼــﺪ اﻠﺜــﻮرة واﻠﻗﻀــﺎء ﻋﻟﻴﻬــﺎ ،وﻠﻛــﻦ ﻠﻗــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻗﺎﺋــﺪ
ﻤﺼــﻴﺮﻩ ﺣﺘﻔـ ًـﺎ ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ ٔاﺣــﺪ اﻠﻔﺮﺴــﺎن اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ وﻫــﻮ "اﻠﻔﻬــﺮي اﻻﺻــﻄﺒﺎر"
ﺑﻌـﺪ ﻤﺒـﺎرزة ﺑــﻴﻦ اﻠﻄـﺮﻓﻴﻦ اﻧﺘﻬـﺖ ﻠﺼــﺎﻠﺢ ٔاﻻﺧﻴـﺮٔ ،اﻻﻤـﺮ اﻠــﺬي ٔازﻋـﺞ اﻠﻣﻟــﻚ
وﺠﻌﻟـﻪ ﻳﻗـﻮد ﺣﻣﻟــﺔ اﻠﻗﻀـﺎء ﻋﻟــﻰ اﻠﺜـﻮرة ﺑﻨﻔﺳــﻪ ﻤﺘﺨ ًـﺬا ﻜــﻞ اﻹﺠـﺮاءات اﻠﺘــﻲ
ﺗﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ اﻠﻣﻨﺷـﻮد (٧).وﻘـﺪ ﻜـﺎن ﻤﻗﺘـﻞ اﻠﻗﺎﺋـﺪ اﻏـﻮﻳﻼر ﻤـﻦ
ٔاﻜـﺜــﺮ اﻠــﺪواﻓﻊ اﻠﺘــﻲ ﺣﺮﻜــﺖ اﻠﻣﻟــﻚ ﺣﻴــﺚ ﻜــﺎن ﻳﻌﺘﺒــﺮﻩ ﻓــﺎرس اﺴــﺒﺎﻧﻴﺎ ٔاﻻول
ٔ
واﻋﺘﺒـﺮﻩ اﻻﺴـﺒﺎن ﻋﺎﻤـﺔ ﻤـﻦ اﻠﻨﺼـﺎرى ﺸـﻬﻴﺪ اﻠﻣﺳـﻴﺤﻴﺔ ﻓـﻲ اﺴـﺒﺎﻧﻴﺎ) ،(٨وﻘــﺪ
ﺠـﺎءت ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻠﺜــﻮرة ﻋﻟـﻰ ﻳــﺪ اﻠﻣﻟـﻚ ﻓﺮﻧـﺎ ﻧــﺪو اﻠـﺬي ﺻــﺤﺒﻪ ﺣـﻮاﻠﻲ ٔ ٨٠اﻠــﻒ
ﻤﻦ اﻠﺮﺠﺎل ﻠﻟﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ اﻠﺜﻮرة ،وﺑﺮﻏﻢ اﻠﺨﺳﺎرة اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻠﻬﺎ اﻠﻣﻟـﻚ إﻻ
ٔاﻧ ـ ــﻪ اﺴ ـ ــﺘﻄﺎع ﻤﺤﺎﺻـ ـ ــﺮة اﻠﺜ ـ ــﻮار ﻓـ ـ ــﻲ ٔاﻤـ ـ ــﺎﻜﻦ ﺛ ـ ــﻮراﺗﻬﻢ ﻤﺜـ ـ ــﻞ "اﻧـ ـ ــﺪرش،
وﻻﻧﺨــﺎرون ،وﺣـﺪود اﻠﻣﺮﻳــﺔ" وﻠــﻢ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋــﺎم  ١٥٠١م إﻻ وﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺜــﻮرة
ﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ وﻋ ــﺎد اﻠﻣﻟــﻚ ﻠﻴﺟــﺪ اﻠﻣﻟﻛــﺔ ﻘــﺪ ﺠﻬــﺰت ﻘ ـﺮا ًرا ٓاﺧ ـ ًﺮا ﻳﺨﻴ ــﺮ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ
ﺑـﻴﻦ اﻠﺘﻨﺼــﺮ واﻠﺨـﺮوج ﻤــﻦ اﻠــﺒﻼد (٩).وﻤـﻊ ﻫــﺬا اﻠﻣﺮﺴــﻮم ﻤـﻦ اﻠﻣﻟﻛــﺔ ﻫــﺎﺠﺮ
ﻤـﻦ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻤـﻦ اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﺣـﻮاﻠﻲ ٔ ٣٠٠اﻠـﻒ اﻧﺘﺷـﺮوا ﻓـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب وﺑـﻼد
اﻠﺷـﺎم وﻤﺼــﺮ ،وﺗﻗﺒــﻞ ٓاﻻﺧــﺮون اﻠﺘﻨﺼــﺮ وﻠﻛـﻦ ﻜــﺎن ذﻠــﻚ ﻓــﻲ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﻤــﻦ
ﺠـﺎﻧﺒﻬﻢ ﺑﻬــﺪف اﻠﺒﻗـﺎء ﻓــﻲ ﻤــﻮﻃﻨﻬﻢ اﻠـﺬي اﺴــﺘﻗﺮوا ﻓﻴــﻪ ﻤـﻦ زﻤــﻦ ﺑﻌﻴــﺪٔ ،اي
ٔان اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ٔاﻇﻬ ــﺮوا اﻠﺘﻨﺼــﺮ ٔواﺑﻄﻨــﻮا اﻹﺴــﻼم ،وﻤــﻦ ﺗﻟــﻚ اﻠﻔﺘ ــﺮة ٔاﻃﻟــﻖ
ﻋﻟﻴﻬﻢ اﺴﻢ "اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ" ذﻠـﻚ اﻠﻟﻔـﻆ اﻠـﺬي ٔاﻃﻟﻗـﻪ ٔاﻻﺴـﺒﺎن ﻋﻟـﻴﻬﻢ ﺑﻌـﺪ
ٔ
إﺣﺳﺎﺴـﻬﻢ ﺑـﺎﻧﻬﻢ ﻠﻴﺳــﻮا ﻧﺼـﺎرى ﺧﻟـﺺ ،وﻠﻛــﻨﻬﻢ ﻧﺼـﺎرى ﺑﻣﻮﺠـﺐ ﻤﺮﺴــﻮم
)(١٠
اﻠﻣﻟﻛﺔ إﻳﺰاﺑﻴﻼ.
ٔ
ُ
ر
ر
وﻤﻀﺖ ﻓﺘﺮة ﺑﻌﺪ اﻠﺜﻮ ة اﻻوﻠﻰ ا ﺠﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻣﻮ ﻳﺳﻛﻴﻮن ﻋﻟﻰ
اﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻠﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ وﻫﻢ ﻳﺒﻄﻨﻮن اﻹﺴﻼم ﺑﺪاﺧﻟﻬﻢ ﻤﺮو ًرا ﺑﻌﻬﺪ ﺧﻟﻴﻔﺔ
ﻓﺮﻧﺎ ﻧﺪو وﻫﻮ اﻠﻣﻟﻚ ﻜﺎرﻠﻮس اﻠﺨﺎﻤﺲ ٔاو ﺸﺎر ﻠﻛﺎن "١٥٥٥ – ١٥١٧م"
ً
ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻳﻌﻣﺪوا ٔاﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ اﻠﻗﺳﻴﺲ ﺛﻢ ُﻳﺘﺒﻌﻮا ذﻠﻚ
 ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﻮا
ﺑﺈزاﻠﺔ ﻤﺎء اﻠﺘﻌﻣﻴﺪ اﻠﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻠﻄﻔﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
ً
ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﻮدوا إﻠﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻳﺤﺘﻔﻟﻮا
اﻠﺰواج ﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻋﻗﺪ اﻹﻜﻟﻴﻞ
ً
) (١١
ﺑﺎﻠﻌﺮس ﻃﺒﻗﺎ ﻠﻟﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .وﻘﺪ ﺗﺮدد ﻜﺎرﻠﻮس اﻠﺨﺎﻤﺲ ﻓﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﺷﺪة واﻠﻟﻴﻦ ،وذﻠﻚ ﺑﺨﻼف اﺑﻨﻪ
ﻓﻴﻟﻴﺐ اﻠﺜﺎﻧﻲ " ١٥٩٨ - ١٥٥٦م" اﻠﺬي ﺧﻟﻔﻪ وﻧﺷﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ اﻠﺜﻮرة
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ اﻠﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ١٥٦٨م واﺴﺘﻣﺮت ﺣﺘﻰ ٔاواﺋﻞ ﻋﺎم ١٥٧١م
واﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ٔاﺴﺒﺎﺑﻬﺎ ﻫﻲ ٔاﺴﺒﺎب اﻠﺜﻮرة ٔاﻻوﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ٔ
ﻤﺘﻮال ،وﻠﻛﻦ ﻳﻀﺎف إﻠﻰ
اﻠﺘﻨﺼﻴﺮ اﻠﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻠﺤﻛﺎم اﻻًﺴﺒﺎن ﻓﻲ ﺸﻛﻞ ِ
ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺴﺒﺎب ﺴﺒﺐ ﻘﻮى ﺠﺪا وﻫﻮ "ﻤﺤﺎﻜﻢ اﻠﺘﻔﺘﻴﺶ" اﻠﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ
اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﻮﻠﺖ ﻤﻨﺬ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٤٨٣م ﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺠﻣﻴﻊ
اﻠﻣﺬاﻫﺐٔ ،
واﻻدﻳﺎن اﻠﻣﺘﻨﺎﻘﻀﺔ ﻤﻊ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺔ ً
ﺑﺪءا ﻤﻦ
اﻠﻴﻬﻮد اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻗﻮا ﻤﻨﻬﺎ ٔا ً
ﻧﻮاﻋﺎ ﻜـﺜﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﻌﺬاب ﺣﺘﻰ ﻜﺎن ﻤﺼﻴﺮ
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﻳﺪﻳﻬﺎ ،وﻘﺪ ذاق اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻮن ﻤﻦ ﺠﺮاء ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﺤﺎﻜﻢ ﺻﻨﻮف ٔاﻻ ﻠﻮان ﻤﻦ اﻠﺘﻌﺬﻳﺐ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺗﻌﺎﻠﻴﻢ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ
ﻜﻟﻬﺎ ،ﻤﻣﺎ ٔادى إﻠﻰ ﺣﺘﻣﻴﺔ ﻧﺷﻮب اﻠﺜﻮرة اﻠﻛﺒﺮى اﻠﺘﻲ اﺸﺘﻌﻟﺖ ﺑﻗﻮة ﻤﻊ
ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﺎم ١٥٦٨م (١٢).وﻘﺪ ﺗﺰﻋﻣﻬﺎ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ٔاﻻﻘﻮﻳﺎء
اﻠﺷﺟﻌﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﻤﻦ اﻠﺼﺒﺎغ "ﻓﺮج ﺑﻦ ﻓﺮج" ﻤﺮو ًرا ﺑـ" ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ٔاﻤﻴﺔ "
واﻧﺘﻬﺎء ﺑـ"ﻤﻮﻻي ﻋﺒﺪ ﷲ" ،وﻜﺎن ﻠﻛﻞ ﻤﻨﻬﻢ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻠﺘﺼﺪي
ﻠﻟﺤﺰب اﻻﺴﺒﺎﻧﻲ اﻠﺬي ﺗﻣﺜﻞ ﻓﻲ رﺠﺎﻠﻪ وﻤﻨﻬﻢ "اﻠﻣﺮﻜﻴﺰ ﻤﻮﻧﺘﺨﺎر" اﻠﺤﺎﻜﻢ
اﻠﻌﺳﻛﺮي اﻠﻌﺎم ﻠﻐﺮﻧﺎﻃﺔ و"اﻠﺪون ﺧﻮان" اﺧﻮ اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻴﻟﻴﺐ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ
اﻠﺷﺮﻋﻲ ،وﻘﺪ ﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺜﻮرة ذات ٔاﺛﺮ ﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻤﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ
)( ١٣
ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ.

ﺴﺎر اﻠﺤﺰب ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻳﻬﺎﺠﻢ اﻠﺜﻮار
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻜﻞ ٔارﺠﺎء اﻠﺜﻮرة وﺑﻗﺎﻋﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻜﺎن اﻠﺷﻐﻞ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ
ﻠﻟﺪون ﺧﻮان اﻠﻣﺘﺰﻋﻢ ﻠﻟﺤﺰب ﻫﻮ ﺿﺮورة اﻠﺘﺨﻟﺺ ﻤﻦ زﻋﻣﺎء اﻠﺜﻮرة ﺑﺷﺘﻰ
اﻠﻄﺮق ،ﺴﻮاء ﺑﺎﻠﻟﻴﻦ ٔا م ﺑﺎﻠﻌﻨﻒ ،وﻠﻢ ﻳﻛـﺘﺐ ﻠﻪ اﻠﻔﺷﻞ ﺣﻴﺚ اﺴﺘﻄﺎع
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﺪس واﻠﺨﺪﻳﻌﺔ ٔان ﻳﺘﺨﻟﺺ ﻤﻦ اﻠﻗﺎﺋﺪ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻰ "ﻤﺤﻣﺪ
اﺑﻦ ٔاﻤﻴﺔ "ٔ ،واﻜﻣﻞ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻮن ﺛﻮرﺗﻬﻢ ﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ وﺠﻮدﻫﻢ،
وﻋﻗﻴﺪﺗﻬﻢ ،وﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ ،وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻧﺟﺎﺣﻬﻢ
اﻠﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ٔاﺣﺪاث اﻠﺜﻮرة إﻻ ٔان ﻫﺬﻩ اﻠﻨﺟﺎﺣﺎت ﻘﻮﺑﻟﺖ ﺑﺟﺎﻧﺐ ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﺷﺪة واﻠﺤﺰم ﻤﻦ ﺠﺎﻧﺐ اﻠﺤﺰب اﻻﺴﺒﺎﻧﻲ اﻠﺬي اﺴﺘﻄﺎع اﻠﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ
اﻠﺜﻮرة ﻤﻊ ﻤﻄﻟﻊ ﻋﺎم ١٥٧١م ،وﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ﻘﻮة ﻫﺬﻩ اﻠﺜﻮرة وﺸﺪﺗﻬﺎ ﻫﻲ
اﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻠﺘﻲ ٔادت إﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻠﺜﻮرة ،وﺗﺘﺟﻟﻰ ٔا ﻋﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻘﺮار
اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻴﻟﻴﺐ اﻠﺜﺎﻠﺚ اﻠﺬي ﺧﻟﻒ ٔاﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻠ ﺤﻛﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٥٩٨م ﺑﻨﻔﻲ
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﺒﻼد ﺑﺷﻛﻞ ﺗﺎم وﺠﺬري وﺿﺮورة ﻃﺮد اﻠﻌﻨﺼﺮ
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻰ ﻤﻦ اﻠﺒﻼد واﺴﺘﺌﺼﺎل ﺸﺎﻓﺘﻪ ،ذﻠﻚ اﻠﻗﺮار اﻠﺬي ﻧﻔﺬ
)(١٤
ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻩ ﻤﻨﺬ ﺻﺪورﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٦١٠م.
ٔ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺴﻄﻮر اﻠﻣﺤﻨﺔ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس
ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدي /اﻠﺘﺎﺴﻊ اﻠﻬﺟﺮي ،وﻓﻰ ﺗﺤﻟﻴﻞ ٔاﺴﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﻨﺔ ﻤﻦ
اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ وﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻳﻣﻛﻦ اﻠﺨﺮوج ﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ:
) (١إن اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ اﻠﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ إﻠﻰ اﻠﻗﻴﺎم ﺑﺜﻮراﺗﻬﻢ
ﺿﺪ ٔاﻻﺴﺒﺎن ﺗﻛﻣﻦ ﻓﻲ ٔاﺴﺎﻠﻴﺐ ٔاﻻﺴﺒﺎن ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻰ ﺑﺪاﻓﻊ
اﺴﺒﺎﻧﻲ ﻳﺘﻣﺤﻮر ﻓﻲ اﻠﺤﻗﺪ اﻠﻨﻔﺳﻲ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ اﺸﺘﻬﺮوا
ﺑﺎﻠﺘﻔﻮق ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ ﻤﺟﺎﻻت اﻠﺤﻴﺎة ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺟﺎﻧﺐ ﻜـﺜﺮة ﻧﺳﻟﻬﻢ،
وزواج ﺑﻌﺾ ٔاﻻﺴﺒﺎن ٔاﻧﻔﺳﻬﻢ ﻤﻦ ﻤﻮرﻳﺳﻛﻴﺎت ،وذﻠﻚ ﻜﻟﻪ ٔاﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ
ٔاﻻﺴﺒﺎن وﺠﻌﻞ إﺣﺳﺎﺴﻬﻢ ﺑﻗﻴﻣﺔ اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻰ وﻘﺪرﺗﻪ ﻳﻌﻟﻮ،
ٔ
وﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﻠﻰ ﺿﺮورة اﻠﺘﺨﻟﺺ ﻤﻦ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻳﺔ وﺴﻴﻟﺔ ﻜﺎﻧﺖ .
) (٢إن اﻠﺼﺪام واﻠﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻜﺎن ٔاﺴﺎس اﻠﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻗﺪ ُاﻋﺘﺒﺮ اﻠﻨﺼﺎرى ﻋﻨﺼﺮ ﻤﺆﻤﻦ وﻠﻛﻦ ﻳﻔﺘﻗﺪ إﻠﻰ ﻘﻴﻣﺔ اﻠﻌﻣﻞ
ﻤﻦ وﺠﻬﺔ اﻠﻨﻈﺮ ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت وﺠﻬﺔ اﻠﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ
ً
ً
ً
ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ وﻠﻛﻨﻪ ﻳﻔﺘﻗﺪ إﻠﻰ ﺛﻮب اﻹﻳﻣﺎن اﻠﺬي ٔاراد
ﻤﺘﻔﺎﻋﻼ
ﻧﺷﻴﻄﺎ
ﻋﻨﺼ ًﺮا
ٔاﻻﺴﺒﺎن إﻠﺤﺎﻘﻪ ﺑﻬﻢ ،ﻠﺬﻠﻚ ﻓﺷﻞ اﻠﺘﻨﺳﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ٔواﺻﺒﺢ
ﺸﻴﯫ ً
اﻠﺘﺼﺎدم واﻠﻌﻨﻒ ﺑﻴﻨﻬﻣﺎ ً
ﺣﺘﻣﻴﺎ ﻻ ﺸﻚ ﻓﻴﻪ.
ٔ
)ٔ (٣اﻤﺎ ﻤﻦ وﺠﻬﺔ اﻠﻨﻈﺮ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻮن اﻧﻔﺳﻬﻢ
ﻤﺳﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻈﺎﻫﺮ ،وﻤﺳﻟﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺒﺎﻃﻦٔ ،وان ﻤﺎ دﻓﻌﻬﻢ إﻠﻰ
اﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ ٔارﺿﻬﻢ اﻠﺘﻲ وﻠﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ
ﻳﺳﺘﻄﻴﻌﻮن اﻠﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻠﺷﺊ اﻠﻴﺳﻴﺮ ،ﻫﺬا اﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻜﻞ ﻤﻦ ٔاﻻﺴﺒﺎن واﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻜﺎن ﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻠﺼﺮاع
اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﺬي اﺴﺘﻣﺮ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻠﻗﺮن ﻤﻦ اﻠﺰﻤﺎن .

 ن ا ر
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ﻣﻘﺎﻻت

) (٤وإذا ﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻠﻣﻗﺎل إﻠﻰ اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺟﻟﻰ ﻓﻲ
ٔاﻓﻌﺎل اﻠﺤﻛﺎم ٔاﻻﺴﺒﺎن وﻤﻮاﻘﻔﻬﻢ ﺿﺪ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ،ﻓﻗﺪ وﻘﻊ اﻠﻣﻟﻛﺎن
اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺎن إﻳﺰاﺑﻴﻼ وﻓﺮﻧﺎ ﻧﺪو ﺗﺤﺖ ﺴﻴﻄﺮة ٔاﻻﺣﺒﺎر ،وﺧﻀﻌﻮا
ٔ
ﻠﺮﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻠﻮﻘﺖ اﻠﺬي اﺸﻌﺮ ٔاﻻﺣﺒﺎر اﻠﻣﻟﻛﻴﻦ ﺑﺎﻧﻬﻣﺎ ﺣﻣﺎة
اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ واﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ٔاورﺑﺎ ﻤﻦ اﻹﺴﻼمٔ ،وان ﻋﻟﻰ
ﺣﺎﻤﻰ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ اﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻤﺳﻴﺤﻴﺘﻪ ،واﻠﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﻣﻌﺎدﻳﺔ
إﻠﻰ ﻫﺬا اﻠﻣﻌﺘﻗﺪ واﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺪﻳﺎﻧﺔ ﺑﺟﻣﻴﻊ ٔاﺸﻛﺎل اﻠﻌﻨﻒ ،ﻤﻣﺎ دﻓﻊ
اﻠﻣﻟﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻣﺎ إﻠﻰ اﻠﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ اﻠﻮﺠﻮد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻠﻴﺷﻌﺮا
ﺑﻗﻴﻣﺘﻬﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﻣﺎ ﻤﻟﻛﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ اﻠﺟﺪد ،ﺣﺘﻰ إن ٔاﻻﺣﺒﺎر وﺿﻌﻮا ﻠﻬﻣﺎ
ً
ً
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻗﻮل "إذا ٔاردت إن ﺗﻛﻮن ً
ﻜﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺎ
ﺻﺎﻠﺤﺎ ﻳﺟﺐ إن ﺗﻛﻮن
ﻤﻟﻛﺎ
ً
ﺻﺎﻠﺤﺎ" ،وﻫﻛﺬا رﺑﻂ اﻠﻣﻟﻛﺎن وﺠﻮدﻫﻣﺎ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻣﺎ ﻤﻟﻛﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ -
ﺑﻌﺪم وﺠﻮد اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ.
)ٔ (٥اﻤﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻣﻟﻚ ﻜﺎرﻠﻮس اﻠﺨﺎﻤﺲ ،ﻓﺘﺮددﻩ ﻓﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺘﻲ
ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﺷﺪة واﻠﻟﻴﻦ ﻳﺷﺮح  -ﺑﺎﻠﺪرﺠﺔ ٔاﻻوﻠﻰ -
اﻠﺪواﻓﻊ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ واﻠﺷﺨﺼﻴﺔ ﻠﻬﺬا اﻠﻣﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ اﻠﻮﻘﺖ اﻠﺬي ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻪ
ﻘﺮا ًرا ﺑﻣﻨﻊ اﻠﺘﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ ﺠﺎﻧﺐ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ...ﻳﺳﻣﺢ
ﻠﻬﻢ ﺑﺎﻠﺘﺨﺎﻃﺐ ﻤﻗﺎﺑﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﺎل ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻠﻪ ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
ﺗﺤﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﻓﻌﺎل اﻠﻛﺎرﻠﻮﺴﻴﺔ ﺗﻔﺳﺮ ﻤﺪى ﺗﻨﺎﻘﺾ ﻫﺬﻩ اﻠﺷﺨﺼﻴﺔ ﻤﻦ
ٔ
ﺠﺎﻧﺐ ،وﻤﺪى ﻋﺪم اﻘﺘﻨﺎع اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻲ ﻘﺮارة ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎن اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻋﺪو
ﻳﺟﺐ اﻠﺘﺨﻟﺺ ﻤﻨﻪ ﻤﻦ ﺠﺎﻧﺐ ٓاﺧﺮ ،ﺑﻞ ٔاﻧﻪ ﺗﻗﺒﻟﻬﻢ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ٔواﺻﺪر ﻘﺮارات
ﻠﻢ ﻳﺳﺘﻌﻣﻞ اﻠﺷﺪة واﻠﻗﺳﻮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﺪﻫﻢ.
)ٔ (٦اﻤﺎ ﺣﻛﻢ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﻣﻟﻛﻴﻦ ﻓﻴﻟﻴﺐ اﻠﺜﺎﻧﻲ واﺑﻨﻪ ﻓﻴﻟﻴﺐ اﻠﺜﺎﻠﺚ ،ﻓﻗﺪ
ﺗﺟﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﻨﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛﻞ ﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ٔاﻓﻌﺎﻠﻬﻣﺎ ﺿﺪ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ،ﻓﻔﻲ
ﻧﻔﺲ اﻠﻮﻘﺖ اﻠﺘﻲ اﺸﺘﻌﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻠﺜﻮرة اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ اﻠﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺒﺮوﺗﺳﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ وﺑﻗﻮة ﻓﻲ ٔاورﺑﺎ ،وﺗﻬﺪد اﻠﻮﺠﻮد
اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻲ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ٔواورﺑﺎ ،وﻤﻊ ﻓﺷﻞ اﻠﻣﻟﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻗﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ
اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة ،وﻋﺪم اﻠﺘﺼﺪي ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻜـﺘﻬﺎ اﻠﺳﺮﻳﻌﺔ ،اﺴﺘﻌﺎﺿﺎ ﻫﺬا
اﻠﻔﺷﻞ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦٔ ،اي ٔاﻧﻬﻣﺎ اﺗﺨﺬا ٔاﻓﻌﺎﻠﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ
ﺸﻔﺎء ﻠﻐﻟﻴﻞ ﻓﺷﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ٔاورﺑﺎ واﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺒﺮوﺗﺳﺘﺎﻧﺘﻴﺔ.
وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻄﺮح اﻠﺘﺳﺎؤل ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻞ ﻜﺎن اﻠﺼﺮاع ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺴﺒﺎن
دﻳﻨﻴﺎ ً
اﻋﺎ ً
واﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﺻﺮ ً
ﺑﺤﺘﺎٔ ،ام ﺗﻮﺠﺘﻪ ٔاوﺠﻪ ﺻﺮاع اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ،
ٔ
ٓ
وﻧﻔﺳﻲ ،وﻋﻗﺪي ،وﺑﺷﺮى اﺧﺮ؟ وﻫﻞ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺴﺒﺎن
واﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﻴﻦ ﻋﻼﻘﺔ ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺠﻨﺳﻴﻦ ﺑﺷﺮﻳﻴﻦ ٔام ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﻛﺮﻳﻦ
وﺛﻗﺎﻓﺘﻴﻦ؟

إن ﻤﺎ ﻳﻣﻛﻦ ﻘﻮﻠﻪ ﻫﻨﺎ :إن اﻠﻣﺤﻨﺔ اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﻟﻰ
ٔاﻻﺴﺒﺎن ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦٔ ،اﺣﺪﻫﻣﺎ ﻓﻲ ٔاﻻﺸﺨﺎص ٔاﻻ وﻫﻢ اﻠﻣﺳﻟﻣﻮن ذاﺗﻬﻢ
وﻤﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﻠﻟﺳﻴﺎﺴﺔ ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﻠﺬا ﻓﻗﺪ ﻘﺎوم ٔاﻻﺴﺒﺎن ﻫﺬﻩ اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻤﻦ ﺧﻼل اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻠﻣﺳﺘﻣﺮ ﻠﻬﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﻣﺘﺰﻤﺖ ﺿﺪ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻢ ﻓﻲ
واﺣﺪة ﻤﻦ اﻜﺒﺮ ٔاﻤﺜﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪم ﻘﺒﻮل ٓاﻻﺧﺮ ،وﻤﻦ اﻠﻨﺎﺣﻴﺔ ٔاﻻﺧﺮى،
ٔراى ٔاﻻﺴﺒﺎن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ذاﺗﻪ وﻤﺎ ﻳﺤﻣﻟﻪ ﻤﻦ ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻌﺎﻠﻴﻢ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﻟﻰ
اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺔ ٔاﻻﺴﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺷﻛﻞ ﻜﺒﻴﺮ ﻳﺟﺐ ٔان ﻳﻮاﺠﻪ ﺑﻌﻣﻟﻴﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻘﻲ
ﻜﺎﻤﻞ ﻠﻣﻦ ﻳﺤﻣﻞ ﻫﺬا اﻠﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺘﺟﻟﺖ اﻠﻣﺤﻨﺔ
اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﺗﻮاﻠﺘﺎ ﺗ ً
ﺎرﻳﺨﻴﺎٔ ،اوﻠﻬﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪم ﻘﺒﻮل ٓاﻻﺧﺮ
ٔ
واﻻﺧﺮى ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺿﺮورة اﻠﺘﻄﻬﻴﺮ اﻠﻌﺮﻘﻲ ﻠﻬﺬا ٓاﻻﺧﺮ.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١ﻋﻟﻰ اﻠﻄﻨﻄﺎوي" :ﻘﺼﺺ ﻤﻦ اﻠﺘﺎرﻳﺦ"  ،دار اﻠﻣﻨﺎرة ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ط - ١٤١٧ ، ٦
 ، ١٩٩٦ﺻـ . ٢٦١
ر
) (٢ﻤﻴﻛﻴﻞ دى اﻳﺒﺎﻠﺜﺎ  " :اﻠﻣﻮ ﻳﺳﻛﻴﻮن ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﻰ اﻠﻣﻨﻔﻰ" ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﺠﻣﺎل
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ  ،اﻠﻣﺟﻟﺲ ٔاﻻ ﻋﻟﻰ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ  ،٢٠٠٦ ،ﺻـ . ٢٤
) (٣ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻨﺎن" :ﻧﻬﺎﻳﺔ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺘﻨﺼﺮﻳﻦ" ،اﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ، ٢٠٠١ ،ﺻـ . ٣٠٨
) (٤ﻋﺎدل ﺴﻌﻴﺪ ﺑﺷﺘﺎوى ٔ " :اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﻮن اﻠﻣﻮارﻜﺔ "  ،ﺻـ .١٢٤
) (٥ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺮﺠﻊ  .ص .١١٤
) (٦اﻠﻣﻗﺮي  " :ﺸﻬﺎب اﻠﺪﻳﻦ اﺣﻣﺪ اﻠﻣﻗﺮي اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻰ ت ١٠٤١ﻫـ "  " ،ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ
ﻓﻲ ﻏﺼﻦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ اﻠﺮﻃﻴﺐ " ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :إﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس  ،ﺠـ ،٤دار ﺻﺎدر ﻠﻟﻄﺒﻊ
واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت  ،١٩٦٨ ،ﺻـ . ٥٢٧
) (٧اﺴﻌﺪ ﺣﻮﻤﺪ " ﻤﺤﻨﺔ اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ" ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ
 ،ﻃـ  ، ٢ﺻـ . ٢٧٠
ٔ
) (٨واﺸﻨﻄﻦ اﻳﺮﻓﻨﻎ  ":اﺧﺒﺎر ﺴﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ " ،ﺗﺮﺠﻣﺔ :ﻫﺎﻧﻲ ﻳﺤﻴــﻲ ﻧﺼﺮي ،دار
اﻻﻧﺘﺷﺎر اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﺻـ . ٣٥٨
) (٩اﺴﻌﺪ ﺣﻮﻤﺪ  :اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ﺻـ. ٢٧٧
) (١٠ﻋﺎدل ﺴﻌﻴﺪ ﺑﺷﺘﺎوى ٔ :اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﻮن اﻠﻣﻮارﻜﺔ  ،ﺻـ.١١٨
) (١١ﺸﻛﻴﺐ ارﺴﻼن ":ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ إﻠﻰ ﺴﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ " ،ﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻠﻣﻨﺎر ،ﻤﺼﺮ  ١٩٢٥ ،م ١٣٤٣ -ﻫـ ،ﺻ ـ. ٣٥٢
ٔ
) (١٢ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻰ ﻘﻄﺐ " :ﻤﺬاﺑﺢ وﺠﺮاﺋﻢ ﻤﺤﺎﻜﻢ اﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ "  ،ﺻـ .٧٨
) (١٣ﻋﺎدل ﺴﻌﻴﺪ ﺑﺷﺘﺎوىٔ :اﻻﻧﺪﻠﺳﻴﻮن اﻠﻣﻮارﻜﺔ  ،ﺻـ .١٥٣
) (١٤ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻨﺎن" :ﻧﻬﺎﻳﺔ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ "  ،ﺻـ . ٣٩٥
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ﻣﻦ أﺑﺤﺎث اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ:
" ﻓﺘﻨﺔ ﺧﻟﻖ اﻠﻗ ٓﺮان ﺑﻴﻦ اﻠﺨﻼﻓﺔ واﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ".
 اﻻﺸﺘﺮاك ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان " اﻠﺜﻮرة اﻠﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ".
" اﻠﺜﻮرات اﻠﻣﻮرﻳﺳﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺴﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ".
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ﻣﻠﺨﺺ

ﻳﺘﻨ ــﺎول ﻫـ ـﺪا اﻠﺒﺤ ــﺚ ﻓــﻦ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴـ ـﻮان ﻋﻨ ــﺪ ٔاﻤﻴــﺮ اﻠﺷ ــﻌﺮاء
ٔاﺣﻣـ ـ ــﺪ ﺸ ـ ـ ــﻮﻘﻲ ،اﻠﺘـ ـ ــﻲ وردت ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻠﺟـ ـ ــﺰء اﻠﺜﺎﻠ ـ ـ ــﺚ ﻤـ ـ ــﻦ دﻳﻮاﻧ ـ ـ ــﻪ
)اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت( .وﻘﺪ وﺻﻟﺖ إﻠﻰ ﺛﻼث وﺧﻣﺳﻴﻦ ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬـﺎ
اﻠﺤﻴـﻮان ﻘﻨﺎﻋ ًـﺎ ،ورﻤـ ًﺰا ﻠﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ اﻠﻮاﻘـﻊ ﺑﻛـﻞ ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻦ ﻘﻀــﺎﻳﺎ ﻻ
ﻳﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﺷﺎﻋﺮ اﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻠﺳـﺒﺐ ﻤـﺎ  .وﻘـﺪ ﺣﺎوﻠـﺖ ﻫـﺬﻩ
اﻠﺪراﺴﺔ َﺴــﺒﺮ ُﻜﻨﻪ ﻫـﺪﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳـﺎت ودراﺴـﺘﻬﺎ دراﺴـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻤـﻦ ﺣﻴـﺚ
اﻠﻟﻐﺔ ،واﻠﻮزن ،واﻠﺼﻮرة ،واﻠﺮﻤﺰ.

Abstract

د.ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮوش
دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮاودة
أﺳﺘﺎذ وﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ
ﻋﻤﺎن – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ashrosh2006@yahoo.com

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﻳﺘﻨـﺎول ﻫــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ دراﺴــﺔ ﻓـﻦ ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻧﻮﻋــﺎ
ﻤـﻦ ٔاﻧــﻮاع اﻠﻔﻨـﻮن ٔاﻻدﺑﻴــﺔ اﻠﻣﺘﻌــﺪدة اﻠﺘـﻲ ﺗﻌــﺮف إﻠﻴﻬـﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻤﻨــﺬ
اﻠﻗﺪم ،واﺴﺘﺨﺪﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋﻣـﺎ ﻳﻌﺘ ـﻮر ﺣﻴﺎﺗـﻪ ٔاو ﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﺮض إﻠﻴـﻪ
ﺧﻼل ﻋﻴﺷﻪ ﻓﻲ واﻘﻌﻪ اﻠﺨﺎص ٔاو اﻠﻌﺎم .
وﻠﻌــﻞ ﻤ ــﻦ ٔاﻫ ــﻢ اﻠ ــﺪواﻓﻊ اﻠﺘ ــﻲ ﺣ ـ ـﺪت ﺑﺎﻹﻧﺳ ــﺎن اﺴ ــﺘﺨﺪام ﻓ ــﻦ
ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺤﻴﻮان اﻠﺘﻛﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻠﻔﻦ ﻠﻣﻬﺎﺠﻣـﺔ واﻘﻌـﻪ وﻧﻗـﺪﻩ ﻧﻗـﺪا ﻳﺒـﻴﻦ
اﻻﺿ ــﻄﺮاﺑﺎت وﻳﻛﺷ ــﻒ ٔاﻻﺧﻄ ــﺎء اﻠﺳ ــﺎﺋﺪة ﻓﻴ ــﻪٓ ،اﻤ ــﻼ اﻠﻨﻬ ـ ـﻮض ﺑ ــﻪ
وﻤﻌﺎﻠﺟﺘﻪ وﺗﺨﻟﻴﺼﻪ ﻤﻦ ﻜﻞ ﻤﺎ ﻳﺷﻮﺑﻪ ﻤﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻌﻴﻮب ،ﺧﺎﺻـﺔ إذا
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﻌﻴﻮب ﺴﺒﺒﻬﺎ ٔاﻓﺮاد ذوو ﺴﻟﻄﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻳﻣﻟﻛﻮن ﺑﻬـﺎ
ﺣﺮﻳﺎت ٓاﻻﺧﺮﻳﻦ وﻳﻮﺠﻬﻮﻧﻬﺎ اﻠﻮﺠﻬﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ .
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﻋﻟ ــﻲ اﻠﺷـ ــﺮوش ،ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﻌـ ــﻮاودة - .ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻋﻨـ ــﺪ
ٔاﺣﻣـ ــﺪ ﺸ ـ ــﻮﻘﻲ - .دورﻳـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ - .اﻠﻌ ـ ــﺪد اﻠﺘﺎﺴ ـ ــﻊ
ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص . ٢٨ – ١٩
)(www.historicalkan.co.nr

This paper discusses the Art of Animal Tales
in Ahmad Shawgis Poetry Collection (third
volume). The number of tales tackled in this
paper amounts up to 53 tales.
These tales used animals as a disguise and
symbol to express the poets attitude towards
certain problems in the real life which he
could not talk about, for some reason, in a
direct manner. This paper tries to discuss these
tales in depth focusing on their linguistic
structure, metrics, symbols and images.
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ﻋﻼوة ﻋﻟﻰ ٔان ﻓـﻦ ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺤﻴ ـﻮان ﻳﻌـﺪ ٔاﺴـﻟﻮﺑﺎ ﺗﻌﻟﻴﻣﻴـﺎ ﻳﺘﻨﺎﻘـﻞ
اﻠﻨ ــﺎس ﺑ ــﻪ ﺑﻌﻀ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌ ــﺎرف واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺎتٔ ،او ٔاﻠﻮاﻧ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ
واﻠﻮﻋﻆ واﻹرﺸﺎد .ﻓﺘﻛﻮن ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻘﺮﻳﺒـﺔ ﻳﻄﺎﻠﻬـﺎ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ  .وﻫــﻲ ﺗﻛﺷــﻒ ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ﻤــﺎ ﻳﺷ ــﻮب ﻋﻼﻘــﺔ اﻠﻣﺒــﺪع ) اﻠﻣﺜﻗ ــﻒ
ﻋﻣﻮﻤ ًـﺎ( ﺑﺎﻠﺳــﻟﻄﺔ وﻜﻴـﻒ ﻳﺘﺤﺎﻳــﻞ اﻠﻣﺒـﺪع ،إن ﺠــﺎز اﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ،ﻠﻴﻌــﺮي
ﻫﺪﻩ اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﻗﻒ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻗﻴﺾ.
ٔ
وﻘــﺪ ﻋﺮﺿــﺖ ﻠﻣﻔﻬــﻮم ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان ﻋﻨــﺪ اﻠﺪارﺴــﻴﻦ واﻧﻮاﻋﻬ ــﺎ
اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺪدت ﺧﻼل اﺴﺘﺨﺪام ٔاﻻدﺑﺎء ﻠﻬﺎ ﺿـﻣﻦ ٔاﻻزﻤـﺎت اﻠﻣﺘﻌـﺪدة،
وﻋﺮﺿـﺖ ﻜـﺬﻠﻚ إﻠـﻰ دراﺴـﺔ رواﻳـﺔ اﻠﺤﻴـﻮان اﻠﻨﺜﺮﻳـﺔ ﻤـﻊ إﻋﻄـﺎء ٔاﻤﺜﻟــﺔ
ﻋﻟﻴﻬـﺎ  .ﻜﻣـﺎ ﺗﻨﺎوﻠـﺖ ﻓـﻦ ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺤﻴـﻮان ﻋﻨـﺪ اﻠﺷـﺎﻋﺮ ٔاﺣﻣـﺪ ﺸـﻮﻘﻲ
ﻤﻦ ﺧﻼل اﺴﺘﻗﺮاء ﻧﻣﺎذج ﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺗﻣﺜﻟـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺤﻴـﻮان ﻋﻟـﻰ
ٔاﻜﻣـﻞ وﺠــﻪ ،وﺑﻴﻨــﺖ ٔاﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﻜﻣـﺎ وردت ﻋﻨــﺪ ﺸــﻮﻘﻲ واﻠــﺪواﻓﻊ اﻠﺘــﻲ
ﺣﺪﺗﻪ إﻠﻰ اﻠﺘﻣﺜﻞ ﺑﻬﺬا اﻠﻨ ـﻮع اﻠﻔﻨـﻲ ،ﻜﻣـﺎ درﺴـﺖ اﻠﺒﻨـﺎء اﻠﻔﻨـﻲ ﻠﻬـﺬﻩ
اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت ﻜﺎﻠﻮزن واﻠﻗﺎﻓﻴﺔ واﻠﺼﻮرة اﻠﻔﻨﻴﺔ واﻠﻟﻐﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان
ﻤﻔﻬﻮﻤﻬﺎ:
ٔ
ٔ
ﻳــﺬﻫﺐ اﻏﻟـ ــﺐ اﻠﺪارﺴ ــﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﻌ ــﺮﻳﻔﻬﻢ ﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ،إﻠ ــﻰ اﻧﻬ ــﺎ
ﺸــﻛﻞ ﻤــﻦ ٔاﻘــﺪم ٔاﺸــﻛﺎل ٔاﻻدب اﻠﺷــﻌﺒﻲ ،وﻫــﻲ ﺣﻛﺎﻳــﺔ ﺗﺘــﺮدد ﻋﻟــﻰ ٔاﻠﺳــﻨﺔ
اﻠﺤﻴﻮاﻧـﺎت واﻠﻄﻴـﻮر اﻠﺘـﻲ ﺗﺳـﻟﻚ ﺴـﻟﻮك اﻹﻧﺳـﺎن ﻤﺤﺘﻔﻈـﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ ذﻠــﻚ
ﺑﺳ ــﻣﺎﺗﻬﺎ اﻠﺤﻴﻮاﻧﻴ ــﺔ ،وﻘـ ــﺪ ﺗﺟ ــﺊ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳـ ــﺎت ﻋﻟ ــﻰ ﻠﺳـ ــﺎن اﻠﻨﺒـ ــﺎت ٔاو
اﻠﺟﻣـﺎد ،وﺗﻗــﺪم ﻓـﻲ ٔاﺑﺳــﻂ ﺻـﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺳــﻴﺮا ٔاو ﺗﻌﻟـﻴﻼ ٔاو رﺑﻣــﺎ رؤﻳـﺔ ﻠﻺﻧﺳــﺎن
ٔاﻻول إزاء اﻠﻈ ــﻮاﻫﺮ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ،وﻘ ــﺪ ﺗﺮﺗﻗ ــﻲ ﻠﻴﺼ ــﺒﺢ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻘﻨﺎﻋ ــﺎ
ﻠﻣﻨﻄـﻖ إﻧﺳـﺎﻧﻲ ،ﺗﻄـﺮح ﻤـﻦ ﺧﻼ ﻠــﻪ ﻘﻀـﺎﻳﺎ ٔاﺧﻼﻘﻴـﺔ ٔاو ﺗﻌﻟﻴﻣﻴـﺔ ٔاو ﻧﻗﺪﻳــﺔ ٔاو
ﻓﻛﺮﻳﺔ ﻓﻟﺳﻔﻴﺔ ).(١
وإن ﻜﺎن ﻫﺪا اﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻟـﻰ ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺤﻴـﻮان ﻧﺜـﺮا ،ﻓﻬـﻮ ﺑﺎﻠﻀـﺮورة
ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻤﻴــﺪان اﻠﺷـﻌﺮ ﻤــﻊ ﻓــﺎرق ﺑﺳـﻴﻂ ﺑــﻴﻦ ٔاﻻﻤـﺮﻳﻦ .ﻓــﻼ ﻳﺨﻔــﻰ
ٔﻻي ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺟﻢ اﻠﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳﺘﺮﻜﻬـﺎ اﻠﺟﺎﻧـﺐ اﻠﻨﺜـﺮي ٔاﻤـﺎم اﻠﺤـﺎﻜﻲ ،وﻫـﺪا
ٔاﻤــﺮ ﻳﻀــﻴﻖ اﻠﺷــﻌﺮ ﻋــﻦ اﺣﺘﻣﺎﻠــﻪ ﺑﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻤﺤﻛــﻮم ﺑــﻪ ﻤــﻦ وزن وﻘﺎﻓﻴــﺔ .ﻤــﻊ
دﻠ ـﻚ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ اﻠﺷ ــﺎﻋﺮ اﻠﺤــﺎﻜﻲ ٔان ُﻳ ـﻛـﺜﻒ ﻫ ــﺪا اﻠــﻨﺺ اﻠﺷــﻌﺮي اﻠﺤﻛ ــﺎﺋﻲ
ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻴﻖ اﻠﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻠﻨﺜﺮ.
ٔاﻧﻮاﻋﻬﺎ:
اﺗﺨ ــﺬت ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴـ ــﻮان ﻋﺒ ــﺮ اﻠﺳـ ــﻨﻮات اﻠﻄﻮﻠﻴ ــﺔ ٔاﺸـ ــﻛﻼ ﻤﺨﺘﻟﻔـ ــﺔ،
ٔاﻘ ــﺪﻤﻬﺎ "اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺷ ــﺎرﺣﺔ" وﻫ ــﻲ ٔاﺑﺳ ــﻂ ﺻ ــﻮر ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ،ﻳﻗ ــﻮل
اﻠﻛﺳــﺎﻧﺪر ﻜ ـﺮاب)) :ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان ﻓــﻲ ٔاﺑﺳــﻂ ﺻــﻮرﻫﺎ ﺣﻛﺎﻳــﺔ ﺸــﺎرﺣﺔ ٔاو
ٔ
ﻤﻔﺳﺮة ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺠﻮﻫﺮﻫﺎ ،او ﻘﻞ إﻧﻬﺎ ﺣﻛﺎﻳﺔ ﺗﺮﻤﻲ إﻠﻰ ﺸﺮح ﻋﻟﺔ(( ).(٢
ٔ
وﻳﻌﺮﻓﻬـ ــﺎ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﻮﻧﺲ ﺑﺎﻧﻬـ ـ ــﺎ)) :ﻤﺤﺎوﻠ ـ ــﺔ ﻠﺘﻔﺳ ـ ــﻴﺮ ٔاﺸ ـ ــﻛﺎل
اﻠﺤﻴﻮاﻧ ــﺎت ﻋﻟــﻰ اﺧــﺘﻼف ﻓﺼــﺎﺋﻟﻬﺎ ،وﺸ ــﺮح ﻤــﺎ اﺴــﺘﻄﺎع اﻹﻧﺳــﺎن اﻠﺒ ــﺪاﺋﻲ
اﻠﻗﺪﻳﻢ ﺗﺼﻮرﻩ ﻤﻦ ﻋﺎداﺗﻬﺎ ،وﻇﻮاﻫﺮ ﺴﻟﻮﻜﻬﺎ(( ).(٣
وﺑﻌــﺪ ،ﻓــﻴﻣﻛﻦ اﻠﻗــﻮل :إن ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان اﻠﺷــﺎرﺣﺔ ﻫــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻨــﻮع
ﻤـ ــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳـ ــﺎت اﻠﺘـ ــﻲ ﺗﻌﻨـ ــﻲ ﺑﺈﻳﺟـ ــﺎد ﺗﻔﺳـ ــﻴﺮات ٔاو ﻋﻟـ ــﻞ ﻠﻈـ ــﻮاﻫﺮ ﺗﺘﻌﻟـ ــﻖ
ﺑـﺎﻠﺤﻴﻮان ،وﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا ﻓﻬـﻲ ﺗﺨﻟـﻮ ﻤــﻦ ٔاﻳـﺔ ﺗﻌـﺎﻠﻴﻢ ٔاﺧﻼﻘﻴـﺔ وﻘـﺪ ٔاﻃﻟـﻖ ﻋﻟﻴﻬــﺎ
اﻠﺪارﺴــﻮن ﺗﺳــﻣﻴﺎت ﻋــﺪة ﻤﻨﻬ ــﺎ :ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان اﻠﺷــﺎرﺣﺔ ٔاو اﻠﺘﻌﻟﻴﻟﻴ ــﺔ ٔاو
ٔ
اﻠﻣﻔﺳ ــﺮة .وﻜ ــﺎن اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ ﻤــﻦ ﻫــﺪا اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت ٔاﻧﻬــﺎ ﺗﺟﻴــﺐ ﻋــﻦ
ٔ
ٔاﺴـﺌﻟﺔ ﻤـﻦ اﻠﻣﻣﻛـﻦ ٔان ﻧﺳـﺎﻠﻬﺎ ﺠﻣﻌﻴـﺎ ﻤﺜــﻞ :ﻠﻣـﺎدا ﻻ ﻳﻄﻴـﺮ اﻠـﺪﺠﺎج ﻤـﻊ ٔاﻧــﻪ

ﻳﻣﻟ ــﻚ ﺠﻨـ ــﺎﺣﻴﻦ؟ ٔاو ﻠﻣ ــﺎدا ﻻ ﻳﻣﻟـ ــﻚ اﻠﺟﻣ ــﻞ ٔادﻧـ ــﻴﻦ ﻜﺒﻴـ ـﺮﺗﻴﻦ ﻘﻴﺎﺴـ ـ ًـﺎ ﻤـ ــﻊ
ﺣﺟﻣﻪ اﻠﻀﺨﻢ؟.
وﻫﻨـﺎك ﻤـﻦ اﻠﺪارﺴـﻴﻦ ﻤــﻦ ﻳﻄﻟـﻖ ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻠﻨــﻮع ﻤـﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳـﺎت اﺴــﻢ
ٔ
اﻠﺨﺮاﻓ ــﺔٔ ،او اﻠﻔـ ــﺎﺑﻮﻻ ،وﻫ ــﺬﻩ اﻠﺼـ ــﻴﻐﺔ ﻤـ ــﺎﺧﻮذة ﻤـ ــﻦ اﻠﻛﻟﻣ ــﺔ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳـ ــﺔ
 Fableوﺗﻌﻨ ـ ــﻲ اﻠﺨﺮاﻓـ ــﺔ ٔاﻳﻀ ـ ــﺎ .وﻤـ ــﻦ ٔاﻤﺜﻟـ ــﺔ اﻠﺤﻛﺎﻳـ ــﺔ اﻠﺷ ـ ــﺎرﺣﺔ ﺗﺳـ ـ ــﺎؤل
اﻹﻧﺳﺎن ٔاﻻول ﻋﻦ ﻋﺪم وﺠﻮد ذﻧﺐ ﻠﻟﺪب وﻤﻨﻬﺎ ﺗﺳـﺎؤﻠﻪ ﻋـﻦ ﺴـﺒﺐ ﺻـﻐﺮ
ٔاذﻧـﻲ اﻠﺟﻣــﻞ؟ ﻓــﺎﻹﻏﺮﻳﻖ ﺗﻗــﻮل :إن اﻠﺟﻣــﻞ ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻘﻨﻮﻋــﺎ ،وﺗﻮﺴــﻞ إﻠــﻰ
ٔ
ٔ
اﻹﻠﻪ ))زﻳﻮس(( ان ﻳﻣﻨﺤﻪ ﻘﺮوﻧﺎ ،ﻓﻌﺎﻘﺒﻪ ﺑﺎذﻧﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮﺗﻴﻦ).(٤
وﻤﺜـﻞ ذﻠــﻚ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺷــﺎرﺣﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳﺷــﻴﺮ إﻠﻴﻬــﺎ اﻠﺟــﺎﺣﻆ )ت٢٥٥ﻫ ـ(
ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻠﺤﻴ ــﻮان) ،(٥وﻫــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ ﺗﻔﺳ ــﺮ ﻋﺟــﺰ اﻠ ــﺪﻳﻚ ﻋ ــﻦ اﻠﻄﻴـ ـﺮان
وﺗﻣﻛﻦ اﻠﻐﺮاب ﻤﻦ ذﻠـﻚ ،ﻜﻣـﺎ ﺗﻔﺳـﺮ ﺴـﺒﺐ ﺻـﻴﺎح اﻠـﺪﻳﻚ ﺻـﺒﺎﺣﺎ ،ﺗﻗـﻮل
ﻫـﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ)) :إن اﻠﻌــﺮب ﻜﺎﻧـﺖ ﺗــﺰﻋﻢ ٔان اﻠــﺪﻳﻚ ﻜـﺎن ذا ﺠﻨــﺎح ﻳﻄﻴــﺮ ﺑــﻪ
ﻓــﻲ اﻠﺟــﻮٔ ،وان اﻠﻐ ـﺮاب ﻜــﺎن ذا ﺠﻨــﺎح ﻜﺟﻨــﺎح اﻠــﺪﻳﻚ ﻻ ﻳﻄﻴــﺮ ﺑــﻪٔ ،واﻧﻬﻣــﺎ
ﺗﻨﺎدﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻧﺔ ﻳﺷﺮﺑﺎن ،ﻓﻨﻔﺬ ﺸﺮاﺑﻬﻣﺎ ،ﻓﻗـﺎل اﻠﻐـﺮاب ﻠﻟـﺪﻳﻚ :ﻠـﻮ ٔاﻋﺮﺗﻨـﻲ
ٔ
ﺠﻨﺎﺣﻚ ٔﻻﺗﻴﺘﻚ ﺑﺷﺮاب ﻓﺎﻋﺎرﻩ ﺠﻨﺎﺣﻪ ،ﻓﻄﺎر وﻠﻢ ﻳﺮﺠﻊ إﻠﻴﻪ ،ﻓﺰﻋﻣـﻮا ٔان
اﻠﺪﻳﻚ إﻧﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ اﻠﻔﺟﺮ اﺴﺘﺪﻋﺎء ﻠﺟﻨﺎﺣﻪ ﻤﻦ اﻠﻐﺮاب(( .
وﻧﺨﻟــﺺ إﻠ ــﻰ اﻠﻗــﻮل :إن ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان اﻠﺷــﺎرﺣﺔ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ ﻘﺼ ــﻴﺮة،
ﻘﺪﻳﻣــﺔ ﻳــﺆدي ﺑﻄﻮﻠﺘﻬــﺎ اﻠﺤﻴــﻮان ٔاو اﻠﻨﺒــﺎت ،وﻘــﺪ ﻳﺷــﺘﺮﻜﺎن ﻤﻌــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻠــﺔ
ﺸــﺎرﺣﺔ واﺣــﺪة ،ﻠﺘﻗــﺪﻳﻢ ﺗﻔﺳــﻴﺮ ﻳﺘﻌﻟــﻖ ﺑﻌــﺎﻠﻢ اﻠﺤﻴــﻮانٔ ،او ﺑﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻨﺒــﺎت
ﻳﻣﻛ ــﻦ ٔان ﺗﺤﻗ ــﻖ ﻓﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ذﻠ ــﻚ ﺗﻔﺳ ــﻴﺮا ﻠﻈـ ــﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻠﺤﻴـﻮان وﻘــﺪ ﻜﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺑﺳــﺎﻃﺘﻬﺎ اﻠﻣﻨﻄﻟــﻖ ﻠﻨﺷــﻮء ﻧــﻮﻋﻴﻦ
ٔادﺑﻴﻴﻦ ﻤﻦ ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻠﺤﻴﻮان ﻫﻣﺎ :ﺧﺮاﻓﺔ اﻠﺤﻴﻮان ،وﻤﻟﺤﻣﺔ اﻠﺤﻴﻮان .
اﻠﺨﺮاﻓﺔ /ﺧﺮاﻓﺔ اﻠﺤﻴﻮان:
ﻫـﻲ ﻘﺼــﺔ ﻘﺼـﻴﺮة ﺗﻈﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت وﻫـﻲ ﺗﺤــﺪث وﺗﻗــﻮم
ٔ
ﺑﺎﻓﻌـﺎل ﻤﺜـﻞ ٓاﻻدﻤﻴـﻴﻦ ،وﻠـﻮ ٔاﻧﻬـﺎ ﻋـﺎدة ﺗﺤـﺘﻔﻆ ﺑﻗﺳـﻣﺎﺗﻬﺎ اﻠﺤﻴﻮاﻧﻴـﺔ ،وﻫـﻲ
ﻻ ﺗﺳــﺘﺨﺪم اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴﻮاﻧﻴ ــﺔ ﻹﻇﻬ ــﺎر ﺧﺼ ــﺎﺋﺺ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻓ ــﻲ اﻠﻮاﻘ ــﻊ ٔاو
ٔ
ﺴـﻟﻮﻜﻪ ،وﻠﻛﻨﻬــﺎ ﺗﻬــﺪف إﻠـﻰ ﺗﺎﻜﻴــﺪ اﻠــﺪرس ٔاﻻﺧﻼﻘـﻲ ﻠﻟﻨــﺎس ٔاو ﺑﻗﺼــﺪ اﻠﻨﻗــﺪ
اﻠﻼذع ٔاو اﻠﻬﺟﺎء ﻠﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ .
وﺗﻛﺷـﻒ ﺧﺮاﻓــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان ﻋـﻦ ﻘــﺪرة اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻟـﻰ اﻠﺘﺤﺎﻳــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻗــﺪﻳﻢ
اﻠﻮاﻘـﻊ وﻧﻗـﺪﻩ ،وﻤﻌﺎﻠﺟــﺔ ٔاﻻﻤـﺮاض اﻠﺘــﻲ ﺗﺳـﻮد اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ ،وﻫــﻲ ﻓﻀـﻼ ﻋﻣــﺎ
ﺗﺤﻣﻟـﻪ ﻤـﻦ ﻘﻴﻣــﺔ ٔادﺑﻴـﺔ ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ذات ﻫﻮﻳـﺔ إﻧﺳـﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴـﺮ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻻﻋﺘﺒــﺎرات
اﻠﺰﻤــﺎن واﻠﻣﻛــﺎن واﻠﻟﻐــﺔ واﻠﻣﻌﺘﻗــﺪ ،وذات ﻃــﺎﺑﻊ رﻤ ــﺰي ﻳﺘﺨــﺬ ﻓﻴــﻪ اﻠﺒﺷ ــﺮ
_ﻏﺎﻠﺒـﺎ_ ٔاﻘﻨﻌــﺔ ﻠﻬـﺎ ﺻــﻮر اﻠﺤﻴﻮاﻧـﺎت ٔاو اﻠﻨﺒﺎﺗــﺎت ٔاو اﻠﺟﻣـﺎدات ،وﻳﻣﺜﻟــﻮن
ٔادوارﻫــﻢ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻴﺔ ﻤــﻦ وراﺋﻬــﺎ ،ﺑﻄﺮﻳﻗــﺔ ﻤﻣﺘﻌــﺔ وﻤﺜﻴ ــﺮة ،ﺗﺤﻗﻴﻗــﺎ ٔﻻﻏ ـﺮاض
ﺗﻌﻟﻴﻣﻴـﺔ وﻧﻗﺪﻳـﺔ ،وﺗﺟﻨﺒـﺎ ﻓـﻲ اﻠﻮﻘـﺖ ﻧﻔﺳـﻪ ٔ
ﻠﻼﺴـﻟﻮب اﻠﻣﺒﺎﺸـﺮ واﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ،
ٔ
ٔ
او اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺎﻠﺳﻟﻄﺔ اﻳﺎ ﻜﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ).(٦
وﻘــﺪ ﻜـﺜــﺮت اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻨﺎوﻠــﺖ ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺨﺮاﻓــﺔ ﺑﺎﻠــﺪرس
واﻠﺘﻌﻟﻴــﻞ ،وﻘــﺪ ٔاﻃﻟــﻖ ﺑﻌــﺾ اﻠﺪارﺴــﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ ﻤﺼــﻄﻟﺢ ﺣﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺤﻴــﻮان
ٔ
ٔ
اﻠﺮﻤﺰﻳـﺔ ،او ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺮاﻤـﺰة او ﺣﻛﺎﻳـﺔ اﻠﻗﻨـﺎع) ،(٧ﺑﻴﻨﻣـﺎ ٓاﺛـﺮ ٓاﺧـﺮون ﺗﺳــﻣﻴﺘﻬﺎ
ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان اﻠﺘﻬﺬﻳﺒﻴ ــﺔٔ ،او ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان اﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴ ــﺔٔ ،او اﻠﺨﺮاﻓﻴ ــﺔ
ٔ
اﻻﺧﻼﻘﻴﺔ).(٨
وﻘــﺪ ﺣﻔــﻞ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﺑﻬــﺬا اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﺸــﻌﺮا ٔاو ﻧﺜ ـﺮا،
وﻤـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻠﺨﺮاﻓــﺎت ﻤـﺎ ﺠــﺎء ﻋﻟـﻰ ﻠﺳــﺎن اﻠﺤﺷـﺮات ،ﻜﺎﻠﺨﺮاﻓــﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳﺮوﻳﻬــﺎ
اﻠﺜﻌـ ــﺎﻠﺒﻲ )ت ٤٢٩ﻫـ ـ ـ( ﻓـ ــﻲ ))اﻠﺘﻣﺜﻴـ ــﻞ واﻠﻣﺤﺎﺿ ـ ــﺮة(( ﺗﻗـ ــﻮل)) :ﻘﺎﻠ ـ ــﺖ
ٔ
اﻠﺨﻨﻔﺳ ــﺎء ٔﻻﻤﻬ ــﺎ :ﻤ ــﺎ ٔاﻤ ــﺮ ﺑﺎﺣ ــﺪ إﻻ ﺑ ــﺰق ﻋﻟ ـ ّـﻲ ﻓﻗﺎﻠ ــﺖ :ﻳ ــﺎ ﺑﻨﻴ ــﺔ ،ﻠﺤﺳ ــﻨﻚ
ﺗﻌﻮذﻳﻦ(( )ت ٤٠٠ﻫـ( ).(٩

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٠

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ اﺸــﺘﺮك ﻓﻴــﻪ اﻠﺤﻴــﻮان واﻠﺟﻣــﺎد ،وﻤﺜــﺎل ذﻠــﻚ اﻠﺨﺮاﻓــﺔ اﻠﺘــﻲ
رواﻫـﺎ ٔاﺑــﻮ ﺣﻴــﺎن اﻠﺘﻮﺣﻴـﺪي ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ ))اﻠﺒﺼـﺎﺋﺮ واﻠــﺬﺧﺎﺋﺮ(( ،ﺗﻗــﻮل ﺗﻟــﻚ
اﻠﺨﺮاﻓــﺔٔ )) :راى ﻜﻟــﺐ رﻏﻴﻔــﺎ ﻳﺘــﺪﺣﺮج ،ﻓﺘﺒﻌــﺔ ،ﻓﻗ ــﺎل ﻠــﻪ :إﻠــﻰ ٔاﻳــﻦ؟ ﻘــﺎل:
إﻠﻰ اﻠﻨﻬﺮوان ،ﻘﺎل اﻠﻛﻟﺐ :ﻘﻞ إﻠﻰ ُﻋﻣﺎن إن ﺗﺮﻜـﺘﻚ(( ).(١٠
ٔاﻤ ــﺎ ٔاﺻ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺨﺮاﻓ ــﺎت وﻤﻨﺷ ــﺆﻫﺎ ﻓﻗ ــﺪ اﺧﺘﻟ ــﻒ اﻠﺒ ــﺎﺣﺜﻮن) (١١ﻓ ــﻲ
ذﻠﻚ ،ﻓﻣﻨﻬﻢ ﻤﻦ ردﻫﺎ إﻠﻰ اﻠﻴﻮﻧﺎن ﻓﺟﻌﻞ ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻠﺷـﺎﻋﺮ ﻫﻴﺮﻳـﻮس )ت
 ١٨ق م( ﺛﻢ ﺣﻛﺎﻳﺎت إﻳﺳﻮب )ت  ١٦ق م( ،ﻫﻲ ٔاﻘﺪم ﺧﺮاﻓﺎت اﻠﻴﻮﻧﺎن.
وﻤ ــﻨﻬﻢ ﻤ ــﻦ ٔراى ٔان اﻠﻣ ــﻮﻃﻦ ٔاﻻﺻ ــﻟﻲ ﻠﻟﺨﺮاﻓ ــﺔ ﻫ ــﻮ اﻠﻬﻨ ــﺪ ﻤﺳ ــﺘﺪﻠﻴﻦ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ذﻠ ــﻚ ﺑـ ــﺎن ٔاﻻﺴ ــﺎﻃﻴﺮ وﺠ ــﺪت ﻓ ــﻲ اﻠﺷـ ــﺮقٔ ،وان اﻠﺤﻴﻮاﻧ ــﺎت اﻠﺘـ ــﻲ ﺗﻟﻌـ ــﺐ
ٔادوارا ﻤﻬﻣ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﺨﺮاﻓ ـ ــﺎت ﻫﻨﺪﻳـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ٔاﻻﻏﻟـ ـ ــﺐ ٔ
ﻜﺎﻻﺴ ـ ــﺪ ،واﻠﻔﻴـ ـ ــﻞ،
واﻠﻄﺎووسٔ ،وان ﻜـﺜﻴﺮا ﻤﻦ ﺧﺮاﻓﺎت إﻳﺳﻮب ﻤﺼﺪرﻫﺎ اﻠﺟﺎﺗﺎﻜﺎ .
وﻫﻨــﺎك ﻓﺮﻳــﻖ ٓاﺧ ــﺮ رد اﻠﺨﺮاﻓــﺔ إﻠــﻰ ٔاﺻــﻮل ﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴـﺔ ،ﻓــﺒﻌﺾ
اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻠﺳــﺎن اﻠﺤﻴ ــﻮان ،وﺠــﺪت ﻤﺪوﻧــﺔ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ورق اﻠﺒــﺮدى ،ﻤﺜــﻞ ﻘﺼــﺔ ))اﻠﺳــﺒﻊ واﻠﻔ ــﺎر(( ،وﻫــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﺗﻌــﻮد إﻠــﻰ
اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋﺷ ــﺮ ﻘﺒ ــﻞ اﻠﻣ ــﻴﻼد ،ورﺑﻣ ــﺎ ﺗﻛ ــﻮن ﻘ ــﺪ ٔاﺛ ــﺮت ﻓ ــﻲ ٔاﻻدﺑﻴ ــﻴﻦ
اﻠﻬﻨﺪي واﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻲ.
ٔ
وﻋﻟﻰ اﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ اﻻﺧـﺘﻼف ﺣـﻮل اﻠﻣﻨﺷـﺎ ٔاﻻﺻـﻟﻲ ﻠﻬـﺬﻩ اﻠﺨﺮاﻓـﺎت ،إﻻ
ٔ
ٔاﻧﻬ ــﺎ ﻧﺎﻠـ ــﺖ اﻫﺘﻣﺎﻤ ــﺎ ﻜﺒﻴـ ـﺮا ﻤـ ــﻦ اﻠﺪارﺴ ــﻴﻦ ﺴـ ــﻮاء ٔاﻜ ــﺎن ذﻠـ ــﻚ ﺑﺎﻠﺘـ ــﺎﻠﻴﻒ ٔام
ﺑﺎﻠﻣﺤﺎﻜــﺎة ٔام ﺑﺎﻠﺘﺮﺠﻣــﺔ ،وﻤــﻦ ذﻠــﻚ ﺧﺮاﻓــﺎت ﻜﻟﻴﻟــﺔ ودﻤﻨــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺣﻈﻴــﺖ
ﺑﺎﻫﺘﻣﺎم اﻠﺪارﺴﻴﻦ اﻠﻗﺪﻤﺎء واﻠﻣﺤﺪﺛﻴﻦ .
ﻤﻟﺤﻣﺔ اﻠﺤﻴﻮان /ﻤﻟﺤﻣﺔ اﻠﻮﺣﻮش:
))وﺻ ــﻒ ﻳﻄﻟ ــﻖ ﻋﻟ ــﻰ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺤﻟﻗ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻗﺼ ــﺺ اﻠﺘ ــﻲ ﺗـ ــﺪور ﺣ ــﻮل
ﺸﺨﺼـﻴﺔ رﺋﻴﺳــﻴﺔ ﻤﺨﺎدﻋــﺔ ﺗﻈﻬــﺮ ﻋــﺎدة ﻓــﻲ ﺸــﻛﻞ ﺣﻴــﻮان ،ﻠﻛﻨــﻪ ﻤــﻊ ذﻠــﻚ
ٔ
ذو ذﻫﻦ ارﻳﺐ ﻤﻨﻄﻗﻲ((). (١٢
وﻫــﺬا اﻠﻨ ــﻮع ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت ﻫــﻮ ﺗﻄ ــﻮر ﻠﺨﺮاﻓــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ،ﻳﻗــﻮل ﻋﺒ ــﺪ
اﻠﺤﻣﻴــﺪ ﻳــﻮﻧﺲٔ )):اﻤــﺎ ﻤﻟﺤﻣــﺔ اﻠﻮﺣ ــﻮش ﻓﺘﻌــﺪ ﺗﺎﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺘﻄــﻮر ﻠﻟﺨﺮاﻓ ــﺔ،
وﻠــﻴﺲ ﻤــﻦ ﺸــﻚ ﻓــﻲ ٔاﻧﻬــﺎ ﺠــﺎءت ﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻠــﺬﻠﻚ اﻠﻨــﻮع اﻠﺷ ــﺎﺋﻊ اﻠﻣﻌ ــﺮوف
ﺑﺎﻠﻣﻟﺤﻣﺔ((). (١٣
ﻧﺳــﺘﻨﺘﺞ ﻤــﻦ اﻠــﻨﺺ اﻠﺳ ــﺎﺑﻖ ٔان اﻠﺨﺮاﻓــﺔ واﻠﻣﻟﺤﻣــﺔ ﻘــﺪ ﺴــﺒﻗﺘﺎ وﺠــﻮد
ﻤﻟﺤﻣــﺔ اﻠﻮﺣــﻮشٔ ،وان ﻤﻟﺤﻣــﺔ اﻠﻮﺣــﻮش ﻘــﺪ اﺴــﺘﻣﺪت ﺴــﻣﺎﺗﻬﺎ اﻠﻔﻨﻴــﺔ ﻤــﻦ
اﻠﻣﻟﺤﻣـ ــﺔ واﻠﺨﺮاﻓـ ــﺔ ﻤﻌ ــﺎ ،ﻓﻣـ ــﻦ اﻠﻣﻟﺤﻣـ ــﺔ اﺴ ــﺘﻌﺎرت ٔاﻻﺴـ ــﻟﻮب اﻠﺷـ ــﻌﺮي
اﻠﻗﺼﺼ ــﻲ واﻠﺒﻄﻮﻠــﺔ اﻠﻣﺤﻮرﻳ ــﺔ واﻠﺤﺟــﻢ اﻠﻄﻮﻳ ــﻞ وﻤ ــﻦ اﻠﺨﺮاﻓــﺔ اﺴ ــﺘﻣﺪت
اﻠﺷﺨﻮص اﻠﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ﺧﺮج ﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت.
وﻘ ــﺪ ٔاﻃﻟـ ــﻖ ﻋﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻠﻨ ــﻮع ﻤـ ــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت ﺗﺳ ــﻣﻴﺎت ﻋ ــﺪة ،ﻤﻨﻬ ــﺎ
اﻠﻣﻟﺤﻣــﺔ اﻠﺳ ــﺎﺧﺮة ٔاو اﻠﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻠﺒﻄﻮﻠﻴــﺔ اﻠﻬﺰﻠﻴــﺔٔ ،ﻻﻧــﻪ ﻳﺤــﺎﻜﻲ اﻠﻣﻼﺣــﻢ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻈﻴﻣـﺔ ﺑﺎﺴـﻟﻮب ﺴـﺎﺧﺮ ﻫﺰﻠـﻲ ووﺻـﻒ ﺑﺎﻧـﻪ ﺿـﺮب ﻤـﻦ ٔاﻻدب اﻠﺮﻤـﺰي ﻠﻣــﺎ
ﻳﺤﻣﻟـ ــﻪ ﻤـ ــﻦ ﺗﻌـ ــﺮض ﻧﻗ ـ ــﺪي ﻠﻺﻧﺳـ ــﺎن ٔ
ﻠﻼﻧﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ
واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ).(١٤
وﻤـﻦ ٔاﺸــﻬﺮ ﻤﻼﺣـﻢ اﻠﺤﻴــﻮان ﻤــﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑﺎﺴــﻢ ))ﺣﻟﻗـﺔ اﻠﺜﻌﻟــﺐ رﻳﻨــﺎر((
ٔاو ))ﻤﻟﺤﻣــﺔ اﻠﺜﻌﻟــﺐ رﻳﻨــﺎر(( وﻫــﻲ ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت واﻠﻣﻨﻈﻮﻤــﺎت
اﻠﺘــﻲ ﻇﻬ ــﺮت ﻓــﻲ ٔاوروﺑــﺎ ﺣــﻮاﻠﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺤــﺎدي ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ،وﺑﻟﻐــﺖ
ٔ
اوج ﺸﻬﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ واﻠﺨﺎﻤﺲ ﻋﺷﺮ).(١٥
وﺗ ــﺪور ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﺣــﻮل ﻫﺟــﺎء ٔاﻻﺴــﺎﻠﻴﺐ اﻹﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ ،وﺣﺎﺸ ــﻴﺔ
اﻠﻣﻟ ــﻮك ،وﺗﺰﻤ ــﺖ رﺠ ــﺎل اﻠﻛﻨﺳ ــﻴﺔ وﻧﻔ ــﺎﻘﻬﻢ ،وﻫﺟ ــﺎء ﺴ ــﻟﻮك اﻠﻔﺮﺴـ ــﺎن،
ورﺠ ــﺎل اﻠﻗـ ــﺎﻧﻮن) ،(١٦وﻫـ ــﻲ ﺑـ ــﺬﻠﻚ ﺗﻬـ ــﺪف إﻠـ ــﻰ ﻧﻗـ ــﺪ ٔاﻻﻧﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ٓاﻧﺬاك .

رواﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ:
ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ ﻧﺜﺮﻳ ـ ــﺔ ﻃﻮﻳﻟ ـ ــﺔ ،ﻤﺘﻌـ ــﺪدة اﻠﺷـ ــﺨﻮص اﻠﺤﻴﻮاﻧﻴ ـ ــﺔ ،وﻤﺘﻔﺮﻋـ ــﺔ
ٔاﻻﺣــﺪاث ،ﻠﻛﻨﻬــﺎ ﺗﻄ ــﺮح ﻤﻮﺿ ــﻮﻋﺎ ﻘﺼﺼــﻴﺎ واﺣــﺪا ﻤﺘﻛــﺎﻤﻼ ﻤﺘﺮاﺑﻄ ــﺎ)،(١٧
وﺗﻌ ــﺪ ﻤﺤﺎﻜ ــﺎة ﻠﻛـﺘ ــﺎب ﻜﻟﻴﻟ ــﺔ ودﻤﻨ ــﺔ وﻤ ــﻦ رواﻳ ــﺎت اﻠﺤﻴ ــﻮان اﻠﻨﺜﺮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ:
) (١رواﻳ ــﺔ اﻠﻨﻣ ــﺮ واﻠﺜﻌﻟـ ــﺐ ﻠﺳ ــﻬﻞ ﺑـ ــﻦ ﻫـ ــﺎرون ،ﻓﻬ ــﻲ رواﻳ ــﺔ ذات ﻃـ ــﺎﺑﻊ
ﺴﻴﺎﺴ ـ ــﻲ وﺗﻌﻟﻴﻣـ ـ ــﻲ وﻘـ ـ ــﺪ ٔا ودﻋﻬ ـ ــﺎ ﺴ ـ ــﻬﻞ ﺗﺼ ـ ــﻮﻳﺮا ﻠﺤﻛ ـ ــﻢ اﻠﻣﻟـ ـ ــﻮك
اﻠﻣﺘﺟﺒﺮﻳﻦ وﺻﺮاع اﻠﺳﻟﻄﺎت اﻠﻣﺘﻨﺎﻓﺳﺔ ﻋﻟـﻰ اﻠﺤﻛـﻢ ،وﺣﻴـﻞ اﻠـﻮزراء
اﻠﺪﻫﺎة .
) (٢رواﻳــﺔ ﺗــﺪاﻋﻲ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻋﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن :وﻫ ــﻲ رواﻳــﺔ ﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ إﺧ ــﻮان
اﻠﺼــﻔﺎ ،ﺗﻗ ــﺪم ﻧﻗــﺪا ﻻذﻋــﺎ ٔ
ﻠﻼوﺿــﺎع اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ واﻠﻣﺬﻫﺒﻴــﺔ
واﻠﻌﻗﻟﻴﺔ اﻠﺳﺎﺋﺪة ٓاﻧﺬاك .
) (٣رواﻳ ــﺔ ٔاﻻﺴـ ــﺪ واﻠﻐ ــﻮص :وﻫ ــﻲ رواﻳ ــﺔ ﻤﺟﻬﻮﻠ ــﺔ اﻠﻣﺆﻠ ــﻒ ﺗﺮﺠـ ــﻊ إﻠ ــﻰ
اﻠﻗــﺮن اﻠﺨــﺎﻤﺲ اﻠﻬﺟــﺮي ،وﻘــﺪ ﺣﻴــﻚ ﻤﻮﺿــﻮﻋﻬﺎ ﻋﻟــﻰ ٔاﺴــﺎس ﺧﻴﺒــﺔ
ٔاﻻﻤﻞ واﻹﺧﻔﺎق واﻠﺳﻴﺎﺴﻲ .
) (٤رواﻳ ـ ــﺔ اﻠﺼ ـ ــﺎﻫﻞ واﻠﺷ ـ ــﺎﺣﺞ :وﻫ ـ ــﻲ رواﻳ ـ ــﺔ ٔﻻﺑ ـ ــﻲ اﻠﻌ ـ ــﻼء اﻠﻣﻌـ ـ ــﺮي
)ت ٤٤٩ﻫ ـ( ،ﻳــﺪور ﻓﻴﻬــﺎ ﺣــﻮار ﻧﻗــﺪي ﺑــﻴﻦ اﻠﺼــﺎﻫﻞ واﻠﺷــﺎﺣﺞٔ ،او
ٔ
اﻠﻔـﺮس واﻠﺒﻐــﻞ ،ﺣــﻮل اﻠﻣﺷــﻛﻼت واﻻﺣـﺪاث اﻠﺘــﻲ ﻳﻣــﻮر ﺑﻬــﺎ ﻋﺼــﺮ
ٔاﺑــﻲ اﻠﻌ ــﻼء وﻳﻛﺷ ــﻒ ﻋ ــﻦ ﻤﻀ ــﻣﻮن اﻠﺮﺴ ــﺎﻠﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺣﻣﻟﻬ ــﺎ اﻠﺷ ــﺎﺣﺞ
ﻠﻟﺼـ ــﺎﻫﻞٔ ،او اﻠﺷـ ــﻌﺐ ﻠﻟﺳـ ــﻟﻄﺔ ﻓ ـ ــﻲ ٔاﺴـ ــﻟﻮب ﺗﻬﻛﻣ ـ ــﻲ ﻻذع وروح
ﺴﺎﺧﺮة).(١٨
ﻧﺸﺄة ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان:
ٔا_ ﻓﻲ ٔاﻻدب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ:
إن ﺧﺮاﻓ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻫـ ــﻲ اﻠﻨ ــﻮع ٔاﻻول ﻠﻬـ ــﺬا اﻠﺟـ ــﻨﺲ ٔاﻻدﺑ ــﻲ )ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ
ٔ
اﻠﺤﻴـﻮان( ،وﻘــﺪ ﺗﻄـﻮرت ﻠﻴﻨﺷــﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ٔاﻻﻧــﻮاع ٔاﻻدﺑﻴـﺔ ٔاﻻﺧــﺮى ﻤـﻦ ﺣﻛﺎﻳــﺎت
اﻠﺤﻴــﻮان .وﻘــﺪ ٔاﺸ ـﺮﻧﺎ ﺴــﺎﺑﻗﺎ إﻠــﻰ ﺗﺒــﺎﻳﻦ ٓاراء اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣــﻮل ٔاﺻــﻞ اﻠﺨﺮاﻓــﺔ
وﻤﻨﺷﺌﻬﺎ .
ٔ
ب_ ﻓﻲ اﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ:
ٔ
ٔ
إن اﻠﻨــﺎﻇﺮ ﻓــﻲ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻳ ــﺮى ان اﻠﻌ ــﺮب ﻳﻣﻟﻛــﻮن اﺿــﺨﻢ ﻧﺘ ــﺎج
ٔادﺑــﻲ ﻳﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﺤﻛﺎﻳ ــﺎت اﻠﺤﻴــﻮان ،وﻳﺳ ــﺘﻮي ﻓ ــﻲ ذﻠــﻚ ٔاﻻدب اﻠ ــﺬي ﻧﻗﻟ ــﻪ
اﻠﻛـﺘ ــﺎب واﻠﻣﺆﻠﻔــﻮن ﻋ ــﻦ اﻠﺟــﺎﻫﻟﻴﻴﻦ ٔاو اﻠ ــﺬي وﺿــﻌﻪ ٔادﺑ ــﺎء اﻠﺤﻀــﺎرة ﻓ ــﻲ
ﺑﻐــﺪاد ٔ
واﻻﻤﺼــﺎر ٔاﻻﺧ ــﺮىٔ ،او ﻤــﺎ ﺗﺮﺠﻣــﻪ اﻠﻌ ــﺮب إﻠــﻰ ﻠﻐــﺘﻬﻢ ،ﻓﺎﺴــﺘﻮﻋﺒﺘﻪ
اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺎر ﺠﺰءا ﻤﻨﻬﺎ).(١٩
ﻋ ــﺮف اﻠﺟـ ــﺎﻫﻟﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان اﻠﺷـ ــﺎرﺣﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﺗ ــﺪور ﺣ ــﻮل ﺗﻔﺳ ــﻴﺮ
ﺸـ ــﻛﻞ اﻠﺤﻴـ ــﻮان ٔاو ﻃﺒﺎﻋـ ــﻪ ،وﺗﻔﺳ ـ ــﻴﺮ ﺑﻌـ ــﺾ اﻠﻈـ ــﻮاﻫﺮ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴـ ــﺔ ،وﻘـ ــﺪ
اﺴ ــﺘﻮﻋﺒﺖ دواوﻳ ــﻦ اﻠﺷ ــﻌﺮ اﻠﺟـ ــﺎﻫﻟﻲ ﻋـ ــﺪدا ﻤﻨﻬ ــﺎ :ﻜ ــﺪﻳﻮان ٔاﻤﻴ ــﺔ ﺑ ــﻦ ٔاﺑ ــﻲ
اﻠﺼﻟﺖ اﻠﺬي وردت ﻓﻴﻪ ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺪﻳﻚ واﻠﻐﺮاب ﻜﻣﺎ ذﻜﺮﻧﺎ ﺴﺎﺑﻗﺎ .
وﻘ ــﺪ ﻋﻗ ــﺪ اﻠﻌـ ــﺮب ﻤﻨ ــﺎﻓﺮات وﻤﻔ ــﺎﺧﺮات ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻜ ــﺎﻠﺘﻲ ﺗﺟـ ــﺮي
ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ ،ﻤﺘﺼـ ــﻮرﻳﻦ ٔاﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺟـ ــﺮي ﻤﺟـ ــﺮى اﻹﻧﺳـ ــﺎن ،وﺗـ ــﺬﻫﺐ ﻤﺬﻫﺒـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺘﻔ ــﺎﺧﺮ) ،(٢٠وﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﻨ ــﺎﻓﺮات واﻠﻣﻔـ ــﺎﺧﺮات ﺗﻌﻛ ــﺲ ﺸ ــﻴﯫ ﻤـ ــﻦ ﺴـ ــﻣﺎت
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ وﻋﺎداﺗﻪ ﻜﺎﻠﺘﻔﺎﺧﺮ اﻠﻗﺒﻟﻲ واﻠﺘﻨﺎزع اﻠﻌﺼﺒﻲ).(٢١
وﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﺴــﺘﻮﻋﺐ اﻠﻗ ـ ٓﺮان ﻋــﺪدا ﻤــﻦ ﺣﻛﺎﻳــﺎت اﻠﺤﻴــﻮان
ووﻇﻔﻬـ ـ ــﺎ ﻠﻐﺎﻳـ ـ ــﺎت دﻳﻨﻴـ ـ ــﺔ ووﻋﻈﻴـ ـ ــﺔ ﻜﺤﻛـ ـ ــﺎﻳﺘﻲ ))ﺴ ـ ـ ــﻟﻴﻣﺎن واﻠﻨﻣ ـ ـ ــﻞ((
و))ﺴﻟﻴﻣﺎن واﻠﻬﺪﻫﺪ(( .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢١

دراﺳﺎت

وﻘـ ــﺪ ﺣﻈﻴ ــﺖ ﺣﻛﺎﻳ ــﺎت اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﺼـ ــﺮﻳﻦ ٔاﻻﻤـ ــﻮي واﻠﻌﺒﺎﺴ ــﻲ
ﺑﺎﻫﺘﻣ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ــﺎﻠﻎ ،ﻓﻛﺎﻧ ـ ــﺖ اﻠﻗﻨـ ـ ــﺎع اﻠﻣ ـ ــﻮاﺋﻢ ﻠﻟﺘﻌﺒﻴ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻦ ٔاﻧ ـ ــﻮاع اﻠﻈﻟـ ـ ــﻢ
واﻻﺴــﺘﺒﺪاد واﻠﻗﻬــﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ واﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ﻓﻗــﻴﺲ ﺑــﻦ اﻠﻣﻟــﻮح )ت ٦٨ﻫـ ـ(
ﻳﻮﻇــﻒ ﺧﺮاﻓﺘ ــﻲ )اﻠﺤﻣ ــﻞ واﻠ ــﺬﺋﺐ( و )اﻠﺷــﻴﺦ واﻠﻌﺼ ــﺎﻓﻴﺮ( ﻠﻟﺘﻌﺒﻴ ــﺮ ﻋﻣ ــﺎ
ﻳﻨﺎﻠﻪ ﻤﻦ ﻇﻟﻢ اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻘﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻣﻟﻚ إزاءﻩ ﺴﻮى اﻻﺴﺘﺳﻼم واﻠﺮﺿﻮخ.
ﻳﻗﻮل ﻓﻲ اﻠﺨﺮاﻓﺔ ٔاﻻوﻠﻰ:
ﻠﺒﻬﻢ ْ
اﻠﺳ ْـﻮءِ ْإذ ﻘﺎل ً
ُ
ﻜﺬﺋﺐ َ
رﻋﺖ
واﻠﺬﺋﺐ ﻏﺮﺛﺎن ُﻤ ِﺮﻤﻞ
ﻤﺮة
ٔوﻜﻨ ِ
ٍَ
ـﺖ ِ
ٔ
ا ْ
ﻠﺳ ِﺖ اﻠﺘﻲ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺸﻲء ﺸﺘﻣﺘﻨﻲ؟ ﻓﻗﺎﻠﺖ ﻤﺘﻰ ذا؟ ﻘـﺎل ذا ﻋﺎم اول
ً
ْ
ُ
َ
ُ
َ ُ )(٢٢
ﻓﻗﺎﻠﺖ :و ِﻠﺪت اﻠﻌﺎم ،ﺑﻞ رﻤﺖ ﻜﺬﺑﺔ ﻓﻬﺎك ﻓ َﻛﻟﻨـْﻲ ﻻ ﻳﻬﻨﻴﻚ ﻤﺎﻜـﻞ

وﻳﻗﻮل ﻓﻲ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ:

وﻋﻴﻨـﺎﻩ ﻤـﻦ وﺠﺪ ّ
ﻋﻟﻴﻬﻦ َﺗ ْﻬ ُﻣ ُﻞ
وﻜﻨﺖ ﻜﺬﺑـّﺎح اﻠﻌﺼـﺎﻓﻴـﺮ داﺋﺒـﺎ
ِ
)(٢٣
ﻓﻼ ﺗﻨﻈﺮي ﻠﻴﻟﻰ إﻠﻰ اﻠﻌﻴﻦ ،واﻧﻈﺮي إﻠﻰ اﻠﻛـﻒ ﻤﺎذا ﺑﺎﻠﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺗﻔﻌﻞ

_٢اﻠﺜﻌﻟـﺐ واﻠـﺪﻳﻚ :ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻠﺮﻳـﺎء اﻠـﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﺎﻠﺜﻌﻟـﺐ ﻧﻬـﺾ واﻋﻈـﺎ وﻳﻮﻤــﺎ
ﻓــﻲ اﻠﻨــﺎس ﻓﻟ ــﺒﺲ ﻠﺒــﺎس اﻠﻨﺳ ــﺎك واﻠــﻮاﻋﻈﻴﻦٔ ،واﺧ ــﺬ ﻳﺳــﺐ اﻠﻣ ــﺎﻜﺮﻳﻦ،
ٔ
وﻳـﺪﻋﻮ إﻠـﻰ اﻠﺘﻮﺑــﺔ_ﻜﺎﺣﺳـﻦ رﺠـﺎل اﻠــﺪﻳﻦ_ واﻠﺰﻫـﺪ ﻓـﻲ اﻠﻄﻴــﺮ ،ﻜـﻞ ذﻠــﻚ
ﻤـﻦ ٔاﺠـﻞ ﺧــﺪاع اﻠـﺪﻳﻚ ﺣﺘــﻰ ﻳﻔﺘﺮﺴـﺘﻪ ،ﻠﻛـﻦ اﻠــﺪﻳﻚ ٔادرك ﺧﺪﻋـﺔ اﻠﺜﻌﻟــﺐ
وﻧﺟﺎ ﻤﻨﻪ .
ﻓﻬـﻮ ﻜﻬـﻒ اﻠﺘﺎﺋﺒﻴﻨﺎ
ﻳﺎ ﻋﺒـﺎد ﺗﻮﺑــﻮا
اﻠﻌﻴ ﻋﻴ اﻠﺰاﻫﺪﻳﻦ
وازﻫـﺪوا ﻓﻲ اﻠﻄﻴﺮ إن
ﻠﺼﻼة اﻠﺼﺒـﺢ ﻓﻴﻨﺎ
ٔواﻃﻟﺒـﻮا اﻠﺪﻳﻚ ﻳـﺆذن
ﻳﺎ ٔاﺿـﻞ اﻠﻣﻬﺘﺪﻳﻨـﺎ
ﻓﺎﺠـﺎب اﻠﺪﻳﻚ ﻋـﺬرا
ٔ
إﻠﻰ ان ﻘﺎل:
)(٢٨
ٔان ﻠﻟﺜﻌﻟـﺐ دﻳﻨـﺎ
ﻤﺨﻄﻲء ﻤـﻦ ﻇﻦ ﻳﻮﻤﺎ
 _٣اﻠﻨﻣﻟ ــﺔ اﻠﺰاﻫ ــﺪة :ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﻣ ــﻞ واﺴـ ــﺘﺤﻗﺎق اﻠﺤﻴـ ــﺎة ،ﻓﺎﻠﻨﻣﻟـ ــﺔ اﻠﺰاﻫـ ــﺪة
ادﻋـﺖ اﻠﺘﻗﺷــﻒ واﻠﺰﻫــﺪ واﻠﺘﺼـﻮف ،وراﺣــﺖ ﺗﻟــﺘﻣﺲ اﻠﻗـﻮت واﻠﻌــﻴ ﻤــﻦ
ﺠﻴﺮاﻧﻬ ــﺎ ،وﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﻋﻟﻣ ــﺖ ﺠﻣﺎﻋ ــﺔ اﻠﻨﻣ ــﻞ ٔاﻤ ــﺮ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻨﻣﻟ ــﺔ ٔاﻧﻛ ــﺮت ذﻠ ــﻚ
وﻤﻨﻌﺘﻬﺎ ﻤﻦ ﻃﻟـﺐ اﻠﺼـﺪﻘﺔ ،وﺣﻛﻣـﺖ ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﺑﺎﻠﺼـﻮم وﻋـﺪم ﺴـﺆال اﻠﻨـﺎس
إذا ٔاﺻﺮت ﻋﻟﻰ ﻜﺳﻟﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ دﻋﻮة ﺻﺮﻳﺤﺔ إﻠﻰ اﻠﻌﻣﻞ .
وﻘـﺎﺋﺪ ﺑﻬـﺪﻳﻪ ﻠﻟﺳﻌــﺎدة
ﺴﻌﻰ اﻠﻔﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﻴﺷﻪ ﻋﺒـﺎدﻩ
ٔ
و ﻠﻟﺳﺎﻋﻴﻦ ﻧﻌـﻢ اﻠﻌﻮن
ﺑﺎﻠﺳﻌﻲ ﻳﻗـﻮم ٔاﻠﻛـﻮن
ٔﻻن ٔ
ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻠﻣﻗﺎم ﻏﺎﻳـﻪ
ﺗﺷﺎ ﻓﻬـﺬﻩ ﺣﻛـﺎﻳـﻪ
ﻓـﺎن ٔ
ﻠﻢ ﺗﺳﻞ ﻳﻮﻤـﺎ ﻠﺬة اﻠﺒﻄﺎﻠﺔ
رض ﻧﻣﻟـﺔ ﺗﻨﺒﺎﻠـﻪ
ﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎ ٍ
واﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻠﺰﻫﺪ واﻠﺘﺼﻮف
واﺸﺘﻬﺮت ﻓﻲ اﻠﻨﻣﻞ ﺑﺎﻠﺘﻗﺷﻒ
وﺠﻌﻟﺖ ﺗﻄـﻮف ﺑﺎﻠﺒﻴﻮت
ﻓﺨﺮﺠـﺖ إﻠﻰ اﻠﺘﻣﺎس اﻠﻗﻮت
ﻠﻢ ﺗﺘﺮك اﻠﻨﻣﻟﺔ ﻠﻟﺼﺮﺻﺎر
ﻓﺼﺎﺣﺖ اﻠﺟـﺎرات :ﻳﺎ ﻠﻟﻌﺎر
)(٢٩
ﻤﺘﻰ ﻤﺪدﻧﺎ اﻠﻛـﻒ ﻠﻟﺳﺆال
ﻤﺘﻰ رﺿﻴﻨﺎ ﻤﺜﻞ ﻫﺬي اﻠﺤﺎل
 _٤اﻠﻗــﺮد ﻓــﻲ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ :ﻓــﻲ اﻠﺼــﺪق وﻧﺒــﺬ اﻠﻛــﺬب وﻠــﻮ ﻫــﺎزﻻ ،ﻓ ــﺎﻠﻗﺮد ﻓ ـﻲ
ﺴـ ــﻔﻴﻨﺔ ﻧ ــﻮح ﻤﻨﺼـ ــﺮف إﻠـ ــﻰ ﻋﺒﺜـ ــﻪ وﻠﻬـ ــﻮﻩ ،ﺻـ ــﺎح ﻤـ ــﺮة ﻤﺳـ ــﺘﻨﺟﺪا ﺑـ ــﺎﻠﻄﻴﺮ
ٔ
واﻻﺴــﻣﺎك ﻤــﻦ ﻤﻮﺠــﺔ ﺗﺟــﺪ ﻓــﻲ ﻫﻼ ﻜــﻪ ،وﻫﺮﻋــﺖ اﻠﻨﺳــﻮر ﻹﻧﻗــﺎذﻩ ﻓﻮﺠﺪﺗــﻪ
ﻤﻗﻬﻗﻬﺎ .
ٔ
ﻠﻣﻮﺠـﺔ ﺗﺟـﺪ ﻓﻲ ﻫﻼﻜﻲ
وﺻـﺎح ﻳﺎ ﻠﻟﻄﻴﺮ واﻻﺴﻣﺎك
ﻓﻮﺠـﺪﺗﻪ ٔ ﻻﻫﻴـﺎ ﻤﺳﺮورا
ﻓﺒﻌﺚ اﻠﻨﺒـﻲ ﻠـﻪ اﻠﻨﺳـﻮرا
وﻤﺮة ٔاﺧﺮى اﺴﺘﻐﺎث ﻠﺜﻗﺐ ادﻋﺎﻩ ﻓـﻲ اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﺎرﺴـﻞ ﻧـﻮح ﻜـﻞ ﻤـﻦ
ﺣﻀﺮ ﻓﻮﺠﺪوﻩ ﻜﺎذﺑﺎ ،وﻠﻛﻦ اﻠﻗﺮد ﻜﺎن ﺻﺎدﻘﺎ ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻪ اﻠﺜﺎﻠـﺚ ،وﻠﻛﻨـﻪ
ﻠﻗﻲ ﺣﺘﻔﻪ ٓاﻧﺬاك ﺑﺳﺒﺐ ﻤﺎ ادﻋﺎﻩ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ .
وﺑﻴﻨﻣﺎ اﻠﺳﻔﻴـﻪ ﻳﻮﻤـﺎ ﻳﻟﻌـﺐ
ﻓﺳﻣﻌﻮﻩ ﻓـﻲ اﻠﺪﺠـﻰ ﻳﻨـﻮح
ﺴﻗﻄﺖ ﻤـﻦ ﺣﻣﺎﻘﺘﻲ ﻓﻲ اﻠﻣﺎء
ﻓﻟـﻢ ﻳﺼـﺪق ٔاﺣـﺪ ﺻﻴﺎﺣﻪ
ﻘﺪ ﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﻗﺎم ﻤﻦ ﺴﺒﻖ

ﺠـﺎدت ﺑـﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻴﺎﻩ اﻠﻣﺮﻜـﺐ
ﻳﻗـﻮل :إﻧـﻲ ﻫــﺎﻠﻚ ﻳﺎ ﻧـﻮح
وﺻـﺮت ﺑﻴـﻦ ٔاﻻرض واﻠﺳﻣﺎء
وﻘﻴـﻞ ﺣﻗـﺎ ﻫــﺬﻩ وﻘـﺎﺣــﻪ
)(٣٠
اﻜﺬب ﻤﺎ ﻳﻟﻔﻲ اﻠﻛﺬوب إن ﺻﺪق

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻤــﻦ اﻠﺨﺮاﻓ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻌﺒﺎﺴــﻲ ﺧﺮاﻓ ــﺔ اﻠﺒ ــﻮم واﻠﺨـ ـﺮاب ،اﻠﺘ ــﻲ
ٔ
ٔ
ﻘﺼـﻬﺎ ﻋﻟـﻰ اﻠﻣـﺎﻤﻮن ٔاﺣـﺪ ﺣﺎﺸـﻴﺘﻪُ ،وﻳـﺮوى ٔان اﻠﻣـﺎﻤﻮن ،اﺴـﺘﻴﻗﻆ ﻠﻟﻣﻌﻨـﻰ
اﻠ ــﺬي ﺣﻣﻟـ ــﻪ اﻠﻗـ ــﺎص ﻠﻬـ ــﺎ ﻓﺟﻟـ ــﺲ ﻠﻟﻣﻈ ــﺎﻠﻢ ٔواﻧﺼـ ــﻒ اﻠﻨـ ــﺎس وﺗﻔﻗـ ــﺪ ٔاﻤ ــﻮر
اﻠﻮﻻة).(٢٤
ٔ
وﻘﺪ ﺑﻟﻐﺖ ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺤﻴـﻮان اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اوﺠﻬـﺎ ﻤـﻦ اﻠﻈـﺮف واﻠﺒﻼﻏـﺔ ﺑﻨﻗـﻞ
اﺑــﻦ اﻠﻣﻗﻔ ــﻊ ﻜـﺘ ــﺎب ﻜﻟﻴﻟ ــﺔ ودﻤﻨ ــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺒﻬﻟﻮﻧ ــﺔ إﻠ ــﻰ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺼ ــﻒ
ٔ
ٔاﻻول ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜــﺎﻧﻲ اﻠﻬﺟ ــﺮي .وﻘــﺪ ﺗــﻮاﻠﻰ ﺗ ــﺎﻠﻴﻒ اﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﺘــﻲ ﺣﺎﻜــﺖ
ٔ
ﻜـﺘـﺎب ﻜﻟﻴﻟــﺔ ودﻤﻨــﺔ وﺗــﺎﺛﺮت ﺑــﻪ ﻤﻨﻬــﺎ :ﻜـﺘــﺎب ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻠﻔﻄﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈــﻢ ﻜﻟﻴﻟــﺔ
ودﻤﻨــﺔ ﻻﺑ ــﻦ اﻠﻬﺒﺎرﻳــﺔ )ت ٥٠٤ﻫـ ـ( ،وﻜـﺘ ــﺎب ﺴ ــﻟﻮان اﻠﻣﻄ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪوان
ٔاﻻﺗﺒــﺎع ﻻﺑــﻦ ﻇﻔــﺮ اﻠﺼــﻗﻟﻲ )ت ٥٦٥ﻫ ـ( وﻜـﺘــﺎب )ﻓﺎﻜﻬــﺔ اﻠﺨﻟﻔــﺎء وﻤﻔﺎﻜﻬــﺔ
اﻠﻈﺮﻓﺎء( ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﺷﺎﻩ )ت ٨٥٤ﻫـ( ).(٢٥
وﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﺗ ــﺮﺠﻢ اﻠﺷــﺎﻋﺮ اﻠﻣﺼ ــﺮي ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﺜﻣ ـﺎن ﺠــﻼل
)ت (١٨٩٨ﻜـﺜﻴ ـ ـ ـﺮا ﻤـ ـ ــﻦ ﺣﻛﺎﻳ ـ ـ ــﺎت ﻻﻓـ ـ ــﻮﻧﺘﻴﻦ ) ت (١٦٩٥ﻓـ ـ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑـ ـ ــﻪ
اﻠﻣﻌﺮوف )اﻠﻌﻴﻮن اﻠﻴﻮاﻘﻆ ﻓﻲ اﻠﺤﻛﻢ ٔ
واﻻﻤﺜﺎل واﻠﻣﻮاﻋﻆ( وﻘﺪ ﻻﻘـﻲ ﻫـﺬا
اﻠﻌﻣﻞ إﻘﺒﺎﻻ ﻤﻦ اﻠﻗﺮاء ٔواﻋﻴﺪ ﻃﺒﻌﻪ ﻤﺮات ﻋﺪة .
وﺠـ ــﺎء ﺑﻌـ ــﺪﻩ إﺴـ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺻـ ــﺒﺮي )ت١٩٢٣م( ،وﻘـ ــﺪ وﺿـ ــﻊ ﻜـﺘـ ــﺎب
اﻠﺜﻌﻟ ــﺐ واﻠﻐـ ـﺮاب وﻤ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﺠ ــﺎء إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻌ ــﺮب ﻓ ــﻨﻈﻢ ﻜـﺘ ــﺎب ﺧﺮاﻓ ــﺎت
ٔاﺴــﻣﺎﻩ ٓاداب اﻠﻌــﺮب اﺣﺘــﺬى ﻓﻴــﻪ ﻻﻓــﻮﻧﺘﻴﻦ ،ﺛــﻢ ﺠــﺎء ٔاﻤﻴــﺮ اﻠﺷــﻌﺮاء ٔاﺣﻣــﺪ
ﺸــﻮﻘﻲ اﻠ ــﺬي ﻳﻌــﺪ ﺧﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ ﺣــﺎﻜﻰ ﻻﻓ ــﻮﻧﺘﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼ ــﻪ
اﻠﻔﻨﻴــﺔ ﺠﻣﻴﻌﻬــﺎ ،ﻓﻗــﺪ ﻧﺳــﺮ ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ دﻳﻮاﻧــﻪ ٔاﻻول ﺛــﻢ
ٔ
اﻋﻴﺪ ﻧﺷﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻠﺟﺰء اﻠﺮاﺑﻊ ﻤﻦ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت).(٢٦
)(١ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت:
ﺗﻨﻗﺳـﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳـﺎت اﻠﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﻋﻟـﻰ ﻠﺳـﺎن اﻠﺤﻴـﻮان واﻠﻄﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻠﺟـﺰء
اﻠﺮاﺑﻊ ﻤﻦ اﻠﺪﻳﻮان إﻠﻰ ﻘﺳﻣﻴﻦ:
ٔا_ ﻓﻲ ٔاﻻﺧﻼق واﻠﻗﻴﻢ:
وﻫﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﻛﺎﻳﺔ ﻧﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻠﻨﻣﺎذج:
 _١ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻘﻄﺔ :ﺣﻛﺎﻳﺔ ﺗﻣﺜﻞ دور اﻠﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﺠﺘﺜـﺎث اﻠﺷـﺮ ،وﻓﻴﻬـﺎ دﻋـﻮة
ﻠﻟﺮﺣﻣــﺔ .ﻓﻗــﺪ ﺴ ــﻣﻊ ﻠ ــﻴﻼ ﻤــﻮاء ،ﻓﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ ٔارﺠ ــﺎء اﻠﺒﻴــﺖ ﻓﻮﺠــﻪ ﺑﻌﻴﻨ ــﻴﻦ
ٔ
ﺗﻗــﺪﺣﺎن ﺸ ــﺮرا ،وﺗﻬﻴ ــﺎت ﻘﻄ ــﺔ ﻠﻼﻧﻗﻀ ــﺎض ﻋﻟﻴــﻪ ،وﻠﻛﻨ ــﻪ ﻠــﻢ ﻳﻗﺎﺑﻟﻬــﺎ ﺸـ ـﺮا
ﺑﺷـﺮ ،ﺑـﻞ ٔراى ﻓﻴﻬـﺎ ٔاﻤــﺎ ﺗﺤـﺎول ٔا ن ﺗﺤﻣـﻲ ﺻـﻐﺎرﻫﺎ ،ﻓ ـﺮاح ﻤﻬـﺪ* ﻤـﻦ روﻋﻬــﺎ
ٔ
ﺣﺘــﻰ ٔاﻃﻣﺎﻧ ــﺖ ،ودﻋﺎﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﻬﺎﻳــﺔ إﻠ ــﻰ ٔان ﺗﺒﻗــﻰ ﻓ ــﻲ ﺿــﻴﺎﻓﺘﻪ وﺣﻣﺎﻳﺘ ــﻪ
ٔﻻﻧﻬﺎ ﺠﺎرﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺎل ﺻﻐﺎرﻫﺎ ً
ﺴﻮء ﺣﺘﻰ ﻳﻛﺒﺮوا.

ﻓﻟـﻢ ﻳـَ ُﺮﻋﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ
ﻓﻗﻣ ُـﺖﯪاﻠﻗـﻲ اﻠﺳﻣـﻊَ
ﺣﺘ َـﻰ ﻇﻔـْ ُ
ﺮت ﺑﺎﻠﺘـﻲ
ْ
ﻄﺟ ْ
ﻓﺎﺿ َ
ﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻇﻼل
وﻘ ـ ٔﺮا ْت اور َادﻫــﺎ
ٔ ٔ ُ
دك ّ
ﺣﺘ ــﻰ
اﻧﺖ واوﻻ ِ

ـﻮت ُﻜﻣﻮاء ِ ٔاﻠﻬﺮ ِة
ﺻ ٍ
ُ
ر
ﻓﻲ اﻠﺳﺘﻮ ِ  ،واﻻ ِﺴـﺮ ِة
ﻋﻟـﻰ ﻘــﺪ ﺗﺟ ّـﺮت
ٔاﻻﻤـﻦ َ
واﺴﺘﺒ ﻄ ّـﺮ ِت
ِ
وﻤﺎ َد َر ْت ﻤـﺎ ﻘ َـ َﺮ ِت
ُ ْ )( ٢٧
ﻳﻛﺒﺮوا ﻓـﻲ ﺧﻔﺮﺗﻲ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٢

دراﺳﺎت

وﻫﻨـﺎك ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت اﻠﺘـﻲ دارت ٔاﺣـﺪاﺛﻬﺎ ﻓــﻲ ﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻧـﻮح ﻋﻟﻴــﻪ
اﻠﺳـ ــﻼم ﻤﻨﻬـ ــﺎ )اﻠﺜﻌﻟـ ــﺐ ٔ
واﻻرﻧـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻔﻴﻨﺔ( (٣١) ،ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ اﻠﺮﻳـ ــﺎء
واﻠ ـ ــﺪﺠﻞ ،و)اﻠﺤﻣ ـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻔﻴﻨﺔ( ) (٣٢ﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻐﻔﻟ ـ ــﺔ واﻠﻐﺒـ ــﺎء،
و)اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ واﻠﺤﻴﻮاﻧـﺎت() ، (٣٣وﻫـﻲ ﺣﻛﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺘﻣﻴـﺔ اﻠﺼـﺮاع ﺑـﻴﻦ اﻠﺒﺷـﺮ
ٓ
وﻠــﻮ ﺗ ــﺎﻠﻔﻮا ،و)اﻠــﺪب ﻓــﻲ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ() ، (٣٤وﻫــﻲ ﺣﻛﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺘﺳــﻟﻴﻢ ،
وﻋﺪم اﺴﺘﻌﺟﺎل ﺣﻟﻮل اﻠﺪﻧﻴﺎ .
و
و
 _٥ﺴﻟﻴﻣﺎن واﻠﻄﺎووس ،ﻓﻲ اﻠﻐﺮ ر واﻠﻛﺒﺮ واﻠﻄﻣﻊ :ﺠـﺎء اﻠﻄـﺎو س ﻳﻮﻤـﺎ
إﻠــﻰ ﺴــﻟﻴﻣﺎن اﻠﺤﻛــﻴﻢ ﻳﺰﻫــﻮ ﺑــﻴﻦ ﺠﻣﺎﻋــﺔ اﻠﻄﻴــﻮر ،ﻤﺨﺘ ــﺎﻻ ﺑﺮﻳﺷــﻪ وﺣﺳــﻦ
ﻤﻨﻈﺮﻩ ،ﻠﻴﻌﺮض ﺸﻛﻮاﻩ .
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
اﻇـﻦ اواﻧﻬﺎ اﻧـﺎ
ﻓﻗـﺎل ﻠـﺪي ﻤﺳﺎﻠـﺔ
ﻋﻟﻰ ٔاﻋﺘﺎب ﻤﻮﻻﻧﺎ
وﻫﺎ ﻘﺪ ﺠﺌﺖ ٔاﻋﺮﺿﻬﺎ
ٔواﺧـﺬ ﻳﻗــﻮل ﻠﺳــﻟﻴﻣﺎنٔ :اﻠــﻢ ٔاﺴــﺘﻛﻣﻞ ﻜــﻞ ٓاﻳــﺎت اﻠﻈــﺮفٔ ،واﺻــﺒﺢ ﺴــﻟﻄﺎن
ﻠﻟﻄﻴــﻮر ﻤــﻊ ذﻠ ــﻚ ٔﻓﺎﻧــﺎ ﻤﺤ ــﺮوم ﻤــﻦ اﻠﺼــﻮت وﺠﻣﺎﻠــﻪ ،ﻤــﺎ ٔان ٔاﺣﻗــﺮ اﻠﻄﻴــﻮر
ﻳﺘﻣﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﻮﻫﺒﺔ اﻹﻠﻬﻴﺔ ،ﻓﻴﺰﻳﺪ اﻠﺼﺐ ٔاﺸﺟﺎﻧﺎ.
ﻠﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﺬي ﻜﺎﻧﺎ
ﻓﻗـﺎل ﻠـﻪ ﺴﻟﻴﻣـﺎن
ﻠﻗـﺪ ﺻﻐﺮت ﻳﺎ ﻤﻐﺮو
ر ﻧﻌﻣﻰ ﻜـﻔﺮاﻧﺎ
ﺑﻪ ﻜﺒـﺮا وﻃﻐﻴﺎﻧﺎ
وﻤﻟﻚ اﻠﻄﻴﺮ ﻠـﻢ ﺗﺤﻔﻞ
)(٣٥
ﻠﻣﺎ ﻜﻟﻣﺖ إﻧﺳﺎﻧﺎ
ﻓﻟﻮ ٔاﺻﺒﺤﺖ ذا ﺻﻮت

وﺧﺎﺗﻣﺔ اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ ﺗﻣﺎ ﺗﺮى إﻧﺬار ﻳﻗﻮﻠﻪ ﻘـﺮد)إﻧﺳـﺎن( ﻓﺘﻬـﺪد ﺑـﻪ ﻤﺳـﺘﻗﺒﻞ
ﻜــﻞ ﺴــﻟﻄﺔ ﻻ ﺗﺼــﻐﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺪﺑﻴﺮ ﺸــﺆوﻧﻬﺎ إﻻ إﻠــﻰ ﺻــﻮت ٔاﻻﺛــﺮة ﻓــﻲ ﺴــﻴﺪﻫﺎ،
وﺗﻨﻗــﺎد ﺑﻌﻣــﻰ اﻠﻔﺮدﻳــﺔ ،ﻓﺎﻠﺮﻋﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﺻــﻮرة اﻠﺮاﻋــﻲ ﺑﻌﺎﻤــﺔٔ ،اﺑﺼــﺮت ﻓــﻲ
ﻫﺬا ﻤﺎ ٔاﺑﺼﺮﻩ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻠﺤﻣﺎر واﻠﻨﺘﻴﺟﺔ ﺣﻛﻢ ﺣﻣﻴﺮ ﻳﻔﻀﻲ إﻠﻰ اﻠﻛﻮارث .
) (٢اﻠ ــﺪﻳﻚ اﻠﻬﻨـ ــﺪي واﻠـ ــﺪﺠﺎج اﻠﺒﻟـ ــﺪي) :(٤٦ﺗﻣﺜـ ــﻞ إﺣـ ــﺪى ﺻـ ــﻮر اﻠﻐ ـ ـ
واﻠﺨــﺪاع ﻓــﻲ ٔاﺴــﺎﻠﻴﺒﻪ اﻠﻗﻮﻳــﺔ اﻠﺒﺎرﻋــﺔ ،ﻓﺎﻠــﺪﻳﻚ ذﻫــﺐ إﻠــﻰ ﺑﻴــﺖ اﻠــﺪﺠﺎج،
وﻘـﺎم ﻓـﻲ اﻠﺒـﺎب ﻤﻗــﺎم اﻠﻀـﻴﻒ ،ﺧـﺪع اﻠـﺪﺠﺎج ﻓــﻲ ٔاﻧـﻪ ﻳﺮﻳـﺪ اﻠﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﻟﻴﻟــﺔ
واﺣﺪة ﻳﻗﻀﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻠﺼﺒﺎح ،واﺴﺘﻌﻣﻞ ﻓـﻲ ذﻠـﻚ وﺴـﺎﺋﻞ ﻋـﺪة ﻠﻟﻮﺻـﻮل
إﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ ،وﻫﻮ اﻹﻘﺎﻤﺔ اﻠﺪاﺋﻣﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل اﻠﻣﺳﺘﻣﺮ).(٤٧
ﺗﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻠﻬﺎ ﻃﺮﻳﻒ
ﺑﻴﻨﺎ ﺿﻌﺎف ﻤﻦ دﺠﺎج اﻠﺮﻳﻒ
ﻓﻗﺎم ﻓﻲ اﻠﺒﺎب ﻘﻴﺎم اﻠﻀﻴﻒ
إذ ﺠﺎءﻫﺎ ﻫﻨﺪي ﻜﺒﻴﺮ اﻠﻌﺮف
ٔ
ٔ
وﻻ اراﻫـﺎ اﺑﺪا ﻤﻛـﺮوﻫﺎ
ﻳﻗﻮل ﺣﻴﺎ ذي اﻠﻮﺠـﻮﻫﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻳﻮﻤﺎ واﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻛﻢ ﺑﺎﻠﻌﺪل
اﺗﻴﺘﻛﻢ اﻧﺷـﺮ ﻓﻴﻛـﻢ ﻓﻀﻟـﻲ
ّ
ﻋﻟﻲ إﻻ اﻠﻣـﺎء واﻠﻣﻨـﺎم
وﻜـﻞ ﻤـﺎ ﻋﻨﺪﻜـﻢ ﺣـﺮام
وﻘــﺪ ﻧﺟ ــﺢ اﻠ ــﺪﻳﻚ ﻓــﻲ ﺧ ــﺪاع اﻠ ــﺪﺠﺎج ،ﻓﻔﺘﺤــﺖ ﻠ ــﻪ اﻠﺒ ــﺎب ،ﻓ ــﺪﺧﻞ
وﺑــﺎت ﻤﺘﻣﺘﻌــﺎ ﺑــﺪارﻩ اﻠﺟﺪﻳــﺪة واﻠــﺪﺠﺎج ﻘــﺪ ٔاﻤــﻦ اﻠﺬﻠــﺔ واﻠﻬــﻮان ،وﻋﻨــﺪﻤﺎ
ﻃﻟــﻊ اﻠﺼــﺒﺎح ﺻــﺎح اﻠــﺪﻳﻚ ،دام ﻤﻨﺰﻠــﻲ اﻠﻣﻟــﻴﺢ وﻠــﻢ ﻳﻨﻔــﻊ ﻤﻌــﻪ اﻋﺘـ ـﺮاض
ٔ
اﻠــﺪﺠﺎج ﺑﺎﻧــﻪ ﻘــﺪ ﺧــﺪﻋﻬﺎ وﻏــﺮر ﺑﻬــﺎ .وﺿــﺤﻚ اﻠﻬﻨــﺪي ﻧﺎﺴــﺒﺎ إﻠﻴﻬــﺎ اﻠﺤﻣــﻖ،
ﻤﺘﻌﺟﺒﺎ ﻤﻦ ٔاﻳﻦ ٔاﺗﺎﻫﺎ ﻠﺳﺎن ٔاﻻﺴﻴﺎد؟ ﻠﻗﺪ ﻜـﺎن ﻫـﺬا ﻤﻣﻛﻨـﺎ ﻋﻨـﺪﻩ ﻘﺒـﻞ ﻓـﺘﺢ
اﻠﺒﺎب.
وﻓﺘﺤـﺖ ﻠﻟﻌﻟـﺞ ﺑﺎب اﻠﻌ
ﻓﻌﺎود اﻠﺪﺠـﺎج داء اﻠﻄﻴ
ﻤﻣﺘﻌـﺎ ﺑـﺪارﻩ اﻠﺟـﺪﻳــﺪة
وﺑﺎت ﺗﻟﻚ اﻠﻟﻴﻟـﺔ اﻠﺳﻌﻴـﺪة
ﺗﺤﻟــﻢ ﺑﺎﻠــﺬل واﻠﻬـﻮان
وﺑﺎﺗﺖ اﻠﺪﺠـﺎج ﻓﻲ ٔاﻤـﺎن
واﻘﺒﺳﺖ ﻤـﻦ ﻧﻮرﻩ اﻻﺸﺒـﺎح
ﺣﺘـﻰ إذا ﺗﻬﻟﻞ اﻠﺼﺒـﺎح
ﻳﻗـﻮل دام ﻤﻨﺰﻠـﻲ اﻠﻣﻟﻴـﺢ
ﺻﺎح ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻠﻔﺼﻴﺢ
ﻤﺬﻋـﻮرة ﻤﻦ ﺻﻴﺤﺔ اﻠﻐﺷﻮم
ﻓﺎﻧﺘﺒﻬﺖ ﻤﻦ ﻧﻮﻤﻬﺎ اﻠﻣﺷﺆو م
ﻏـﺪرﺗﻨﺎ و ﻏـﺪرا ﺑﻴﻨـﺎ
ﺗﻗﻮل ﻤﺎ ﺗﻟﻚ اﻠ ﺷـﺮو ﺑﻴﻨﻨﺎ
وﻘﺎل ﻤﺎ ﻫﺬا اﻠﻌﻣﻰ ﻳﺎ ﺣﻣﻗﻰ
ﻓﻀﺤﻚ اﻠﻬﻨﺪي ﺣﺘﻰ اﺴﺘﻟﻗﻰ
ﻘﺪ ﻜـﺎن ﻫـﺬا ﻘﺒﻞ ﻓﺘﺢ اﻠﺒﺎب
ﻤﺘـﻰ ﻤﻟﻛـﺘﻢ ٔاﻠﺳﻦ ٔاﻻرﺑﺎب

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻠﺳ ــﻟﻴﻣﺎن ﻘﺼ ــﺔ ٔاﺧـ ــﺮى ﻤ ــﻊ اﻠﻬﺪﻫ ــﺪ) ،(٣٦وﻫ ــﻲ ﻓ ــﻲ إﺧﻔـ ــﺎء إﺛ ــﻢ واﻠﺘﻌﻟ ــﺔ
ٔ
ﺑﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﺎ ﻠﻼﻧﻈـﺎر ﺛـﻢ ﻤـﻊ اﻠﺤﻣﺎﻤـﺔ) ،(٣٧وﻫـﻲ ﺣﻛﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺨﻴﺎﻧـﺔ وﺴـﻮء
اﻠﺘﻗﺪﻳﺮ ٔ
ﻠﻼﻤﺎﻧﺔ .
وﻧــﺬﻜﺮ ﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت اﻠﺘــﻲ ﺣﻔ ــﻞ ﺑﻬــﺎ اﻠﺟ ــﺰء اﻠﺮاﺑــﻊ ودارت ٔاﺣ ــﺪاﺛﻬﺎ
ﻋﻟﻰ ٔاﻠﺳﻨﺔ اﻠﺤﻴﻮان واﻠﻄﻴﺮ ودﻋـﺖ إﻠـﻰ اﻠﺘﻣﺳـﻚ ﺑـﺎﻠﻗﻴﻢ اﻠﻨﺒﻴﻟـﺔ ٔ
واﻻﺧـﻼق
اﻠﻔﺎﺿـﻟﺔ ،وﻧﺒـﺬ اﻠﺮذاﺋـﻞ .ﺣﻛﺎﻳـﺔ )اﻠﻛﻟـﺐ واﻠﺒﺒﻐــﺎء() ، (٣٨وﻫـﻲ ﺣﻛﺎﻳـﺔ ﻓــﻲ
اﻠﻐــﺮور اﻠﻣﻗ ــﺮن ﺑﻐﻔﻟــﺔ ،وﺣﻛﺎﻳــﺔ )اﻠﺜﻌﻟــﺐ اﻠــﺬي ٔاﻧﺨــﺪع() ، (٣٩ﻓــﻲ اﻠﺰﻫــﻮ
ﺑﺎﻠﻣﺨﺎﻠﻔـ ــﺔ واﻻﻋﺘ ـ ــﺪال ﺑـ ـ ــﺎﻠﻨﻔﺲ ﻠ ـ ــﻮ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ٓاﺛﻣ ـ ــﺔ ،وﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ )اﻠﺳ ـ ــﻟﻮﻘﻲ
واﻠﺟﻮاد() ، (٤٠وﻫﻲ ﻓﻲ ٔاﻻﺧـﻼق وﻤﻌﺮﻓـﺔ ﺧﻔﺎﻳـﺎ اﻠـﻨﻔﺲ ،وﺣﻛﺎﻳـﺔ )اﻠﺒﻐـﻞ
واﻠﺟــﻮاد() ، (٤١وﻫــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻠﻣﺜﺎﻠ ــﺐ إﻠــﻰ ﻓﻀ ــﺎﺋﻞ ،اﻋﺘــﺪادا ﻏﺒﻴ ــﺎ
ﺑـﺎﻠﻨﻗﺺ ،وﺣﻛﺎﻳــﺔ)اﻠﻬــﺮة واﻠﻨﻈﺎﻓـﺔ() ، (٤٢وﻫـﻲ ﺗــﺰﻳﻴﻦ اﻠﻨﻈﺎﻓــﺔ واﻻﻋﺘﻨــﺎء
ﺑﺎﻠﻬﻨــﺪام ،وﺣﻛﺎﻳــﺔ )اﻠﻐ ـﺰال واﻠﺨــﺮوف واﻠﺘــﻴﺲ واﻠــﺬﺋﺐ() ، (٤٣وﻫــﻲ ﻓــﻲ
ﺴـﺬاﺠﺔ ﻤــﻦ ﻳﻀـﻊ اﻠﺜﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴـﺮ ﻤﺤﻟﻬــﺎ ،وﻤﻨﺟــﺬﺑﺎ ﺑﻐـﺮور وإﻏــﻮاء .وﺣﻛﺎﻳــﺔ
ٔ
ٓ
)اﻠﺷــﺎة واﻠﻐ ـﺮاب() ، (٤٤وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻧﺘﻗــﺎد ﻤــﻦ ﻳﻌــﺰي اﻻﺧــﺮﻳﻦ ﺑﻛــﻼم اﺸــﺪ
ﻘﺳﻮة ﻤﻦ اﻠﻣﺼﻴﺒﺔ .
ٔ
ب_ ﻓﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻوﻃﺎن:
إﺣﺪى وﻋﺷﺮون ﻘﺼﻴﺪة ،ﻧﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻠﻨﻣﺎذج .
)ٔ (١اﻻﺴـ ــﺪ ووزﻳـ ـ ــﺮﻩ اﻠﺤﻣ ـ ــﺎر :وﻫ ـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ ﺻ ـ ــﺎﻠﺤﺔ ﻠﻟﻨﻗ ـ ــﺪ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻲ،
ٔ
واﻠﺳ ــﺨﺮﻳﺔ ﻤ ــﻦ اﻠ ــﻮزراء واﻠﻣﺳ ــﺘﻮزرﻳﻦ .ﻓﺎﻠﻣﻟ ــﻚ اﺴ ــﺘﺎﺛﺮ ﺑﺎﻠﺳ ــﻟﻄﺔ ﻋﻨـ ــﺪﻤﺎ
رﻓﻌـﺖ إﻠﻴــﻪ اﻠﺮﻋﻴـﺔ ﺸــﻛﻮاﻫﺎ ،ﻓﺎﺧﺘــﺎر وزﻳـﺮﻩ اﺧﺘﻴــﺎرا ﻤﺰاﺠﻴـﺎ ،وﻠــﻢ ﻳﺳﺘﺷــﻴﺮ
اﻠﺷﻌﺐ ﻓﺟﺎءﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺑـﺎﻻ ﻋﻟـﻰ ﻤﻣﻟﻛـﺘـﻪ وﺿـﺎع ﻤﻟﻛـﻪٔ ،
ﻓﺎﻻﺴـﺪ)اﻠﻣﻟـﻚ(
ٔ ٔ
ٔاﺗﺘـﻪ رﻋﻴﺘــﻪ ﺗﺷـﻛﻮ إﻠﻴــﻪ ﺸـﻐﻮر ﻤﺮﻜــﺰ اﻠــﻮزﻳﺮ ﺑﻣﻮﺗـﻪ .ﻓﺎﺸــﺎر ﺑـﺎن ﻳﻛــﻮن اﻠﺤﻣــﺎر
وزﻳ ــﺮﻩ ،ﻓﺎﺴﺘﻀــﺤﻛﺖ وﻤﻀــﺖ ،وﺑﻌــﺪ ﺸ ــﻬﺮ ،ﺸــﻌﺮ اﻠﻣﻟــﻚ ٔان ﻤﻟﻛــﻪ إﻠ ــﻰ
دﻤـﺎر ،وﻘـﺪ ﺿـﺎﻋﺖ ﻫﻴﺒﺘــﻪ واﻘﺘـﺪارﻩ ،ﻓﻗـﺮد ﻋـﻦ ﻳﻣﻨــﻪ ،وﻜﻟـﺐ ﻋـﻦ ﻳﺳــﺎرﻩ،
ٔ
ٔ
وﻫــﺮ ﻳﻟﻬــﻮ ﺑــﻴﻦ ﻳﺪﻳــﻪ ﺑﻌﻈﻣــﺔ ﻓ ــﺎ ر ،ﻓﺎﺴﺘﺷــﺎ ﻏﻀــﺒﺎ وﺴ ــﺎل ﻋــﻦ اﻠﺳــﺒﺐ.
ﻓﻬﻣ ــﺲ اﻠﻗ ــﺮد ﻓ ــﻲ إذﻧ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ اﻋﺘ ــﺬارٔ ) :راي اﻠﺮﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻴﻛﻢ ﻤـ ــﻦ ٔراﻳﻛ ــﻢ ﻓ ــﻲ
اﻠﺤﻣﺎر( .

ٔاﻠﻟﻴـﺚ ﻤـﻟﻚ اﻠﻗﻔـﺎر
ﺴﻌـﺖ إﻠﻴـﻪ اﻠﺮﻋﺎﻳﺎ
ﻘـﺎﻠﺖ :ﺗﻌﻴ وﺗﺒﻗﻰ
ﻤـﺎت اﻠﻮزﻳﺮ ﻓﻣﻦ ذا
ﻘـﺎل :اﻠﺤﻣﺎر وزﻳﺮي
ﻓﺎﺴﺘﻀﺤﻛﺖ ﺛـﻢ ﻘﺎﻠﺖ
وﺧﻟﻔﺘـﻪ وﻃــﺎرت
ٔ
ﺣﺘﻰ اذا اﻠﺷﻬﺮ وﻠـﻰ
ﻠـﻢ ﻳﺷﻌـﺮ اﻠﻟﻴﺚ إﻻ
اﻠﻗـﺮد ﻋﻨـﺪ اﻠﻴﻣﻴـﻦ
واﻠﻗـﻂ ﺑﻴـﻦ ﻳﺪﻳـﻪ
ﻓﻗﺎل :ﻤﻦ ﻓﻲ ﺠﺪودي
ٔاﻳﻦ اﻘﺘـﺪاري وﺑﻄﺷﻲ
ﻓﺟـﺎءﻩ اﻠﻗـﺮد ﺴـﺮا
ﻳﺎ ﻋﺎﻠـﻲ اﻠﺟـﺎﻩ ﻓﻴﻨﺎ
ٔ
راي اﻠﺮﻋﻴـﺔ ﻓﻴﻛـﻢ

وﻤﺎ ﺗﻀـﻢ اﻠﺼﺤـﺎري
ﻳﻮﻤـﺎ ﺑﻛـﻞ اﻧﻛﺳـﺎر
ﻳـﺎ داﻤـﻲ ٔاﻻﻇﻔــﺎر
ﻳﺳﻮس ٔاﻤﺮ اﻠﻀﻮاري؟
ﻘﻀـﻰ ﺑﻬـﺬا اﺧﺘﻴﺎري
ﻤـﺎذا ٔ
ﻓﻲ اﻠﺤﻣﺎر؟
ى
ا
ر
ﺑﻣﻀﺤـﻚ ٔاﻻﺧﺒــﺎر
ٔ
ﻜﻟﻴﻟــﺔ او ﻧﻬ ــﺎر
وﻤﻟﻛـﻪ ﻓـﻲ دﻤــﺎر
واﻠﻛﻟـﺐ ﻋﻨـﺪ ٔاﻠﻴﺳﺎر
ﻳﻟﻬـﻮ ﺑﻌﻈﻣـﺔ ﻓـﺎر
ﻤﺜﻟـﻲ ﻋﺪﻳـﻢ اﻠﻮﻘـﺎر
وﻫﻴﺒﺘـﻲ واﻋﺘﺒــﺎري
وﻘـﺎل ﺑﻌـﺪ اﻋ ﺘـﺬار
ﻜﻨﻦ ﻋﺎﻠـﻲ ٔاﻻﻧﻈــﺎر
ٔ
)( ٤٥
ﻤﻦ راﻳﻛﻢ ﻓﻲ اﻠﺤﻣﺎر

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٣

دراﺳﺎت

ﻜﻣ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﺮى)) ،ﻓﻬ ـ ــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ ﻤﺼ ـ ــﺮ ﻤ ـ ــﻊ اﻻﺣـ ـ ــﺘﻼل
اﻠﺒﺮﻳﻄـﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺤــﺖ ﻠـﻪ ٔاﺑﻮاﺑﻬــﺎ ﻠﺘﺤﺼـﻴﻦ اﻠﺪوﻠــﺔ ﺿـﺪ ٔاﻋــﺪاﺋﻬﺎ ،وﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ ﻋﻟــﻰ
ٔاﺴ ـ ــﺲ ﺠﺪﻳ ـ ــﺪة ﺑﻌ ـ ــﺪ اﻹﺴ ـ ـﺮاف اﻠﻛﺒﻴ ـ ــﺮ ٔاﻳـ ــﺎم إﺴـ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﻠﺪرﺠـ ــﺔ إﻏﺮاﻘﻬ ـ ــﺎ
ﺑﺎﻠـ ــﺪﻳﻮن ،ﻠﻛﻨـ ــﻪ ﺴ ـ ــﺮﻋﺎن ﻤـ ــﺎ ﺴـ ــﻴﻄﺮ ﻋﻟـ ــﻰ ﻤﺮاﻓﻗﻬـ ــﺎ ٔواﺗﺒﻌﻬ ـ ــﺎ ﺑﻣﺼ ـ ــﺎﻠﺤﻪ.
واﻧﺘﺒﻬﺖ ﻤﺼﺮ ،ﻠﻛﻦ ﻜﺎن ﻘﺪ ﻓﺎت ٔاﻻوان .
وﻧﻟﻣﺢ ﻓﻲ ٔاﻻﺑﻴﺎت دﻋﻮة إﻠـﻰ اﻠـﻮﻋﻲ اﻠﻗـﻮﻤﻲ ﻓـﻲ ﻜـﻞ ٔاﻤـﺔ إذ ﺗﺤـﺪق ﺑﻬـﺎ
ٔاﻻﺧﻄــﺎر وﻜــﺬﻠﻚ ﺣــﺚ اﻠﻔ ــﺮد ﻋﻟــﻰ اﻠﻔﻄﻨــﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﺆﺧــﺬ ﻓــﻲ ﻏﻔﻟــﺔ ﻤــﻦ ﻋﻴﻨــﻪ
وﻠﺤﻈﺔ ﺣﻣﻖ ﺴﻮداء((). (٤٨
) (٣وﻠــﻲ ﻋﻬــﺪ ٔاﻻﺴــﺪ وﺧﻄﺒــﺔ اﻠﺤﻣــﺎر :ﺣﻛﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻧﺘﻗــﺎد اﻠﺒﻄﺎﻧــﺔ وﺣﺎﺸــﻴﺔ
اﻠﻣﻟــﻮك ،وﻻ ﺗ ــﻮﻘﺮ ﺻــﻐﺎرا ﻤــﻦ ﻤــﺪﻋﻲ اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺑــﺎﻠﻔﻦ .ﻓﺎﻠﻣﻟــﻚ رزق ﺑــﻮﻠﻲ
ﻠﻟﻌﻬــﺪ ،ﻓﺎﺠﺘﻣﻌ ــﺖ ﺴ ــﺒﺎع اﻠﺤﻴ ــﻮان وذﻳﻮﻠ ــﻪ ﻠﻼﺣﺘﻔ ــﺎل ،وﻧ ــﺎدى ﻤﻨ ــﺎدي
ٔ
اﻠﻟﻴــﺚ داﻋﻴــﺎ اﻠﺨﻄﺒــﺎء إﻠــﻰ اﻹﺸــﺎرة ﺑﻬــﺬا اﻠﺤــﺪﻳﺚ ،ﻓــﺎﻧﺒﺮى اﻠﻔﻴــﻞ اﻠﻣﺷــﻴﺮ
وﻘ ــﺎل ﻤـ ــﺎ ﻳﻟﻴ ــﻖ ﺑﺎﻠﻣﻗ ــﺎمٔ ،واﻧﺷ ــﺪ اﻠﺜﻌﻟ ــﺐ اﻠﺳ ــﻔﻴﺮ ﻤـ ــﺎ ﻳﻼﺋ ــﻢ اﻠﻣﻨﺎﺴ ــﺒﺔ،
ٔ
واﺴـﺘﻄﺎع اﻠﻗـﺮد ٔان ﻳـﻮﻫﻢ اﻠﺟﻣﻴـﻊ ﺑﺎﻧـﻪ ٔاﺑـﻮ ﻧـﻮاسٔ ،اﻤـﺎ اﻠﺤﻣـﺎر ﻓﻗـﺎم ٔواﻘﺳــﻢ
ﺑﺨـﺎﻠﻖ اﻠﺷـﻌﻴﺮ ،وﺑﺎﻋـﺚ اﻠﻌﺼـﺎ إﻠـﻰ اﻠﺤﻣﻴـﺮ ،ﻓﺒﻌـﺚ اﻠﺮﻋـﺐ ﻓـﻲ ﻘﻟـﺐ وﻠـﻲ
ٔ
اﻠﻌﻬـ ــﺪ ٔوازﻋﺟـ ــﻪ .وﻫﺟﻣـ ــﺖ ﺠ ــﻮع اﻠﺤﻴـ ــﻮان ﻓﺎﻧﺷـ ــﺒﺖ ٔاﻇﻔﺎرﻫـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺠﺳـ ــﺪ
اﻠﺤﻣـﺎر .وﻋﻨــﺪﻤﺎ ٔا ّﺑﻨـﻪ اﻠﺜﻌﻟــﺐ ﻘــﺎل ﻓﻴـﻪ :ﻻ ﺠﻌــﻞ ﻠــﻪ ﻘـﺮارا ،ﻓﻟﻗــﺪ ﻋــﺎش
ﺣﻣﺎرا وﻤﻀﻰ ﺣﻣﺎرا .
ﻧﺎدى ﻤﻨﺎدي اﻠﻟﻴﺚ ﻓﻲ اﻠﻣﻌﻴﻪ
ﺣﺘـﻰ إذا اﺴﺘﻛﻣﻟﺖ اﻠﺟﻣﻌﻴﻪ
ٔ
ﻳﺪﻋـﻮ ﺑﻄـﻮل اﻠﻌﻣﺮ ﻠﻼﻤﻴﺮ
ﻫﻞ ﻤﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﻤﺤﺳﻦ ﺧﺒﻴﺮ
وﻘـﺎل ﻤـﺎ ﻳﻟﻴـﻖ ﺑﺎﻠﻣﻗـﺎم
ﻓﻨﻬﺾ اﻠﻔﻴﻞ اﻠﻣﺷﻴﺮ اﻠﺳﺎﻤﻲ
ﻳﻨﺷـﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻘﻴـﻞ :ذا ﺠﺮﻳﺮ
ﺛـﻢ ﺗﻼﻩ اﻠﺜﻌﻟـﺐ اﻠﺳﻔﻴـﺮ
ـﻞٔ :اﺣﺳـﻨﺖ ٔاﺑـﺎ ﻧﻮاس
ﻴ
ﻓﻗ
اﻠﻛﺎس
ٔواﻧﺪ ٔﻓـﻊ اﻠﻗﺮد ﻤﺪﻳﺮ
ٔ
ﻳﺮﻳـﺪ ان ﻳ ﺷـﺮف اﻠﻌﺷﻴـﺮﻩ
واوﻤـﺎ اﻠﺤﻣـﺎر ﺑﺎﻠﻌﻗﻴـﺮﻩ
وﺑﺎﻋـﺚ اﻠﻌﺼﺎ إﻠﻰ اﻠﺤﻣﻴﺮ
ﻓ ٔﻗـﺎل :ﺑﺎﺴﻢ ﺧﺎﻠﻖ اﻠﺷﻌﻴﺮ
ﻓﻣﺎت ﻤـﻦ رﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻠﻣﻬﺪ
ﻓﺎزﻋﺞ اﻠﺼﻮت وﻠﻲ اﻠﻌﻬﺪ
ٔ
ٔ
ﺑﺟﻣﻟـﺔ اﻻﻧﻴـﺎب واﻻﻇﻔـﺎر
ﻓﺤﻣﻞ اﻠﻗـﻮم ﻋﻟﻰ ٔاﻠﺤﻣـﺎر
ُ
ﻓﻗﺎل ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻠﻣﺳﻛﻴﻦ
واﻧﺘـﺪب اﻠﺜﻌﻟـﺐ ﻠﻟﺘﺎﺑﻴـﻦ
)(٤٩
ﻋﺎش ﺣﻣﺎرا وﻤﻀﻰ ﺣﻣﺎرا
ﻻ ﺠﻌـﻞ ﻠـﻪ ﻘـﺮارا
ٔ
ﻳﺘﺒ ــﻴﻦ ﻤ ــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ ﻏﺎﻳ ــﺔ ﺸـ ــﻮﻘﻲ ﻓ ــﻲ اﻧﺘﻗ ــﺎد اﻫ ــﻞ اﻠﺒﻄﺎﻧ ــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻗـ ــﺔ
ٔ
ﻤﻀﺤﻛﺔ ،ﻓﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻤﻦ ﻻ ﻳﺳـﺘﺤﻖ ٔان ﻳﺟﻟـﺲ اﻠﻣﻟـﻮك وﻻ ان ﻳﻛـﻮن ﻤـﻦ
ٔاﺗﺒ ـ ــﺎﻋﻬﻢ ،ﻠ ـ ــﺬﻠﻚ ﺠﻌﻟﻬ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣﻮﺿـ ــﻮع اﻠ ـ ــﺬي ﻳﻈﻬـ ـ ــﺮ ﻓﻴ ـ ــﻪ ﺿ ـ ــﻼﻠﻬﻢ
واﺧﺘﻼﻠﻬﻢ .وﻜﺬﻠﻚ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻔﻞ ﺻﻐﺎر ﻧﻛﺮة ﻋﻟﻰ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻔـﻦ ٔ
واﻻدب،
واﻘﺤﺎﻤﻬﻢ ذواﺗﻬﻢ ﻜﻣﺒﺮزﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻠﻨﺘﻴﺟﺔ ٔان ﺴﻗﻮﻃﻬﻢ ﻳﻛﻮن ﻋﻈﻴﻣﺎ .
وﻘﺪ اﻤﺘﺎز ﻫـﺬا اﻠـﻨﺺ ﺑﺮوﻋﺘـﻪ ٔاﻻﺴـﻟﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻗـﺪ اﺧﺘـﺎر اﻠﺷـﺎﻋﺮ ﻠﻛـﻞ ﻤـﻦ

ﻳﺘﺒــﻴﻦ ﻤﻣــﺎ ﺴــﺒﻖٔ :ان ﻤﻐــﺰى اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺘﻬــﺎ ٔاﻻﺧﻴــﺮ :ﻓﺎﻠﻣﻟــﻚ رﻋﻴــﺔ
وراع ،واﺗﺤـ ــﺎد ﻤﺘﺟ ـ ــﺮد ﻧﺰﻳـ ــﻪ ﻠﻨﺼ ـ ــﺮة ٔاﻻﻤـ ــﺔ ٔواﻻ ﻳﻛـ ــﻮن اﻠﺘﻣـ ــﺰق وﻳﺤ ـ ــﺪث
اﺧﺘﺮاق اﻠﺟﻣﻊ اﻠﻣﺼﻄﻨﻊ ﺑﺤﺮﺑﺔ اﻠﺨﻄﺮ اﻠﻣﺤﺪق .
) (٥ﻤﻟ ـ ــﻚ اﻠﻐﺮﺑـ ـ ــﺎن َوﻧـ ـ ــﺪور اﻠﺨ ـ ــﺎدم :ﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺻ ـ ــﻼح اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻲ
واﻻﺴ ــﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻠﺳـ ــﻟﻄﺔ ،وﻏﻔﻟ ــﺔ اﻠﺤﻛ ــﺎم ﻋ ــﻦ ٔاﻻﺧﻄـ ــﺎر إذ ﺗﺤ ــﺪق ﺑﺒﻟ ــﺪاﻧﻬﻢ
وﺣﺎﺿــﺮﻫﻢ .ﻓﻗــﺪ ﻜــﺎن ﻠﻟﻐﺮﺑــﺎن ﻤﻟــﻚ ﻜــﺎن ﻋﺮﺸــﻪ ﻓــﻮق ﻧﺨﻟــﺔ ﻜﺒ ــﺮى وﺠــﺎء
ﺧﺎدﻤ ــﻪ ﻧـ ــﺪور ذات ﻳـ ــﻮمٔ ،واﺧﺒـ ــﺮﻩ ٔان ﺴﻮﺴ ــﺔ ﺑﻗﺼـ ــﺮﻩ ﺠﺎزﺗ ــﻪ ودﺑـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺟــﺬور ﻓﺎﺑﻌــﺚ اﻠﻐﺮﺑــﺎن ﻓــﻲ إﻫﻼﻜﻬــﺎ ،ﻓﻀــﺤﻚ ﻤــﻦ ﻜﻼﻤــﻪ وﻘــﺎلٔ :اﻧــﺎ ذو
اﻠﻣﻨﻗﺎر ﻏﻼب اﻠﺮﻳﺎح:
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﺎ ﻻ اﺑﺼﺮ ﺗﺤﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺪور
ٔاﻧﺎ ﻻ ٔاﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬي اﻻﻤﻮر
وﺑﻌ ــﺪ زﻤـ ــﻦ اﺻـ ــﻄﺪم اﻠ ــﺮﻳﺢ ﺑﺎﻠﻨﺨﻟـ ــﺔ ،ﻓﻬ ــﻮت وﻫـ ــﻮى ﻤﻌﻬ ــﺎ ﻋـ ــﺮش ﻤﻟ ــﻚ
اﻠﻐﺮﺑﺎن ،وﻫﻨﺎ ﻘﺎل اﻠﻣﻟﻚ:
ﻤﺎ ﺗﺮى ﻤﺎ ﻓﻌﻟﺖ ﻓﻴﻨﺎ اﻠﺮﻳﺎح؟
ﻳﺎ ﻧﺪور اﻠﺨﻴﺮٔ ،اﺴﻌﻒ ﺑﺎﻠﺼﻴﺎح
ﻓـﺮد ﻧﺪور ﺑﻣﺜﻞ ﻤﺎ ٔﻘﺎل اﻠﻣﻟﻚ:
ٔ )(٥٢
ٔاﻧﺎ ﻻ ٔاﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬي اﻻﻤﻮر
ﻘـﺎل ﻳﺎ ﻤـﻮﻻي ﻻ ﺗﺳﺎل ﻧﺪور
ﻳـﺪﻋﻮ ﺸــﻮﻘﻲ ﻓــﻲ ﻫـﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ إﻠــﻰ اﻻﺑﺘﻌـﺎد ﻋــﻦ اﻻﺴــﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻠﺳــﻟﻄﺔ،
اﻠﺳــﻟﻄﺎت _ﻜﻣــﺎ ﻧ ــﺮى_ ٔﻻﻤــﺎن اﻠﺤﺎﺿــﺮ ،ﻏﻴــﺮ ﻤﺒﺼــﺮ ٔان ﻓــﻲ ﻏـ ٍـﺪ ﻤــﺎ ﻳﻐﻴ ــﺮ
ٔ
ٔاﻻﺣ ــﻮال ،وذﻠـ ــﻚ ﻠـ ــﻢ ﻳﻌﺒـ ــﺎ ﺑﻛـ ــﻼم ﺧﺎدﻤ ــﻪ ،ﺣﺘ ــﻰ دﻫـ ــﻢ ﻋﺮﺸ ــﻪ ﺧﻄـ ــﺐ
ٔاﻻﺧﻄﺎر اﻠﻣﺤﺪﻘﺔ ٔواﻧﻬﺎر .
وﺑﻌﺪ :ﻓﺈن ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻤـﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳـﺎت اﻠﺘـﻲ ﺣﻔـﻞ ﺑﻬـﺎ اﻠﺟـﺰء اﻠﺮاﺑـﻊ ﻤـﻦ
اﻠﺷ ــﻮﻘﻴ ﺎت ،واﻠﺘ ــﻲ ﺠـ ــﺎءت ﻋﻟـ ــﻰ ﻠﺳـ ــﺎن اﻠﺤﻴـ ــﻮان واﻠﻄﻴ ــﺮ ،ﻤﻨﺘﻗ ــﺪا ﻤـ ــﻦ
ﺧﻼﻠﻬــﺎ ﺸــﻮﻘﻲ ٔاﻻوﺿــﺎع اﻠﺳﺎﺴــﻴﺔ اﻠﺳــﺎﺋﺪة ﻓــﻲ زﻤﻨــﻪ ،وﻫﻨــﺎك ﻏﻴﺮﻫ ــﺎ ﻤــﻦ
ٔ
اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﻜﺤﻛﺎﻳــﺔ) :اﻻﻓﻌ ــﻰ اﻠﻨﻴﻟﻴــﺔ واﻠﻌﻗﺮﺑــﺔ اﻠﻬﻨﺪﻳ ــﺔ() ، (٥٣وﻫــﻲ ﻓ ــﻲ
ٔ
واﺠــﺐ اﻠﺤــﺬر واﻠﺘﻨﺒــﻪ ﻠﺨﻄــﺮ ﻤــﺪاﻫﻢ ﻤــﻦ ٔاﻻﻋــﺪاء ،وﺣﻛﺎﻳــﺔ )ﻓ ــﺎر اﻠﻐ ــﻴﻂ
ٔ
وﻓﺎر اﻠﺒﺖ() ، (٥٤وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻗﺪ ﺣﻴﺎة اﻠﻗﺼﻮر واﻠﻣﺟﺘﻣﻌـﺎت اﻠﻣﺪﻧﻴـﺔ ﺑﺼـﻮرة
ﻋﺎﻤـﺔ وﺣﻛﺎﻳـﺔ )اﻠـﻮﻃﻦ() ، (٥٥وﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻠﺘﻐﻨــﻲ ﺑـﺎﻠﻮﻃﻦ وإﻳﺜـﺎرﻩ ﻓﻗﻴـﺮا ﻋﻟــﻰ
ﻜــﻞ ٔارض وﻠــﻮ ﺛﺮﻳــﺔ .وﺣﻛﺎﻳــﺔ ) ٔاﻻﺴــﺪ واﻠﺜﻌﻟــﺐ واﻠﻌﺟــﻞ() ، (٥٦وﻫــﻲ ﻓــﻲ
اﻠﻨﻗﺪ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ واﻠﺨﻟﻗﻲ واﻧﺘﺼﺎر اﻠ ٔﺮاس اﻠﺼـﻐﻴﺮ ﻋﻟـﻰ ﻜـﻞ ذي ٔراس ﻜﺒﻴـﺮ
ﻏﻴﺮ ﻤﻨﺎﺴﺐ ﻠﺟﺳﺪﻩ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت.
)(٢اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت:
ٔا_ اﻠﻮزن واﻠﻗﺎﻓﻴﺔ.
ٔ
ﻠﻣ ــﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ اﻠﻗﺼ ــﻴﺪة اﻠﺘ ــﻲ ﻳ ــﺎﺗﻲ ﺑﻬ ــﺎ اﻠﺷ ــﺎﻋﺮ ﺗ ــﺘﻼءم ﻤ ــﻊ ﻏﺮﺿ ــﻪ ﻤـ ــﻦ
اﻠﻗﺼــﻴﺪة ،ﻠــﺪﻠﻚ ﺗﺨﻀــﻊ ﻫــﺪﻩ اﻠﻗﺼــﺔ ﻠﻣﺟــﺮى اﻠﻗﺼــﻴﺪة ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻠــﻮزن
واﻠﻗﺎﻓﻴــﺔ واﻠﻟﻐ ــﺔ ﻤ ــﻊ ﻤﺮاﻋ ــﺎة اﻠﺷــﺎﻋﺮ ﻠﻟﻣ ــﻮروث اﻠﺜﻗ ــﺎﻓﻲ واﻠﻬﻴﺎﻜ ــﻞ اﻠﻔﻨﻴ ــﺔ
اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺷﻛﻞ ﻤﺎدة ﺸﻌﺮﻩ ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺟﺮﺑﺘﻪ اﻠﺨﺎﺻﺔ وﺑﻮاﻋﺜﻪ .
وﻘــﺪ ﻧﻈــﻢ ﺸــﻮﻘﻲ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻤــﻦ ﻧﺼــﻒ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﻋﻟــﻰ ﺑﺤــﺮ اﻠﺮﺠــﺰ ،وﻫــﻲ
ﻤﺼـ ــﺮﻋﺔ ٔاﻻﺑﻴـ ــﺎت ﻤﺘﻨﻮﻋ ــﺔ اﻠﻗـ ــﻮاﻓﻲٔ ،اﻤـ ــﺎ اﻠﺒﻗﻴـ ــﺔ ﻓﻗﺼـ ــﺎﺋﺪ ﻋﺎدﻳ ــﺔ ﻤﻮﺣـ ــﺪة
اﻠﻗ ـ ــﻮاﻓﻲ ،ﻠﻛ ـ ــﻦ اﻠﻐﺎﻠـ ــﺐ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻠﻛﺎﻤ ـ ــﻞ اﻠﻣﺟ ـ ــﺰوء ،واﻠﺮﻤـ ــﻞ اﻠﻣﺟـ ـ ــﺰوء،
واﻠﻣﺟﺘـﺚ واﻠﺳــﺮﻳﻊ ،وﻘﻟﻴــﻞ ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﻋﻟــﻰ ﺑﺤــﺮ اﻠﺮﺠـﺰ ﻏﻴــﺮ ٔاﻧﻬــﺎ ﻠﻴﺳــﺖ
ﻤﺼـ ــﺮﻋﺔ ٔاﻻﺑﻴـ ــﺎت وﻻ ﻤﺘﻨﻮﻋـ ــﺔ اﻠﻗـ ــﻮاﻓﻲٔ ،او ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﺸـ ــﺒﻪ ٔاراﺠﻴـ ــﺰ ،ﺑﺤﺮﻫـ ــﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺸ ــﺨﻮص اﻠﺤﻴ ــﻮان ،وﻫ ــﻲ رﻤ ــﻮز إﻧﺳ ــﺎﻧﻴﺔ ف اﻠﻨﻬﺎﻳ ــﺔ ،ﻤ ــﺎ ﻳﻨﺎﺴ ــﺐ وﺿـ ــﻌﻪ
وﻃﺒﻴﻌ ــﺔ ﻋﻣﻟ ــﻪ :ﻓﺎﻠﻔﻴ ــﻞ ﻤﺷ ــﻴﺮ ﻠﺤﻛﻣﺘ ــﻪ ،واﻠﺜﻌﻟ ــﺐ اﻠﻣﺤﺘ ــﺎل ﺴ ــﻔﻴﺮ ﻠﻣ ــﺎ
ﻳﺘﻄﻟﺒـ ــﻪ ﻤـ ــﻦ إﺧﻔـ ــﺎء اﻠﻬـ ــﻮى وﺗﻟـ ــﺒﺲ داﻋـ ــﻲ اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴـ ــﻴﺔ ،واﻠﻗـ ــﺮد ﻤـ ــﺪﻳﺮ
ٔ
ﻠﻟﻛـﺎسٔ ،ﻻﻧـﻪ ﻤـﻮزع اﻠﻔﺮﺣـﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﺟـﻼس اﻠﻣﺘﻨـﺎدﻤﻴﻦ ،ﺑﺎﺴـﺘﺜﻨﺎء اﻠﺤﻣــﺎر،
ﻠــﺬﻠﻚ ﺣﺼ ــﻞ اﻠﺘﻌــﺎرض ﺑ ــﻴﻦ ﺣﻗﻴﻗــﺔ ﺸﺨﺼ ــﻪ وﻤــﺎ ﻧ ــﻮى ،ﻓﻌﻮﻘــﺐ ﻋﻗﺎﺑ ــﻪ
ٔ
اﻻدﻫﻰ).(٥٠
) (٤اﻠﻨﻌﺟﺔ ٔواوﻻدﻫﺎ :ﺣﻛﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺮﻋﻴـﺔ واﻠﺮاﻋــﻲ وﺿـﺮورة اﻻﺗﺤـﺎد ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ
ي اﻠﺳـﺮاء واﻠﻀـﺮاء .ﻓﻐــﻨﻢ ﻓـﻲ ٔارض ﺑﻐــﺪاد ﺗﺮﻋـﻰ ﺠﻣﻌﻬــﺎ راع ،ﻏﻔﻟـﺖ ﻋﻴﻨــﻪ
ﻓﻨـﺎم ،وﺑﻗﻴـﺖ ﺸــﺎة ﻤﺳـﺘﻴﻗﻈﺔ وﺑــﺪا ﻠﻬـﺎ اﻠـﺬﺋﺐ ﻓﺼــﺎﺣﺖ ﻤﻨﺒﻬـﺔ ﺠﻣﺎﻋﺘﻬــﺎ،
ﻓﻗــﺎم اﻠﺮاﻋــﻲ ﻤﺳﺘﺼ ــﺮﺧﺎ ﻜﻼﺑــﻪ ،ﺴــﺎﺋﻼ ﻋــﻦ ﻤﻗﻼﻋــﻪ ﻓﻬ ــﺮب اﻠــﺬﺋﺐ ﻓﺮﻘ ــﺎ،
واﻓﺘﺨﺮت ٔاﻻم ﺑﻣﺎ ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ ٔاﺑﻴﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﺤﻛﻣﺔ .

ﺗﺤﻴﻴﻪ ﻤﺎ ﺑﻴـﻦ ٔاوﺠــﺎل ٔواوﺠــﺎع
ﻓﺒﻴﻨﻣﺎ ﻫـﻲ ﺗﺤـﺖ اﻠﻟﻴـﻞ ﺴﺎﻫـﺮﻩ
ٔ
ﺑﻌﺪ ،ﻓﺼﺎﺣـﺖ :اﻻ ﻘﻮﻤﻮا إﻠﻰ اﻠﺳﺎﻋﻲ
ﺑﺪا ﻠﻬﺎ اﻠﺬﺋﺐ ﻳﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻠﻈﻼم ﻋﻟﻰ
ٍ
ﻳﻗـﻮلٔ :اﻳﻦ ﻜــﻼﺑﻲ ٔاﻳﻦ ﻤﻗﻼﻋـﻲ؟
ﻓﻗـﺎم راﻋﻲ اﻠﺤﻣﻰ اﻠﻣﺮﻋﻲ ﻤﻨﺬﻋﺮا
وﺿﺎق ﺑﺎﻠﺬﺋﺐ وﺠﻪ ٔاﻻ
ﻓﺮق ﻓﺎﻧﺳﺎب ﻓﻴـﻪ اﻧﺳﻴﺎب اﻠﻈﺒﻲ ﻓﻲ اﻠﻗـﺎع
رض ﻤﻦ ٍ
ﺣـﺮا ،وﻜــﺎن وﻓﻴﺎ ﻃـﺎﺋﻞ اﻠﺒــﺎع
ﻓﻗـﺎﻠﺖ ٔاﻻم :ﻳﺎ ﻠﻟﻔﺨـﺮ ﻜــﺎن ٔاﺑﻲ
)(٥١
إذا اﻠﺮﻋــﺎة ﻋﻟﻰ ٔاﻏﻨﺎﻤﻬﺎ ﺴﻬـﺮت
ﺴﻬﺮت ﻤﻦ ﺣﺐ ٔاﻃﻔﺎﻠﻲ ﻋﻟﻰ اﻠﺮاﻋﻲ

 ن ا ر
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٢٤

دراﺳﺎت

اﻠﺮﻤــﻞ ،وﻠﻛﻨﻬــﺎ ﻤــﻊ ذﻠــﻚ ﻤﺼ ــﺮﻋﺔ ٔاﻻﺑﻴــﺎت ﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ اﻠﻗــﻮاﻓﻲ .وﻫــﺬا اﻹﻃ ــﺎر
ﻳﻣﻴﺰ ﺣﻛﺎﻳﺎت ﺸﻮﻘﻲ ﺑﺎﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ٓاﻻﺗﻴﺔ:
 ﻘﺼﺮ اﻠﻨﻔﺲ ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻘﺼﺮ اﻠﻣﺪﻋﻰ .
 اﻠﺨﻔﺔ واﻠﺤﻴﻮﻳﺔ ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮع اﻠﻗﻮاﻓﻲ .
 ﺴﻬﻮﻠﺔ اﻠﺘﻗﺼﻴﺪ )اﻹﻧﺷﺎد( وﻜﺬﻠﻚ ﺴﻬﻮﻠﺔ اﻠﺤﻔﻆ إذ ﺠﻟﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺮﺠﺰ.
ٔ
ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻠﻚ اﻫﻞ ﻠﺘﻗﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻠﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ).(٥٧
وﻤــﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺎت اﻠﺘــﻲ ﻧﻈﻣــﺖ ﻋﻟــﻰ ﺑﺤ ــﺮ اﻠﺮﺠــﺰ وذات اﻠﻗــﻮاﻓﻲ اﻠﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ،
ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﻛﻟﺐ واﻠﺒﺒﻐﺎء ،ﻳﻗﻮل:
ﻤﺎ ﻤﻞ ﻳﻮﻤﺎ ﻧﻈﻗﻬﺎ اﻹﺻﻐﺎء
ﻜـﺎن ﻠﺒﻌﺾ اﻠﻨـﺎس ﺑﺒﻐﺎء
وﻜـﻞ ﻤـﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﻬﻮاﻫﺎ
رﻓﻴﻌﺔ اﻠﻗـﺪر ﻠﺪى ﻤـﻮﻻﻫﺎ
ٔ
)(٥٨
ارﺧﺼﻪ وﺠﻮد ﻫﺬا اﻠﻐﺎﻠﻲ
ﻋﺎل
وﻜﺎن ﻓﻲ اﻠﻣﻨﺰل ﻜﻟﺐ ٍ
وﻻ ﻳﺤﻔ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﻳﻗﺪﻤ ــﻪ اﻠﺘﺼ ــﺮﻳﻊ ﻫﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﺒﻴ ــﺖ ٔاﻻول ﻤ ــﻦ ﺠ ــﺪب اﻻﻧﺘﺒ ــﺎﻩ

وإﻋﻄـﺎء ﻜـﺜﺎﻓـﺔ ﻤﻮﺴـﻴﻗﻴﺔ ﻤـﺆﺛﺮة .وﺣﻛﺎﻳـﺔ) ،اﻠﻈﺒـﻲ واﻠﻌﻗـﺪ واﻠﺨﻨﺰﻳــﺮ()،(٥٩
ٔ
وﺣﻛﺎﻳــﺔ )اﻠﺜﻌﻟــﺐ واﻻرﻧــﺐ واﻠــﺪﻳﻚ() ،(٦٠وﺣﻛﺎﻳــﺔ )اﻠﻗ ــﺮد اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ()،(٦١
وﺣﻛﺎﻳﺔ )ﻧﺪﻳﻢ اﻠﺒﺎذﻧﺟﺎن() ، (٦٢وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت .
ب_ اﻠﺼﻮرة اﻠﻔﻨﻴﺔ واﻠﻟﻐﺔ:
إن ﻜﻟﻣ ــﺔ اﻠﺼ ــﻮرة ﺗﺳـ ــﺘﻌﻣﻞ ﻠﻟﺪﻻﻠ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ﻜ ــﻞ ﻤﺎﻠـ ــﻪ ﺻـ ــﻟﺔ ﺑـ ــﺎﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻠﺤﺳـ ــﻲ ،وﺗﻄﻟ ـ ــﻖ ٔاﺣﻴﺎﻧ ـ ــﺎ ﻤﺮادﻓ ـ ــﺔ ﻠﻼﺴ ـ ــﺘﻌﻣﺎل اﻻﺴ ـ ــﺘﻌﺎري ﻠﻟﻛﻟﻣ ـ ــﺎت.
واﻠﺼﻮرة اﻠﺷﻌﺮﻳﺔ ﻠﻴﺳﺖ ً
ﺸﻴﯫ ً
ﺠﺪﻳﺪا ،ﻓﺈن اﻠﺷـﻌﺮ ﻘـﺎﺋﻢ ﻋﻟـﻰ اﻠﺼـﻮرة ﻤﻨـﺪ
ٔان وﺠـﺪ .وﻠﻛــﻦ اﺴــﺘﺨﺪام اﻠﺼـﻮرة ﻳﺨﺘﻟــﻒ ﻤــﻦ ﺸــﺎﻋﺮ إﻠـﻰ ٓاﺧــﺮ .وﻘــﺪ ٔاﺸــﺎر
ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﻨﻗــﺎد اﻠﻣﺤ ــﺪﺛﻴﻦ إﻠ ــﻰ ٔان اﻠﺼــﻮرة ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ــﺮ ﻓــﻲ اﻠﻨﻗ ــﺪ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ
ٔ
ﻧﺎﺠﺤـﺔ إﻻ إدا ﺣﻣﻟــﺖ ﺸــﺤﻨﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻜــﻞ ﺠــﺰء ﻤــﻦ اﺠﺰاﺋﻬـﺎ (٦٣).وﻫــﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻫﺪﻩ اﻠﺷﺤﻨﺔ اﻠﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺤﻣﻞ ٔاﻳﻀ ًـﺎ ﻓﻛـﺮة ورؤﻳـﺔ ﻠﻟﻮاﻘـﻊ ﺑﻛـﻞ
ٔاﺑﻌـﺎدﻩ .ﻓﻬـﻲ ﺗﺼـﺪر ﻤــﻦ ﺻـﻨﺎع ﻳﻌـﺮف ﻜﻴـﻒ ﻳﻀــﻢ اﻠﺨـﻂ إﻠـﻰ اﻠﺨـﻂ واﻠﻟــﻮن
إﻠـﻰ اﻠﻟـﻮن ،واﻠﻀـﻮء إﻠـﻰ اﻠﻀـﻮء واﻠﻈـﻞ إﻠـﻰ اﻠﻈـﻞ ،ﻓـﻼ ﺗﺤـﺲ ﻧﺷـﺎ ًزا ،ﺑــﻞ
)(٦٤
ﺗﺤﺲ اﺴﺘﻮاء واﺋـﺘﻼﻓﺎ.
ً
وﻫـ ــﺪا ٔاﻻﻤـ ــﺮ ﻳﺒـ ــﺪو واﺿـ ــﺤﺎ ﻋﻨـ ــﺪ ﺸـ ــﻮﻘﻲ ،ﻓﻗـ ــﺪ ﻘـ ــﺪم ﺸـ ــﻮﻘﻲ ﺑﺬوﻘـ ــﻪ
اﻠﺤﺳــﺎس ﻠﻣﺤ ــﺎت ﻤــﻦ اﻠﺘﺼــﻮﻳﺮ اﻠﻔﻨــﻲ اﻠﺮاﺋــﻊ ﻓــﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗــﻪ ،ﻓﻣــﻦ اﻠﺼــﻮر
اﻠﺟﻣﻴﻟ ــﺔ ﻋﻨ ــﺪﻩ ﻓ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ )اﻠﻌﺼ ــﻔﻮر واﻠﻐ ــﺪﻳﺮ اﻠﻣﻬﺟ ــﻮر( (٦٥) .وﻫـ ــﺎﻫﻲ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺳﻬﺎ دون ﺣﺎﺠﺔ ﻠﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ٔاو ﺣﺘﻰ اﻠﺘﻌﻟﻴﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ.
ﻘﺪ ﻏﺎب ﺗﺤﺖ اﻠﻐﺎب ﻓﻲ اﻻﻠﻔﺎف
ٔاﻠﻢ ﻋﺼﻔـﻮر ﺑﻣﺟـﺮى ﺻــﺎف
ﺧﺷﻴﻪ ٔان ﻳﺳﻣﻊ ﻋﻨـﻪ ٔاو ﻳـﺮى
ﻳﺳﻗﻲ اﻠﺜﺮى ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺪري اﻠﺜﺮى
وﻘﻮﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺔ )ﺴﻟﻴﻣﺎن واﻠﻄﺎووس (). (٦٦
ٔ
ٔاﺗﻰ ﻳﻮﻤـﺎ ﺴﻟﻴﻣﺎﻧـﺎ
ﺴﻣﻌـﺖ ﺑﺎن ﻃﺎووﺴﺎ
ٔاذﻳــﺎﻻ ٔوارداﻧــﺎ
ﻳﺟﺮر دون وﻓﺪ اﻠﻄﻴﺮ
ٔ
وﻳﺨﻔﻲ اﻠﺮﻳ اﺣﻴﺎﻧﺎ
وﻳﻈﻬﺮ رﻳﺷﻪ ﻃـﻮرا

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻓـﻨﻟﻣﺲ ﻫﻨــﺎ ٔاداء ﺠﻣـﻴﻼ ﻳــﺪل ﻋﻟــﻰ اﻠـﺘﻣﻛﻦ ﻤــﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ اﻠﻟﻐــﺔ ،وﻳﻈﻬــﺮ
ﺠﻟ ـ ـ ــﻴﻼ ﺑﻌـ ـ ــﺪﻩ ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻠﺼـ ـ ــﻨﻌﺔ ،وﻫـ ـ ــﺬا ﻳﻈﻬ ـ ـ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ـ ــﺔ )اﻠﺳ ـ ـ ــﻔﻴﻨﺔ
واﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت().(٦٧
ﻳﻗﻮل:
وﻘﺒﻞ اﻠﺨﺮوف ﻧﺎب ٔ ٔاﻠﺬﺋﺐ
وﺠﻟﺲ اﻠﻬﺮ ﺑﺟﻨﺐ اﻠﻛﻟﺐ
واﺠﺘﻣﻊ اﻠﻨﻣﻞ ﻋﻟﻰ اﻻ ﻜﺎل
وﻋﻄﻒ اﻠﺒﺎز ﻋﻟﻰ اﻠﻐﺰل
ٔ
ٔ
وﻠـﻮ ٔاردﻧـﺎ ٔان ﻧﺘﺘﺒـﻊ ﺻــﻮر ﺸـﻮﻘﻲ ﻓـﻲ ﻜـﻞ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗــﻪ ﻠﻮﺠـﺪﻧﺎ اﻧﻔﺳـﻨﺎ اﻤــﺎم
ﺻ ــﻨﺎع ﻤـ ــﺎﻫﺮ ﻓ ــﻲ رﺴـ ــﻢ ﺻ ــﻮرﻩ ،رﺴ ــﺎم ﻘـ ــﺎدر ﻋﻟـ ــﻰ ٔان ﻳﺤ ــﻮل اﻠ ــﻼ ﻤﻣﻛـ ــﻦ

واﻠﻼﻤﻌﻗــﻮل إﻠــﻰ ﻤﻗﺒــﻮلﻤﺳﺘﺳــﺎﷲ ﻳﻨﺘﺷــﻲ ﻤﻌــﻪ اﻠﻣﺘﻟﻗــﻲ ﻃﺮﺑــﺎ وﻫــﻮ ﻳﺟﻣــﻊ
ٔاﺣﻴﺎﻧ ــﺎ ﻜـ ــﻞ اﻠﻣﺘﻨﺎﻘﻀـ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻘﺎﻠـ ــﺐ واﺣـ ــﺪٔ ،واﺣﻴﺎﻧ ــﺎ ﻳﺟﻌـ ــﻞ اﻠﻮﺣﺷـ ــﻲ
ٔ
ٔ
واﻠﻼﻤﺎﻠﻮف ﻤﺎﻠﻮﻓﺎ ﻤﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﺘﺼﻮﻳﺮ.
ٔ
ٔاﻤـﺎ اﻠﻟﻐــﺔ ﻓﻣﻣــﺎ ﻻ ﺸــﻚ ﻓﻴــﻪ ان اﻠﻟﻐــﺔ وﺴــﻴﻟﺔ ﻤــﻦ وﺴــﺎﺋﻞ اﻠﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ
ﻜـﻞ ﻤـﺎ ﻳﺨـﺘﻟﺞ اﻹﻧﺳـﺎن ،وﻫـﻲ إﻠـﻰ ﺠﺎﻧـﺐ دﻠـﻚ ﺗﺘﻀـﻣﻦ ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﺠﻣﺎﻠﻴـﺔ
ﺗﺳ ــﺘﺮوﺣﻬﺎ اﻠﻨﻔـ ــﻮس وﺗﻄﻣـ ــﺌﻦ إﻠﻴﻬـ ــﺎ ٔاﻻذن ﻓﺘﺮﺗﻗـ ــﻲ ﺑﺎﻠﻟﻐـ ــﺔ إﻠـ ــﻰ ﻤﺳـ ــﺘﻮى
اﻠﻔﻨـﻮن اﻠﺟﻣﻴﻟــﺔ ﻠﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻈﻬ ـ ًﺮا ﻤــﻦ ﻤﻈـﺎﻫﺮ اﻠﺟﻣــﺎل ﻤﺜﻟﻬـﺎ ،ﻓﺘﻐــﺪو ﺸــﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻠﺮﺴﻢ واﻠﻨﻗ واﻠﺘﺼﻮﻳﺮ واﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻰ.
ٔ
واﻻﻠﻔﺎﺶ ﻫﻲ اﻠﻣﺎدة ٔاﻻوﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻠﻗﺼﻴﺪة اﻠﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻬـﻲ ﺑﻣـﺎ ﺗﺜﻴـﺮﻩ
ﻤــﻦ ٔاﺸــﻛﺎل ﺗﻣﻨﺤﻬ ــﺎ اﻠﺼــﻮرة .وﺑﻣــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤ ـﻦ ﺠ ــﺮس ﻳﻬﺒﻬ ــﺎ اﻹﻳﻗ ــﺎع وﻠ ــﻴﺲ
ٔ
ﺠﻟﺒﻬﺎ ٔ
ﺑﺎﻻﻤﺮ اﻠﻣﻴﺳﻮر ،وإﻧﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ ٔﻻن دواﻓـﻊ اﻠﺘﺟﺮﺑـﺔ ﻓـﻲ داﺧـﻞ اﻠﻣﺷـﺎﻋﺮ
ﻫــﻲ اﻠﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺎرﻫــﺎ وﺗﻌﺘﻣــﺪﻫﺎ وﺗﻄﻣــﺌﻦ إﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ ٔان ﺗﻛــﻮن ﻘــﺪ ﻏﺎﺻــﺖ ﻓــﻲ
ٔاﻜﻮام ﻫﺎﺋﻟﺔ ﻤﻦ ٔاﻻ ﻠﻔﺎﺶ.
وﻫــﺪا ﺗﻣﺎﻤــﺎ ﻤــﺎ ﻓﻌﻟــﻪ ﺸــﻮﻘﻲ ﻓــﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗــﻪ ،ﻓﻗــﺪ ﻜ ــﺎن اﻧﺘﻗﺎﺋﻴــﺎ ﺣﺮﻳﺼــﺎ
ﻋﻟــﻰ إﻳﺼــﺎل اﻠﻔﻛــﺮة اﻠﻣﻨﺷــﻮدة ﻤــﻦ وراء ﻜــﻞ ﺣﻛﺎﻳــﺔ ﻤــﻦ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗــﻪ ﺑﺼــﻮرة
ﻠﻐﻮﻳــﺔ ﺗﻨﺷــﺪ اﻠﻛﻣــﺎل ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺳــﺘﻮﻳﻴﻦ ﻤﻌـ ًـﺎ ،ﻤﺳــﺘﻮى ٔاﻻ ﻠﻔ ــﺎﺶ وﻤﺳ ــﺘﻮى
اﻠﺘﺮﻜﻴﺐ.
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ﻋﻟ ــﻰ ان ﻫ ــﺪﻩ اﻠﻌﻨﺎﻳ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺸ ــﻮﻘﻲ ﺑﺎﻠﻟﻐ ــﺔ اداء واﻠﻔﺎﻇ ــﺎ ﻻ ﺗﻨﻔـ ــﻲ ﻋﻨ ــﻪ
اﻠﺘ ـ ٔـﺎﺛﺮ ﻏﻴ ــﺮ اﻠﻗﻟﻴــﻞ ﺑـ ٔ
ـﺎﻻداء اﻠﻨﺜ ــﺮي ،ﺑﺳ ــﺒﺐ ﻤــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻋﻟﻴــﻪ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻫ ــﺪا
اﻠﻨ ــﻮع ﻤ ــﻦ اﻠﺷـ ــﻌﺮ ،ﻤـ ــﻦ ﺣﻴـ ــﺚ ﻜﻮﻧـ ــﻪ ﻧﻈﻣ ــﺎ ﺸ ــﻌﺮﻳﺎ ﻤـ ــﻦ ﺠﻬـ ــﺔ ،ﺗﺷـ ــﺮب
ﺑــﺎﻠﻨﻔﺲ اﻠﻗﺼﺼــﻲ ٔاو اﻠﺤﻛــﺎﺋﻲ اﻠــﺬي ﻳــﺘﺤﻛﻢ ﻓــﻲ ٔﺗﺎﻠﻴﻔــﻪ ٔاﻻﺴــﻟﻮب اﻠﻨﺜ ــﺮي
ٔاﺻـﺎﻠﺔ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ٔاﺧـﺮى)) .ﻓﻟﻐــﺔ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ ﻋﻨـﺪ ﺸــﻮﻘﻲ ﺗﻔــﻮق ﻤـﻦ ﺴــﺒﻗﻪ ﻤــﻦ
اﻠﺷـﻌﺮاء ،ﻓﻗـﺪ اﺴـﺘﻄﺎع ﻓﻴﻬـﺎ ٔان ﻳﻛـﻮن ﻜﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﺴـﺎﺋﺮ ٔاﺸـﻌﺎرﻩ ،ﺻــﺎﺣﺐ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻداء واﻠﺪﻘﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﺮﻜﻴﺐ ،واﻻﻧﺎﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻻ ﻠﻔﺎﺶ).(٦٨
ﻓﻨﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺸﻮﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗﻪ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻤﺪﻫﺷﺎ ﻳﺷـﻲ ﺑـﻮﻋﻲ ﻋﻣﻴـﻖ ٔﻻرﻜـﺎن
اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ وﻠﻐﺘﻬــﺎ ﻓﻬــﻮ ﻳﺳــﺘﺨﺪم اﻠﻔﻌــﻞ اﻠﻣﺎﺿــﻲ إﺸــﺎرة ﻤﻨــﻪ إﻠــﻰ ﻤﻀــﻲ ﻫ ــﺪﻩ
اﻠﺤﻛﺎﻳـﺔ وﺣـﺪوﺛﻬﺎ ﻓــﻲ اﻠـﺰﻤﻦ اﻠﻣﺎﺿـﻲ ﻓﻌﻟــﻰ ﺴـﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜـﺎل ﻠــﻮ ٔاﻋـﺪﻧﺎ اﻠﻨﻈــﺮ
ﻓـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ )اﻠﻨﻣﻟ ـ ــﺔ اﻠﺰاﻫـ ــﺪة( ﻠﻮﺠـ ــﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ ٔاﻻﻓﻌ ـ ــﺎل اﻠﻣﺎﺿ ـ ـﻴﺔ ٔاو
اﻠﻣﻀــﺎرﻋﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺨــﺮج ﻠﻟﺪﻻ ﻠــﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺎﺿــﻲ ) :ﺴــﻌﻰ ،ﻜﺎﻧــﺖ ،اﺸــﺘﻬﺮت،
اﺗﺼــﻔﺖ ،ﺧﺮﺠــﺖ ،ﺠﻌﻟــﺖ ،ﺻــﺎﺣﺖ ،رﺿــﻴﻨﺎ ،ﻤــﺪدﻧﺎ ،ﻠــﻢ ﺗﺳــﻞ ،ﻠــﻢ
ﺗﺘﺮك(.
ٔ
ٔ
ٔاﻤﺎ اﻠﻔﻌﻞ اﻠﻣﺼﺎرع اﻠﺪال ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺎل او اﻻﺴـﺘﻗﺒﺎل ﻓﻴﻟﺟـﺎ إﻠﻴـﻪ ﺸـﻮﻘﻲ
ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻳﺤﺘــﺎج إﻠــﻰ اﻠﻮﺻــﻒ اﻠــﺪال ﻋﻟــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ ﻫــﺪا اﻠﺤﻴــﻮان ٔاو داك ﻓﻨﺟ ــﺪﻩ
ﻤـ ـ ً
ـﺜﻼ ﻓ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ ) اﻠﻨﻌﺟ ــﺔ ٔواوﻻدﻫ ــﺎ ( ﻘـ ــﺪ اﺴ ــﺘﺨﺪم) :ﺗﺤﻴﻴـ ــﻪ ،ﻳﺳـ ــﻌﻰ،
ﻳﻗ ــﻮل(وﻫ ــﺪﻩ ٔاﻻﻓﻌـ ــﺎل ٔاوردﻫـ ــﺎ ﺸـ ــﻮﻘﻲ ﻤـ ــﻦ ﺑ ــﺎب اﻠﻮﺻـ ــﻒ ٓاﻻﻧـ ــﻲ ٔﻻﻓﻌـ ــﺎل
وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻫﺪﻩ اﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت ٔاو ﻓﻟﻨﻗﻞ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺣﻛﺎﻳﺎﺗﻪ.
وﻓﻌﻞ ٔاﻻﻤﺮ ٔاو ﻤﺎﻳﻗﻮم ﻤﻗﺎﻤﻪ ﻜﺎﻠﻨﻬﻲ ً
ﻤﺜﻼ ،ﻏﺎﻠﺒﺎ ﻤـﺎ ﻧﺟـﺪﻩ ﻋﻨـﺪ ﺸـﻮﻘﻲ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤﻗـ ـ ـ ــﺎم اﻠﺤـ ـ ـ ــﻮار ﺑـ ـ ـ ــﻴﻦ ﺸﺨﺼـ ـ ـ ــﻴﺎت ﺣﻛﺎﻳﺎﺗ ـ ـ ــﻪٔ ،او ﻓﻴﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳﻗﺪﻤـ ـ ـ ــﻪ
اﻠﺤ ـ ــﺎﻜﻲ)اﻠﺷﺨﺼ ـ ــﻴﺔ( ﻠﻟﻣﺘﻟﻗ ـ ــﻲ ،واﻠﻣﺘﻟﻗ ـ ــﻲ ﻫﻨ ـ ــﺎ ﻠ ـ ــﻴﺲ ﻃﺮﻓـ ـ ـ ًـﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺪا
اﻠﺤ ــﻮار.ﻓﻣ ــﺜﻼ ﻓ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ)اﻠﺜﻌﻟ ــﺐ واﻠـ ــﺪﻳﻚ( اﺴ ــﺘﺨﺪم ﺸـ ــﻮﻘﻲ ):ﺗﻮﺑـ ــﻮا،
ٔ
ازﻫ ـ ــﺪوا ،اﻃﻟﺒـ ـ ــﻮأ )(،اﺴ ـ ــﻌﻒ ،ﻻ ﺗﺳـ ـ ــﺎل ،ﻻ ٔاﻧﻈـ ـ ــﺮ(ﻓـ ـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ـ ــﺔ)ﻤﻟ ـ ــﻚ
اﻠﻐﺮﺑ ــﺎن( .وﻫ ــﺪﻩ ٔاﻻﻓﻌ ــﺎل وإن ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻴﺎق ﺣ ــﻮاري إﻻ ٔاﻧﻬ ــﺎ
اﻠﺤﻛﻳــﺔ ﻠﺘﻗــﺪم ﻧﺼـ ً
ـﺤﺎ ﻠﻟﻣﺘﻟﻗــﻲ اﻠﻣﺳــﺘﻬﺪف ٔاﺴﺎﺴـ ًـﺎ ﻤــﻦ
ﺗﺘﺟــﺎوز ﺸــﺨﻮص ﺎ
ﻫﺪﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت.
وﻜـﺜ ــﺮة ﻤﺟ ــﻲء اﻠﺟﻣﻟ ــﺔ اﻠﻔﻌﻟﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺼـ ــﻮص اﻠﺳ ــﺎﺑﻗﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ إن
اﻠﺟﻣﻟ ــﺔ اﻠﻔﻌﻟﻴ ــﺔ ﻜﻣ ــﺎ ﺑ ــﺪا واﺿ ـ ً
ـﺤﺎ ﺗ ــﻨﻢ ﻋ ــﻦ دﻳﻨﺎﻤﻴﻛﻴ ــﺔ ُﺗـ ــﺷﻌﺮ ﺑﻨﻣ ــﻮ ﺗﻟ ــﻚ
ٔاﻻﺣﺪاث ،وﺧﺎﺻﺔ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻠﻔﻌﻞ اﻠﻣﺎﺿﻲ.ﻋﻟﻰ ﺣﻴﻦ ٔان اﻠﺟﻣـﻞ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٥

دراﺳﺎت

ٔ
اﻠﻔﻌﻟﻴـﺔ ذوات ٔاﻻﻓﻌـﺎل اﻠﻣﻀـﺎرﻋﺔ ﺗـﺎﺗﻲ ﻜﻣـﺎ ٔراﻳﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ ٔاﻻﺣﻴـﺎن ﻓـﻲ
ﻤﻌﺮض اﻠﻮﺻﻒٔ ،او اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﻠﺳﻟﻮك ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎ.
وإذا ﺗﺼــﻔﺤﻨﺎ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﺑﺤﺜــﺎ ﻋــﻦ دور اﻠﺟﻣﻟــﺔ اﻻﺴــﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺟــﺪ ٔان
ٔ
ﺸ ــﻮﻘﻲ ﻳ ــﺎﺗﻲ ﺑﺎﻠﺟﻣﻟ ــﺔ اﻻﺴ ــﻣﻴﺔ_ اﻠﺘــﻲ ﻏﺎﻠﺒ ــﺎ ﻤــﺎ ﺗ ــﺮد ﻓ ــﻲ ٔاﻻوﺻــﺎف ورﺴ ــﻢ
اﻠﺤــﺎﻻت اﻠﻨﻔﺳــﻴﺔ ،ﻠــﺪﻠﻚ ﻧﺟــﺪﻫﺎ ﺗــﻮﺣﻲ ﺑﺎﻠﺜﺒ ــﺎت واﻠﺟﻣــﻮد ﻋﻟــﻰ اﻠﻌﻛــﺲ
ﺗﻣﺎﻤﺎ ﻤﻦ اﻠﺟﻣﻞ اﻠﻔﻌﻟﻴﺔ_ ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻳﺮﻳـﺪ ٔان ﻳﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺣﻛﺎﻳﺘـﻪ،
ٔ
ٔ
وﻜـﺎن اﻠﺟﻣﻟـﺔ اﻻﺴـﻣﻴﺔ ﻫﻨــﺎ ﺗـﺎﺗﻲ ﻠـﺘﻌﻛﺲ ﻤﻗـﺪار اﻠﺟﻣــﻮد اﻠـﺬي وﺻـﻟﺖ إﻠﻴــﻪ
اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ .ﻓﻔ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ)اﻠﺜﻌﻟ ــﺐ واﻠ ــﺪﻳﻚ( ﻤ ـ ً
ـﺜﻼ ﺗﻗ ــﻒ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻘ ــﻮل
ٔ
ﺸﻮﻘﻲ) :ﻤﺨﻄﺊ ﻤـﻦ ﻇـﻦ ﻳﻮﻤ ًـﺎ ٔان ﻠﻟﺜﻌﻟـﺐ دﻳﻨ ًـﺎ( .وﻜـﺬﻠﻚ ﻘﻮﻠـﻪ) :اﻜـﺬب ﻤـﺎ
ﻳﻟﻔﻰ اﻠﻛﺬوب إن ﺻﺪق(.
ج_ اﻠﺮﻤﺰ:
ﻏﻟﻒ اﻠﺷﺎﻋﺮ ﻤﺷﺎﻋﺮﻩ اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻴﺎب اﻠﺮﻤﺰﻳﺔ ،وﻋﺮض ٓﻻراﺋﻪ ﺑﻄﺮق
ﻏﻴـﺮ ﻤﺒﺎﺸــﺮة ،ﻘﺎﺻــﺪا ﻤــﻦ وراء ذﻠــﻚ اﻠﻣـﺪاراة ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻠﺟــﺔ ٔاﻤــﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ،
واﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻠﺳﺎﺴﺔ ﻓﻲ وﻘﺘﻪ .
رﻤــﺰ اﻠﺷــﺎﻋﺮ ﻠﻟﻌ ــﺪو اﻠﻣﺳــﺘﻌﻣﺮ اﻠــﺬي ﻳﺘﺒــﻊ ٔاﺴ ــﺎﻠﻴﺐ اﻠﻨﻔ ــﺎق واﻠﺨــﺪاع
واﻠﻌ ـ ـ ﻠﻟﺳـ ــﻴﻄﺮة ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﺷـ ــﻌﺐ )اﻠﺜﻌﻟـ ــﺐ( ﻜﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ )اﻠﺜﻌﻟـ ــﺐ
واﻠـ ــﺪﻳﻚ( واﻠـ ــﺪﻳﻚ اﻠﻬﻨ ــﺪي ﻜﻣـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ)اﻠـ ــﺪﻳﻚ اﻠﻬﻨ ــﺪي واﻠ ــﺪﺠﺎج(
واﻠﻌﻗﺮﺑﺔ اﻠﻬﻨﺪﻳﺔ ﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺔ ) ٔاﻻﻓﻌﻰ اﻠﻨﻴﻟﻴﺔ واﻠﻌﻗﺮﺑﺔ اﻠﻬﻨﺪﻳﺔ( .
واﺴــﺘﺨﺪم ﻠﻔ ــﻆ اﻠ ــﺪﺠﺎجٔ ،اﻻﻓﻌ ــﻰٔ ،اﻻرﻧــﺐ ،ﻳﺮﻤ ــﺰ ﺑﻬ ــﺎ إﻠ ــﻰ اﻠﺷ ــﻌﺐ
اﻠﻐﺎﻓ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﻠﺨﻄـ ــﺮ اﻠﻣﺤ ــﺪق ﺑـ ــﻪ وﻫ ــﻮ اﻠﻌ ــﺪو ،وﻘ ــﺪ اﻧﺘﻗـ ــﺪ ﺸ ــﻮﻘﻲ ﻏﻔﻟ ــﺔ
اﻠﺷـﻌﺐ واﻧﺨﺪاﻋــﻪ ﺑﺎﻠﻄــﺎﻤﻊ اﻠﻣﺤﺘــﻞ وارﺗﻬﺎﻧــﻪ ٔ
ﻠﻼﺠﻨﺒــﻲ ،ﻓﻔــﻲ ٔاﺑﻴﺎﺗــﻪ ﺗﻨﺒﻴــﻪ
ﻠﻟــﻮﻋﻲ اﻠﻗــﻮﻤﻲ ﻠــﺪى اﻠﻣﺼــﺮﻳﻴﻦ إﻠــﻰ ﺧﻄــﺮ اﻠﻐﻔﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻘــﺘﻬﻢ ﺑـ ٔ
ـﺎﻻﺠﻨﺒﻲ
اﻠﺪﺧﻴﻞ ،ﻳﻗﻮل ﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺔ :اﻠﺪﻳﻚ اﻠﻬﻨﺪي واﻠﺪﺠﺎج اﻠﺒﻟﺪي).(٦٩
ﺗﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻠﻬﺎ ﻃﺮﻳﻒ
ﺑﻴﻨﺎ ﺿﻌﺎف ﻤﻦ دﺠﺎج اﻠﺮﻳﻒ
ﻓﻗﺎم ﻓﻲ اﻠﺒﺎب ﻘﻴﺎم اﻠﻀﻴﻒ
إذ ﺠﺎءﻫﺎ ﻫﻨﺪي ﻜﺒﻴﺮ اﻠﻌﺮف
وﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺜﻌﻟﺐ واﻠﺪﻳﻚ ،ﻳﻗﻮل):(٧٠
ﺑـﺮز اﻠﺜﻌﻟـﺐ ﻳـﻮ ﻤـﺎ
ﻓﻣﺷﻰ ﻓﻲ ٔاﻻرض ﻳﻬﺪي

ﻓﻲ ﺸﻌﺎر اﻠﻮاﻋﻈﻴﻨﺎ
وﻳﺳـﺐ اﻠﻣﺎﻜﺮﻳﻨﺎ

وﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺔ ) ٔاﻻﻓﻌﻰ اﻠﻨﻴﻟﻴﺔ واﻠﻌﻗﺮﺑﺔ اﻠﻬﻨﺪﻳﺔ() ، (٧١ﻳﻗﻮل:
ﻳﺼﺒﺢ ﻳﻟﻗﻰ ﻤـﺎ ﻠﻗﻴﺖ ﻤﻨـﻪ
ﻤـﻦ ﻤﻟﻚ اﻠﺨﺼﻢ وﻧـﺎم ﻋﻨﻪ
ﻤﻨﻰ ﻠﻣﺎ ﺴﻣﻮ اﻠﺨﺒﻴﺚ ﻋﻗﺮﺑﻪ
ﻠﻮﻻ اﻠﺬي ٔاﺑﺼﺮ ٔاﻫﻞ اﻠﺘﺟﺮﺑﺔ

وﻘﺪ رﻤﺰ اﻠﺷﺎﻋﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻠﻄﻮﻓﺎن إﻠﻰ اﻠﻛﺎرﺛـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﺤـﻞ ﺑﺎﻹﻧﺳـﺎن ﻓﺘﺤﻣﻟـﻪ
ﻋﻟـﻰ اﻠﺳــﻌﻲ إﻠــﻰ اﻠﻌــﻴ ﻤــﻊ ﻏﻴــﺮﻩ اﻠﻗــﻮي واﻠﻀــﻌﻴﻒ ﻋﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺴــﻮاء ،ﻓــﻲ
ٔ
ﻜﻨ ــﻒ اﻠﺤ ــﺐ واﻠﺳ ــﻼم ،ورﻤـ ــﺰ ﺑﺎﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ إﻠ ــﻰ اﻠﻣﻟﺟـ ــﺎ ٓاﻻﻤ ــﻦ وإﻠ ــﻰ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ
اﻠﻣﺜﺎﻠﻲ وﻠﻛﻨﻪ وﻘﺘﻲ ،ﻓﻴﻪ ﻳﻣﻨﺤﻦ اﻠﻨﺎس وﻳﺨﺘﺒﺮون).(٧٢

ﻋـﺎدوا إﻠﻰ ﻤﺎ ﺗﻗﺘﻀﻴﻪ اﻠﺷﻴﻣﻪ
ﻓﻗﺲ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ٔاﺣـﻮال اﻠﺒﺷﺮ

ورﺠﻌـﻮا ﻠﻟﺤـﺎﻠﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﻪ
إن ﺸﻣﻞ اﻠﻣﺤﺬور وﻋﻢ اﻠﺨﻄﺮ
)(٧٤

إذ ﻜﻟﻬﻢ ﻋﻟﻰ اﻠﺰﻤﺎن اﻠﻌﺎدي
ﺑﻴﻨﺎ ﺗـﺮى اﻠﻌﺎ ﻠـﻢ ﻓﻲ ﺠﻬـﺎد
ٔ
وﻫﻛ ــﺬا ﻳﺘﻀ ــﺢ ٔان ﻓـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳـ ــﺎت ﺸ ــﻮﻘﻲ ﻋﻟﻣـ ــﻴﻦ ﻤ ــﻦ اﻋـ ــﻼم اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ
اﻠﺪﻳﻨﻲ ﻫﻣﺎ ﺴﻴﺪﻧﺎ ﻧﻮح وﺴـﻴﺪﻧﺎ ﺴـﻟﻴﻣﺎن _ﻋﻟﻴﻬﻣـﺎ اﻠﺳـﻼم_ ﻫـﺬان اﻠﻨﺒﻴـﺎن
ﻜﺎن ﻠﻬﻣﺎ ﺴﻟﻄﺎن ﻜﺒﻴـﺮ ﻋﻟـﻰ اﻠﺤﻴـﻮان ﻜﻣـﺎ ﻳﺘﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻠﻗـ ٓﺮان اﻠﻛـﺮﻳﻢ :ﻓﻛـﺎن
اﻠﻗ ٓﺮان ﻤﺼﺪرا ﻠﺷﻮﻘﻲ اﺴﺘﻐﻞ روح ٔاﺣﺪاﺛﻪ ﻜـﺜﻴﺮا دون ٔان ﻳﺘﻗﻴﺪ ﺑﻮﻘﺎﺋﻌﻬﺎ .
ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ﻠﺳﻴﺪﻧﺎ ﺴﻟﻴﻣﺎن _ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم_ ٔاﺛﺮ ﻓﻲ ٔارﺑﻊ ﺣﻛﺎﻳﺎت ﻫﻲ:
اﻠﺒﻼﺑ ـ ــﻞ اﻠﺘ ـ ــﻲ رﺑﺎﻫـ ـ ــﺎ اﻠﺒـ ـ ــﻮم) ،(٧٥وﺴـ ـ ــﻟﻴﻣﺎن واﻠﻬﺪﻫ ـ ــﺪ) ،(٧٦وﺴـ ـ ــﻟﻴﻣﺎن
واﻠﻄﺎووس) ،(٧٧وﺴﻟﻴﻣﺎن ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم واﻠﺤﻣﺎﻤﺔ).(٧٨
ٔاﻤــﺎ ﺴــﻴﺪﻧﺎ ﻧــﻮح _ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﺳ ــﻼم_ وﺴــﻔﻴﻨﺘﻪ ﻓﻛــﺎن ﻠﻬﻣــﺎ ٔاﺛــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺳــﻊ
ﺣﻛﺎﻳـﺎت ،ﻫــﻲ :اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ واﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت) ،(٧٩واﻠﻗـﺮد ﻓــﻲ اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ) ،(٨٠وﻧــﻮح
ﻋﻟﻴـﻪ اﻠﺳـﻼم واﻠﻨﻣﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ) ،(٨١واﻠـﺪب ﻓـﻲ اﻠﺳـﻔﻴﻨﺔ) ،(٨٢واﻠﺜﻌﻟــﺐ
ٔ
ﻓــﻲ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ) ،(٨٣واﻠﻟﻴــﺚ واﻠ ــﺬﺋﺐ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ) ،(٨٤واﻠﺜﻌﻟــﺐ واﻻراﻧ ــﺐ
ﻓ ــﻲ اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ)ٔ ،(٨٥
واﻻرﻧ ــﺐ وﺑﻨ ــﺖ ﻋ ــﺮس ﻓ ــﻲ اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ) ،(٨٦واﻠﺤﻣ ــﺎر ﻓ ــﻲ
اﻠﺳﻔﻴﻨﺔ).(٨٧
ٔ
ٔ
ﻳﺘﻀــﺢ ﻤــﻦ دراﺴــﺔ ﺣﻛﺎﻳــﺎت ﺸــﻮﻘﻲ ،ان اﻠﺜﻌﻟــﺐ ﻫــﻮ اﻜـﺜــﺮ اﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت
ﻤﺳ ــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬ ــﺎ ،ﻳﻟﻴ ــﻪ اﻠﺤﻣ ــﺎر ،ﺛ ــﻢ ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﺗﻀ ــﻢ ٔاﻻرﻧ ــﺐ واﻠ ــﺬﺋﺐ
واﻠﻗــﺮد ،ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋــﻦ اﻋﺘﻣــﺎد ﺸــﻮﻘﻲ ﻋﻟــﻰ ﻓﺼــﻴﻟﺔ اﻠﻄﻴــﻮر ﻜﺎﻠﺒﻟﺒ ــﻞ واﻠﺒ ــﻮم
واﻠﺒﺒﻐﺎء واﻠﻄﺎووس واﻠﻌﺼﻔﻮر واﻠﻐﺮاب واﻠﻬﺪﻫﺪ .
ﺧــﺮج اﻠﺜﻌﻟــﺐ)(٨٨ﻓــﻲ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ﺑﺼــﻮرة اﻠﻛــﺎﺋﻦ اﻠــﺬﻜﻲ اﻠﺪاﻫﻴــﺔ اﻠــﺬي
ﻳﻌﻣ ــﺪ إﻠ ــﻰ اﻻﻧﺘﻔ ــﺎع دون ﺗ ــﻮر  ،وﻫ ــﻮ ﻤﺤﺘ ــﺎل ﺧﺒﻴـ ــﺚ ﻻ دﻳ ــﻦ ﻠ ــﻪ ﻳﻐﺘ ــﻨﻢ
اﻠﻔـﺮص ،وﻳﺳــﻌﺪ ﺑﺷــﻗﺎء ﻏﻴـﺮﻩ ﻳﻨﺎﺻــﺮ اﻠﻗــﻮي ﻤﻬﻣــﺎ ﻜـﺎن ﻤﺼــﺪر ﻘﻮﺗــﻪ .ﺗﻟــﻚ
ﺻـﻮرة اﻠﺜﻌﻟــﺐ ﻓـﻲ ﺣﻛﺎﻳــﺎت ﺸــﻮﻘﻲ ،وﺗﻟـﻚ ﻫــﻲ ﺻـﻮرﺗﻪ ﻓــﻲ ٓاداب اﻠﻣﺷــﺮق
واﻠﻣﻐـﺮب ،وﻫـﻲ اﻠﺼـﻮرة ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻠﺘـﻲ اﺣﺘﻔﻈـﺖ ﺑﻬـﺎ اﻠﺨﺮاﻓـﺎت ٔ
واﻻﺴــﺎﻃﻴﺮ،
ﻓﺎﻠﺜﻌﻟﺐ رﻤﺰ ﻠﻺﻧﺳﺎن ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺼﻔﺎت.
ٔ
ٔ
اﻤــﺎ اﻠﺤﻣ ــﺎر) ،(٨٩ﻓــﺎﺑﺮز اﻠﺼ ــﻔﺎت اﻠﺘ ــﻲ ﻇﻬــﺮ ﺑﻬ ــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺎت ﺸ ــﻮﻘﻲ
ﺗﺼــﻮرﻩ ﻤﺘﻨﻛﺒــﺎ اﻠﻌــﺰ ﻤﻮﻃﻨــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠــﺬل ،وﻫــﻮ ٔاﺑــﺪا ﻏﺒــﻲ ﻤﺳــﻛﻴﻦ ،ﻤﺟﻣــﻊ
ﻋﻟﻰ ﺣﻗﺎرﺗﻪ ﻻ ٔاﻤﻞ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻪ.
وﺗﻟﻚ ﻫﻲ ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ اﻠﺘـﺮاث اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ،وﻓـﻲ اﻠﻗـ ٓﺮان اﻠﻛـﺮﻳﻢ ﻓـﻲ ٓاﻳﺘـﻴﻦ
ْ
ﻫﻣﺎ :ﻘﻮﻠﻪ ﺗﻌﺎﻠﻰ)) َﻤ َﺜ ُﻞ اﻠ ِﺬ َﻳﻦ ُﺣ ّﻣ ُﻟﻮا اﻠﺘ ْﻮ َر َاة ُﺛﻢ َﻠ ْﻢ َﻳ ْﺤﻣ ُﻟ َ
ﻮﻫـﺎ َﻜ َﻣ َﺜ ِـﻞ اﻠ ِﺤ َﻣ ِـﺎر
َٓ ِ
ُ ْ ِ
ْ
ُط
ـﺎت اﻠﻟ ـ ِـﻪ َواﻠﻟـ ُـﻪ َﻻ َﻳ ْﻬ ـ ِـﺪي
َﻳ ْ ْﺤ ِﻣــﻞ ا ْﺴـ َـﻔ ًﺎرا ِﺑ ــﺌ َﺲ َﻤ َﺜــﻞ اﻠ َﻗ ـ ْـﻮ ِم اﻠـ ِـﺬ َﻳﻦ َﻜ ــﺬ ُﺑﻮا ِﺑﺎ َﻳـ ِ
اﻠ َﻗ ْﻮ َم اﻠﻈﺎ ِﻠ ِﻣ َ
ﻴﻦ(( ) ،(٩٠وﻘﻮﻠﻪ ﺗﻌﺎﻠﻰَ )) :و ْاﻘ ِﺼ ْـﺪ ِﻓـﻲ َﻤ ْﺷ ِـﻴ َﻚ َو ْاﻏ ُﻀ ْ
ـﺾ ِﻤـﻦ
ْ
ْ
َﺻ ـ ْـﻮ ِﺗ َﻚ ِإنطا َﻧﻛـ ـ َـﺮ طاﻻ ْﺻ ـ َـﻮ ِات َﻠ َﺼ ـ ْـﻮ ُت اﻠ َﺤ ِﻣﻴـ ـ ِـﺮ(( ) ،(٩١وﻜ ــﺬﻠﻚ ﻓـ ــﻲ ٔاﻤﺜـ ــﺎل
اﻠﻌﺮب .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻘ ــﺪ رﻤ ــﺰ ﻠﻟﺤ ــﺎﻜﻢ اﻠﻣﺳ ــﺘﺒﺪ اﻠﻣﺳ ـ ٔـﺘﺎﺛﺮ ﺑﺎﻠﺳ ــﻟﻄﺔ ٔ
ﻜﺎﻻﺴ ــﺪ ﻜﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ــﺔ
) ٔاﻻﺴﺪ ووزﻳﺮﻩ اﻠﺤﻣﺎر( ،وﺣﻛﺎﻳﺔ )وﻠﻲ ﻋﻬﺪ ٔاﻻﺴﺪ وﺧﻄﺒﺔ اﻠﺤﻣﺎر( .
ﻳﻗﻮل ﻓﻲ ٔاﻻوﻠﻰ:
وﻤﺎ ﺗﻀـﻢ اﻠﺼﺤـﺎري
ٔاﻠﻟﻴـﺚ ﻤـﻟﻚ اﻠﻗﻔـﺎر
ﻳﻮﻤـﺎ ﺑﻛـﻞ ٔاﻧﻛﺳـﺎر
ﺴﻌـﺖ إﻠﻴـﻪ اﻠﺮﻋﺎﻳﺎ
ﻳـﺎ داﻤـﻲ اﻻﻇﻔــﺎر
ﻘـﺎﻠﺖ :ﺗﻌﻴ وﺗﺒﻗﻰ
ٔ
ي
ﻳﺳﻮس اﻤﺮ اﻠﻀﻮار ؟
ﻤـﺎت اﻠﻮزﻳﺮ ﻓﻣﻦ ذا
ﻘﻀـﻰ ﺑﻬـﺬا اﺧﺘﻴﺎري
ﻘـﺎل :اﻠﺤﻣﺎر وزﻳﺮي

وﺣـﺮﻜـﺘﻬﺎ اﻠﻗـﺪرة اﻠﻣﻌﻴﻨـﻪ
ﻠﻣـﺎ ٔاﺗـﻢ ﻧـﻮح اﻠﺳﻔﻴﻨـﺔ
ﻜﺎﻠﺟﺒﺎل
ﺠﺮى ﺑﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﺠﺮى ﺑﺒﺎل
ٔﻓﻣﺎ ﺗﻌﺎﻠـﻰ اﻠ ٔﻣـﻮج ٔ
واﺧـﺬ اﻠﻗـﻂ ﺑﺎﻳـﺪي اﻠﻔﺎر
ﺣﺘﻰ ﻤﺷﻰ اﻠﻟﻴﺚ ﻤﻊ اﻠﺤﻣﺎر
ﻤـﺆﺗﻨﺳﺎ ﺑﺼـﻮﺗـﻪ اﻠﻨﻛﻴـﺮ
واﺴﺘﻣﻊ اﻠﻔﻴـﻞ إﻠﻰ اﻠﺨﻨﺰﻳﺮ
وﻘﺒـﻞ اﻠﺨﺮوف ﻧﺎب اﻠﺬﺋﺐ
وﺠﻟﺲ اﻠﻬـﺮ ﺑﺟﻨﺐ اﻠﻛﻟﺐ
ٔ
ٔ
)( ٧٣
وﻇﻬﺮ اﻻﺣﺒﺎب ﻓﻲ اﻻﻋﺎدي
ﻓـﺬﻫﺒﺖ ﺴﻮاﺑـﻖ ٔاﻻﺣﻗـﺎد
ٔاﻤ ــﺎ ﻫ ــﺪوء اﻠﻄﺒﻴﻌ ــﺔ واﻧﻗﻀ ــﺎء اﻠﻄﻮﻓـ ــﺎن ﻓﻬ ــﻮ رﻤ ــﺰ إﻠـ ــﻰ اﻠﺳـ ــﻼﻤﺔ ﻤـ ــﻦ
ٔاﻻﺧﻄ ــﺎرٔ ،واﻤ ــﺎ ﺧ ــﺮوج اﻠﻛﺎﺋﻨ ــﺎت ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻔﻴﻨﺔ إﻠ ــﻰ ٔاﻻرض ﻓﻬ ــﻮ رﻤ ــﺰ إﻠ ــﻰ
ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟﻴﻪ وﻋﻮدة ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻜﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ .
ٔ
ﺣﺘﻰ إذا ﺣﻄﻮا ﺑﺳﻔﺢ اﻠﺟﻮدي ﻓﺎﻳﻗﻨـﻮا ﺑﻌـﻮدة اﻠﻮﺠــﻮد

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٦

دراﺳﺎت

ٔاﻤ ـ ــﺎ اﻠ ـ ــﺬﺋﺐ) (٩٢ﻓﺨـ ـ ــﺮج ﺑﺼ ـ ــﻮرة اﻠﻣﻔﺘـ ـ ــﺮس اﻠﻈـ ـ ــﺎﻠﻢ اﻠﻣﺳ ـ ــﻟﻂ ﻋﻟ ـ ــﻰ
اﻠﻀ ــﻌﻴﻒ ،واﻠﻣﺘﺤـ ــﻴﻦ ﻠﻟﻔـ ــﺮص ،واﻠﻄﻣـ ــﺎع ،واﻠﻣﺤ ــﺐ ﻠﻟﺘﻈ ــﺎﻫﺮ .وﺗﺘﻔ ــﻖ
ٔ
ٔ
ﺻـﻮرﺗﻪ ﻫـﺬﻩ ﻤــﻊ ﺻـﻮرﺗﻪ ﻓــﻲ اﻤﺜـﺎل اﻠﻌــﺮب .اﻤـﺎ اﻠﻗــﺮد) (٩٣ﻓﺎﺗﺼـﻒ ﺑﺎﻠﺨﻼﻋــﺔ
واﻠﻄﻴ واﻠﻐﺒﺎوة واﻠﻨﻣﻴﻣﺔ واﻠﻛﺬب .
د_ اﻠﺤﻛﻣﺔ:
ٔ
))ﺗﻣﺜــﻞ اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﺠﺎﻧﺒــﺎ ﻤﻬﻣــﺎ ﻤــﻦ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﺜﻗــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ﻜــﻞ اﻤــﺔ ،ﻓﻬــﻲ
ﺗﻨﻄ ــﻖ ﺑﺘﺟ ــﺎرب اﻹﻧﺳ ــﺎن وﺗﻌﻛ ــﺲ ﻘ ــﻴﻢ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ ﻓ ــﻲ ٔاوﺠ ــﺰ ﻠﻔ ــﻆ ٔواﺑﻟـ ــﻎ
ﻤﻌﻨـﻰ(( (٩٤).وﻘـﺪ ﺗﻄــﻮرت اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻋﻨــﺪ ﺸـﻮﻘﻲ )واﻜـﺘﺳــﺖ ﺛﻮﺑــﺎ ﻓﻟﺳــﻔﻴﺎ ذا
ٔ
ﻤﻐ ــﺰى ﺧﻟﻗ ــﻲ ﻫ ــﺎدف ،وﻘ ــﺪ ﺗـ ــﺎﺛﺮ ﻓ ــﻲ ذﻠـ ــﻚ ﺑﻨﺰﻋﺘ ــﻪ اﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ ،ﻓﻟـ ــﻢ ﻳﻛـ ــﻦ
ﻓﻴﻟﺳـ ــﻮﻓﺎ ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ ﻤ ـ ــﺬﻫﺐ ﺧ ـ ــﺎص ،وﻠﻛﻨـ ــﻪ ﻜ ـ ــﺎن ﻤﻄﻟﻌـ ــﺎ ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﺜﻗﺎﻓـ ــﺔ
ٓ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻠﻪ اراء ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة واﻻﺠﺘﻣﺎع(). (٩٥
واﻠﻣﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﺸـﻮﻘﻲ ﻓـﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗـﻪ ٔاﻧـﻪ ﺣـﺮﻳﺺ ﻓـﻲ ﺠﻟﻬـﺎ ٔان ﻳﻗـﺪم ﻓـﻲ
ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻜــﻞ ﺣﻛﺎﻳـﺔ ﺣﻛﻣــﺔ ﻳﺘ ـﺮاءى ﻠﻨـﺎ ٔاﻧﻬــﺎ ﺗﺼــﻟﺢ ٔان ﺗﺳـﻣﻰ )ﺑﻴــﺖ اﻠﻗﺼــﻴﺪ(
ٔاو اﻠﻬــﺪف ٔاﻻﺴﺎﺴــﻲ اﻠــﺬي ﺴــﺎق ﻤ ــﻦ ٔاﺠﻟــﻪ ﺸــﻮﻘﻲ ﻫــﺪﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت ،ﻓﻬ ــﻲ
ﺗﻟﺨﺺ اﻠﻬﺪف اﻠﻣﻨﺷﻮد ﻤﻦ ﺣﻛﺎﻳﺎت ﺸﻮﻘﻲ.
وﻘـﺪ ٔاورد اﻠﺷـﺎﻋﺮ اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻜـﻞ ﺣﻛﺎﻳــﺔ .ﻓﺎﻠﻌﺼـﻔﻮرة اﻠﻣﺘﻬــﻮرة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ اﻠﻮﻘﻮع ﻓﻲ ﺸﺮك اﻠﺼﻴﺎد.
ٔ
وﻫﺘﻔﺖ ﺗﻗـﻮل ٔ
ﻤﻗﺎﻠــﺔ اﻠﻌــﺎرف ﺑﺎﻻﺴـﺮار
ﻠﻼﻏـﺮار
ٔ
)(٩٦
ﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﺛﻮب اﻠﺰﻫﺪ ﻤـﻦ ﺻﻴﺎد
إﻳﺎك ان ﺗﻐﺘـﺮ ﺑﺎﻠﺰﻫـﺎد
واﻠﺪﻳﻚ اﻠﺤﺬر ﺗﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪ ٔان ٔاﻤﻦ ﻧﻔﺳﻪ ﻤﻦ اﻠﺜﻌﻟﺐ.
ﻘـﻮل اﻠﻌـﺎر ﻓﻴﻨﺎ
ﻘﺎﻠـﻮا وﺧﻴﺮ اﻠﻗـﻮل
ٔ
)(٩٧
ان ﻠﻟﺜﻌﻟـﺐ دﻳﻨـﺎ
ﻤﺨﻄﺊ ﻤﻦ ﻇﻦ ﻳﻮﻤﺎ
واﻠﻨﺒﻲ ﺴﻟﻴﻣﺎن "ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم" ﻳﺪﻳﻦ اﻠﻬﺪﻫﺪ اﻠﻣﺘﺷﻛﻲ ﻤﻦ ﺣﺒﺔ اﺑﺘﻟﻌﻬﺎ .
ٔ
ﺴﺮﻘﺖ ﻤﻦ ﺑﻴﺖ ﻧﻣﻟﻪ
ﻤﺎ ارى اﻠﺤﺒـﺔ إﻻ
)(٩٨
ﻳﺷﺘﻛﻲ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻟﻪ
ٔان اﻠﻈﺎﻠـﻢ ﺻﺪرا
ٔ
وﻫﻛ ــﺬا ﻳﺘﻀ ــﺢ ،ان ﺣﻛﺎﻳ ــﺎت ﺸـ ــﻮﻘﻲ ))ﺗﺳ ــﺘﻣﺪ روﺣﻬـ ــﺎ ورﻤﻮزﻫ ــﺎ ﻤـ ــﻦ
ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻤﺼـ ــﺎدر اﻠﺤﻛﻣـ ــﺔ اﻠﻣﺷـ ــﺮﻘﻴﺔ ٔ
واﻻﻤﺜـ ــﺎل اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ واﻠﻗ ـ ـ ٓﺮان اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢ،
ﻓﻌﻟﻴﻬــﺎ ﻤﺳــﺤﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸــﺮة واﺿــﺤﺔ وﻤﺳــﺤﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ٔواﺧ ــﺮى ﻤﺷ ــﺮﻘﻴﺔ
ﻋﺎﻤـﺔ ،وﻻ ﺻـﻟﺔ ﺑﺤﻛﺎﻳـﺎت ﻻﻓـﻮﻧﺘﻴﻦ اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ إﻻ ﻤـﻦ ﺣﻴـﺚ إﻋـﺪادﻫﺎ إﻋــﺪادا
)(٩٩

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص ،٣٠_٢٩وﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺳـﻼم
ﻜـﻔــﺎﻓﻲ ،ﻓــﻲ ٔاﻻدب اﻠﻣﻗــﺎرن ،ص ،٢٤٩_٢٤٨ﻓ ــﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴــﻞ ،ﻋــﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳ ــﺔ
اﻠﺷ ــﻌﺒﻴﺔ ،ص ،٥٦ﺴـ ــﻮزان اﻠﺤﻟـ ــﻮ ،ﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ اﻠﺤﻴ ــﻮان ﻓـ ــﻲ اﻠﻨﺜـ ــﺮ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ
اﻠﻗﺮﻧﻴﺔ)٤١٣ﻫـ( ،رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ،ص.٤
) (٢اﻠﻛﺳﺎﻧﺪر ﻜﺮاب ،ﻋﻟﻢ اﻠﻔﻟﻛﻮر ،ﺗﺮﺠﻣﺔ رﺸﺪي ﺻﺎﻠﺢ ،ص. ١١٤
) (٣ﻠﻴﻟﻰ ﺴﻌﺪ اﻠﺪﻳﻦ ،ﻜﻟﻴﻟﺔ ودﻤﻨﺔ ،ص. ١٤٩
) (٤اﻧﻈـ ــﺮ :اﻠﻛﺳ ــﺎﻧﺪر ﻜـ ـﺮاب ،ﻋﻟ ــﻢ اﻠﻔﻟﻛﻟـ ــﻮر ،ص ،١١٥وﻓـ ــﺮدرﻳ ﻓـ ــﻮﻩ دﻳـ ــﺮﻻﻳﻦ،
اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ اﻠﺨﺮاﻓﻴﺔ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ،د.ﻧﺒﻴﻟﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ص. ٩١
_ﻘﺪ ﺗﻔﺳﺮ اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ ﻇﻮاﻫﺮ ﻤﺘﻌﻟﻗﺔ ﺑﺎﻠﻨﺒﺎت ،وﻤﻨﻬﺎ اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻔﺳﺮ ﺴﺒﺐ
ﻧﻣﻮ زﻫﺮة اﻠﻨﺮﺠﺲ ﻘﺮب ٓ
اﻠﺷﻄﺎ ن .
) (٥ﺗﺤﻗﻴـ ـ ـ ــﻖ :ﻓـ ـ ـ ــﻮزي ﻋﻄـ ـ ـ ــﻮي ج ،٢ص ٣٧٣_٣٧٢وﻘـ ـ ـ ــﺪ روى ﻫـ ـ ـ ــﺬﻩ اﻠﺤﻛﺎﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻨـ ــﻮﻳﺮي)ت (٧٣٢ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑـ ــﻪ ﻧﻬﺎﻳـ ــﺔ ٔاﻻرب ﻓـ ــﻲ ﻓﻨـ ــﻮن ٔاﻻدب ،اﻠﺳ ــﻔﺮ اﻠﻌﺎﺸـ ــﺮ،
ص ٢٢٢ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ٔاﺸﻌﺎر ﺗﻨﺳﺐ إﻠﻰ ٔاﻤﻴﺔ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﺼﻟﺖ )ت ٥ﻫـ( ،اﻧﻈﺮ
اﻠﺪﻳﻮان ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :د .ﺴﺟﻴﻊ ﺠﻣﻴﻞ اﻠﺟﺒﻴﻟﻲ ،ص. ١٥٤_١٥٣
) (٦ﻤﺤﻣـﺪ رﺠــﺐ اﻠﻨﺟــﺎر ،ﺣﻛﺎﻳــﺎت اﻠﺤﻴــﻮان ﻓــﻲ اﻠﺘـﺮاث اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ص ،١٩١واﻧﻈــﺮ:
ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﻏﻨﻴﻣـ ـ ــﻲ ﺠ ـ ــﻼلٔ ،اﻻدب اﻠﻣﻗـ ـ ــﺎرن ،ص _ . ١٨٠_١٧٩اﻧﻈ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬﻩ
اﻠﺪراﺴــﺎت :ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ــﺪ ﻳــﻮﻧﺲ ،اﻠﺤﻛﺎﻳــﺔ اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ،ص ٣٣اﻠﻛﺳــﺎﻧﺪر ﻜ ـﺮاب،
ﻋﻟـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻠﻔﻟﻛﻟـ ـ ـ ـ ــﻮر ،ص ،١٢١ﻤﺤﻣـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻏﻨﻴﻣـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ـ ــﻼلٔ ،اﻻدب اﻠﻣﻗـ ـ ـ ـ ــﺎرن،
ص ،١٨٠_١٧٩ﻠﻴﻟﻰ ﺴﻌﺪ اﻠﺪﻳﻦ ،ﻜﻟﻴﻟﺔ ودﻤﻨﺔ ،ص ،١٤٩ﺠﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻠﻨـﻮر،
اﻠﻣﻌﺟﻢ ٔاﻻدﺑﻲ ،١٠١ﻤﺤﻣﺪ رﺠﺐ اﻠﻨﺟﺎر ،ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻠﺤﻴﻮان ،ص. ١٩٠
) (٧اﻧﻈـﺮ :ﻤﺤﻣــﺪ رﺠـﺐ اﻠﻨﺟــﺎر ،ﺣﻛﺎﻳـﺎت اﻠﺤﻴــﻮان ،ص ،١٩٠وﻠﻴﻟـﻰ ﺴــﻌﺪ اﻠــﺪﻳﻦ،
ﻜﻟﻴﻟﺔ ودﻤﻨﺔ ،ص. ١٤٩
) (٨ﻓ ــﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴــﻞ ،ﻋـ ــﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳــﺎت اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ،ص ،٥٨واﻧﻈـ ــﺮ :ﻓﺮﻳــﺎل ﺠﺒـ ــﻮري،
ﻘﺼــﺺ اﻠﺤﻴـ ــﻮان ﺑـ ــﻴﻦ ﻤﻮروﺛﻨــﺎ اﻠﺷـ ــﻌﺒﻲ وﺗﺮاﺛﻨـ ــﺎ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ ،ﻤﺟﻟ ــﺔ ﻓﺼـ ــﻮل،
ﻤﺟﻟﺪ ١٣ﻋﺪد ٣/٢ص. ٣٧٩
) (٩ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻠﻔﺘﺎح ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺤﻟﻮ ،ص.٣٧٩
) (١٠ﺗﺤﻗﻴﻖ :د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻛﻴﻼﻧﻲ ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺜﺎﻧﻲ ،ص. ٧١٩
) (١١اﻧﻈﺮ :ﻤﺤﻣﺪ ﻏﻨﻴﻣﻲ ﻫﻼلٔ ،اﻻدب اﻠﻣﻗﺎرن ،ص ،١٨٥_١٨٠ﻓﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴـﻞ،
اﻠﻌﻨﺘﻴــﻞ ،ﻋــﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳـ ــﺔ اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ،ص ،٦٠_٥٨داود ﺴـ ــﻟﻮم ،دراﺴ ــﺎت ﻓـ ــﻲ
ٔاﻻدب اﻠﻣﻗﺎرن اﻠﺘﻄﺒﻴﻗﻲ ،ص ،١٦٨ﺠﺎﺗﺎﻜﺎ :ﻜـﺘﺎب ﻳﺤﻛﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﺎﺴﺦ ﺑﻮذا ﻓﻲ
ٔاﻧﻮاع ﻤﻦ اﻠﻣﻮﺠﻮدات .
) (١٢ﻓﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴﻞ ،ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص. ٥٨
) (١٣اﻠﺤﻛﺎﻳﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص. ٣٥
) (١٤ﻤﺤﻣﺪ رﺠﺐ اﻠﻨﺟﺎر ،ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻠﺤﻴﻮان ﻓﻲ اﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص. ٢٠٥
) (١٥ﻋﺒـﺪ اﻠﺤﻣﻴـﺪ ﻳـﻮﻧﺲ ،اﻠﺤﻛﺎﻳـﺔ اﻠﺷـﻌﺒﻴﺔ ،ص ،٣٦واﻧﻈـﺮ ﻓـﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴـﻞ ،ﻋـﺎﻠﻢ
اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص. ٦٢
) (١٦ﻓﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴﻞ ،ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص. ٦٣
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ﺗﻌﻟﻴﻣﻴﺎ((.
ﻫـ _ اﻠﺰﻤﻦ:
اﺴﺘﻌﻣﻞ ﺸﻮﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗﻪ اﻠﻣﺎﺿﻲ اﻠﻣﻄﻟﻖ ،ﻫﺬا اﻠﻣﺎﺿﻲ اﻠﺮواﺋﻲ
ﻻ ﻳﻨﺰل اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت ﻓﻲ ٔازﻤﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻗﺪر ﻤﺎ ﻳﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻠﻮﻘﺎﺋﻊ
ﻜـﻗﻮﻠﻪ:
ٔ
)(١٠٠
وﻠﻪ ﻓﻲ اﻠﻨﺨﻟﺔ اﻠﻛﺒﺮى ارﻳﻚ
ﻜﺎن ﻠﻟﻐﺮﺑﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ
ﻤﻟﻴﻚ
وﻘﻮﻠﻪ:
)(١٠١
ﻤﺮة ﺗﺤﺖ اﻠﻣﻗﻄﻢ
ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻨﻣﻟﺔ ﺗﻣﺷﻲ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻠﺤﺎﻻت اﻠﺘﻲ اﺴﺘﻌﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻠﻣﻀﺎرع ﻓﻲ ٔا ﻓﻌﺎل ٔاﺧﺮى
ﻓﺈﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻠﻣﺎﺿﻲ اﻠﻣﻄﻟﻖ).(١٠٢
ٔ
)(١٠٣
ﺗﺘﻴﻪ ﺑﺎﺑﻨﻴﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻔﻴﺮان
ﻳﻗﺎل :ﻜﺎﻧﺖ ﻓﺎرة اﻠﻐﻴﻄﺎن

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل:
ٔ
ٔ
ٔ
إن ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻠﺤﻴﻮان ﻋﻟﻰ اﺧﺘﻼف اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻘﻨﻌﺔ ورﻤﻮزا ادﺑﻴﺔ
ﻘﺎدرة ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻠﻔﻛﺮﻳﺔ
دون اﺻﻄﺪام ﺑﺎﻠﺳﻟﻄﺔ ٔا و اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ،ﻓﻛﺎﻧﺖ راﻓﻀﺔ ﻠﻟﻈﻟﻢ ،وﺛﻮرة ﻋﻟﻰ
اﻠﻨﻈﻢ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة ،وﻠﻬﺎ ﻤﻗﺎﺻﺪ ﺗﻬﺬﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻟﻴﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻠﻰ ﻧﻗﺪ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ واﻠﺳﺨﺮﻳﺔ ﻤﻦ ٔاﻓﻌﺎل اﻠﻨﺎس ،ﺗﻗﺪم ذﻠﻚ ﻜﻟﻪ ﺑﻗﺎﻠﺐ ﻘﺼﺼﻲ
ﻳﻣﺘﺎز ﺑﺒﺳﺎﻃﺔ اﻠﻟﻐﺔٔ ،
واﻻﺴﻟﻮب اﻠﻣﻣﺘﻊ ،وروح اﻠﻔﻛﺎﻫﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻐﻟﺐ
ﻋﻟﻴﻪ ،وﺧﻔﺔ اﻠﻮزن ورﺸﺎﻘﺔ اﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻰ ﻤﻣﺎ ﻳﺟﻌﻟﻬﺎ ﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻨﺎس
ﻠﺳﻬﻮﻠﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻋﺬوﺑﺔ إﻳﻗﺎﻋﻬﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٧

دراﺳﺎت
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) (١٧ﻋﺰة اﻠﻐﻨﺎم ،اﻠﻔﻦ اﻠﻗﺼﺼﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ إﻠـﻰ اﻠﻗـﺮن اﻠﺳـﺎﺑﻊ،
ص. ٢٤١
) (١٨ﺴﻮزان اﻠﺤﻟﻮر ،ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺤﻴﻮان ﻓﻲ اﻠﻨﺜﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ،ص. ٥٣
) (١٩داود ﺴﻟﻮم ،ﻘﺼﺺ اﻠﺤﻴﻮان ﻓﻲ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ص. ٩
) (٢٠إﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس ،ﻤﻼﻤﺢ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص. ٨٢
) (٢١ﺴﻮزان اﻠﺤﻟﻮ ،ﺣﻛﺎﻳﺔ اﻠﺤﻴﻮان ،ص. ٦١
) (٢٢ﻤﺟﻨﻮن ﻠﻴﻟﻰ ،اﻠﺪﻳﻮان ﺸﺮح وﺗﺤﻗﻴﻖ :رﺣﺎب ﻋﻛﺎوي ،ص.١٦٧
) (٢٣اﻠﺪﻳﻮان ،ص. ١٦٧
) (٢٤اﻠﻄﺮﻃﻮﺸﻲ :ﺴﺮاج اﻠﻣﻟﻮك ،ﺣﻗﻗﻪ وﻃﺒﻌﻪ وﻋﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ ووﺿﻊ ﻓﻬﺎرﺴﻪ ﻤﺤﻣﺪ
ﻓﺘﺤﻲ ٔاﺑﻮ ﺑﻛﺮ ،ﺗﻗﺪﻳﻢ :ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺜﺎﻧﻲ ،ص. ٤٩٨_٤٩٧
) (٢٥ﻓﻮزي اﻠﻌﻨﺘﻴﻞ ،ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺤﻛﺎﻳﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ،ص. ٦٨_٦٧
ٔ
_ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﻗﺼﺺ اﻠﻣﺷﻬﻮرة اﻠﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻠﺤﻴﻮان وﺗﺮﻤﺰ إﻠﻰ ﻤﻌـﺎﻧﻲ اﺧـﺮى
ﺗﺘﻌﻟﻖ ﺑﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻤﺎ ﻳﺳﻮدﻩ ﻤﻦ ﻃﺒﺎﺋﻊ ٔواﺧﻼق وﻋﻟﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻘﺪر ﻠﻬـﺬا اﻠﻔـﻦ
ٔان ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻤﻦ ﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻠﻗـﺮن  ،١٧اﻧﻈـﺮ :ﻻﻓـﻮﻧﺘﻴﻦٔ ،اﻤﺜـﺎل ﻻﻓـﻮﻧﺘﻴﻦ ،ﻋﺮﺑﻬـﺎ ﻧﻈﻣـﺎ
ٔاﻻدب ﻧﻗﻮﻻ ٔاﺑﻮ ﺣﻨﺎ ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﺣﺳﻦ ﻋﺎﺻﻲ اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ،ص. ٦
) (٢٦اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ج٣
) (٢٧اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ج ،٤ص. ١١٦ ،١١٥_١١٤
) (٢٨اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥١_١٥٠
) (٢٩اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١١٩_١١٨
) (٣٠اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١١٣
) (٣١اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص.١١٢
) (٣٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٣٧
) (٣٣اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٥
)(٣٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٩
) (٣٥اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥٢
) (٣٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٣٤
) (٣٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٣٧
) (٣٨اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٠٣
) (٣٩اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ،ج ،٤ص. ١١١
) (٤٠اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ،ج ،٤ص. ١١٩
) (٤١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ،ج ،٤ص. ١٢١
) (٤٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ،ج ،٤ص. ١٢٨
) (٤٣اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ،ج ،٤ص. ١٣٠
) (٤٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٣٩
) (٤٥اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص ،١٦٣_١٦٢واﻧﻈﺮ اﻠﺤﺎﺸﻴﺔ .
) (٤٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٧٠_١٦٩
) (٤٧ﺣﺳﻦ ﻤﺤﺳﻦ ،اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻗﺼﺼﻲ ،ص. ٤٥
) (٤٨اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤اﻠﺤﺎﺸﻴﺔ ،ص. ١٧٠
) (٤٩اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٧٩_١٧٨
) (٥٠اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص ١٧٩اﻠﺤﺎﺸﻴﺔ .
) (٥١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٦٩_١٦٨
) (٥٢اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٧٦_١٧٥
) (٥٣اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥٧
) (٥٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٨٠
) (٥٥اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٨٣_١٨٢
) (٥٦اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٨٥
) (٥٧ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻬﺎدي اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳﻲ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ٔاﻻﺴﻟﻮب ﻓﻲ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ص. ٢٦٤
) (٥٨اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص.١٠٣
اﻧﻈﺮ :دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﻨﺺ اﻠﺷﻌﺮي اﻠﻌﺒﺎﺴﻲ ،د .ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺪوي ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺷـﺒﺎب –
ﻤﺼﺮ  ،١٩٧٧ ،ص .٢٠٥
) (٥٩اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٠٤
) (٦٠اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١١٠
) (٦١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١١٣

) (٦٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٧١
) (٦٣اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻨﻔﺳﻲ ٔ
ﻠﻼدب ،د .ﻋﺰ اﻠـﺪﻳﻦ إﺴـﻣﺎﻋﻴﻞ ،دار اﻠﻌـﻮدة ،ﺑﻴـﺮوت،٤ ،
 ،١٩٨١ص.٧٦
) (٦٤دراﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻠﺷـﻌﺮ اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮ ،د .ﺸـﻮﻘﻲ ﺿـﻴﻒ ،دار اﻠﻣﻌـﺎرف ﺑﻣﺼــﺮ،
 ،٦ص.٢٣٦
) (٦٥اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٢٧
) (٦٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥٢
) (٦٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٥
) (٦٨ﺣﺳﻦ ﻤﺤﺳﻦ ،اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻗﺼﺼﻲ ،ص. ٧٥
) (٦٩اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٦٩
) (٧٠اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ص. ١٥٠
) (٧١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ص. ١٥٨- ١٥٧
) (٧٢ﻤﺤﻣـ ـ ـ ــﺪ اﻠﻬ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳـ ـ ـ ــﻲ ،ﺧﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺺ ٔاﻻﺴـ ـ ـ ــﻟﻮب ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻠﺷـ ـ ـ ـ ــﻮﻘﻴﺎت،
ص.٢٧٠_٢٦٩
) (٧٣اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص.١٤٥
) (٧٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٤٦
) (٧٥اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص.١٨٧
) (٧٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٣٤
) (٧٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٥٢
) (٧٨اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص.١٣٧
) (٧٩اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٥
) (٨٠اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١١٣
) (٨١اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٧
) (٨٢اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٤٩
) (٨٣اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٨٤
) (٨٤اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٦٠
) (٨٥اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١١٢
) (٨٦اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥٩
) (٨٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٣٧
) (٨٨اﻧﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻠﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص،١٥٠ ،١٤١ ،١٣٢ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠
. ١٨٥ ،١٨٤
) (٨٩اﻧﻈﺮ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٧٨ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٣٧
) (٩٠ﺴﻮرة اﻠﺟﻣﻌﺔٓ ،اﻳﺔ . ٥
) (٩١ﺴﻮرة ﻠﻗﻣﺎنٓ ،اﻳﺔ . ١٩
) (٩٢اﻧﻈﺮ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٦١ ،١٤١ ،١٣٠
) (٩٣اﻧﻈﺮ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٧٢ ،١٤٥ ،١١٣
) (٩٤ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻬﺎدي اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳﻲ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ٔاﻻﺴﻟﻮب ﻓﻲ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ص. ٣٣١
) (٩٥ﺣﺳﻦ ﻤﺤﺳﻦ ،اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻗﺼﺼﻲ ،ص. ٨٦
) (٩٦اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٢٦
) (٩٧اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٥١
) (٩٨اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ج ،٤ص. ١٣٤
) (٩٩ﻤﺤﻣـ ـ ـ ــﺪ اﻠﻬ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳـ ـ ـ ــﻲ ،ﺧﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺺ ٔاﻻﺴـ ـ ـ ــﻟﻮب ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻠﺷـ ـ ـ ـ ــﻮﻘﻴﺎت،
ص.٢٧١_٢٧٠
) (١٠٠اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٧٤
) (١٠١اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٤٢
) (١٠٢ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻬﺎدي اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳﻲ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ٔاﻻﺴﻟﻮب ﻓﻲ اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ص. ٢٦٨
) (١٠٣اﻠﺷﻮﻘﻴﺎت ،ج ،٤ص. ١٨٠
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ﺩﻭﺭ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺗﻣﺘﻌﺖ ٔاﻘﻄﺎر اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﻣﻮﻘﻊ اﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ﻤﺘﻣﻴﺰ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻞ
ﺸﻣﺎﻻ واﻠﻣﺤﻴﻂ ٔاﻻﻃﻟﻨﻄﻲ ً
ﻋﻟﻰ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ ً
ﻏﺮﺑﺎ ،وﻜﺎن ﻻﻘﺘﺮاﺑﻬﺎ ﻤﻦ
إﻳﻄﺎﻠﻴﺎ وﻓﺮﻧﺳﺎ ٔاﻫﻣﻴﺔ إﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﺘﺤﻛﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط
اﻠﻣﻼﺣﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺳﻴﺮ ﻓﻲ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ واﻠﻣﺤﻴﻂ ٔاﻻﻃﻟﻨﻄﻲ ،وﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا
اﻠﻣﻮﻘﻊ ﻋﻟﻰ ٔان ﺗﺼﺒﺢ ٔاﻘﻄﺎر اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻤﺤﻂ ٔاﻧﻈﺎر اﻠﺪول ٔاﻻورﺑﻴﺔ
)( 1
اﻠﺘﻲ ﺣﺎوﻠﺖ زﻳﺎدة ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ واﻠﺘﺤﻛﻢ ﻓﻴﻪ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
ﺑ ـ ٔـﺪات ﺑﻌـ ــﺾ اﻻﺻـ ــﻮات داﺧـ ــﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﺗﻄـ ــﺮح
ﺠﻣﻟ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺘﺳ ــﺎؤﻻت :ﻜﻴـ ــﻒ ﻳﻣﻛ ــﻦ رﻓ ــﻊ اﻠﺘﺤـ ـ ّ
ـﺪي؟ ﻜﻴ ــﻒ اﻠﺳ ــﺒﻴﻞ إﻠ ــﻰ
اﻠﺘﻨﻛﺮ ﻠﻟﺬات؟ وﻘﺪ اﻧـﺪرج اﻠﺟـﺪل ﺣـﻮل ﺗﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻣـﺮاةٔ
ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻠﺘﻄﻮر دون ّ
ﻓ ــﻲ ﺴـ ــﻴﺎق اﻠﻣﺳ ــﺎﻋﻲ اﻠﻬﺎدﻓ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﺗﺤﻗﻴ ــﻖ اﻠﻨﻬﻀ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ــﺔ
واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻠﻣﺟﻣﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ.
وﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻤﻈـ ــﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاﺛـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ راﻓﻗ ــﺖ اﻧﺘﺼـ ــﺎب اﻠﺤﻣﺎﻳ ــﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـ ــﻴﺔ
ﺑـﺎﻠﺒﻼد ﻤـﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻠﻗـﺮن اﻠﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺷــﺮ وﺑﺪاﻳـﺔ اﻠﻗـﺮن اﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ،ﻘـﺪ ٔادﺧﻟــﺖ
اﻠﺒﻟﺒﻟـ ــﺔ واﻠﺤﻴ ـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣـ ــﻊ اﻠﺘﻮﻧﺳـ ــﻲ .واﻧﻄﻼﻘ ـ ـ ًـﺎ ﻤ ـ ــﻦ وﻋـ ــﻲ اﻠﻨﺨـ ــﺐ
ٔ
اﻠﺘﻮﻧﺳــﻴﺔ ﺑﺘــﺎﺧﺮ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ ،اﻠ ــﺬي ﻏــﺪا ُﻋﺮﺿ ــﺔ ﻠﻟﻌــﺪوان اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدي
واﻠﺤﻀــﺎري اﻠــﺬي ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻣﺎرﺴــﻪ ٔاوروﺑــﺎ اﻠﻣﺘﻄﻟﻌــﺔ إﻠــﻰ اﻠﺘﻮﺴــﻊ واﻠﻬﻴﻣﻨــﺔ،
ﺑ ـ ٔـﺪات ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻨﺨـ ــﺐ ﺗﻄ ــﺮح ﻘﻀـ ــﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻣـ ـ ٔﺮاة .وﺸـ ــﻌﻮ ًرا ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﺑﺨﻄ ــﻮرة
اﻠﻮﺿــﻊٔ ،اﺠﻣﻌــﺖ ﻜــﻞ اﻠﺘﻴــﺎرات اﻠﻔﻛﺮﻳــﺔ اﻠﺮاﺋﺟــﺔ ٓاﻧﺌــﺬ ،ﻋﻟــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر ﺗﻌﻟــﻴﻢ
اﻠﻣ ـ ٔﺮاة ﺸ ـ ً
ـﺮﻃﺎ ﺠﻮﻫﺮﻳـ ًـﺎ ﻤــﻦ ﺸ ــﺮوط ﺗﺤــﺮر اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ ،ﻋﻟــﻰ ٔاﺴــﺎس ٔان اﻠﻣ ـ ٔﺮاة
ﻫﻲ ﻤﺮﺑﻴﺔ ٔاﻻﻃﻔﺎل وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ.
ﻜﺎﻧ ـ ــﺖ اﻠﻣـ ـ ـ ٔﺮاة اﻠﺘﻮﻧﺳ ـ ــﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻓﺟ ـ ــﺮ ٔاﻻزﻤﻨ ـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ـ ــﺔ -ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻏـ ـ ـﺮار
ﻤﻌﺎﺻ ـﺮاﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ  -ﺗﻌــﻴﺶ ﻤﻨﻛـﻔﺌــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎُ ،ﻤﺳـ َ
ـﺘﺒﻌﺪة
ﻤﻦ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺎﻤﺔ ،اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺣﻛ ًﺮا ﻋﻟـﻰ اﻠﺮﺠـﺎل وﻳﺒـﺪو ٔان ﺛﻗﺎﻓـﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ
ٔ
وﺗﻗﻟﻴﺪﻳ ــﺔ ّ
ّ
ﻜﺒﻟﺘﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺳ ــﺪ
ﻓــﻲ اﻠﻗ ــﺪم ﻤﺪﻋﻮﻤ ــﺔ ﺑﺎﺣﻛــﺎم ﻋﺮﻓﻴ ــﺔ
ﻋﻟﻴـﻪّ ،إﻻ ٔا ّن ﻤﻛﺎﻧﺘﻬــﺎ ﻜﺰوﺠــﺔ ٔوا ّم ﻏﺎﻠﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻤﻨﺤﺘﻬــﺎ اﺣﺘﺮاﻤـ ًـﺎ وﺗﻗــﺪﻳ ًﺮا وﻠﻛﻨﻬــﺎ
ﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣـ ٔﺮاة ﺣﺳــﺐ اﻠﻮﺴـﻂ اﻠـﺬي ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻌـﻴﺶ ﻓﻴــﻪ .وﻜﺎﻧـﺖ اﻠﻣ ـ ٔﺮاة
ٔ
اﻠﺮﻳﻔﻴــﺔ ﺗﻌﺘﻨــﻲ ﺑﺎﻠﺰراﻋــﺔ وﺗﺮﺑﻴــﺔ اﻠﻣﺎﺸ ــﻴﺔ وﺗﻀــﻄﺮ إﻠــﻰ اﻠﺘﺮﺣــﺎل ﻤــﻦ اﺠ ــﻞ
اﻻﻧﺘﺟﺎع رﻓﻗﺔ اﻠﺮﺠﺎل ٔ
واﻻﻃﻔـﺎل ،ﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ ﻤﺘﺤﺟﺒـﺔ؛ وﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻣﺘـﻊ ﺑﺤﺮﻳـﺔ
اﻠﺘﻨﻗﻞ ،إﻻ ٔاﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴــﻰ ﺣﻴﺎة ﻤﻟﺆﻫﺎ اﻠﺘﻗﺷﻒ واﻠﻌﻨﺎء اﻠﻣﺳﺘﻣﺮ.
ﻏﻴــﺮ ٔاﻧــﻪ ﺗﺟــﺪر اﻠﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻫﻨــﺎٔ ،ان اﻻﻧــﺰواء ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻳﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻠﻀ ــﺮورة
اﻠﺘﻐﻴﻴــﺐ اﻠﺘــﺎم ﻤ ــﻦ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﺣﻴ ــﺚ ﺴــﺟﻟﺖ ﺗــﻮﻧﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ ﻋﻬ ــﺪ
اﻠﺒﺎﻳــﺎت اﻠﺤﺳــﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺑﻌــﺾ ٔاﻻﺴــﻣﺎء اﻠﻣﻨﺘﻣﻴــﺔ إﻠــﻰ اﻠﻄﺒﻗــﺔ ٔاﻻرﺴــﺘﻗﺮاﻃﻴﺔ
واﻠﺘــﻲ ﻠﻌﺒــﺖ ٔادوارا ﺗﺟــﺎوزت اﻠﻨﻄــﺎق اﻠﻌــﺎﺋﻟﻲ واﻠﻣﺒﺎﺸــﺮ وﺸــﻣﻟﺖ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ
ﺑﺮﻤﺘﻪ .وﻤﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺬﻩ اﻠﻮﺠـﻮﻩ ٔاﻻﻤﻴـﺮة ﻋﺰﻳـﺰة ﻋﺜﻣﺎﻧـﺔ ،اﻠﺘـﻲ ﻻ ﺗـﺰال ٔاﻋﻣﺎﻠﻬـﺎ
ّ
اﻠﺨﻴﺮﻳـﺔ راﺴـﺨﺔ ﻓـﻲ اﻠــﺬاﻜﺮة اﻠﺟﻣﺎﻋﻴـﺔ إﻠـﻰ اﻠﻴـﻮم .وﻘــﺪ اﻃﻟـﻖ اﺴـﻣﻬﺎ ،ﺑﺪاﻳــﺔ
ﻤـﻦ ﺴـﻨﺔ  ،١٩٧٨ﻋﻟـﻲ ﻤﺆﺴﺳــﺔ ﺻـﺤﻴﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﺗﻗــﻊ ﺑﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺗـﻮﻧﺲ اﻠﻌﺘﻴﻗــﺔ،
وﻧﻌﻨـ ــﻲ ﺑـ ــﺬﻠﻚ "ﻤﺳﺘﺷـ ــﻔﻲ ﻋﺰﻳـ ــﺰة ﻋﺜﻣﺎﻧـ ــﺔ" ،اﻠـ ــﺬي ﻳﺳـ ــﻮد اﻻﻋﺘﻗ ـ ـﺎد ﻓـ ــﻲ
ٔاﻻوﺴــﺎط اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ٔان ﺗﺷــﻴﻴﺪﻩ ﺗــﻢ ﺑﻔﻀ ــﻞ رﻳــﻊ " ٔاﻻﺣﺒــﺎس" اﻠﺘــﻲ ﺣﺒﺳــﺘﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﺨﻴﺮة.
ﻜﺎﻧــﺖ ﻜ ــﻞ اﻠﺘﻴــﺎرات اﻠﻔﻛﺮﻳــﺔ ﻘــﺪ ٔاﺠﻣﻌــﺖ ﻋﻟــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر ﺗﻌﻟــﻴﻢ اﻠﻣ ـ ٔﺮاة
ﻤﻔﺘـﺎح ﺗﺤﺮﻳﺮﻫـﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ ﺑﺮﻤﺘــﻪ ،ﻓﻗـﺪ ﻜـﺎن اﻠــﺒﻌﺾ ﻳﻄـﺮح ﻋــﺪدا
ﻤـ ــﻦ اﻠﺘﺳـ ــﺎؤﻻت ﻃﺮﺣـ ــﺎ ﻻ ﻳﺨﻟـ ــﻮ ٔاﺣﻴﺎﻧـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ اﻠـ ــﺘﺤﻣﺲ وﻤـ ــﻦ ﺑـ ــﻴﻦ ﻫ ـ ــﺬﻩ
اﻠﺘﺳــﺎؤﻻت :ﻫــﻞ اﻠﺒﻨــﺎت ُﻤ َ
ﻄﺎﻠﺒــﺎت ﺑﺎﻻﻠﺘﺤــﺎق ﺑﺎﻠﻣﺪرﺴــﺔ؟ ﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻤﺤﺘــﻮى
ﺗﻌﻟﻴﻢ اﻠﺒﻨﺖ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ٔاﻫﺪاف اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ اﻠﺬي ﺗﺘﻟﻗﺎﻩ اﻠﺒﻨﺖ؟

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٩

ﻣﻘﺎﻻت

واﺗﺟﻬﺖ ٔاﻧﻈﺎر اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﻴﻦ إﻠﻰ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ٔان وﻘﻔﺖ
اﻧﺟﻟﺘﺮا ً
ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﺤﻗﻴﻖ ٔاﻃﻣﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺎم ،وﺑﻌﺪ ٔان ﻓﻗﺪوا
ﻤﺳﺘﻌﻣﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﻬﻨﺪ وﻜﻨﺪأ ،واﺻﻴﺒﺖ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﻀﻌﻒ
واﻻﺿﻣﺤﻼل واﻧﺷﻐﻟﺖ ﺑﺎﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻜﻴﺎﻧﻬﺎ ،وﺿﻌﻔﺖ ﺴﻟﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد
اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ٔواﺻﺒﺤﺖ اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﺤﻗﻴﻗﻴﺔ ﻓﻲ ٔاﻳﺪي رؤﺴﺎء رﺠﺎل اﻠﺒﺤﺮ
واﻠﻗﻮات ﻏﻴﺮ اﻠﻨﻈﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﺟﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ)ٔ (2وادى اﻠﺤﻛﻢ
اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻲ إﻠﻰ اﻠﻀﻌﻒ اﻻﻘﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻠﺰراﻋﺔ واﻠﺤﺮف ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮك
اﻠﻔﻼﺣﻮن ٔاراﺿﻴﻬﻢ ً
ﻫﺮﺑﺎ ﻤﻦ اﻠﻀﺮاﺋﺐ ،وﻜﺎﻧﺖ اﻠﻗﻮى اﻠﻣﻨﺘﺟﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ﻋﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻤﻦ اﻠﺘﺪﻧﻲ واﻠﺘﺨﻟﻒ ،واﻧﻌﻛﺲ ﻫﺬا اﻠﻮاﻘﻊ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔٔ ،واﺻﺒﺤﺖ ﻤﺮاﻜﺰ اﻠﻌﻟﻢ ﻤﻦ
ﻤﺪرﺴﺔ ﺴﻴﺪي ﻳﻮﺴﻒ ﻓﻲ ﻤﺮاﻜﺶ إﻠﻰ اﻠﻗﺮوﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺎس ،واﻠﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ٔ
ﺗﻮﻧﺲٔ ،
واﻻزﻫﺮ ﻓﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﻛـﺘﻔﻲ ﺑﺎن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺟﺬوة ﺗﺤﺖ
اﻠﺮﻤﺎد ،ﻻ ﻠﻬﻴﺐ ﻠﻬﺎ ﻳﺤﺮق ،وﻻ وﻫﺞ ﻳﻟﻔﺢ ،واﻜـﺘﻔﻰ اﻠﻣﺷﺘﻐﻟﻮن ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ
)(3
ٔان ﻳﻗﺮؤوا ﻋﻟﻮم اﻠﺪﻳﻦ واﻠﻟﻐﺔ.
ﻓﺎﻧﻄﻟﻗﺖ اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺳﻟﻔﻴﺔ ﻠﺘﻗﻮﻳﺔ اﻠﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،وﻋﻣﻟﺖ ﻜﻞ
اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻤﺳﺎﺋﻞ اﻠﺪﻳﻦ واﻠﺪﻧﻴﺎ وﺿﺮورة ٔان ﻳﻌﺘﻣﺪ ﺗﻗﺪم ٔاﻻﻤﺔ ﻋﻟﻰ
ﺠﻨﺎﺣﻲ اﻠﺒﺮﻫﺎن واﻠﻌﺮﻓﺎن ً
ﻤﻌﺎ .ﺛﻢ اﻧﺘﻗﻟﺖ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ إﻠﻰ ﻤﺮﺣﻟﺔ
ٔ
اﻠﺘﻨﻮﻳﺮ واﻠﺘﺟﺪﻳﺪ وﺗﺰﻋﻣﻬﺎ رواد اﻹﺻﻼح واﻠﻌﻟﻣﺎء ﻋﻟﻰ ان ﻳﻟﺘﺰﻤﻮا
ﺑﺎﻠﻣﺮﺠﻌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻠﻮﺿﻊ اﻠﺤﻟﻮل اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻠﻛﻞ ﺣﺎدث وﻃﺎرئ،
وﺗﻨﻗﻴﺔ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﻦ اﻠﺒﺪع واﻠﺨﺮاﻓﺎت اﻠﺘﻲ ﺴﺎدت ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة) (4وﺣﺎول
اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺳﻟﻔﻲ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻠﻨﻬﻀﺔٔ ،
ﻓﺒﺪا ﺑﻌﻗﻟﻨﺔ اﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﺎﻜـﺘﺷﻒ
ٔ
ﻓﻴﻪ اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ اﻠﻔﺮدﻳﺔ ،واﺣﺘﺮم اﻠﺤﺮﻳﺔ اﻠﻔﺮدﻳﺔ ،وﺗﺎﻜﻴﺪ ﺣﻗﻮق اﻠﻣ ٔﺮاة
وﺗﻗﺪﻳﺲ اﻠﻌﻟﻢ .ﻓﺎﻧﻄﻟﻖ اﻠﻔﻛﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ٔاﻘﻄﺎر اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻤﻦ
ﻧﻔﺲ ٔاﻻﺴﺌﻟﺔ اﻠﺘﻲ ﺣﺮﻜﺖ اﻠﻔﻛﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻠﻣﺷﺮق .ﻠﻛﻦ ﺛﻣﺔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ اﻠﻔﻛﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ وﺠﻌﻟﺘﻪ
ﻓﻛ ًﺮا ﻠﻪ ﻤﻣﻴﺰاﺗﻪ ﻓﻲ ﻃﺮح إﺸﻛﺎﻠﻴﺎﺗﻪ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﻟﻮﻠﻬﺎ اﻠﻣﻼﺋﻣﺔ.
ﻠﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻬﺎﺠﺲ ٔاﻻﺴﺎﺴﻲ ﻠﻟﻨﺨﺒﺔ اﻠﻣﺜﻗﻔﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ إﺻﻼح
اﻠﺒﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ واﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،وﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﺘﺪﺧﻞ
ً
ﻤﺤﺪدا ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺸﺮو ط
ٔاﻻﺠﻨﺒﻲ .وﻜﺎن ﻫﺪف اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ
ﻠﻟﺮﻘﻲ واﻠﺘﻗﺪم ﻫﻲ :اﻠﻌﻟﻢ ،واﻠﺜﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻛﺎنٔ ،
)(5
واﻻﺧﻼق اﻠﺤﻣﻴﺪة.

ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ
ٔ
وﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺼﻟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻠﺨﻄﺮ اﻠﻣﺤﺪق ،واﻤﻨﻮا
ﺑﻀﺮورة إﺻﻼح ﻤﺎ ﻓﺳﺪ ﻤﻦ اﻠﺪاﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺳﻨﻰ ﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﻐﺰو ﻤﻦ
اﻠﺨﺎرج .وﻜﺎن ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﺸﺎ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ) (7ﻓﻲ ﻤﻗﺪﻤﺔ اﻠﻣﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻠﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﻠﻬﻮﻳﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ وﻤﻗﻮﻤﺎت اﻠﺪﻳﻦ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،واﻠﻣﻨﺎدﻳﻦ ﺑﺈﺻﻼح
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ،وإﺑﻌﺎد اﻠﺒﻼد ﻋﻦ ﻧﻴﺮان اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ﻤﻦ ﺠﻬﺔ،
وﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﻌﻗﻟﻴﺎت اﻠﻣﺘﺤﺟﺮة اﻠﺘﻲ ﺗﻛﺮس اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻠﺨﺎﻃﺌﺔ وﺗﻨﺳﺒﻬﺎ إﻠﻰ
ٔ
اﻠﺪﻳﻦ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﺧﺮى) ،(8وﺗﺮك ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ) (9وﻜﻞ
ٓ
ً
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻌﻮا ﺑﺎراﺋﻪ او ﻜﺎﻧﻮا دوﻧﻬﺎ او ﺗﺟﺎوزوﻫﺎ إرﺛﺎ ﻋﻦ اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮاﺠﻪ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ ،إذ راﺣﻮا ﻳﺘﺤﺳﺳﻮن ﺑﺟ ٔﺮا ة
وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻤﺟﺘﻣﻊ ﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮاﻜﺐ اﻠﺘﻄﻮر ،وﻓﻖ ﻤﻨﻬﺞ ﺗﻨﻮﻳﺮي
ﻳﻮﻠﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد وإﻋﻣﺎل اﻠﻌﻗﻞ وﻳﺮاﻋﻲ اﻠﻣﻮروث اﻠﺤﻀﺎري ،وﻳﺨﻟﺺ ﻘﻴﻢ
اﻠﻌﺪل واﻠﺤﺮﻳﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻮاﺋﺐ واﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻠﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻨﺼﻒ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ.
ٔ
)( 10
وﻧﺷﺮ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ رﺴﺎﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﻔﺘﻖ اﻻ ﻜﻣﺎم ﻋﻦ
ﺣﻗﻮق اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻹﺴﻼم" وﻫﻛﺬا ﻇﻬﺮ ﻤﺼﻄﻟﺢ ﺠﺪﻳﺪ ﻳﺆﻜﺪ ﻋﻟﻰ ﺣﻗﻮق
اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ،وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ ٔان ٓاراء ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ ﻓﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻘﺪ ﻋﺮف اﻠﻨﺼﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﻔﻛﺮﻳﻦ
اﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ رﻓﻌﻮا راﻳﺔ اﻹﺻﻼح واﻠﺘﺟﺪﻳﺪ ،واﺗﺳﻌﺖ ﺣﺮﻜـﺘﻬﻢ
اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ وﻋﻣﺖ ٔاﺠﺰاء ﻜﺒﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺒﻼد اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﻌﺎﻠﻢ
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻛﻞٔ ،
ﻠﻴﺒﺪا ﻋﺼﺮ اﻠﺘﻨﻮﻳﺮ واﻠﺘﺟﺪﻳﺪ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎب اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻓﻲ ﻜﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻤﺼﺮ ٔواﻘﻄﺎر اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ
اﻠﺬي ٔاﺑﺮز ﺑﺪﻋﻮاﺗﻪ اﻠﻣﻟﺤﺔ ﻠﻟﺘﺤﺮر واﻠﺨﻼص وﻓﻚ اﻠﻗﻴﻮد ،وﻤﻨﻬﺎ
ٔاﺻﺒﺤﺖ ﻘﻀﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻤﻦ ٔاﻫﻢ اﻠﻣﺷﻛﻼت اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻤﻨﻬﺎ
ﺗﻟﻚ اﻠﺪول ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ  .ودﺧﻞ ﻤﻔﻬﻮم "ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة" ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ
اﻠﺪول اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮة ،واﻠﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻤﻦ اﻠﺟﻬﻞ واﻻﻧﺤﻼل واﻠﺮﻜﻮد،
ٔ
وﺑﺪا رواد اﻠﻔﻛﺮ واﻹﺻﻼح ﻳﺘﻨﺎوﻠﻮن ﻤﻮﺿﻮع اﻠﻣ ٔﺮاة ﺑﺎﺴﺘﺤﺳﺎن ﺑﺎﻠﻎ
ٔاﻻﻫﻣﻴﺔ ﻹﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻠﺘﺨﻟﻒ واﻠﺟﻬﻞ اﻠﺘﻲ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻤﻨﻪ،
وﺴﺎﻫﻣﺖ اﻠﻣﻮاﻘﻒ واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻟﻮرة ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﺗﻬﻢ
اﻹﻧﺳﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺜﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ وﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ﻻﺴﺘﻣﺮار
اﻠﻮﺠﻮد ﻓﻴﻪ .
وﻧﺎدي اﻠﻣﺜﻗﻔﻮن اﻠﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻠﺪﻋﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت
اﻠﻨﻈﺮﻳﺔ واﻠﻔﻛﺮﻳﺔ ﻤﻄﺎﻠﺒﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
وإدارﻳﺔ ﺗﺳﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻋﻟﻰ ﻜﻞ ٔاﻻﺻﻌﺪة واﻠﻣﺳﺘﻮﻳﺎت،
ً
ً
ً
وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ وﺗﻮﻋﻴﺘﻪ ً
وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ
وﺛﻗﺎﻓﻴﺎ
دﻳﻨﻴﺎ
إﺻﺪار اﻠﺟﺮاﺋﺪ وﺑﻨﺎء اﻠﻣﺪارس اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ ﻠﻟﺒﻨﻴﻦ واﻠﺒﻨﺎت) .(6وﺗﺪاﻋﺖ
ﺻﻴﺤﺎت اﻠﻣﺼﻟﺤﻴﻦ ﻠﻟﺨﺮوج ﻤﻦ اﻠﻨﻔﻖ اﻠﻣﻈﻟﻢ واﻠﺘﻄﻟﻊ إﻠﻰ ﺑﺷﺎﺋﺮ
اﻠﺼﺒﺎح ،وﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻜﻴﺎ وﻤﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ﻤﻟﺘﻗﻰ ﺗﻟﻚ اﻠﺼﻴﺤﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﺼﺎرع
اﻠﻔﻨﺎء واﻠﻀﻴﺎع ،وﺗﺪﻋﻮ إﻠﻰ اﻠﻴﻗﻈﺔ وإﺻﻼح اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ وﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒﺪاد .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٠

ﻣﻘﺎﻻت

اﻠﻣ ٔﺮاة ﺠﺎءت ﻤﺘﺤﺮرة وﻤﺘﻄﻮرة ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻜﻣﺎ ﻋﺎﻠﺞ ﻓﻲ رﺴﺎﻠﺘﻪ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺣﻗﻮﻘﻬﺎ ﻜﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻠﻗ ٓﺮان ٔ
واﻻﺣﺎدﻳﺚ وﻜـﺘﺐ
اﻠﻔﻗﻪ).(11
وﻠﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﻤﻦ وﺻﻒ ﺣﺎﻠﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ ﻘﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل
اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ﻫﻮ ٔاﺣﺪ ٔاﻋﻼم ورواد اﻠﻔﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻔﺎﺿﻞ ﺑﻦ
ﻋﺎﺸﻮر (12)،اﻠﺬي ﻘ ٔﺮا ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺻﺪﻤﺔ اﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻼد
ٔ
اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ،ورﻓﺾ ﺸﻴﺌﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة وﻋﺪﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻘﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻪ ﺑﺎن اﻠﻣ ٔﺮاة ﻫﻲ
ٔ
اﻠﻣﺮﺑﻴﺔ ٔ
ﻠﻼﺠﻴﺎل واﻠﺤﺎﻓﻈﺔ ﻠﺘﺮاث ﺸﻌﺒﻪ وﺑﺎن اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﺮم
اﻠﻣ ٔﺮاة إﻧﻣﺎ ﻳﺤﻗﺮ ﻧﻔﺳﻪ .وﻘﺪ اﻤﺘﺪ ﻧﺷﺎط ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ إﻠﻰ ﺧﺎرج ﺗﻮﻧﺲ
ً
ﻤﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﺒﺮ ًزا ﻋﻄﺎءﻫﺎ
ﻠﻨﺷﺮ ٔاﻓﻛﺎرﻩ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ،
ً
ﺠﻬﻮدا ﻤﺷﻛﻮرة ﻓﻲ اﻠﺪﻋﻮة إﻠﻰ اﻹﺻﻼح
ﻓﻲ ﺧﺪﻤﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺬل
)( 13
واﻠﺘﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

اﻠﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻃﻴﻟﺔ اﻠﻨﺼﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ ﺑﺮز ﻘﺎدة وﻤﺼﻟﺤﻮن
وﻤﺜﻗﻔﻮن ٔارادوا اﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ،وﺧﺺ اﻠﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ
اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ) (14ﻘﻀﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ "روح اﻠﺘﺤﺮر ﻓﻲ اﻠﻗ ٓﺮان "
ﺑﻔﺼﻞ ﻜﺎﻤﻞ وﻘﺪ ﺗﻀﻣﻦ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﻦ ٔاﻻﻓﻛﺎر اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ راﺋﺟﺔ
وﻘﺘﻬﺎ ،ﻻﺴﻴﻣﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻣﺘﻌﻟﻗﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﻣﺳﻟﻣﺔ ،وﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻠﺒﺪع
واﻠﺘﻣﺳﻚ ﺑﺎﻠﻛـﺘﺎب واﻠﺳﻨﺔ .ووﻘﻒ وﻘﻔﺔ راﺋﻌﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻠﺤﺟﺎب
واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ واﻠﻌﻣﻞ ﻠﻟﻣ ٔﺮاة ،وﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﻗﺪﻤﻴﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﺷﺎﻜﻞ واﻠﻀﻐﻮط اﻠﺘﻲ
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻛﺒﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .وﻘﺪﻤﺖ ٔاﻓﻛﺎرﻩ وﻜـﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
ٔ
ً
ً
إﻠﺤﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻠﻔﻛﺮ واﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ
ﺣﻟﻮﻻ ﻠﻟﻣﺳﺎﻠﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ٔاﻻ ﻜـﺜﺮ
اﻹﺴﻼﻤﻲ وﻫﻲ ﻘﻀﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ،وﺸﻦ ﺛﻮرة ﺣﻗﻴﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﻏﻼة اﻠﺘﻌﺼﺐ
اﻠﺪﻳﻨﻲ ،وﺣﻣﻟﻬﻢ اﻠﻗﺳﻂ اﻠﻮاﻓﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺳﺌﻮﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻧﻛﻣﺎش
)( 15
وﺗﻮﻘﻒ اﻻﺠﺘﻬﺎد وﺑﺮوز اﻠﺘﻌﺼﺐ اﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺘﺤﺟﺮ اﻠﻔﻛﺮي.
واﻧﺒﺮت اﻠﻨﺨﺒﺔ اﻠﻣﺜﻗﻔﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ٓاراﺋﻬﺎ ﺑﺎﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ واﻠﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ
اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻨﺎﺑﺮ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻠﺷﻴﺦ اﺑﻦ ﺿﻴﺎف ﻤﻦ ٔاﺑﺮز اﻠﻣﺼﻟﺤﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ
داﻓﻌﻮا ﻋﻦ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺣﻗﻮﻘﻬﺎ ،ﻓﻗﺪ ﻜـﺘﺐ ﻜ ً
ـﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ اﻠﻣ ٔﺮاة ﺑﻌﻨﻮان "رﺴﺎﻠﺔ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻣ ٔﺮاة " رد ﻓﻴﻪ ﻋﻣﺎ ﻧﺷﺮ ﻤﻦ ﻤﻐﺎﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺸﺎن اﻠﻣ ٔﺮاة
واﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﻮﻠﻲ اﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺣﻗﻮﻘﻬﺎ ،ﻤﻦ ﺧﻼل ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
وﻤﺤﺎﺿﺮاﺗﻪ وﻳﻗﻮل "ﻫﻦ ﻳﺟﻬﻟﻦ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ واﻠﻗﺮاءة واﻠﻣﻌﻟﻮم ٔان اﻠﺟﻬﻞ
ﻳﺪﻓﻌﻬﻦ ﻧﺤﻮ اﻠﺮذﻳﻟﺔ واﻠﻌﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪﻫﻦ ﻋﻨﻬﺎ" .ﻜﻣﺎ ﻧﺎدي اﻠﺷﻴﺦ ﺴﺎﻠﻢ
ﺑﻮﺣﺎﺠﺐ ) (16ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﻟﻴﻢ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ،وﻠﻗﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت
ٔ
ﻤﻦ ﺸﻴﻮخ ﺠﺎﻤﻊ اﻠﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻠﻣﻌﻣﻮر ﺑﻌﺾ اﻠﺘﺎﻳﻴﺪ ﺣﻴﻨ ًﺎ ،واﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ٔا ً
)(17
ﺣﻴﺎﻧﺎ ٔاﺧﺮى.

إن اﻠﺟﺪل ﻜﺎن ً
ﺣﺎدا ﻓﻲ ﻋﺷﺮﻳﻨﻴﺎت اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﺧﺮوج
اﻠﻣ ٔﺮاة إﻠﻰ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔاو اﻠﺳﻔﻮر واﻠﺤﺟﺎب ﺑﻴﻦ ٔاﻧﺼﺎر اﻠﺳﻔﻮر وﺧﺎﺻﺔ
ﻤﻦ اﻻﺸﺘﺮاﻜﻴﻴﻦ اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﻴﻦ ،ورﺠﺎل اﻠﺤﺰب اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻠﻨﺨﺒﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،واﺛﺎرت اﻠﺟﺪل ا ﻜـﺜﺮ اﻠﺳﻴﺪة "ﻤﻨﻮﺑﻴﺔ ) (18اﻠﻮرﺗﺎﻧﻲ" اﻠﻣ ٔﺮاة
اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ اﻠﻣﺳﻟﻣﺔ ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻣﻮﺿﻮع ﻳﻮم  ١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١٩٢٤ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺒﺮ
اﻠﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ "اﻠﺘﺮﻘﻲ" اﻠﺘﻲ ﻳﻨﺷﻄﻬﺎ اﻻﺸﺘﺮاﻜﻴﻮن وﻜﺎن ﻋﻨﻮان اﻠﻨﺪوة
"ﻤﻊ ٔاو ﺿﺪ اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻨﺳﻮﻳﺔ" وﻘﺪ ﺗﺪﺧﻟﺖ اﻠﺳﻴﺪة اﻠﻮرﺗﺎﻧﻲ ﻤﻛﺷﻮﻓﺔ
اﻠﻮﺠﻪ وﻃﺎﻠﺒﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻤﻦ اﻠﺤﺟﺎب ٔواﻧﻬﺖ ﻜﻟﻣﺘﻬﺎ ﻧﺎﻘﺪة
ً
اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎ ﺗﺳﻌﺪون ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ" :ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺤﻗﻖ ٔاﻻﺗﺮاك ﻧﺼﺮا
وﺗﻗﻴﻣﻮن ٔاﻻﻓﺮاح ﻓﻣﻦ ٔاﻻﺠﺪر ٔان ﺗﻗﺘﺪوا ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ذﻠﻚ" وﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺤﺎدﺛﺔ
اﻧﺪﻠﻌﺖ ﻤﻌﺮﻜﺔ اﻠﺳﻔﻮر اﻠﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻟﺖ إﻠﻰ ٔاواﺧﺮ ﻋﺎم  ،١٩٣٠ﺛﻢ ﺗﺟ ٔﺮات
اﻠﺳﻴﺪة ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻠﻣﻨﺷﺎري) (19اﻠﺘﺎﺑﻌﺔ ﻠﻟﺤﺰب اﻻﺸﺘﺮاﻜﻲ اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﺑﺎﻠﺤﺪﻳﺚ ﺴﺎﻓﺮة اﻠﻮﺠﻪ ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺒﺮ ﺠﻣﻌﻴﺔ "اﻠﺘﺮﻘﻲ" وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﻠﺔ
اﻠﻔﺘﺎة اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻠﻰ اﻠﺮﺛﺎء وﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﻩ ﺗﺘﻨﺎﻘﺾ ﻤﻊ ﻤﻗﺘﻀﻴﺎت
)( 20
اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ .
)( 21
ووﺻﻟﺖ ٔاﺻﺪاء ﻤﺷﺎرﻜﺔ ﻫﺪى ﺸﻌﺮاوي إﻠﻰ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺪول
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،وارﺴﻟﺖ ﻠﻬﺎ ﺑﺷﻴﺮة ﺑﻦ ﻤﺮاد ) (22ﺗﻬﻨﺌﻬﺎ ﺑﺎﻠﺤﺮﻜﺔ
اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ وﻤﺎ ٔاﻧﺟﺰﺗﻪ ﻤﻦ ﻤﺷﺎرﻜﺎت ﻓﻲ اﻠﻣﺆﺗﻣﺮات اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،وﻤﺎ
) (23
وﺻﻟﺖ إﻠﻴﻪ ﻤﻦ ﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﻟﻴﻢ اﻠﻣ ٔﺮاة واﻠﻣﻄﺎﻠﺒﺔ ﺑﺤﻗﻮﻘﻬﺎ.
واﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ٔان ﺗﻮﻧﺲ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ٔاواﺋﻞ اﻠﺪول اﻠﺘﻲ ﺗﻨﺎﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﺻﻼح ﺑﺷﻛﻞ داﺋﻢ ﺑﺳﺒﺐ ﻤﻮﻘﻌﻬﺎ اﻠﻮﺴﻄﻰ ﺑﻴﻦ اﻠﺷﺮق
واﻠﻐﺮب ،وﻜﺬﻠﻚ ﺑﻌﺪ ٔان ﺗﻢ إﻋﻼن "ﻋﻬﺪ ٔاﻻﻤﺎن" ﻓﻲ ٔا واﺋﻞ ١٨٥٧
واﻠﺬي ﻳﺘﻀﻣﻦ ﺣﻗﻮق اﻠﻣﻮاﻃﻨﺔ واﻠﺤﺮﻳﺎت ٔاﻻﺴﺎﺴﻴﺔ وﻇﻬﺮ ﻋﺪد ﻤﻦ
اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ ﺣﻗﻮق اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ واﻠﻌﻣﻞ .إﻻ ٔان
ٔ
ﻤﺼﺮ ﻜﺎﻧﺖ ٔاﻻﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﻛﻮﻳﻦ اﻠﺟﻣﻌﻴﺎت اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ وﺗﺎﺴﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻠﻨﺳﺎﺋﻲ اﻠﻣﺼﺮي ﻋﺎم  ١٩٢٣ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻤﺳﺘﻮى اﻠﻣ ٔﺮاة ٔاﻻدﺑﻲ
)( 24
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻠﻣﺷﺎرﻜﺔ اﻠﺮﺠﻞ ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ اﻠﺤﻗﻮق واﻠﻮاﺠﺒﺎت.
وﻳﻮﺠﺪ ﻘﺎﺴﻢ ﻤﺷﺘﺮك ﺑﻴﻦ رواد اﻹﺻﻼح اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻴﻦ وﻤﻨﻬﻢ ﺧﻴﺮ
اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ واﺑﻦ ﺿﻴﺎف وﺑﻴﻦ رواد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻤﺼﺮ وﻤﻨﻬﻢ
ﻘﺎﺴﻢ)ٔ (25اﻤﻴﻦ ورﻓﺎﻋﺔ اﻠﻄﻬﻄﺎوي) ،(26وﻳﻈﻬﺮ َ
ﺠﻟﻴﺎ ٔان ﻘﺎﺴﻢ ٔاﻤﻴﻦ ﻜﺎن
ٔ
َ
ﺗﻣﺎﻤﺎ ﻤﺜﻞ اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻴﻦ ﻋﻟﻲ ﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎن ﻤﺎ ﻳﻨﺎدون ﺑﻪ ﻠﻔﺎﺋﺪة
ٔ
ٔ
اﻠﻣ ٔﺮاة ﻜﺎن ﺻﻌﺐ اﻠﺘﺤﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﻢ او ﻓﻲ اﻠﻣﺪى اﻠﻗﺮﻳﺐ ،وان
ٓاراﺋﻬﻢ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺟﺮد ٓاﻤﺎل إﻠﻲ ٔاﻻﻓﻀﻞ وإﻧﺎرة اﻠﻄﺮﻳﻖ ٔ
ﻠﻼﺠﻴﺎل اﻠﻼﺣﻗﺔ
ﻠﻌﻟﻬﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﺠﺰء ﻤﻦ اﻠﻄﻣﻮﺣﺎت ،وﻫﺬا اﻠﻗﺎﺴﻢ اﻠﻣﺷﺘﺮك ﻳﺘﻣﺜﻞ ﻓﻲ
وﺣﺪة اﻠﻨﻈﺮة إﻠﻲ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﻣﺷﺮق ﻓﻲ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻐﺮﺑﻴﺔ وﻓﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ
ﺑﺎﻠﺨﺼﻮص وﻫﻲ اﻠﺒﻟﺪ اﻠﺬي زارﻩ ﻘﺎﺴﻢ ٔاﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮﻩ وﻋﺎﻳﻨﻮا ﻧﻗﺎط اﻠﻀﻌﻒ
واﻠﺘﻔﻮق ﻓﻲ ﻤﺟﺘﻣﻌﻪ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻴﻦ واﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ.
ٔ
وﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻜـﺘﺎب ﻘﺎﺴﻢ ٔاﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ "ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣﺮاة" ﺣﻔﻟﺖ
اﻠﺼﺤﻒ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ﻤﻨﺬ ﻤﻄﻟﻊ اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﺑﺟﺪل واﺴﻊ ﺑﻴﻦ ﻤﺆﻳﺪ
وﻤﻌﺎرض ﻠﻗﻀﺎﻳﺎ اﻠﻣ ٔﺮاة ،وﻧﺷﺮ اﻠﻣﺜﻗﻔﻮن اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻮن ٓاراﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺠﺮاﺋﺪ
وﻤﺟﻼت ﺗﻮﻧﺳﻴﺔ ﻤﺜﻞ "اﻠﺼﻮاب"" ،واﻠﺤﺎﺿﺮة" "واﻠﻌﺎﻠﻢ ٔاﻻدﺑﻲ" ،وﺑﺮز
ﻤﻦ اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻴﻦ ﺣﻮل اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ﺣﺳﻴﻦ ﺑﻦ اﻠﺨﻮﺠﺔ
ٔ
ورﺸﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﺼﻄﻔﻲ ،وﻋﻟﻲ راس ﻫﺆﻻء اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد) (27ورﻓﻴﻖ درﺑﺔ ﻓﻲ
اﻠﻨﻀﺎل ﻤﻦ ٔاﺠﻞ اﻠﺤﺮﻳﺔ ٔاﺑﻮ اﻠﻗﺎﺴﻢ اﻠﺷﺎﺑﻲ (28)،وﺣﺎول ﻤﺜﻗﻔﻮن وﻜـﺘﺎب
ٓاﺧﺮون ٔان ﻳﻛﻮﻧﻮا ﺣﻟﻗﺔ اﻠﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻠﻌﻟﻣﻴﻦ اﻠﺤﺪاد واﻠﺷﺎﺑﻲ
)(29
وﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ٔاﻓﻛﺎرﻫﻢ.
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٣١

ﻣﻘﺎﻻت

اﻠﻄﺎﻫﺮ ﺣﺪاد

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﻠﻌﻞ ﻜـﺘﺎب اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد "اﻤ ٔﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ"
َ
ﺗﺘﻮﻳﺟﺎ ﻠﻟﺟﺪال اﻠﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻠﺼﺎدر ﺴﻨﺔ  ١٩٣٠ﻜﺎن
واﻠﻣﺟﺪدﻳﻦ ،وﻳﻣﺜﻞ اﻠﺘﻄﻮر اﻠﻔﻛﺮي اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ووﻋﻴﻪ
ٔ
ﺑﻗﻀﻴﺔ اﻠﻣﺮاة ،وإن إﺻﻼﺣﻬﺎ ﺴﻴﺆدي إﻠﻲ إﺻﻼح ﻜﺎﻤﻞ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ (30).ﻠﻗﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ادرك اﻠﺤﺪاد ان ﺗﻗﺪم اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻗﺪم اﻠﻣﺮاة وﺗﺤﺮرﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻗﻴﻮد
وﻠﺬﻠﻚ دﻋﺎ إﻠﻲ ﺗﺤﺮرﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻗﻴﻮد ،ودﻋﺎ إﻠﻲ ﺿﺮورة ﺗﻌﻟﻴﻣﻬﺎ ﻤﻌﺒ َﺮا "إن
َ
ﺠﻣﻴﻌﺎ"ٔ .واﺛﺎرت ٔاﻓﻛﺎر اﻠﺤﺪاد ﺣﻔﻴﻈﺔ ﺗﻴﺎر ﻤﻦ
ﻧﻬﻀﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻫﻲ ﻧﻬﻀﺘﻨﺎ
اﻠﻔﻗﻬﺎء واﻠﻣﺷﺎﻳﺦ اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮون ﻤﺼﻟﺤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺴﺘﻣﺮار اﻠﺒﻨﻲ
اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳﺔ اﻠﻣﻮروﺛﺔ واﺴﺘﻗﺮارﻫﺎ ،وﺸﻦ ﻫﺬا اﻠﺘﻴﺎر اﻠﻣﺤﺎﻓﻆ اﻠﺤﺮب ﻋﻟﻲ
اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد وﺠﺮدﻩ ﻤﻦ ﺸﻬﺎدﺗﻪ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ واﺗﻬﻢ ﺑﺎﻠﻛـﻔﺮ واﻹﻠﺤﺎد
ٔ
واﻠﺰﻧﺪﻘﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺎﻠﻴﻒ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻛـﺘﺐ ﻠﻟﺮد ﻋﻟﻴﻪ وﻠﻌﻞ ٔاﺑﺮزﻫﺎ ﻫﻮ
ٔ
ﻜـﺘﺎب )اﻠﺤﺪاد ﻋﻟﻲ اﻤﺮاة اﻠﺤﺪاد( ) (31وﻜـﺘﺎب "ﺴﻴﻒ اﻠﺤﻖ ﻋﻟﻲ ﻤﻦ ﻻ
ٔ
ﻳﺮي اﻠﺤﻖ" ﻠﻌﻣﺮ ﺑﺮي اﻠﻣﺪﻧﻲ وﻜـﺘﺎب "روح اﻹﺴﻼم وﻧﻗﺪ اراء اﻠﻣﻟﺤﺪﻳﻦ
) (32
"ﻠﻣﺤﻣﺪ اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ".
ٔ
وﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد ٌﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ﺑﺘﻌﻟﻴﻢ اﻠﻣﺮاة وﺗﺜﻗﻴﻔﻬﺎ ﺛﻗﺎﻓﺔ
ﺸﺎﻤﻟﺔ وﻤﺘﻌﺪدة ،ﺣﺘﻰ ﺗﻛﻮن ٔا ًﻤﺎ ً
ﻘﺎدرة ﻋﻟﻲ ٔان ﺗﺮﺑﻲ ٔاﺑﻨﺎء ﺻﺎﻠﺤﻴﻦ
ً
ﻤﻨﺘﻗﺪا اﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻟﻗﺎﻫﺎ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ،
ﻠﻟﺤﻴﺎة واﻠﻮﻃﻦ ،وﻳﻀﻴﻒ
واﻠﻣﺒﺎدئ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﻮم ﻋﻟﻴﻬﺎ ،وﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﺎ ﻋﻟﻲ اﻠﺤﻴﺎء اﻠﻣﻔﺮط
َ
اﻠﺬي ﻳﺟﻌﻞ اﻠﻔﺘﺎة ﻘﺎﺻﺮة ﻘﺼﻮ َرا ﻳﺮاﻩ اﻠﺤﺪاد َ
ﻋﻈﻴﻣﺎ ﻤﻦ ٔاﺴﺒﺎب
ﺴﺒﺒﺎ
ﺧﻴﺒﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺴﻗﻮﻃﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ اﻠﻀﻌﻒ واﻠﻔﺳﺎد ،ﻜﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻠﻲ ٔان ﺗﺘﺼﻞ
اﻠﻔﺘﺎة ﺑﺎﻠﺤﻴﺎة ﻤﺒﺎﺸﺮا ﻤﺜﻞ اﻠﺮﺠﻞ ٔواﻻ ﺗﻛﻮن ﻋﺎﻠﺔ ﻋﻟﻴﻪ ،ﻓﺘﻛﻮن ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ
ﺴﻟﺒﻴﺔ ﻓﺘﻗﻀﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻤﻨﺰوﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺖ ﺠﺎﻤﺪة اﻠﻔﻛﺮ واﻠﺤﺮﻜﺔ .وﻳﺷﻴﺮ
اﻠﺤﺪاد إﻠﻲ ٔان ﻤﺎ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺮﺠﻞ ﻤﻦ ﺗﺨﻟﻒ ﻳﻛﻣﻦ ﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة
ﻠﺬﻠﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻠﺮﺠﻞ واﻠﻣ ٔﺮاة ﺑﻮاﺠﺒﺎﺗﻬﻣﺎ وﺣﻗﻮﻘﻬﻣﺎ ﻠﻴﺷﻔﻲ ﺠﺳﻢ
)(33
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻌﻟﻴﻞ ،وﻳﺒﻌﺚ ﻓﻴﻪ اﻠﺷﻌﻮر ﺑﺎﻠﻌﺰة واﻠﻛﺮاﻤﺔ واﻠﻣﺳﺆوﻠﻴﺔ.
ﻠﻗﺪ ﻘﺳﻢ اﻠﺤﺪاد ﻜـﺘﺎﺑﻪ إﻠﻲ ﻘﺳﻣﻴﻦ رﺋﻴﺳﻴﻴﻦ :اﻠﻗﺳﻢ ٔاﻻول ﺴﻣﺎﻩ
اﻠﺘﺷﺮﻳﻌﻲ وﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﺧﺼﺺ
اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻠﻮﺻﻒ ٔاﻻوﺿﺎع اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺷﻬﺎ اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮﻩ .ﻠﻗﺪ ٔادرك اﻠﺤﺪاد ٔان ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ اﻠﻣ ٔﺮاة واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻳﻗﺘﻀﻲ ﻤﻦ
ٔ
ﺑﻴﻦ ﻤﺎ ﻳﻗﺘﻀﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻠﻌﻗﻟﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺷﺎ ﻠﺪﻳﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﺪاد ﻠﻟﻌﻣﻞ ﻋﻟﻲ
ذﻠﻚ اﻠﺘﻐﻴﻴﺮ وﻠﻗﺒﻮﻠﻪ .وﻫﺬا ﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ إﻠﻲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ رؤﻳﺔ
ﺠﺪﻳﺪة ﻠﻣﺎ ﻳﺟﺐ ٔان ﻳﻛﻮن ﻋﻟﻴﻪ وﺿﻊ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻠﻴﻛﻮن ٔاﻜـﺜﺮ وﻓﺎء ﻠﻟﻗﻴﻢ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﺜﺎﺑﺘﺔ واﻧﺳﺟﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻗﺎﺻﺪ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ .

ﻠﻗﺪ ﻧﺎﺿﻞ اﻠﺤﺪاد ﻋﻟﻲ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺠﺒﻬﺔ ،وذﻠﻚ ٔﻻﻧﻪ ٔاﻻدﻳﺐ
واﻠﺷﺎﻋﺮ واﻠﻨﻗﺎﺑﻲ واﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ورﺠﻞ اﻹﺻﻼحٔ ،واﻫﻢ ﻤﻦ ﻜﻞ ذﻠﻚ ﻓﻬﻮ
ﻧﺼﻴﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة وﺴﻨﺪﻫﺎ ،ﻜﻣﺎ ٔاﻧﻪ اﻠﻌﺪو اﻠﻟﺪود ٔ
واﻻ ﻜﺒﺮ ﻠﻟﺮﺠﻌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺬق
ٔ
ٔ
َ
وﻘﺎﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ٔ
ﺑﺎﻻﻃﺮوﺣﺎت اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻟﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎى ﻋﻦ اي
اﻧﺘﻗﺎد ٓﻻراﺋﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ،وذﻠﻚ ٔﻻن اﻠﺤﻮار ﺣﻮل اﻠﻣﻗﺪس ﻠﻴﺲ َ
داﺋﻣﺎ
َ )(34
ﻤﺳﻣﻮﺣﺎ ﺑﻪ.
إن اﻠﺪارس ﻠﻟﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل
اﻠﻨﺼﻒ ٔاﻻول ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﻳﺳﺘﺷﻒ ٔان اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد ﻓﺟﺮ ﺑﺤﻖ
ﻘﻨﺒﻟﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ ٔاﺻﺪر ﻜـﺘﺎﺑﻪ "اﻤ ٔﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ"اﻠﺘﻲ ﺣﺮﻜﺖ
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻤﻦ ﺴﻨﺔ  ،١٩٣٠وﻃﺮﺣﺖ ﺗﻮﺗﺮا ﻓﻲ
ﺸﻈﺎﻳﺎﻫﺎ ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻠﺘﻴﺎرات
ٔ
ٔ
ٔاﻻوﺴﺎط اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ ،وﻏﺪت ﻘﻀﻴﺔ اﻠﻣﺮاة ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ اﻻذﻫﺎن ﻠﻛﻨﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ
ٔ
ﺗﺘﺎرﺠﺢ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻨﺎﺻﺮة واﻠﺮﻓﺾ وﻜﺎﻧﺖ ٔاﺻﻮات ﺠﺒﻬﺔ اﻠﺮﻓﺾ ﺗﺒﺪو ٔاﻻﻋﻟﻰ
ﻻن دﻋﺎة اﻹﺻﻼح ﻤﻦ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﻴﻦ واﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ ﻜﺎﻧﺖ ٔاﻤﺎﻤﻬﻢ ٔاوﻠﻮﻳﺎت
ٔاﺧﺮي ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺗﺘﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ﻘﺒﻞ ﻤﻮاﺠﻬﺔ اﻠﺨﺼﻮم
اﻠﺮاﻓﻀﻴﻦ ﻹﺻﻼح ٔاوﺿﺎع اﻠﻣ ٔﺮاة ٔاو اﻹﺻﻼﺣﺎت ٔاﻻﺧﺮى.
وﻜﺎن ٔاﻤﺎم اﻠﺤﺰب اﻠﺤﺮ اﻠﺪﺴﺘﻮري اﻠﺬي ﺑﺮز ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم ١٩٣٤
ﻘﻀﺎﻳﺎ ٔاﺧﺮي ﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ٔواوﻠﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻤﻦ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر .ﻠﻗﺪ ﻜﺎن
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻠﺤﺎﺴﻣﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺮق اﻠﻄﺮق
ﻳﻟﺘﻣﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﺨﻼص ﻤﻦ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ،وﻜﺎﻧﺖ ٔا َ
ﻳﻀﺎ اﻠﺤ ﺮﻜﺔ اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻤﻨﺎﻓﺬ ﺗﺒﺮز ﺑﻬﺎ وﺠﻮدﻫﺎ وﺗﺘﺳﻟﻞ ﻋﺒﺮﻫﺎ إﻠﻲ اﻠﻣﻄﺎﻠﺒﺔ ﺑﺤﻗﻮﻘﻬﺎ،
وﻳﺒﺪو ٔان اﻠﻣﻄﺎﻠﺒﺔ ﺑﺎﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻠﺤﺮﻳﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻘﻨﺎﻋﺔ
ٔ
) (35
ﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎن اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ٔان ﺗﻈﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻟﻲ ٔاﻻﺴﻄﻮرة.
ﻓﻲ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ إن ﻏﺎﻳﺔ اﻠﺤﺪاد ﻓﻲ اﻠﻣﺟﻣﻞ ﻫﻲ اﻠﻨﻬﻮض ﺑﻗﻮﻤﻪ
وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻤﻦ اﻠﺨﺮاﻓﺎت ورﻓﻊ ﻤﺳﺘﻮي ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ إﻠﻲ درﺠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ
واﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻼﺋـﻗﺔ ﺑﺎﻠﻌﺼﺮ اﻠﺬي ﻳﻌﻴﺷﻮن ﻓﻴﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻠﻐﺎﻳﺔ .
وﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻣ ٔﺮاة ٔاﻜﺪ اﻠﺤﺪاد ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ﻋﻟﻲ ﻋﺪم وﺠﻮد ﻓﻮارق ﺑﻴﻦ
اﻠﺟﻨﺳﻴﻦ إذ ﻠﻴﺲ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻗﻮل ٔان ﺗﺳﻗﻂ اﻠﻣ ٔﺮاة وﻳﺮﺗﻔﻊ اﻠﺮﺠﻞ ،واﻠﺤﺪاد
ٔ
ﻳﺟﺪ ﻤﺎ ﻳﺳﻮغ ﻫﺬا اﻠﺘﺎﻜﻴﺪ ﻓﻲ اﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻠﺮﺠﻞ
واﻠﻣ ٔﺮاة ﺴﻮاء ﻓﻲ ٔاﺣﻛﺎﻤﻬﺎ وﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻗﺮرﺗﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻗﺮر ﻠﻬﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻠﺤﻗﻮق
اﻠﻣﺪﻧﻴﺔ ﻜﻣﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ اﻠﻮاﺠﺒﺎت وﺗﺳﻮي ﺑﻴﻨﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﻗﻮﺑﺎت.
وﻋﺎﻠﺞ اﻠﺤﺪاد وﺿﻌﻴﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻫﺘﻢ ﺑﺘﺜﻗﻴﻒ
اﻠﻣ ٔﺮاة وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻠﺘﺆدي دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ واﻠﻨﻬﻮض ﺑﻪ ،ﻜﻣﺎ ﻜﺷﻒ
ﻋﻦ اﻠﻮﻫﻢ اﻠﺬي ٔاﺻﺎب اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﺣﻴﻦ ﻘﻀﻲ ﻋﻟﻲ اﻠﻣ ٔﺮاة ﺑﺎﻠﺟﻬﺎﻠﺔ ﻠﺘﻛﻮن
ﻤﻌﺰوﻠﺔ ﻋﻦ اﻠﻌﺎﻠﻢ وﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ .وﻧﺎدي ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة
ﻤﻦ ٔاﻻﻏﻼل اﻠﺘﻲ ﺸﺎء ﻠﻬﺎ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ٔان ﺗﺮﺴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﺗﻛﻮن َ
ﻋﻮﻧﺎ ﻠﻟﺮﺠﻞ
ٔ
َ
ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻜـﺘﻪ ،ﻻ ً
وداﻓﻌﺎ ﻠﻟﺘﻗﺪم ﻻ ﻠﻟﺘﺪﻫﻮر اﻠﺘﻲ ﻧﺷﺎت ﻋﻟﻴﻪ
ﺣﻣﻼ ﻋﻟﻴﻪ،
واﻧﻐﻣﺳﺖ ﻓﻴﻪ.
ٔ
ُ
ُ
وﻫﻛﺬا ﻓﻗﺪ اﻜـﺘﺷﻔﺖ اﻠﻔﺘﺎة اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ،ﺴﺒﻼ ﺠﺪﻳﺪة ﻠﺘﺎﻜﻴﺪ
اﻠﺤﻴﺰ اﻠﻌﻣﻮﻤﻲٔ .
ﺣﻀﻮرﻫﺎ واﺣﺘﻼل ﻤﻛﺎن ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ّ
وﺑﺪات اﻠﺘﻨﻈﻴﻣﺎت
ٔ
اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ ﺸﻴﯫ ﻓﺷﻴﯫ ّ
ﺗﺤﺘﻞ ﻤﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺰاب
ٔ
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻠﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺖ ُﺗﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وﺗﺰداد ﺗﺟﺬ ًرا .ﻓﻼول ﻤﺮة ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻧﺲ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻧﺘﻈﻣﺖ اﻠﻨﺳﺎء ﻓﻲ ﺻﻟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻦ ،وﺑﺬﻠﻚ ﻳﻛﻮن اﻹﻃﺎر اﻠﺟﻣﻌﻴﺎﺗﻲ ﻘﺪ ٔاﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﺖ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻠﻔﺘﺎة
اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٢

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ
ٔ
) ( 1ﺠﻼل ﻳﺤﻴــﻰ :اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻠﺤﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ اﻻوﻠﻰ ،
اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ  ، ١٩٨٢ﺻـ ص . ١٥- ١٣
ٔ
) ( 2ﺸﻮﻘﻲ اﻠﺟﻢ  :ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ، ١٩٩٨ ،ﺻـ . ٢٨٢
) ( 3ﻧﻗﻮﻻ زﻳﺎدة  :اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺋﺔ ﺴﻨﺔ ﺑﺒﻴﺮوت  ، ١٩٦٧ ،ﺻـ ١
) ( 4ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻛـﺘﺎﻧﻲ  :اﻠﺳﻟﻔﻴﺔ إﺸﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﻔﻬﻮم واﻠﻣﻣﺎرﺴﺔ  ،اﻠﻣﻐﺮب ، ١٩٨٩
ﺻـ ص. ٨٨- ٨٥
) ( 5ﻋﺜﻣﺎن اﺸﻗﺮا  :ﻓﻲ ﺴﻮﺴﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻣﻐﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ، ١٩٩٠
ﺻـ ص ١٤٨- ١٤٦
) ( 6ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر اﻠﺷﺎوي  :اﻠﺳﻟﻔﻴﺔ واﻠﻮﻃﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ،ط ١٩٨٦ ١ﺻـ ص ١٣١- ١٢٠
ٔ
) ( 7ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﺸﺎ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ  :اﺣﺪ رﻤﻮز اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻠﺒﻼد اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ  ،وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٨٢٠م
ٔ
ٔ
ﻘﺎم ﺑﺎﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت  ،وﻘﺎوم اﻠﺤﻛﻢ اﻻﺴﺘﺒﺪادي  ،وﻤﻦ اﻫﻢ ﻜـﺘﺒﺔ ) اﻘﻮم
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺎﻠﻚ ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﺣﻮال اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ ( وﺑﻪ ﺣﺼﻴﻟﺔ ﺗﺎﻤﻼﺗﻪ واﻓﻛﺎرﻩ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﻠﺘﻲ
ﺸﻣﻟﺖ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ واﻹدارة واﻻﻘﺘﺼﺎد وإﻧﺷﺎء اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻠﺼﺎدﻘﻴﺔ ،
ٔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ  ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﻜﺒﺮ رواد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ.
ٔ
)( 8اﻠﺪور اﻠﻗﺎﻳﺪ  :ﻤﻨﺎرات ﻋﻟﻰ ارض ﻘﺮﻃﺎج  ،ﻤﻨﺎرت اﻠﻔﺟﺮ  ،ﺗﻮﻧﺳﻴﺎت ﻋﻟﻲ درب
اﻠﻨﻀﺎل ،ﺗﻮﻧﺲ  ،٢٠٠٧ ،ﺻـ ١٨
ٔ
) ( 9ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﺸﺎ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ اﻧﻈﺮ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺘﺎﻠﻲ :
ٔ
ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ  :اﻘﻮم اﻠﻣﺳﺎﻠﻚ ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ ـ دراﺴﺔ ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻤﻨﺼﻒ
اﻠﺷﺘﻮﻧﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ . ١٩٧٢ ،
ٔ
) ( 10ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ  :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٩٠٠- ١٨٥١وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﻫﻢ اﻠﻣﺜﻗﻔﻴﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻴﻦ
ٔ
وزﻋﻣﺎء اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ  ،وﻜﺎن ﺗﻴﺎرﻩ ﻤﻦ اﺑﺮز اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺪاﻋﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﻴﻗﻈﺔ
ٔ
واﻠﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ  ،ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ اﻧﻈﺮ اﻠﻣﺮﺠﻊ
ٔ
اﻠﺘﺎﻠﻲ :ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎدق ﺑﺳﻴﺲ  ،ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻨﻮﺴﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ واﺛﺎرﻩ  ،ﺗﻮﻧﺲ . ١٩٧٦ ،
ٔ
)  ( 11ﻤﺎري ﻧﺎﺻﻴﻒ اﻠﺪﺑﺲ  :اﻠﻣﺮا ة اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﻘﺮن ﻤﻦ اﻠﺮﻳﺎدة  ،ﺑﻴﺮوت ، ٢٠٠٦ ،
ﺻـ ٤١
ﻋﺎﺸﻮر
 :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٩٠٩وﺗﻌﻬﺪﻩ واﻠﺪﻩ ﺑﺎﻠﺮﻋﺎﻳﺔ واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ وﻜﺎن
) ( 12ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻔﺎﺿﻞ ﺑﻦ
ً
ﻋﺎﻠﻣﺎ ﻜﺒﻴﺮًا ﻤﻦ رواد اﻹﺻﻼح واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ  ،وﺸﺎرك ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ
ٔ ٔ
ﺣﺮﻜﺔ اﻹﺻﻼح اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ  ،وﺗﻮﻠﻲ رﯪﺴﺔ اﻠﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﺨﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ  ،واﻧﺷﺎ ﺑﻬﺎ
ٔ ٔ
ﺣﻟﻗﺎت ﻤﻦ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ  ،ﻜﻣﺎ اﻧﺷﺎ ﻤﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﺎﻠﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﺨﻟﺪوﻧﻴﺔ  ،وﻜﺎﻧﺖ ﻠﻪ
ﻤﺤﺎﺿﺮات ﻤﺘﺼﻟﻪ ﺑﻬﺎ  ،وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم . ١٩٧٠
ٔ
) ( 13ﻤﺤﻣﺪ رﺠﺐ اﻠﺒﻴﻮﻤﻲ  :اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺮ اﻋﻼﻤﻬﺎ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  ،دار اﻠﻌﻟﻢ
دﻤﺷﻖ  ، ١٩٩٩ ،ﺻ ـ ص٦٦- ٥٦
) ( 14ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ  :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٨٧٦ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺗﻟﻗﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣﻪ ﺑﺟﺎﻤﻊ اﻠﺰﻳﺘﻮن ،
ٔ
اﺴﺲ ﺠﺮﻳﺪة ﺴﺒﻴﻞ اﻠﺮﺸﺎد وﺴﺎﻓﺮ إﻠﻰ ﻤﺼﺮ واﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﻩ ورﺸﻴﺪ
ٔ
رﺿﺎ  ،وﺗﺎﺛﺮ ﺑﺪﻋﻮﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻠﺪﻳﻨﻲ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ وﻜﺎﻧﺖ ﻠﻪ ﻤﻮاﻘﻒ راﺋﺪة ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻘﻀﻴﺔ اﻠﻣﺮاة اﻠﺘﻲ اﺧﺬت ﺣﻴﺰًا ﻤﻬﻣﺎ ًﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺴﺟﻟﻬﺎ ﻠﻪ اﻠﺘﺎرﻳﺦ  ،واﺴﺲ ﻤﻊ رﻓﺎﻘﻪ
ٔ
اﻠﺤﺰب اﻠﺤﺮ اﻠﺪﺴﺘﻮري وداﻓﻊ ﻋﻦ اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ إﻠﻰ ان ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم . ١٩٤٤
ٔ
ٔ
ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ اﻧﻈﺮ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺘﺎﻠﻲ اﻧﻮر اﻠﺟﻨﺪي :
ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ راﺋﺪ اﻠﺤﺮﻳﺔ واﻠﻨﻬﻀﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺑﺒﻴﺮوت . ١٩٨٤ ،
) ( 15ﺣﻣﺎدي اﻠﺳﺎﺣﻟﻲ  :ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ ) ﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻠﺘﻔﻛﻴﺮ اﻹﺴﻼﻤﻲ
واﻠﻔﻟﺳﻔﺔ  ،اﻠﻄﺒﻌﺔ رﻘﻢ  ، ١دار اﻠﻨﺷﺮ اﻠﻐﺮﺑﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ﺑﺒﻴﺮوت ، ١٩٩٩ ،
ﺻـ ص. ٨٤- ٣٤
) ( 16ﺴﺎﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻣﺮﺑﻮﺣﺎﺠﺐ  :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٨٢٨ﺑﻗﺮﻳﺔ ﺑﻨﺒﻟﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ  ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺸﻴﺦ
اﻹﺴﻼم اﻠﻣﺎﻠﻛﻲ  ،ﺗﺨﺮج ﻤﻦ ﺠﺎﻤﻊ اﻠﺰﻳﺘﻮﻧﺔ وﻘﺎم ﺑﺎﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻪ  ،وﺗﺨﺮج ﻋﻟﻰ
ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻟﻣﺎء اﻠﺪﻳﻦ  ،وﻜﺎن ﻤﺳﺎﻋﺪ اﻠﻮزﻳﺮ ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﻮﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻜـﺘﺎب "
ٔ
اﻘﻮم اﻠﻣﺳﺎﻠﻚ "  ،وﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ اﻠﺤﺮﻜﺎت  ،اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ٔ
ٔ
وﻧﺎدي ﺑﺎﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻠﺘﺟﺪﻳﺪ واﻫﻣﻴﺔ ﺗﻌﻟﻴﻢ اﻠﻣﺮاة واﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ.
ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ ﺴﺎﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ ﺑﻮ ﺣﺎﺠﺐ ﻤﻦ ﺧﻼل
اﻧﺘﺮﻧﺖ www.almoajam.org
ٔ
) ( 17اﻠﺪو اﻠﻗﺎﻳﺪ  :ﻤﻨﺎرات ﻋﻟﻲ ارض ﻘﺮﻃﺎج،ﻤﻨﺎرات اﻠﻔﺟﺮ ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ﺻـ ص - ١٨
.١٩
)  ( 18ﻤﻨﻮﺑﻴﺔ اﻠﻮرﺗﺎﻧﻲ  :ﻤﻮﻇﻔﻪ ﺗﻮﻧﺳﻴﺔ ﻤﺳﻟﻣﺔ  ،ﻧﺰﻋﺖ اﻠﺤﺟﺎب ﻋﻦ وﺠﻬﻬﺎ وﻜﺎﻧﺖ
ٔ
ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﻜـﺜﺮ ﺑﻼد اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻳﻟﺘﺰم ﻧﺳﺎؤﻫﺎ ﺑﺤﺟﺎب اﻠﻮﺠﻪ اﻠﺷﺮﻋﻲ،
ٔ
ﻠﻴﺳﺘﺮن وﺠﻮﻫﻬﻦ ﻋﻦ اﻻﺠﺎﻧﺐ .

ٔ
ٔ ٔ
) ( 19ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻠﻣﻨﺷﺎري  :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ اﻤﺮاة ﺗﻮﻧﺳﻴﺔ ﻤﺜﻗﻔﺔ ﻧﺪدت ﺑﺎﻠﺤﺟﺎب ﻤﻣﺎ اﺣﺪث رﺠﻪ
ً
ﺑﻴﻦ اﻠﺮﺠﺎل  ،وﺗﺤﺪث ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻠﻣﺤﺎﻤﻲ اﻠﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻘﻴﺒﻪ رﺋﻴﺲ ﺗﻮﻧﺲ ﺴﺎﺑﻗﺎ " إن
اﻠﻮﻘﺖ ﻠﻢ ﻳﺤﻦ ﻠﺮﻓﻊ اﻠﺤﺟﺎب " .
ٔ
ٔ
) ( 20ﻋﺒﺪ اﻠﺮازق اﻠﺤﻣﺎﻘﻲ  :اﻠﻣﺮاة ﻓﻲ ﻤﺷﺮوع اﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ  ،ﺗﻮﻧﺲ  ،ﻤﻮﻘﻊ اﻓﻛﺎر ،
ﻤﺟﻟﺔ ﻓﻛﺮﻳﺔ اﻠﻛـﺘﺮوﻧﻴﺔ www.@afkaronline.org :
) ( 21ﻫﺪى ﺸﻌﺮاوي  :وﻠﺪت ﻓﻲ  ٢٣ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٨٧٩وﻫﻲ اﺑﻨﺔ ﻤﺤﻣﺪ ﺴﻟﻄﺎن ﺑﺎﺸﺎ رﺋﻴﺲ
ٔ
اول ﻤﺟﻟﺲ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ وﺣﺎﻜﻢ اﻠﺼﻌﻴﺪ اﻠﻌﺎم وﻘﺎﺋﻣﻗﺎم اﻠﺨﺪﻳﻮي ﺴﻌﻴﺪ ﻓﻲ
اﻠﺜﻮرة اﻠﻌﺮاﺑﻴﺔ  ،وﺗﻌﻟﻣﺖ ﻫﺪى ﺸﻌﺮاوي اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﺘﺮﻜﻴﺔ واﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ  ،وﺑﻌﺪ
وﻓﺎة واﻠﺪﻫﺎ اﺗﺟﻬﺖ إﻠﻰ اﻠﻌﻣﻞ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ  ،وﻋﻣﻟﺖ ﻋﻟﻰ إﺣﻴﺎء اﻠﺟﻣﻌﻴﺎت
ٔ
اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ وﻜﺎن داﻓﻌﻬﺎ ﻫﻮ إﺣﺳﺎﺴﻬﺎ اﻠﻌﻣﻴﻖ ﺑﻌﺪم اﻠﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻻوﺿﺎع اﻠﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻠﻣﺮاة اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺴﺳﺖ ﺠﻣﻌﻴﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻠﻨﺳﺎﺋﻲ اﻠﻣﺼﺮي ﻋﺎم  ١٩٢٣وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم  ١٩٤٧ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت
ٔ
ٔ
ﻋﻦ ﻫﺪى ﺸﻌﺮاوي اﻧﻈﺮ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺘﺎﻠﻲ :ﻋﺼﺎم اﻠﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ  :راﻓﺖ ﻏﻨﻴﻣﻲ
اﻠﺷﻴﺦ ،ﻜـﺘﺎب ﺗﺬﻜﺎري  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ٢٠٠٦ ،ﺻ ـ ص ٢١٧- ٢٠٣
ٔ
) ( 22ﺑﺷﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻤﺮاد  :وﻠﺪت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم  ١٩١٣وﻧﺷﺎت وﺴﻂ ﻋﺎﺋﻟﺔ ﻋﺮﻳﻗﺔ ،
وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺤﺒﻬﺎ ﻠﻟﻌﻟﻢ واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ واﻠﺘﺮﺑﻴﺔ  ،واﻠﺪﻫﺎ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﺑﻦ ﻤﺮاد ﺸﻴﺦ
ٔ
اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،واﻠﺬي ﺣﺮص ﻋﻟﻰ ﺗﻌﻟﻴﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺖ ﻋﻟﻰ اﻳﺪي ﺸﻴﻮخ ﺠﺎﻤﻊ
ٔ
اﻠﺰﻳﺘﻮﻧﺔ  ،وﺣﺼﻟﺖ ﻋﻟﻰ ﺸﻬﺎدة اﻠﺘﺤﺼﻴﻞ  ،وﺑﺮزت إﻠﻰ ﺠﺎﻧﺐ اﺧﺘﻬﺎ ﻧﺟﻴﺒﺔ وﻋﺪد
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﻧﺳﺎء ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻻﻋﻣﺎل اﻠﺨﻴﺮﻳﺔ وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ اﻠﻨﺳﺎء اﻠﻼﺗﻲ اﺴﺳﻦ اول ﺠﻣﻌﻴﺔ
ﻧﺳﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻧﺳﻴﺔ ﻋﺎم . ١٩٣٦
) ( 23ﻠﻴﻟﻴﺎ اﻠﻌﺒﻴﺪي  :ﺠﺬور اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻨﺳﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ  ،ﺗﻮﻧﺲ  ، ١٩٨٧ ،ﺻـ . ٢٩
ٔ
ٔ
) ( 24ﺴﻣﻴﺮ ﺴﺮﺣﺎن  ،اﻧﻴﺲ ﻤﻨﺼﻮر  :اﻠﻣﺮاة ﻋﺒﺮ اﻠﻌﺼﻮر  ،دار اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺜﺎﻠﺚ ،ﺻـ. ٧٥
ٔ
ٔ
) ( 25ﻘﺎﺴﻢ اﻤﻴﻦ  :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٨٦٣ﺑﺒﻟﺪة ﻃﺮة ﺠﻨﻮﺑﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻫﻮ ﻤﻦ اﺻﻞ ﻜﺮدي،
ٔ
ٔ
ﺗﻟﻗﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻤﺪرﺴﺔ راس اﻠﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺴﻛﻨﺪرﻳﻪ ﺛﻢ ﺴﺎﻓﺮ إﻠﻲ ﻤﺼﺮ
وﺣﺼﻞ ﻋﻟﻲ اﻠﻟﻴﺳﺎﻧﺲ ﻋﺎم  ١٨٨١ﻤﻦ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻋﻣﻞ ﺑﺎﻠﻣﺤﺎﻤﺎة ﺛﻢ ﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ
إﻠﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ﻤﻮﻧﺒﻴﻟﻴﻴﻪ ،وﻜﺎن اﻠﻣﺘﺮﺠﻢ اﻠﺨﺎص ﻠﻺﻤﺎم ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻲ
ٔ
ً ٔ
ٔ
ﻤﻨﺎدﻳﺎ ﺑﺎن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻠﻨﺳﺎء ﻫﻮ اﺴﺎس ﻜﻞ ﺸﻲء
ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻫﻮ راﺋﺪ ﺣﺮﻜﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣﺮاة،
ٔ
وﺗﺆدي ﻹﻘﺎﻤﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي اﻠﺼﺎﻠﺢ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﺸﻬﺮ رﺠﺎل اﻹﺻﻼح ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﺼﺮ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﻤﻦ اﻫﻢ ﻜـﺘﺒﻪ اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن ،وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﻣﺮاة ،واﻠﻣﺮاة اﻠﺟﺪﻳﺪة.
ٔ
) ( 26رﻓﺎﻋﺔ اﻠﻄﻬﻄﺎوي  (١٨٧٣_١٨٠١) :ﺗﻮﻠﻲ اﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻻزﻫﺮ ﺛﻢ ﺴﺎﻓﺮ إﻠﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻌﻟﻴﻣﻴﺔ ﻠﺪراﺴﺔ اﻠﻌﻟﻮم اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ  ،واﺸﺘﻬﺮ ﺑﻣﻌﺎﻠﺟﺔ ﻘﻀﺎﻳﺎ ﻤﺟﺘﻣﻌﻪ وﻫﻮ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﺗﺐ وادﻳﺐ وداﻋﻴﺔ ﻠﻺﺻﻼح اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ واﺸﺘﻬﺮ ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻠﻣﺮاة وﺣﻗﻮﻘﻬﺎ
ٔ
وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻈﻟﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ  ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﺸﻬﺮ رﺠﺎل اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ٔ
اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﻜـﺘﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻜـﺘﺐ ﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬور اﻠﺪﻋﻮة اﻻوﻠﻲ ﻠﻣﺎ ﻳﺳﻣﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺮاة وﻫﻲ ) (١ﺗﻟﺨﻴﺺ اﻹﺑﺮﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﻟﺨﻴﺺ ﺑﺎرﻳﺰ ) (٢ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻ ﻠﺒﺎب اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ٔ
ٓ
ﻤﺒﺎﻫﺞ اﻻداب اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ ) (٣اﻠﻣﺮﺸﺪ اﻻﻤﻴﻦ ﻠﻟﺒﻨﺎت واﻠﺒﻨﻴﻦ .
َ
َ
) ( 27اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد :وﻠﺪ ﻋﺎم  ١٨٩٩ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻠﻌﺎﺻﻣﺔ،وﺗﻟﻗﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻓﻲ
اﻠﻛـﺘﺎﺗﻴﺐ ﺛﻢ اﻠﺘﺤﻖ ﺑﺟﺎﻤﻊ اﻠﺰﻳﺘﻮﻧﺔ وﺣﺼﻞ ﻋﻟﻲ ﺸﻬﺎدة اﻠﺘﻄﻮﻳﻊ  ،واﻧﺨﺮط ﻓﻲ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﺤﺰب اﻠﺪﺴﺘﻮري ،ﺛﻢ اﻠﺘﺤﻖ ﺑﻣﺪرﺴﺔ اﻠﺤﻗﻮق اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ وﻤﻦ اﻫﻢ اﻋﻣﺎﻠﻪ اﻻدﺑﻴﺔ
ٔ
إﺻﺪار ﻜـﺘﺎب " اﻠﻌﻣﺎل اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﻮن وﻇﻬﻮر اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻨﻗﺎﺑﻴﺔ" وإﺻﺪار ﻜـﺘﺎب " اﻤﺮاﺗﻨﺎ
ﻓﻲ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ"
ٔ
) ( 28اﺑﻮ اﻠﻗﺎﺴﻢ اﻠﺷﺎﺑﻰ :وﻠﺪ ﻋﺎم  ،١٩٣٤_١٩٠٩ﻓﻲ ﺑﻟﺪة اﻠﺷﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻮب ﺗﻮﻧﺲ،
ودﺧﻞ ﻤﺪرﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺛﻢ اﻠﺘﺤﻖ ﺑﻛﻟﻴﺔ اﻠﺤﻗﻮق اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ وﻧﺎل إﺠﺎزﺗﻬﺎ ﻋﺎم
ٔ
ٔ ٔ
 ،١٩٣٠وﻤﻦ اﻫﻢ اﺛﺎرﻩ دﻳﻮان" اﻏﺎﻧﻲ اﻠﺤﻴﺎة ،وﻘﺼﻴﺪة إرادة اﻠﺤﻴﺎة" وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم
ٔ
 ١٩٣٤ﻤﺘﺎﺛﺮا ﺑﺎﻠﻣﺮض اﻠﺬي ﻻﺣﻗﻪ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺑﻪ.
) ( 29ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﻤﻦ ﺸﺒﻛﺔ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖar.wikipedia.org \wikil :
ٔ
) ( 30اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد :اﻤﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ واﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ،ﺗﻗﺪﻳﻢ ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺎﻓﻆ دﻳﺎب،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،١٩٩٩ص ٥
) ( 31ﻃﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد:ﻤﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص. ٢٣ ،٢٢
) ( 32اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص ٥
) ( 33اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ص ص ٣١- ٣٠
) ( 34اﻠﻄﺎﻫﺮ اﻠﺤﺪاد  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص ص.٩- ٥
) ( 35ﻤﺎري ﻧﺎﺻﻴﻒ اﻠﺪﺑﺲ :ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص ص .٧٤- ٧٣
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٣٣

دراﺳﺎت

ﺗﻘﺪﻳــﻢ إﺷﻜﺎﻟﻲ
تعتبر كـتب الرحالت والجغرافيا من المصادر التاريخية التي تشكل
ٔ
مرجعيا ً
ً
مهما ،ومادة اساسية يستقي منها الباحث ،في الدراسات
إطا ًرا
ٔ
ً
اإلفريقية خاصة ،الكـثير من المعطيات المفيدة التي يمكن ان يؤسس
عليها فرضياته النظرية وبناءه التاريخي ،لرسم صورة عن تاريخ
العالقات التجارية بين بالد المغرب عامة وبالد السودان الغربي
والسيما في بداية العصر الحديث .ويعتبر كـتاب "وصف إفريقيا"
ٔ
ٔ
للحسن الوزان) (١من بين اهم هذه االصناف من الكـتب التي تفي
ٔ
بالغرض في هذا المجال .إنما ما هي االهمية التي تكـتسيها هذه
المصادر عموما؟ وما هي اإلشكاليات التي تطرحها على المستويين
المعرفي والمنهجي؟ وما هي القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب "وصف
ً
خصوصا ،وما مدى استفادتنا منه؟
إفريقيا"
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ  -ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻛﺘــﺐ اﻟــﺮﺣﻼت واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴــﺎ -واﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘــﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً وﻣﻨﻬﺠﻴﺎً

د.اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺎري
أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

aamari93@msn.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
الحس ـ ـ ــين عم ـ ـ ــاري ،العالق ـ ـ ــات التجاري ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين المغ ـ ـ ــرب
والســودان الغرب ــي ف ــي بداي ــة العص ــر الح ــديث م ــن خ ــالل
كـتــاب " وصــف إفريقيــا" -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد
التاسع سبتمبر .٢٠١٠ص .٤٠ – ٣٤
)(www.historicalkan.co.nr

ً
جوابا عن التساؤالت التي طرحناها من قبل ،يمكن القول إنه رغم
ٔ
ان المصادر المغربية عموما وكـتب الرحالت خصوصا كـتبت بذهنية
ٔ
مغربية ،فهي مع ذلك مصادر ال غنى عنها النها تكمل في الغالب
ٔ
المعلومات الواردة في التواريخ السودانية) ،(٢وتكمن اهميتها كذلك
ٔ ٔ
ٔ
في دحضها لبعض االطروحات او االفكار التي دافع عنها بشدة بعض
ٔ
الباحثين االجانب ،كظاهرة جلب الرقيق السود من بالد السودان
ٔ
ٔ
التي دافع عنها ابطبول) (٣وغيره ،وهي تكـتسي اهمية بالغة بحكم ما
تزخر به من معطيات قيمة ،وما تقدمه من عناصر على شكل إشارات
ٔ
ٔ
واوصاف وروايات يمكن للمؤرخ ان يعتمد عليها في بنائه لتاريخ
ٔ
المجتمعات) ،(٤كما انها تكشف عن كـثير من المعطيات المتعلقة
بموضوع هذه الدراسة بالذات ،حيث تمكننا من التعرف على معلومات
مهمة حول عبور الصحراء ،والطرق التجارية التي كانت تسلكها
ٔ
القوافل وما طرا عليها من تحول ترتبت عنه عواقب وخيمة بالنسبة
للمغرب).(٥
ٔ
لكن رغم االهمية التي تحظى بها هذه المصادر بالنسبة لتاريخ
العالقات التجارية بين المغرب وبالد السودان خالل الفترة موضوع
دراستنا ،فإن استغاللها يطرح إشكاليات معرفية ومنهجية ،فما هي
إذن هذه اإلشكاليات؟ من بين اإلشكاليات التي تطرحها بعض
المصادر المغربية والتي وقع حولها خالف بين الباحثين ،هناك:
ٔ
 مدى تحري مؤلفيها -اي الرحالة -الصدق والحقيقة في كـتاباتهم
ٔ
التاريخية؟ فالحسن الوزان الذي نعلم ان له إلماما بالمعطيات
ٔ
الجغرافية بحكم ما خلفه من اوصاف غنية ومحددة ،وقع مع ذلك
في هفوات جغرافية وتاريخية صارخة) ،(٦إذ يقدم معطيات غير
دقيقة حول النيجر وجني ومالي وحول بعض التواريخ ،باإلضافة
ٔ
إلى مؤشرات اخرى جعلت بعض الباحثين المتخصصين في غرب
إفريقيا -رايمون موني مثال -يبدي شكوكه بخصوص الرحلتين اللتين
قام بهما الوزان إلى السودان الغربي في مطلع القرن ١٦م ،مبررا
ٔ
ٔ
ذلك بان المعلومات التي اوردها حول المنطقة غامضة وال تقدم
ٔ
االنطباع بانه زارها فعال).(٧
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٣٤

دراﺳﺎت

أ  -ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎء

ٔ
كانت ندرة نقط الماء وبعد المسافات بينها من اخطر المشاكل
ٔ
التي كانت تواجهها القوافل التجارية اثناء عبورها الطويل والشاق
للصحراء ،لذلك كان مصير القوافل واستمرارها على قيد الحياة ومدى
ٔ
نجاحها او فشلها في رحالتها يتوقف على هذه المادة الحيوية) .(١٥وقد
ٔ
ذكر الوزان ،في هذا اإلطار ،ان الماء بصحراء صنهاجة ال يوجد إال على
ٔ
ٔ ٔ
مسافة سفر ستة ايام او سبعة  ،وفوق ذلك فهو مالح احيانا ،مما يفسر
هالك الناس عطشا في هذه الصحراء) .(١٦ولهذا وللتغلب على هذه
ٔ
العقبات فإنه ،عالوة على الجهود والخدمات التي كانت تبذل من اجل
ٔ
تجاوز االخطار التي كانت تواجهها القوافل التجارية وتدليل الصعاب
تسهيال لعملية العبور وتشجيعا للنشاط التجاري ،كانت تتخذ كذلك
ٔ
بعض اإلجراءات االخرى من لدن التجار المتوجهين نحو بالد
السودان ،ومنها إعداد الماء الذي يكـفي تلك الرحالت المحفوفة
ٔ
ٔ
بالعديد من الصعاب والمخاطر) .(١٧واشار الوزان إلى ان بعض اإلبل
ٔ
كان خاصا بحمل الماء ،وان مرافقي الرحالت والقوافل كانوا يقومون
ٓ
ٔ
ٔ
ايضا ،اثناء رحالتهم ،بتسوير االبار المعرضة لخطر الزوابع الرملية
وترميمها من الداخل بواسطة عظام اإلبل الهالكة ،ثم يغطونها
ٓ
بجلودها للمحافظة عليها .لكن مع ذلك فإن تلك االبار كانت تتعرض
ٔ
احيانا لعملية الردم مما كان يجعل حداة اإلبل يضطرون إلى قتل
إحداها ببقر بطنها لالغتراف مما تختزنه من ماء).(١٨
ب – إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ

ٔ
كانت اإلبل اهم وسيلة نقل متاحة لعبور الصحراء ،ولهذا كان
ٔ
ٔ
البد من اقتناء االعداد المطلوبة منها اثناء اإلعداد للقيام بتلك الرحالت
ز ٔ
ٔ
التجارية او غيرها .ويسجل الو ان ان توفير هذه الوسيلة من النقل
ٔ
كانت منوطة بالتجار ،وقدم لنا بهذه المناسبة فكرة عن بعض اثمنة
اإلبل التي كانت تعرض للبيع ،وكانت تختلف تبعا لمجموعة من
المقاييس ،مثل اللياقة البدنية ،ومجال استغاللها ،وما إلى ذلك .وفي
هذا الباب قدر ثمن الجمل الصحراوي بعشر دوكات ،في حين بيع
ٔ
ببضعة دنانير فقط اثناء رحلته إلى بالد السودان) .(١٩وكانت تيـگورارين
ٔ
ٔ
من بين اهم نقط تجمع القوافل" ،الن تجار بالد البربر ينتظرون تجار
ٔ
بالد السودان ،ثم يذهبون جميعا (٢٠)".اما الفترة الزمنية التي كانت
القوافل التجارية تقطع خاللها الصحراء من المغرب في اتجاه بالد
السودان تفاديا للزوابع الرملية والحرارة المفرطة فكان الفصل المناسب
لها هو فصل الشتاء ،وذلك النخفاض درجة الحرارة فيه ،وتجنب
الهالك من العطش).(٢١
ج – اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻣﻨﻲ

ٔ
تطرق الوزان كذلك للهاجس االمني الذي كان يمثل إحدى
ٔ
ٔ
المشاكل االساسية التي كانت تواجهها القوافل التجارية اثناء عبورها
ٔ
للصحراء ،السيما منها التي لم تكن تتوفر على "جوازات المرور" او
ٔ
ٔ ٔ
"تصريحات االمان" .ويشير في هذا الصدد إلى ان احد قصور مضغرة،
ٔ
على وادي زيز ،كان يقيم فيه "امير الدائرة ،وهو عربي ،وله فخذ من
ٔ ٔ
قبيلته ) (...ال يستطيع احد ان يخترق إقليمه دون إذنه الصريح ،فإذا
لقي هؤالء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا وجردوا التجار
ٔ
والرائدين (٢٢)".ويضيف ان سكان إقليم الخنـگ -على وادي زيز نفسه-
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ٔ
 مشكل الحصول على معطيات إحصائية بحكم ان المصادر
المغربية على غرار المصادر التقليدية بشكل عام لم تهتم بالرقم إال
ٔ
بكيفية عرضية ،ويرتبط هذا اإلشكال اساسا بطبيعة الكـتابات
التاريخية التقليدية والطرح المنهجي الذي تتبناه ،حيث تهتم
ٔ
ٔ
ٔ
باالحداث السياسية والعسكرية اكـثر ما تهتم باالرقام المتعلقة
ٔ
ٔ
باالنشطة االقتصادية او ما يعرف "بالتاريخ الكمي").(٨
ٔ
وإذا كانت هذه هي االهمية التي تكـتسيها المصادر المغربية -
السيما منها كـتب الرحالت -واإلشكاليات التي تطرحها بالنسبة
لموضوع هذه الدراسة على المستويين المعرفي والمنهجي ،فما هي
القيمة العلمية والمعرفية لكـتاب "وصف إفريقيا"؟ وما مدى استفادتنا
منه هنا؟
اﻟﻘﻴﻤــــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴــــﺔ ﻟﻜﺘــــﺎب "وﺻــــﻒ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
ٔ
إذا نحن تجاهلنا مثل هذه الشكوك التي اثيرت حول كـتاب
"وصف إفريقيا" ،فإنه يمكن القول إنه "يحتل مكانة خاصة بين كـتب
ٔ
الرحالت والجغرافيين" ،ليس فقط الن صاحبه – كما هو شائع -شاهد
ٔ
ٔ
ٔ
عيان لالحداث التي اوردها ،بل وايضا "لشمولية معلوماته التي
ٔ
جمعت بين التاريخ للحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية)،(٩
وكذلك "الذهنية المتفتحة التي كـتب بها" ،مما جعل بعض النقاد
ٔ
ٔ
ٔ
االوربيين يعتبرونه "كـتاليف عربي كـتب بتفكير اوربي").(١٠
لكل هذا ولغيره فإن كـتاب "وصف إفريقيا" يشكل ،بالنسبة
ٔ
لموضوعنا ،مصدرا اساسيا :فهو يجيب عن مجموعة من تساؤالتنا حول
عبور الصحراء توضيحا وتفسيرا .ويتحدث عن الطرق التي كانت تسلكها
القوافل التجارية .ويرسم لنا صورة كاملة عن تحول المسالك القفلية
ٔ
نحو المغرب االوسط وإفريقية وما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة
ٔ
على الواقع التجاري واالقتصادي للمغرب) .(١١كما انه يقدم لنا فكرة عن
ٔ
ارتباط بعض االنشطة االقتصادية المغربية بالتجارة الصحراوية ،وكيف
ٔ
ٔ
ان هذه االخيرة شكلت خالل القرن ١٦م المورد الرئيس لمداخيل
شيوخ القصور بالجنوب المغربي ،ليس فقط بسبب ما كانوا يحققونه
ٔ
ٔ
من ارباح تجارية ،وإنما ايضا بفضل "ضرائب المرور" التي كانوا
ٔ
يفرضونها على التجار مقابل حمايتهم عند المرور بمواطنهم او عند
ٔ
التوقف بها ،او تلك التي كانوا يفرضونها على ضرب السكة وعلى
ٔ
اليهود) ،(١٢هذا باإلضافة إلى كون هذا النشاط -اي التجارة
الصحراوية– شكل الميكانيزم المتحكم في العالقات بين مختلف
فﯫت ساكنة الجنوب الشرقي المغربي).(١٣
ٔ
وافادنا كـتاب "وصف إفريقيا" كذلك في تحديد بعض المفاهيم
ٔ
التي تهم موضوع هذه الدراسة الن الحسن الوزان يوضح بعضها،
كمفهوم "بالد السودان" الذي يعطينا فكرة عن تحديده الجغرافي
والبشري الذي يكـتنفه نوع من الغموض واالضطراب وانعدام الدقة،
ٔ
حيث يرى ان هذه البالد تقع على ضفتي النيجر وروافده ،إذ يقول:
"تمتد على ضفتي النيجر وروافده ،وتقع بين قفرين عظيمين يبتدئ
ٓ
ٔ
احدهما عند نوميديا وينتهي في هذه البالد ،واالخر يمتد إلى البحر
المحيط").(١٤
ٔ
وعلى العموم فإنه من خالل كـتاب "وصف إفريقيا" نستطيع ان
ٔ
نقف على جملة من االمور المرتبطة بالرحالت التجارية بين المغرب
ٔ
وبالد السودان الغربي ،سواء على المستويات اللوجستية ام على

ٔ
ٔ
المستويات التنظيمية واالمنية وبعض الجوانب االخرى ،ومن ذلك
مثال:
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ٔ
كانوا يخضعون لالعراب الذين "يسيطرون على الطريق المؤدية من
ٔ
)(٢٣
فاس إلى سجلماسة ،ويرغمون التجار على اداء مبلغ مالي مرتفع.
د  -ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺼﺤﺮاء

ﻫـ  -اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

لعبت المراكز التجارية ،التي امتدت على طول ٔواطراف المحاور
ٔ
التجارية العابرة للصحراء ،ادوارا مختلفة في العالقات التجارية التي
ٔ
جمعت بين المغرب وبالد السودان ،كاسواق تجارية استقطبت تجار
ٔ
شمال الصحراء وجنوبها وابرمت فيها صفقات تجارية مهمة)،(٣٥
ٔ
وكمحطات سمحت للقوافل التجارية بالتوقف من اجل االستراحة)،(٣٦
ٔ
والخضوع لتنظيم معين استعدادا لعبور الصحراء) ،(٣٧والنها كانت
ٔ
بمثابة صالت وصل بإمكان القوافل التجارية ان تتزود فيها بالمؤن
والمواد التجارية المختلفة وتعمل على إعادة توزيعها وترويجها) ،(٣٨كما
شكلت سوقا استهالكية للمواد التي يصدرها السودان الغربي)،(٣٩
ومن بين هذه المراكز:
* سجلماسة :التي كانت حسب الوزان "عبارة عن إقليم يمتد
على طول واد زيز ابتداء من الخنك ) (...ونزوال نحو الجنوب على
ٔ
مسافة مائة وعشرين ميال حتى تخوم صحراء ليبيا (٤٠)".اسسها بنو
ٔ
ٔ
ٔ
مدرار في اواسط القرن الثاني للهجرة ،غير ان ابن ابي محلي
ٔ
السجلماسي-على حد قول محمد حجي) -(٤١ذكر في تقييده انها من
ٔ
تاسيس العرب الفاتحين سنة ٤٠هـ ،ثم وسعها بنو مدرار ،واستولى
ٔ
ٔ
عليها بعد ذلك الفاطميون الذين ادرت عليهم امواال طائلة لكونها
شكلت مركزا تجاريا مهما في طريق القوافل التجارية المؤدي إلى بالد
السودان ،وبعد قيام دولة المرابطين في ٔاواسط القرن الخامس الهجري
ٔ
خضعت من جديد لنفوذ الحكم المغربي "وظلت عامرة ايام الموحدين
ٔ
والمرينيين" إلى ان تم تخريبها قبيل ظهور السعديين "فانتقلت
ٔ
ٔ
اهميتها إلى القصور المجاورة") ،(٤٢الن الوزان عندما زارها في بداية
القرن ١٦م وجدها خربة تماما).(٤٣
ٔ
ٔ
ومن اهم القواعد القفلية التي كان لها حضور فاعل وبالغ االهمية
في العالقات التجارية بين سوس وبالد السودان):(٤٤
* تكاوسـت :عرفت ازدهارا كبيرا ،حيث ٔاصبحت خالل القرن
ٔ
ٔ
١٦م اكبر مركز للمبادالت التجارية بين السودان واوربا ،كانت تنطلق
ٔ
منه القوافل التجارية وهي محملة بالحياك واقمشة صوفية من صنع
ٔ
ٔ
محلي ،كانت تجد إقباال في االسواق النيجرية) ،(٤٥الن هذه المدينة
كانت مركزا لصناعة النسيج ،حيث كانت تصنع فيها منسوجات صوفية
تصدر إلى والته وتنبكت ،ويقول الوزان في هذا الصدد" :يباع الصوف
ٔ
ٔ
فيها بابخس االثمان ،ويصنع منه الكـثير من قطع الثياب الصغيرة التي
يحملها تجار المدينة مرة في السنة إلى تنبكـتو ووالتة من بالد
ٔ ٔ
السودان (٤٦)".وشكلت تكاوست ايضا اكبر خزان تجاري وسوقا مهما
ٔ ٔ
للذهب والرقيق في المنطقة بكاملها ،ويشير الوزان إلى انه اقام بها
"لمدة ثالثة عشر يوما مع نائب الشريف ،لشراء إماء سود يقمن بخدمة
ٔ
)(٤٧
هذا االمير".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
بحكم االهمية التي كانت تكـتسيها طرق التجارة العابرة للصحراء
في العالقات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ،وكذا
التفاعل الحضاري الذي كان بينهما ،فإن المصادر المغربية -ومنها
كـتاب "وصف إفريقيا" -تقدم مادة وافرة ،إذا ما عززت ببحوث حديثة
ٔ
ٔ
مبنية على التنقيبات واالعمال االركيولوجية ،فإنها ستسمح بالكشف
عن حقائق مهمة تساعد على رسم الحالة العامة التي كانت عليها تلك
الطرق والتحوالت التي عرفتها في المكان والزمان).(٢٤
وفي هذا السياق ،ومع نهاية القرن ١٥م ،وعلى إثر سقوط
ٔ
سجلماسة في قبضة عرب معقل ،ووجود التجار االوربيين بوادي نون
ٔ
من اجل ممارسة النشاط التجاري على ساحل المغرب الجنوبي،
تحولت التجارة العابرة للصحراء من طريق سجلماسة ،الذي فقد
ٔ
اهميته ،إلى طريق درعة الشرقية) ،(٢٥إذ يشير الوزان ،في هذا اإلطار،
ٔ
إلى توافد تجار بالد السودان على هذه المنطقة من اجل استبدال
منتجاتهم وتعاطي سكان المنطقة للتجارة مع تلك البالد) .(٢٦ويضيف
ٔ ٔ
بان اهمية وادي نون )تكاوست( قد زادت بفضل العالقات التجارية
ٔ
مع اوربا .وربط االزدهار الذي عرفته تكاوست بالعالقات التجارية مع
ٔ
ٔ
ز ٔ
بالد السودان) .(٢٧ويؤكد الو ان ان تكاوست )وادي نون( اصبحت اكبر
ٔ
ٔ
مركز للمبادالت التجارية بين السودان واوربا ،و سوقا تجاريا مهما النها
ٔ
شكلت نقطة التوقف االولى بعد ودان خالل مرحلة العودة من بالد
ٔ
السودان .ويشير إلى ان تجارها كانوا يحملون قطعا من الثياب "مرة في
ٔ
السنة لبيعها إلى تنبكت ووالتة من بالد السودان" ،وانها شكلت سوقا
ٔ
مهما للرقيق إذ اقام بها ثالثة عشر يوما صحبة "نائب الشريف ،لشراء
ٔ
)(٢٨
إماء سود يقمن بخدمة هذا االمير".
ٔ
ورغم اهمية المحور الغربي في العالقات التجارية بين المغرب
وبالد السودان ،والتي استمدها من توفره على ظروف طبيعية وبشرية
ٔ ٔ
مالئمة ،فإنه لم يخل من صعوبات ومشاكل تمثل اهمها اساسا في
ٔ
تراجع تجارة القوافل الناجم عن انعدام االمن بفعل الخطر الذي شكله
ٔ
تحرك البرتغاليين على السواحل االطلسية -بين سنتاكروز ونهر
السنغال -وكذا تحركات عرب معقل بين سجلماسة والساحل
ٔ
ٔ
االطلسي ،إذ يشير الوزان إلى ان سكان المنطقة كانوا منقسمين إلى
ٓ
ثالث فرق يكاد القتال ال ينقطع بينها ،ويستعين كل فريق على االخر
ٔ
ٔ
ٔ
باالعراب الذين يناصرون هؤالء تارة واولئك اخرى بحسب ما يتلقون
ٔ
منهم من اموال).(٢٩
وبخصوص المحور ٔاالوسط المباشر :درعة-تغازى-تنبكت ،يرى
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الوزان انه اصبح يمر عبر منطقة درعة التي اصبحت تكـتسي اهمية
بالغة في العالقات التجارية التي جمعت بين المغرب وبالد السودان،
ٔ
حيث وجدت بها قصور محصنة ومستقلة ابرزها قصر بني صبيح.
ٔ
ويسجل الوزان ان هذه القصور كان يقيم فيها التجار الغرباء عن
ٔ
البالد) .(٣٠وليس من المستبعد انه وجد من بينهم تجار سودانيون مما
ٔ
ٔ
يؤكد هذه االهمية التي اصبحت درعة تحتلها في العالقات التجارية مع
السودان الغربي).(٣١
وفيما يتعلق بالمحور الشرقي :توات–گورارة-گـاو ،يرى المصدر
ٔ
نفسه ان قوافل فاس وتلمسان كانت ،مع بداية القرن ١٦م ،تلتحق،
وهي في طريقها نحو بالد السودان ،بفـگ ـيـگ ،وتنحدر مع وادي

زوسفانة ،ثم وادي الساورة المؤدي إلى بستان النخيل تسابيت ،وهي
ٔ
ملحقة غربية لتـگورارين او گـورارة).(٣٢وكان لتوات ،كنقطة انطـالق
للقوافل التجارية بالنسبة لهذا المحور ،امتياز كبير عن تافياللت بحكم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
موقعها المتقدم جنوبا .وقد اكد الوزان هذه االهمية حيث اشار إلى انها
ٔ
شكلت "مجمع القوافل الن تجار بالد البربر ينتظرون تجار بالد
ٔ
السودان ،ثم يذهبون جميعا (٣٣)".كما سجل ان سكان واحات توات
ٔ
ٔ
وگـورارة "اغنياء النهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى بالد
)(٣٤
السودان".
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ٔ
وتقاسمت مع تكاوست هذه االهمية بالجنوب المغربي،
ٔ
ٔ
محطات وقواعد تجارية اخرى لم تقل عنها مكانة واهمية ،نذكر منها:
* تدسـي :ارتبط بها وجود عدد مهم من تجار بالد البربر وبالد
السودان ،وكانت بها مزارع ومعاصر للسكر ،إذ يقول عنها الوزان:
ٔ
"تنبت فيها كميات من الحبوب وقصب السكر واشجار النيلة وفيها
ٔ
)(٤٨
اناس يتجرون مع بالد السودان".
* تيـوت :شكلت ،إلى جانب تدسي ،مدينة رئيسة بسهل
سوس) ،(٤٩كانت تستقبل التجار من مختلف الجهات ،كـفاس ومراكش
ٔ
وبالد النيجر .وذكر الوزان ان تجار بالد السودان كانوا يشترون منها
مادة السكر).(٥٠
ٔ
* إفـرن :تعتبر من المراكز التجارية المهمة التي اشتهرت بها ايضا
منطقة سوس .وتحدث الوزان عن غنى سكانها بفضل شرائهم
ٔ
ٔ
منسوجات كـتانية من البرتغاليين باگـادير ،واقمشة غير متقنة الصنع
لبيعها في والتة وتنبكت مضيفين إليها منتوجات نحاسية من صنعهم
المحلي).(٥١
* تـواتٔ :اصبحت توات منذ القرن ١٤م –بسبب تحول الطرق
التجارية العابرة للصحراء نحو الشرق وتدهور سجلماسة -نقطة انطالق
ٔ
القوافل التجارية نحو بالد السودان) ،(٥٢وذكر الوزان ان سكان هذه
ٔ
ٔ
المنطقة "اغنياء النهم اعتادوا الذهاب كـثيرا بسلعهم إلى بالد
ٔ
السودان (٥٣)".وشكلت تيـگورارين "مجمع القوافل ،الن تجار بالد
)(٥٤
البربر ينتظرون تجار بالد السودان ،ثم يذهبون جميعا".
* ودان  :تعتبر من المحطات الصحراوية المهمة التي كان لها
حضور وازن وفاعل في العالقات التجارية بين المغرب وبالد السودان.
ٔ
ويرى الوزان ان ثروتها ارتكزت على مخزونها من مادة الملح السيما منها
المستخرجة من إجيل) .(٥٥وإلى جانبها تشيت التي ربطتها عالقات
تجارية مع بالد السودان بفضل الرحالت التجارية التي كان سكانها
يقومون بها نحوها).(٥٦
ومن المراكز التجارية السودانية التي لعبت دورا مهما في
ٔ
العالقات التجارية بين المغرب وبالد السودان ،نذكر ايضا:
ٔ ٔ
* تنبكت :يرى الوزان انها اسست من قبل ملك عرف بمنسى
ٔ
سليمان في القرن ٧هـ١٣/م) ،(٥٧واصبحت محطة نهائية للقوافل
ٔ
القادمة من الشمال او الجنوب عن طريق النيجر ،فغدت بفضل ذلك
ٔ
ز ٔ
مركزا تجاريا ذاعت شهرته) .(٥٨وقد الحظ الو ان ان سكانها اغنياء
ٔ
مترفين السيما منهم االجانب المقيمين في البالد ،حتى إن الملك زوج
ٔ
اثنتين من بناته من اخوين تاجرين لغناهما).(٥٩
* كاغو/كاو :شكلت مع تنبكت محطة لتوقف القوافل التجارية
وهمزة وصل بين المغرب وبالد السودان) ،(٦٠كان سكانها -حسب
ٔ
الوزان -من التجار االغنياء ،يتجولون دائما بسلعهم في المدينة،
والتجار السود منهم يبادلون الذهب بالمواد المستوردة من بالد البربر
ٔ
واوربا).(٦١
فيما يخص اإلطار المنظم للتجارة مع بالد السودان ،فقد لعب
ٔ
التجار دورا بالغ االهمية ،إذ كانت القوافل الخاصة تلتحق إما بقافلة
ٔ
المخزن لعبور الصحراء) ،(٦٢او تنتظر تجار بالد الزنوج الذين كانوا
يتوافدون من مختلف جهات بالد السودان على كل من تيوت وتدسي
ٔ
واالقمشة الصوفية ،من ٔاجل العبور
وتكاوست لشراء سكر سوس
بشكل جماعي).(٦٣

ي  -اﻟﻤﻮاد واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

تنوعت صادرات المغرب نحو بالد السودان وشملت مواد محلية
ٔ
ٔ
واخرى صحراوية في مقدمتها الملح الذي شكل المادة االساس في هذه
ٔ
ٔ
المبادالت) (٦٨لندرته واهميته ،والنه مادة صحراوية لم تتوفر ال
ٔ
بالمغرب وال ببالد السودان) ،(٦٩والن التحكم في هذه المادة كان يعني
ٓ
بكل سهولة احتكار الذهب االتي من الجنوب .ويبرر الوزان هذه
ٔ
ٔ
االهمية التي اكـتساها الملح بإفريقيا السوداء -منذ ازمنة غابرة -وهذه
الحاجة الماسة التي جعلت شعوب المنطقة الغابوية تقوم بمقايضته
ٔ
بمعدن نفيس هو الذهب ،بقوله" :عندما ياكلون الخبز فإنهم يمسكون
بقطعة ملح في يدهم فيلحسونها مع كل مضغة حتى ال يستهلكوه
)(٧٠
بكـثرة".
وبخصوص المالحات تحدث الوزان عن مالحة تغازى الشهيرة
ٔ
وذكر ان بها مناجم للملح تشبه مقالع الرخام تستخرج منها هذه المادة
ٔ
من "حفر تحيط بها اكواخ عديدة يسكنها المستخدمون الستخراج هذا
ٔ
الملح ) (...ياتون مع القوافل ويقيمون هناك كمنجميين يستخرجون
ٔ
الملح ويحتفظون به حتى تاتي قافلة فتشتريه منهم .ومن هنا يحمل إلى
)(٧١
تمبكـتو التي يعوزها الملح كـثيرا".
ٔ
وشكلت التمور غذاء اساسيا لسكان المالحات المعروفة،
ٔ
والسيما منهم اهالي تغازى الذين "لم يكن لهم من قوت إال ما يحمل
ٔ
إليهم من تمور من سجلماسة ودرعة (٧٢)".كما ان جزءا من السكر
المغربي كان يصدر إلى السودان ،فمدينة تيوت مثال كان يقصدها
)(٧٣
"عدد من تجار فاس ومراكش وبالد النيجر لشراء السكر".
ٔ
كما ان جزءا كبيرا من اإلنتاج الحرفي المغربي -السيما منه
الفاسي -كان يصدر إلى بالد السودان التي اعتبرت سوقا تقليديا لتلك
ٔ
ٔ
الصادرات) ،(٧٤وكانت االقمشة في مقدمة هذه المنتجات رغم ان
صناعتها كانت منتشرة في بالد السودان ،إذ يشير الوزان ،في معرض
حديثه عن مدينة تنبكت ،إلى وجود "دكاكين كـثيرة للصناع والتجار"
ٔ
بها والسيما منها "دكاكين نساجي اقمشة القطن (٧٥)".لكن إنتاجها لم
ٔ
يكن يفي بالحاجيات المحلية) ،(٧٦االمر الذي استدعى استيراد مختلف
ٔ
انواع المنسوجات من الشمال اإلفريقي ،حيث كان تجار سوس

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ
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ٔ
ولعب اليهود ادوارا مهمة ومختلفة في العالقات التجارية بين
ٔ
المغرب والسودان الغربي ،حيث اصبحوا هم الوسطاء المفضلون بين
ٔ
ٔ
تجار السودان وسماسرة اوربا ،مما جعلهم يحصلون على ارباح مهمة،
وفي هذا اإلطار ،يشير الوزان إلى وجود جاليات يهودية في حواضر
ٔ
منطقة تادلة ،ويؤكد اهميتها العددية والنوعية من خالل تراكم ثروات
ٔ
هائلة بين ايديها ،فاقت ما هو متوفر في صندوق خزينة ملك فاس
ٔ
ٔ
الوطاسي ،وذلك بفضل حيوية انشطتها التجارية المستمدة من اهمية
الطريق العابر للمنطقة).(٦٤
وبخصوص تقنيات التبادل التجاري بين المغرب وبالد
ٔ
السودان ،يشير الوزان إلى ان القبائل الصحراوية ،كانت تعرض
الخيول البربرية لبيعها ببالد الزنوج –تحديدا في تنبكت وبالد بورنو-
ٔ
لالمراء الذين كانوا يدفعون مقابل كل حصان خمسة عشر إلى عشرين
ٔ
ٔ
عبدا) .(٦٥كما استعمل التبر -اي الذهب غير المسكوك او الخالص -في
ٔ
المعامالت التجارية السيما منها الكبرى) .(٦٦اما النقود الصدفية
فشكلت بدورها عملة في غاية الجودة بالسودان الغربي ،وقد
ٔ
استعملت في العمليات التجارية الصغرى او العادية).(٦٧
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ﺧـﻼﺻـﺔ
ٔ
يتضح من خالل ما سبق ان كـتاب" وصف إفريقيا "يشكل حقيقة
مصدرا نفيسا ،وسندا مرجعيا ال غنى عنه لدراسة جوانب مختلفة من
تاريخ العالقات التجارية بين المغرب وبالد السودان في بداية العصر
ٔ
الحديث خاصة ،نظرا لما يزخر به من معطيات قيمة في غاية االهمية،
ٔ
ٔ
من شانها ،إذا ما استغلت بشكل جيد ،ان تساعد على إعادة بناء
ورسم صورة واضحة عن الروابط والوشائج العميقة التي جمعت بين
الطرفين المغربي والسوداني ،والتي كان لها الفضل في ظهور تراث
مغربي -إفريقي مشترك سيظل شاهدا على تلك الروابط والصالت.
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يحملون المنتجات النسيجية مرة في السنة إلى تنبكت ووالتة من بالد
السودان).(٧٧
واكـتست الخيول المغربية ببالد السودان خالل القرنين ١٥م
و١٦م ،طابعا خاصا بفضل اإلقبال الكبير الذي لقيته من الملوك
ٔ
ٔ
السودانيين االسكيين منهم والبرنويين ،إذ يشير الوزان إلى ان
ٔ
ٔ ٔ
"الجياد تاتي من بالد البربر مع القافلة ثم تعرض بعد عشرة ايام او اثني
ٔ
عشر يوما على الملك لياخذ منها العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا
ٔ
ٔ
مناسبا (٧٨)".ويضيف "ان فرسا واحدا كان يساوي خمسة عشر او
ٔ
ٔ
عشرين عبدا" ،و"ان الحصان الذي يساوي عشرة مثاقيل باوربا يباع
ٔ
هناك باربعين إلى خمسين مثقاال (٧٩)".لكن هذه العملية لم تكن تخلو
ٔ
ٔ
من صعوبات ومشاكل ،الن الوزان يؤكد ان ملك بورنو كان يشن الغارة
على العدو بالخيول التي قدمها له تجار بالد البربر ويتركهم ينتظرون إلى
ٔ
ٔ
عودته ،وعلى حد قوله" :ربما مكـثوا في انتظاره شهرين او ثالثة اشهر،
ٔ
وهم على نفقة في هذه المدن ،وعند عودته يجلب معه احيانا من
ٔ
ٔ
العبيد ما يكـفي الداء المبلغ الواجب للتجار ،واحيانا يضطر التجار إلى
ٔ
انتظار السنة الموالية الن الملك لم يكن له من العبيد ما يفي بالثمن
فهذه الغارة ال يمكن القيام بها دون خطر إال مرة في السنة .ولما ذهبت
إلى هذه المملكة وجدت فيها عدة تجار مستائين راغبين في ترك هذه
ٔ ٔ
التجارة وعدم الرجوع إلى هذه البالد ابدا النهم كانوا ينتظرون قبض
)(٨٠
الثمن منذ سنة".
ولم تقتصر صادرات المغرب نحو بالد السودان على المواد
ٔ
المحلية وحدها ،بل شملت كذلك سلعا اخرى غير مغربية كان التجار
ٔ
ٔ
في المغرب يستوردونها من جهات اخرى ،السيما من اوربا ،ويصدرونها
إلى بالد السودان الغربي ،فكان هؤالء يقومون بذلك بدور الوسيط
ٔ
التجاري بين اوربا وإفريقيا جنوب الصحراء .ويشير الوزان في هذا الباب
ٔ
ٔ
مثال إلى ان سكان إفرن وتجارها كانوا اغنياء بفضل شرائهم منسوجات
ٔ
ٔ
ٔ
كـتانية من البرتغاليين في اگـادير وكذا اقمشة اقل جودة وبيعها
ٔ
بالسودان) .(٨١ونظرا الرتفاع اثمنة هذه الملبوسات ،فإنه ليس من
ٔ
المستبعد ان تكون قد خصصت للملوك وحاشيتهم وكذا لكبار التجار،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
)(٨٢
ذلك ان "ابسط قماش اوربا" كان "يباع باربعة مثاقيل للكنة".
والقماش الرفيع مثل "المنتشينو" و"المينمو" يباع بخمسة عشر
ٔ
ٔ
واالزرق
مثقال" ،اما القماش البندقي الرفيع كالقرمزي ،والبنفسجي
)(٨٣
فيصل إلى ثالثين مثقاال".
ٔ
ٔ
واحتلت مواد اخرى ،مثل االواني الخزفية والرخامية
ٔ
ٔ
والزجاجية ،واالسلحة النارية والبيضاء ،...اهمية كبيرة ضمن الئحة
صادرات المغرب نحو السودان الغربي) .(٨٤ويشير الوزان في هذا اإلطار
ٔ
ٔ ٔ
إلى ان "اقبح سيف اوربي ال يزيد ثمنه على ثلث مثقال يساوي هناك
ٔ
ٔ
ٔ
)(٨٥
اربعة مثاقيل او ثالثة على االقل".
وبخصوص دور السودانيين في تفاقم ظاهرة االسترقاق ،الحظ
ٔ
ٔ
الوزان اثناء زيارته لمملكة صونغاي ،االعداد الكبيرة من الرقيق
ٔ
ٔ
باسواق تنبكت وكاغو والتي كانت تباع باثمان معقولة ،وفسر ذلك
بالغارات التي كان يقوم بها الملك ضد جيرانه .يقول الوزان في هذا
ٔ
اإلطار إن ملك تنبكت "كان يحارب االعداء من جيرانه وممن يمتنعون
ٔ
ٔ
عن اداء الخراج إليه ،وإذا انتصر باع في تونبوكـتو كل ما اسره من
ٔ
ٔ
القتال حتى االطفال (٨٦)".كما ذكر ان صاحب مملكة بورنو كان
ٔ
يستقبل تجارا من بالد البربر اتوه بالخيل ليستبدلوها بالعبيد)،(٨٧
ٔ
ٔ
ويقول في ذلك ان هذا الملك كان يشن الغارة على اعدائه بتلك الخيل

ٔ
ٔ
ويترك التجار ينتظرون إلى عودته فإن كان عدد االسرى يكـفي الداء
ٔ
المبلغ الواجب للتجار ،اخذوا الثمن وذهبوا ،وإال اضطر هؤالء
االنتظار حتى السنة الموالية إذا لم يكن للملك من العبيد ما يفي
ٔ
بالثمن" ،ذلك ان هذه الغارة ال يمكن القيام بها دون خطر إال مرة في
)(٨٨
السنة".
وفيما يتعلق بظاهرة االسترقاق ،يزودنا الوزان ببعض المؤشرات
ٔ
اإلحصائية التي تبين استغالل العبيد كهدايا ،إذ يشير إلى ان شيخ
منطقة تانسيتا بدرعة قدم هدية إلى ملك فاس خمسين عبدا وعشرة
ٔ
ٔ
خصيان وخمسين امة) .(٨٩كما يعطينا فكرة عن اختالف اسعار الرقيق
ٔ
حسب المكان والجنس او النوع والسن .ففي بداية القرن ١٦م ،تم بيع
ٔ
عبد بفاس بعشرين مثقاال ،وبيعت امة بخمسة عشر مثقال)،(٩٠
وبيعت فتاة بكاغو عمرها خمسة عشر سنة بست مثاقيل ،وفتى بنفس
المبلغ ،وغالم بثالثة مثاقيل ،وعبد مسن بنفس الثمن).(٩١
ويقدم الوزان كذلك ،معطيات في غاية ٔاالهمية حول دور
المعادن النفيسة في الحياة االقتصادية بالمغرب خالل القرن  ،١٦إذ
ٔ
ٔ
ٔ
يشير إلى ان صناعة هذه المواد كانت من بين االنشطة االساسية التي
مارسها اليهود في المغرب ،واستخدموا يدا عاملة مهمة في صناعة
المجوهرات) (٩٢وصناعة خيوط الذهب) .(٩٣وسجل في هذا الصدد
وجود عدد مهم من الصناع اليهود الذين مارسوا هذا النشاط في كل
من تدسي ودرعة على الطريق الرابط بين فاس وتنبكت) ،(٩٤وبرر
تعاطي اليهود لهذا النشاط بكون المسلم لم يكن بإمكانه ممارسة مهنة
ٔ
ٔ
صائغ على اعتبار ان بيع المصوغات الذهبية والفضية بثمن اعلى مما
يساوي وزنها كان بمثابة ربا).(٩٥
ٔ
واحتكر اليهود عملية سك النقود بدور السكة ،واكد الوزان
وجودهم بكـثرة داخل القصور الفاللية كما في قصري "تبعصامت"
ٔ
و"المامون") .(٩٦وقد وجدت دور اخرى لسك النقود والعمالت بكل
من فاس ومراكش وإفرن).(٩٧

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٨

دراﺳﺎت

 - ١اعتمدنا في هذا العمل ط ،٢ .بيروت ) .١٩٨٣الحسن بن محمد الوزان،
ٔ
ٓ
وصف إفريقيا ،جزان ،تعريب :محمد حجي ومحمد االخضر ،الشركة
المغربية للناشرين المتحدين.(.
2 - Michel ABITBOL; Tombouctou et les Arma de la conquête

marocaine du Soudan Nigérien en 1591 à l’hégémonie de
l’empire Peulh de Macina en 1833. éditions Maison Neuve, Paris
1979, p.13.
 - ٣الحسين عماري ،المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن ١٥م إلى القرن
١٨م  .إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعالقاته التجارية مع السودان الغربي
ٓ
ٓ
في العصر الحديث .جزانٔ ،اطروحة لنيل شهادة الدكـتوراه في االداب،
ٓ
نوقشت برحاب كلية االداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،بتاريخ
 ،٢٠٠٣/٠٧/٠١إشراف :مصطفى ناعمي وزهرة طموح ،ج،١.ص.٣٧.
 - ٤عبد اللطيف كمال" ،بين كـتابين صور المغرب ٔواوربا في ٔادب الرحالت".
العلم الثقافي ١٤ ،شوال ١٤١٧هـ ٢٢/فبراير  ،١٩٩٧عدد  ،١٧١٠٢ص٣ .
5 - Abdelaziz EL ALAOUI; Le Maghreb et le commerce

)transsaharien (milieu du XI Milieu du XIV ème s.
Contribution à l’histoire économique sociale et politique du
Maroc Médiéval. Thèse en vue du doctorat de 3ème cycle,
BORDEAUX, 1983, p.17.
ٔ - ٦انظر التقديم الذي قام به مترجما كـتاب "وصف إفريقيا" ،م .س ،.ج ،١ .ص.
.١٩
7 - R. MAUNY; «Notes sur les grands voyages de Léon l’Africain »,
Héspéris, Tome XLI, Année 1954, 3ème et 4ème trim., pp.
386-389.
والحقيقة ٔان الوزان اعتمد في كـتابته "وصف إفريقيا" على الذاكرة فقط ،وهو ما
ٔ
يبرر الوقوع في تلك الهفوات واالخطاء) .الباحث(.
 - ٨الحسين عماري ،م .س.ج ،١.ص.٣٩ .
ٔ - ٩احمد بوكاري" ،مالحظات حول كـتابة تاريخ منطقة تادلة"ٔ ،اعمال ندوة:
تادال-التاريخ-المجال-الثقافة ،الملتقى العلمي لمنطقة تادالٔ ،ابريل ،١٩٩٢
ٓ
جامعة القاضي عياض ،منشورات كلية االداب والعلوم اإلنسانية بني مالل،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء  ،١٩٩٣ص.١٠٢ .
 - ١٠الوزان ،م .س ،.ج ،١ .ص.١٨ .
 - ١١الحسين عماري ،م .س ،ج ،١.صص٤١.١١ .
 - ١٢نفس المرجع والصفحة.
13- Larbi MEZZINE; Le Tafilalt, contribution à l’histoire du Maroc
aux XVII et XVIII s. Publ. F.L.S.H, Rabat, séries thèses 13,
1995, p. 81.
 - ١٤الوزان ،م .س،ج ،٢.ص.١٦١ .
 - ١٥فاطمة الزهراء طموحٔ " ،اكبار" ،معلمة المغرب ،ج ،٢ .منشورات الجمعية
ٔ
المربية للتاليف والترجمة والنشر ،مطابع سال ،سال  ،١٩٨٩ص.٦٠٠ .
 - ١٦الوزان ،م .س ،.ج ، ١ .صص.٧٦-٧٥ .
 - ١٧الحسين عماري ،م .س ،.ج ،١ .ص.٨٥ .
 - ١٨الوزان ،م .س ،.ج ،١ .ص..٧٦ .
19 - J. DEVISSE; Routes de commerce et échanges en Afrique
1972, p. 424.
ٔوايضا :الحسين عماري ،م .س ،.ج ، ١.ص ،٨٧ .هامش .٣٨
 - ٢٠الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١٣٣ .
 - ٢١نقسه ،ج ،١ .ص.٧٦ .
 - ٢٢نفسه ،ج ،٢ .صص .١٢٣-١٢٢ .والحسين عماري ،م .س،.ج ،١.صص.
.٩٧-٩٦

relations internationales au XVIs, Analyse de la crise entre
le Maroc et le Sonrhai. éditions Karthala, Paris 1981, p. 101.
25 - J. Meunié; Le Maroc Saharien des origines au 17ème s (1670).
Vol. I, librairie Kline Kiek, 1982, pp.393-395.
 - ٢٦الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .صص.١٣٣-١٣٢-١١٩ .
 - ٢٧م .نفسه ،ج ،٢ .صص.١٢٠-١٠٨ .
 - ٢٨م .نفسه ،ج ،١ .ص.١٢٠ .
 - ٢٩م .نفسه ،ج ،٢ .صٔ .١٢٠ .وايضا:
ZAKARI.DRAMANI, ISSIFOU; op. cit., p. 103
 - ٣٠الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١١٩ .
 - ٣١الحسين عماري ،م .س،.ج،١.ص ،١٢٠.هامش .١٨٢
 - ٣٢الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .صٔ .١٣٣ .وايضا:
J. Denise MEUNIĒ; op .cit.,
marge 82, p. 875.
 - ٣٣الوزان ،م.س ،.ج ،٢.ص.١٣٣.
 - ٣٤المكان نفسه.
35 - Henri LABOURET; L’Afrique précoloniale, Que sais-je? n°
241, P.U.F., Paris 1959, p. 242.
Ibidem - ٣٦
37 - Fatima Zahra TAMOUH; Le Maroc et le Soudan au XIXs

(1830-1894). Contribution à une histoire interrégionale de
l’Afrique. Thèse en vue du doctorat de 3ème cycle, Sorbonne,
Paris I, 1982, p.201.
ومحمود حسن ٔاحمد ،اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا .دار الفكر
العربي ،القاهرة ،ط ،١٩٨٦ ،٣ .ص.١٩٠ .
38 - Ibid.et Jean-Louis MIEGE ; Le commerce transsaharien au
XIXs, Essai de quantification. R.O.M.M.32, 1981,2ème
semestre .C.N.R.S.U.A.M .Aix en Provence, p. 96.
 - ٣٩عبد العزيز العلوي" ،فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة السعدية على
إمبراطورية سنغاي )فرضيات ووقائع("ٔ .اعمال الندوة الدولية حول :فاس
وإفريقيا –العالقات االقتصادية والثقافية والروحية ،منشورات معهد
ٓ
الدراسات اإلفريقية -الرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات ،٣وكلية االداب
والعلوم اإلنسانية سايس-فاس ٔ ٣٠-٢٨اكـتوبر  ،١٩٩٣مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء  ،١٩٩٦صص.٩٦-٨١ .
 - ٤٠الوزان ،م.س ،.ج ،٢ .ص.١٢٠ .
 - ٤١المكان نفسه،ص،١٢١.هامش.١٠
 - ٤٢الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص ،١٢١ .هامش .١٠
 - ٤٣م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٢٠ .
 - ٤٤الحسين عماري ،م .س ،.ج ،١ .ص.١٤٢ .
 - ٤٥الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١٢٠ .
 - ٤٦المكان نفسه.
 - ٤٧المكان نفسه.
 - ٤٨م .نفسه ،ج ،١ .ص.١١٩ .
 - ٤٩الحسين عماري ،م .س،.ج ،١ص.١٤٥ .
 - ٥٠الوزان ،م .س ،.ج ،١ .ص.١١٥ .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

Occidentale en relation avec La Méditerranée, un essai sur
le commerce africain médiéval du XI au XVI s, R.H.E.S,

 - ٢٣الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .صص.١٢٣-١٢٢ .
 - ٢٤الحسين عماري ،م .س ،.ج ،١ .صص .١٠٨-١٠٧ .في هذا اإلطار نشير إلى
الجهود التي بذلها جون دوفيس الذي تمكن من الكشف عن بعض المواقع
ٔ
االثرية التي كان لها حضور قوي وفاعل في تاريخ العالقات التجارية بين
المغرب وبالد السودان والقيام بقراءة نقدية لمصادر اإلخباريين،حيث انتبه
إلى الهفوات التي ارتكبها الجغرافيون العرب فيما يخص قياس المسافات
بالطول .راجع :م .ن ،.ج ،١ .ص ،١٠٧ .هامش ٔ .١٣٤وايضا:
ZAKARI .DRAMANI, ISSIFOU ; L’Afrique Noire dans les
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٣٩

دراﺳﺎت

ﺃﻭﻝ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺑﻳن ﺣﻧﻳن ﺑن اﺳﺣﺎق اﻟطﺑﻳب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔذ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺣﺿﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌرﻳﻘﺔ ،وﻛﻠوت ﺑك راﺋد اﻟطب اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺷﻬدت
ﻣﺻر ﻓﺗرة اﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﻠم داﻣت ﺛﻼﺛﺔ ﻗرون ﻫﻲ ﻣدة ﺣﻛم آﻝ
ﻋﺛﻣﺎن اﻷﺗراك ،اﻧﻘطﻌت ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺻر ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ،واﻧﻘطﻊ اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﻳث
ﻋﻧﻬﺎ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻲ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ
ﻣﺻر ﻣدارس ﻟﻠﺻﻐﺎر أو اﻟﻛﺑﺎر ،وﻛﺎن ﻣظﻬر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟوﺣﻳد ﻫو
اﻟﻛﺗﺎﺗﻳب ﺣﻳث ﻳﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻘرآن .وﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻳﺎت أو ﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،إﻻ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟدﻳﻧﻲ.
وﻟﻛن ﻋﻬد ﺟدﻳد ﻣن اﻟﺣداﺛﺔ ﺑدأ ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ ﺣﻛم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،ﻓﻘد
أُﻧﺷﺋت أوﻝ ﻣدرﺳﺔ )ﻛﻠﻳﺔ( ﻟﻠطب اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرض أﺣد
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳﺧدﻣون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﺳﻣﻪ
ﻛﻠوت ﺑك ،ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻓﻛرة ﻣﺷروع إﻗﺎﻣﺔ ﻣدرﺳﺔ )ﻛﻠﻳﺔ( ﻟﻠطب
ﻳدرس ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻳون اﻟطب اﻟﺣدﻳث ،وﻛﺗب ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ
ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ "ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﺑﻣﺻر ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطب ﺗﻛون ﺗﻼﻣﻳذﻫﺎ ﻣن
اﻟﻣﺻرﻳﻳن اﻟﻣﺧﻠﺻﻳن ،اﻟذﻳن ﻳﻐﺎرون ﻋﻠﻲ ﺑﻼدﻫم وﻳﺣﺑون ﺗﻘدم
وطﻧﻬم" .ﻓﺳر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع وﻋﻬد إﻟﻲ ﻛﻠوت ﺑك
إﻧﺷﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ ٕوادارﺗﻬﺎ.

وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﺄﺳﺳت أوﻝ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطب اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﺎم ١٨٢٧م
ﺑﺄﺑﻲ زﻋﺑﻝ .واﻧﺗظم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳون ﺷﺎﺑﺎً ﻳﺗﻌﻠﻣون ﻛﻝ

ﻓروع اﻟطب واﻟﺟراﺣﺔ ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات .ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧواة

اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﻳﺎ ) ﻛﻠﻳﺎت( ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،وﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطب
اﻟﺑﻳطري ،وأﺧري ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ ،وأﺧري ﻟﻠﻔﻧون واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،وﻣدرﺳﺔ اﻷﻟﺳن
اﻟﺷﻬﻳرة ،وﻏﻳرﻫﺎ .وﻓﻲ ﻋﺎم ١٨٣٧م اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ
اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻲ ﻗﺻر اﻟﻌﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة.
وﻟﻛن ﻋﺑﺎس اﻷوﻝ اﻟذي ﺧﻠف إﺑراﻫﻳم ﺑﺎﺷﺎ ،ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻪ أدي ﺗوﺟﻪ
ﻧﺣو اﻟﺗﺣدﻳث ،ﻓﻛﺎن ﻋﻬدﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺣدﻳث ﻟﻣﺣﻣد
ﻋﻠﻲ .ﻓﺎﺿﻣﺣﻠت ﻣدرﺳﺔ اﻟطب ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ ،ﻓﺗرك ﻛﻠوت ﺑك ﻣﺻر وﻋﺎد
إﻟﻲ ﻓرﻧﺳﺎ .وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗوﻟﻲ ﺳﻌﻳد ﺑﺎﺷﺎ ﺣﻛم ﻣﺻر ﺳﻧﺔ ١٨٥٤م ﻋﺎد
واﻫﺗم ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﻩ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،ﻓﺄﻋﺎد ﻓﺗﺢ ﻣدرﺳﺔ اﻟطب
واﺳﺗدﻋﻲ ﻛﻠوت ﺑك ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ اﻟذي ﺟﺎء ﻣﺳرﻋﺎً.

وﻟﻛن ﻣﺎ ﻟﺑث أﺑو اﻟطب اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻣﺻر أن ﺗدﻫورت ﺻﺣﺗﻪ ،ﻓﻌﺎد
إﻟﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻗﺿﻲ ﺑﻬﺎ آﺧر ﺳﻧوات ﻋﻣرﻩ ،وﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ١٨٦٨م.

واﻋﺗراﻓﺎً ﺑﻔﺿﻝ ﻛﻠوت ﺑك ﻓﻲ إدﺧﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳم اﻟطب اﻟﺣدﻳث إﻟﻲ ﻣﺻر،

ﺳﻣﻲ أﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺷﻬﻳرة ﻓﻲ وﺳط اﻟﺑﻠد ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺎﺳﻣﻪ ،وﻻ ﻳ ازﻝ
ﻳﺣﻣﻝ ﻫذا اﻻﺳم ﺣﺗﻰ اﻵن.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 - ٥١م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١١٧ .
 - ٥٢م .نفسه ،ج ،٢ .ص .١٣٣.والحسين عماري ،م .س ،.صص.١٤٧-١٤٦ .
 - ٥٣الوزان ،م .س ،.ج ،٢ص.١٣٣.
 - ٥٤الوزان ،م .س ،.ج ،٢ص.١٣٣ .
 - ٥٥م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١١٦ .
 - ٥٦المكان نفسه.
 - ٥٧م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٦٥.
 - ٥٨الحسين عماري ،م .س،.ج ،١.ص.١٦٣ .
 - ٥٩الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١٦٦ .
 - ٦٠الحسين عماري ،م .س،.ج ،١.ص.١٧٠ .
 - ٦١الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .صص.١٧٠-١٦٩ .
 - ٦٢الحسين عماري ،م .س،.ج ،١.ص.١٧٧ .
 - ٦٣الوزان ،م .س ،.ج ،١ .صص.١٣٣-١١٩-١١٧-١١٥ .
 - ٦٤الحسين عماري ،م .س ،.ج ، ١.ص .١٨١ .والوزان ،م .س ،.ج،١ .
صص.١٨٣-١٨٢ .
 - ٦٥الوزان ،م .ن ،.ج ،٢صص.١٦٧-١٦٦ .
 - ٦٦م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٦٧ .
 - ٦٧المكان نفسه.
 - ٦٨الحسين عماري ،م .س،.ج ،٢ .ص.٢٠٩ .
 - ٦٩الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١٦٦ .
 - ٧٠م .نفسه ،ج ،٢ .ص.٢٨٠ .
 - ٧١م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٠٨ .
 - ٧٢المكان نفسه.
 - ٧٣م .نفسه ،ج ،١ .ص.١١١ .
 - ٧٤الحسين عماري ،م .س ،.ج ،٢ .ص.٢٢٦ .
 - ٧٥الوزان ،م .س،.ج ،٢ .صص.١٦٦-١٦٥ .
 - ٧٦الحسين عماري ،م .س ،.ج ،٢ .ص.٢٢٦ .
 - ٧٧الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .صص.٩٦-٩٥ .
 - ٧٨م .نفسه ،ج ،٢ .صص.١٦٧-١٦٦ .
 - ٧٩م .نفسه ،ج ،٢ .صص.١٧٦-١٧٠ .
 - ٨٠م .نفسه ،ج ،٢ .صص.١٧٧-١٧٦ .
 - ٨١نفسه ،ج ،٢ .ص.١١٧ .
 - ٨٢الكنة مقياس إيطالي قدره نحو مترين .راجع :م .ن ،.ج ،٢ .ص،١٧٠ .
هامش .٢٣
 - ٨٣م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٧٠.
 - ٨٤الحسين عماري ،م .س ،.ج ،٢ .ص.٢٣٣ .
 - ٨٥الوزان ،م .س ،.ج ،٢ .ص.١٧٠ .
 - ٨٦م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٦٦ .
 - ٨٧م .نفسه ،ج ،٢ .صص.١٧٧-١٧٦ .
 - ٨٨المكان نفسه.
 - ٨٩م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٧٤.
 - ٩٠المكان نفسه.
 - ٩١نفسه ،ج ،٢ .ص.١٦٩ .
 - ٩٢م .نفسه ،ج ،١ .ص.١١٩ .
 - ٩٣م .نفسه ،ج ،١ .ص.٢٨٣ .
 - ٩٤م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١١٩ .
 - ٩٥م .نفسه ،ج ،١ .ص.٢٨٣ .
 - ٩٦م .نفسه ،ج ،٢ .صص١٢٦-١٢٥ .
 - ٩٧م .نفسه ،ج ،٢ .ص.١٢٦ .
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رﺋﻴﺲ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ
اﻠﻣﺮﻜﺰ اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ ﺑﻐﺮداﻳﺔ
اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳﺔ اﻠﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻠﺪﻳﻣﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ﺻـ ــﺎﻠﺢ ﺑﻮﺴـ ــﻟﻴﻢ ،ﻠﻣﺤـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻤﺮاﻜـ ــﺰ اﻠﻣﻛـﺘﺒـ ــﺎت و اﻠﺨ ـ ـﺰاﺋﻦ
اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ﻠﻟﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻲ ﺗﻮات ﺠﻨﻮب ﻏـﺮب اﻠﺟﺰاﺋـﺮ ﺧـﻼل
اﻠﻗ ـﺮﻧﻴﻦ  ١٣ - ١٢ﻠﻟﻬﺟ ــﺮة - .دورﻳــﺔ ﻜ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ - .اﻠﻌ ــﺪد
اﻠﺘﺎﺴﻊ؛ ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص .٤٧ – ٤١
)(www.historicalkan.co.nr

ﻠﻟﻣﻛـﺘﺒـﺎت ﻫــﻮ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻠﻟﻔﻛــﺮ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻤﺳــﻴﺮﻩ
وﻤﺼــﻴﺮﻩ ،ذﻠــﻚ ٔان اﻠﻣﻛـﺘﺒ ــﺎت ﻜﺎﻧــﺖ وﻤــﺎ ﺗـ ـﺰال
وﺴـﺘﻈﻞ ﻤﻌﻗـﻼ ﻠﻬـﺬا اﻠﻔﻛــﺮ ﺗﺤـﺎﻓﻆ ﻋﻟﻴـﻪ وﺗﻗﺪﻤــﻪ
ﻤــﻦ ﺠﻴــﻞ إﻠــﻰ ﺠﻴــﻞ ﻋﻟــﻰ ﻤــﺮ ٔاﻻزﻤﻨــﺔ واﻠﻌﺼــﻮر.وﻜــﺎن ﻠﻟﻣﺨﻄــﻮط اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ
ﻤﻛﺎﻧﺔ ﻜﺒﺮى ﻳﻮم ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻫﻨﺎك ٓاﻻت ﻃﺒﺎﻋـﺔ ﺗﻨﺳـﺦ اﻠﻛـﺘـﺐ ،وﺣﻔـﻆ اﻠﻗﻟـﻢ
اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ ﻋﻟـ ـ ــﻮم اﻠـ ـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺴـ ـ ــﻼﻤﻲ واﻠﻔﻟـ ـ ــﻚ ٔ
واﻻدب واﻠﻄـ ـ ــﺐ واﻠﺘ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ
وﻏﻴﺮﻫ ــﺎ.ﻳ ــﻮم ﻜ ــﺎن اﻠﺟﻬـ ــﻞ ﻳﺨ ـ ّـﻴﻢ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻌﻈ ــﻢ ٔاﺠـ ـﺰاء اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ.واﻠﻣﺨﻄـ ــﻮط
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺛﺮوة ﻋﻈﻴﻣﺔ ﻻ ﺗﻗﺪر ﺑﺜﻣﻦ ،وﻻ ﻳﺟﻬﻞ ﻘﻴﻣﺘﻬﺎ اﻠﻌﻈﻴﻣـﺔ إﻻ ﻤـﻦ ﻜـﺎن
ﺣﻈﻪ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ﻘﻟﻴﻼ.
ٔ
وﻠﻣﺎ ﻜﺎن ﻠﻨﺎ ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻠﺘﺮاث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻠﻌﺮﻳﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻧﻌﺮف
ٔاﻤﺟﺎدﻧﺎ وﻧﻟﻗﻲ اﻠﻀﻮء ﻋﻟﻰ ﻓﻛﺮ ٔاﺠﺪادﻧﺎ ،وﻧﻔﺨﺮ ﺑﺤﻀﺎرﺗﻬﻢٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي
ﻳﻮﺠﺐ اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،واﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻟﻴﻬﺎ.وﻘﺪ
ﺗﻣﻴﺰت ﺗﻮات ٢ﺑﻛـﺜﺮة ﺧﺰاﺋﻨﻬﺎٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﺠﻌﻞ اﻠﻌﻟﻣﺎء ﻳﻨﻣﺜﻮﻧﻬﺎ،
وﻳﺒﺤﺜﻮن داﺋﻣﺎ ﻋﻦ اﻠﺟﺪﻳﺪ ،ﻤﻣﺎ ٔاﻋﻄﻰ دﻓﻌﺎ ﻘﻮﻳﺎ ﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ وﺸﺟﻊ
اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ واﻠﺘﻔﻗﻪ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﻦ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،وﻜـﺜﺮ اﻠﻣﻮردون واﻠﻄﻼب
ٔ
واﻠﺘﺎﻠﻴﻒ واﻻﺴﺘﻨﺳﺎخ ،ﺣﺘﻰ ﻏﺪت ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻮات ﻜﺎﻠﺷﻌﻟﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﺳﺘﻀﺎء
ﺑﻬﺎ.٣
وﺗﻌﺪ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ ٔاو "ﺧﺰاﺋﻦ اﻠﻛـﺘﺐ" ٔاداة ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻦ ٔاﻻدوات اﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴﺔ
اﻠﺘﻲ ﺴﺎﻋﺪت اﻠﻄﺎﻠﺐ ﻓﻲ اﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﻤﺮ اﻠﻌﺼﻮر ٔ
واﻻزﻤﻨﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻠﻟﺪوﻠﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺠﺪ ﻓﻲ ٔاﻏﻟﺐ اﻠﻣﺪارس واﻠﺰواﻳﺎ ﺧﺰاﺋﻦ
اﻠﻛـﺘﺐ واﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻠﺘﻛﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻠﻟﻄﺎﻠﺐ ﻋﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻠﻛﻢ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﺬي
ﻳﺘﻟﻗﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ٔوان اﻘﺘﻨﺎء اﻠﻛـﺘﺐ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻛﻟﻒ ﻤﺒﺎﻠﻎ ﺑﺎﻫﻀﺔ ،ﺣﺎﻠﺖ دون
اﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ ٔاﻻﻏﻟﺒﻴﺔ.ﻜﻣﺎ ٔاﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻠﻮﻘﺖ ذاﺗﻪ ﻤﺆﺴﺳﺔ ﻋﻟﻣﻴﺔ
وﺛﻗﺎﻓﻴﺔ ّ
ﻤﻛﻣﻟﺔ ﻠﺪرس ٔاﻻﺴﺘﺎذ )اﻠﺷﻴﺦ(  ،ﻓﺘﻴﺳﺮ ﻠﻟﻄﺎﻠﺐ ﻧﻬﻞ اﻠﻌﻟﻮم ﻤﻦ
ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ،واﻻﺣﺘﻛﺎك ﺑﺎﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﺷﻴﻮخ اﻠﻗﺎﺋﻣﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻠﻔﻚ
اﻻﻠﺘﺒﺎﺴﺎت ٤وﺗﻌﻣﻴﻖ اﻠﻣﻌﺎرف ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺴﺘﺰادة ﻓﻲ ﻃﻟﺐ اﻠﻌﻟﻢ .
ٔاﻤﺎ ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻣﻮﻤﻴﺔ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛﻦ ﻠﻟﺒﺎﺣﺚ
ٔان ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ إﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ٔاﺻﻨﺎف وﻫﻲ:
 ﻤﻛـﺘﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ :وﻫﻲ اﻠﺨﺰاﻧﺎت اﻠﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻠﻌﺎدة إﻻﻤﻦ ﻘﺒﻞ ٔاﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ٔواﺻﺪﻘﺎﺋﻬﻢ ٔواﻋﺰ ﻃﻼﺑﻬﻢ.
 ﻤﻛـﺘﺒﺎت ﻋﺎﻤﺔ  :وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺮ اﻠﻛـﺘﺐ ﻠﻟﻄﻼب ،وﺑﺎﻤﻛﺎن ٔاي ﺸﺨﺺ ٔانٔﻳﺎﺗﻲ إﻠﻴﻬﺎّ ،
وﻳﻄﻟﻊ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﻜـﺘﺐ و ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت .وﻫﻲ ﻓﻲ اﻠﻌﺎدة
ﺗﻛﻮن ﻤﻟﺤﻗﺔ ﺑﺎﻠﻣﺪارس ٔاواﻠﻣﺳﺎﺠﺪ ٔاواﻠﺰواﻳﺎ.
 ﻤﻛـﺘﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻠﻌﺎﻤﺔ واﻠﺨﺎﺻﺔ :وﻜﺎن اﺴﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ ﻤﻗﺘﺼﺮا ﻋﻟﻰ ﻃﺒﻗﺔﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻣﺷﺎﻳﺦ واﻠﻄﻼب .وواﻘﻌﻬﺎ  -اﻠﻴﻮم ٔ -ان ٔاﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻳﺳﻣﺤﻮن ﻠﺒﻌﺾ اﻠﻔﯫت ﻤﻦ اﻠﻨﺎس ﺑﺎﻠﺪﺧﻮل إﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺳﻣﺤﻮن ﻠﻟﺒﻌﺾ
ٓاﻻﺧﺮ ،ﻓﺎﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻠﻬﻢ ٔاﻤﺮ اﺴﺘﺨﺪاﻤﻬﺎ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻦ ذﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ﻫﻢ
ﻓﯫت ﻤﺤﺪدة ﻤﺜﻞ ٔاﻜﺎﺑﺮ اﻠﻌﻟﻣﺎء ،وﻤﺷﺎﻫﻴﺮ ٔاﻻدﺑﺎء ،وﻓﻄﺎﺣﻞ اﻠﺷﻌﺮاء،
ٔاو ﻤﺜﻞ ٔاﻻﺸﺨﺎص اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻬﻢ ﻤﺮاﻜﺰ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔٔ ،اوﻤﻦ ﻜﺎﻧﺖ
ٔ
ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻮدﻳﺔ،وﻠﺬا ﻜﺎن ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﺤﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﻋﺎﻤﺔ اﻠﻨﺎس ان ﻳﺪﺧﻟﻮﻫﺎ وان ﻳﺳﺘﻔﻴﺪوا ﺑﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ .وﻠﻛﻦ
ﺴﻮاء ﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت ﻋﺎﻤﺔ ٔاوﺧﺎﺻﺔ ،وﺴﻮاء ﻜﺎﻧﺖ ﻜﺒﻴﺮة ٔا و
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﺎن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل ﻧﺷﺮ اﻠﻌﻟﻢ ﻜﺎن ﺑﺎرزا وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﺎﻤﺔ .
واﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻗﻴﻗﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ّإﻻ وﺴﻴﻟﺔ ﻠﻨﺷﺮ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ وﺸﺤﺬ ٔاذﻫﺎن
اﻠﻌﻟﻣﺎء ّ
واﻠﻣﺪرﺴﻴﻦ .
وﻫﻛﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ٥رﺻﻴﺪا ﻋﻟﻣﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻤﺮاﺣﻞ
ٔ
ﺗﻄﻮر اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻗﺼﻮري )اﻠﻮاﺣﻲ( ﺧﻼل ﻤﺮاﺣﻞ ﻧﺷﺎﺗﻪ إذا ﻤﺎ اﺴﺘﻐﻞ
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٤١

ﻣﻘﺎﻻت

ﺑﻄﺮق ﻋﺼﺮﻳﺔ ذات ٔاﺑﻌﺎد ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺗﺳﺘﻣﺪ ﻤﻗﻮﻤﺎﺗﻬﺎ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﺘﻔﻛﻴﺮ ﻓﻲ
ٔ
ﺧﻟﻖ ﻤﻔﻛﺮة ﺗﺮﺑﻂ ﻤﻗﻮﻤﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺴﺳﻪ اﻠﺤﺎﺿﺮة.٦
وﺗﺟﺪر اﻹﺸﺎرة إﻠﻰ ٔان ﺠﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻠﻔﻛﺮي ٔ
واﻻدﺑﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ ﻘﺪ
ﺿﺎع ﻤﻦ ﺧﺰاﺋﻦ ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻹﻘﻟﻴﻢ اﻠﺜﻼث ،وذﻠﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻤﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻠﻗﺎﺴﻴﺔ ،وإﻠﻰ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﻨﻬﺐ ٔاﺛﻨﺎء دﺧﻮل اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ﻠﻟﻣﻨﻄﻗﺔ،
ﻓﻗﺪ ٔاﺣﺼﻰ )ﻤﺎرﺗﻦ( ﻜﻞ اﻠﺨﺰاﻧﺎت وﺣﻣﻞ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﺎ ٔوا ّﻠﻒ ﻜـﺘﺎﺑﻪ
اﻠﻣﻮﺴﻮم ﺑـ " ٔارﺑﻌﺔ ﻘﺮون ﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب  :ﻓﻲ اﻠﺼﺤﺮاء اﺑﺘﺪاء ﻤﻦ
ﺴﻨﺔ ١٥٠٤م إﻠﻰ ﺴﻨﺔ  ١٩٠٢م ،وﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب ﻤﻦ ﺴﻨﺔ ١٨٩٤م إﻠﻰ
ﺴﻨﺔ١٩١٢م ".٧
إن اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻧﺷﺎط اﻠﺘﺟﺎرة واﻧﺘﻗﺎل اﻠﺤﺟﻴﺞ
ﻋﺒﺮ ﻤﻨﺎﻓﺬ ﻋﺪﻳﺪة زادت ﻓﻲ ﻋﺰﻳﻣﺔ ﺴﻛﺎن اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ  -وﻻ ﺴﻴﻣﺎ ﻃﻟﺒﺔ اﻠﻌﻟﻢ -
ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻠﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻓﺘﻨﻗﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﺒﺮ اﻠﺤﻮاﺿﺮ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ،ﻜﻮرﻘﻟﺔ،
وﺗﻮﻘﺮت ،وﺗﻮﻧﺲ ،وﻏﺪاﻤﺲ ،وﻃﺮاﺑﻟﺲ ،وﻤﺼﺮ ،واﻠﺤﺟﺎز،
وﺴﺟﻟﻣﺎﺴﺔ ،وﻤﺮاﻜﺶ ،وﻓﺎس ،وﺸﻨﻗﻴﻂٔ ،واروان ،وﺗﻣﺒﻛـﺘﻮ،
وﺗﻟﻣﺳﺎن ،وﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﺮﻏﺒﺔ اﻠﺘﻌﻟﻴﻣﻴﺔ ﺣﺐ اﺴﺘﻨﺳﺎخ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت وﻘﺮاءﺗﻬﺎ.٨
وﻘﺪ ﺸﻬﺪت ﺗﻮات ﺧﻼل اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ واﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ ﻠﻟﻬﺟﺮة
ٔ
ﺣﺮﻜﺔ ﻋﻟﻣﻴﺔ واﺴﻌﺔ ،ﻏﺬﺗﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺴﺘﻨﺳﺎخ واﻠﺘﺎﻠﻴﻒ ،ﻓﻨﻣﺖ اﻠﺨﺰاﺋﻦ
وزاد ﻋﺪد اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،٩وﺻﺎرت ﺣﺎﻠﺔ اﻻﺴﺘﻨﺳﺎخ ٔاﺸﺒﻪ ﺑﺎﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻤﻨﺎ ﻫﺬا،ﻳﻀﺎف إﻠﻰ ذﻠﻚ إﻳﻗﺎف ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺆﻠﻔﻴﻦ ﻜـﺘﺒﻬﻢ
ﻠﺼﺎﻠﺢ اﻠﻣﺪارس واﻠﺰواﻳﺎ واﻠﻣﺳﺎﺠﺪ ﻠﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻃﻟﺒﺔ اﻠﻌﻟﻢ.
أﻫﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
ﺗﺰﺧﺮ واﺣﺎت ﺗﻮات ﺑﺜﺮوة ﺛﻗﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻠﻴﺔ ﻤﻨﺬ ٔاﻘﺪم اﻠﻌﺼﻮر ﻤﻦ ﺠﻮاﻧﺐ
ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ،وﻤﻦ ٔاﻫﻣﻬﺎ ﻤﺎ وﺠﺪ ﻤﺳﻄﻮرا ﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻛـﺘﺒﺎت اﻠﻣﺳﺎﺠﺪ وﻠﺪى ٔاﻻﺴﺮ ٔ
واﻻﻓﺮاد ،وﻫﻲ ﺗﺘﻌﻟﻖ
ﺑﻣﺨﺘﻟﻒ اﻠﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻜﺎﻠﺒﻴﻮع واﻠﻣﻴﺮاث واﻠﺤﺒﺲ واﻠﻣﺮاﺴﻼت،وﺗﻌﻮد إﻠﻰ
ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻠﻔﺘﺮات ،وﻜﺬﻠﻚ ﺣﺮﻜﺔ اﻠﻨﺳﺦ اﻠﺘﻲ ﻘﺪ ﻳﺳﺘﻐﺮق اﻠﻛﺎﺗﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺸﻬﻮرا وﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت وﻧﺳﺨﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﻧﻗﻞ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ إﻠﻰ ﺠﻬﺔ وﻤﻦ ﺠﻴﻞ إﻠﻰ ﺠﻴﻞ ﺣﺳﺐ اﻠﺘﺟﺎرة اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ،
وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻠﻌﺼﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﻗﻮاﻓﻞ اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ .وﻳﻣﻛﻦ ﻠﻟﺒﺎﺣﺚ
ٔان ّ
ﻳﺼﻨﻒ ﺧﺰاﺋﻦ اﻹﻘﻟﻴﻢ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺤﻮ اﻠﺘﺎﻠﻲ :
 .١ﺧﺰاﺋﻦ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﻘﻮرارة
 .٢ﺧﺰاﺋﻦ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻮات اﻠﻮﺴﻄﻰ
 .٣ﺧﺰاﺋﻦ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻴﺪﻳﻛﻟﺖ

) (١ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮرارة:
وﻤﻦ ﺧﺰاﻧﺎﺗﻬﺎ اﻠﻣﺷﻬﻮرة ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﺬﻜﺮ ﻻ اﻠﺤﺼﺮ:
ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﻣﻄﺎرﻓﺔ :١٠وﻳﻮﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺣﻮاﻠﻲ)  (٨٠٠ﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﻓﻲ
ﻜﻞ ﻓﻨﻮن اﻠﻌﻟﻢ واﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﺎ ﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ،وﻤﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ:
 ﺸﺮح اﻠﺮﺴﻣﻮﻜﻲ ﻋﻟﻰ ﻻﻤﻴﺔ اﻠﻣﺟﺮادي :ﻠﻟﺮﺴﻣﻮﻜﻲ.
 ﺸﺮح اﻠﺘﺎودي ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺤﻔﺔ :ﻠﻟﺘﺎودي.
 ﻧﻮازل اﻠﺳﺟﻟﻣﺎﺴﻲ :ﻻﺑﻦ ﻫﻼل اﻠﻔﻮﻻﻧﻲ .
 ﻧﻮازل اﻠﻗﺒﺎب :ﻠﻌﺒﺪ اﻠﻗﺎدر اﻠﻔﺎﺴﻲ.
 ﺸﺟﺮة ٔاﻻﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﺳﺐ ٔواﺑﻨﺎء اﻠﺮﺴﻮل)ص( :ﻠﻌﻟﻲ ﺣﺷﻼف
اﻠﺟﻟﻔﺎوي.
 ﻜـﺘﺐ اﻠﺒﺷﺮى واﻠﻣﺮﻘﺎة اﻠﻛﺒﺮى :ﻠﻟﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر.
 ﺸﺮح اﻠﺒﺮﻧﻮس ﻋﻟﻰ ﻤﻨﻈﻮﻤﺔ اﻠﻗﺮﻃﺒﻲ :ﻠﻟﺒﺮﻧﻮﺴﻲ .
 ﺸﺮح اﻠﻣﻟﻮي ﻋﻟﻰ ٔاﻠﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ :ﻠﻟﻣﻟﻮي.
 ﺗﻔﺳﻴﺮ اﻠﻗ ٓﺮان :ﻻﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ.
 ﻘﺼﺺ ٔاﻻﻧﺒﻴﺎء :ﻠﻌﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ.
 ﻧﻮازل اﻠﻣﻐﺎرﺴﺔ ﻠﻌﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﻔﺎﺴﻲ.
 ﻧﻮازل اﻠﺤﻄﺎب ﻋﻟﻰ ﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻟﻴﻞ .
 ﺸﺮح اﻠﺨﺮﺸﻲ ﻋﻟﻰ ﺧﻟﻴﻞ .
 اﻠﻣﻴﺎرة اﻠﻛﺒﺮى ﻋﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺎﺸﺮ.
 اﻠﻣﻴﺎرة اﻠﺼﻐﺮى ﻋﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺎﺸﺮ.
ﺧﺰاﻧﺔ ﺴﻴﺪي ﺑﻟﻗﺎﺴﻢ :١١وﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ ﺴﻴﺪي ﺑﻟﻗﺎﺴﻢ
ﺑﺘﻴﻣﻴﻣﻮن ،وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺎﺋﺔ ﻤﺨﻄﻮط ،وﺗﺷﻣﻞ
ﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ وﻫﻲ اﻠﻗ ٓﺮان وﻋﻟﻮﻤﻪ ،اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ،اﻠﻗﺮاءات ،اﻠﺤﺪﻳﺚ
وﻋﻟﻮﻤﻪ ،اﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ،اﻠﻌﻗﺎﺋﺪ ،اﻠﻨﺤﻮ واﻠﺼﺮف وﻋﻟﻢ اﻠﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﻟﻢ
اﻠﻔﻟﻚ ،وﺗﺮاﺠﻢ ﻠﻌﺪد ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء واﻠﻣﺷﺎﻳﺦ.
ٔ
١٢
وﻤﻦ اﻠﺨـﺰاﻧﺎت اﻻﺧـﺮى ﺑﻣﻨﻄﻗﺔ ﻘـﻮرارة :ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ اﻠﺪﺑﺎغ  ،وﺧﺰاﻧﺔ
ﺑﺎدرﻳﺎن،١٣وﺧﺰاﻧﺔ ٔاوﻻد ﺴﻌﻴﺪ ،١٤وﺧﺰاﻧﺔ ﻓﺎﺗﻴﺲ ،١٥وﺧﺰاﻧﺔ ﺗﻨﺮﻜﻮك،
ٔواﻏﻟﺐ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺎت ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻟﻮم
اﻠﺪﻳﻦ،وﺑﻌﺾ ﺗﺮاﺠﻢ ﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﻣﺷﻬﻮد ﻠﻬﻢ ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ واﻠﺼﻼح .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

) (٢ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮات اﻟﻮﺳﻄﻰ:
اﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺒﻛﺮﻳﺔ ﺑﺘﻣﻨﻄﻴﻂ :ﺗﻌﺪ ﻤﻦ ٔاﻘﺪم ٔواﻏﻨﻰ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت اﻠﻣﻮﺠﻮدة
ﺑﺎﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ،وﻤﺆﺴﺳﻬﺎ ٔاﻻول ﻫﻮ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ﻤﻴﻣﻮن ﺑﻦ ﻋﻣﺮو ) ﺗـ
ٔ
٨٩٠ﻫـ( ،وذﻠﻚ ﻓﻲ اواﺧﺮ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ اﻠﻬﺟﺮي .١٦وﻘﺪ ﺑﻟﻎ ﻋﺪد
ﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻬﺎ ﻤﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ ٔاﻻ ﻠﻒ ﻤﺨﻄﻮط ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻨﻮن اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ،وذﻠﻚ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻤﺆﺴﺳﻬﺎ اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﺒﻛﺮي )ﺗـ١١٣٣ﻫـ( .وﻇﻟﺖ
اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺒﻛﺮﻳﺔ ﻠﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻘﺮون ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ّ
وﻤﻮﺣﺪة ،ﻳﺷﺮف ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻠﻢ
ﻤﻦ ٔاﺑﻨﺎء اﻠﻌﺎﺋﻟﺔ ،ﻤﻣﻦ ﻳﺷﻬﺪ ﻠﻪ ﻋﺪول ﻋﺼﺮﻩ ﺑﺎﻠﺘﺒﺮز ﻓﻲ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﺘﻔﺮد
ﺑﺎﻠﻨﺟﺎﺑﺔ واﻠﺘﻗﻮى ،ﻳﺤﻴﻄﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋـﻗﺔ ﻤﺪﻘﻗﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻣﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻨﺘﻔﻌﺎ ،وﻻ ّ
ﻳﻣﻛﻦ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺘﺪﻋﺎ.١٧
ﺧﺰاﻧﺔ ﻤﻟﻮﻜﺔ : ١٨وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﻠﻛﻦ
اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻠﻟﺘﻟﻒ واﻠﻨﻬﺐ ،وﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻻ اﻠﺤﺼﺮ:

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٢

ﻣﻘﺎﻻت

 ﻜـﻔﺎﻳﺔ اﻠﻣﺤﺘﺎج ﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ﻤﻦ ﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﺒﺎج .
 اﻠﺪرة اﻠﻔﺎﺋـﻗﺔ ﻓﻲ ذﻜﺮ ﺴﻴﺪ اﻠﺨﺎﻠﻗﺔ :ﻠﻟﺳﻴﺪ ﻤﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ.
 ﻤﻨﻬﺞ اﻠﺒﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻴﺔ ﻠﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر
اﻠﻔﺎﺴﻲ.
 ﺗﺤﻔﺔ اﻠﻟﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺠﻣﻊ اﻠﻄﺮر اﻠﻣﻌﻟﻗﺔ ﻋﻟﻰ ﺸﺮح اﺑﻦ اﻠﻨﺟﻴﺐ،
ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻠﺤﺎج اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻲ.
 اﻠﻐﻨﻴﺔ اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻴﺔ :١٩ﻠﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن اﻠﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻲ.
 ﻧﻮازل اﻠﻣﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى ﻋﻟﻣﺎء إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ :ﻠﻟﻮﻧﺷﺮﻳﺳﻲ.
ٔ
ٔ
ٔ
 ﺗﺒﺼﺮة اﻠﺤﻛﺎم ﻓﻲ اﺻﻮل اﻠﻔﻗﻪ وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻﺣﻛﺎم:ﻹﺑﻦ ا ّب.٢٠
 ﻋﻴﻮن اﻠﻣﺬاﻫﺐ اﻠﻣﺟﻬﻮل )؟(.
ٔ
 ﻠﺒﺎب ٔاﻻ ﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻤﺎ ﺗﻀﻣﻨﺘﻪ اﺑﻮاب اﻠﻛـﺘﺎب :ﻠﻌﺒﺪ ﷲ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ راﺸﺪ.
ٔ
 ﻤﺳﺎﺋﻞ ٔاﻻﺣﺒﺎس :ﻻﺣﻣﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻠﺘﻣﺒﻛـﺘﻲ اﻠﻣﺎﻠﻲ.
ﺧﺰاﻧﺔ ﻜﻮﺴﺎم :٢١ﺴﻄﻊ ﻧﺟﻢ ﻜﻮﺴﺎم ﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ ﻠﻟﻬﺟﺮة
)١٩م(ٔ ،واﺿﺤﺖ ﻤﺮﻜﺰ إﺸﻌﺎع ﻋﻟﻣﻲ وﺣﻀﺎري ﻳﺆﻤﻪ ﻃﻼب اﻠﻌﻟﻢ،
وﻳﺮﺠﻊ اﻠﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻠﺘﻲ ّ
ﺗﺒﻮ ٔاﺗﻬﺎ ﻜﻮﺴﺎم ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة إﻠﻰ
ٔ
ٔاﺣﺪ ٔاﻻﻋﻼم اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻴﻴﻦ اﻠﺒﺎرزﻳﻦ وﻫﻮ اﻠﻌﻼﻤﺔ ﺴﻴﺪي ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ
ﺣﺒﻴﺐ اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻲ )ﺗـ ١٣٥٣ﻫـ١٩٣٤/م(  ،وﻳﺘﻮﻠﻰ ﺸﺆوﻧﻬﺎ ﺣﺎﻠﻴﺎ اﻠﺷﻴﺦ
ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻄﻴﺐ ﺸﺎري ،وﺗﻀﻢ ﻓﻲ رﻓﻮﻓﻬﺎ ﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ )( ٢٥٠
ﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﺮوع اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ،وﻘﺪ ﺿﺎع ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻛـﺜﻴﺮ،
وﻤﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل:
 ﺗﻔﺳﻴﺮ اﻠﻗ ٓﺮان ﻹﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ .
ٔ اﻧﻮار اﻠﺘﻨﺰﻳﻞ "ﺗﻔﺳﻴﺮ اﻠﻗ ٓﺮان".
 ﺸﺮح رﺴﺎﻠﺔ ٔاﺑﻲ زﻳﺪ اﻠﻗﻴﺮواﻧﻲ ،ﻠﺷﻣﺲ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺘﺜﺎﻧﻲ .
 ﻜﻣﺎل ﻓﺘﺢ اﻠﻣﻗﻴﺖ ﻓﻲ ﺸﺮح اﻠﻣﻮاﻘﻴﺖٔ ،ﻻﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻤﺮ.
 اﻠﺨﺰرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺮوض واﻠﻗﻮاﻓﻲ.
ٔ
 اﻠﻌﻴﻮن اﻠﻐﺎﻤﺰة ﻋﻟﻰ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻠﺮاﻤﺰة ،ﻠﻣﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ
اﻠﻣﺨﺰوﻤﻲ اﻠﺪﻤﺎﻤﻴﻣﻲ.
ٔ
 وﺴﻢ اﻠﻣﻌﺎﺻﻲ ﻓﻲ ﺸﺮح ﺗﺤﻔﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺻﻲ ﻋﻟﻰ اﻻرﺠﻮزة،
ﻠﻣﺟﻬﻮل)؟(.

ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ ﺴﻴﺪي ﺣﻴﺪة ٢٣ﺑﺒﻮدة :وﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻗﺼﺮ ﺑﻮدة
اﻠﺳﻔﻼﻧﻴﺔ ،وﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ:

وﻋﻟﻰ اﻠﻌﻣﻮم ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﺗﺘﻨﺎول ﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻜﺎﻠﻗﺮاءات،
اﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ،اﻠﺤﺪﻳﺚ وﻋﻟﻮﻤﻪ ،اﻠﻌﻗﺎﺋﺪ ٔواﺻﻮل اﻠﺪﻳﻦ ،اﻠﺘﺼﻮف ،اﻠﻔﻗﻪ
ٔواﺻﻮﻠﻪ ،اﻠﺘﺎرﻳﺦٔ ،واﻏﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻠﻬﺎ ٔواوراﻘﻬﺎ
ٔ
ﺗﺎﺛﺮت ﺑﻌﻮاﻤﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﻗﻟﺒﺎت اﻠﺟﻮ. ٢٤
ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ ﻜﻨﺘﺔ :٢٥وﻤﻦ ٔاﻫﻢ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻬﺎ:
 اﻠﻄﺮاﺋـﻒ واﻠﺘﻼﺋﺪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻘﺐ اﻠﺷﻴﺨﻴﻦ اﻠﻮاﻠﺪة واﻠﻮاﻠﺪ ،ﻠﻟﺷﻴﺦ
ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ ،وﻳﺷﺘﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺴﻴﺪ اﻠﻣﺨﺘﺎراﻠﻛﺒﻴﺮ وﺸﻴﻮﺧﻪ ،وﻘﺪ ﺗﻀﻣﻦ ﻤﻗﺪﻤﺔ وﺴﺒﻌﺔ ٔاﺑﻮاب .
 ﻓﺘﺢ اﻠﻮدود ﻓﻲ اﻠﻣﻗﺼﻮر واﻠﻣﻣﺪود ﻠﻟﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ
اﻠﻛﻨﺘﻲ ،وﻳﻗﻊ ﻓﻲ )  (٤٦٢ﺻﻔﺤﺔ.
 اﻠﻨﻮازل :ﻠﻟﺷﻴﺦ ﺑﺎي اﻠﻛﻨﺘﻲ.
واﻠﻐﺎﻠﺐ ٔان ﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺗﺪور
ﺣﻮل ﻋﻟﻮم اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻠﻟﻐﺔ واﻠﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺮاﺠﻢ ٔ
ﻠﻼﻋﻼم
اﻠﻛﻨﺘﻴﻴﻦ  .وﺣﺳﺐ اﻠﺤﺪﻳﺚ اﻠﺬي دار ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻠﻗﺎﺋﻢ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ
اﻠﺨﺰاﻧﺔ ،٢٦وﻫﻮ ﺸﻴﺦ ﻤﺪرﺴﺔ ﺴﻴﺪي ٔاﺣﻣﺪ اﻠﺮﻘﺎدي ﻓﺈن ٔاﻏﻟﺐ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻘﺪ ﺿﺎع ﺑﺳﺒﺐ ﻘﺳﺎوة اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﻮاﻤﻞ اﻠﺘﻌﺮﻳﺔ ،ﻜﻣﺎ ٔان
ﺑﻌﻀﻬﺎ ٓاﻻﺧﺮ ﺗﻌﺮض ﻠﻌﻣﻟﻴﺔ اﻠﻨﻬﺐ ﻋﻗﺐ اﻻﺣﺘﻼل اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ﻠﻟﻣﻨﻄﻗﺔ .
ٔ
ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ :٢٧ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺴﻴﺲ
ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺎﺸﺮ اﻠﻬﺟﺮي ) ١٦م( ،وذﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة
اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ ﻤﻦ اﻠﺳﻮدان اﻠﻐﺮﺑﻲ ،وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻜﻞ ﻤﺆﻠﻔﺎﺗﻪ ،٢٨وﻫﻲ ﺗﻮﺠﺪ
ﻘﺮب ﺿﺮﻳﺢ اﻠﺷﻴﺦ ،و ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻟﻰ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﺬﻜﺮ ﻻ اﻠﺤﺼﺮ:
ٔ
ٔ
ٔ
٢٩
 اﺴﺌﻟﺔ اﻻﺴﻗﻴﺎ واﺠﻮﺑﺔ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ .
 اﻠﺒﺪر اﻠﻣﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ،ﻳﺪور ﺣﻮل ﻋﻟﻢ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ.
 ﺸﺮح ﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻟﻴﻞ وﺣﺎﺸﻴﺔ ﻋﻟﻴﻪ ،ﺴﻣﺎﻫﺎ اﻹﻜﻟﻴﻞ ﻠﻣﻐﻨﻲ اﻠﻨﺒﻴﻞ
ﻋﻟﻰ ﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻟﻴﻞ.
ّ
 ﻤﻨﻈﻮﻤﺔ ﺴﻣﺎﻫﺎ ﻤﻨﺢ اﻠﻮﻫﺎب ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻖ اﻠﻣﺒﻟﻎ ﻠﻟﺼﻮاب ،وﻋﻟﻴﻬﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﺸﺮاح ﻠﻪ .
 ﻓﺼﻞ اﻠﺨﻄﺎب ﻓﻲ رد اﻠﻔﻛﺮ إﻠﻰ اﻠﺼﻮاب ،وﺗﺪور ﺣﻮل اﻠﻣﻨﻄﻖ وﻫﻮ
ﺸﺮح ٔﻻرﺠﻮزة ﻤﻨﺢ اﻠﻮﻫﺎب.
 ﻜـﺘﺎب اﻠﻔﺘﺢ اﻠﻣﺒﻴﻦ ،وﻠﻪ رﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪة ﻃﻮال وﻘﺼﺎر ذوات ﻓﺼﻮل ﻓﻲ
ﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺸﺘﻰ.
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺨﺰاﻧﺎت ٔاﻻﺧﺮى ﺧﺰاﻧﺔ ﻘﺼﺮ زاﺠﻟﻮ )اﺣﺪ اﻠﻗﺼﻮر اﻠﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻠﻴﺎ
ﻠﺒﻟﺪﻳﺔ زاوﻳﺔ ﻜﻨﺘﻪ( ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻟﻰ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺴﺒﻌﻴﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ
اﻠﻌﻟﻮم اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻠﻣﻌﺎرف.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺧﺰاﻧﺔ ﺑﻨﻲ ﺗﺎﻤﺮ ٢٢:وﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻬﺎ:
 ﺗﻔﺳﻴﺮ اﻠﻗ ٓﺮان :ﻠﻟﺒﻐﻮي.
 اﻠﺘﺤﻔﺔ اﻠﻌﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٓاداب اﻠﺪﻳﻦ واﻠﺪﻧﻴﺎٔ :ﻻﺑﻲ اﻠﺤﺳﻦ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ.
 ﺸﺮح اﻠﻣﺮﻓﻮق ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻖ :ﻠﻣﺟﻬﻮل )؟(.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪول واﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﻠﻣﺟﻬﻮل )؟(.
 اﻠﻗﺎﻤﻮس اﻠﻣﺤﻴﻂ :ﻠﻟﻔﻴﺮوز ٔاﺑﺎدي.
 اﻠﻨﻮر اﻠﻮﻫﺎج ﻓﻲ اﻹﺴﺮاء واﻠﻣﻌﺮاج :ﻠﻣﺟﻬﻮل )؟(.

 ﻤﻗﺪﻤﺔ اﺑﻦ ٔاﺠﺮوم :ﻹﺑﻦ ٔا ّب.
 اﻠﺰرﻘﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻠﻔﻗﻪ .
 ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﻛﻼم ﻓﻲ ﻤﺳﺎﺋﻞ اﻹﻠﺘﺰام ﻠﻣﺟﻬﻮل )؟(.
ٔ اﺧﺒﺎر اﻠﺰﻤﺎن :ﻠﻟﺷﻴﺦ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ ﺴﻌﻴﺪ.
 ﻤﻨﻬﺞ اﻠﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻠﺳﻨﻴﻦ ٔ
واﻻﻘﻮال ﻠﻟﺷﻴﺦ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺣﺳﻦ .
ٔ اﻻﻧﺲ ﻓﻴﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻠﻌﺮش واﻠﻛﺮﺴﻲ ﻓﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ اﻠﺷﺮﻳﻒ :ﻠﻟﺷﻴﺦ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻠﻌﻴﺎﺸﻲ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٣

ﻣﻘﺎﻻت

) (٣ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﺪﻳﻜﻠﺖ:
ﺗﺤﺘﻮي ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻴﺪﻳﻛﻟﺖ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﺗﻌﺪ ﺧﺰاﺋﻨﻬﺎ
ﻤﻦ ٔاﻏﻨﻰ ٔواﺧﺼﺐ اﻠﺨﺰاﻧﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ﺛﺮ ًاء ﺑﺎﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻦ إﻧﺘﺎج ﻋﻟﻣﺎء اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ،وﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﺋﻦ ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻻ
اﻠﺤﺼﺮ:
ٔ
ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻠﻟﻔﻼﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻘﺒﻟﻲ :وﺗﻮﺠﺪ ﺑﻗﺼﺮ ﺴﺎﻫﻞ وﺗﺷﺘﻣﻞ ﻋﻟﻰ
ﻤﯫت اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺨﻂ اﻠﺟﺪ ٔاﻻﻋﻟﻰ ﻠﻟﻔﻼﻧﻴﻴﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﺎﻠﻚ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ ﺑﻦ اﻳﻮب ﺑﻦ ﺣﻣﺎد ﺑﻦ ﺠﻟﻮل ﺑﻦ ﻃﻟﺤﺔ ،٣٠وﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎﻫﻮﺑﺨﻂ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻌﺎﻠﻢ .٣١وﺗﺷﺘﻣﻞ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻋﻟﻰ ﻜـﺜﻴﺮ
ﻤﻦ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻳﻌﻮد اﻠﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻠﻚ إﻠﻰ اﻠﺷﻴﺦ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٧٠١ﻫـ١٣٠١/م ،إذ ﻋﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﺠﻣﻊ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت واﺴﺘﻨﺳﺎﺧﻬﺎ ،ﻠﻴﺘﻣﻛﻦ ﻤﻦ ﺗﺒﻟﻴﻎ رﺴﺎﻠﺔ اﻠﻌﻟﻢ  ،وﻘﺪ ﺴﺨﺮ
ﻠﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ .٣٢وﺣﺳﺐ اﻠﺘﻗﺎﻳﻴﺪ اﻠﺘﻲ إﻃﻟﻌﻨﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮاﺸﻲ
ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﺗﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ٔان اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻨﻬﺎ ﻘﺪ ﺠﻟﺐ ﻠﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻤﻦ ﻃﺮف
اﻠﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ٔاﺣﻣﺪ ﺣﻔﻴﺪ اﻠﺷﻴﺦ اﻠﻣﺆﺴﺲ ،وﺑﻌ ﺾ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻫﻲ ﺑﺨﻂ اﻠﺷﻴﺦ ﺣﻣﺰة ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ٔاﺣﻣﺪ ،ﻜﻣﺎ ﺠﻟﺐ ﻠﻬﺎ
اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺤﺳﻦ )ﺗـ ١٣٥٢ﻫـ١٩٣٣/م( ﻋﺪة ﻤﺟﻟﺪات ،وﻳﻮﺠﺪ
ٓ
ﺑﺎﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ ﺸﺮوح ﻠﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﻔﺎﺴﻴﺮ ﻠﻟﻗﺮان وﻤﺆﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻠﻔﻗﻪ واﻠﻨﺤﻮ،
وﺑﻗﻲ ٓاﻻن ﻤﺎ ﻳﻗﺎرب  ٢٥٠ﻜـﺘﺎب ﻤﺨﻄﻮط ﻓﻲ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻌﺪ ٔان ﺿﺎع ﻤﻨﻬﺎ
اﻠﻛـﺜﻴﺮ وﺗﺒﻌﺜﺮ ﺑﺳﺒﺐ اﻠﻛﻮارث اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ٣٣.وﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻫﺬﻩ
اﻠﺨﺰاﻧﺔ:
 ﻤﻨﺢ اﻠﻮﻫﺎب ﻓﻲ رد اﻠﻔﻛﺮ إﻠﻰ اﻠﺼﻮاب :ﻠﻣﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ
اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ.
ٓ
ٔ
 ﺸﺮح اﻠﻣﻴﺎرة :ﻠﻟﻔﺎﺴﻲ وﻤﻌﻪ اﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻠﻗﺮان.
 ﺸﺮح اﻠﻮﻻﺋﻲ ﻋﻟﻰ ﻧﻈﻢ اﻠﻣﻛﻮدي :ﺑﺨﻂ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ ﺴﻨﺔ
)١٣٠٩ﻫـ١٨٩١/م(.
ٔ
 ﺑﻐﻴﺔ اﻠﺳﺎﻠﻚ ﻓﻲ ٔاﺸﺮف اﻠﻣﺳﺎﻠﻚ :ﻠﻣﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن.
 ﺸﺮح اﺑﻦ ﻤﻬﻴﺐ اﻠﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻠﻄﺮﻳﻗﺔ اﻠﻣﺜﻟﻰ إﻠﻰ اﻠﻮﺴﻴﻟﺔ اﻠﻌﻈﻣﻰ :
ﻠﻣﺤﻣﺪ اﻠﻨﺟﻴﺐ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺸﻣﺲ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻨﺟﻴﺐ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺼﻣﺪ )؟(
ٔ
 اﻠﺟﺎﻤﻊ اﻠﺼﻐﻴﺮ ﻤﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻠﺒﺷﻴﺮ :ﻓﺮغ ﻤﻦ ﺗﺎﻠﻴﻔﻪ ﻓﻲ
٩٠٧ﻫـ١٥٠١/م ،وﻧﺳﺦ ﻓﻲ ١٢٠١ﻫـ١٧٨٦/م.

ٔ
ﺧﺰاﻧﺔ ﻘﺼﺮ اﻠﻣﻨﺼﻮر  ٣٤ﺑﺎﻘﺒﻟﻲ :وﻘﺪ ٔا ّﺴ ﺳﻬﺎ اﻠﺤﺎج ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ٔاﻋﻟﻲ،
ٔاﺣﺪ ﺗﻼﻤﻴﺬ اﻠﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻛﻨﺘﻲ ،وﻓﻲ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
ﻜـﺜﻴﺮة ﻤﺟﻬﻮﻠﺔ اﻠﻣﺆﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم ﺸﺘﻰ .وﺗﻀﻢ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﻋﺷﺮﻳﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل:
 اﻠﻛﻮﻜﺐ اﻠﻮﻘﺎد ﻋﻟﻰ ﺸﺮح ٔاﻻوراد :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻛﻨﺘﻲ .
 اﻠﺟﺮﻋﺔ اﻠﺼﺎﻓﻴﺔ واﻠﻨﻔﺤﺔ اﻠﻛﺎﻓﻴﺔ :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ .
 اﻠﻣﻗﺼﻮر واﻠﻣﻣﺪود :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻛﻨﺘﻲ.
 اﻠﻣﻬﺟﺔ ﻤﻦ ﺗﻟﺨﻴﺺ اﻠﺒﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻘﺐ ﺴﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر اﻠﺟﻴﻼﻧﻲ :
ﻠﻺﻤﺎم ﻧﻮر اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﺤﺳﻦ ﻋﻟﻲ اﺑﻦ ﻳﻮﺴﻒ اﻠﻨﺤﻮي اﻠﻣﻗﺮي
ّاﻠﻟﺨﻣﻲ.
ٔ
ٔ
 ﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻏﺮاض ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻠﻟﺷﻴﺦ اﺣﻣﺪ اﻠﺒﻛﺎي ،وﻤﻌﻬﺎ ﻘﺼﻴﺪة
ﻠﻟﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ.
ٔ
 رﺴﺎﻠﺔ ﻠﺳﻴﺪي ٔاﺣﻣﺪ اﻠﺒﻛﺎي ﺑﻌﺜﻬﺎ إﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻣﻪ ﺴﻴﺪي اﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ﺑﺎﺑﺎ ٔاﺣﻣﺪ .وﺗﻗﻊ ﻓﻲ  ١٢ﺻﻔﺤﺔ.
ٔ
ٔ
ﺧﺰاﻧﺔ ﻘﺼﺮ ارﻜﺷﺎش ٣٥:ﺗﺎﺴﺳﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ اﻠﺳﻴﺪ ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺗﺎﻻان
اﻠﺘﻬﺎﻤﻲ ،اﻠﺬي ﻳﻣﺘﻟﻚ ٔاﺑﻨﺎؤﻩ ﻤﻗﺘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻤﻦ
ٔاﻫﻣﻬﺎ ﻤﺼﺤﻒ ﻳﻌﺮف ﺑـ " ﺗﻴﻨﻎ ﺑﻮﻳﺎ" ﺑﻣﻌﻨﻰ ﻘﺘﻞ ﺑﻮﻳﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻜـﺘﺎب ﻘ ٓﺮان ] ﻜﺬا ﻜـﺘﺐ ﻋﻨﻪ[ ،وﻫﻮ ﻳﻗﻊ ﻓﻲ ) (٤٨٠ﺻﻔﺤﺔ ،ﻧﺳﺨﻪ
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ٔاﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺳﻦ ٔاﻻزﻫﺮي ﺴﻨﺔ ٨٧٢ﻫـ١٣٦٧/م .
ﻜـﺘﺐ ﻓﻲ ٓاﺧﺮ":ﻠﻴﻌﻟﻢ اﻠﻮاﻘﻒ ﻋﻟﻴﻪ ٔا ّن ﻫﺬا اﻠﻣﺼﺤﻒ ّﻤﻟﻛﻪ ﷲ ﻠﻟﺤﺎج
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ﻋﻟﻲ اﻠﻣﺎﻳﺨﺎﻧﻲ ٔا ً
ﺻﻼ ،ﻋﺒﻴﺪ رﺑﻪ ﺗﻌﺎﻠﻰ ﻤﺤﻣﺪ ٔاﻻﻤﻴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻟﻲ اﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ﻤﺤﻣﺪ" .وﻳﻮﺠﺪ ﻋﻟﻴﻪ ُ
ﺧﺘﻢ ﻠﻣﻟﻚ ﻏﻴﺮ
واﺿﺢ اﻹﺴﻢ ﻫﻮ اﻠﻣﻟﻚ" اﻠﻄﺎم ٔاﺑﻮ ﺴﻌﻴﺪ ﺗﻣﺮﻧﻐﺎ" ،وﻘﺼﺔ ﺗﺳﻣﻴﺘﻪ ﺑﻬﺬا
اﻹﺴﻢ ٔا ّن ﻤﺘﺨﺎﺻﻣﻴﻦ ﻠﺰﻤﻬﻣﺎ اﻠﻗﺳﻢ ﻓﺎﺗﻔﻗﺎ ٔان ﻳﺤﻟﻔﺎ ﻋﻟﻴﻪ ،وﻜﺎن اﻠﻛﺎذب
اﺴﻣﻪ ﺑﻮﻳﺎ ﻓﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻠﺤﺎدث ﻓﺳﻣﻮا اﻠﻛـﺘﺎب "ﺗﻴﻨﻎ ﺑﻮﻳﺎ" ،وﻫﻮ ﻤﺤﻔﻮظ
ٔ
ﺑﻄﺮﻳﻗﺔ ﺠﻴﺪة ﺑﻣﺳﺟﺪ ارﻜﺷﺎش ٣٦وﻳﻮﺠﺪ ﺑﺎﻠﺨﺰاﻧﺔ ٔاﻳﻀﺎ:
 ﻧﻀﺎر اﻠﺬﻫﺐ ﻓﻲ ّﻜﻞ ﻓﻦ ﻤﻨﺘﺨﺐ :ﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ
اﻠﻛﻨﺘﻲ ،ﻓﺮغ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ١٢٧٨ﻫـ١٨٦١/م.
ٔ
ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺎي ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ ﺑﺎوﻠﻒ :٣٧وﻫﻲ ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔٔ ،اﻘﺎﻤﻬﺎ
اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ اﻠﻣﻟﻗﺐ ﺑـ"ﺑﺎي" ،وﺣﺎول اﻠﺷﻴﺦ
رﺣﻣﻪ ﷲ ﺠﻣﻊ ٔاﻜﺒﺮ ﻘﺪر ﻤﻦ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﻘﺼﺪ ﺗﺟﻣﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن
واﺣﺪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﻠﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻟﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﺗﻣﻛﻴﻦ اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻤﻦ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ .وﺗﺘﻨﺎول ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ وﻫﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ٔاﺑﻲ ﻧﻌﺎﻤﺔ اﻠﻛﻨﺘﻲ ﺑﺎﻘﺒﻟﻲٔ :اﺴﺳﻬﺎ اﻠﺷﻴﺦ
ٔ
ٔاﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن ّ
اﻠﻣﻟﻗﺐ ﺑﺎﺑﻲ ﻧﻌﺎﻤﺔ ،اﻠﻣﻮﻠﻮد ﺴﻨﺔ
)١٠٦٠ﻫـ١٦٥٠/م( اﻠﻣﺘﻮﻓﻰ ﺴﻨﺔ )١١٦٣ﻫـ١٧٤٩/م( .وﺗﺷﺘﻣﻞ ﺧﺰاﻧﺔ
اﻠﺷﻴﺦ ﻋﻟﻰ ﻘﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻤﺨﻄﻮط ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﺸﺘﻰ ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ:
 ﻜﺷﻒ اﻠﺷﺒﻬﺎت ﺑﺎﻠﺒﺮاﻫﻴﻦ واﻠﺒﻴﻨﺎت :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ.
 ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر ووﻠﺪﻩ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﺼﻮف.
 ﻧﺳﻴﻢ اﻠﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﺸﺮح اﻠﺷﻔﺎء ﻠﻟﻗﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض.
 اﻠﺪﻳﺒﺎج اﻠﻣﺮﻘﻮم ﻓﻲ ٔاﺻﻮل ﻋﻟﻢ اﻠﻨﺟﻮم.
 اﻠﺮﺴﺎﻠﺔ اﻠﻐﻼوﻳﺔ :ﻠﻟﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﻣﺨﺘﺎر
وﻠﻬﺎ ) (١٦ﺻﻔﺤﺔ.

 اﻠﻛﻮﻜﺐ اﻠﻮﻘﺎد ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻠﻣﺷﺎﻳﺦ وﺣﻗﺎﺋﻖ ٔاﻻوراد :ﻠﻟﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي
اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ.
 ﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺷﻌﺒﻲ اﻠﺪﻳﻨﻲ ﺗﺨﺺ رﻜﺐ اﻠﺤﺟﻴﺞ وﻤﺪح
اﻠﻣﺼﻄﻔﻰ :ﻠﻟﺷﻴﺦ وﻠﺪ ﺴﻴﺪ اﻠﺤﺎج اﻠﻛﻨﺘﻲ .
ٔ
 ﻜـﺘﺎب اﻠﻄﺮاﺋـﻒ واﻠﺘﻼﺋﺪ ،ﻳﺘﻀﻣﻦ ٔاﺧﺒﺎر اﻠﻮاﻠﺪ واﻠﻮاﻠﺪة وﻤﻌﻪ اﺧﺒﺎر
ٔاﻻوﻠﻴﺎء واﻠﻌﻟﻣﺎء ٔ
واﻻﺗﻗﻴﺎء وﺑﻌﺾ ﻤﻦ ٔاﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻠﻟﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
ٔ
ً
ﺑﻦ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ وﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻠﻟﺘﻄﻮﻳﻞ اذﻜﺮ ان اﻠﺨﺰاﻧﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﺪد ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻌﺒﺎدات
واﻠﻣﻌﺎﻤﻼت ،وﻻ ﺴﻴﻣﺎ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻗﻪ ﻤﺎﻠﻚ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٤

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻹﺣﺎﻻت:
 - ١اﻠﻣﺮاد ﺑﻛﻟﻣﺔ )ﺧﺰاﻧﺔ( ﻓﻲ ﻠﺳﺎن ﺴﻛﺎن ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻠﺟﻨﻮب اﻠﺟﺰاﺋﺮي ،وﻜﺬا ﻓﻲ
اﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻﻘﺼﻰ :اﻠﻣﻛ ـﺘﺒﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻟﻰ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﺴﻮاء ٔاﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ داﺧﻞ اﻠﻗﺼﺮ ٔاو ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺟﺪ ٔاو ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻤﻦ اﻠﺒﻴﻮت.
 2ﻳﺷﺘﻣﻞ اﻘﻟﻴﻢ ﺗﻮات ﻋﻟﻰ ﺛﻼث ﻤﻨﺎﻃﻖ رﺋﻴﺳﻴﺔ وﻫﻲ :ﺗﻴﺪﻳﻛﻟﺖ وﻘﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻠﺢ ،وﻤﻨﻄﻗﺔ ﻘﻮرارة )ﺗﻴﻛﻮرارﻳﻦ( ،و ﻘﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﻴﻣﻮن ،وﻤﻨﻄﻗﺔ
ﺗﻮات اﻠﺘﻲ ٔاﻋﻄﺖ إﺴﻣﻬﺎ ﻠﻛﻞ اﻹﻘﻟﻴﻢ وﻜﺎﻧﺖ ﻘﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻣﻨﻄﻴﻂ ،ﻘﺒﻞ ٔان
ﺗﻨﺘﺰع ﻤﺪﻳﻨﺔ ٔادرار زﻋﺎﻤﺔ اﻹﻘﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدي .و ﻳﺬﻜﺮ ٔاﺣﺪ
اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ٔان إﺴﻢ ﺗﻮات إذا ٔاﻃﻟﻖ ٔارﻳﺪ ﺑﻪ اﻠﻌﻣﻮم ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻮﻤﻪ ﺗﻴﺪﻳﻛﻟﺖ
وﺗﻴﻛﻮرارﻳﻦ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻠﻚ ﺗﻮات ﻤﻦ ﻘﺒﻴﻞ إﻃﻼق اﻠﺟﺰء وارادة اﻠﻛﻞ ،ﻳﻨﻈﺮ:
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ راﺋﺪ اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻮات :ﻋﺼﺮﻩ
ٓواﺛﺎرﻩ ،رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻘﺳﻢ اﻠﺤﻀﺎرة
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻜﻟﻴﺔ اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
وﻫﺮان٢٠٠٠/١٩٩٩،م ،ص. ٠٧
 ٣ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻋﻮﻓﻲ "،ﻤﺮاﻜﺰ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻓﻲ اﻠﺟﻨﻮب اﻠﺟﺰاﺋﺮي،اﻘﻟﻴﻢ ﺗﻮات
ﻧﻣﻮذﺠﺎ" ،ﻤﺟﻟﺔ ٓاﻓﺎق ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ واﻠﺘﺮاث ،ﻤﺮﻜﺰ ﺠﻣﻌﺔ اﻠﻣﺎﺠﺪ واﻠﺘﺮاث ،اﻻﻤﺎرات
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺘﺤﺪة،ع ،٣٤دﺑﻲ ٢٠٠١ ،م،ص .١١٥وﻳﺬﻜﺮ اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﻤﺨﺘﺎر
ﺣﺳﺎﻧﻲ " ٔا ن ٔا ﻏﻟﺐ اﻠﻮاﺣﺎت اﻠﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺨﺰاﺋﻦ اﻠﻛـﺘﺐ ،وﻘﺪ ﺗﺤﻮﻠﺖ
ﻤﻗﺮات اﻠﺰواﻳﺎ ﺑﻬﺎ إﻠﻰ ﻤﺪن ﻤﺜﻞ ﻋﻴﻦ ﻤﺎﺿﻲ وﺗﻣﺎﺴﻴﻦ وﻃﻮﻠﻗﻪ ٔواوﻻد ﺠﻼل
وﺗﻴﻣﻴﻣﻮن ٔوادرار ووادي اﻠﺳﺎورة".ﻳﻨﻈﺮ :ﻤﺨﺘﺎر ﺣﺳﺎﻧﻲ "،ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت"ٔ ) ،اﻋﻣﺎل اﻠﻣﻟﺘﻗﻰ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻠﻟﺒﺤﺚ ٔاﻻﺛﺮي واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
ٔادرار ٢٩ :ﻤﺎي  ٠٢ -ﺠﻮان ١٩٩٤م ،وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ واﻹﺗﺼﺎل ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ( ،ص ص
. ٦٦- ٦٥

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻠﺤﺪﻳﺚ وﻋﻟﻮﻤﻪ ،اﻠﺘﻮﺣﻴﺪ واﻠﻌﻗﺎﺋﺪ ،اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ واﻠﻗﺮاءاﺗﻦ اﻠﺘﺼﻮف،
اﻠﻔﻗﻪ اﻠﻣﺎﻠﻛﻲ ﻋﻟﻰ ﻤﺬﻫﺐ ﺴﻴﺪي ﺧﻟﻴﻞ ،وﻘﺪ ﻧﺳﺦ ٔاﻏﻟﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻠﻗﺮن
اﻠﻌﺎﺸﺮ واﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ اﻠﻬﺟﺮي )اﻠﺳﺎدس ﻋﺷﺮ واﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدي(
وﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻬﺎ:
 ﺑﻟﻮغ اﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻮﻘﺎﻳﺔ ،ﻠﻟﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدي اﻠﻛﻨﺘﻲ وﻫﻮ ﻓﻲ
اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻗﻊ ﻓﻲ ) (٢٩٠ﺻﻔﺤﺔ ٔوا وراﻘﻪ ﻤﻦ اﻠﺤﺟﻢ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ .
 روﺿﺔ اﻠﻨﺳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻤﺳﺎﺋﻞ اﻠﺘﻣﺮﻳﻦ )اﻠﻟﻐﺔ (
اﻠﻨﻔﺤﺔ اﻠﺮﻧﺪﻳﺔ ﻋﻟﻰ ﺸﺮح اﻠﺘﺤﻔﺔ اﻠﻮردﻳﺔ )اﻠﻟﻐﺔ(
 اﻠﺟﺮﻋﺔ اﻠﺼﺎﻓﻴﺔ واﻠﻨﻔﺤﺔ اﻠﻛﺎﻓﻴﺔ :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻛﻨﺘﻲ وﻫﻮ
ﻓﻲ اﻹﺧﻼص ،ﻧﺎﺴﺨﻪ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﺑﻦ ﺣﺳﺎن ﺑﻦ
اﻠﺷﻴﺦ.
 اﻠﺒﺮد اﻠﻣﻮﺸﻰ ﻓﻲ ﻘﻄﻊ اﻠﻣﻄﺎﻋﻢ واﻠﺮﺸﺎ :ﻠﻟﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ
اﻠﻛﻨﺘﻲ ،وﻫﻮ ﻓﻲ اﻠﺳﻴﺮة اﻠﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻔﺎء ،وﻓﻨﻮن ٔاﺧﺮى.
 ﻜـﻔﺎﻳﺔ اﻠﻣﺤﺘﺎج ﺑﻣﻌﺮﻓﺔ ﻤﺎ ﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﺒﺎج ﻠﻟﺷﻴﺦ ٔاﺣﻣﺪ ﺑﺎﺑﺎ
اﻠﺘﻣﺒﻮﻜـﺘﻲ ،وﻫﻮ ﻓﻲ اﻠﺘﺮاﺠﻢٔ ،اﻠﻔﻪ ﺴﻨﺔ ١١١٢ﻫـ ،وﻧﺳﺦ ﻓﻲ
١١٤١ﻫـ.
 اﻠﺮوض اﻠﺨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺸﺮح ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻠﺼﻼة ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺒﻲ
اﻠﺤﺒﻴﺐ ﻠﻣﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺷﻴﺦ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻛﻨﺘﻲ ،إﻧﺘﻬﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ
١٢١٩ﻫـ ،ﻳﻗﻊ ﻓﻲ  ٦٩٠ﺻﻔﺤﺔ .
ٔ
ٔ
ﻜﻣﺎ ﺗﻮﺠﺪ ﻓﻲ ﻘﺼﻮر ٔاوﻠﻒ ﺧﺰاﺋﻦ اﺧﺮى  ،وﻫﻲ ﻤﻣﺘﻟﻛﺎت اﺴﺮﻳﺔ
ﻤﻨﻬﺎ :ﺧﺰاﻧﺔ ٔاوﻻد ﺑﻮﻠﺤﻴﺔ ﻓﻲ زاوﻳﺔ ﺣﻴﻨﻮن ،واﻠﺘﻲ ٔاﺴﺳﻬﺎ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
ﺑﻮﻠﺤﻴﺔ ،وﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﺑﺨﺘﻲ اﺣﻣﺪ اﻠﻌﺎﻠﻢ ،٣٨وﺧﺰاﻧﺔ اﻠﻄﺎﻠﺐ دادة
ﺴﻴﺪي ٔاﺣﻣﺪ)ت ١٣٧٢ﻫـ(،وﺧﺰاﻧﺔ ﺑﺎﺸﻴﺦ ﺑﺘﺎﻘﺮاف  .وﻘﺪ ّ
ﺧﻟﻒ اﻠﺷﻴﺦ
ٔاﺑﻮ ٔاﻻﻧﻮار ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﺘﻨﻼﻧﻲ ﺧﺰاﻧﺔ ﻜـﺘﺐ  ،إﻻ ٔاﻧﻬﺎ ﻠﻴﺳﺖ ﻤﺘﺎﺣﺔ
٣٩
ﻠﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻳﺟﻬﻞ ﻤﻛﺎﻧﻬﺎ.
وﻠﻺﺸﺎرة ﻓﺈن ٔاﻏﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﻣﻮﺠﻮدة داﺧﻞ اﻠﺨﺰاﻧﺎت
اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ واﻠﻣﺆﺴﺳﺎت اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻘﺪ ﺗﻨﺎﻤﺖ ﻤﻗﺘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرت ﺑﻔﻀﻞ ﺠﻬﻮد
وإﺴﻬﺎﻤﺎت اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻘﺒﻮا ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮات ﻋﻟﻰ ﻤﺮ ٔاﻻزﻤﻨﺔ
واﻠﻌﺼﻮر ،وﻠﻢ ﺗﺘﻮﻘﻒ ﻋﻣﻟﻴﺔ ﺠﻟﺐ اﻠﻣﺨﻄﻮط ﺑـﻞ ّ
ﺗﺨﺼﺼﺖ ﺑﻌﺾ
اﻠﻣﺮاﻜﺰ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﻨﺳﺦ .٤٠وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﺨﺰاﻧﺎت ﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻗﺎ
ﺑﻮﺠﻮد اﻠﺰواﻳﺎ اﻠﺘﻲ اﻧﺘﺷﺮت ﻓﻲ ﻜﻞ ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻹﻘﻟﻴﻢ.
ٔ
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺼﺪد ﻳﻗﻮل اﻠﺪﻜـﺘﻮر ٔاﺑﻮ اﻠﻗﺎﺴﻢ ﺴﻌﺪ ﷲ" :اﻠﻐﺎﻠﺐ ا ن
اﻠﺰواﻳﺎ ﻫﻲ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻋﻰ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت؛ ّﻻﺗﺼﺎﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﺪﻳﻦ واﻠﻌﻟﻢ ،وﻘﺪ
ٔ
ﻋﺮﻓﺖ ﻤﻨﺬ اﻠﻗﺪم ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺴﻮق راﺋﺟﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺐٔ ،وا ّن ﺑﻌﺾ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻘﺪ ّﻜﻮﻧﺖ ﻤﻛـﺘﺒﺎت ﻤﻌﺘﺒﺮة ،وﻜﺎﻧﺖ ﺻﻟﺔ ٔاﻫﻞ ﺗﻮات ﺑﺟﺎﻤﻊ اﻠﻗﺮوﻳﻴﻦ
وﻋﻟﻣﺎء اﻠﻣﻐﺮب وﻋﻟﻣﺎء اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ وﺗﻟﻣﺳﺎن ﻘﺪ ﺠﻌﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻧﺔ ﻳﻐﺒﻄﻮن
ﻋﻟﻴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻋﻟﻣﺎء ﺗﻮات اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺆﻠﻔﻮن اﻠﻛـﺘﺐ وﻳﺳﺘﻨﺳﺨﻮﻧﻬﺎ
٤١
ﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ٔاو ﻤﻦ ﻋﻟﻣﺎء ٓاﺧﺮﻳﻦ".
واﻠﻛـﺘﺎب ﺑﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻤﻦ ﻋﻟﻢ ُﻳﻌﺪ ﻤﻦ ٔاﻫﻢ ٔاﻻﺴﺲ اﻠﺘﻲ ﻳﻗﻮم ﻋﻟﻴﻬﺎ
رﻘﻲ ٔاﻻﻤﻢ و اﻠﺷﻌﻮب ،ﻠﻬﺬا اﻫﺘﻢ اﻠﺘﻮاﺗﻴﻮن ﺑﻣﻛـﺘﺒﺎﺗﻬﻢ وﺣﺮﺻﻮا ﻋﻟﻰ
ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻛﻞ ﻤﺎ ﻳﻗﻊ ﺗﺤﺖ ٔاﻳﺪﻳﻬﻢ ﻤﻦ اﻠﻛـﺘﺐ ،وﻇﺎﻫﺮة ﺠﻣﻊ اﻠﻛـﺘﺐ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻛﺎد ﺗﻛﻮن ﻫﻮاﻳﺔ ؛ وﻳﻌﺎب اﻠﺬي ﻻ ﻳﻣﻟﻚ ﺧﺰاﻧﺔ ﻜـﺘﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ .
وﺑﺮﻏﻢ ﻤﺎ ﺣﻞ ﺑﺘﻮات ﻤﻦ ﻜﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎت ﻘﺒﻟﻴﺔ وﺴﻴﻄﺮة
اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮ ﻋﻟﻴﻪ،إﻻ ٔان ﻤﻌﻈﻢ اﻠﺨﺰاﺋﻦ اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ ﻻزاﻠﺖ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻣﺟﻣﻮﻋﺔ
ﻘﻴﻣﺔ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺜﺮوة اﻠﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ،ﺣﺘﻰ اﻠﻔﺘﺮة ٔاﻻﺧﻴﺮة ﻤﻦ ﻘﻟﺔ اﻻﻫﺘﻣﺎم،
إذ ﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻠﻬﺎ ﺠﻴﻟﻨﺎ اﻠﺤﺎﺿﺮ ﻤﺎ ﻳﻟﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﻤﻦ ﺣﻔﻆ وﻧﺷﺮ ،وﺗﺪاول،

وﻋﻮاﻤﻞ اﻠﺰﻤﻦ ،...ﻓﻲ اﻠﻮﻘﺖ اﻠﺬي اﻫﺘﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻠﺪول اﻠﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ٔ
ﺣﻮزﺗﻬﺎ ﻤﻦ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ٔوان ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮاث ٔاﺴﻼﻓﻨﺎ ،ﻓﺎوﻠﺘﻬﺎ ﻜﻞ
اﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ،وﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٔاﻧﺳﺐ درﺠﺎت اﻠﺤﺮارة واﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ،وﻋﻣﻟﺖ ﻋﻟﻰ
ﻧﺷﺮﻫﺎ وﺗﺤﻗﻴﻗﻬﺎ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻦ ﻋﻟﻮﻤﻬﺎ ،ﺑﺎذﻠﺔ ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻣﺎل اﻠﻮﻓﻴﺮ
واﻠﺟﻬﺪ اﻠﻛﺒﻴﺮ.
ﺛﻢ إن اﻠﻣﺘﺼﻔﺢ – اﻠﻴﻮم  -ﻠﻟﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﻣﺘﺒﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﺨﺰاﺋﻦ اﻠﺘﻮاﺗﻴﺔ ،ﻳﺟﺪ ٔان اﻠﺰﻤﻦ ﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻟﺘﻪ ﺑﺼﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ٔاﻻوﻠﻰ ،إﻠﻰ
درﺠﺔ اﻠﺘﻣﺰق ﻠﻣﺟﺮد ﻠﻣﺳﻬﺎ ،ﻠﻛﻦ اﻠﻐﺎﺋﺐ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ ٔاﻤﺎم ﻫﺬا اﻠﻮﺿﻊ ﻫﻲ
اﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻟﺖ ﻤﻦ ٔاﻧﻴﺎب اﻠﺪﻫﺮ ،واﺧﺮاﺠﻬﺎ ﻤﻦ ﻤﺤﺒﺳﻬﺎ اﻠﺬي ﻻزﻤﺘﻪ
ﻠﻗﺮون ،وإﻋﺎدة ﺗﺮﻤﻴﻣﻬﺎ وﻓﻗﺎ ﻠﻟﻣﻗﺎﻳﻴﺲ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻧﺳﺨﻬﺎ ،ﻜﻲ
ﻳﺘﺳﻨﻰ ﻠﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻟﻴﻬﺎ وﺗﺤﻗﻴﻖ ﻤﺎ ﻳﻣﻛﻦ ﺗﺤﻗﻴﻗﻪ ﻤﻨﻪ .
وﻠﻌﻞ ﻓﻲ اﻻﻘﺘﺮاﺣﻴﻦ اﻠﺘﺎﻠﻴﻴﻦ ﻤﺎ ﻳﺤﻗﻖ ٔاﻻﻤﻨﻴﺔ وﻳﻨﻔﺾ اﻠﻐﺒﺎر ﻋﻦ
ﺗﺮاﺛﻨﺎ:
 اﻠﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ إﺠﺮاء ﻤﺳﺢ ﺛﻗﺎﻓﻲ ﺸﺎﻤﻞ ﻳﻬﺪف إﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت
وﻓﻗﺎ ٔ
واﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﻮات ﺗﺳﻬﻴﻼ ﻠﺘﺤﻗﻴﻗﻬﺎ ودرﺴﻬﺎ وﻧﺷﺮﻫﺎ ً
ﻠﻼﺴﺲ
اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ .
 دﻋﻢ اﻠﺨﺰاﺋﻦ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ اﻠﺨﺎﺻﺔ واﻠﻌﺎﻤﺔ ،وذﻠﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻹﻤﻛﺎﻧﻴﺎت
اﻠﻼزﻤﺔ ﻠﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻠﻣﻈﻬﺮ اﻠﻼﺋﻖ وﺗﺘﻣﻛﻦ ﻤﻦ ٔاداء رﺴﺎﻠﺘﻬﺎ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ ٤اﻧﻈﺮ :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻄﺎ زﺑﻴﺪة ،ﻤﻛـﺘﺒﺎت اﻠﻣﺪارس "ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﻛـﺘﺐ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮﻳﻦ ٔاﻻﻳﻮﺑﻲ
واﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ" ،ﻓﻲ ٔاﺑﺤﺎث ﻧﺪوة) :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺪارس ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ( ،اﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ١٩٩٢ﻤﻦ ص. ٢٢١
 5ﺑﻟﻎ اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﺎﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ٔا ن ﺧﺼﺼﺖ اﻠﺟﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ ﻤﺟﺎﻻ ﻓﻲ
ﻜﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻠﻨﻴﻞ درﺠﺔ دﻜـﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﻤﻴﻢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﻜﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ دول
اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﻣﺘﻗﺪم وﺑﻌﺾ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﺮاﻜﺰ ﺗﻛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻤﻴﻢ
اﻠﻣﻗﺘﻨﻴﺎت اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ )ﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﺛﺎﺋﻖ ،ﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺳﺟﻴﻼت( ،ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ
اﻠﺘﻔﺼﻴﻼت اﻠﻮاﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺮﻤﻴﻢ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻳﺮاﺠﻊ :د .ﺣﺳﺎم اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ
ﻤﺤﻣﻮد ،ﺗﻛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻤﻴﻢ اﻠﻣﻗﺘﻨﻴﺎت اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٧٩م .
 6ﻤﺒﺮوك ﻤﻗﺪم "،اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت داﺧﻞ اﻠﺨﺰاﻧﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺘﻮات وﺗﻴﺪﻳﻛﻟﺖ"،
) ٔاﻋﻣﺎل اﻠﻣﻟﺘﻗﻰ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻠﻟﺒﺤﺚ ٔاﻻﺛﺮي ودراﺴﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( ،وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ
واﻹﺗﺼﺎل اﻠﺟﺰاﺋﺮ ،ص ص . ٧٦- ٧٥
 7ﺻﺎﺣﺐ ٔ
اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ ﻜﺎن ﻋﺳﻛﺮﻳﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ راﺋﺪ ،وﻜﺎن ﻤﺘﺮﺠﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﺼﺤﺮاء اﻠﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ٔاﺛﺮ
اﻻﺣﺘﻼل اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ،وﻘﺪ ﺠﻣﻊ ﻜﻞ ﻤﺎﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ ﻤﻦ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﺰاﺋﻦ
اﻠﻌﺎﻤﺔ واﻠﺨﺎﺻﺔ وﺗﺮﺠﻣﻬﺎ ﺣﻮاﻠﻲ ﺴﻨﺔ ١٩٠٤مٔ ،
وﺗﺎﺧﺮ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻻﺴﺒﺎب ذﻜﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﻤﻗﺪﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ٔ .
ﻠﻟﺘﺎﻜﺪ واﻠﺘﺤﻗﻖ راﺠﻊ ﻜـﺘﺎﺑﻪ:
A.G.P. Martin, Quatre siècles d’histoire marocaine au Sahara de
1504 à 1902,au Maroc de 1894 à 1912,d'après archives et
documentations indigènes, Paris 1923,591p.
 8ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻋﻮﻓﻲ ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص .١٢٨وﻧﻮد ٔان ﻧﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﻗﺎم إﻠﻰ ٔان
ٔاﻏﻟﺐ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻠﺘﻲ اﻃﻟﻌﻨﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻠﺨﺰاﺋﻦ اﻠﺘﻮاﺗﻴﺔ ﻘﺪ ﻜـﺘﺒﺖ ﻜﻟﻬﺎ ﺑﺨﻂ
ﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺎﻠﻗﺎف ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺟﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪة ﻤﻦ ﻓﻮق  ،واﻠﻔﺎء ﻤﻌﺟﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪة ﻤﻦ ﺗﺤﺖ،
إﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﺨﻂ اﻠﻣﻐﺮﺑﻲ .وﻫﻲ ﺗﺷﺘﺮك ﺠﻣﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻠﺮﺴﻢ
اﻹﻤﻼﺋﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ﻜﺈﺴﻗﺎط اﻠﻬﻣﺰة ورﺴﻢ ٔاﻻﻠﻒ اﻠﻣﻣﺪوة ﻤﻗﺼﻮرة ،واﻠﻌﻛﺲ
ٔاﻳﻀﺎ،وﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎء ﻤﺮﺑﻮﻃﺔ.
ٔ
 9ﻳﺬﻜﺮ ﻓﺮج ﻤﺤﻣﻮد ﻓﺮح ٔان اﻻدﺑﺎء اﻠﺘﻮاﺗﻴﻴﻦ ﺴﻟﻛﻮا ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺠﻬﻢ اﻠﻔﻛﺮي اﻠﻌﺎم
ﻤﺳﻟﻛﻴﻦ ٔاﻻول اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻠﺘﺮاث اﻠﻗﺪﻳﻢ ﺑﻣﻌﺎﻠﺟﺘﻪ ﻤﻌﺎﻠﺟﺔ ﻤﺳﺘﻣﺪة ﻤﻦ
اﻠﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ٔاﻻدﺑﻴﺔ اﻠﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،واﻠﺜﺎﻧﻲ اﻫﺘﻣﺎﻤﻬﻢ ٔ
ﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻴﻒ.ﻓﺮج
ﻤﺤﻣﻮد ﻓﺮج ،اﻘﻟﻴﻢ ﺗﻮات ﺧﻼل اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ واﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ
اﻠﻣﻴﻼدﻳﻴﻦ،دﻳﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ .اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،
اﻠﺟﺰاﺋﺮ١٩٧٧م،صٔ .٩٢واﺛﻨﺎء وﻘﻮف اﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻟﻰ ﻋﺪد ﻻ ٔﺑﺎس ﺑﻪ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ
اﻠﺨﺰاﺋﻦ ﻻﺣﻆ ﺑﻌﺾ اﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﻣﻴﺰت ﺑﻬﺎ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻤﻨﻬﺎ:
اﻫﺘﻣﺎﻤﻬﺎ ﺑﺎﻠﻌﻟﻮم اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻏﺎﻠﺒﺎ وﻘﻟﺔ اﻠﻣﻬﺘﻣﻴﻦ ﺑﺎﻠﻌﻟﻮم ٔاﻻﺧﺮى ،وﻠﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻟﻰ
ﻜـﺘﺐ اﻠﻔﻟﺳﻔﺔ إﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻖ وﻠﻌﻞ اﻠﺳﺒﺐ ﻓﻲ ذﻠﻚ ﻳﻌﻮد إﻠﻰ اﻠﻣﺮﺠﻌﻴﺔ
اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ واﻹﺗﺟﺎﻩ اﻠﻣﺬﻫﺒﻲ ﻠﺪى ﻏﺎﻠﺒﻴﺔ ﻋﻟﻣﺎء ﺗﻮات ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ذﻠﻚ ﻇﻬﺮ ﻋﻟﻣﺎء
ﻧﻮاﺑﻎ ٔاﻠﻔﻮا ّ
ودوﻧﻮا ﻓﻲ ﻋﻟﻢ اﻠﻔﻟﻚ وﻋﻟﻢ اﻠﻣﻨﻄﻖ ﻜﺎﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ
اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ واﻠﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﺳﻛﻮﺗﻲ اﻠﻔﻼﻧﻲ اﻠﻗﺒﻼوي.
 10ﺗﺒﻌﺪ اﻠﻣﻄﺎرﻓﺔ  -ﺣﺎﻠﻴﺎ  -ﻋﻦ ﻤﻗﺮ وﻻﻳﺔ ٔادرار ب  ٩٩ﻜﻟﻢ وﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻴﺪ
ٔاﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪج اﻠﻛﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺒﻴﺮ .
ٔ
 11ﻳﻌﺪ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﺤﺎج ﺑﻟﻗﺎﺴﻢ ﻤﻦ اﻋﻼم اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺎﺸﺮ اﻠﻬﺟﺮي ،ﻋﺮف ﺑﺷﻴﺦ
رﻜﺐ اﻠﺤﺟﻴﺞ ﺗﺨﺼﺺ ﻠﻪ زﻳﺎة )وﻋﺪة( ﻠﻺﺣﺘﻔﺎل ٔﺑﺎﺴﺒﻮع اﻠﻣﻮﻠﺪ اﻠﻨﺒﻮي
اﻠﺷﺮﻳﻒ ،وﻫﻮ اﺣﺘﻔﺎل ﻤﻨﺼﻮص ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ٔاﺣﺒﺎس اﻠﺰاوﻳﺔ ،ﻳﺮﺛﻬﺎ ٔاﻻﺑﻨﺎء ﻋﻦ ٓاﻻﺑﺎء
ٔ
واﻻﺠﺪاد ﻜﻮﻋﺪ ﺴﻨﻮي ﻻ ﻳﺟﺐ ﺗﺟﺎوزﻩ ،وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﺠﻣﻴﻊ ٔاﻠﻮﻳﺔ ٔاﻻوﻠﻴﺎء
ٔ
اﻠﺼﺎﻠﺤﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﺸﺎرﻜﻮﻩ ﻓﻲ اﻠﺤﻔﻞ اﻠﺘﺎﺴﻴﺳﻲ ﻠﻬﺪﻩ اﻠﺰﻳﺎرة ،وﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ
اﻠﺷﻴﺦ ٔاﻧﻪ ﻋﻟﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﺤﺟﻴﺞ وﻤﻨﺎزﻠﻬﻢ ٔﻻﺑﻨﺎﺋﻪ ) اﻠﻣﺘﻮﻓﻴﻦ( .وﻠﻣﻮﺴﻢ زﻳﺎرة
ﺴﻴﺪي ﺑﻟﻗﺎﺴﻢ ﺸﻬﺮة ﻋﺎﻠﻣﻴﺔ .ﻳﻨﻈﺮ:ﻤﻮﻻي اﻠﺘﻬﺎﻤﻲ ﻏﻴﺘﺎوي ،ﺴﻟﺳﻟﺔ اﻠﻨﻮاة ﻓﻲ
اﺑﺮاز ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻦ ﻋﻟﻣﺎء وﺻﺎﻠﺤﻲ اﻘﻟﻴﻢ ﺗﻮات ،ج ،٢اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻠﻟﻔﻨﻮن اﻠﻣﻄﺒﻌﻴﺔ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ٢٠٠٥،م ،ص ص .١٧- ١٢
 12ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ – ﺣﺎﻠﻴﺎ – ﺑﻴﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﻠﺪﺑﺎغ ٔاﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ.
 13ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ – ﺣﺎﻠﻴﺎ – ﺑﻴﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﻠﺼﻮﻓﻲ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﺎﻠﻢ.
 14ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ – ﺣﺎﻠﻴﺎ – ﺑﻴﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﻠﺟﻮزي ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ وﺑﻬﺎ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ
) ( ٢٠٠ﻤﺨﻄﻮﻃﺔ.
ٔ
 15ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ – ﺣﺎﻠﻴﺎ – ﺑﻴﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ.
 16ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ﺑﻛﺮي ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص .٤٩واﻧﻈﺮ ٔاﻳﻀﺎ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﺰاﺋﺮ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ،

ج ،١ص. ٢٩٧
 17ﺣﺳﺐ ﻤﺎ ٔاﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻪ ٔاﻻخ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ﺑﻛﺮي – ٔاﺣﺪ اﻠﻗﺎﺋﻣﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﻤﺪرﺴﺔ ﺴﻴﺪي
ٔاﺣﻣﺪ دﻳﺪي ﺑﺘﻣﻨﻄﻴﻂ ٔ -اﻧﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ١٢٤٤ﻫـ١٨٢٤/م ﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻗﺳﻴﻢ ﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻓﺮاد اﻠﻌﺎﺋﻟﺔ ﻘﺳﻣﺔ ﺗﺮاﺿﺎﻫﺎ اﻠﺟﻣﻴﻊ ،ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺗﻣﻨﻄﻴﻂ ﺧﺰاﻧﺔ
اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪ اﺣﻣﺪ دﻳﺪي ،وﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﺤﺎج ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻗﺎﺿﻲ ،وﺧﺰاﻧﺔ
اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ.
 18ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻗﺼﺮ ﻤﻟﻮﻜﺔ اﻠﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻠﻴﺎ ﻠﺒﻟﺪﻳﺔ ﺗﻴﻣﻲ ،ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ ٔادرار
ﺑـ٥ :ﻜﻴﻟﻮﻤﺘﺮ ،وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻟﻮﻜﺔ ﻤﻗﺮًا ﻠﻟﻌﻟﻣﺎء ،وﻘﺪ ﺑﺮزت ﻜﻣﺮﻜﺰ إﺸﻌﺎع ﻋﻟﻣﻲ
وﺣﻀﺎري ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ اﻠﻬﺟﺮي ) ١٨م( ،وﻳﺮﺠﻊ اﻠﻔﻀﻞ ﻓﻲ
ذﻠﻚ إﻠﻰ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﻠﺤﺎج ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻲ )ت ١٢٤٤ﻫـ(.
ﻳﻨﻈﺮ :ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﺘﻣﻨﻄﻴﻄﻲ اﻠﺒﻛﺮاوي ،ﺠﻮﻫﺮة اﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻠﺪي ﻤﻦ ﻋﻟﻣﺎء ٔاﻻﻠﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ،ﻤﺨﻄﻮط ،اﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺒﻛﺮﻳﺔ ﺑﺘﻣﻨﻄﻴﻂ،
ورﻘﺔ ٧وﺠﻪ.١ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺎي ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ ،اﻠﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﻟﻴﺔ اﻠﻰ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻮات ،ج،١دار
ﻫﻮﻤﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ٢٠٠٥م ،ص .٤٨
 19ﺗﻀﻣﻦ ﻫﺬا اﻠﻣﺆﻠﻒ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ اﻠﻨﻮازل وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ
واﻠﻔﺘﺎوى واﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻠﻣﻌﻗﻮﻠﺔ ﻤﻦ ﺴﺟﻼت اﻠﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ
اﻠﺬي ﺸﻛﻞ ﻤﺟﻟﺲ ﺸﻮرى ﻤﻦ ٔارﺑﻊ ﻓﻗﻬﺎء ﻠﻣﺷﺎورﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺘﺷﻛﻞ
ﻋﻟﻴﻪ .وﻜﺎن ﺑﻴﺪﻜﻞ واﺣﺪ ﻤﻨﻬﻢ ﺴﺟﻞ ّ
ﻳﻗﻴﺪ ﻓﻴﻪ ٔا ﺣﻛﺎﻤﻪ وﻓﺘﺎوﻳﻪ وﻘﺎم اﻠﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ
ٔ
اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺑﺟﻣﻊ ٔاﺣﻛﺎم اﻠﺳﺟﻞ اﻠﺘﻲ ّﻘﻴﺪﻫﺎ واﻠﺪﻩ وﻘﺎم ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﺣﺳﺐ اﺑﻮاب
ﺧﻟﻴﻞ )اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﻔﻗﻬﻲ اﻠﻣﻌﺘﻣﺪ( ،وﺗﻮﺠﺪ ﻧﺳﺨﺔ ﻤﻦ ﻧﻮازل اﻠﻐﻨﻴﺔ اﻠﺒﻟﺒﺎﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﺰاﻧﺔ ﻤﻟﻮﻜﺔ وﻜﻮﺴﺎم ٔواﻃﻟﻌﻨﺎ ٔاﻻخ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ﺑﻛﺮي ﻋﻟﻰ ﻧﺳﺨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺰاﻧﺔ
ﺠﺪﻩ ﺴﻴﺪي ٔاﺣﻣﺪ دﻳﺪي ﺑﺘﻣﻨﻄﻴﻂ.
ٔ
 20ﻧﺳﺐ ﻫﺬا اﻠﻛـﺘﺎب إﻠﻰ اﻠﺷﻴﺦ إﺑﻦ ا ّب ّ
اﻠﻣﺰﻤﺮي ،وﺣﺳﺐ إﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺆﻠﻔﺎت
ﺿﻣﻦ ﻤﺆﻠﻔﺎﺗﻪ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺷﻴﺦ
اﻠﺷﻴﺦ ﻠﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻟﻰ
ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻠﻛـﺘﺎب ًٔ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺎي ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ ّ
ﺧﻄﺎ ﻓﻲ اﻠﻨﺳﺦ.
وﻧﺮﺠﺢ ٔاﻧﻪ ﻘﺪ ﻳﻛﻮن
 21ﻜﻮﺴﺎم ﺣﺎﻠﻴﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻠﺒﻟﺪﻳﺔ ﺗﻴﻣﻲ ،وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻤﻗﺮ اﻠﻮﻻﻳﺔ ٔادرار ﺑـ  ٣ﻜﻴﻟﻮﻤﺘﺮ.
 22ﺗﻗﻊ ﺑﻨﻲ ﺗﺎﻤﺮ ﺸﺮق ﺑﻟﺪة ﺗﻴﻣﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻠﺒﻟﺪﻳﺔ ﺗﻴﻣﻲ وﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻴﺪ
ﺣﻔﻴﺪﻩ اﻠﺳﻴﺪ ﻤﺒﺪوﺑﻲ اﻤﺤﻣﺪ ،وﻘﺪ ٔاﺻﺎب ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺘﻟﻒ واﻠﻀﻴﺎع ﺑﺳﺒﺐ
اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻠﺒﺷﺮﻳﺔ وﻠﻢ ﻳﺒﻗﻰ ﻤﻨﻬﺎ إﻻ اﻠﺷﻲء اﻠﻗﻟﻴﻞ.
 23ﻳﺮﺠﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ٔﺗﺎﺴﻴﺲ اﻠﺰاوﻳﺔ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺤﺎدي ﻋﺷﺮ اﻠﻬﺟﺮي ) ١٧م(ن وﻘﺪ
ٔاﺴﺳﻬﺎ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي اﺣﻣﺪ اﻠﻣﻟﻗﺐ ٔﺑﺎﺑﻲ ﺴﺒﻊ ﺣﺟﺎت وﻜﺎن ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﺬﻳﻦ
ﻧﺒﻐﻮا ﻓﻲ اﻠﻌﻟﻢ ،اﻠﺘﻒ ﺣﻮﻠﻪ ﻃﻼب ﻜـﺜﻴﺮون ،وﻜﺎن ﻳﺤﻀﺮ ﻤﺟﻟﺳﻪ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺎﺋﺔ
ﻃﺎﻠﺐٔ ،اﺴﺲ ﺴﺒﻊ زواﻳﺎٔ ،اﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻗﺼﺮﻩ اﻠﺬي ﺴﻣﻲ ﺑﺎﺴﻣﻪ زاوﻳﺔ ﺴﻴﺪي ﺣﻴﺪة،
ﺗﺼﻐﻴﺮ ٔاﺣﻣﺪ ،ﻜﺎن ﻳﻗﻮد اﻠﺮﻜﺐ ،وﺴﻣﻲ ﺑﺷﻴﺦ اﻠﺮﻜﺐ ،ﺧﻟﻒ ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاوﻘﻔﻬﺎ ﻋﻟﻰ
إﺑﻨﻪ ٔاﻻﻓﻗﻪ ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﻧﺼﻴﺐ إﺑﻦ إﺑﻨﻪ اﻠﺷﻴﺦ ﺴﻴﺪي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺒﺮوك .ﻳﻨﻈﺮ.:
ٔاﺣﻣﺪ ﺠﻌﻔﺮي ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ٔاب اﻠﻣﺰﻤﺮي ١١٦٠،ﻫـ ،ﺣﻴﺎﺗﻪ ٓواﺛﺎرﻩ،دار اﻠﻛـﺘﺎب
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ٢٠٠٤م ،ص .٥٠ﺴﻟﺳﻟﺔ اﻠﻨﻮاة ،
ج،١ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص .١٠٧ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻋﻮﻓﻲ ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص . ١٢٧
 24ﻋﺎﻳﻦ ٔاﺣﺪ اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ وﻻﺣﻆ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻲ وﺻﻟﺖ إﻠﻴﻬﺎ ﻓﻗﺎلٔ :اﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﺨﺰاﺋﻦ اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻹﻧﻗﺎد ﻤﺎ ﺗﺒﻗﻰ ﻤﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوراﻘﻬﺎ اﻠﻣﺒﻌﺜﺮة ﻓﻲ اﻠﺨﺰاﺋﻦ .ﻳﻨﻈﺮ :ﻤﺨﺘﺎر ﺣﺳﺎﻧﻲ "،ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت"،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص .٧٠وﺗﻮﺠﺪ ﻤﻗﺘﻨﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺣﺎﻠﻴﺎ ﺑﻴﺪ
اﻠﺳﻴﺪ ﻤﺤﻣﺪ ﺠﻌﻔﺮي.
 25ﺗﻮﺠﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻣﻗﺮ زاوﻳﺔ ﻜﻨﺘﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻊ ﺠﻨﻮب ٔادرار ،وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻤﻗﺮ اﻠﻮﻻﻳﺔ
ﺑـ  ٧٧ﻜﻟﻢ.
ٔ
 26ﺧﺰاﻧﺔ زاوﻳﺔ ﻜﻨﺘﺔ ﺣﺎﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﺪ اﻠﺷﻴﺦ اﻠﺤﺎج اﻤﺤﻣﺪ اﻠﻛﻨﺘﻲ ﻜﻣﺎ ﺴﺒﻗﺖ اﻹﺸﺎرة
إﻠﻴﻪ .
 27ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻲ ،وﻠﺪ ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ
ﺗﻟﻣﺳﺎن وﻋﻟﻰ ٔاﻻرﺠﺢ ﺑﻣﻮاﻃﻦ ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻤﻐﻴﻟﺔ اﻠﺒﺮﺑﺮﻳﺔ ﺑﺎﻠﻐﺮب اﻠﺟﺰاﺋﺮئ ،
ﻧﺷﺎ
ﺑﺘﻟﻣﺳﺎن ،ﺣﻴﺚ ﺗﻟﻗﻰ ﺗﻌﻟﻴﻣﺔ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ ﺸﻴﻮﺧﻬﺎ ،ﺛﻢ ّ
ﺗﺤﻮل إﻠﻰ ﻤﺪن ٔاﺧﺮى
ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻوﺴﻂ ٔ
واﻻﻘﺼﻰ ﻠﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺴﺘﻪٔ ،ﻓﺎﺧﺬ ﻋﻦ اﻠﺷﻴﺦ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﻳﺪﻳﺮ وﻋﻦ
اﻠﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﺎن اﻠﺜﻌﺎﻠﺒﻲ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺟﺰاﺋﺮ ووﻠﻴﻬﺎ ) ت ٨٧٥ﻫـ١٤٧٠/م( ﻜﻣﺎ
درس ﻋﻟﻰ اﻠﺷﻴﺦ ٔاﺑﻲ اﻠﻌﺒﺎس اﻠﻮﻏﻟﻴﺳﻲ ﺑﺒﺟﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻜـﺘﺳﺐ ﺛﻗﺎﻓﺔ دﻳﻨﻴﺔ ٔوادﺑﻴﺔ
ٔاﻫﻟﺘﻪ ٔﻻن ﻳﻌﺪ ﻤﻦ ﻋﻟﻣﺎء ﻋﺼﺮﻩ ،ﻓﻨﺎل اﻠﺘﻗﺪﻳﺮ وﺣﻈﻲ ﺑﺎﻹﺣﺘﺮام ﻤﻦ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ
اﻠﻌﻟﻣﺎء وﻫﺬا ﻤﺎ ّﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ٔاﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻤﺤﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺪوﺣﺔ ﺑﻗﻮﻠﻪٔ " :اﻧﻪ ﻜﺎن ﻤﻦ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٦

ﻣﻘﺎﻻت

ٔاﻜﺎﺑﺮ اﻠﻌﻟﻣﺎء ٔواﻓﺎﺿﻞ ٔاﻻﺗﻗﻴﺎء ﺸﺪﻳﺪ اﻠﺷﻛﻴﻣﺔ ﻓﻲ ٔاﻻﻤﺮ ﺑﺎﻠﻣﻌﺮوف واﻠﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻠﻣﻨﻛﺮ"ٔ .واﺛﺒﺘﻪ اﺑﻦ ﻤﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻠﺒﺳﺘﺎن ﺑﻗﻮﻠﻪ" :ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻠﻣﺤﻗﻗﻴﻦ اﻹﻤﺎم اﻠﻌﺎﻠﻢ
اﻠﻌﻼﻤﺔ اﻠﻣﺤﻗﻖ اﻠﻔﻬﺎﻤﺔ اﻠﻗﺪوة اﻠﺼﺎﻠﺢ اﻠﺳﻨﻲ اﻠﺤﺒﺮ ٔاﺣﺪ ٔاذﻜﻴﺎء اﻠﻌﺎﻠﻢ ٔواﻓﺮاد
اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﺬﻳﻦ ٔاوﺗﻮا ﺑﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﻟﻢ" .ﺠﺎء ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ
اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻲ إﻠﻰ ﺗﻣﻨﻄﻴﻂ ﻋﺎم ٨٨٢ﻫ ـ١٤٧٧/م ،وﻜﺎن اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ ﻤﻦ ٔاﻜﺎﺑﺮ ﻋﻟﻣﺎء
اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ اﻠﻬﺟﺮي ،ﻠﻣﺎ اﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻤﻦ ﺛﻮرة ﻋﻟﻰ ﺗﺨﻟﻒ واﻧﺤﺮاف اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﺘﻲ
ﻫﺎﺠﺮ إﻠﻴﻬﺎ ﻋﻗﺐ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ٔاﻻوﺴﻂ )اﻠﺟﺰاﺋﺮ( ،وﻘﺪ اﺗﺨﺬ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ
ً
وﻤﺟﺎﻻ ﻠﻟﺪﻋﻮة وﺗﺟﺪﻳﺪ روح اﻹﺴﻼم ﺛﻢ اﺗﺼﻞ
ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻮات وﺗﻣﻨﻄﻴﻂ ﻤﺳﺘﻗﺮًا
ﺑﺤﻛﺎم اﻠﻬﻮﺴﺔ اﻠﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻠﺳﻮدان اﻠﻐﺮﺑﻲ ،وﻜﺎﻧﺖ ﻠﻪ ﻤﺤﺎورات ﻤﻊ اﻠﺤﺎج ﻤﺤﻣﺪ
اﻻﺴﻴﻗﺎ ﺣﺎﻜﻢ ﺴﻨﻐﺎي ،ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻠﻟﻣﻐﻴﻟﻲ ﻤﻮاﻘﻔﻪ اﻠﺤﺎدة ﻤﻦ ﺴﻴﻄﺮة اﻠﻴﻬﻮد ﻋﻟﻰ
ﺗﺟﺎرة اﻠﺳﻮدان اﻠﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﺤﺎرب ﻧﻔﻮذﻫﻢ ودﻋﺎﻫﻢ إﻠﻰ اﻻﻠﺘﺰام ﺑﺎﻠﻌﻬﻮد واﻠﻨﺼﻮص
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻠﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻠﻀﺎﺑﻄﺔ ﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ٔﺑﺎﻫﻞ اﻠﺬﻤﺔ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻳﻗﻮل ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻴﺪة ﺻﺎﺣﺐ )اﻠﻗﻮل اﻠﺒﺳﻴﻂ ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر ﺗﻣﻨﻄﻴﻂ( ،
ﻳﻗﻮل..." :وﻫﻮ ﻤﺷﻬﻮر ﺑﺎﻠﻌﻟﻮم اﻠﻈﺎﻫﺮة واﻠﻮﻻﻳﺔ اﻠﺒﺎﻃﻨﺔ ،ﻓﻬﻮ ٓاﻳﺔ ﷲ ﻓﻲ ٔارﺿﻪ
وﺣﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺮﻳﻌﺔ ،"..وﻘﺪ ﻤﺪﺣﻪ اﻠﻌﻼﻤﺔ ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ ﺑﺳﺟﻊ ﻧﺬﻜﺮ
ﻤﻨﻪ "رٔاﻳﺖ ً
ﺸﻴﺨﺎ ﻓﻲ اﻠﺰﻤﺎن ﻫﻮ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻲ ،ﻠﻴﺲ ﻠﻪ ﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻠﺒﻟﺪان
ٓ
ﻓﻴﻌﻟﻢ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ واﻠﻗﺮان وﻋﻟﻢ اﻠﻨﺤﻮ واﻠﻣﻌﺎن ،وﻋﻟﻢ اﻠﺒﺪﻳﻊ واﻠﺒﻴﺎن ،وﻋﻟﻢ
اﻠﻣﻨﻄﻖ واﻠﺒﺮﻫﺎن".
ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﺴﻌﻴﺪوﻧﻲ ،ﻤﻦ اﻠﺘﺮاث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻠﻟﻣﻐﺮب
اﻹﺴﻼﻤﻲ ،دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ١٩٩٩م ،ص. ٢٦٦
ٔ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻲ ،ﻤﺼﺒﺎح ٔاﻻرواح ﻓﻲ اﺻﻮل اﻠﻔﻼح،
ﺗﺤﻗﻴﻖ وﺗﻗﺪﻳﻢ راﺑﺢ ﺑﻮﻧﺎر ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ،اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ١٩٦٨ ،م،
ص ١٦وﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وراﺠﻊ ٔاﻳﻀﺎ:
Bargés (L’abbé), complément de l’histoire des Beni zeiyan, rois de
Tlemcen, Paris ,1887,p389.

ﺣﻗﻮق اﻠﺼﻮر اﻠﻮاردة ﺑﺎﻠﻣﻗﺎل ﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻠﻟﺳﻴﺪ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ٔ،اﻠﺒﻮم اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت،
ﻤﻮﻘﻊ ﺗﺮاث ﺗﻮات )ﻳﻨﺎﻳﺮ .(٢٠٠٧

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

 ﺑﺎﻜﺎﻠﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ٓاﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ١٩٩٥م.
 ﻠﻴﺳﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺠﻮان ١٩٩٩م.
 ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌـﺔ ٔاﺑـﻲ ﺑﻛـﺮ ﺑﻟﻗﺎﻳـﺪ ﺗﻟﻣﺳـﺎن
ﺠﻮان ٢٠٠٢م.
 دﻜـﺘ ـ ـﻮراﻩ ﻓـ ــﻲ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻـ ــﺮ -ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ اﻠﺟﻴﻼ ﻠـ ــﻲ
ﻠﻴﺎﺑﺲ ﺴﻴﺪي ﺑﻟﻌﺒﺎس -ﺠﻮان ٢٠٠٨م
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻤﻨﺬ ﺴﻨﺔ ٢٠٠١م.
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﻟﺲ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻠﻣﻌﻬﺪ اﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 28ﻤﺨﺘﺎر ﺣﺳﺎﻧﻲ  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص..٦٨
 29ﻫﺬا اﻠﻣﺨﻄﻮط ﻘﺎم ﺑﺪراﺴﺘﻪ وﺗﺤﻗﻴﻗﻪ اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر زﺑﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ
اﻠﻣﻮﺴﻮم ب :دراﺴﺔ ﺣﻮل ٔاﺴﺌﻟﺔ ٔاﻻﺴﻗﻴﺎ ٔواﺠﻮﺑﺔ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ اﻠﺟﺰاﺋﺮ ١٩٧٤م .واﻧﻈﺮ
ٔاﻳﻀﺎ :ﻤﺒﺮوك ﻤﻗﺪمٔ ،ا ﺠﻮﺑﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻐﻴﻟﻲ ٔ
ﻠﻼﻤﻴﺮ اﻠﺤﺎج
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺑﻛﺮ ٔاﺴﻗﻴﺎ اﻠﻛﺒﻴﺮ ،ج ،٢دار اﻠﻐﺮب وﻫﺮان اﻠﺟﺰاﺋﺮ٢٠٠٢،م .
 30ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺎي ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ ،ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻓﻼن ﻓﻲ اﻠﻣﺎﺿﻲ واﻠﺤﺎﺿﺮ وﻤﺎﻠﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻮم واﻠﻣﻌﺮﻓﺔ
ٓ
واﻠﻣﺎﺛﺮ،دار ﻫﻮﻤﺔ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ٢٠٠٤م ،ص . ٣٣٨
 31اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ واﻠﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
 32ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻋﻮﻓﻲ ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص.١٢٢
 33ﺣﺳﺐ اﻠﺤﻮار اﻠﺬي دار ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻠﻗﺎﺋﻢ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ ﻋﺒﺪ
ﺗﻀﺮرت ٔ
اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻓﻗﺪ ذﻜﺮ ٔان اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻘﺪ ّ
ﺑﺎﻻﻤﻄﺎر اﻠﻐﺰﻳﺮة ﺴﻨﺔ ١٩٦٥م ٔﻻن ٔا ﻏﻟﺐ
ٔ
اﻠﺒﻨﺎﻳﺎت ﻃﻮﺑﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻦ )اﻠﻄﻴﻦ( ﻻ ﺗﻗﺎوم ﺸﺪة ﺴﻗﻮط اﻻﻤﻄﺎر اﻠﻐﺰﻳﺮة  .وﻜﺬا
ٔاﻻرﺿﺔ اﻠﺘﻲ ٔاﺗﺖ ﻋﻟﻰ اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ ٔاوراق ﺗﻟﻚ اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﺑﺎﻠﺨﺰاﻧﺔ.
 34ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻘﺼﺮ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻤﻦ اﻠﻗﺼﻮر اﻠﻌﺘﻴﻗﺔ ٔﺑﺎﻘﺒﻟﻰ ،وﻳﺮﺠﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ٔﺗﺎﺴﻴﺳﻪ ﺣﺳﺐ
ﺗﻗﻴﻴﺪ زاوﻳﺔ ﺴﻴﺪي ٔاﺑﻲ ﻧﻌﺎﻤﺔ إﻠﻰ ﺴﻨﺔ ٧٢٧ﻫـ ١٣٢٦/م .
ٔ ٣٥اﺴﺲ ﻘﺼﺮ ٔارﻜﺷﺎش ﺴﻨﺔ ٦٨٣ﻫـ١٢٨٤/م ،وذﻠﻚ ﺣﺳﺐ اﻠﺘﻗﻴﻴﺪ اﻠﺳﺎﻠﻒ اﻠﺬﻜﺮ .
ٔ 36اﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻠﻗﺼﺮ ٔارﻜﺷﺎش ٔﺑﺎﻘﺒﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١١ :ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٦م اﻠﻣﻮاﻓﻖ ﻠـ ٠٦
ﺸﻮال ١٤٢٦ﻫـ ٔاﻃﻟﻌﻨﺎ إﻤﺎم اﻠﻣﺳﺟﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﻠﻄﺎﻠﺐ ﻠﻣﻴﻦ ﻤﻨﺼﻮري ﻋﻟﻰ ﻫﺬا
اﻠﻣﺼﺤﻒ اﻠﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻄﺮﻳﻗﺔ ﺠﻴﺪة رﻏﻢ ﻘﺪم ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺳﺨﻪٓ .
واﻻن ﻘﺪ ﻤﻀﻰ ﻋﻟﻰ
ﻧﺳﺨﻪ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وإﺛﻨﺎن وﺧﻣﺳﻮن ) (٥٥٢ﺴﻨﺔ وﺗﺮاﻩ ٔﻜﺎﻧﻪ ﻜـﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻮﻘﺖ،
وﻳﺘﺮدد اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ و اﻠﻔﻀﻮﻠﻴﻴﻦ ﻠﻼﻃﻼع ﻋﻟﻴﻪ ﻤﻦ ﻜﻞ ﻤﻛﺎن ،ورﻏﻢ
ٔاﻧﻪ ﺑﻗﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪة اﻠﻄﻮﻳﻟﺔ إﻻ ٔاﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻠﻢ ﻳﺘﻼﺸﻰ وﻠﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺮارة
اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ﻓﻬﻮ ﻤﻌﺟﺰة ﺧﺎﻠﺪة ،وﻜﺎن اﻠﻗﻀﺎة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺴﺎﺑﻗﺔ ﻳﺟﻟﺒﻮن ﻠﻪ اﻠﺨﺼﻣﺎء ﻠﻣﺎ
ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻤﻦ اﻹﻋﺘﻗﺎد ٔان اﻠﻨﺎس ّ
ﻳﻌﻈﻣﻮﻧﻪ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ٔاي ﻤﻛﺎن ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺟﻬﺎت
ٔ
وﺴﻣﻲ )ﺗﻨﻐﺎﺑﻮﻳﺔ( ﺑﻟﻐﺔ اﻠﻌﺟﻢ ﺑﻣﻌﻨﻰ ﻘﺘﻞ ﺑﻮﻳﺎ ،وﺴﺒﺐ ذﻠﻚ ان رﺠﻼ وﺠﺒﺖ
ﻋﻟﻴﻪ اﻠﻴﻣﻴﻦ اﻠﺷﺮﻋﻴﺔ وﺑﻣﺟﺮد اﻠﺤﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺴﻗﻂ ً
ﻤﻴﺘﺎ.
ٔ
 37ﻫﻮ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺎي ﺑﻟﻌﺎﻠﻢ ﻤﻦ ﻤﻮاﻠﻴﺪ ﺑﻟﺪة )ﺴﺎﻫﻞ( ﺑﺎﻘﺒﻟﻰ ﺴﻨﺔ ١٩٣٠م،
درس ﻋﻟﻰ ﻳﺪ واﻠﺪﻩ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ وﺸﻴﻮخ ﻜـﺜﻴﺮون ﻤﻨﻬﻢ اﻠﺷﻴﺦ
ﻤﻮﻻي ٔاﺣﻣﺪ اﻠﻄﺎﻫﺮي اﻹدرﻳﺳﻲ )ﺗـ ١٣٩٩ﻫـ( ،وﻠﻪ ﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻤﺆﻠﻔﺎ ﺑﻴﻦ

ﻧﻈﻢ وﺸﺮح ٔ
وﺗﺎﻠﻴﻒ ،وﻜﺎن ﻳﺷﺮف ﻋﻟﻰ ﻤﺪرﺴﺔ ﻤﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻣﻴﺮ اﻠﻗﺮٓاﻧﻴﺔ اﻠﻔﻗﻬﻴﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻣﻗﺮ داﺋﺮة ٔاوﻠﻒ وﻻﻳﺔ ادرار.ﺗﻮﻓﻲ رﺣﻣﻪ ﷲ اواﺧﺮ ﺸﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ٢٠٠٩م .اﻧﻈﺮ
ﺗﺮﺠﻣﺘﻪ ﻜﺎﻤﻟﺔ ﻠﻟﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ ٔاﻻﻤﻴﻦ اﻠﺷﻨﻗﻴﻄﻲ وﻘﺪ ﻧﺷﺮت ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ :اﻠﺮﺣﻟﺔ
اﻠﻌﻟﻴﺔ  ،ج ،٢ص ص . ٣٨٦- ٣٧٦
ٔ
 38ﺣﺳﺐ ﻤﺎ ٔاﻓﺎدﻧﺎ ﺑﻪ ٔاﺣﻔﺎدﻩ اﻠﻗﺎﺋﻣﻴﻦ ﺣﺎﻠﻴﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻓﺎن اﻠﺳﻴﺪ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ﻤﺒﺎرك ﻳﻛﻮن ﻘﺪ وﻠﺪ ٔﺑﺎوﻠﻒ ﺧﻼل ﻋﺎم ١٨٦٠م ٔواﻤﻪ ﻤﺒﺎرﻜﺔ ﺑﻨﺖ ٔاﺣﻣﺪ
اﻠﺷﻌﻴﺮ .ﺗﻌﻟﻢ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ واﻠﺪﻩ اﻠﻄﺎﻠﺐ ﻤﺒﺎرك ٔواﺧﺬ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻟﻣﺎء ﺗﻮات  ،وﻘﺪ
ﻋﺮف ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻤﺔ اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ٔاوﻠﻒ ﺑﺎﺴﻢ ﺴﻴﺪي ٔاﺣﻣﺪ اﻠﻌﺎﻠﻢ ﻠﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻢ
واﻠﺘﻗﻮى وﻘﺪ ٔ
ﻧﺷﺎ ﻓﻲ ٔاﺴﺮة ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ واﻠﺼﻼح.
ٔ
 39ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ إﺸﺎﻋﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ إﻻ اﻧﻨﺎ ﻠﻢ ﻧﺘﻣﻛﻦ ﻤﻦ ﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻟﻚ اﻠﺨﺰاﻧﺔ وﻧﺘﻣﻨﻰ ٔان ﺗﺒﺬل اﻠﺟﻬﻮد وﺗﺘﻛﺎﺛﻒ ﺠﻣﻴﻌﻬﺎ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺑﻌﺚ
وﻧﺷﺮ ﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻟﻚ اﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻠﻬﺎ دورًا راﺋﺪا ﻓﻲ اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﺷﻴﻂ
اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ اﻠﺷﻴﺦ وﺗﻼﻤﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ وﻤﺎ ﺠﺎورﻫﺎ.
 40اﺸﺘﻬﺮت اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻠﻗﺮٓاﻧﻴﺔ واﻠﻔﻗﻬﻴﺔ ﺴﺎﻫﻞ ٔاﻘﺒﻟﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻠﻨﺳﺎخ واﻠﺨﻄﺎﻃﻴﻦ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﺼﺤﻒ اﻠﺷﺮﻳﻒ ،وﻓﺪ اﻋﺘﻨﻰ ﻋﻟﻣﺎؤﻫﺎ وﻃﻟﺒﺘﻬﺎا ﺑﻨﺳﺦ اﻠﻗﺮٓان
اﻠﻛﺮﻳﻢ وﻜـﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﻮاﺴﻄﺔ اﻠﻮﺴﺎﺋﻞ اﻠﺒﺳﻴﻄﺔ اﻠﻣﻮﺠﻮدة ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻮﻘﺖ )اﻠﺪواة
واﻠﻗﻟﻢ واﻠﻛﺎﻏﺪ( ،وﻧﺬﻜﺮ ﻤﻦ ﻫﺆﻻء اﻠﻨﺳﺎخ اﻠﻣﻗﺮئ اﻠﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻣﺎر ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ
ﺑﻦ اﻠﺤﺎج ٔاﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ )ﺗـ ١٣٦٤ﻫـ( اﻠﺬي ﻜﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻠﻟﻗ ٓﺮا ن اﻠﻛﺮﻳﻢ
وﻜﺎن ﻳﻣﺘﺎز ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻧﺳﺦ اﻠﻛـﺘﺐ واﻠﻣﺼﺎﺣﻒ ،وﻘﺪ وﺠﺪ ﻓﻲ ﻤﺬﻜﺮاﺗﻪ اﻠﺘﻲ ُﻳ ّ
ﺳﺟﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻪ ٔاﻧﻪ ﻧﺳﺦ ﺑﻗﻟﻣﻪ ﺧﻣﺳﺔ ٔوارﺑﻌﻴﻦ ) (٤٥ﻤﺼﻔﺤﺎ ﻜﺎﻤﻼ وﻧﺳﺦ
اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ ٔاﻻﺠﺰاء ٔ
واﻻرﺑﺎع .ﻳﻨﻈﺮ :ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻓﻼن ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،صٔ .٥٤اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ٓ
ٔ
ﻤﺎﻠﻚ "،ﻤﺪرﺴﺔ ﺴﺎﻫﻞ اﻘﺒﻟﻲ وﺠﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻤﺔ اﻠﻗﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻤﺎﺑﻴﻦ اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ
 ١٤- ١٣اﻠﻬﺟﺮﻳﻴﻦ" ،ﻤﻟﺘﻗﻰ ﻤﺪرﺴﺔ اﻻﻘﺮاء ﻓﻲ اﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺑﺪار اﻠﻣﺤﻣﺪﻳﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ
ﻤﻦ  ٢٦- ٢٤رﻤﻀﺎن١٤٢٤م اﻠﻣﻮاﻓﻖ ل ٢١- ١٩ﻧﻮﻓﻣﺒﺮ٢٠٠٣م  ،ص. ٠٨
)ﻤﺮﻘﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻠﺒﺎﺣﺚ(
وﻘﺪ ﺸﺎﻋﺖ ﺣﺮﻜﺔ اﻠﻨﺳﺦ واﻻﺴﺘﻨﺳﺎخ ﻓﻲ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻮات
ﺣﺘﻰ ٔاﻧﻪ ﻜﺎن ﻠﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن ﻤﺷﻬﻮرون ،وﻤﻦ ﺸﺮوﻃﻬﺎ ﺠﻮدة اﻠﺨﻂ و ﺣﺳﻦ
اﺧﺘﻴﺎر اﻠﻮرق وإﺗﻗﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻠﻮراﻘﺔ واﻠﺳﺮﻋﺔ واﻠﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻠﺪﻘﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻞ
وﺻﺤﺔ اﻠﻨﻈﺮ  .ﻳﻨﻈﺮ :ﻤﺒﺮوك ﻤﻗﺪم ،اﻠﻣﺨﻄﻮﻃﺎت داﺧﻞ اﻠﺨﺰاﻧﺎت اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ  ،ﻤﺮﺠﻊ
ﺴﺎﺑﻖ ،ص .٧٨
 41ﻳﻨﻈﺮٔ :اﺑﻮ اﻠﻗﺎﺴﻢ ﺴﻌﺪ ﷲ  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﺰاﺋﺮ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ ،ج،٥دار اﻠﻐﺮب
اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻠﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت١٩٩٨،م ،ص. ٣٧١
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٤٧

دراﺳﺎت

أﺻﻴﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﻷﺻﻮﻟﻲ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﻘﺪه
إرﺑﺪ  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

ٔاﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ٔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
اﺻﻴﻞ اﻠﺼﻴﻒ اﻻﺻـﻮﻠﻲ ،ﺠـﻮاب ﻳﻌﻗـﻮب واﻠﻌـﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔـﺔ:
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﺘ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﻨﺷ ـ ــﺎ - .دورﻳ ـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ - .اﻠﻌ ـ ــﺪد
اﻠﺘﺎﺴﻊ؛ ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص .٥٢ – ٤٨
)(www.historicalkan.co.nr

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ahmad1haza@gmail.com

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻮاب ﻳﻌﻘﻮب:
ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ٔاﻻدب ﺛﻼﺛﺔ ﻤﺼﻄﻟﺤﺎت ﺗﻛﺎد ﺗﺳﺘﺨﺪم اﺴﺘﺨﺪام
اﻠﻣﺘﺮداﻓﺎت ﻫﻲ :اﻠﻐﺰل ،واﻠﺘﺷﺒﻴﺐ ،واﻠﻨﺳﻴﺐ ،ﺠﺎء ﻓﻲ ﻠﺳﺎن
اﻠﻌﺮب" (١):ﺸﺒﺐ ﺑﺎﻠﻣ ٔﺮاة ،ﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻐﺰل واﻠﻨﺳﻴﺐ" ،وﺠﺎء ﻓﻴﻪ
ٔاﻳﻀﺎ)" :(٢ﻧﺳﺐ ﺑﺎﻠﻨﺳﺎء ...ﺸﺒﺐ ﺑﻬﻦ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ وﺗﻐﺰل"ٔ ،واﻤﺎ اﻠﻐﺰل
ﻓﻌﺮﻓﻪ ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب ﺑﻗﻮﻠﻪ)" :(٣اﻠﻐﺰل :ﺣﺪﻳﺚ اﻠﻔﺘﻴﺎن واﻠﻟﻬﻮ ﻤﻊ
اﻠﻨﺳﺎء".
ً
وﻠﻛﻦ ،ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت ﻤﻦ اﻠﻣﺘﺮادﻓﺎت ﺣﻗﺎ؟ وإذا ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ
ٔ
اﻠﻣﺘﺮادﻓﺎت َﻓ ِﻟ َﻢ ﻠﺟﺎ اﻠﺷﺎﻋﺮ ٔاو اﻠﻨﺎﻘﺪ اﻠﻌﺮﺑﻲ إﻠﻰ اﺑﺘﻛﺎر ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت اﻠﺜﻼﺛﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻳﺳﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻳﻛـﺘﻔﻲ ﺑﻮاﺣﺪ ﻤﻨﻬﺎ؟ اﻠﺤﻖ
إن ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت ﻠﻴﺳﺖ ﻤﻦ اﻠﻣﺘﺮادﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﻠﺷﺎﻋﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﻞ إن
ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻟﻒ ،وإن ﻜﺎن اﻠﺟﺎﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ذﻜﺮ
اﻠﻨﺳﺎء ،ﻓﻣﺼﻄﻟﺢ اﻠﻐﺰل ﻓﻲ ٔاﺻﻟﻪ اﻠﻟﻐﻮي ﻤﺷﺘﻖ ﻤﻦ اﻠﻐﺰال اﻠﺬي ﻳﻗﺮن
ﻘﻮاﺋﻣﻪ ﻋﻨﺪ َاﻠﻌ ْﺪؤ ،واﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻗﻴﻗﺘﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﻬﻮ" :ذﻜﺮ اﻠﻨﺳﺎء
ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻐﺰﻠﻦ ﻤﻨﻪ ٔاي ﻳﺘﻔﺘﻟﻦ ﻤﻨﻪ ﺗﻔﺘﻞ ٔاﻘﺪام اﻠﻐﺰال ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺗﻨﺷﻴﻂ
ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺘﻐﺰل ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻣﻛﻦ اﻠﺷﺎﻋﺮ ﻤﻦ ﻘﻀﺎء ﺣﺎﺠﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ وﻠﺬﻠﻚ
ﻘﻴﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﺜﻞ" :ﻫﻮ ٔاﻏﺰل ﻤﻦ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ" ،وﺣﺳﺒﻚ ﻤﻌﻟﻗﺔ اﻤﺮئ
اﻠﻗﻴﺲ ً
دﻠﻴﻼ ﻋﻟﻰ ﺗﻣﻛﻨﻪ ﻤﻦ إﺗﻗﺎن ذﻠﻚ اﻠﻀﺮب ﻤﻦ اﻠﺤﺪﻳﺚ اﻠﺬي
ٔ
ٔ
ٔ
ﻳﺟﻌﻞ اﻠﻣﺮاة ﺗﺘﻐﺰل اي ﺗﺘﻔﺘﻞ ﺗﻔﺘﻞ اﻘﺪام اﻠﻐﺰال") .(٤
ٔاﻤﺎ ﻤﺼﻄﻟﺢ اﻠﺘﺷﺒﻴﺐ ﻓﻣﺳﺘﻌﺎر ﻤﻦ )ﺗﺷﺒﻴﺐ اﻠﻨﺎر( وﻫﻮ إﻳﻗﺎدﻫﺎ،
ً
ﺗﺷﺒﻴﺒﺎ ﻠﺼﺪور اﻠﻣﺤﺎرم
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح" :ﻫﻮ ذﻜﺮ اﻠﻨﺳﺎء ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻠﺷﻮق
) ٔاي إﺸﻌﺎﻻ ﻠﻬﺎ( ﻜﻣﺎ ﺗﺷﺐ اﻠﻨﺎر ،وذﻠﻚ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺗﻨﺷﻴﻂ ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺷﺒﺐ
ٔﻻﺠﻟﻪ ﺑﺎﻠﻐﻴﻆ ،واﻠﻣﺷﺒﺐ ٔﻻﺠﻟﻪ ﻫﻢ اﻠﻣﺤﺎرمٔ ،اﻤﺎ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻬﻲ اﻠﻣﺷﺒﺐ
ﺑﻬﺎ")ً .(٥
إذا ،ﻓﺎﻠﻐﺎﻳﺔ "ﻤﻦ اﻠﺘﺷﺒﻴﺐ ...إﻏﺎﻇﺔ ﻤﺤﺎرم اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﺘﻲ ﺗﺬﻜﺮ ﻓﻲ
ٔ
ٔاول اﻠﺷﻌﺮ ،ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻳﻔﻌﻞ وﺿﺎح اﻠﻴﻣﻦ ﻤﻊ ام اﻠﺒﻨﻴﻦ إﻏﺎﻇﺔ ﻠﻟﻮﻠﻴﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ").(٦
ٔواﻤﺎ ﻤﺼﻄﻟﺢ اﻠﻨﺳﻴﺐ ،ﻓﻣﺷﺘﻖ ﻤﻦ اﻠﻨﺳﺐ ،وﻫﻮ اﻠﻗﺮاﺑﺔ ،وﻓﻲ
اﻻﺻﻄﻼح" :ﻫﻮ ذﻜﺮ ﺑﻌﺾ ٔاﺧﺒﺎر ٔاﻧﺳﺒﺎء اﻠﺷﺎﻋﺮ ﻤﻦ اﻠﻨﺳﺎء ) ٔاي ٔاﻘﺎرﺑﻪ (
ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻤﻄﻣﻊ ﻓﻲ ﻘﻀﺎء ﺣﺎﺠﺘﻪ ﻤﻨﻬﻦ وذﻠﻚ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ اﻠﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ
ﺗﺤﺰن اﻠﻨﻔﺲ ،واﻠﺘﺤﺰن" :ﻫﻮ اﻧﻗﺒﺎض اﻠﻨﻔﺲ ﻜﻣﺎ ﺗﻨﻗﺒﺾ ٔاﻻرض اﻠﺤﺰن
ٔاي اﻠﻐﻟﻴﻈﺔ")ً ،(٧
إذا ﻓﺎﻠﻨﺳﻴﺐ "ﺿﺪ اﻠﻐﺰل") ،(٨وﻤﺜﺎل ذﻠﻚ ﻤﻗﺪﻤﺔ
اﻠﻨﺳﻴﺐ ﻓﻲ ﻤﻌﻟﻗﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ.
ﻓﺈذا ﺠﺌﻨﺎ إﻠﻰ ﺸﻌﺮ اﻠﻌﺬرﻳﻴﻦ ﺛﻢ ٔاردﻧﺎ ٔان ﻧﺪرﺠﻪ ﻓﻲ ٔاﺣﺪ ٔاﻻﺻﻨﺎف
اﻠﺜﻼﺛﺔ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ اﺴﺘﺤﺎل ﻋﻟﻴﻨﺎ ذﻠﻚ ،ﻓﻣﺟﻨﻮن ﻠﻴﻟﻰ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻳﺬﻜﺮ ﻠﻴﻟﻰ
ﺣﺘﻰ ﻳﺷﺒﺐ )ﻳﺷﻌﻞ( ﺻﺪور ﻤﺤﺎرم ﻠﻴﻟﻰ ،وإن ﻜﺎن ﻘﺪ ﻏﺎﻇﻬﻢ ٔان ﻳﺬﻜﺮ
ﻘﻴﺲ ﻠﻴﻟﻰ ،ﻠﻛﻦ ً
ٌ
ﻘﻴﺳﺎ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻳﻗﺼﺪ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻳﻗﺼﺪ وﺿﺎح
ٔ
اﻠﻴﻣﻦ ﻋﻨﺪ ذﻜﺮﻩ ﻻم اﻠﺒﻨﻴﻦ إﻏﺎﻇﺔ ﻠﺰوﺠﻬﺎ اﻠﻮﻠﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻟﻚ .
ٔ
وﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﻣﺟﻨﻮن ٔاﻳﻀﺎ ﻳﻗﺼﺪ ذﻜﺮ ﻠﻴﻟﻰ ﻠﻛﻮﻧﻬﺎ إﺣﺪى ٔاﻧﺳﺒﺎﺋﻪ )ا ي
ٔاﻘﺎرﺑﻪ( ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ٔان ﻳﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﺗﺤﺰن ﻧﻔﺳﻪ ﻜﻣﺎ ﻓﻌﻞ زﻫﻴﺮ ﻋﻨﺪ ذﻜﺮ
زوﺠﻪ ٔام ٔاوﻓﻰ .وﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﻣﺟﻨﻮن ﻜﺬﻠﻚ ﻳﺬﻜﺮ ﻠﻴﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻐﺰل ) ٔا ي
ﺗﺘﻔﺘﻞ ﺗﻔﺘﻞ ٔاﻘﺪام اﻠﻐﺰال ﻋﻨﺪ َﻋ ْﺪوﻩ( ﻓﺘﻨﺷﻂ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻴﺘﻣﻛﻦ ﻤﻦ ﻘﻀﺎء
ﺣﺎﺠﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ ،وﻠﺬا ﻧﺟﺪ ﻋﻨﺪ اﻠﺘﺤﻗﻴﻖ ٔان ﺗﺳﻣﻴﺔ ﺸﻌﺮ اﻠﻌﺬرﻳﻴﻦ ﺑﺎﻠﻐﺰل
اﻠﻌﺬري ﺗﺳﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺟﺎوزٔ ،وادق ﻤﻦ ذﻠﻚ ٔان ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺬري ،
وﻜﺬﻠﻚ ﻧﺟﺪ ٔان ﺗﻗﺳﻴﻢ اﻠﻐﺰل إﻠﻰ ﻘﺳﻣﻴﻦ ﺣﺳﻲ وﻋﺬري ﻘﺳﻣﺔ ﻏﻴﺮ
دﻘﻴﻗﺔ ،ﻓﺎﻠﻐﺰل ﻤﺼﻄﻟﺢ دال ﺑﻨﻔﺳﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺤﺳﻲ اﻠﺬي ﻳﺪﻓﻊ
ُاﻠﻣ َﺘ َﻐﺰ َل ﺑﻬﺎ إﻠﻰ ٔان ﺗﺘﻔﺘﻞ ﻓﻲ ﺠﻟﺳﺘﻬﺎ وﺣﺮﻜﺎﺗﻬﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٤٨

دراﺳﺎت

ً
إذا ،ﻓﺎﻠﻐﺮض ﻤﻦ ذﻜﺮ اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ ﻤﺘﻌﺪد ﻓﻬﻮ :إﻤﺎ ﻠﻟﻐﺰل وإﻤﺎ
ﻠﻟﺘﺷﺒﻴﺐ وإﻤﺎ ﻠﻟﻨﺳﻴﺐ ،وإﻤﺎ ﻠﻐﺮض ٓاﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻤﺎ ﻘﺼﺪ إﻠﻴﻪ اﻠﺷﻌﺮاء
اﻠﻌﺬرﻳﻮن ،ﻓﻣﺎ اﻠﻐﺮض اﻠﺬي ﻘﺼﺪ إﻠﻴﻪ ﻫﺆﻻء اﻠﺷﻌﺮاء؟ إﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا
ﻳﺷﻛﻮن ﺑﺜﻬﻢ وﺣﺰﻧﻬﻢ ﺑﺼﻮت ﻤﺳﻣﻮع ،وﻫﻲ ﺸﻛﺎة ﻠﻢ ﻳﻨﺞ ﺑﺳﺒﻬﺎ ﻤﻦ
ﻋﺬل اﻠﻨﺎس ،وﻤﺎ ٔاﺸﺒﻪ ﺣﺎﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺸﻛﻮاﻫﻢ اﻠﻣﺳﻣﻮﻋﺔ ﻤﻊ اﻠﻌﺎذﻠﻴﻦ
ﺑﺤﺎل ﻳﻌﻗﻮب ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم اﻠﺬي ﻻﻤﻪ ٔاﻫﻟﻪ ﻠﻛـﺜﺮة ذﻜﺮﻩ ﻳﻮﺴﻒ ﻋﻟﻴﻪ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻼم ﻓﺎﺠﺎﺑﻬﻢ" :إﻧﻣﺎ اﺸﻛﻮ ﺑﺜﻲ وﺣ ﺰﻧﻲ إﻠﻰ ﷲ") .(٩
وﻜﺬﻠﻚ ﻜﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺬري ﻠﻗﺪ ﻜﺎن ٔاﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺷﻛﻮن ﺑﺜﻬﻢ
وﺣﺰﻧﻬﻢ ،وﻤﺎ ٔاﺠﻣﻞ ذﻠﻚ اﻠﻨﻈﻢ إذا ﻤﺎ رﺗﻞ ﺑﺼﻮت ﻧﺪي ،ذﻠﻚ اﻠﻨﻈﻢ
اﻠﺬي ﻘﺼﻪ ﻋﻟﻴﻨﺎ رب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﻦ ﻠﺬﻠﻚ اﻠﻣﺷﻬﺪ اﻠﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﻌﻗﻮب ﻋﻟﻴﻪ
ٔ
اﻠﺳﻼم ﻤﻊ ٔاﻫﻟﻪ ﻓﻲ ﺸﺎن ﺑﻛﺎﺋﻪ ﻋﻟﻰ ﻳﻮﺴﻒ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم ،ﻘﺎل ﺗﻌﺎﻠﻰ :
"وﺗﻮﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ وﻘﺎل ﻳﺎ ٔاﺴﻔﻰ ﻋﻟﻰ ﻳﻮﺴﻒ واﺑﻴﻀﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻤﻦ اﻠﺤﺰن ﻓﻬﻮ
ٔ
ً
ﺣﺮﺿﺎ ٔاو ﺗﻛﻮن ﻤﻦ
ﻜﻈﻴﻢ ﻘﺎﻠﻮا ﺗﺎ ﺗﻔﺘﺎ ﺗﺬﻜﺮ ﻳﻮﺴﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻛﻮن
اﻠﻬﺎﻠﻛﻴﻦ ﻘﺎل إﻧﻣﺎ ٔاﺸﻛﻮ ﺑﺜﻲ وﺣﺰﻧﻲ إﻠﻰ ﷲ ٔواﻋﻟﻢ ﻤﻦ ﷲ ﻤﺎ
ﺗﻌﻟﻣﻮن") .(١٠
ﻠﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻮﺻﻮل إﻠﻰ اﻠﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﻫﻮ اﻠﻐﺎﻳﺔ اﻠﻛﺒﺮى اﻠﺘﻲ ﺴﻌﻰ إﻠﻴﻬﺎ
اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻌﺬرﻳﻮن ﺗﻟﻚ اﻠﻐﺎﻳﺔ اﻠﺘﻲ إذا ﻤﺎ ٔادرﻜﻮﻫﺎ ﻓﻗﺪ ﺗﺤﻗﻗﺖ ٔاﻤﻨﻴﺎﺗﻬﻢ،
وﻫﺬا ٔاﻤﺮ ﺠﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺮ ﻫﺆﻻء اﻠﻌﺷﺎق ،ﻓﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺎﻧﺎة ﻘﻴﺲ ﺑﻦ
اﻠﻣﻟﻮح إﻻ ٔاﻧﻪ ﻤﻨﻊ اﻠﺰواج ﻤﻦ ﻠﻴﻟﻰ ،وﻠﻮ ﺗﺰوﺠﻬﺎ ﻠﻛﺎﻧﺖ ﺗﻟﻚ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺘﻪ
اﻠﻛﺒﺮى .وﻤﺎ ﻜﺎن ﺠﻣﻴﻞ وﻜـﺜﻴﺮ ﻠﻴﻣﺘﻨﻌﺎ ٔاﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻠﺰواج ﺑﻣﻦ ٔاﺣﺒﺎ ﻠﻮ
ﺗﻣﻛﻨﺎ ﻤﻦ ذﻠﻚ ،وﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺎﻧﺎة ﻘﻴﺲ ﺑﻦ ذرﻳﺢ إﻻ ٔاﻧﻪ ﻃﻟﻖ ﻠﺒﻨﻰ ﻋﻟﻰ
إﻠﺤﺎح ﻤﻦ ٔاﻤﻪ ﻋﻟﻴﻪ .
ٔ
ً
إذا ﻓﺎﻠﺷﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺬرﻳﻴﻦ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻫﻮ اﻠﻣﻗﺼﺪ اﻻول ﺑﻞ ﻜﺎن وﺴﻴﻟﺔ
ﻠﺒﺚ ﻤﺷﺎﻋﺮ اﻠﺷﻮق واﻠﻮﻠﻊ ﺑﺘﻟﻚ اﻠﻣﺤﺒﻮﺑﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ َ
اﻠﻬﺪف
اﻠﻣﻗﺼﻮد ،وﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﺣﺘﺮاﻘﻬﻢ ﺑﻨﺎر اﻠﺷﻮق ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ٔان ُﻳ ِ ّﻣﺘﻌﻮا ٓاﻻﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻠﺷﻌﺮ ﺑﻞ ﻜﺎﻧﻮا رﺠﺎﻻ ﻤﺜﻞ اﻠﺮﺠﺎل ﻏﻴﺮ ٔاﻧﻬﻢ ٔاﺣﺒﻮا ،ﻠﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻗﻮم
ﻋﺷﺎﻘﺎ ﺻﺎدﻘﻴﻦ ،وﻏﺎﻳﺔ اﻠﻌﺎﺸﻖ ٔان ﻳﺼﻞ إﻠﻰ ﻤﻌﺷﻮﻘﻪ .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺬراء اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ:
ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺠﻨﻮب ﻓﺮﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ واﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ
ٔ
ﺗﻣﺟﻴﺪا ً
ً
ﻋﻔﻴﻔﺎ ،وﻘﺪ ﻜﺎن ﻇﻬﻮرﻩ
اﻠﻣﻴﻼدﻳﻴﻦ ﺸﻌﺮ وﺻﻒ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﻣﺟﺪ اﻠﻣ ٔﺮاة
ً
ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﺤﻴﻦ ً
ﺣﺪﺛﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ إذ إن اﻠﺮﻘﺔ اﻠﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﺷﻌﺮ
ﺗﺨﺎﻠﻒ واﻘﻊ اﻠﺤﺎل اﻠﺬي ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻐﻟﻈﺔ واﻠﻗﺳﻮة ﻫﻣﺎ ﺸﻌﺎرﻩ .وﻘﺪ ﻋﺮف
ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ﺑﺷﻌﺮ "اﻠﺘﺮوﺑﺎدور"ٔ ،واﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ ﺑﺎﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ " ٔاﻤﻮر ﻜﻮرﺗﻮا "
وﺗﺮﺠﻢ إﻠﻰ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑـ" ﻜﻮرﺗﻟﻲ ﻠﻒ".
وﻤﻛﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻗﻴﻗﺔ ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻴﻦ ،ﻓﻛﻟﻣﺔ
"ﺗﺮوﺑﺎدور" ﻤﺷﺘﻗﺔ ﻤﻦ اﻠﻛﻟﻣﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻃﺮب" ﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻠﺘﺤﺮﻳﻒ
ٔ
واﺿﻴﻒ إﻠﻴﻬﺎ اﻠﻣﻗﻄﻊ اﻠﻼﺗﻴﻨﻲ "دور" اﻠﺪال ﻋﻟﻰ اﺴﻢ اﻠﻔﺎﻋﻞ") ،(١١إذا
اﻠﻣﻄﺮﺑﻴﻦ" ،
ﻓﻣﺼﻄﻟﺢ "ﺸﻌﺮ اﻠﺘﺮوﺑﺎدور" ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ "ﺸﻌﺮ
وإﻧﻣﺎ ﺴﻣﻲ ﺑﺬﻠﻚ ٔﻻن ﻤﻨﺷﺪﻳﻪ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻐﻨﻮن ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ِﻤﺼﺎﺣﺒﺎً
ﻠﻟﻣﻮﺴﻴﻗﻰ واﻠﺤﺮﻜﺎت اﻠﺮاﻘﺼﺔ ،وﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻠﻟﻐﻮﻳﺔ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎرﻩ
ٔاﻻوروﺑﻴﻮن ﻤﻦ ٔاﺴﻣﺎء ﻋﺪد ﻤﻦ ٓاﻻ ﻻت اﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻴﺔ ﻤﺜﻞ "اﻠﻌﻮد" اﻠﺬي
ﺻﺎر ﻳﻟﻔﻆ "ﻠﻮت" ،و"اﻠﻗﻴﺜﺎرة" اﻠﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﻟﻔﻆ "ﺠﻴﺘﺎر").(١٢
ٔاﻤﺎ اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ٓاﻻﺧﺮ ،وﻫﻮ ﺑﺎﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ " ٔاﻤﻮر ﻜﻮرﺗﻮا" وﺑﺎﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ
"ﻜﻮرﺗﻟﻲ ﻠﻒ" ﻓﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﺮﺠﻣﺎﺗﻪ إﻠﻰ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻮ "ﻋﻨﺪ ﻳﻮﺴﻒ ﺧﻟﻴﻒ
" ٔادب اﻠﻔﺮﺴﺎن" وﻋﻨﺪ ﺴﻬﻴﺮ اﻠﻗﻟﻣﺎوي وﻤﺤﻣﻮد ﻤﻛﻲ "اﻠﺤﺐ اﻠﻔﺮوﺴﻲ"
وﻋﻨﺪ ﻤﺤﻣﺪ ُﻏﻨﻴﻣﻲ ﻫﻼل "ﻓﻦ اﻠﺤﺐ اﻠﻌﻒ" وﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﻮاﺣﺪ ﻠﺆﻠﺆة

"اﻠﺤﺐ اﻠﺒﻼﻃﻲ" ٔاو "ﺣﺐ اﻠﻗﺼﻮر"  ،وﻋﻨﺪ ﻤﺮﻳﻢ اﻠﺒﻐﺪادي " ٔاد ب
اﻠﻣﺟﺎﻤﻟﺔ")ٔ ،(١٣واﻤﺎ ﻋﻣﺮ ﺸﺨﺎﺸﻴﺮو ﻤﺘﺮﺠﻢ ﻜـﺘﺎب "اﻠﺤﺐ واﻠﻐﺮب"،
ٓ
ﻓﺎﺛﺮ اﺴﺘﺨﺪام اﻠﻟﻔﻆ اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ اﻠﺪال ﻋﻟﻰ اﻠﺼﻔﺔ ﻓﺳﻣﺎﻩ "اﻠﺤﺐ
اﻠﻛﻮرﺗﻮازي"). (١٤
إن اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ ﻠﻛﻟﻣﺔ )ﻜﻮرﺗﻟﻲ( ﻫﻲ )اﻠﺒﻼﻃﻲ( واﻠﻣﻗﺼﻮد ﺑﻼط
اﻠﻗﺼﺮ ،وﻫﻮ اﺴﺘﺨﺪام ﻤﺟﺎزي ﻋﻼﻘﺘﻪ اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ذﻜﺮ اﻠﻣﺤﻞ ٔواراد
اﻠﺤﺎل وﻫﻮ اﻠﺤﺎﻜﻢ اﻠﺬي ﻳﻛﻮن ﻓﻲ اﻠﻗﺼﺮٔ ،اﻤﺎ اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ ﻠﻛﻟﻣﺔ
)ﻠﻒ( ﻓﻬﻲ )ﺣﺐ( ﻓﺘﺼﻴﺮ اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ ﻠﻟﻣﺼﻄﻟﺢ ﻫﻲ )اﻠﺤﺐ
اﻠﺒﻼﻃﻲ( وﻫﺬا اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺼﻴﺎﻏﺔ وإن ﻜﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ
اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ إﻻ ٔاﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻠﺘﺮﺠﻣﺔ اﻠﺳﻴﺎﻘﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻠﺳﺒﺐ ﻓﻲ
ﻓﻬﻣﺎ ً
ﻜﻮن اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻤﻔﻬﻮم ً
دﻘﻴﻗﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻗﺎرئ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻠﻛﻦ ﻫﺬا
اﻠﻔﻬﻢ ﺴﻴﺰداد وﺿﻮﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻗﺎرئ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺘﺮﺠﻢ اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﺗﺮﺠﻣﺔ
ﺗﺮاﻋﻲ اﻠﺳﻴﺎق اﻠﻟﻐﻮي اﻠﺤﻀﺎري اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ذﻠﻚ ٔان اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺴﺘﺨﺪﻤﺖ ﻜﻟﻣﺔ )اﻠﺤﺐ( ﻠﻟﺪﻻﻠﺔ ﻋﻟﻰ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﻮدة اﻠﺘﻲ ﺗﻛﻮن ﺑﻴﻦ رﺠﻞ
واﻤ ٔﺮاةٔ ،او ﺑﻴﻦ رﺠﻟﻴﻦ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ رﻳﺒﺔ ٔاو اﻤ ٔﺮاﺗﻴﻦ ﻜﺬﻠﻚ ،ﻠﻛﻦ اﻠﻌﺮب
ﻋﻨﺪﻤﺎ ٔارادوا ٔان ﻳﻌﺒﺮوا ﻋﻦ اﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻦ رﺠﻞ ٓﻻﺧﺮ اﺴﺘﺨﺪﻤﻮا
ﻜﻟﻣﺔ ٔاﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻜﻟﻣﺔ )اﻠﺤﺐ( ﻠﻗﺪ اﺴﺘﺨﺪﻤﻮا ﻜﻟﻣﺔ )اﻠﻣﻮاﻻة(
ﻘﺒﻟﻴﺎ ٔاو ﺧ ْﺪ ً
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ٔاو ً
ً
ﻤﻴﺎ ) ٔاي ٔان
ﻓﻗﺎﻠﻮا "ﻓﻼن ﻤﻮﻠﻰ ﻓﻼن"ٔ ،اي ﺗﺎﺑﻊ ﻠﻪ
ِ
ﻳﻛﻮن ﺧﺎدﻤﺎ ﻠﻪ( ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﻧﺟﺪ ٔاﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻧﺘﺮﺠﻢ ﻤﺼﻄﻟﺢ )ﻜﻮرﺗﻟﻲ ﻠﻒ (
ﺗﺮﺠﻣﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻠﺳﻴﺎق اﻠﻟﻐﻮي اﻠﺤﻀﺎري اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺴﻨﺘﺮﺠﻣﻪ ﺑﻣﺼﻄﻟﺢ
)ﻤﻮاﻻة اﻠﺒﻼط(.
ٔ
وﻤﻦ ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻲ اﻠﺳﺆال اﻠﻣﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻤﺎذا ﻳﻗﺎﺑﻞ ﺸﻌﺮ )ﻤﻮاﻻة اﻠﺒﻼط(
ﻤﻦ ٔاﻏﺮاض اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ؟ ﻫﻞ ﻳﻗﺎﺑﻞ اﻠﻐﺰل اﻠﻌﺬري؟ ﻳﻗﻴﻨﺎ ﻻ ،ﻓﺎﻠﻐﺰل
اﻠﻌﺬري ﻻ ﻳﺤﻣﻞ ٔاي دﻻﻠﺔ ﻤﻦ دﻻﻻت اﻠﻣﻮاﻻة اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔً ،
إذا ،ﻓﻣﺎ ﻫﻮ
اﻠﻐﺮض اﻠﺷﻌﺮي اﻠﺬي ﻳﺤﻣﻞ دﻻﻠﺔ اﻠﻣﻮاﻻة اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ؟ إﻧﻪ ﺸﻌﺮ
اﻠﻣﺪﻳﺢ ،وﻫﻮ ﻤﺎ ﻳﺘﺟﻟﻰ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ ٔاﻻﻤﻮي ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت
ٔاﻻﺣﺰاب اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻇﻬﺮ ﻤﻌﻬﺎ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﻮاﻻة اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻬﺬﻩ ٔاﻻﺣﺰاب.
ٔ
ٔ
وﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺎﺗﻲ إﻠﻰ اﻠﺳﺆال ٔاﻻﻫﻢ ،وﻫﻮ ﻠﻣﺎذا ﻠﺟﺎ اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻌﺮب إﻠﻰ
ٔ
اﻠﺜﻨﺎء ﻋﻟﻰ ﺸﺨﺺ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﺪﻳﺢ  ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﻠﺟﺎ اﻠﺷﻌﺮاء
اﻠﻣﻄﺮﺑﻮن )اﻠﺘﺮوﺑﺎدور( ﻓﻲ ﺠﻨﻮب ﻓﺮﻧﺳﺎ إﻠﻰ اﻠﺜﻨﺎء ﻋﻟﻰ زوﺠﺎت ٔاﻻﻤﺮاء
ﺑﺪﻻ ﻤﻦ اﻠﺜﻨﺎء ﻋﻟﻰ ٔاﻻﻤﺮاء ٔاﻧﻔﺳﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻜﺎن ﻫﺬا ً
ً
ﺗﻐﻨﻴﺎ ﺑﺎﻠﻌﻔﺔٔ ،ام ﻫﻞ
ً
ٔ
ﻜﺎن اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺰوج َد ّﻳ َﻮﺛﺎ ﻻ ﻳﻐﺎر ﻋﻟﻰ زوﺠﺘﻪ؟
اﻠﺤﻖ إن ٔاﻻﻤﺮ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ً
ﺗﻐﻨﻴﺎ ﺑﺎﻠﻌﻔﺔ؟ وﻻ ﻘﻟﺔ ﻏﻴﺮة ﻤﻦ اﻠﺰوج ،وإﻧﻣﺎ
ﻤﺳﺘﻐ ًﻼ ﻓﻲ ذﻠﻚ
ﻜﺎن ﻤﻛﻴﺪة ﺻﺎﻏﻬﺎ ٔاﻻ
ﻤﻴﺮ اﻠﺰوج ﻠﻴﺨﺪع ﺑﻬﺎ اﻠﻨﺎس ِ
ٔ
زوﺠﺘﻪ )اﻠﻌﻔﻴﻔﺔ( ،وﻤﺳﺘﺎﺠ ًﺮا ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻞ ذﻠﻚ ﺸﻌﺮاء ﻤﺘﻛﺳﺒﻴﻦ ،ﻓﺈذا
ﺗﺟﺎوز اﻠﺷﺎﻋﺮ ﺣﺪﻩٔ ،واﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺘﺟﻟﺐ اﻠﺮﻳﺒﺔ ﻋﻮﻘﺐ إذ "ﺗﺆﻜﺪ ﺑﻌﺾ
اﻠﺪﻻﺋﻞ ٔان ﻤﺒﺎﻠﻐﺔ اﻠﺷﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻠﺳﻴﺪة ﻘﺪ ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻠﻔﺎرس )اﻠﺰوج( إﻠﻰ اﻠﺮﻳﺒﺔ ،وﻤﻦ ﺛﻢ إﻠﻰ اﻻﻧﺘﻗﺎم ﻓﺎﻠﺘﺮوﺑﺎدوري ﺑﺮﻧﺎرد
اﻠﺬي ٔاﺣﺐ زوﺠﺔ ﻜﻮﻧﺖ ﻓﺎﻧﺘﺎدورن ﻧﻔﻲ إﻠﻰ ﻧﻮرﻤﺎﻧﺪﻳﺎ ﻤﻦ ﺠﺮاء اﻠﺮﻳﺒﺔ
ٔ
ﺑﺎن اﻠﺤﺐ ﻳﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﺷﻌﺮ ﻓﺤﺳﺐ ،وﻘﻄﻊ ﻠﺳﺎن ٔاﺣﺪ اﻠﺷﻌﺮاء
اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ﻤﻦ ﺠﺮاء اﻠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻔﺔ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺰوﺠﺔ واﻠﺷﺎﻋﺮ
ٔ
اﻳﻀﺎ"). (١٥
وﻧﺮﺠﻊ إﻠﻰ ﺴﺆاﻠﻨﺎِ ،ﻠ َﻢ ﻜﺎن ﺛﻨﺎء اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻣﻄﺮﺑﻴﻦ )اﻠﺘﺮوﺑﺎدور (
ﻋﻟﻰ زوﺠﺎت ٔاﻻﻤﺮاء ،ﻻ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﻤﺮاء ٔاﻧﻔﺳﻬﻢ؟ اﻠﺟﻮاب ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻳﻛﻣﻦ
ﻓﻲ اﻠﻮﻋﻲ اﻠﻔﻛﺮي ﻠﻟﺷﻌﻮب ،إذ ﻜﻟﻣﺎ زاد اﻠﻮﻋﻲ اﻠﻔﻛﺮي ﻠﻟﺷﻌﻮب ﺗﻮﺠﻪ
اﻠﺷﻌﺮ وﻫﻮ ٔاﺣﺪ ٔادوات اﻹﻋﻼم ﺑﻞ ﻫﻮ ٔاﻘﻮى ٔادوات اﻹﻋﻼم اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ
ﺗﻮﺠﻪ إﻠﻰ اﻠﺘﺮﻜﻴﺰ ﻋﻟﻰ ﺸﺨﺺ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ إﻋﻼء ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻠﻨﺎس

 ن ا ر
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٤٩

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺣﺘﻰ ﻳﺮوﻧﻪ ٔاﻧﻪ ﻫﻮ ٔاﻻﻤﻴﺮ اﻠﻣﺜﺎﻠﻲ اﻠﺬي ﻳﺳﺘﺤﻖ ٔا ن ﻳﻮاﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ،ﻓﻬﺬا
ﻫﻮ ﻫﺪف اﻠﻣﺪﻳﺢ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ اﻠﺤﻗﻴﻗﻲ ،وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻘﻂ ﻹرﺿﺎء ﻧﺮﺠﺳﻴﺔ
اﻠﺤﺎﻜﻢ ،ﺑﻞ ﻜﺎن ٔاﻻﻤﺮ دﻋﺎﻳﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻪ .
ٔ
ٔاﻤﺎ إذا ﻘﻞ اﻠﻮﻋﻲ اﻠﻔﻛﺮي ﻋﻨﺪ اﻠﺷﻌﻮب ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ُﻳﻟﺟﺎ إﻠﻰ اﻠﺘﺰوﻳﺮ ﻋﻟﻰ
ٔ
اﻠﺷﻌﻮب ﺑﺎن ﻳﺜﻨﻰ ﻋﻟﻰ ُﻤﺘﻌﻟﻖ ﺑﻬﺬا ٔاﻻﻤﻴﺮ ﺑﺪﻻ ﻤﻦ اﻠﺜﻨﺎء ﻋﻟﻰ ٔاﻻﻤﻴﺮ
ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫﺬا ﻤﺎ ﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺲ )ﺠﻨﻮب ﻓﺮﻧﺳﺎ (،ﻓﻗﺪ ٔاﺧﺬ اﻠﺘﺰو ﻳﺮ
ٔ
ﻤﻨﺤﻨﻰ ً
ً
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻤﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،إذ ﻠﺟﺎ اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻣﻄﺮﺑﻮن إﻠﻰ
ﻋﻟﻰ اﻠﺷﻌﻮب
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺜﻨﺎء ﻋﻟﻰ زوﺠﺎت اﻻﻤﺮاء ﻤﻦ اﺠﻞ إﻋﻼء ﺻﻮرة اﻻﻤﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﻩ اﻠﻨﺎس
ٔاﻧﻪ ﻫﻮ ٔاﻻﻤﻴﺮ اﻠﻣﺜﺎﻠﻲ اﻠﺬي ﻳﺳﺘﺤﻖ ٔان ﻳﻮاﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ،وﻠﻛﻦ ﻠﻣﺎذا اﻠﺜﻨﺎء
ﻋﻟﻰ اﻠﺰوﺠﺎت؟ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻠﺳﺆال اﻠﻣﻬﻢ .
ﻠﻗﺪ اﺴﺘﻐﻞ ٔاﻻﻤﺮاء ﺴﻟﻄﺔ اﻹﻋﺟﺎب اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻤﺮﻳﻢ
اﻠﻌﺬراء ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﺳﻼم ﻋﻨﺪ اﻠﻨﺎس ،ذﻠﻚ اﻹﻋﺟﺎب اﻠﺬي وﺻﻞ ﺣﺪ
اﻠﻌﺒﺎدة ،ﻓﻌﻣﺪ ٔاﻻﻤﺮاء إﻠﻰ ﺧﺪﻋﺔ ﻤﺎﻜﺮة ،إذ ﻘﺎﻤﻮا ﻓﻗﺮﺑﻮا إﻠﻴﻬﻢ اﻠﺷﻌﺮاء
وﻫﻮ ٔادوات اﻹﻋﻼم اﻠﻗﻮي ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ،ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ٔان ُﻳﺜﻨﻮا ﻓﻲ
ٔاﺸﻌﺎرﻫﻢ ﻋﻟﻰ زوﺠﺎت ٔاﻻﻤﺮاء ،ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺠﻮن إﻠﻰ ٔاﻻﺴﻮاق ﻓﻴﻐﻨﻮن ذﻠﻚ
اﻠﺷﻌﺮ ﻠﻟﻌﺎﻤﺔ ﻠﻴﺟﻟﺐ إﻋﺟﺎﺑﻬﻢ إﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻴﺪة ُاﻠﻣ ْﺜ َﻨﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺎت
ﺗﺷﺒﻪ ﺻﻔﺎت ﻤﺮﻳﻢ اﻠﻌﺬراء ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﺳﻼم .
إن اﻠﺷﻌﺮاء ﻓﻲ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺳﺟﻮن ﻋﺬراء ﻤﺰﻳﻔﺔ ﻠﻟﻌﺎﻤﺔ ﻠﺟﻟﺐ
اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ وﺣﺒﻬﻢ ﻠﻬﺎ ،وﻤﻦ ﺛﻢ اﻠﻮﻻء ﻠﺰوﺠﻬﺎٔ ،ﻻن اﻤ ٔﺮا ًة ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺼﻔﺎت
اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺜﺎﻠﻴﺔ ﻻ ﺸﻚ ٔان زوﺠﻬﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺼﻔﺎت ﻤﺜﺎﻠﻴﺔ ٔاﻳﻀﺎ ،ﻓﻬﻮ
ﻠﺬﻠﻚ ٔاﺣﻖ ﻤﻦ ﻏﻴﺮﻩ ٔﺑﺎن ﻳﻮاﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎّ ،
وﻠﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ ﺗﺤﺮم
اﻠﻄﻼق ﻓﻗﺪ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺰوﺠﺔ ﺑﺬﻠﻚ ﻓﻲ ﻘﺒﻀﺔ زوﺠﻬﺎ اﻠﻣﺤﻛﻣﺔ .
ﻳﺬﻜﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻤﻟﺤﻢ ٔان "ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻠﺳﻴﺪة ﻠﺰوﺠﻬﺎ اﻠﻔﺎرس) ،ﻜﺎﻧﺖ (
ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻘﺪرا ﻤﻦ اﻹﺠﻼل ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎن رﻋﺎﻳﺎ اﻠﺰوج ﻳﺪﻳﻨﻮن ﻠﻟﺳﻴﺪة
ﺑﺎﻠﺨﻀﻮع ،وﻳﺳﻌﻮن إﻠﻰ ﻧﻴﻞ رﺿﺎﻫﺎ ،ﻤﻣﺎ ﻤﻛﻦ اﻠﻣ ٔﺮاةثاﻠﺳﻴﺪة ﻤﻦ
ٔ
اﻹﻓﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﺳﻴﻦ اوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ") .(١٦وﻳﻗﻮل ٔاﻳﻀﺎ" :ﻠﻗﺪ ﻓﺘﺢ
اﻻﻠﺘﺰام اﻠﺬي ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻠﻔﺎرس ٔاﻤﺎم اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ ً
ﺑﺎﺑﺎ ٔﻻﺧﻼق اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﺗﻀﻣﻦ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻠﻣ ٔﺮاة واﺣﺘﺮاﻤﻬﺎ ،ﻫﻛﺬا ﺴﺎﻫﻣﺖ اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ  -دون ان ﺗﺮوم
ذﻠﻚ  -ﻓﻲ ﻓﺮض اﺣﺘﺮام اﻠﻣ ٔﺮاة ،ﻫﺬا اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﻣﺷﻮق اﺴﺘﻐﻟﺘﻪ زوﺠﺎت
اﻠﻔﺮﺴﺎن واﻠﻨﺒﻼء ،ﻓﻗﺮﺑﻦ إﻠﻰ اﻠﺒﻼط اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ...اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا
ﻳﻄﻮﻓﻮن ﻤﻦ ﻤﻛﺎن ٓﻻﺧﺮ ...ﻤﻦ ٔاﺠﻞ اﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻰ واﻠﻐﻨﺎءٔ ،او ﻋﺮض
ٔ
اﻻ ﻠﻌﺎب اﻠﻣﻀﺤﻛﺔ وﻳﺤﻈﻮن ﺑﺎﻧﺟﺬاب ﺸﻌﺒﻲ ﻜﺒﻴﺮ") .(١٧
إﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻟﻴﻞ اﻠﻨﺼﻴﻦ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ ﻧﺟﺪ ٔان ﻫﻨﺎﻠﻚ ﻋﺪدا ﻤﻦ ٔاﻻﻃﺮاف
ﻓﻬﻨﺎﻠﻚ اﻠﻔﺎرس اﻠﺰوج واﻠﺰوﺠﺔ ،واﻠﺷﻌﺮاء ،واﻠﻌﺎﻤﺔ ،وﻧﺟﺪ ٔان اﻠﻌﻼﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﻃﺮاف ٔاﻻرﺑﻌﺔ ﺗﺳﻴﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺤﻮ ٓاﻻﺗﻲ) :اﻠﻌﺎﻤﺔ ﺗﻮاﻠﻲ اﻠﻔﺎرس
اﻠﺰوج؛ وﻤﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻠﻌﺎﻤﺔ ُﺗﺟﻞ اﻠﺰوﺠﺔ اﺣﺘﺮاﻤﺎ ﻠﺰوﺠﻬﺎ؛ ﺛﻢ اﺴﺘﻐﻟﺖ
اﻠﺰوﺠﺔ ﻫﺬا اﻹﺠﻼل ﻓﻗﺮﺑﺖ اﻠﺷﻌﺮاء إﻠﻴﻬﺎ( .وﻠﻛﻦ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ٔاي ﺸﻲء؟
ﻫﻞ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺗﺤﺳﻴﻦ ﺻﻮرة اﻠﻣ ٔﺮاة ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻜﻣﺎ ﺗﻌﻣﺪ إﻠﻰ ذﻠﻚ
ﺠﻣﻌﻴﺎت اﻠﻨﺳﺎء ﻓﻲ زﻤﺎﻧﻨﺎ؟ إن ﻫﺬﻩ اﻠﻨﻈﺮة اﻠﻣﺜﺎﻠﻴﺔ ﻠﻌﺼﺮ اﻠﻈﻼم ذﻠﻚ
ٔاﻜ ُـﺜﺮ ﻤﺜﺎﻠﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﻔﺎﺿﻟﺔ .
ٔ
إن اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ اﻠﻮاﺿﺤﺔ  -ﻋﻨﺪ اﻠﺘﺤﻗﻴﻖ  -ان ﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺷﻌﺮ "ﻤﻮاﻻة
اﻠﺒﻼط" ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﺘﺤﺳﻴﻦ ﺻﻮرة اﻠﻣ ٔﺮاة ،وﻠﻢ ﺗﻛﻦ اﻠﻣ ٔﺮاة وﻫﻲ زوج ٔاﻻﻤﻴﺮ
َ
اﻠﻣﺳﺘﻐﻟﺔ )ﺑﺼﻴﻐﺔ
اﻠﻣﺳﺘﻐﻟﺔ )ﺑﺼﻴﻐﺔ اﺴﻢ اﻠﻔﺎﻋﻞ( ﺑﻞ ﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ
ﻫﻲ
ِ
ٔ
و
اﻠﻣﺳﺘﻐﻞ ،وﻤﻦ ﺛﻢ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻌﻴﺪ
اﺴﻢ اﻠﻣﻔﻌﻮل( ،وﻜﺎن ز ﺠﻬﺎ ﻫﻮ
ِ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﻃﺮاف اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺤﻮ ٓاﻻﺗﻲ) :اﻠﻌﺎﻤﺔ ﺗﺤﺘﺮم
ﻤﺮﻳﻢ اﻠﻌﺬراء؛ اﻠﺰوج اﻠﻔﺎرس ﻳﻗﺮب اﻠﺷﻌﺮاء ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﻧﺳﺞ ﻋﺬراء
ﻤﺰﻳﻒ؛ زوﺠﺔ اﻠﻔﺎرس ﻫﻲ اﻠﻣ ٔﺮا ة اﻠﻨﻣﻮذج ﻠﺘﻣﺜﻴﻞ ﻫﺬا اﻠﺪور؛ ُﻳﺘﻮﻘﻊ ٔان

ﺗﻮاﻠﻲ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ؛ اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ ) ٔاي اﻠﺰوﺠﺔ( ﻓﻲ
ﻘﺒﻀﺔ زوﺠﻬﺎ اﻠﻔﺎرس؛ ً
إذا وﻻء اﻠﻌﺎﻤﺔ ﺴﻴﺆول إﻠﻰ اﻠﺰوج(.
واﻠﺤﻖ إن اﺧﺘﻴﺎر اﻠﺰوج )اﻠﻔﺎرس( زوﺠﺘﻪ ﻠﺘﻛﻮن ﻫﻲ اﻠﻌﺬراء
اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ  -ﻤﻊ رﻓﻀﻨﺎ ٔاﻻدﺑﻲ ﻠﻬﺬا  -ﻜﺎن اﺧﺘﻴﺎ ًرا ً
ذﻜﻴﺎ ،ﻓﺎﻠﺰوﺠﺔ ﻻ ﺗﺳﺘﻄﻴﻊ
ٔ
ٔان ﺗﻔﻟﺖ ﻤﻦ ﻘﺒﻀﺔ زوﺠﻬﺎ ٔﻻن اﻠﺰواج ﻓﻲ اﻠﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻘﺎﺋﻢ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺎﺑﻴﺪ،
ﻓﻼ ﻤﺟﺎل ﻠﻟﻬﺮب ﻤﻦ ﺴﻴﻄﺮة اﻠﺰوج ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﻠﻮ اﺧﺘﺎر اﻠﺰوج اﻠﻔﺎرس اﻤ ٔﺮاة
ٔاﺧﺮى ﻠﺘﻗﻮم ﺑﻬﺬا اﻠﺪور ،ﻠﻢ ﻳﻀﻣﻦ اﻠﻔﺎرس ٔان ﺗﻐﺮي ﺗﻟﻚ اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﺘﻲ
اﻜـﺘﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﺬرا /ﻩ اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺎس ﺑﻌﺪ ٔان ﻋﻣﺪ اﻠﺷﻌﺮاء إﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﻂ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ً
ً
ً
دﻳﻨﻴﺎ ،ﻠﻢ ﻳﻀﻣﻦ ٔان ﺗﻐﺮي ﺗﻟﻚ
ﺗﺮﺑﻴﻄﺎ
اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ ﻓﺘﺪﻓﻌﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﺘﻣﺮد ﻜﻣﺎ ﺣﺪ ﻤﻊ )ﺠﺎن
دارؤ )( (١٨ﻤﺜﻼ .
ٔ
ﻓﺎﻠﺪراﺴﺔ اﻠﻣﺘﺎﻧﻴﺔ ﻠﺳﻴﺮة "ﺠﺎن دار ؤ" وﻫﻲ اﻠﺘﻲ ﻠﻗﺒﺖ ﺑﻌﺬراء
ٔاورﻠﻴﺎﻧﺰ )اﺴﻢ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﺘﻲ ﺣﺮرﺗﻬﺎ( ،واﻠﺘﻲ ﻠﻢ ﻳﺰد ﻋﻣﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷﺮ
ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ٔ
ﺑﺪات ﺗﻨﺷﺮ ٔاوﻫﺎﻤﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺎس ،وﻫﻮ اﻠﻌﻣﺮ اﻠﺬي
ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻣﺮ ﻤﺮﻳﻢ اﻠﻌﺬراء ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺣﻣﻟﺖ ﺑﺎﻠﻣﺳﻴﺢ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم ﺗﺆﻜﺪ ٔاﻧﻬﺎ
ﻠﻢ ﺗﻛﻦ إﻻ إﺣﺪى اﻠﻌﺬراوات اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ ،ﺑﻞ ﻜﺎﻧﺖ ٔاﺸﻬﺮﻫﻦ ﻋﻟﻰ اﻹﻃﻼق
ﺣﺘﻰ ﻠﻗﺪ اﻧﻄﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺪﻋﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻛﻴﺔ ،ﻓﻣﻨﺤﺖ ﺠﺎن
ٔ
دار ؤ ﺑﻌﺪ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ً ٤٥٠
ﻋﺎﻤﺎ ﻠﻗﺐ "ﻘﺪﻳﺳﺔ" ،ﺛﻢ إن اﻠﺰﻋﻢ ﺑﺎن ﺸﺎرل
اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻘﺪ ﺻﺪﻘﻬﺎ ٔوارﺴﻞ اﺛﻨﺎ ﻋﺷﺮ ٔاﻠﻒ ﺠﻨﺪي ﺑﻗﻴﺎدة ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺘﺎة
اﻠﺼﻐﻴﺮة ٔاﺸﺒﻪ ﺑﺎﻠﺤﻣﻖ وﻠﻛﻦ اﻠﺤﻖ ٔان ﺸﺎرل اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ٔاﺣﻣﻖ،
ﺑﻞ ﻜﺎن ً
ذﻜﻴﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻧﺳﺞ ﻋﺬراء ﻤﺰﻳﻔﺔ ﻠﻴﺳﻴﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺎس وﻠﻴﻮﺠﻬﻬﻢ
ﻜﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ،ﻏﻴﺮ ٔاﻧﻬﺎ ٔ -اي ﺠﺎن دار ؤ  -ﻠﻣﺎ ٔاﻏﺮاﻫﺎ اﻻﻧﺘﺼﺎر ٔاﻻول ﺣﺎوﻠﺖ
اﻠﺘﻣﺮد ﻋﻟﻰ ﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﺘﺨﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻠﺘﻗﺘﻞ ﺑﻴﺪ ٔاﻋﺪاﺋﻪ.
إن ﺧﺪﻋﺔ "اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ" ﻠﻴﺳﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ،ﻓﻨﺤﻦ
ﻧﻌﺮف ً
ﺧﺪﻋﺎ ٔاﺧﺮى ارﺗﻛﺒﻬﺎ ٔاﻻﻤﺮاء واﻠﺒﺎﺑﺎ ﻓﻣﻦ ذﻠﻚ ﺧﺪﻋﺔ "ﺻﻛﻮ ؤ
اﻠﻐﻔﺮان" ،اﻠﺘﻲ ﺸﻛﻟﺖ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺎرﻳك اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ اﻠﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ٔاﻜﺒﺮ اﻠﻣﻨﻛﺮات اﻠﺘﻲ ٔاﻧﻛﺮﻫﺎ اﻠﺒﺮوﺗﺳﺘﺎﻧﺖ ﻋﻟﻰ اﻠﻛﺎﺛﻮﻠﻴﻚ،
وﻧﻌﺮف ﻜﺬﻠﻚ ﺧﺪﻋﺔ "ﺻﻮرة اﻠﻗﺒﺮ اﻠﻣﻗﺪس" ،إذ ﻘﺎﻤﺖ اﻠﻛﻨﺳﻴﺔ ﺑﺮﺴﻢ
ﺻﻮرة ﻠﻟﻗﺒﺮ اﻠﻣﻗﺪس )ﻘﺒﺮ اﻠﻣﺳﻴﺢ( وﻘﺪ دﻧﺳﻪ اﻠﻣﺳﻟﻣﻮن وذﻠﻚ
ﻠﺘﺤﺮﻳﺾ اﻠﻌﻮام ﻋﻟﻰ اﻠﻗﺘﺎل ،واﻠﻄﺮﻳﻒ ﻓﻲ ٔاﻻﻤﺮ ٔاﻧﻪ ﺑﺤﺳﺐ اﻠﻌﻗﻴﺪة
اﻠﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻓﺈن اﻠﻣﺼﻟﻮب ﻘﺪ ﻘﺎم ﻤﻦ ﻤﻐﺎرﺗﻪ اﻠﺘﻲ ُدﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ
ٔاﻳﺎم ودﺧﻞ اﻠﺟﺤﻴﻢ ُﻠﻴﻌﺬب ﻋﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻠﻨﺎس ﺛﻢ ﻘﻌﺪ إﻠﻰ ﻳﻣﻴﻦ ٔاﺑﻴﻪ ﻓﻲ
اﻠﺳﻣﺎء ﻤﻨﺘﻈ ًﺮا اﻠﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﺴﺒﻬﻢ ﻳﻮم اﻠﺪﻳﻨﻮﻧﺔ ،وﺑﻗﻴﺖ اﻠﻣﻐﺎرة اﻠﺘﻲ
ُدﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻣﺼﻟﻮب ﻓﺎرﻏﺔٔ ،اي إﻧﻪ ﻻ وﺠﻮد ﻠﻣﺎ ﺴﻣﻲ ﺑﺎﻠﻗﺒﺮ اﻠﻣﻗﺪس ﻓﻲ
ٔاﻻرض ،وﻻ ٔاﻋﻨﻰ ٔارض ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﺑﻞ ﻜﻮﻜﺐ ٔاﻻرض ،وﻤﻊ ذﻠﻚ ﻓﻗﺪ
اﻧﻄﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺪﻋﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻮام ،وذﻠﻚ ﻠﻗﻟﺔ اﻠﻮﻋﻲ اﻠﻔﻛﺮي اﻠﻗﺎدر ﻋﻟﻰ
ٔ
ﻤﻨﺎﻘﺷﺔ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺳﺎﻠﺔ.
وﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن ﺗﺳﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ﺑﺷﻌﺮ )اﻠﺤﺐ اﻠﺒﻼﻃﻲ( ﻜﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮﺠﻣﺘﻪ اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ ﻠﺪﻠﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺰﻋﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺸﻌﺮ ﺻﺪر
ﺑﻗﺮار ﻤﻦ ﺑﻼط ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻳﺤﺚ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻮاﻻة.
وﻋﻟﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ إذا ٔاردﻧﺎ ﺗﺳﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﻋﻼﻘﺔ اﻠﺰوج ﻤﻊ
زوﺠﺘﻪ ﻠﺳﻣﻴﻨﺎﻩ ﺸﻌﺮ اﺴﺘﻐﻼل اﻠﺰوﺠﺔ ،وإذا ٔاردﻧﺎ ﺗﺳﻣﻴﺘﻪ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ
ﻋﻼﻘﺔ اﻠﺷﺎﻋﺮ ﻤﻊ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻠﺳﻣﻴﻨﺎﻩ ﺸﻌﺮ اﻠﺘﻛﺳﺐ ﻓﺎﻠﻮﻻء اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ اﻠﺬي
ﻜﺎن ﻳﺳﻌﻰ إﻠﻴﻪ ٔاﻻﻤﺮاء ﻜﺎن ﻳﻗﺎﺑﻟﻪ رﻓﺎﻩ ﻤﻌﻴﺷﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻠﺷﻌﺮاء ﻓﻲ
ﻘﺼﻮر ﻤﻦ ﻳﻌﻣﻟﻮن ٔﻻﺠﻟﻬﻢ ،وﻠﻮ ٔاردﻧﺎ ﺗﺳﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻠﺷﻌﺮ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﻋﻼﻘﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻤﻴﺮ ﻠﺳﻣﻴﻨﺎﻩ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﻮاﻠﻴﻦ ﻠﻟﺒﻼطٔ ،اﻤﺎ إذا ٔاردﻧﺎ ﺗﺳﻣﻴﺘﻪ ﻤﻦ
ﺠﻬﺔ ﻋﻼﻘﺔ اﻠﺰوﺠﺔ ﺑﺎﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﺳﻣﻴﻨﺎﻩ ﺸﻌﺮ اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ.

 ن ا ر
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٥٠

دراﺳﺎت

إن اﻠﺨﺎﺴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﺪﻋﺔ ﻫﻢ اﻠﻨﺎس ذﻠﻚ ٔان ٔاﻻﻤﻴﺮ رﺑﺢ
وﻻء اﻠﻨﺎس اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ،واﻠﺷﺎﻋﺮ ﻜﺳﺐ اﻠﻣﺎل واﻠﺤﻈﻮة ﻓﻲ اﻠﻗﺼﺮ،
واﻠﺳﻴﺪة وإن ﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻠﻄﺮف اﻠﻀﻌﻴﻒ إﻻ إﻧﻬﺎ ﻜﺳﺒﺖ اﻠﺷﻬﺮةٔ ،اﻤﺎ
اﻠﻨﺎس ﻓﻗﺪ ﺧﺪﻋﻮا ﻓﻬﻢ اﻠﺨﺎﺴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻛﺘﺎب "ﻓﻦ اﻟﺤﺐ":
ﻳﺮﺠﻊ ﻜـﺘﺎب "ﻓﻦ اﻠﺤﺐ" إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ ...ﻳﺤﺘﻮي ﺑﻴﻦ
)ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ( ﺑﻌﺾ "ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت ﺣﺐ" ﺻﺎدرة ﻤﻦ ﺴﻴﺪات ﻋﻈﻴﻣﺎت ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ") ،(١٩وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻠﻣﺼﺪر "اﻠﻣﺼﺪر اﻠﻮﺣﻴﺪ
ٔ
ٔ
ٔﻻﺧﺒﺎر اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﺘﻌﻟﻗﺔ") ، (٢٠ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﺳﺎﻠﺔ ٔاﻋﻨﻲ ﻤﺳﺎﻠﺔ ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت
اﻠﺤﺐ ٔاو ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ .
ٔاﻤﺎ "ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت اﻠﺤﺐ" ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت ﻧﺳﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺳﻴﺪة
اﻠﺮﺋﻴﺳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻋﺪدا ﻜﺒﻴﺮا ﻤﻦ اﻠﻨﺳﺎء ،ﻘﺪ ﻳﺼﻞ إﻠﻰ ﺴﺘﻴﻦ ﺴﻴﺪة
ﻠﻼﺠﺘﻣﺎع ﻠﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻤﺳﺎﺋﻞ اﻠﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺤﺒﻴﻦ ،وذﻠﻚ ﻓﻲ اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ
اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ واﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدﻳﻴﻦ"). (٢١
ﻏﻴﺮ ٔان ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎﻜﻣﺎت ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻮﺿﻊ رﻓﺾ ﻋﻨﺪ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻨﻗﺎد،
ﻓﻗﺪ ٔاﻜﺪ ﻓﺮدرﻳﻚ دﻳﻴﺰ وﻫﻮ ٔادﻳﺐ ٔاﻠﻣﺎﻧﻲ وﻤﺆﺴﺲ ﻋﻟﻢ اﻠﻟﻐﺎت اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ
ﻤﻨﺬ ﻋﺎم ١٨٢٥م ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ "ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﻋﻦ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ"ٔ ،اﻧﻪ " ﻻ ﺸﻲء
ٔ
ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻪ ﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ؤ ﻤﺤﺎﻜﻢ ﻧﺳﺎﺋﻴﺔ ﺣﻗﻴﻗﻴﺔ") ، (٢٢وذﻫﺐ ﻓﺎﻠﻴﻪ دي
ﻓﻴﺮﻳﻔﻞ اﻠﺬي ﻜﺎن ِ ّﻘﻴ ًﻣﺎ ﻠﻟﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻓﻲ ٔاﻻوب ،ﺛﻢ ٔاﺴﺘﺎذا ﻓﻲ ﻤﺪرﺴﺔ
دي ﺸﺎرت ﺴﻨﺔ ١٨٥٣م ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ إﻠﻰ ٔاﻧﻪ "ﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻠﻚ ﻧﺺ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻳﺪﻋﻢ اﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﺪﻤﺖ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎﻜﻣﺎت اﻠﻣﺰﻋﻮﻤﺔ")ٔ (٢٣اﻤﺎ ﻠﻮﻳﺲ
ٔ
ﺑﺎﺴﻲ وﻫﻮ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎن ﻘﺪ درس ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺳﺎﻠﺔ ﺴﻨﺔ  ١٨٥٨ﻓﻗﺪ "ﻧﻔﻰ
ٔ
ٔاﻻﻧﻈﻣﺔ اﻠﻣﺰﻋﻮﻤﺔ ﻠﻟﻣﺤﺎﻜﻣﺎت اﻠﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻮﺴﻄﻰ ،ﺸﺎﻧﻬﺎ
ٔ ٔ
ﺸﺎن اﻻﺴﺎﻃﻴﺮ"). (٢٤
ٔ
وﺑﻌﺪ ،ﻓﻣﺎ ﻤﻨﺷﺎ "ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ" ﻫﺬﻩ؟ وﻤﺎ ﺣﻗﻴﻗﺘﻬﺎ؟ اﻠﺤﻖ إن
ٔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻻ ﻏﺮ ً
ً
اﻤﻴﺎ ،إذ ﻧﺟﺪ ٔان " ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺤﺐ( ﻧﻔﺳﻪ
ﻤﻨﺷﺎﻫﺎ ﻜﺎن
ﻻ ﻳﻮﺠﺪ  -ﻓﻲ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ  -ﻓﻲ ٔاي ﻧﺺ ﻤﻦ ﻧﺼﻮص اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻮﺴﻴﻂ ،ﺦ
ﺑﻣﻔﻬﻮم اﻠﻌﺪاﻠﺔ ٔاو اﻠﻗﻀﺎء اﻠﺬي ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻨﺳﺎء ﺗﺟﻌﻟﻪ ٔا ً
ﺣﻛﺎﻤﺎ ﺣﻗﻴﻗﻴﺔ ﻋﻟﻰ
اﻠﺨﺼﻮﻤﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺤﺒﻴﻦ ،وﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺼﺎدف اﻠﻣﺮء اﺻﻄﻼح
"ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺤﺐ" ﻓﻲ ﻤﻌﺮض اﻠﻛﻼم ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻟﻚ ٓارﺛﺮ )ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس
اﻠﻣﻴﻼدي( ﻋﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻳﺟﺪ ٔاﻧﻪ ﻳﺷﻴﺮ ﻓﻗﻂ إﻠﻰ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺳﻴﺪات
اﻠﻼﻤﻌﺎت واﻠﻔﺮﺴﺎن اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺷﻮن ﻓﻲ ﻘﺼﺮ "ﻤﻟﻚ اﻠﺤﺐ" ،وﻓﻲ
ﻜﻞ ﻤﺮﻜﺰ ﻤﺷﺎﺑﻪ )ﻜـﺘﻟﻚ اﻠﻣﺟﺎﻠﺲ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ( ﻓﻲ ﺑﻼط اﻠﻣﻟﻚ ﻠﻮﻳﺲ
اﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ ﻓﻲ ﻘﺼﺮ ﻓﺮﺴﺎي").(٢٥
إن ﻤﺼﻄﻟﺢ "ﻤﻟﻚ اﻠﺤﺐ" ﻻ ﻳﺨﺘﻟﻒ ﻋﻨﺪ اﻠﺘﺤﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﻘﻮﻠﻨﺎ "ﻤﻟﻚ
اﻠﻗﻟﻮب" وﻫﻮ ﻤﻦ ٔاﻻ ﻠﻗﺎب اﻠﺘﻲ ﻳﻄﻟﻗﻬﺎ اﻠﻣﺘﺰﻠﻔﻮن ﻠﻟﻣﻟﻮ ؤ ً
ﻃﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﺎل
واﻠﻣﻛﺎﻧﺔ ،وﻜﺬﻠﻚ ﻻ ﻳﺨﺘﻟﻒ ﻤﺼﻄﻟﺢ "ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺤﺐ" ﻋﻦ ﻘﻮﻠﻨﺎ
"ﻤﺟﻟﺲ اﻠﻮﻻء" ،وﻫﻮ ﻤﺟﻟﺲ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ )ﺑﺷﺮف( اﻠﺪﺧﻮل إﻠﻴﻪ إﻻ ﻤﻦ
ﺛﺒﺖ وﻻ /ﻩ ﻠﻣﻟﻚ اﻠﺤﺐ )ﻤﻟﻚ اﻠﻗﻟﻮب( وﻫﻮ ﻤﺟﻟﺲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺟﺘﻣﻊ ﻓﻴﻪ
اﻠﺳﻴﺪات واﻠﻔﺮﺴﺎنٔ .واﻘﺪم ﻤﺟﻟﺲ ﺣﺐ ٔاي وﻻء وﺻﻟﻨﺎ ﻳﺮﺠﻊ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن
اﻠﺳﺎدس اﻠﻣﻴﻼدي ﺣﻴﺚ ﻜﺎن ُﻳﻌﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﻼط اﻠﻣﻟﻚ ٓارﺛﺮ ،ﺛﻢ ﺑﻗﻴﺖ ﻫﺬﻩ
ٔ
اﻠﻣﺟﺎﻠﺲ ُﺗﻌﻗﺪ ﻓﻲ ٔاوروﺑﺎ إﻠﻰ زﻤﻦ ﻤﺘﺎﺧﺮ ﻳﺼﻞ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ،
وﻓﻲ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﻮﻻء ﻠﻟﻣﻟﻚ ﻜﺎﻧﺖ ُﺗﻌﻗﺪ
ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت ﺣﺐ ﻠﻟﻔﺮﺴﺎن ٔاي ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت إﺛﺒﺎت اﻠﻮﻻء ﻠﻟﻣﻟﻚ ٔاو ﻧﻔﻲ ذﻠﻚ
اﻠﻮﻻء ،ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ.

ﺛﻢ ﺠﺎء ٔاﻧﺪرﻳﻪ ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن )اﻠﻛﺎﻫﻦ( ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ ﻓﺎﺴﺘﻌﺎر
ﻤﺼﻄﻟﺢ )ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ( ﻤﻦ ﻤﺼﻄﻟﺢ ﺴﻴﺎﺴﻲ إﻠﻰ ﻤﺼﻄﻟﺢ وﻋﻈﻲ
ﻤﺳ ً
ﺘﻔﻴﺪا ﻤﻦ اﻠﺪﻻﻠﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ﻠﻛﻟﻣﺔ اﻠﺤﺐ اﻠﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺰء ﻤﻦ اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ
ً
ً
واﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺳﺘﺨﺪم اﺴﺘﺨﺪاﻤﺎ ﻤﺟﺎزﻳﺎ ﻠﻟﺪﻻﻠﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻮﻻء اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻨﺳﺞ ﻋﻟﻰ ٔاﻠﺳﻨﺔ ﻧﺳﺎء ﺗﺮﺠﻊ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ ٔا ً
ﺣﻛﺎﻤﺎ ُﺧﻟﻗﻴﺔ ﻓﻴﻣﺎ
ﺣﻛﺎم ّ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ٔان ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻠﻣﺤﺒﻮن ﻤﻦ ٔاﺧﻼق وﻫﻲ ٔا ٌ
ﻜﻦ ﻳﺼﺪرﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻﻮرة ﻤﺤﺎﻜﻣﺎت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻴﺪة اﻠﻗﺎﺿﻴﺔ واﻠﻣﺪﻋﻲ واﻠﻣﺪﻋﻰ ﻋﻟﻴﻪ
ﺴﻮاء ٔاﻜﺎﻧﻮا ً
رﺠﺎﻻ ٔا و ً
ﻧﺳﺎء .وﻜﺎﻧﺖ اﻠﻐﺎﻳﺔ ﻤﻦ ﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎﻜﻣﺎت ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔاﻠﺳﻨﺔ اﻠﻨﺳﺎء ﻫﻲ إﺿﻔﺎء اﻠﻈﺮاﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﻛﺎم ﻠﺟﺬب اﻠﻨﺎس.
ٔ
واﻧﺪرﻳﻪ ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن ﻤﺆﻠﻒ "ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻨﻪ اﻠﺷﻲء اﻠﻛـﺜﻴﺮ") ،(٢٦إﻻ ٔان
اﻠﺟﺰء اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ اﻻﺴﻢ وﻫﻮ "ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن" اﺴﻢ ﻳﺤﻣﻞ إﺣﺪى دﻻﻠﺘﻴﻦ
ٔ
ﻓﻬﻮ إﻤﺎ "ﻜﺎﻫﻦ" ،وإﻤﺎ "اﻤﻴﺮ") ،(٢٧وﻫﺬا اﻠﻟﻗﺐ ﻳﺷﺒﻪ ﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻗﺐ
"اﻠﺷﻴك" اﻠﺬي ﻳﺤﻣﻞ دﻻﻠﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻣﻌﻨﻰ "ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺪﻳﻦ" وﻳﺤﻣﻞ دﻻﻠﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺑﻣﻌﻨﻰ "رﺋﻴﺲ دوﻠﺔٔ ،او رﺋﻴﺲ ﻘﺒﻴﻟﺔ" ،وﻫﻮ ﻠﻗﺐ ﻳﺪل ﻓﻲ ٔاﺻﻞ
ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ "اﻠﺮﺠﻞ ﻜﺒﻴﺮ اﻠﺳﻦ" ٔواﻋﺘﻗﺪ ٔان اﻠﻟﻗﺐ "ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن" ﻻ
ﻳﺨﺘﻟﻒ ﻓﻲ دﻻﻠﺘﻪ اﻠﻟﻐﻮﻳﺔ واﻠﻣﺟﺎزﻳﺔ ﻋﻦ اﻠﻛﻟﻣﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻫﻲ
"اﻠﺷﻴك".
ٔ
وﻘﺪ اﻫﺪى اﻠﻣﺆﻠﻒ اﻠﻛـﺘﺎب إﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ "ﺠﻮﺗﻴﻴﻪ" وﻫﻲ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻤﻌﺮوﻓﺔ ٔا ً
ﻳﻀﺎ ،إذ ﻳﻣﻛﻦ ٔان ﻳﻛﻮن ﻫﺬا اﻠﻣﺮﺴﻞ إﻠﻴﻪ "ﻧﺒﻴﻼ
ﺸﺎﺑﺎ") .(٢٨وﻳﻣﻛﻦ " ٔاﻻ ﻳﻛﻮن ﺴﻮى ﻤﺮﺴﻞ إﻠﻴﻪ وﻫﻣﻲ") ،(٢٩وﻫﺬا ﻫﻮ
اﻠﺮاﺠﺢ ٔﻻن اﻠﻛـﺘﺎب ﻓﻲ ﺣﻗﻴﻗﺘﻪ ﻜـﺘﺎب ﺗﻌﻟﻴﻣﻲ وﻋﻈﻲ ،ذﻠﻚ ٔان ﻤﻦ
ﻳﻄﺎﻠﻊ ﻓﺼﻞ "ﻘﺎﻧﻮن اﻠﺤﺐ" ﻳﺷﻌﺮ ٔان ٔاﻧﺪرﻳﻪ ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﺴﻮى
ً
ﻜﺎﻫﻦ ٔاراد ٔان ﻳﺼﻨﻊ ﻜ ً
ﺗﻌﻟﻴﻣﻴﺎ ﻠﻟﻨﺎس ﻳﻌﻈﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،ﻳﻗﻮل ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن
ـﺘﺎﺑﺎ
ٔاي )اﻠﻛﺎﻫﻦ(" :ﻋﻟﻴﻪ ٔاﻻ ﻳﻛـﻔﺮ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺑﺎ ٔاو اﻠﻗﺪﻳﺳﻴﻦ ،ﻜﻣﺎ ﻋﻟﻴﻪ ٔان
ﻳﺒﺪو ﻤﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻤﻊ اﻠﺟﻣﻴﻊ ،وﻤﺳﺘﻌﺪا ﻠﺨﺪﻤﺔ ﻜﻞ اﻠﻨﺎس ،وﻋﻟﻴﻪ ٔا ﻻ
ﻳﺤﺘﻗﺮ إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ...وﻋﻟﻴﻪ ٔاﻻ ﻳﻄﺮي ٔاﻻﺸﺮار اﻠﺨﺒﺜﺎء ...وﻋﻟﻴﻪ ٔاﻻ
ﻳﺘﻔﻮﻩ ﺿﺪ رﺠﺎل اﻻﻜﻟﻴﺮ ؤ ٔاو رﻫﺒﺎن ﷲ ٔاو ﺿﺪ ٔاي ﺸﺨﺺ ذي ﺑﻴﺖ
دﻳﻨﻲ.(٣٠)"...
ٔاﻤﺎ ٔاﺣﻛﺎم اﻠﺤﺐ وﻘﻮاﻋﺪﻩ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﺣﻗﻴﻗﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻘﻮاﻋﺪ
ﺗﻌﻟﻴﻣﻴﺔ وﻋﻈﻴﺔ ﺗﺷﺘﻬﺮ ﻋﻟﻰ ٔاﻠﺳﻨﺔ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻮﻋﺎ… ،ﻠﻢ ﻳﺰد ﻋﻣﻞ
ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن )اﻠﻛﺎﻫﻦ ( ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺠﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻗﻮل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻗﻮاﻋﺪ :
"ﺗﺟﻨﺐ اﻠﺒﺨﻞ وﻤﺎرس اﻠﻛﺮم ،ﺗﺤﺎﺸﻰ اﻠﻛﺬب داﺋﻣﺎ ،ﻻ ﺗﻛﻦ ﻧﻣﺎﻤﺎ ،ﻻ
ﺗﻔٍ ٔاﺴﺮار ٔاﻻﺻﺪﻘﺎء ،ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻠﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻤ ٔﺮا ة ﺴﺘﺷﻌﺮ ﺑﺎﻠﻌﺎر إن
ﺗﺰوﺠﺘﻬﺎ ...اﻠك").(٣١
وﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻧﺮى ﺑﻮﺿﻮح ٔاﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺸﻌﺮ
اﻠﻣﻄﺮﺑﻴﻦ )اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ( اﻠﺬي ﻘﺎم ﻋﻟﻰ ٔاﺴﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻠﻌﺬراء اﻠﻣﺰﻳﻔﺔ ﻓﻲ
اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ واﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ ،وﺑﻴﻦ ﻤﺟﺎﻠﺲ اﻠﺤﺐ اﻠﺘﻲ ﻧﺳﺟﻬﺎ
ﻠﻮﺸﺎﺑﻴﻼن )اﻠﻛﺎﻫﻦ( ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ ﻠﻐﺮض وﻋﻈﻲ ﺑﻌﺪ ٔان ﻜﺎن ﻘﺪ
اﺴﺘﻌﺎر اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﻤﻦ دﻻﻠﺘﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﻤﺟﻟﺲ
اﻠﻣﺤﺒﻴﻦ ﻠﻟﻣﻟﻚٔ ،اي اﻠﻣﻮاﻠﻴﻦ ﻠﻪ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥١

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

ﺑﻘﻠﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺪوح ﻓﺎﻳﻖ

ﯾﺗﻐﯾر اﻟزﻣﺎن وﯾﺗﺑدل اﻟﻣﻛﺎن وﺗﺗواﻟﻰ ﺷﻬور رﻣﺿﺎن وﻻ

ﯾﺧﺗﻠف ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺷوارﻋﻧﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ

أﺑدﻋﻬﺎ اﻟرﺳﺎم ﻛوﻧﺗﯾﻪ إﺑﺎن اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر

ﺻﺣﯾﺢ أن اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ ﺻﺎرت ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻠﺑﺔ وأن اﻟطﺎﺑﻊ اﻵﻟﻲ
أﺻﺑﺢ ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن إﻻ أن اﻟﻛﻧﻔﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻣﺎزال

ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﺄداﺋﻪ اﻟراﻗص أﻣﺎم ﺻﯾﻧﯾﺗﻪ اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺋرﯾﺔ
وﻣوﻗدﻩ اﻟﻐﺳطواﻧﻰ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣن اﻟطوب.

اﻟﺛﺎﺑت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن اﻟﻌرب ﻋرﻓوا اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت

اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗﯾل أن ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن أﺑﻰ ﺳﻔﯾﺎن

ﻣؤﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ وأول ﺧﻠﯾﻔﺔ أﻣوي ﻫو أول ﻣن
أﺗﺧذﻫﺎ طﻌﺎﻣﺎً ﺑﯾن اﻟﻌرب وذﻟك إﺑﺎن وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎم

ﻓﻲ ظل ﺣﻛم اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟراﺷد اﻟراﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺑن أﺑﻰ طﺎﻟب ،

ﺣﯾث ﺷﻛﻲ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻟطﺑﯾﺑﻪ ﻣن إﺣﺳﺎﺳﻪ اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﺟوع
أﺛﻧﺎء اﻟﺻﯾﺎم ﻓﻧﺻﺣﻪ اﻟطﺑﯾب ﺑﺄﻛل اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ ﻗﺑل اﻟﺳﺣور

وﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑرع ﺳﻛﺎن دﻣﺷق ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ
واﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﺣﺷوﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻷﻗطﺎر
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺻر اﻟﻣﺣروﺳﺔ.

اﻟطرﯾف أن دﯾوان اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎزال ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺋﺎت
اﻷﺑﯾﺎت ﻟﺷﻌراء ﺗﻐزﻟوا ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ ،وﻣن ﻫؤﻻء اﻟﺷﻌراء

)ﺻدق أو ﻻ ﺗﺻدق( اﻹﻣﺎم اﻟﺑوﺻﯾري ﺻﺎﺣب ﻗﺻﯾدة
اﻟﺑردة واﻟذي أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻌﻧوان ﻣﻧﻬل اﻟﻠطﺎﺋف ﻓﻲ

ذﻛر اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ واﻟﻘطﺎﺋف.

وﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﺷدوا ﺑﺎﻟﻛﻧﺎﻓﺔ "أﺑو اﻟﺣﺳن
اﻟﺟزار" اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺻري اﻟذي ﻗﺎل :ﺳﻘﻰ اﷲ

أﻛﻧﺎف اﻟﻛﻧﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘطر ،وﺟﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻛر داﺋم اﻟدر،

وﺗﺑﺎ ﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺧﻠل إﻧﻬﺎ ،ﺗﻣر ﺑﻼ ﻧﻔﻊ و ﺗﺣﺳب ﻣن
ﻋﻣري .وﻗﺎل أﺣد اﻟﺷﻌراء ﻋن اﻟﻘطﺎﺋف :ﻫﺎت اﻟﻘطﺎﺋف

ﻟﻲ ﻫﻧﺎ ،ﻓﺎﻟﺻوم ﺣﺑﺑﻬﺎ ﻟﻧﺎ ،ﻗد ﻛﺎن ﯾﺄﻛﻠﻬﺎ أﺑﻰ و أﺧﻲ
وأﻛرﻫﻬﺎ أﻧﺎ ،ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣذ ذﻗﺗﻬﺎ ،ذﻗت اﻟﺳﻌﺎدة واﻟﻣﻧﻰ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 - ١اﺑﻦ ﻤﻨﻈﻮر :ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب ،ﻤﺎدة )ﺸﺒﺐ(.
 - ٢اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻤﺎدة )ﻧﺳﺐ(.
 - ٣اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻤﺎدة )ﻏﺰل(.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 - ٤اﺻﻴﻞ اﻠﺼﻴﻒ اﻻﺻﻮﻠﻲ :ﻋﻟﻢ اﺻﻮل ﻤﻌﺎﻧﻲ اﻻ ﻠﻔﺎ… وﻤﺟﺎزﻫﺎ :ﺴﺒﻴﻞ ﻤﺘﻌﺔ
اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻠﻣﻮﺻﻞ إﻠﻰ إدرا ؤ اﻠﻣﺟﺎزات اﻠﻣﻨﺳﻴﺔ ،دار اﻠﺮاﺗﺐ – ﻋﻣﺎن
١٤٢٧ﻫـ ٢٠٠٦ -م ،ص .١٣٧
 - ٥اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .١٣٨
 - ٦ﻧﻔﺳﻪ.
 - ٧اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .١٣٩
 - ٨ﻧﻔﺳﻪ.
ٓ
 - ٩ﺴﻮرة ﻳﻮﺴﻒ ،اﻳﺔ .٨٦
ٓ
 - ١٠ﺴﻮرة ﻳﻮﺴﻒ ،اﻻﻳﺎت .٨٦-٨٤
ٔ
 - ١١ﻤﺮﻳﻢ اﻠﺒﻐﺪادي :ﺸﻌﺮاء اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻠﻰ١٤٠١ ،ﻫـ١٩٨١ -م،
ص١٨
 - ١٢اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .١٨
ٔ
 - ١٣إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻣﺪ ﻤﻟﺤﻢ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻠﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ،واﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ٔ
دراﺴﺔ ﺸﻌﺮ اﻠﻐﺰل اﻻﻤﻮي ،ﻤﺟﻟﺔ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻔﻛﺮ م ٢٩ثع ،١ﻳﻮﻠﻴﻮث ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ
ٔ
 ،٢٠٠٠ص  .٢١٢واﻧﻈﺮ ﻜـﺘﺎب "ﺸﻌﺮﻧﺎ اﻠﻗﺪﻳﻢ واﻠﻨﻗﺪ اﻻﺠﻨﺒﻲ ،...د.
ٔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻣﺪ ﻤﻟﺤﻢ ،دار اﻠﻛﻨﺪي ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻠﻰ٢٠٠٣ ،م.
 - ١٤اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٢١٢
 - ١٥اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٢١٦
 - ١٦اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٢١٥
 - ١٧ﻧﻔﺳﻪ.
 - ١٨ﺠﺎن دار ؤ) :ﻜﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﺳﻴﺮة اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ( وﻠﺪت ﻋﺎم ١٤١٢م ﺸﻣﺎل ﺸﺮق
ٔ ٔ
ﻓﺮﻧﺳﺎ ،وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ اﻠﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺷﺮة ﻤﻦ ﻋﻣﺮﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ ان اﺣﺮﻘﺖ ﻘﻮات
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺟﻟﻴﺰي ﺠﺳﺪﻫﺎ ﺣﻴﺔ ،واﺗﻬﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎﻹﻠﺤﺎد ،ﺗﺮﺠﻊ ﺸﻬﺮﺗﻬﺎ إﻠﻰ
ٔ
ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺣﺼﺎر اﻹﻧﺟﻟﻴﺰ ﻋﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ "اورﻠﻴﺎﻧﺰ" اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ ﻋﺎم
ٔ
١٤٢٩م ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎن رﺠﺎل اﻠﺪﻳﻦ ﻘﺪ اﺧﺘﺒﺮوﻫﺎ ﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ اﺴﺎﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ
ٔ
ﺗﻴﻗﻨﻮا ﻤﻦ ﺻﺪﻘﻬﺎ ،ﻓﻮﻫﺒﻬﺎ اﻠﻣﻟﻚ اﺛﻨﺎ ﻋﺷﺮ اﻠﻒ ﺠﻨﺪي ﻘﺎدﺗﻬﻢ إﻠﻰ
ٔ
"اورﻠﻴﺎﻧﺰ" وﺗﻣﻛﻨﺖ ﻤﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر ،وﻃﺮد اﻹﻧﺟﻟﻴﺰ وﻋﺮﻓﺖ ﻤﻨﺬ ذﻠﻚ اﻠﺤﻴﻦ
ٔ
ﺑﺎﺴﻢ "ﻋﺬراء اورﻠﻴﺎﻧﺰ" ﺛﻢ ﻘﺎﻤﺖ ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ اﻻﺑﻦ اﻠﺒﻛﺮ ﻠﻟﻣﻟﻚ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺮ
ٔ
وﻤﻨﺤﺘﻪ ﻠﻗﺐ ﺸﺎرل اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻠﻛﻦ "دار ؤ" اﺧﻔﻗﺖ ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻜـﺘﻬﺎ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ ﻘﺒﻞ
ٔ
ٔ
ان ﺗﺼﻞ إﻠﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﺴﻗﻄﺖ ﻋﺎم ١٤٣٠م ﻓﻲ اﻳﺪي ﺠﻨﻮد دوق
ٔ ٔ
"ﺑﻮرﺠﻮﻧﻲ" اﻠﺨﺎﺋﻦ ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ إﻠﻰ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰ ﺑﻌﺪ ان اﻠﺼﻗﻮا ﺑﻬﺎ ﺗﻬﻣﺔ اﻠﺳﺤﺮ،
ٔ
وﻘﺪﻤﺖ إﻠﻰ ﻤﺤﻛﻣﺔ ﻜﻨﺳﻴﺔ وﺣﻛﻢ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻠﺤﺎد ،وﻋﻟﻴﻪ ﻓﻗﺪ اﺣﺮﻘﺖ ﻋﺎم
ٔ
ٔ
ٔ
١٤٣١م ،وﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٠٩م اي ﺑﻌﺪ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ) (٤٥٠ﻋﺎﻤﺎ اﻋﻴﺪت ﻠﻬﺎ
ﻧﺼﺮاﻧﻴﺘﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻠﻗﺒﺖ ﺑﺎﻠﻗﺪﻳﺳﺔ ﻋﺎم )١٩٢٠م() ،راﺠﻊ ﺸﺒﻛﺔ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت
"اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ"(.
 - ١٩ﻤﺮﻳﻢ اﻠﺒﻐﺪادي :ﺸﻌﺮاء اﻠﺘﺮوﺑﺎدور ،ص .٦٤
 - ٢٠اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٦٦
 - ٢١اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٦٦-٦٤
 - ٢٢اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٩٢
 - ٢٣ﻧﻔﺳﻪ.
 - ٢٤ﻧﻔﺳﻪ.
 - ٢٥اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٥٩
 - ٢٦اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٦٨
 - ٢٧ﻧﻔﺳﻪ ،ﻫﺎﻤ ٍ ).(١
 - ٢٨اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.٦٩
 - ٢٩ﻧﻔﺳﻪ.
 - ٣٠اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٧٤-٧٣
 - ٣١اﻠﻣﺮﺠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٧٦-٧٥

ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻒ
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
يســري عبــد الغنــي عبــد ﷲ ،التعلــيم فــي عصــر نــور الــدين
ً
زنك ـ ــي :المدرس ـ ــة النوري ـ ــة الكب ـ ــرى
نموذج ـ ــا -.دوري ـ ــة ك ـ ــان
التاريخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -.الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد التاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع؛ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr) .٥٦ – ٥٣

دور ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ
قبــل ٔان نــتكلم عــن المدرســة النوريــة الكبــرى كنمــوذج الهتمــام نــور
الــدين بــالتعليم بوجــه عــام وبإنشــاء المــدارس والمعاهــد التعليميــة بوجــه
خــاص ،نحــب ٔان نقــول :إن الــدور السياســي الضــخم الــذي قــام بــه نــور
ٔ
ال ــدين محم ــود لخدم ــة الع ــالم اإلس ــالمي ولتجمي ــع كلم ــة اإلس ــالم ام ــام
ٔ
ٔ
الزحف الصـليبي االسـتعماري امـر علـى درجـة كبيـرة مـن االهميـة ال يمكـن
تجاهله في دراسة تاريخ الحضارة اإلسـالمية ،وهـذا الـدور المهـم يـراه كـل
ٓ
مـ ــن يـ ــدرس الحـ ــروب الصـ ــليبية ،ويـ ــدرس تـ ــاريخ ال زنكـ ــي ) ٥٢١هـ ـ ـ -
٥٧٧ه ـ( ،وبالــذات فتــرة عمــاد الــدين زنكــي ) ٥٢١ه ـ  ٥٤١ -ه ـ( ،وفتــرة
ن ــور ال ــدين محم ــود زنك ــي ) ٥٤١ه ـ ـ  ٥٦٩ -ه ـ ـ(ٔ ،وا ً
يض ــا ت ــاريخ الدول ــة
ٔااليوبية .وفي واقع ٔاالمـر ٔان نـور الـدين لـم يكـن رج ًـال عس ً
ـكريا فقـط ،بـل
إنــه لعــب ً
ثقافيــا ً
دورا ً
مهمــا للغايــة يجــب التنبــه إليــه عنــد دراســة الحضــارة
اإلسالمية.
ـري ٔ
ٔ
فــي اواخــر القــرن الثالــث الهجـ بــدا الفــاطميون يكونــون دولــة فــي
ٔ
الشمال االفريقي ،ثم زحفوا إلى مصر سنة  ٣٥٩ه ـ  ،وهنـا وهنـاك بـدءوا
ٔ
ينش ــرون م ــذهب الش ــيعة ،ويق ــاومون م ــذهب اه ــل الس ــنة ،وف ــي نف ــس
ٔ
الفت ــرة ك ــان البويهي ــون ق ــد حقق ــوا انتص ـ ًـارا عل ــى بقاي ــا االت ـراك الممالي ــك
وبــدءوا ســلطانهم علــى الخالفــة العباســية ســنة ٣٣٤ه ــ ،وبالتــالي عملــوا
على نشر التشيع ومقاومة المـذهب السـني ،وهكـذا حقـق الشـيعة ً
نجاحـا
ٔ
في الشرق والغرب ،وتقهقر امام سلطانهم النفوذ السني.
ٔ
وجــاء حكــم الســالجقة  ٤٤٧ه ـ فبــدءوا يعيــدون االمــور إلــى نصــابها،
وق ــام ال ــوزير الس ــلجوقي الش ــهير  /نظ ــام المل ــك ب ــدور كبي ــر ف ــي إحي ــاء
الدراســات الســنية ،والقضــاء علــى بقايــا التشــيع ،وإلــى هــذا الــوزير تنســب
ٔ
المــدارس النظاميــة التــي جلــس اإلمــام  /ابــو حامــد الغزالــي صــاحب كـتــاب
)إحياء علوم الدين( يعلم فيه إحداها ،وكان لها نصيب كبير فـي تنشـيط
المذهب السني ومقاومة التشيع.
لقــد اقتــبس نــور الــدين محمــود زنكــي هــذا االتجــاه مــن نظــام الملــك
ٔ ٔ
فنش ــر ف ــي مملكـت ــه بحل ــب ودمش ــق م ــدارس كـتل ــك الت ــي انش ــاها ال ــوزير
الســلجوقي  /نظــام الملــك ،فكانــت بــذلك امتــداد لــه ،كمــا كــان امتـ ً
ـدادا
ٔ
البيـه البطـل  /عمـاد الــدين زنكـي فـي االنتصــارات العسـكرية التـي حققهــا.
ٔ
ٔ
ثــم جــاء صــالح الــدين االيــوبي فــورث مملكــة نــور الــدين زنكــي فــي االمــرين
ٓ
ٔ
ً
جميعا ،وبمعنى اخر حل محله في مقاومة ادعياء حمايـة الصـليب ،كمـا
ٔ ٔ
نق ــل اتجاهات ــه الثقافي ــة إل ــى مص ــر فانش ــا به ــا م ــدارس لخدم ــة الم ــذهب
الســني ،امتـ ً
ـدادا لمــدارس نظــام الملــك الســلجوقية فــي العـراق ،ومــدارس
نور الدين محمود زنكي في الشام.
ٔ
ٔ
ولذلك :فإن الباحث يجد ان نور الدين زنكـي فصـالح الـدين االيـوبي
يم ــثالن الحلقت ــين الثاني ــة والثالث ــة ف ــي ك ــل م ــن الص ـراع العس ــكري ض ــد
ٔ
ٔ
الص ــليبيين وإحي ــاء الدراس ــات الس ــنية ،ام ــا الحلق ــة االول ــى ف ــي الصـ ـراع
العس ــكري فيمثله ــا عم ــاد ال ــدين زنك ــي ،وف ــي إحي ــاء الدراس ــات الس ــنية
)(١
يمثلها الوزير  /نظام الملك.
ٔ ٔ
وعلي ــه فإنن ــا نج ــد ان اي دراس ــة ع ــن الم ــدارس اإلس ــالمية كإح ــدى
ٔاماكن التربية والـتعلم فـي الحضـارة اإلسـالمية ،يجـب ٔان تعطـى ً
اهتمامـا
كبيـ ًـرا للــدور الــذي لعبــه كــل مــن :الــوزير  /نظــام الملــك ،والبطــل  /نــور
ٔ
الــدين محمــود زنكــي ،والدولــة االيوبيــة بوجــه عــام فــي إنشــاء المــدارس
ٔ
واالهتم ــام به ــا ورعايته ــا ك ــاهم مؤسس ــة للتربي ــة ونش ــر العل ــم ،وس ــوف
نكـتفي في هذه السطور المتواضعة بالكالم عن المدرسـة النوريـة الكبـرى

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٣

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ ٔ
ٔ
التــي انشــاها نــور ال ــدين زنكــي ،كنم ــوذج او كمث ــال الهتمــام نــور ال ــدين
بالتعليم وإنشاء المعاهد التعليمية.
ﻣﺪارس ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
ٔ ٔ
ٔ
ن ــور ال ــدين محم ــود زنك ــي ه ــو اول م ــن انش ــا مدرس ــة ف ــي دمش ــق
ٔ
الســورية ،اضــف إلــى ذلــك مدارســه الكـثيــرة التــي كانــت منتشــرة فــي مــدن
سوريه وقراها .وقد سجلت كـتب التاريخ ً
بعضا مـن هـذه المـدارس  ،ففـي
ٔ ٔ
دمشـ ــق انشـ ــا دار الحـ ــديث النوريـ ــة ،والمدرسـ ــة الصـ ــالحية ،ومدرسـ ــة
ٔ
الكالس ــية ،والمدرس ــة النوري ــة الص ــغرى ،ولك ــن اش ــهر ه ــذه الم ــدارس
المدرســة النوريــة الكبــرى ،وســوف نتحــدث عنهــا كنمــوذج للمــدارس التــي
ٔ ٔ
)(٢
انشاها نور الدين محمود ،وذلك بشيء من التفصيل.
ٔ ٔ
وفـ ـ ــي حلـ ـ ــب انشـ ـ ــا المدرسـ ـ ــة الحلويـ ـ ــة ،والمدرسـ ـ ــة العصـ ـ ــرونية،
ٔ ٔ
والمدرســة النوريــة ،والمدرســة الشــبيبية (٣).وفــي حمــاة انشــا نــور الــدين
ٔ ٔ
ٔ ٔ
نشا مدرستين ٔا ً
يضا ،وفـي بعلبـك اللبنانيـة انشـا
مدرستين ،وفي حمص ا
)(٤
مدرسة واحدة.
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ
ٔ
امــا المدرســة النوريــة الكبــرى فقــد زارهــا الرحالــة ابــن جبيــر المتــوفى
سنة  ٦١٤هـ ،بعد افتتاحها بسنوات قليلة ،وقد وصفها فـي رحلتـه وص ًـفا
ٔ
ٔ
يــدل علــى مكانتهــا الســامية فــي تلــك االزمــان .فهــي مــن احســن مــدارس
ٔ
الدنيا مظه ًرا  ،وهي قصر من القصور االنيقة ينصب فيه الماء فـي حـوض
ٔ
وســط نهــر عظــيم ،ثــم يمتــد المــاء فــي ســاقية مســتطيلة إلــى ان يقــع فــي
ٔ
صهريج كبير وسط الدار ،فتحار االبصار في حسن ذلـك المنظـر (٥).وقـد
ٔ
طافــت االح ــداث والســنون بهــذا المعهــد العلم ــي العظــيم ،فغيــرت منــه
وقللت من بهائه ،ولكنه ال يزال يحـتفظ بطـابع الجـالل ،وال يـزال يـوحي
ٔبانه كان في عهده ً
قريبا إلـى الكمـال ،ش ً
ـامال كـل مـا يحتاجـه معهـد علمـي
للدراسة العلياً ،
)(٦
مزودا بقسم داخلي مكـتمل المرافق وااللتزامات.
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺸﺊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ٔ
وقــد ذكــر المــؤرخ  /ابــو شــامة المتــوفى ســنة  ٦٦٥هـ ـ  ،وابــن شــداد
ٔ ٔ
ٔ
)محم ــد ب ــن عل ــي( المت ــوفى س ــنة  ٦٨٤ه ـ ـ  ،ان ال ــذي انش ــا ه ــذا المعه ــد
العلمي )المدرسة النورية الكبرى( هو نور الدين محمود زنكـي سـنة ٥٦٣
ٔ
ٔ
هـ  (٧).ولكن النعيمي المتوفى سـنة  ٩٢٧ه ـ  ،والـذي يعتمـد فـي اغلـب مـا
ٔ
ٔ
كـتـب علـى ابــن شـداد ويقتـبس منــه اكـثـر مادتـه ،يختلــف معـه ،ويقــرر ان
ٔ ٔ
الــذي انشــا هــذه المدرســة هــو الصــالح إســماعيل ابــن نــور الــدين محمــود
)(٨
زنكي.
ً
ً
ولم يذكر النعيمي لنا سببا واضحا حدا بـه إلـى هـذا االدعـاء ،وكـل مـا
ٔ
يشــير إليــه هــو ان جثمــان نــور الــدين لــم يــدفن عقــب وفاتــه مباشــرة فــي
ٓ
ضريحه بالمدرسة ،وإنما دفـن فـي مكـان اخـر ،ثـم تـم نقـل الجثمـان فـي
ٔ
عهد ابنه إسماعيل إلى مكانه الحالي بالمدرسة النورية .وف ــي الواق ــع ان
ٔ ٔ
ٔ
هذا ال يستدعي ان تكون المدرسـة قـد انشـات فـي عهـد إسـماعيل ،إذ مـن
ٔ
اليسير ان تكون المدرسة قد تمت وافتتحت في عهد نور الـدين ،ولكـن
ٔ
ٔ
الضريح لم يكن قد اعد بعد ،إذ انه شـيء يلحـق بهـا ،ولـيس مـن مرافقهـا
ٓ
ٔ
الالزمة لهـا .ومـن اجـل هـذا كـان الضـريح دائم ًـا اخـر مـا يشـيد بالمدرسـة،
ٔ
ٔ
فلمــا تــوفي نــور الــدين فــي هــذه االثنــاء دفــن فــي مكــان مؤقــت حتــى اعــد
الضريح ،ثم نقل إليه الجثمان.
ٔ
ومم ــا يؤك ــد لن ــا ان ن ــور ال ــدين ه ــو ال ــذي بن ــى ه ــذه المدرس ــة ،تل ــك
الكـتاب ــة الت ــي نقش ــت عل ــى الحج ــر الض ــخم ال ــذي يك ــون العتب ــة العلي ــا
ٔ
لم ــدخل المدرس ــة ،وه ــذه الكـتاب ــة قديم ــة تاريخه ــا س ــنة  ٥٦٧ه ـ ــ ،اي

كـتبت في حياة نور الدين الـذي تـوفي بعـد ذلـك بسـنتين فقـط ،وقـد ورد
ٔ
ٔ
في هذه الكـتابة ان نور الدين هو منشئها ،ويبـدو ان النعيمـي لـم يـر هـذه
)(٩
الكـتابة.
اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
وتقع هذه المدرسة بخط )حي( الخواصين ،وهو الحي الـذي يسـميه
ٔ
اهل دمشق السورية في الوقت الحاضر )الخيـاطين( ،وهـي فـي الجنـوب
ٔ
الغربي بالنسبة للجامع االموي ،وتبعد عنه قرابة نصف ميل ً
تقريبـا .وقـد
ٔ
اسست المدرسـة النوريـة الكبـرى علـى مسـاحة مقـدارها  ١٥٠٠متـر مربـع
ً
تقريبا ،ولكن المساحة الحالية تنقص عن ذلك بحوالي  ١٥٠مت ًرا سـلبها
ٔ
جيرانها من الجهة الغربية ،وقد هدم البناء االصـلي ،وتجـدد بنـاؤه ،ولـم
)(١٠
يبق من البناء القديم إال الباب والبهو والقبة ومخطط الصحن.
ٔ
ولكن يالحظ فـي البنـاء الحـالي للمدرسـة انـه كـان إلـى حـد كبيـر علـى
ٔ
ٔ
اســاس البنــاء القــديم .وتقــوم مبــاني المدرســة فــي جوانــب المســاحة ،امــا
الوس ـ ــط فص ـ ــحن مربـ ــع مس ـ ــاحته  ٣٤٠مت ـ ـ ًرا تقريبـ ـ ًـا ،نم ـ ــت بـ ــه بع ـ ــض
ٔ
ٔ
االشــجار ،ويقــع فــي وســطه بحيــرة طولهــا  ٧.٨مــن االمتــار ،وعرضــها ٦.٨
ٔ
مــن االمتــار ،يمــدها بالمــاء مجــرى صــغير ينســاب فيــه المــاء مــن صــنابير
)حنفيــات( ،ونــافورة فــي الجانــب المقابــل للبــاب ،وقــد بنــي هــذا المجــرى
ٔ
موضع قناة صغيرة كانت تجلـب المـاء لهـذه البحيـرة مـن نهـر قنـوات احـد
ٔ
)(١١
انهار دمشق السبعة.
اﻟﺒﺎب واﻟﻤﻤﺮ
وب ــاب المدرس ــة الح ــالي ه ــو نف ــس بابه ــا الق ــديم ،وه ــو ب ــاب ض ــخم
دقيــق الصــنع ،وعتبتــه العليــا عبــارة عــن حجــر كبيــر كـتــب عليــه بطريقــة
الحفــر وبخــط الثلــث اســم منشــئ المدرســة )نــور الــدين محمــود زنكــي(،
وتـ ــاريخ إنشـ ــائها ) ٥٦٣هـ ـ ـ( ويـ ــؤدي البـ ــاب إلـ ــى ممـ ــر مس ــتطيل ،وفـ ــي
ٓ
منتص ــف المم ــر م ــدخل اخ ــر ال ب ــاب ل ــه ،وه ــذا المم ــر يق ــود إل ــى ص ــحن
المدرســة .والســائر فــي الممــر يجــد إلــى يمينــه ضــريح الشــيخ  /محمــد بــن
دقيق العيد ،المتوفى سنة  ٧٠٢هـ  ،وباب الضريح فـي الشـارع الـذي بـه
المدرســة النوريــة ،وعلــى يســار الــداخل يقــع ضــريح نــور الــدين محمــود
منشــئ المدرســة ،ولهــذا الضــريح قبــة ضــخمة عجيبــة الصــنع ،وهــي مــن
ٔ
نفس طراز القبة الموجودة بالمارستان النوري )المستشـفى( الـذي اسسـه
ٔ ـرق ٔ
نــور الــدين لعــالج النــاس بالمجــان بغــض النظــر عــن الجــنس او العـ او
ٔ
الديان ــة ،ول ــيس ف ــي العاص ــمة الس ــورية دمش ــق قب ــاب اخ ــرى م ــن ذل ــك
الطراز.
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺪرس اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ٔ
وبعــد ان يتجــاوز الســائر فــي الممــر بمحــاذاة ضــريح الشــيخ  /دقيــق
العيــد ،يجــد بابـ ًـا يــؤدي إلــى حجــرة الســلم ،ويقــوده الســلم إلــى المســكن
ٓ
ٔ
ٔ
الخـ ــاص بمـ ــدرس المدرسـ ــة ،او بمعنـ ــى اخـ ــر كبيـ ــر مدرسـ ــي المدرسـ ــة او
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
عميـدها او مـديرها او ناظرهـا ،ولهـذا الســلم فـرع اخـر يبـدا مـن منتصــفه،
ًٓ
ٔ
ٔ
اتجاها اخر فيدور حول قاعدة ارتفاعها  ٦امتار ،ويبـدو انهـا قاعـدة
ويتجه
ٔ
لمئذنة او منارة )لم نعثر على مادة عنها( ،وينتهي هذا الفـرع بالصـاعد بـه
إلى سطح المدرسة.
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ
اإليوان )قاعة المحاضرات(:
ٔ
ٔ
وهــو اهــم مكــان فــي المدرســة ،النــه ي ـرادف التعبيــر الحــديث )قاعــة
المحاض ـ ـرات( ،وإيـ ــوان المدرسـ ــة النوريـ ــة الكبـ ــرى يتسـ ــع لحلقـ ــة كبيـ ــرة
ٔ
للدرس ،فطوله  ٨امتار ،وليس لهذا اإليوان بـاب ،وإنمـا هـو مفتـوح علـى

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

امت ــداد طول ــه ،م ــع س ــلمين ف ــي نه ــايتي االمت ــداد يص ــعد عليهم ــا ط ــالب
المدرسة ،إذ ٔان اإليوان يرتفع عن الصحن بمتر واحد ً
تقريبا.
المسجد:
يقــع اإليــوان يمــين الصــحن بالنســبة للــداخل إلــى المدرســة ،ويقابلــه
ٔ
على اليسار المسـجد ،والمسـجد هـو المكـان التـالي لإليـوان فـي االهميـة،
ً
ولم يكن المسجد ً
مفتوحا لكل النـاس،
خاصا بالطالب فقط ،وإنما كان
ٔ
ٔ
ٔ
وم ــن اج ــل ذل ــك وض ــع ف ــي اقص ــى مك ــان م ــن اإلي ــوان ،حت ــى ال يت ــاثر
المصلون والعابدون بما قـد يثـار فـي حلقـة العلـم مـن ضـجيج المناقشـات
والمح ــاورات ،ولمس ــجد النوري ــة مح ـراب ق ــديم  ،ويتص ــل ه ــذا المس ــجد
ٔ
بالص ــحن بواس ــطة فتح ــات ث ــالث ذات عق ــود وال اب ــواب له ــا  ،والفتح ــة
ٔ
الوسطى هي اكبر هذه الفتحات.
استراحة المدرس:
يتصــل الجانــب الشــرقي للمســجد بحجـرتين صــغيرتين ،لكــل منهمــا
ب ــاب يوص ــل إل ــى المس ــجد ،وهن ــاك ب ــاب داخل ــي يص ــل ك ــال الحجـ ـرتين
ٔ
ٔ
ب ـ ـ ــاالخرى  ،وهات ـ ـ ــان الحجرت ـ ـ ــان اع ـ ـ ــدتا كاس ـ ـ ــتراحة لكبي ـ ـ ــر المعلم ـ ـ ــين
ٔ
بالمدرســة ،او يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مكـتــب خــاص لــه يســتريح فيــه بــين
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اوق ــات المحاض ـ ـرات ،او يس ــتقبل في ــه اه ــل العل ــم واالدب م ــن ال ــذين
ٔ
يتـرددون علــى المدرسـة او الــذين يحاضــرون فيهـا  ،وال تـزاالن تســتعمالن
حتـ ــى الوقـ ــت الحاضـ ــر لـ ــنفس الغـ ــرض ،وذلـ ــك بخـ ــالف مسـ ــكن كبيـ ــر
ٔ
المعلمين الذي اعد ليعيش فيه.
مساكن الطالب:
ه ــذه المس ــاكن مخصص ــة لط ــالب القس ــم ال ــداخلي ،وه ــي تنقس ــم
ٔ
ٔ
إلــى وحــدات ،كــل وحــدة عبــارة عــن حج ـرتين ،احــداهما فــوق االخــرى،
ويص ــلهما س ــلم داخل ــي ،وال ت ـ ـزال ه ــذه المس ــاكن تس ــتعمل ف ــي نف ــس
ٓ
ٔ
الغرض الذي بنيـت مـن اجلـه ،ويعـيش االن بهـا طـالب جـاءوا مـن شـتى
ٔ ٔ
ٔ
انح ــاء سـ ــورية مـ ــن اجـ ــل ان يلتحق ــوا بالمعاهـ ــد العلميـ ــة المختلفـ ــة فـ ــي
العاصمة دمشق.
مسكن خادم المسجد:
يشــمل هــذا المســكن عــدة حج ـرات ،كمــا يشــمل المرافــق الضــرورية
التي تلزم المسكن ،ومازال هذا المسكن يستخدم لنفس الغرض.
دورات المياه )المراحيض(:
وه ــي ال ت ـزال حت ــى الوقــت الحاض ــر تس ــتعمل لــنفس الغ ــرض ال ــذي
بنيت من ٔاجله ،والمياه الجارية ممتدة إليهـا ،وهـي مـراحيض وحمامـات
نظيفة جهزت الستخدام الطالب ،والعاملين بالمدرسة.
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ
ٔ
المساحة االولى :ليست تابعـة للمدرسـة النوريـة فـي الوقـت الـراهن،
ٔ
إذ اغتصــبها الجي ـران ،ويعتقــد ان هــذه المســاحة كانــت مطبخـ ًـا ،وقاعــة
لتناول الطعام .المساحة الثانية :اغتصبت في نفس الوقت الذي تـم فيـه
ٔ
ٔ
اغتصــاب المس ــاحة االول ــى ،ويعتق ــد انه ــا كان ــت مخزن ـ ًـا للبق ــول ،وم ــواد
الطعــام )ك ـر ًارا( .المســاحة الثالثــة :وكانــت مخصصــة لتكــون مخزنـ ًـا عامـ ًـا
ٔ
للمدرس ــة النوري ــة ،تحف ــظ فيه ــا ادوات التنظي ــف ،والمص ــابيح الزائ ــدة
ع ــن الحاج ــة ،والف ــرش ،وم ــا ش ــابه ذل ــك ،وه ــذه المس ــاحة ناله ــا ش ــيء
مـن اإلهمـال ،ممـا دفـع جيرانهـا إلــى اقتطاعهـا مـن المدرسـة ،ولكـن كبيــر
المعلمــين بالنوريــة تصــدى لهــم فــي ذلــك الحــين ،وحــاول مــنعهم بكــل
ٔ
ٔ
الط ــرق ،ولكن ــه فش ــل ف ــي ذل ــك ،غي ــر ان الرج ــل ل ــم يفق ــد االم ــل ف ــي
اســترداد هــذه المســاحة فــي وقــت مــن ٔاالوقــات ،فتــرك بــابي هــذا المخــزن
مكانهم ــا ،عل ــى ال ــرغم م ــن الح ــائط ال ــذي ش ــيد م ــن المغتص ــبين خل ــف

ً ٔ
ـيال علــى ان المسـاحة الواقعــة
البـابين ،وقـد فعــل ذلـك ليكــون البابـان دل
ٔ
)(١٢
خلفهما جزء ال يتجزا من المدرسة النورية الكبرى.
ﻣﺤﺎﺿﺮون ﻓﻲ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
كانــت المدرســة النوريــة الكبــرى بدمشــق مخصصــة لدراســة العلــوم
ٔ
الشرعية على مذهب اإلمام  /ابي حنيفة النعمان )رضي ﷲ عنـه( ،وعلـى
ٔ
هــذا خصــص للتــدريس فيهــا نخبــة ممتــازة مــن علمــاء االحنــاف ،باإلضــافة
ٔ
ٔ
إلى مشاهير اهل االدب والعلم ،ونذكر من الذين درسوا فـي النوريـة ،مـا
يلي:
ٔ
بهـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدين بـ ـ ـ ـ ـ ــن العقـ ـ ـ ـ ـ ــادة ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــد درس بهـ ـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ان تـ ـ ـ ـ ـ ــوفي
ٔ
سـ ــنة  ٥٦٦هـ ـ ـ .وبرهـ ــان الـ ــدين مسـ ــعود ،وقـ ــد درس بهـ ــا إلـ ــى ان تـ ــوفي
ســنة  ٥٩٩ه ـ ـ .والشــرف داوود ،وقــد عمــل بهــا حتــى ســنة  ٦٢٣ه ،ثــم
ٔ
اعتــزل العمــل ليتــواله عــالم مشــهور بالــدين والعلــم ،وحــب اهــل العلــم
ٔ
واحتـرامهم لــه ،ونقصــد بــه :جمــال الــدين محمــود ابــن احمــد الحضــيري،
ٔ
وقد ظل بها إلى ان توفي سنة  ٦٣٦هـ.
ونــذكر :صــدر الــدين إب ـراهيم الــذي درس بالنوريــة نيابــة عــن قــوام الــدين
محمد ابن جمال الدين الحضيري ،وقد ظل صدر الدين يعلم فيها حتى
ٔ
ٔ
ش ــب ق ــوام ال ــدين ،واص ــبحت ثقافت ــه تس ــاعده عل ــى تادي ــة ه ــذا العم ــل
فت ــواله ،وظ ــل يؤدي ــه حت ــى ت ــوفي س ــنة  ٦٦٥ه ـ ـ .ون ــذكر :نظ ــام ال ــدين
ٔ
الحضيري ،وقد تولى بعد اخيه قوام الدين ،وظل يعمل بالنورية ،حتى
تــوفي ســنة  ٦٩٨ه ـ .ونــذكر :صــدر الــدين البص ـراوي ،وقــد درس بالنوريــة
حتــى تــوفي ،ســنة  ٧٣٧هـ ـ .وكــذلك :عمــاد الــدين بــن الطرسوســي ،وقــد
)(١٣
درس بها حتى توفي سنة  ٧٤٨هـ.
اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ٔ
ٔ
ك ــان ن ــور ال ــدين محم ــود مؤمن ـ ًـا ك ــل اإليم ــان ب ــان العل ــم ه ــو اه ــم
ٔ
الوس ــائل للنه ــوض والتق ــدم ،ل ــذلك اكـث ــر م ــن بن ــاء الم ــدارس والمعاه ــد
ٔ ٔ
العلميــة ،ولكــي يضــمن لهــا االســتمرار واالســتقالل مــن اجــل ان تــؤدي
ٔ
ٔ
وظيفتهــا كمؤسســات تربويــة تعليميــة ،اوقــف لهــا االوقــاف الســخية ،كمــا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
انــه شــجع اهــل الثـراء علــى ان يقتــدوا بــه ،ومــن امثلــة ذلــك االوقــاف التــي
ٔ
اوقفها نور الدين محمود على المدرسة النورية الكبرى بدمشق.
ٔ
ســجلت هــذه االوقــاف علــى الحجــر الــذي يكــون العتبــة العليــا لبــاب
المدرســة النوريــة ،والكـتابــة الموجــودة علــى البــاب واضــحة تمامـ ًـا .وتقــول
ٔ
ٔ
هــذه الوقفيــة بعــد البســملة ،ان الــذي امــر بإنشــاء هــذه المدرســة الملــك
ٓ
ٔ
العــادل الزاهــد  /نــور الــدين ابــو القاســم محمــود بــن زنكــي بــن اق ســنقر
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
)ضــاعف ﷲ ثوابــه( .وانــه اوقفهــا علــى اصــحاب اإلمــام س ـراج االمــة  /ابــي
حنيفــة النعمــان )رضــي ﷲ عنــه( ،ووقــف عليهــا وعلــى الفقهــاء والمتفقهــة
به ــا ،جمي ــع الحمــام المس ــتجد بســوق القمــح ،والحم ــامين المس ــتجدين
بالوراقة خارج باب السالمة ،وكذلك الدار المجاورة لهما.
وكذلك الوراقة بعونية الحمى ،وجنينة الوزير ،والنصف والربـع مـن
ٔ
ٔ
بس ـ ــتان الج ـ ــوزة ب ـ ــاالرزة ،واالح ـ ــد عش ـ ــر حانوت ـ ـ ًـا خ ـ ــارج ب ـ ــاب الجابي ـ ــة،
والمساحة المالصقة من الشرق ،وكذلك التسـعة حقـول بـداريا .وتختـتم
ٔ
الوقفي ــة قائل ــة :عل ــى م ــا ن ــص وش ــرط ف ــي كـت ــب الوق ــف رغب ــة ف ــي االج ــر
والثواب ،ونقدمه بين يديه يوم الحساب ،فمن بدله بعد ما سمعه فإنمـا
ٔ
إثمــه علــى الــذين يبدلونــه ،إن ﷲ ســميع علــيم ،وذلــك فــي مــدة اخرهــا
ٔ
شــعبان ســنة  ٥٦٧ه ـ ..ومعنــى الفقــرة االخيــرة مــن وقفيــة نــور الــدين علــى
ٔ
ٔ
المدرسة النورية ،هو ان هذه االوقاف تسلم تامة كاملة إلـى المدرسـة فـي
ٔ
خالل مدة اخرها شهر شعبان ،سنة  ٥٦٧هـ.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٥

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
ٔ - ١احمد شلبي ،موسوعة الحضارة اإلسالمية ،دار النهضة المصرية ،القاهرة،
 ١٩٧٤م ١٤٣ / ٥ ،ـ  ،١٤٥بتصرف من عندنا.
 - ٢نراجع :النعيمي الدارس فيما في دمشق من المدارس ،دمشق١٩٤٨ ،م/ ١ ،
٦٤٨ ، ٦٠٦ ،٤٤٧ ، ٤٠٧ ، ٣٣١ ، ٩٩
 - ٣شمس الدين الذهبئ ،اعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة١٩٨٢ ،م ، ٧١ / ٢ ،
 ٧٦ ، ٧٥ـ وكذلك :ابن الشحنة ،الدر المنتخب في تاريخ حلب ،بيروت،
 ١٣٠٩هـ ،الصفحات على التوالي١١١ ، ١١٠ ، ١١٥ :
 - ٤ابن واصل ،مفرج الكروب في ٔاخبار بني ٔايوب ،مخطوطة محفوظة بجامعة
كمبريدج  ،تحت رقم  ،١٠١٠١٠٦ومنها صورة بدار الكـتب المصرية  ،ص
 ، ١٦٥وكذلك  :النعيمي  ،الدارس فيما في دمشق من المدارس  ،دمشق ،
 ١٩٤٨م  ،ص ٤٠١
 - ٥ابن جبير  ،رحلة ابن جبير  ،ليدن  ،هولندا  ١٩٠٧ ،م  ،ص ٢٨٤
ٔ - ٦احمد شلبي  ،التربية والتعليم في الفكر اإلسالمي  ،مكـتبة النهضة المصرية ،
القاهرة  ١٩٨٧ ،م  ،ص  ، ١٢٩بتصرف
ٔ - ٧ابو شامه  ،الروضتين ،القاهرة  ١٢٨٧ ،هـ  ، ٢٢٩ / ١ ،وكذلك :ابن شداد،
ٔ
االعالق الخطيرة ،مخطوطة بمكـتبة الهاي ،هولندا ،تحت رقم  ،١٤٦٦ومنها
صورة محفوظة بمكـتبة جامعة الدول العربية بالقاهرة  ،ص ٤٤
 - ٨النعيمي ،الدارس فيما في دمشق من المدارس  ،دمشق  ١٩٤٨ ،م / ١ ،
٦٠٧
ٔ - ٩احمد شلبي  ،التربية والتعليم في الفكر اإلسالمي  ،مكـتبة النهضة المصرية ،
القاهرة  ١٩٨٧ ،م  ،ص  ، ١٣٠بتصرف بسيط من عندنا
ٔ
ٔ - ١٠اسعد طلس ،ذيل ثمار المقاصد ،الطبعة االولى ،دمشق  ،بدون تاريخ  ،ص
١٥٨
 - ١١صالح الدين المنجد ،خطط دمشق  ،بيروت  ١٩٤٦ ،م  ،ص  ٣٣وما
بعدها
ٔ - ١٢احمد شلبي  ،التربية والتعليم في الفكر اإلسالمي ،مكـتبة النهضة المصرية،
القاهرة  ١٩٨٧ ،م  ،ص  ١٣٢ـ  ، ١٣٧بتصرف من عندنا.
 - ١٣نراجع لمعرفة ٔاهم مدرسي المدرسة النورية الكبرى :محمد بن علي بن شداد،
ٔ
االعالق الخطيرة ،مخطوطة محفوظة بمكـتبة الهاي ،هولندا ،ومنها صورة
موجودة بقسم المخطوطات ،بدار الكـتب المصرية ،القاهرة ،ص  ٤٤ـ ٤٥
 ،وكذلك :النعيمي  ،الدارس فيما في دمشق من المدارس  ،دمشق ،
 ١٩٤٨م ٦١٨ / ١ ،ـ ٦١٩

ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ُﻳﺣﻛﻰ أن ﺗﺎﺟ ارً ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻗطﺎع اﻟطرﻳق وأﺧذوا ﻣﺎﻟﻪ
ﻓﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻣﺄﻣون اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻟﻳﺷﻛو إﻟﻳﻪ ،وأﻗﺎم ﺑﺑﺎ ِﺑﻪ
ﺻﻝ ﺑﻬﺎ إﻟﻳﻪ ،وﻫﻲ
ﺳﻧ ًﺔ ﻓﻠم ﻳؤَذن ﻟﻪ ﻓﺎرﺗ َﻛ َب ﺣﻳﻠ ًﺔ َو َ
أﻧﻪ ﺣﺿر ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ وﻧﺎدي ﻳﺎ أﻫﻝ ﺑﻐداد اﺷﻬدوا ﻋﻠﻲ
ﺑﻣﺎ أﻗوﻝ ،وﻫو أن ﻟﻲ ﻣﺎ ﻟَﻳس ﷲ ،وﻋﻧدي ﻣﺎ ﻟﻳس

ﻋﻧد اﷲ ،وﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺧﻠُﻘﻪ اﷲ ،وأﺣب اﻟﻔﺗﻧﺔ وأﻛرﻩ
اﻟﺣق ،وأﺷﻬد ﺑﻣﺎ ﻟم َأر ،وأﺻﻠﻲ ﺑﻐﻳر وﺿوء.
ﻓﻠﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ اﻟﻧﺎس ﺣﻣﻠوﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺄﻣون ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ" :ﻣﺎ

اﻟذي ﺑﻠﻐﻧﻲ ﻋﻧك؟" ﻓﻘﺎﻝ :ﺻﺣﻳﺢ ،ﻗﺎﻝ" :ﻓﻣﺎ ﺣﻣﻠك ﻋﻠﻰ
ﻫذا؟" ﻗﺎﻝ :ﻗُطﻊ ﻋﻠﻲ وأﺧذ ﻣﺎﻟﻲ وﻟﻲ ﺑﺑﺎﺑك ﺳﻧﺔ ﻟم

ﻋﻠﻲ
ﻳؤذن ﻟﻲ ،ﻓﻔﻌﻠت ﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻷراك وأﺑﻠﻐك ﻟﺗرد
ﱠ
ﻗﻠت ،ﻗﺎﻝ :ﻧﻌم ،أﻣﺎ
ﻟك ذﻟك إن ﻓ ﱠ
ﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻝَ :
رت ﻣﺎ َ
ﺳ َ
ووﻟَد ،وﻟﻳس ذﻟك
ﻗوﻟﻲ :إن ﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻳس ﷲ ،ﻓﻠﻲ زوﺟﺔ َ
ﷲ ،وﻗوﻟﻲ ﻋﻧدي ﻣﺎ ﻟﻳس ﻋﻧد اﷲ ،ﻓﻌﻧدي اﻟﻛذب
واﻟﺧدﻳﻌﺔ ،واﷲ ﺑريء ﻣن ذﻟك ،وﻗوﻟﻲ :ﻣﻌﻲ ﻣﺎﻟم ﻳﺧﻠﻘﻪ

اﷲ ،ﻓﺄﻧﺎ أﺣﻔظ اﻟﻘرآن ،وﻫو ﻏﻳر ﻣﺧﻠوق ،وﻗوﻟﻲ :أﺣب

اﻟﻔﺗﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ أﺣب اﻟﻣﺎﻝ واﻟوﻟد ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﻣﺎ

اﻟﻣوت وﻫو ﺣق ،وﻗوﻟﻲ :أﺷﻬد ﺑﻣﺎ ﻟم أ ََر ،ﻓﺎﻧﺎ أﺷﻬد
أن ﻣﺣﻣدا رﺳوﻝ اﷲ وﻟم َأرﻩ ،وﻗوﻟﻲ أﺻﻠﻲ ﺑﻐﻳر
وﺿوء ،ﻓﺈﻧﻲ أﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺑﻐﻳر وﺿوء ،ﻓﺎﺳﺗﺣﺳن
وﻋ ﱠوﺿﻪ ﻋن ﻣﺎﻟﻪ.
اﻟﻣﺄﻣون ذﻟك َ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

أﻣواﻟُﻛم وأوﻻدﻛم ﻓﺗﻧﺔ( ،وﻗوﻟﻲ :أﻛرﻩ اﻟﺣق ،ﻓﺄﻧﺎ أﻛرﻩ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٦

دراﺳﺎت

اﻷﺳﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
أﺻﻮل ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮش
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  -ﻗﺴﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﺤﻀﺎرة
ﺷﻌﺒﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان – ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

nfrt111a@yahoo.com

ٔ
ﻘﺪم اﻠﺒﺤﺚ ﺗﺤﺖ إﺸﺮاف اﻻﺴﺘﺎذة اﻠﺪﻜـﺘﻮرة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻤﺤﻣﻮد ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺎل،
ٓ
ٔ
اﺴﺘﺎذ ﻤﺳﺎﻋﺪ ﺣﻀﺎرة واﺛﺎر ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺸﻣﺲ )ﻤﺎرس(٢٠١٠

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ٔاﺣﻣ ــﺪ ﻋﻟ ــﻲ ﺗﻮﻓﻴ ــﻖٔ ،اﻻﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮونٔ :اﺻـ ــﻮل
ٔ
ﻧﺷ ـ ــﺎﺗﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ﻜـ ــﻮش ودروﻫـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻧﻬﻀـ ــﺔ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﻣﺼ ـ ــﺮﻳﺔ
اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ - .دورﻳــﺔ ﻜــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ - .اﻠﻌــﺪد اﻠﺘﺎﺴــﻊ ؛ ﺴــﺒﺘﻣﺒﺮ
 .٢٠١٠ص (www.historicalkan.co.nr) .٦٤ – ٥٧

ﻣﻘـﺪﻣـﺔ
ﺗﺘﻨـ ــﺎول ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺟﺎﻠـ ــﺔ ﻧﺒـ ــﺬة ﻤﻣـ ــﺎ ﻋـ ــﺮض ﻠـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻤﺟـ ــﺎل
ٔ
اﻠﺤﻀـﺎرة ﻓـﻲ ﻤﺼـﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ وﺸــﻛﻞ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﺘــﺎﺧﺮ،
وﺧﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ ٔاﻻﺴــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳـﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ،وﻋــﺮض ﺑﻌــﺾ اﻠﻌﻼﻘــﺎت
ٔ
واﻻﻧﺷــﻄﺔ اﻠﺤﻀــﺎرﻳﺔ اﻠﺘــﻲ ﻘﺎﻤــﺖ ﺑــﻴﻦ ﻤﺼــﺮ وﺗﻟــﻚ ٔاﻻراﺿــﻲ اﻠﺘــﻲ ﺗﻗــﻊ إﻠــﻰ
اﻠﺟﻨـﻮب ﻤﻨﻬـﺎ .وﺗﻨـﺎﻘﺶ ﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻔﺤﺎت ﻤﻔﻬـﻮم اﻠﺪوﻠـﺔ ﻋﻨـﺪ ٔاﻻﺴـﺮ اﻠﺤﺎﻜﻣـﺔ
اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ـ ــﺔ واﻠﻔﻛ ـ ــﺮة اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻠـ ــﺪى ﻤﻟ ـ ــﻮك ٔاﻻﺴ ـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ـ ــﺔ
واﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ،ﻜﻣـﺎ ﺗﻌــﺮض ﻠﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ ٔواﺴــﻣﺎﺋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻠﻨﺼــﻮص
اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ﻤــﻊ ﻤﺤﺎوﻠــﺔ ﻠﺮﺻــﺪ اﻠﻨﺷــﺎط اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ وﻏﻴ ــﺮﻩ ﻠﻟﺤﻛﻮﻤــﺔ
اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻟـﻚ اﻠﺒﻗـﺎع ﻋﺒـﺮ اﻠﻌﺼـﻮر ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻠـﻰ ﻤﺤﺎوﻠـﺔ رﺴــﻢ
اﻠﺤــﺪود اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻜﻣــﺎ ذﻜﺮﺗﻬــﺎ اﻠﻨﺼــﻮص ٔاﻻﺛﺮﻳــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ،واﻹﺸــﺎرة إﻠــﻰ
ﺴﻣﺎت اﻠﺒﺷﺮ ﻫﻨﺎك وﻓﻲ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ اﻠﻣﺟﺎورة واﻠﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑـﻴﻦ
اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻤﻊ اﻠﺘﻌﺮض ﻠﻣﻔﻬﻮم اﻠﻬﻮﻳﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﺪى اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ.
ﺛــﻢ اﻻﻧﺘﻗــﺎل إﻠ ــﻰ إرﺴــﺎء ﻤﺼ ــﻄﻟﺢ وﻤﻔﻬــﻮم اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ وﻤــﺎ ﻫ ــﻲ
ٔ
ﻤﻬﻣـﺎت اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ واﻠﻣﻟـﻚ )اﻠﻔﺮﻋــﻮن( اﻠﺘــﻲ ﺗﺎﺧـﺬﻫﺎ ﻋﻟــﻰ ﻋﺎﺗﻗﻬـﺎ ﺗﺟــﺎﻩ ﻫــﺬﻩ
اﻠﺪوﻠ ــﺔ وﺸ ــﻌﺒﻬﺎ ٔ
واﻻرض اﻠﺘ ــﻲ ﻳﻌﻴﺷ ــﻮن ﻋﻟﻴﻬـ ــﺎ .وﻘ ــﺎم اﻠﺒﺎﺣـ ــﺚ ﻓ ــﻲ ذﻠ ــﻚ
ﺑﺘﺘﺒ ــﻊ :ﻤﻔﻬـ ــﻮم اﻠﺪوﻠـ ــﺔ ﻋﻨ ــﺪ ٔاﻻﺴـ ــﺮ اﻠﺤﺎﻜﻣـ ــﺔ اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ ٔ
واﻻﻓﻛـ ــﺎر
اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻠــﺪى ﻤﻟــﻮك ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ .ﺛــﻢ ﺗﻌ ــﺮض اﻠﺒﺎﺣــﺚ
ﻠﻟﻮاﺠﺒــﺎت واﻠﻣﻬﻣــﺎت ٔاﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻟﻗــﻰ ﻋﻟــﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﻠﻔﺮﻋــﻮن اﻠﻣﺼ ــﺮي
وﺧﺘﺎﻤــﺎ ﻜﻴــﻒ ٔان اﻠﻣﻟــﻮك ﻓــﻲ ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ ٔاﺛﻨــﺎء ٔاﺧ ــﺬﻫﻢ
ﺑﻣﻗﺎﻠﻴﺪ اﻠﺳﻟﻄﺔ ٔان ﻜﺎﻧﻮا ﻤﺪرﻜﻴﻦ ٔﻻﻋﺒـﺎء اﻠﺤﻛـﻢ ﻓـﻲ ﺿـﻮء ﺗﻟـﻚ اﻠﻣﻬﻣـﺎت،
ٔ
وﻫ ــﻲٔ :اوﻻ :ﺗﺎﺴـ ــﻴﺲ اﻠﺪوﻠ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ﻧﻈ ــﺎم ﻘـ ــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺳ ــﻣﺢ ﺑﺎﺴـ ــﺘﻣﺮار اﻠﺪوﻠـ ــﺔ
ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺎ دون اﻧﻔﺼ ـ ــﺎل .ﺛﺎﻧﻴـ ـ ــﺎٔ :ان ﻳﻗ ـ ــﻮم ﻋﻟـ ــﻰ اﺴ ـ ــﺘﻣﺮار وﺣ ـ ــﺪة اﻠﺪوﻠ ـ ــﺔ
اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ،وذﻠــﻚ ﻤــﻦ ﺧــﻼل - ١ ) :ﻤﺮﻜﺰﻳـﺔ اﻠﻌﺎﺻــﻣﺔ  - ٢ﺻــﻬﺮ ﻘــﻮة ٔاﻤ ـﺮاء
اﻠﻣﻗﺎﻃﻌ ــﺎت وﺗﺳـ ــﺨﻴﺮﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻔﻴ ــﺬ إرادة اﻠﺪوﻠ ــﺔ وﺴـ ــﻴﺮ ﺴﻴﺎﺴ ــﺘﻬﺎ داﺧﻟﻴـ ــﺎ
وﺧﺎرﺠﻴـﺎ( .ﺛﺎﻠﺜــﺎ :دور اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻣﺼــﺮي ﻓـﻲ إﻘﺎﻤــﺔ اﻠﻌﺪاﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻠﺷـﻌﺐ وﻓــﻲ
اﻠﻨﻈﺎم اﻠﻛﻮﻧﻲ )اﻠﻣـﺎﻋﺖ(.
ٔ
ٔ
وﻳﻌﻗ ــﺐ ذﻠ ــﻚ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ﻋـ ــﻦ اﻻﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤ ــﺳﺔ واﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ واﺻ ــﻮل
ﺗﻛﻮﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻼد ﻜــﻮش ﺣﻴــﺚ ٔاﺻـ ـّﻞ اﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻠﻔﻛ ــﺮة اﺧــﺘﻼط اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﻴﻦ
ٔ
ﺑــﺒﻼد اﻠﺟﻨــﻮب وﺗﺒــﺎدل اﻠﺘــﺎﺛﻴﺮات اﻠﺤﻀــﺎرﻳﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺧــﻼل ﻋﺮﺿــﻪ
ﻠﻨﺷ ـ ـ ــﺎﻃﺎت اﻠﻣﺼـ ـ ـ ــﺮﻳﻴﻦ ﻫﻨ ـ ـ ــﺎك اﻘﺘﺼ ـ ـ ــﺎدﻳﺎ :ﺣﻴ ـ ـ ــﺚ اﻠﺘﺟ ـ ـ ــﺎرة وﻃـ ـ ـ ــﺮق
اﻠﻣﻮاﺻﻼت ،وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ :ﻤﻦ ﺧﻼل وﻇﻴﻔﺔ "ﺣﺎﻜﻢ اﻠﺟﻨﻮب"وﻋﺳﻛﺮﻳﺎ ﻤﻦ
ﺧ ــﻼل ﺑﻌ ــﺾ ٔاﻻ ﻠﻗ ــﺎب واﻠﻨﺷ ــﺎﻃﺎت اﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ ٔﻻﻫـ ــﻞ اﻠﻨﻮﺑـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ ﻤﺼـ ــﺮ
اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ،ﻜﻣــﺎ ﺗﻌــﺮض ﻠﻣﺟــﺎل اﻠﺪﻳﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﻨﻮﺑــﺔ ﻤــﻦ ﺧــﻼل ﻤﻨﺎﻘﺷــﺔ
ﺗﻄــﻮر وﻇﻴﻔــﺔ اﻠﻌﺎﺑــﺪة اﻹﻠﻬﻴــﺔ ،وﻜﻴــﻒ ٔاﺛــﺮ ﻜــﻞ ذﻠــﻚ ﻓــﻲ اﻠﻨﻬﺎﻳــﺔ إﻠــﻰ ﺻــﺒﻎ
اﻠﺤﻀـﺎرة واﻠﻔﻛــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﺒﻗــﺎع ﺑﺎﻠﺼـﺒﻐﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ٔاو ﻋﻟــﻰ ٔاﻻﻘــﻞ ﻏــﻟﺒﺘﻬﺎ
ٔ
ﻋﻟﻰ ٔاﻳﺔ ﺗﺎﺛﻴﺮات ٔاﺧﺮى ﻜﺎن ﻳﻣﻛﻦ ٔان ﺗﻈﻬﺮ إﻠﻰ ﺠﺎﻧﺐ ﺗﻟﻚ اﻠﺼﺒﻐﺔ.
ﺛـ ــﻢ ﺗﺤ ــﺪﺛﺖ اﻠﺪراﺴـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ٔاﻻﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳـ ــﺔ واﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ وﻤﺷـ ــﺮوﻋﻬﺎ
اﻠﺤﻀــﺎري وﻜﻴــﻒ ٔان اﻠﻨﺷــﺎﻃﺎت اﻠﺤﻀــﺎرﻳﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ اﺗﺨــﺬﻫﺎ ﻤﻟﻮﻜﻬــﺎ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻞ ﻧﻬﻀﺔ ﻤﺼﺮ ﺗﺤﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬـﺎ دﻻﺋـﻞ ﻋﻟـﻰ ﻤﺼـﺮﻳﺘﻬﻢ ٔواﺻـﻮل
ﻫـﻮﻳﺘﻬﻢ اﻠﻔﻛﺮﻳـﺔ واﻠﻌﻗﺎﺋﺪﻳـﺔ ﺑـﻞ واﺗﺨـﺎذﻫﻢ ﻧﻔـﺲ ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻹﺻـﻼح اﻹداري
واﻠ ــﺪﻳﻨﻲ اﻠﺘ ــﻲ اﻧﺘﻬﺟﻬـ ــﺎ ﻤﻟ ــﻮك ٔاﻻﺴـ ـﺮات اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﻮرﻫﺎ اﻠﺳـ ــﺎﺑﻗﺔ.
وﻋﺮﺿﻨﺎ ﻜﻨﻣﺎذج ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ (١) :اﻠﺪﻳﺎﻧﺔ و إﻋـﺎدة إﺣﻴـﺎء اﻠﻣـﺬﻫﺐ اﻠﻣﻨﻔـﻲ،
) (٢اﻠـﻔ ــﻦ ٔواﻤﺜﻟــﺔ ﻠﻔــﻨﻮن اﻠﻌﺼــﺮ (٣) ،ﻋﻗﺎﺋــﺪ اﻠــﺪﻓﻦ واﻠﻣﻌﻣــﺎر اﻠﺟﻨــﺎﺋﺰي
واﻠــﺪﻳﻨﻲ .و ٔراﻳﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﻬﺎﻳ ــﺔ ٔان ﻤﻨ ــﺘﺟﻬﻢ اﻠﺤﻀــﺎري ﻓﻴﻣ ــﺎ ﺗﻌﺮﺿ ــﻨﺎ ﻠ ــﻪ ﻤ ــﻦ
ﻤﺟﺎﻻت ٔ -اﻜـﺜﺮﻫﺎ ﺗﻣﻴﺰا اﻠﻔﻦ  -ﻘﺪ ﺠﻣـﻊ رﻜــﻨﻲ اﻠﻣﻌﺎدﻠـﺔ اﻠﺼـﻌﺒﺔ :اﻠﻬﻮﻳـﺔ ﻓـﻲ
ٔاﻻﺻﺎﻠﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٧

دراﺳﺎت

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺪى ﻣﻠﻮك اﻷﺳﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
أوﻻ :اﻟﺪوﻟـﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣـﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
 اﻠﺟــﻐﺮاﻓﻴﺎ و اﻠﺤﺪود اﻠﺳـﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻠﺷﻌﺐ واﻠﺒ ﺷـﺮ اﻠﺤﻛﻮﻤﺔ ودور اﻠﻣﻟﻚٔاﺣﺐ ٔان ٔاﺴﺘﻬﻞ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺑـﺳﺆال :ﻤﺎ ﻫﻲ اﻠﺪوﻠﺔ وﻤﻔﻬﻮﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ
اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ اﻠﻗﺪﻤﺎء؟ ﻠﻗﺪ ﺗﺷﻛﻟﺖ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ً
دوﻠﺔ واﺣﺪة ﻘﻮﻳﺔ،
ﻤﻣﺘﺪة وﻤﺳﺘﻣﺮة ﻤﻨﺬ ﺣﻮاﻠﻲ ﺴﻨﺔ  ٣٢٠٠ق.م ،وﻘﺪ ﻘﺎﻤﺖ ﻤﻨﺬ ﻫﺬا
اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺳﺤﻴﻖ وﻋﻟﻰ ﺗﻟﻚ اﻠﺒﻗﻌﺔ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ إﻠﻰ وﻘﺘﻨﺎ ﻫﺬا ﺗﺤﺖ اﺴﻢ
ٔ
)ﻤــﺼﺮ( .وﻠـﻬﺬا ﻓﺈن اﻠﻌﻟﻣﺎء ﻜﺎدوا ٔان ﻳﺟﺰﻤﻮا ﺑﺎن ﻤﺼﺮ ﻫﻲ ٔاﻘﺪم دوﻠﺔ
ﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ .وﻫﻛﺬا ﻓﺈن ﻤﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ "اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ" ﻘﺪ
ﺣﻗﻗﺖ ﺑﺬﻠﻚ اﻠﻣﻔﻬﻮم ﻠﺘﻟﻚ اﻠﺘﺳـﻣﻴﺔ )اﻠﺪوﻠﺔ( ﻃﺒﻗﺎ ﻠﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻠﻗﺎﻧﻮﻧﻲ (١ ).واﻠﺪوﻠﺔ ﺑﺎﻠﻣﻔﻬﻮم اﻠﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔٔ :اﻻرض –
) (٢
اﻠﺷﻌﺐ – اﻠﺤﻛﻮﻤﺔ.
ﻤﻔﻬﻮم "اﻠﺤﻀﺎرة" وﻤﻔﻬﻮم "اﻠﺪوﻠﺔ":
ﻘﺪ ﺗﻛﻮن ﺣﻀﺎرات ٔاﺧﺮى ٔاﻘﺪم ﻤﻦ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ،
وﻠﻛﻨﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ﺗﺼﻞ إﻠﻰ ﻤﺳﺘﻮى اﻠﺪوﻠﺔ .وﻘﺪ ﺗﻛﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﺣﻀﺎرﻳﺔ ٔاو ﻤﺪﻧﻴﺔ ﻤﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺰﻤﻦ ٔاو ٔاﻘﺪم ﻤﻦ ﻤﺼﺮ ،وﻠﻛﻨﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﺮق
إﻠﻰ ﻧﻀﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻛﻞ اﻠﺪوﻠﺔ ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﻫﺬا اﻠﻣﻔﻬﻮم اﻠﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻘﺪ
ﺗﻛﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻠﺪول اﻠﺘﻲ ُوﺠﺪت ﻓﻲ ٔاﻤﺎﻜﻦ ٔاﺧﺮى ﻤﻦ اﻠﻌﺎﻠﻢ ،إﻻ
ً
ٔاﻧﻬﺎ ﺗﻛﻮن زاﻠﺖ ﻤﻦ اﻠﻮﺠﻮد ﺗﻌﻴﺮ ﺸﻛﻟﻬﺎ ً
اﺗﺳﺎﻋﺎ ،وﻫﻮ ﻠﻴﺲ
ﺿﻴﻗﺎ ٔاو
ﺣﺎل اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ُوﺠﺪت ﻤﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻤﻴـﻨﺎ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻤﻨﺎ ﻫﺬا ،وﻓﻲ
ﺸﻛﻞ ﺣﻛﻮﻤﺔ ﻤﺘﺼﻟﺔ اﻠﺤﻟﻗﺎت ،ﻘﺪ ﺗﺨﺘﻟﻒ ﻧﻈﻢ اﻠﺤﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ٔاو ﺗﺨﺘﻟﻒ
ﺠﻨﺳﻴﺎت اﻠﺤﻛﺎم ،وﻠﻛﻨﻬﺎ ﻘﻄﻌﺎ ﺗﺷﻛﻞ ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻤﺤﻛﻣﺔ ﻠﻢ ﺗﻨﻗﻄﻊ ﻋﻟﻰ
ﻤﺪى ﻫﺬﻩ اﻠﻗﺮون اﻠﺨﻣﺳﻴﻦ) .(٣
ٔاﻻرض واﻠﺤﺪود:
ٔ
ﺴﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻠﻟﺤﺪود اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ اﻘﺎﻤﻬﺎ اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن
اﻠﻗﺪﻤﺎء ﻠﺒﻼدﻫﻢ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻠﺟﻨﻮب ،وﻘﺪ ٔاﺸﺎر ﻫﻴﺮودوت ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺤﺪث
ﻋﻦ ﻧﺒﻮءة ٔاﻤﻮن رع ﻓﻲ ﻤﻌﺒﺪ اﻠﻮﺣـﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻮة ،إﻠﻰ ﻓﻛﺮة اﻹﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ
اﻠﺳﺆال :ﻤﺎ ﻫﻲ ٔارض ﻤﺼﺮ؟ َوﻤـﻦ ﻫﻮ اﻠﻣﺼﺮي؟ ﺗﺘﻟﺨﺺ ﻓﻲٔ :ان ٔارض
ﻤﺼﺮ ﻫﻲ ﻜﻞ ﻤﺎ ﻳﻐﻣﺮﻩ ﻤﺎء اﻠﻨﻴﻞ ﺑﺎﻠﻔﻴﻀﺎنٔ ،وان اﻠﻣﺼﺮي :ﻫﻮ ﻜﻞ

ٔارض اﻠﺟﻨﻮب ﻤﺳـﻣﻴﺎﺗﻬﺎ ٔواﺴﻣﺎؤﻫﺎ:
ﺧــﺼﺺ ﻤﺤﻣـﺪ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛـﺮ ﻠﻣﺷـﻛﻟﺔ ﺗﺳــﻣﻴﺔ ٔاﻻراﺿـﻲ اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﺠﻨــﻮب
ﻤﺼ ــﺮ ﺑﺤﺜ ــﺎ ﺧﺎﺻـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ﻜـﺘﺎﺑـ ــﻪ ﻋـ ــﻦ ﻤ ــﺪﺧﻞ إﻠ ــﻰ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺳـ ــﻮدان
اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢٔ ،راى ﻓﻴـ ــﻪ ٔان اﻻﺻ ـ ــﻄﻼﺣﺎت ٔ
واﻻﺴ ـ ــﻣﺎء اﻠﺘ ـ ــﻲ ٔاﻃﻟﻗﻬ ـ ــﺎ ٔاﺻ ـ ــﺤﺎب
اﻠﻣﺆﻠﻔـﺎت اﻠﺘــﻲ ﺗﻣــﺖ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻠﺳــﻮدان اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﻠــﻢ ﺗﺘﺳــﻢ ﻓــﻲ ﺗــﺪوﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻠﺪﻘ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ إﻃ ــﻼق اﻻﺴ ــﻢ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺳ ــﻣﻰ اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴـ ــﺔ) ، (٧
وﻋـ ــﺮض ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ذﻠ ــﻚ ﻋ ــﺪة ٔاﺴـ ــﻣﺎء ٔ
ﻠﻼﻤ ــﺎﻜﻦ واﻠﺷـ ــﻌﻮب اﻠﺘ ــﻲ وﺿ ــﻌﻬﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﻮن اﻠﻗـ ــﺪﻤﺎء ﺑﻟﻐـ ــﺘﻬﻢ اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ وذﻠـ ــﻚ ﺑﻌـ ــﺪ ان اوﺿـ ــﺢ اﻠﻣﺳـ ــﻣﻰ
اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ واﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻠﺤﺪود اﻠﺳﻮدان ﻤـﻊ ﻤﺼـﺮ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﺤـﺪﻳﺚ وﻘـﺖ
ٔ
ﺗﺎﻠﻴﻒ اﻠﻛـﺘﺎب) .(٨
وﻧــﻮرد ﻫﻨــﺎ ﻤــﺎ ﻳﻬﻣﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ ﻤــﻦ ٔاﻻﺴ ــﻣﺎء اﻠﺘــﻲ ٔاﻃﻟﻗــﺖ ﻋﻟــﻰ
ﺗﻟــﻚ اﻠﺒﻗ ــﺎع :ﻓـ ـ "اﻠﻨﻮﺑ ــﺔ اﻠﻌﻟﻴ ــﺎ" :وﻫ ــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻣﺘ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺷ ــﻼل
اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ إﻠ ــﻰ ﻤـ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ دﻧﻗﻟ ــﺔ ورﺑﻣـ ــﺎ إﻠـ ـﻰ اﻠﺟﻨ ــﻮب .و"اﻠﻨﻮﺑ ــﺔ اﻠﺳ ــﻔﻟﻰ" :ﻫ ــﻲ
اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻊ إﻠـﻰ اﻠﺟﻨـﻮب ﻤﺒﺎﺸـﺮة ﻤـﻦ ﺠﻣﻬﻮرﻳـﺔ ﻤﺼـﺮ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ وﺣﺘـﻰ
ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺷــﻼل اﻠﺜــﺎﻧﻲ)  .(٩إﻻ ٔان اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﻜﻟﻬــﺎ ﺗــﻢ إﻃــﻼق ﻠﻔ ــﻆ ) واوات
 (١٠ )( W3w3tﻋﻟ ــﻰ ﺸ ــﻣﺎﻠﻬﺎ  ،وﻠﻔـ ــﻆ ) ﻜ ــﻮش  (١١ )( K3sﻋﻟ ــﻰ ﺠﻨﻮﺑﻴﻬـ ــﺎ،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

إﻧﺳﺎن ﻋﺎش ﺸﻣﺎل إﻠﻔﻨﺘﻴﻦ )ﻓـﻴﻟﺔ ( وﺸﺮب ﻤﻦ ﻤﻴﺎﻩ اﻠﻨﻴﻞ ،ﻋﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر
ٔ
ان اﻠﻣﺼﺮي ﻫﻮ ﻤﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻠﺳﺎﻧﻪ اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ)  (٤وﻫﺬﻩ اﻠﺮؤﻳﺔ ﺗﻌﻛﺲ
ﺑﻼ ﺸﻚ ﻤﻔﻬﻮم " ٔارض ﻤﺼﺮ" ﻓﻲ ذﻫﻦ وﻋﺎﻠﻢ اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ وارﺗﺒﺎﻃﻪ
وﻋﻼﻘﺘﻪ "ﺑﺎﻠﻨﻴﻞ".
ً
ً
وإن ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻗﺮاء ﻠﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺟﻌﻟﻨﺎ ﻧﺮى اﻤﺘﺪادا واﻧﺤﺳﺎرا ﻠﻟﺤﺪود
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻜﺎن ﻳﺘﺒﻊ اﻠﻨﺷﺎط اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻻﻘﺘﺼﺎدي واﻠﻌﺳﻛﺮي
وارﺗﻔﺎﻋﻪ ٔاو اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻠﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻤﻦ ﻋﺼﻮر اﻠﻣﻟﻮك اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻤﺬ
ﻓﺟﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻘﺒﻴﻞ ﻋﺼﺮ ٔاﻻﺴﺮة ٔاﻻوﻠﻰ ،إﻻ ٔاﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ٔاﻳﻀﺎ ٔان ﻧﻗﻄﺔ
اﻠﺤﺪ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻠﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻮم ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻠﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻠﻨﻴﻞ
واﻠﻣﻼﺣﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻲ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺠﻐﺮ ً
اﻓﻴﺎ ﺑﺎﺴﻢ "اﻠﺟﻨﺪل ٔاﻻول" ﻋﻨﺪ
ٔ
اﺴﻮان) .(٥

وﻳﺮى ﻤﺎﻜـﻔﻴﺪي ٔان اﻤﺘﺪاد اﻠﺳﻟﻄﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ إﻠﻰ اﻠﺟﻨﻮب ﻤﻦ ٔاﺴﻮان
وﻫﻲ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺴﻢ ﻜﻮش  Cushﻫﻮ اﻤﺘﺪاد اﺣﺘﻼل ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮاﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻮﺴﻄﻰ ﺑﺳـﻂ اﻠﺳﻟﻄﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ﺣﺘﻰ اﻠﺟﻨﺪل اﻠﺜﺎﻧﻲ،
وﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ )ﻋﺼﺮ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ( اﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ
ٔ
ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺟﻨﺪل اﻠﺮاﺑﻊ .وﻳﻌﻟﻞ ذﻠﻚ ﺑﺎن اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﻮﻘﻔﻮا ﻋﻨﺪ ذﻠﻚ اﻠﺤﺪ
ﻤﻦ ﺑﺳﻂ ﺴﻟﻄﺘﻬﻢ ﻠﻌﺪة ٔاﺴﺒﺎب:
 ﻓﻗﺮ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ وارﺗﻔﺎع ﻜﻟﻔﺔ اﺣﺘﻼﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻤﻨﻬﺎ.
) (٦
 اﻠﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻗﺎل واﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻤﻌﻬﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٨

دراﺳﺎت

وﻫ ــﻛﺬا ﻇﻬ ــﺮ اﺴــﻢ ﻜ ــﻮش  Cushﻓــﻲ وﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ،
واﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ٓ
ٔ
) (١٢
واﻻﺸﻮرﻳﺔ.
وﻤﻨﺬ ٔاﻘﺪم اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻜﺎن اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن ﻳﺳﺘﻛﺷﻔﻮن
وﻳﺘﺼﻟﻮن ﺑﺘﻟﻚ اﻠﺒﻗﺎع اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻣﻟﻚ "ﺧـﻊ ﺴﺨﻢ" ٔاﻃﻟﻖ
اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن اﺴﻢ )  ( t3 styﻋﻟﻰ اﻠﺒﻗﻌﺔ إﻠﻰ ﺠﻨﻮب ٔاﺴﻮان وﻫﻲ اﻠﺘﻲ
اﺗﺨﺬت ﻧﻔﺲ اﺸﺘﻗﺎق اﻻﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ ) (t3 stywوﻫﻲ ﺗﺳﻣﻴﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔٔ ) :ارض ٔاﻻﻘﻮاس( ،ﻧﺳﺒﺔ إﻠﻰ ٔاﻻﻘﻮاس اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻲ
رﻤﻲ اﻠﻨﺷﺎب واﻠﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻠﺤﺮب ،ﺣﻴﺚ ﺗﻣﻴﺰ ٔاﻫﻞ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺘﻟﻚ
اﻠﻣﻬﺎرة)  .(١٣ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺳﻣﻮا ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺴﻨﻔﺮو  -ﻜﻣﺎ ورد ﻋﻟﻰ ﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻠﺮﻤﻮ
– ﺑﺎﺴﻢ .(١٤ ) Nhsyw
وﻳﺮى اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺑﻛﺮ ٔان ﻫﺬا اﻠﺨﻟﻂ واﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا ،إﻧﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﻠﻰ ٔان اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ﻜﻐﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ
اﻠﻣﻮاﻘﻊ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻠﻢ ﺗﺳﻟﻢ ﻤﻦ اﻠﻬﺟﺮات اﻠﻌﺪﻳﺪة اﻠﺘﻲ
ٔ
ﺗﺳﺒﺒﺖ ﺑﺪرﺠﺔ ٔاو ﺑﺎﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺴﻛﺎﻧﻬﺎ وذﻠﻚ ﻤﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺺ اﻠﺪارﺴﻴﻦ ﻠﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ) .(١٥
وﺧﺘﺎﻤـﺎ ﻠﺘﻟـﻚ اﻠﻨﻗﻄـﺔ ﻧـﺮى ٔان اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ ﺑﺷـﻛﻞ ﻋــﺎم
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻣﺒﺤــﺚ ﺑﺷــﻛﻞ ﺧــﺎص ﻘــﺪ ﺗﻣﺘﻌــﺖ ﺑﺎﻠﺪﻘــﺔ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ٔاﻻﺴ ــﻣﺎء
ﺑﺈزاء اﻠﻣﺳﻣﻴﺎت ﺴـﻮاء اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ ٔاو ٔاﻻﺠﻨـﺎس واﻠﺷـﻌﻮب اﻠﺒﺷـﺮﻳﺔ ،وذﻠـﻚ
ﻠﻣﺎ ﺗﻣﺘﻌﺖ ﺑﻪ اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﻤـﻦ ﺛﺒـﺎت ﻧﺳـﺒﻲ ودﻻﻠـﺔ ﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻤﻨﻄﻗﻴـﺔ ﻋﻟـﻰ
ﻤﻮﺿـﻮﻋﺎت ٔاﺴــﻣﺎﺋﻬﺎ ،ﻜــﺬﻠﻚ ﻠﻣــﺎ ﺗﻣﺘــﻊ ﺑــﻪ اﻠــﺬﻳﻦ ﻘــﺎﻤﻮا ﺑﺘﺳــﺟﻴﻞ اﻠﻨﻗــﻮش
واﻠﻨﺼــﻮص اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻤــﻦ اﻠﻛﻬﻨــﺔ واﻠﻛـﺘﺒــﺔ واﻠﻌﻟﻣ ــﺎء ﺑﺎﻠﺪﻘــﺔ واﻠﺘﺤ ــﺮي ﻠﻣــﺎ
ﻳﻨﻗﻟﻮﻧ ــﻪ وﻳﻌﺒـ ــﺮون ﻋﻨ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻠﻐـ ــﺘﻬﻢ ،وﻫ ــﻮ ﻤـ ــﺎ ﻻ ﻧﺟ ــﺪﻩ إﻻ ﻓ ــﻲ ﻘﻟﻴـ ــﻞ ﻤـ ــﻦ
اﻠﻣﺼــﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ٔ
واﻻﺛﺮﻳ ــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺤﻀ ــﺎرات ٔاﻻﺧ ــﺮى اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻨﺎوﻠــﺖ ﺗﻟ ــﻚ
اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ ﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺼﺮي وواﺠﺒﺎﺗﻪ :
ٔ
 - ١ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻧﻈــﺎم ﻘــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺎﺴــﺘﻣﺮار اﻠﺪوﻠــﺔ ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺎ
دون اﻧﻔﺼﺎل.
ٔ - ٢ان ﻳﻗﻮم ﻋﻟﻰ اﺴﺘﻣﺮار وﺣﺪة اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،وذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﻼل:
 ﻤﺮﻜﺰﻳﺔ اﻠﻌﺎﺻﻣﺔ.
 ﺻ ــﻬﺮ ﻘــﻮة ٔاﻤـ ـﺮاء اﻠﻣﻗﺎﻃﻌــﺎت وﺗﺳــﺨﻴﺮﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ إرادة اﻠﺪوﻠ ــﺔ
وﺴـﻴﺮ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ داﺧﻟﻴﺎ وﺧﺎرﺠﻴﺎ.
 - ٣إﻘﺎﻤﺔ اﻠﻌﺪاﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺐ وﻓﻲ اﻠﻨﻈﺎم اﻠﻛﻮﻧﻲ )اﻠﻣـﺎﻋﺖ(.
ﻠـ ــﺬﻠﻚ ﻧـ ــﺮى ٔان ﻤـ ــﻦ ٔاﻫـ ــﻢ اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺤﻛﻮﻤـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ "اﻠﻗﺼ ـ ــﺮ
ٔ
اﻠﻣﻟﻛـﻲ" :ﺣﻴـﺚ ان ﺑـﻼط اﻠﻔﺮﻋـﻮن ﻫـﻮ اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ ﺑﺟﻣﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ)  .(١٨وإن
ﻜـﺎن ذﻠـﻚ اﻠﺷــﻛﻞ اﻹداري ﻘــﺪ ﺗﻄــﻮر ﺠــﺪا ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ ،ﻏــﻼ
ٔاﻧـ ــﻪ ﻋـ ــﺎﻧﻰ ﻜـﺜﻴـ ـﺮا ﺣﺘ ــﻰ دﺧﻟـ ــﺖ ﻤﺼـ ــﺮ ﻋﺼـ ــﺮ اﻻﻧﺘﻗـ ــﺎل اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ،وﻧﺷـ ــﺒﺖ
اﻠﺼـ ـﺮاﻋﺎت ﻤـ ــﺮة ٔاﺧـ ــﺮى ﻋﻟـ ــﻰ ٔارض ﻤﺼـ ــﺮ ﺑـ ــﻴﻦ ٔاﻤـ ـﺮاء اﻹﻘﻄـ ــﺎع واﻠﻌﻨﺎﺻـ ــﺮ
اﻠﻣﻬﺟﻨ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ اﻋﺘﻟ ــﺖ ﺴ ـ ـُﺪة اﻠﺤﻛـ ــﻢ .وإذا ﻜـ ــﺎن اﻠﻔﺮﻋـ ــﻮن ﻫـ ــﻮ اﻠﻣﺳـ ــﺌﻮل
اﻠﺷــﺮﻋﻲ واﻠﺮﺴــﻣﻲ اﻠــﺬي ﻳﻌﺘﻟــﻲ اﻠﺟﻬــﺎز اﻠﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻠﻟﺪوﻠــﺔ ،ﻓــﻬﻮ رب وﺣــﺪة
اﻠﻗﻄــﺮﻳﻦ ،وﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺘــﺎﺠﻴﻦ ،وﻫــﻮ اﻠﻣﺳــﺌﻮل ﻋــﻦ إدارة ٔاﻻﻤــﻮر ﺑﻣ ــﺎ ﻓﻴــﻪ
ﺸــﻌﺒﻪ وﺑﻣــﺎ ﻳﺤﻗــﻖ اﻠﺼــﺎﻠﺢ اﻠﻌــﺎم .واﻠﻣﻟــﻚ ﻫــﻮ ﺣــﻮرس ﻤﻣﺜــﻞ اﻹ ﻠــﻪ ﻋﻟــﻰ
ٔاﻻرض ،وﻫـﻮ اﻠﻣﺳـﺌﻮل ﻋـﻦ ﻧﻈـﻢ ﻋﺒـﺎدة ٓاﻻ ﻠﻬـﺔ وﻩ اﻠﻗـﺎﺋﻢ ﻋﻟـﻰ ﺗﺷـﻴﻴﺪ ﺗﻟـﻚ
اﻠﻣﻌﺎﺑﺪ اﻠﻛﺒﻴﺮة اﻠﻌﻈﻴﻣﺔ) .(١٩
ٔ
وﺣﻴﻨﻣﺎ ﻧﺘﺘﺒﻊ ٔاﻠﻗﺎب اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﺴﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳﺔ واﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﻧـﺮاﻩ
ﻘﺪ اﺗﺨﺬ ﺠﻣﻴﻊ ٔاﻻ ﻠﻗﺎب اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺮق ﻋﻦ ٔاي ﻤﻟـﻚ ﺸـﺮﻋﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺴـﺒﻖ ﻤﻟــﻮك ﻫــﺬﻩ اﻻﺴـﺮة ،إﻻ ان اﻠﻮﺠﻬــﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻠـﺪى ﺣﻛــﺎم ﻫــﺬﻩ اﻻﺴــﺮة
ﻘــﺪ زاد ﻋﻣﻗﻬــﺎ وﺛﻗﻟﻬـﺎ ،إذ ٔاﻧﻬــﻢ اﻠﻣﻟــﻮك اﻠﻛﻬﻨــﺔ ٔاﺑﻨــﺎء اﻠﻛﻬﻨــﺔٔ ،اﺣﻔــﺎد ﻜﻬﻨــﺔ
اﻹ ﻠــﻪ ) ٓاﻤــﻮن  -رع( ﻓــﻲ ﻃﻴﺒــﺔ ،وﻜــﺎﻧﻮا ﻓــﻲ ﻧﺒﺎﺗــﺎ ﻳﺘﺨ ــﺬون ﻤــﻦ اﻠﺒﺮﻘــﻞ ﺠــﺒﻼ
ﻤﻗﺪﺴ ـ ًـﺎ ﻠﻬ ــﻢ ﻘ ــﺎم ﻋﻨ ــﺪ ﺴ ــﻔﺤﻪ ﻤﻌﺒ ــﺪ اﻹ ﻠ ــﻪ ٓاﻤ ــﻮن  -رع ،ﺑﻴﻨﻣ ــﺎ اﺗﺨ ــﺬوا ﻤ ــﻦ
"ﻧﺒﺎﺗ ـ ـ ــﺎ" ﻧﻗﻄ ـ ـ ــﺔ ﻻﻧﻄﻼﻘﻬ ـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺠﻬـ ـ ــﺎدﻫﻢ اﻠﻣﻗـ ـ ــﺪس ﺗﺟـ ـ ــﺎﻩ اﻠﺤ ـ ـ ــﺪود
) (٢٠
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ.
دور اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺼﺮي
ﻓﻲ إﻘﺎﻤﺔ اﻠﻌﺪاﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺐ وﻓﻲ اﻠﻨﻈﺎم اﻠﻛﻮﻧﻲ )اﻠﻣـﺎﻋﺖ(:
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻼﻤــﻦ ﻤﻔﻬ ــﻮم ﻳﻌﻛــﺲ اﻠﺷــﻌﻮر اﻠــﺪاﺧﻟﻲ ﺑﺎﻠﻄﻣﺎﻧﻴﻨــﺔ ،ﻓــﺈدراك اﻻﻓ ـﺮاد
ٔﻻن ﻫﻨ ــﺎك ﺴـ ــﻟﻄﺔ ٔاﻋﻟ ــﻰ ٔواﻘـ ــﻮى ﺗﺳ ــﺘﻄﻴﻊ ٔان ﺗﺤ ــﺎﻓﻆ ﻋﻟـ ــﻰ ٔارواﺣﻬـ ــﻢ
ٔواﻤــﻮاﻠﻬﻢ ،وﺗ ــﺮدع ٔاﻋ ــﺪاء اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ وﺗﻗ ــﺘﺺ ﻤ ــﻨﻬﻢ ،ﻓﻬ ــﺬا ﻳ ــﻮﻓﺮ ﻠﻬ ــﻢ
اﻠﺳ ــﻛﻴﻨﺔ وﻳﻀ ــﻣﻦ ﻠﻬ ــﻢ ٔاﻻﻤ ــﺎنٔ .اﻤـ ــﺎ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻣﻀ ــﻄﺮب ٔاﻤﻨ ــﻪ ﻓﻬ ــﻮ
اﻠـﺬي ﻳﺨﻔـﺖ ﺻــﻮت اﻠﻗـﺎﻧﻮن ﻓﻴــﻪ ،وﻳﻬﺘـﺰ ﻓﻴـﻪ اﻠﻨﻈــﺎم وﺗﻀـﻌﻒ ﺴــﻟﻄﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﺪوﻠﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺳﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻮﻓﺮ اﻠﺤﻣﺎﻳﺔ وﻻ ان ﺗﻔﺮض اﻠﺳﻼم) .(٢١
وﻻ ﺸــﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬﻩ اﻠﺼــﻮرة ﻫــﻲ ﺗﻟﺨــﻴﺺ ﺠﻴــﺪ ﻠﺤــﺎل اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ
ﺣﻴﻨﻣـﺎ ﺗﺘﺰﻋـﺰع ﻓﻴﻬـﺎ ﺻـﻮرة اﻠﻔﺮﻋــﻮن اﻠﻣﺼـﺮي ،اﻠﻗـﺎﺋﻢ ﺑﺈرﺴـﺎء ﻘﻮاﻋـﺪ ٔاﻻﻤــﻦ
ﻠﻟ ــﺒﻼد ،وﻠ ــﻢ ﺗﺘﺨﻟ ــﻒ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺳـ ــﻨﺔ اﻠﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ ﻓ ــﻲ دوﻠ ــﺔ ﻤﺼ ــﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ،
ﻓﻛﻟﻣ ــﺎ دﺧﻟـ ــﺖ اﻠ ــﺒﻼد ﻓـ ــﻲ ﻤﻨﺤﻨ ــﻰ اﻠﻼﻤﺮﻜﺰﻳ ــﺔ اﻠﺤﻛﻮﻤﻴ ــﺔ وﻓﻗـ ــﺪ اﻠﻔﺮﻋـ ــﻮن

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺛﺎﻧﻴــﺎ:اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺒﺸــﺮي ﻟﻠﺸــﻌﻮب اﻟﺘــﻲ ﺳــﻜﻨﺖ
ﺟﻨﻮب ﺣﺪود اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ٔاﻘﺎﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ٔاﻻراﺿ ــﻲ إﻠ ــﻰ اﻠﺟﻨ ــﻮب ﻤــﻦ ﻤﺼ ــﺮ ﺸـ ــﻌﻮب وﻘﺒﺎﺋ ــﻞ ﻧﻴﻟﻴ ــﺔ
ﺻ ــﺤﺮاوﻳﺔ ،اﺴـ ــﺘﻮﻃﻨﺖ ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ واﺴـ ــﻌﺔ ﺗﻣﺘـ ــﺪ ﺠﻐﺮاﻓﻴـ ــﺎ إﻠـ ــﻰ اﻠﻐـ ــﺮب ﻋﺒـ ــﺮ
اﻠﺳ ــﺎﺣﻞ اﻠﻌﺷ ــﺒﻲ ﺣﺘ ــﻰ ﺑﺤﻴ ــﺮة ﺗـ ــﺷﺎد .وﻘ ــﺪ ﺧ ــﺮج ﻤ ــﻦ اﻠﻛﻮﺸ ــﻴﻴﻦ ٔاﻘ ــﻮام
ﺗﺳﻣﻰ اﻠﺷﻌﻮب اﻠﺘﺷﺎدﻳﺔ  Chadicوﻫﻲ ﻘﺒﺎﺋـﻞ ﺴـﻛﻨﺖ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ اﻠﻣﻣﺘـﺪة
ﻤــﻦ ﺑﺤﻴ ــﺮة ﺗﺷ ــﺎد ﺣﺘ ــﻰ وﺴــﻂ اﻠﻨﻴﺟ ــﺮ  ،وﻜﺎﻧــﺖ ﻘــﺪ اﻧﻔﺼ ــﻟﺖ ﻋــﻦ ٔاﺻ ــﻟﻬﺎ
اﻠﻛﻮﺸــﻲ ﻤﻨــﺬ زﻤــﻦ ﻃﻮﻳــﻞ واﻜـﺘﺳــﺒﺖ ﻜــﺬﻠﻚ ﺴــﻣﺎت ﻤﺳــﺘﻗﻟﺔ ﻤــﻦ ﺧــﻼل
اﻧﺘﻣﺎﺋﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻠﻣﺟﻣﻮﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻠﻨﺎﻃﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻠﻟﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻠﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻴﺔ
ٔ .Hamitic Language Groupاﻤــﺎ اﻠﺰﻧــﻮج ﻓﻗ ــﺪ ﻋﺎﺸــﻮا إﻠــﻰ اﻠﺟﻨــﻮب
) (١٦
اﻠﻐﺮﺑﻲ ﻤﻦ ﻤﻮاﻃﻦ اﻠﺷﻌﻮب اﻠﺘﺷﺎدﻳﺔ.
ٔ
واﻻﻤﺮ ﻜﺎن ﺑﺎﻠﻨﺳـﺒﺔ ﻠﻟﺤـﺮاك اﻠـﺪوﻠﻲ ﻠﺤﻀـﺎرات اﻠﺒﺤـﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴـﻂ اﺗﺳـﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺼــﻮر ﺑﺤﺮﻜــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ واﻧﻗــﻼب ﺧــﻼل ﻓﺘ ــﺮة ﻧﻬﺎﻳــﺎت اﻠﻗ ــﺮون ﻘﺒ ــﻞ
ﻤـﻴﻼد اﻠﺳـﻴﺪ اﻠﻣﺳـﻴﺢ وﺣﺘـﻰ اﻠﻗـﺮن اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﻘﺒـﻞ اﻠﻣـﻴﻼد ،وﻜـﺎن ٔان ﺗﻛﻮﻧـﺖ
ﺻـﻮرة ﻤﺘﺟﺰﺋــﺔ ﻠﻟﺤﻀـﺎرات اﻹﻘﻟﻴﻣﻴــﺔ  regionalواﻠﻌﺮﻘﻴـﺔ ﻓــﻲ ذﻠـﻚ اﻠﺤــﻴﻦ.
وﻘ ــﺪ ﺴـ ــﺎﻫﻢ اﻠﺘﻀﻌﻀ ــﻊ واﻻﻧﻬﻴـ ــﺎر اﻠﺘـ ــﺪرﻳﺟﻲ اﻠ ــﺬي ٔاﺻ ــﺎب إﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳ ــﺎت
وإﻤﺎرات ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ وﻤﺎ ﺗﻟﻲ ذﻠﻚ ﻤﻦ ﺗﻗﻄﻊ ٔاوﺻﺎل ﻫـﺬا اﻠﻨﻈـﺎم اﻠﻌـﺎﻠﻣﻲ
ٔان ﻧــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﺻــﻌﻮد ٔاﻘــﻮام وﺸــﻌﻮب ﻤﻴﺰﺗﻬــﺎ اﻠﻣﻼﻤــﺢ اﻹﻘﻟﻴﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ
) (١٧
ودوﻠﻬﺎ اﻠﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺮح ٔاﻻﺣﺪاث اﻠﻌﺎﻠﻣﻲ.
ﻧﺳ ــﺘﺨﻟﺺ ﻤﻣ ــﺎ ﺴـ ــﺒﻖ وﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻤﺮورﻧ ــﺎ ﺑﺘﻟ ــﻚ اﻠﺮؤﻳ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ ٔاﻧﻨ ــﺎ
ﻧﺳــﺘﻄﻴﻊ ٓاﻻن ﺗﻣﻴﻴــﺰ وإدراك اﻠﻔ ــﻮارق اﻠﻣﻣﻴ ــﺰة ﻠﻟﻌﻨﺼ ــﺮ اﻠﺒﺷ ــﺮي ﻠﻟﺷ ــﻌﺐ
اﻠﻣﺼــﺮي ﻠــﻴﺲ ﻓﻗــﻂ ﻓــﻲ رؤﻳﺘــﻪ ﻠﺬاﺗــﻪ ﺑــﻴﻦ اﻠﺷــﻌﻮب ﺑــﻞ ٔاﻳﻀــﺎ ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ

اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﻣﻮﺿـ ــﻮﻋﻲ ﻠﻟﻗﻀـ ــﻴﺔ  ،ﻓﻗ ــﺪ اﺧﺘﻟ ــﻒ ﻫـ ــﺬا اﻠﺷ ــﻌﺐ ﻓـ ــﻲ ﻤﻛﻮﻧﺎﺗ ــﻪ
اﻠﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻋﺪﻳــﺪة ٔاﻫﻣﻬ ــﺎ اﻠﻟﻐــﺔ واﻠﺪﻳﺎﻧ ــﺔ واﻠﻌ ــﺎدات
واﻠﺘﻗﺎﻠﻴــﺪ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺑــﺎﻘﻲ اﻠﺷ ــﻌﻮب ﻓــﻲ اﻠﺒﻗ ــﺎع اﻠﺟﻨﻮﺑﻴــﺔ اﻠﻣﻣﺘ ــﺪة
ﻋﻟــﻰ ﺿــﻔﺎف اﻠﻨﻴــﻞ وﺣﺘــﻰ اﻠﺼــﺤﺮاء اﻹﻓﺮﻳﻗﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﺴﻴﺘﻀــﺢ ﻠﻨــﺎ ﻓﻴﻣــﺎ
ﺑﻌـﺪ ﻤـﻦ ﺗﻣﻴﻴـﺰ ٔاﻻﺴــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳـﺔ واﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ٔاﺻـﻮﻠﻬﺎ اﻠﻌﺮﻘﻴـﺔ وﺗﻗﺎﻠﻴــﺪﻫﺎ
وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ وﺛﻗﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻠﺷﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﻬﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﺴﺒﻖ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٩

دراﺳﺎت

اﻷﺳﺮة اﻟﺨﺎﻣـﺴﺔ واﻟﻌﺸـﺮون
وأﺻﻮل ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻛﻮش
)(١اﺧـــﺘﻼط اﻟﻤﺼـــﺮﻳﻴﻦ ﺑـــﺒﻼد اﻟﺠﻨـــﻮب وﺗﺒـــﺎدل
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻧ ــﻮﺠﺰ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻨﺷ ــﺎﻃﺎت ﻓ ــﻲ ﻋﺮﺿـ ــﻬﺎ ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺪة ﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ﺣﻴـ ــﺚ
ﻧﺳﺘﻌﺮض ﺗﻟﻚ اﻠﻌﻼﻘﺎت واﻠﻨﺷـﺎﻃﺎت ﻤﻨـﺬ اﻠﻌﺼـﻮر ٔاﻻوﻠـﻰ ﻠﺘﻟـﻚ اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ
اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ وﻤﺼﺮ .ﻓﺘﺮﺠﻊ ٔاﻘﺪم اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﺑـﺒﻼد ﻜـﻮش وواوات إﻠـﻰ
اﻠﻌﺼـ ــﺮ اﻠﺤﺟـ ــﺮي اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﺗـ ــﻢ اﻠﻌﺜ ــﻮر ﻋﻟـ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻤـ ــﻦ اﻠﻨﻗـ ــﻮش
اﻠﺼـ ــﺨﺮﻳﺔ ﻫﻨـ ــﺎك ،وﻧـ ــﺮى ٔان اﻠﺘﻨـ ــﺎﻇﺮ ﺑـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﻴﻦ ﻤﻈـ ــﺎﻫﺮ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﺤﻀـ ــﺎرة
واﺿﺤﺎ ﺑﻴﻦ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﺨﺮﻃﻮم واﻠﻔﻴﻮم ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ٔاﻘﺪم ﺣﻀﺎرات ﻤﺼـﺮ ﻓـﻲ
اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺟﺮي اﻠﺤﺪﻳﺚ) .(٢٤
اﻠﺘﺟﺎرة وﻃﺮق اﻠﻣﻮاﺻﻼت:
إن ﻜﺎﻧـ ــﺖ اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺎت اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔ اﻠﻣﺘﻣﺜﻟـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻃﺮﻳـ ــﻖ اﻠﻗﻮاﻓ ـ ــﻞ إﻠـ ــﻰ
اﻠﺳﻮدان ﻤﻦ ﻤﺼـﺮ ﺗﻌـﻮد إﻠـﻰ زﻤـﻦ ٔاﺑﻌـﺪ ﺑﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ ﻋﺼـﺮ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـﺔ،
ٔ
ٔ
إﻻ ان ﺑـﺰوغ ﻧﺒﺎﺗـﺎ ﺣﺎﺿـﺮة وﻋﺎﺻـﻣﺔ اﻠﻛﻮﺸــﻴﻴﻦ – ﻳﻌـﻮد إﻠـﻰ ﻋﺼـﻮر ﻤﺘــﺎﺧﺮة
ﻋﻦ ذﻠﻚ ﺑﻛـﺜﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻣﺖ ﻧﺳـﺒﺘﻬﺎ إﻠـﻰ اﻠﻔﺮﻋـﻮن ﺗﺤـﺘﻣﺲ اﻠﺜﺎﻠـﺚ ،ﻜﻣـﺎ
ﺗـﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ اﻠﺤــﺪ اﻠﺟﻨــﻮﺑﻲ ﻠﻮﻻﻳــﺔ ﻧﺎﺋــﺐ اﻠﻣﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻜــﻮش ،ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ﺗــﻮت
ﻋــﻨﺦ ٓاﻤ ــﻮن وذﻠ ــﻚ ٔﻻﻫﻣﻴﺘﻬ ــﺎ اﻻﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻜ ــﺬﻠﻚ .ﺛ ــﻢ ذﻜﺮﺗﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ
ﺑﻌﺾ ﻤﺼﺎدر اﻠﺮﻋﺎﻤﺳﺔ ﺣﻴﺚ اﺸﺘﻬﺮت ﺑﺎﺴﻢ ﻧﺒﺘﺎ ٔاو ﻧﺒﺎﺗﺎ) .(٢٥
وﻇﻴﻔﺔ "ﺣﺎﻜﻢ اﻠﺟﻨﻮب":
وﻘـ ــﺪ ﺗﻌﻟـ ــﻖ ﺑﻬـ ــﺬا اﻠﻟﻗـ ــﺐ ﻋـ ــﺪد ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﻬـ ــﺎم اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻠﻌﺳ ـ ــﻛﺮﻳﺔ
واﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ  ،وﻘــﺪ ﻇﻬ ــﺮ ﻫــﺬا اﻠﻟﻗــﺐ ﻓــﻲ ٔاواﺧــﺮ ﻋﺼــﺮ ٔاﻻﺴــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ،
وﻜﺎﻧﺖ ﻠﻪ ﻋﻼﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ "ﻧﺎﺋﺐ اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻲ ﻜﻮش" واﻠﺬي ﻤﻦ ﻤﻬﺎﻤﻪ :
ا – ﺣﺮاﺴﺔ اﻠﺒﺎب اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ.
ب – اﻠﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻠﻗﺎدﻤﺔ ﻤﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﺟﻬﺎت اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ.
ج – ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻠﺘﺒـﺎدل اﻠﺘﺟـﺎري ﺑــﻴﻦ ﺣﺎﺻـﻼت اﻠﻗـﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻗﻴـﺔ وﺣﺎﺻــﻼت
ﻤﺼــﺮ ،ﺣﻴــﺚ ﻜﺎﻧــﺖ ﻧﺒﺎﺗــﺎ ﺗﻗــﻊ ﻋﻟــﻰ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﻗﻮاﻓــﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻤﺼ ــﺮ
واﻠﺳﻮدان.
د – اﻠﺘﻣﻬﻴـﺪ ﻠﻮﺴـﺎﺋﻞ اﻠﻣﻮاﺻـﻼت ﻠﺒﻌﺜـﺎت اﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ واﻠﺘﺟـﺎرة اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﻤــﺎ
وراء اﻠﺷﻼل ٔاﻻول.
ﻫـ  -ﻜﺬﻠﻚ اﻹﺸﺮاف ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻌﺎدن واﻠﺘﻌﺪﻳﻦ.
وﻘــﺪ ٔاﻘــﺎم ﺣــﺎﻜﻢ اﻠﺟﻨــﻮب ﻓــﻲ " ٔاﺴــﻮان "  -وﻫــﻲ ﺗﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ
"اﻠﺳﻮق"  -وﺗﺳﻣﻴﺘﻬﺎ  t3 styﻳﻌﻛﺲ ﻠﻨﺎ ﻋﻣـﻖ اﻠﻌﻼﻘـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺑـﻼد اﻠﺟﻨـﻮب
وﺑﻴﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻣﺜﻞ اﻠﺤﺪ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻠﻟﺪوﻠﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ) .(٢٦

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺴـﻟﻄﺎﺗﻪ اﻠﻔﻌﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻛــﻢ زﻤــﺎم ٔاﻻﻤــﻮر ،وﻏﺎﻠﺒـﺎ ﻤــﺎ ﻘﻔــﺰ ٔاﻤ ـﺮاء ٔاﻻﻘــﺎﻠﻴﻢ إﻠــﻰ
ﻤﻗﺎﻋﺪ اﻠﺳﻟﻄﺔ ﻓﻲ ٔاﻘـﺎﻠﻴﻣﻬﻢ ﻓﺎﻧﻔﺼـﻟﻮا إﻤـﺎ ﻠﻴﺘﻮﺣـﺪوا ﻓـﻲ ﺠﻣﺎﻋـﺎت ٔاو ﻜـﺎﻧﻮا
ﻓ ـﺮادى ،ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻧــﺪرك ﺗﻣﺎﻤــﺎ ٔاﻧﻨــﺎ ﺑــﺈزاء ﺣﺎﻠــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻔﻮﺿــﻰ ٔواﻧﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼ ــﺮ
اﻧﺘﻗ ــﺎل ٔاو اﺿ ــﻣﺤﻼل  ،واﺴــﺘﺪﻠﻟﻨﺎ ﺑ ــﺬﻠﻚ ﻜﻣ ــﺎ اﺴــﺘﺪل اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ اﻠﻣﺼ ــﺮي
اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻓـﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻌﺼـﻮر ﻋﻟـﻰ ٔاﻧﻨــﺎ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻧﺘﺷــﺮت ﻓﻴـﻪ اﻠﻔﻮﺿـﻰ واﺧﺘــﻞ
ﻤﻴﺰان اﻠﻌﺪاﻠﺔ ﺣﻴﺚ اﺿﻄﺮﺑﺖ اﻠـ "ﻤـﺎﻋﺖ".
وﺑﻨﺎء ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ٔاﺴﺳﻨﺎﻩ ﻳﻛﻮن ٔاﻻﻤﻦ ﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﻜﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻠﺟﻬﺎز
اﻠﺤﻛﻮﻤﻲ اﻠﻗﺎﺋﻢ وﺑﺷﺨﺼﻴﺔ اﻠﻔﺮﻋﻮن اﻠﺤﺎﻜﻢ ،وﺑﻗﺪرة ﻜﻞ ﻤﻨﻬﻣﺎ ﻋﻟﻰ
اﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﻠﺤﻣﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻠﺪوﻠﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ٔاﻻﻤﺎن ٔ
ﻠﻼﻓﺮاد .ﺑﻞ إن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا
اﻠﻣﻨﻈﻮر وﺑﻌﺪ ٔان اﻧﻔﺘﺤﺖ اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﺗﺳﻌﺖ
ٔ
ﻓﻛﺮة "ﻤـﺎﻋﺖ" ﻠﺘﺘﻮازى ﻤﻊ ﻫﺬا اﻻﺗﺳﺎع ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻠﻨﻈﺎم
اﻠﺨـﻟﻗﻲ ﻠﻟﻌﺎﻠﻢ ،واﻧﺪﻤﺞ ﻫﺬا اﻠﻨﻈﺎم ﻤﻊ ﺣﻛﻮﻤﺔ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺘﻰ ٔاﺻﺒﺤﺎ
ﻳﺪﻻن ﻋﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ ،وﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻠﻔﺮﻋﻮن ٔان اﻠـ "ﻤـﺎﻋﺖ" ﻫﻲ اﻠﺷﻲء
اﻠﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻠﻔﺮﻋﻮن ﺸﺨﺼﺎ ﻳﺷﺪ ﻤﻦ ٔازرﻩ ٔاﻤﺎم اﻠﻔﻮﺿﻰ واﻠﻈﻟﻢ
واﻠﺨﺪاع .وﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ،ﻓﺈن ﻤﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻠﻮاﺴﻊ ﻫﻲ ﻤﻈﻬﺮ اﻠﻌﺎﻠﻢ
اﻠﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮاﺴﻄﺔ ٓاﻻ ﻠﻬﺔ ،وﻫﻲ اﺣﺘﺮام اﻠﻨﻈﺎم اﻠﺬي وﺿﻌﺘﻪ ٓاﻻ ﻠﻬﺔٔ ،وان
ﻤﻦ ﻳﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻠﻨﻈﺎم اﻠﻌﺎﻠﻣﻲ ﻫﻮ راﻋﻲ اﻠﺒﺷﺮ ٔاﺠﻣﻌﻴﻦ ﻋﻟﻰ ٔاﻻرض اﻠـ "
ﻓــﺮﻋـﻮن") .(٢٢
ٔ
وإﻧﻣـﺎ ﺠــﺎء ﻤﻟــﻮك اﻻﺴـﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ﻤـﻦ اﻠﺟﻨــﻮب ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ
ﻜﻬ ــﺬا ﻤﻌﺘﺒ ــﺮﻳﻦ ٔاﻧﻔﺳ ــﻬﻢ ﻤﻗﻴﻣـ ــﻲ اﻠـ ـ ـ "ﻤﺎﻋـ ــﺖ " اﻠﻣﻔﻗ ــﻮدة  ،وﻧـ ــﺮى ذﻠـ ــﻚ
ﻤﻨﻌﻛﺳـﺎ ﻓـﻲ ﻠﻐــﺔ ﺧﻄـﺎب اﻠﻣﻟــﻚ ﺑﻴﻌﻨﺨـﻲ ﻓﻴﻣــﺎ دوﻧـﻪ ﻋﻟــﻰ ﻠﻮﺣﺘـﻪ ﺑﺎﻠﻛﺮﻧــﻚ
 ،ﻜﻣــﺎ ٔاﻧﻬــﻢ ﺗﻄﻟﻌــﻮا ﻜﻣــﺎ ﺴــﻨﺮى ﻓﻴﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ إﻠــﻰ اﻠﻗﻴــﺎم ﺑﻌــﺪة ﻧﺷ ــﺎﻃﺎت ﻓــﻲ
ﺴــﺒﻴﻞ إﻋ ــﺎدة إﺣﻴ ــﺎء اﻠــﺒﻼد ﻤــﻦ ﻤﻮاﺗﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إﻋ ــﺎدة ﺑﻌــﺚ اﻠﻣﺎﺿ ــﻲ
اﻠﺘﻟﻴـ ــﺪ اﻠـ ــﺬي ٔاﻧﺟﺰﺗـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻋﺼـ ــﻮر رﻘﻴﻬـ ــﺎ وﻧﻬﻀـ ــﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻋﺼـ ــﺮ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ
اﻠﻗﺪﻳﻣـ ــﺔ .ﺑـ ــﻞ إن اﻠﻣﻟـ ــﻚ ﻤـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ ٔاﻻﺴـ ــﺮة ﻜـ ــﺎن ﻳﺘﺨ ــﺬ ﻠﻨﻔﺳـ ــﻪ ٔاﻻ ﻠﻗـ ــﺎب
اﻠﺨﻣﺳــﺔ اﻠﻣﻟﻛﻴــﺔ ﻠﻟﻔﺮﻋــﻮن اﻠﻣﺼ ــﺮي وﻻ ﺸــﻚ ٔاﻧﻬــﻢ ﻜــﺎﻧﻮا ٔاﻻﺠــﺪر ﺑﻣﻌﺮﻓــﺔ
ﺑﺮوﺗﻮﻜ ــﻮل ٓ
واﻻداب اﻠﺷ ــﺮﻋﻴﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻓ ــﻲ ٔاﺴ ــﻟﻮب ﺗ ــﻮﻠﻲ اﻠﺤﻛ ــﻢ ﻠﻟـ ــﺒﻼد
ٔ
ٓ
ٔ
ﺧﺎﺻـﺔ ٔواﻧﻬــﻢ ٔاﺣﻔــﺎد واﺑﻨــﺎء ﻜﻬﻨــﺔ اﻤــﻮن واﻠــﺬﻳﻦ ﻜــﺎﻧﻮا ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﺘــﺎﺧﺮ
ٔ
ٔ
ﻫﻢ اﻠﻗﺎﺋﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎﻠﻴﻒ ﺗﻟﻚ اﻻﺴﻣﺎء اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ وإﻋﺪاد اﻠﻔﺮﻋﻮن ﻠﻬﺎ ) . (٢٣
ٔاﻤــﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳــﺒﺔ ﻹﻘﺎﻤــﺔ ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻠﻟــﺒﻼد اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻧــﺮى ﻓﻴــﻪ ٔان "ﻧﺒﺎﺗــﺎ " ﻠــﻢ
ﺗﻛــﻦ إﻻ ﻧﻗﻄــﺔ اﻧﻄــﻼق ﻤﻟــﻮك ﻫــﺬﻩ ٔاﻻﺴ ــﺮة ،ﺣﻴــﺚ ﺸــﺎع ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻮﻘــﺖ
اﻠﺤ ــﺮوب ٔاﻻﻫﻟﻴــﺔ وﺗﺼــﺪي ﻤﻟــﻮك ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺮاﺑﻌــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ ﺗﺤــﺖ ﻘﻴ ــﺎدة
"ﺗـﺎف ﻧﺨـﺖ " ﻠﻴﻣﻨـﻊ ﻤـﻦ ﺗﻗـﺪم ﻤﻟــﻮك ﻫـﺬﻩ ٔاﻻﺴـﺮة .وﻧـﺮى ٔان ﺑﻴﻌﻨﺨـﻲ ﻜــﺎن
ﺻــﺮﻳﺤﺎ ﻓــﻲ إﻇﻬــﺎر ﻧﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺟﺪﻳــﺪ ﻤﺤــﻞ اﻠﻌﺎﺻــﻣﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻣــﺎ اﺗﺟــﻪ
إﻠـﻰ ﻤﻨــﻒ ﻋﺎﺻــﻣﺔ اﻠــﺒﻼد ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ،ﻠﻛــﻲ ﻳﺳــﻴﻄﺮ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ،ورﺑﻣــﺎ
ﻠﻴﻌﻟﻨﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ  -ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﻳﺳـ ــﺘﺘﺐ ﻠ ــﻪ ٔاﻻﻤ ــﺮ ﺑﻌـ ــﺾ اﻠﺷ ــﻲء – ﻋﺎﺻـ ــﻣﺔ
ﻠﻟﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ .وإن ﻠ ــﻢ ﻳﻛــﻦ ٔاﻻﻤ ــﺮ ﻜــﺬﻠﻚ ،ﻓ ــﻌﻟﻰ ٔاﻻﻘ ــﻞ ﻜــﺎن ﻤﻟ ــﻮك
ٔاﻻﺴــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ ﻳﺨﻄﻄــﻮن ﻻﺗﺨــﺎذ ﻃﻴﺒــﺔ ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻠﻬــﻢ وﻳــﺪل
ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ اﺗﺼﺎﻠﻬﻢ اﻠﻣﺒﺎﺸﺮ ﺑﺤﺎﻜﻢ ﻃﻴﺒﺔ "ﻤﻮﻧﺘﻮﻤﺤﺎت" .وﻠﻛـﻦ ﻜـﻞ ذﻠـﻚ
ﻠــﻢ ﻳﻛ ــﻦ ﻠﻴﺘﺤﻗــﻖ إﻻ ﺑﻌ ــﺪ ٔان ﻳ ــﺘﻢ اﺴــﺘﻗﺮار اﻠﻮﺿ ــﻊ ﻓــﻲ اﻠ ــﺒﻼد ٔوان ﻳﺜﺒ ــﺖ
زﻤﺎم اﻠﺤﻛﻢ ﻓﻲ ٔاﻳﺪﻳﻬﻢ واﻠﺬي ﻠﻢ ﻳﻣﻬﻟﻪ اﻠﻗﺪر ٔان ﻳﻛـﺘﻣﻞ.
ﺧﻼﺻـﺔ اﻠﻗـﻮل؛ ٔان ﻤﻟــﻮك ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﻘــﺪ ٔاﺛﺒﺘـﻮا ﻤﻣــﺎ
ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ ﻤﻦ اﻧﺘﻬﺎﺠﻬﻢ ﻠﻟﺳﻴﺎﺴﺎت اﻠﻌﺎﻤـﺔ ٔاﺛﻨـﺎء ﺗﻨﺎﻓﺳـﻬﻢ ﻋﻟـﻰ ﻋـﺮش اﻠـﺒﻼد
اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ،واﻠﺒﺮوﺗﻮﻜــﻮل اﻠﺨــﺎص ﺑﻣــﻦ ﻳﺘﻄﻟــﻊ إﻠــﻰ ﺣﻛــﻢ اﻠــﺒﻼد اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ
اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻓﺮﻋﻮﻧــﺎ ﻠﻟــﺒﻼد ٔاﻧﻬــﻢ ﻜﺎﻧــﺖ ﻠــﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔــﺲ اﻠــﺪواﻓﻊ اﻠﺘــﻲ
ٔ
ﻳﻣﻟﻛﻬــﺎ ﻜــﻞ َﻤ ــﻦ ﻳــﺮى ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ٔاﻧــﻪ اﻠﻔﺮﻋــﻮن اﻠﺷ ــﺮﻋﻲ ﻠﻟــﺒﻼدٔ ،واﻧــﻪ ﻳﺎﺧــﺬ

ﻋﻟـﻰ ﻜﺎﻫﻟــﻪ اﻠﻗﻴــﺎم ﺑﻌــﺪد ﻤــﻦ اﻠﻮاﺠﺒــﺎت ٔاﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﻻ ﻳﺘﺳــﻨﻰ ٔﻻﺣــﺪ ﻤــﺎ
وﻫﻮ ﻳﻄﻣﺢ إﻠﻰ اﻋﺘﻼء اﻠﻌﺮش ٔان ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻤﻦ اﻠﻗﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ :
ٔ
 - ١ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻧﻈــﺎم ﻘ ــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺎﺴــﺘﻣﺮار اﻠﺪوﻠــﺔ ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺎ
دون اﻧﻔﺼﺎل.
ٔ - ٢ان ﻳﻗﻮم ﻋﻟﻰ اﺴﺘﻣﺮار وﺣﺪة اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،وذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﻼل:
 ﻤﺮﻜﺰﻳﺔ اﻠﻌﺎﺻﻣﺔ.
 ﺻـ ــﻬﺮ ﻘ ــﻮة ٔاﻤـ ـﺮاء اﻠﻣﻗﺎﻃﻌ ــﺎت وﺗﺳ ــﺨﻴﺮﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻔﻴ ــﺬ إرادة اﻠﺪوﻠ ــﺔ
وﺴـﻴﺮ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ داﺧﻟﻴﺎ وﺧﺎرﺠﻴﺎ.
 - ٣إﻘﺎﻤﺔ اﻠﻌﺪاﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺐ وﻓﻲ اﻠﻨﻈﺎم اﻠﻛﻮﻧﻲ )اﻠﻣـﺎﻋﺖ(.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٠

دراﺳﺎت

اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ واﻠﺤﺮﺑﻴﺔ:
دﺧــﻞ اﻠﻨﻮﺑﻴــﻮن إﻠ ــﻰ اﻠﺟــﻴﺶ اﻠﻣﺼ ــﺮي واﻤﺘ ــﺪت ﻧﺷــﺎﻃﺘﻬﻢ ﻓﻴــﻪ ﻤﻨ ــﺬ
ٔاواﺋـﻞ اﻠﻌﺼـﻮر اﻠﻣﻟﻛﻴـﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ  .ﻓﻔـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ اﺸـﺘﻬﺮت ﺑــﻼ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺑﺎﺴــﻢ " " t3 stywاي :ارض اﻻﻘــﻮاس)  (٢٧وﻫــﻲ ﻜﻨﺎﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻤﻬــﺎرة
اﻠﻨـﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨﺪاﻤﻬﻢ ٔاﻻﻘـﻮاس اﻠﺤﺮﺑﻴــﺔ واﻠﻨﺷـﺎب ﻓـﻲ اﻠﺤـﺮوب .ﻜــﺬﻠﻚ
ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻠﻣﻟـﻚ ﺗﻴﺘـﻲ وﺑﻴﺒـﻲ ٔاﻻول وﻤﺮﻧـﺮع ﻓـﻲ ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﺳﺎدﺴـﺔ ،ﻧــﺮى ٔان
" ٔاوﻧـﻲ" ﺣـﺎﻜﻢ اﻠﺟﻨـﻮب ﻘـﺪ اﺴـﺘﻌﺎن ﻓــﻲ ﺗﺟﻬﻴـﺰﻩ ﻠﺟـﻴﺶ ﻤﺼـﺮ ﻤﺼـﺮي ﻳﻗــﻮم
ﺑﻣﺤﺎرﺑـﺔ ٓاﻻﺴـﻴﻮﻳﻴﻦ اﻠﻗــﺎدﻤﻴﻦ ﻤـﻦ اﻠﺷـﺮق ،ﺑﺎﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤـﻦ اﻠﺟﻨـﻮد اﻠﻨــﻮﺑﻴﻴﻦ
اﻠــﺬﻳﻦ ٔاﺗــﻰ ﺑﻬــﻢ ﻤــﻦ ﻋــﺪد ﻤــﻦ اﻠﻣــﺪن اﻠﻨﻮﺑﻴــﺔٔ :ارﺛــﺖ /اﻠﺒﺟــﺎٔ /اﻳــﺎم /واوات.
ٔاﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ اﻻﻧﺘﻗــﺎل ٔاﻻول ﻓﻨــﺮى ﻓــﻲ ﻤﻗﺒ ــﺮة ٔاﻤﻴــﺮ ٔاﺴــﻴﻮط ﻤــﺎ ﻳ ــﺪل ﻋﻟــﻰ
اﺴ ــﺘﻌﻣﺎل اﻠﺮﻤ ــﺎة اﻠﻨ ــﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﺤ ــﺮوب اﻠﺘ ــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺴ ــﺎﺋﺪة ﺑ ــﻴﻦ ﺣﻛـ ــﺎم
ٔاﻻﻘـ ــﺎﻠﻴﻢ اﻠﻣﺼ ـ ــﺮﻳﻴﻦ ﻓـ ــﻲ ذﻠ ـ ــﻚ اﻠﻌﺼ ـ ــﺮ .وﻘـ ــﺪ اﺴ ـ ــﺘﻣﺮت ﺗﻟ ـ ــﻚ ٔاﻻﻫﻣﻴ ـ ــﺔ
اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻠﻗﻮى اﻠﺒﺷـﺮﻳﺔ ﻠﻟﻣﺤـﺎرﺑﻴﻦ اﻠﻨـﻮﺑﻴﻴﻦ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ
إﻃـ ـ ــﺎر اﻫﺘﻣ ـ ــﺎم اﻠﻣﻟـ ـ ــﻚ اﻠﻣﺼـ ـ ــﺮي اﻠﻗ ـ ــﺪﻳﻢ ﺣﺘـ ـ ــﻰ ٔاواﺧ ـ ــﺮ ﻋﻬـ ـ ــﻮد اﻠﺪوﻠ ـ ــﺔ
) (٢٨
اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ.
) (٢اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻨﻮﺑﺔ:
ﺸـ ــﻴﺪت ﺑﻛـ ــﻞ ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ ﻧﻮﺑﻴـ ــﺔ ﻤﻌﺒـ ــﺪا ﻤﺼـ ــﺮﻳﺎ ﻋﻈﻴﻣ ـ ــﺎ ،وﻋﺒـ ــﺪت ﺑﻬـ ــﺎ
اﻠﻣﻌﺒــﻮدات ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ رﻤﺳــﻴﺲ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ،ﻜﻣــﺎ اﺗﺼــﻟﺖ ﺑــﻼد اﻠﻨﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻠﻛﺮﻧــﻚ
ﻤﺒﺎﺸــﺮة ﺣﻴــﺚ ﻜــﺎن رﺋــﻴﺲ ﻜﻬﻨــﺔ ٓاﻤــﻮن  -رع ﺣﺎﻜﻣــﺎ ﻤﺒﺎﺸ ـﺮا ﻠﻟﻨﻮﺑــﺔ .ﻜﻣــﺎ ٔاﻧــﻪ
ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋﺼـﺮ ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﻮاﺣـﺪ واﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﺸـﻐﻞ ﻜﻬﻨـﺔ ٓاﻤـﻮن ﺑﻄﻴﺒـﺔ وﻇﻴﻔـﺔ
ﺣ ــﺎﻜﻢ اﻠﻨﻮﺑ ــﺔ ﻫـ ــﺬﻩ .وﻘ ــﺪ اﺴ ــﺘﻣﺮ إﻘﻟ ــﻴﻢ اﻠﺷ ــﻼﻻت اﻠﺟﻨ ــﻮﺑﻲ ﺗﺤ ــﺖ ﻧﻔ ــﻮذ
ﺸﺎﺸـﺎﻧﻖ ٔاﻻول وﻜـﺎن رﺋـﻴﺲ اﻠﻛﻬﻨـﺔ ٓاﻻﻤـﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ ﺗـﺎﻜﻴﻟﻮت اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﻘـﺪ
وﻫـ ــﺐ إﻠ ـ ــﻰ ٓاﻤـ ــﻮن ذﻫ ـ ــﺐ اﻠﻨﻮﺑ ـ ــﺔ .ﻠ ـ ــﺬﻠﻚ ﻧﺨﻟ ـ ــﺺ إﻠ ـ ــﻰ ٔان ﺣﻛـ ــﺎم ﻃﻴﺒـ ــﺔ
اﻠﻣﺘﻣﺜﻟـﻴﻦ ﻓــﻲ ﻜﻬﻨـﺔ ٓاﻤــﻮن ﻇﻟــﻮا ﺑﺎﺴـﻄﻴﻦ ﻧﻔــﻮذﻫﻢ واﺗﺼـﺎﻠﻬﻢ اﻠﻣﺒﺎﺸــﺮ ﻤــﻊ
اﻠﻨﻮﺑــﺔ ﻠﻣــﺪة ﻤﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ﻤﻨــﺬ ٔاواﺧــﺮ اﻠﻗــﺮن اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻋﺷــﺮ ﻘﺒــﻞ اﻠﻣــﻴﻼد  ،ﺛــﻢ
ﻘـﺎم اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻣﺼــﺮي )اﻠﻔﺮﻋــﻮن( ﺑﺒﺳــﻂ ﺴـﻟﻄﺘﻪ ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ إﻘﻟــﻴﻢ اﻠﺟﻨــﻮب
) (٢٩
ﻠﻣﺎ ﻻ ﻳﻗﻞ ﻤﻦ  ٢٥٠ﻋﺎﻤﺎ.
ٓ
َ
وﻘـﺪ ﻋﺒـﺪ ٔاﻫ ُـﻞ ﺗﻟـﻚ اﻠﺒﻗـﺎع ﻤـﻦ اﻠﻛﻮﺸـﻴﻴﻦ اﻻﻠﻬـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ،ﻜﻣـﺎ ﻘﺒﻟــﻮا
اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤـ ــﻦ اﻠﻌ ــﺎدات واﻠﺘﻗﺎﻠﻴـ ــﺪ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ،وﻘ ــﺪ ﻇﻬـ ــﺮ ذﻠ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻧﻗـ ــﻮش
ﺠــﺪران اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ﻤﻗــﺎﺑﺮ ٔاﻻﺸــﺨﺎص ﻓــﻲ ﻏ ــﺮب ﻃﻴﺒــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻤــﺎﻇﺮ ﺗﻗــﺪﻳﻢ
اﻠﺟﺰﻳ ــﺔ ﻤ ــﻦ ٔاﻫـ ــﻞ اﻠﺟﻨ ــﻮب .ﻜـ ــﺬﻠﻚ ﻧ ــﺮى ﻧﻗ ــﻮش ﻤﻗﺒـ ــﺮة "ﺣ ـ ــﻮي" ﺣ ــﺎﻜﻢ
اﻠﺟﻨ ــﻮب ﻓـ ــﻲ ﻋﻬـ ــﺪ ﺗـ ــﻮت ﻋـ ــﻨﺦ ٓاﻤ ــﻮن ﺣﻴ ــﺚ ﻓﻀـ ــﻟﻮا اﻠﺷـ ــﻛﻞ اﻠﻬﺮﻤـ ــﻲ ف
ٔ
ﺗﺼ ــﻮﻳﺮﻫﻢ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﺟـ ــﺪران  ،وﻫـ ــﻮ ﺗـ ــﺎﺛﻴﺮ دﻳﻨـ ــﻲ ﻻ ﺸـ ــﻚ ٔاﻧ ــﻪ ﻘـ ــﺪ ٔاﺗـ ــﻰ ﻤـ ــﻦ
ﻤﺼ ــﺮ (٣٠ ).وﻧﺟ ــﺪ ﻠ ــﺬﻠﻚ ﻋﻼﻘ ــﺔ ﺑﺎﺗﺨ ــﺎذ اﻠﻨــﻮﺑﻴﻴﻦ ﺠ ــﺒﻼ ﻤﻗﺪﺴ ــﺎ ﻠﻬ ــﻢ وﻫ ــﻮ
ﺠﺒــﻞ اﻠﺒﺮﻘــﻞ ،ﺣﻴــﺚ ٔاﻧــﻪ اﺗﺨــﺬ اﻠﺷــﻛﻞ ﻠﻣﺨﺮوﻃــﻲ واﻋﺘﻗــﺪوا ﻓــﻲ ٔان اﻹﻠــﻪ
ٓاﻤــﻮن  -رع اﻹ ﻠــﻪ اﻠﻌﻈــﻴﻢ ﻘــﺪ اﺗﺨــﺬﻩ ﻤﺳــﻛﻨﺎ ﻠــﻪ .وﻜــﺎﻧﻮا ﻘــﺪ ٔاﻃﻟﻗــﻮا ﻋﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ
اﻠﻗـﺪﻳﻢ اﺴـﻢ "دو  -واﻋــﺐ" ﺑﺎﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ وﻫـﻲ ﺗﻌﻨــﻲ اﻠﺟﺒـﻞ اﻠﻣﻗــﺪس
) (٣١
ٔاو اﻠﻄﺎﻫﺮ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﺠــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠ ــﺬﻜﺮ ٔان ﻧﺷــﻴﺮ إﻠ ــﻰ ٔان اﻠﻨ ــﺎزﺣﻴﻦ ٔاﺴــﻼف ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ
واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ – وﻳﺤﺘﻣـ ــﻞ ﺠ ــﺪا ٔان ﻳﻛﻮﻧـ ــﻮا ﻫ ــﻢ ٔاﺠ ــﺪاد ﻘ ــﺎدة ﻜـ ــﻮش ﺣﻛـ ــﺎم
ٔاﻻﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ واﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ ،ﺣﻴ ــﺚ ﻧﺰﺣ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮ ﺣﻛـ ــﻢ ٔاﻻﺴ ـ ـﺮات
اﻠﻣﻬﺟﻨـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ وﻠﺤـﻖ ﺑﻬــﻢ ﻤـﻦ ﻧﻔـﺎﻫﻢ اﻠﻣﻟــﻚ ﺸﺎﺸـﺎﻧﻖ و اﻠﻣﻟـﻚ ﺛﻛﺮﺗــﻲ
اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ )  (٣٢ﺣﻴـ ــﺚ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺳـ ــﺘﺨﺪم ٔارض اﻠﻨﻮﺑ ــﺔ ﻠﺒﻌـ ــﺪﻫﺎ ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻧﻬ ــﺎ ﻤﻨﻔ ــﻰ
ﻠﻟﻌﺼ ــﺎة (٣٣ ).ورﺑﻣ ــﺎ ﻳﻛـ ــﻮن ﻘ ــﺪ وﺠـ ــﺪ ﻫـ ــﺆﻻء اﻠﻨـ ــﺎزﺣﻮن ﺿ ــﺎﻠﺘﻬﻢ ﻓﺎﻠﻨﻮﺑـ ــﺔ
ﻤﺷﺒﻌﺔ ﺑﻣﻈﺎﻫﺮ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ،ﻜﻣـﺎ ﻳﺤﺘﻣـﻞ ٔاﻧﻬـﻢ ﻘـﺪ وﺠـﺪوا اﻠﺳـﺒﻴﻞ
إﻠـﻰ اﻠﻨﻔــﻮذ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ رﯪﺴــﺔ اﻠـﺪﻳﻦ وﺗــﻮﻠﻲ وﺣــﻲ ٓاﻤـﻮن ،ﺛــﻢ اﺸــﺘﺮﻜﻮا
ﻓــﻲ رﯪﺴــﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋﺎﺻ ـﻣﺔ ﻠﺪوﻳﻟــﺔ ذات ﻧﻈــﺎم ﺛﻴــﻮﻘﺮاﻃﻲ ٔاﻇﻬ ــﺮوا ﻓﻴﻬــﺎ
ٔ
ٓ
ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻠﻺﻠﻪ اﻤﻮن  -رع وﻠﻌﻗﻴﺪة اوزﻳﺮ) .(٣٤
وﻇﻴﻔﺔ اﻠﻌﺎﺑﺪة اﻹﻠﻬﻴﺔ:
ٓ
و
ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻌﺎﺑــﺪة اﻹﻠﻬﻴــﺔ ٔاو اﻠﺰ ﺠــﺔ اﻹﻠﻬﻴــﺔ ﻻﻤــﻮن ﻤــﻦ اﻠﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ اﻠﺘ ــﻲ
اﺑﺘـﺪﻋﻬﺎ اﻠﻣﺼـﺮﻳﻮن ﻤﻨـﺬ ﺑـﺪاﻳﺎت ﻋﺼــﻮر ﻤﺼـﺮ ﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ ،و ﻤﻨـﺬ ذﻠـﻚ اﻠﺤــﻴﻦ
ارﺗﺒﻄــﺖ ﺑﺎﻹ ﻠــﻪ ٓاﻤــﻮن وﻜﻬﺎﻧﺘــﻪ ،إل ٔان ﺗﻟــﻚ اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺗﻄــﻮرت ﻓــﻲ ﻤﻔﻬﻮﻤﻬــﺎ
ودورﻫـﺎ اﻠـﺪﻳﻨﻲ ﻠﻴﻨﺳـﺤﺐ ﻋﻟـﻰ اﻠـﺪور اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ ﻠﻟﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻣﻟﻛﻴــﺔ
ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ.
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮى ٔان ﻠﻗـﺐ زوﺠـﺔ اﻹ ﻠـﻪ ﻜﻣـﺎ ﺠـﺎء ﻠﻴﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ ﺗﻟـﻚ اﻠﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻫـﻮ
 ، hmt Ntrوﻘــﺪ اﺴــﺘﻣﺮ ﺣﺘــﻰ اﺗﺨﺬﺗــﻪ اﻠﻣﻟﻛــﺔ إﻋــﺢ ﺣﺘــﺐ وﻤــﻦ ﺑﻌــﺪﻫﺎ
اﻠﻣﻟﻛﺔ ٔاﺣﻣﺲ ﻧﻔﺮﺗﺎري ﻤﻦ ٔاواﺋـﻞ ﻋﺼـﺮ ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋﺷـﺮ .وﻋﻟـﻰ ذﻠـﻚ
ﻓﻗ ــﺪ ﻜﺎﻧ ــﺖ اﻠﺰوﺠ ــﺔ اﻹﻠﻬﻴ ــﺔ ﻳـ ــﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻟﻛـ ــﺎت ،وﻜ ــﺎن ﻠﻬ ــﺎ دور
ﻜﻬﻨـﻮﺗﻲ ﻳﺘﻣﺜـﻞ ﻓــﻲ ﻜﻮﻧﻬـﺎ اﻠﻣﻗﺎﺑــﻞ اﻠﻣﻟﻛـﻲ ﻠﻺﻠﻬـﺔ ﻤــﻮت ﻋﻟـﻰ ٔاﻻرض .وﻤــﻦ
ﻧ ــﺎﺣﻲ ٔاﺧ ــﺮى ﻜ ــﺎن ﻠﻬــﺎ دور إداري ﻓ ــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻓﻬ ــﻲ اﻠﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻟ ــﻰ
ﺑﻴــﺖ اﻠﻣ ــﺎل ،واﻠﺤﻗ ــﻮل اﻠﺰراﻋﻴ ــﺔ ،وﺸــﻮﻧﺎت اﻠﻗﻣ ــﺢ ،وﻘﻄﻌ ــﺎن ٔاﻻﻏﻨ ــﺎم،
وﺴـﻔﻦ ﻧﻗــﻞ اﻠﻣﺤﺎﺻــﻴﻞ ،وﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ ﻓﻗــﺪ ٔاﺻــﺒﺢ ﻠﻟﺰوﺠــﺔ اﻹﻠﻬﻴــﺔ ﻤﻣﻟﻛــﺔ
ٔ
داﺧ ــﻞ اﻠﺪوﻠ ــﺔ ﺣﻴـ ــﺚ اﺸ ــﺘﺮﻜﺖ ﻓ ــﻲ ﺗﺎﺴ ــﻴﺲ وإﻘﺎﻤ ــﺔ ﺑﻌـ ــﺾ ﻤﻌﺎﺑ ــﺪ ﻃﻴﺒ ــﺔ
ٔ
ٔاﻳﻀـﺎ .وﺑﻟــﻎ ﻤـﻦ ﻋﻟــﻮ ﺸــﺎﻧﻬﺎ ٔان اﺣﺘـﻮى ﻓﺮﻳــﻖ اﻠﻌﻣــﻞ ﻤـﻦ اﻠﻣــﻮﻇﻔﻴﻦ ﻠــﺪﻳﻬﺎ
ﻤﻦ ﻜﺎن ﻠﻗﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ "ﻘﺎﺿـﻲ" ﺑـﻞ ﺗﻄـﻮر ٔاﻻﻤـﺮ إﻠـﻰ ٔان ﺣﺼـﻟﺖ ﻋﻟـﻰ ﻠﻗـﺐ
( ) haty -ﺣـﺎﺗﻲ ﻋﺎ( اﻠﺬي ﻜﺎن ﻳﺤﻣﻟﻪ ﺣﺎﻜﻢ اﻠﻣﻗﺎﻃﻌﺔ) .(٣٥
ﻜـﺬﻠﻚ ﻤـﻦ ٔاﻻ ﻠﻗـﺎب اﻠﺘـﻲ ّﻋﺒـﺮت ﻋـﻦ ﻧﻔـﺲ اﻠﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻠﻗـﺐ Drt Ntr
وﻳﻌﻨ ــﻲ ﺣﺮﻓﻴ ــﺎ "ﻳـ ــﺪ اﻹﻠ ــﻪ" ٔواول ﻤ ــﻦ ﺣﻣﻟـ ــﺖ ﻫ ــﺬا اﻠﻟﻗـ ــﺐ ﻫ ــﻮ ﻤﺮﻳـ ــﺖ رع
ﺣــﺘﺷﺒﺳﻮت وﻘــﺪ ﺣﻣﻟﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ ذﻠــﻚ ﺑﻌــﺾ اﻠﺰوﺠــﺎت اﻹﻠﻬﻴــﺎت إﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ
ﻠﻗﺐ  ، hmt Ntrو ﻠﻗﺐ  (٣٦ ) Dw3t Ntrاﻠﺬي ﻜﺎن ٔاﻫﻢ ﻫـﺬﻩ ٔاﻻ ﻠﻗـﺎب
ﺣﻴ ــﺚ ٔاﻧ ــﻪ ﻳﻌﻛـ ــﺲ ﻋﻟـ ــﻮ ﺸـ ــﺎن ﺻـ ــﺎﺣﺒﺘﻪ وﺗـ ــﺪﺧﻟﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ﻤﻣﺎرﺴ ــﺔ اﻠﺷـ ــﺆون
اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ ﻠﻟﺒﻼد .وﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﻮرﻩ ﻳﺮﺠـﻊ إﻠـﻰ ﻋﺼـﺮ ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋﺷـﺮ ﻤﻗﺘﺮﻧـﺎ
ﺑﻟﻗــﺐ زوﺠــﺔ اﻹﻠــﻪ وﻠﻛﻨــﻪ ﻜ ــﺎن ﻳﻛـﺘــﺐ داﺧــﻞ ﺧﺮﻃــﻮش ﻤﻟﻛــﻲ ﺣﻴ ــﺚ ٔان
اﻠﻌﺎﺑــﺪة اﻹﻠﻬﻴــﺔ ﻠﻴﺳــﺖ ﻤﺟ ــﺮد راﻫﺒــﺔ اﻹﻠــﻪ ٓاﻤــﻮن وﺣﺳــﺐ ﺑ ــﻞ إﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺘﻟــﻲ
ﻋﺮش ﻋﺮش ﺗــﻔﻨﻮت ﻠﺘﺘـﻮازى ﺑـﺬﻠﻚ ﻤـﻊ اﻠﻔﺮﻋـﻮن اﻠـﺬي اﻋﺘﻟـﻰ ﻋـﺮش اﻠﺤﻛـﻢ
ﻓﻲ ﻤﺼﺮ.
ٓ
وﻳﻌﻛـ ــﺲ ﻜـ ــﻞ ذﻠـ ــﻚ ﻜﻴـ ــﻒ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﻣﺜـ ــﻞ دﻳﺎﻧ ــﺔ اﻤـ ــﻮن ﻋﻣﻗ ــﺎ ﻓﻛﺮﻳـ ــﺎ
ٔ
وﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺎ ﻠﻟﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ واﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻣﺘـ ــﺎﺧﺮ
وﻧﺟﺎﺣــﻪ ﻓــﻲ ﻋﺼــﻮر ٔاﻻﺴ ـﺮات ﻤــﻦ اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ وﻤــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ .وﻜــﻢ ﺑﻟــﻎ
ٔ
اﻠﻛﻬﻨـﺔ ﻤـﻦ ﻋﻟـﻮ اﻠﺷـﺎن وﻤﻣﺎرﺴـﺔ ٔاﻻﻤـﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓﻗـﺪ اﻧﺘﻗﻟـﺖ إﻠـﻰ ٔاﻳــﺪﻳﻬﻢ
اﻠﺳـ ــﻟﻄﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـ ــﺎرﻫﻢ ﻜﻬﻨـ ــﺔ ٓاﻤـ ــﻮن ﻤـ ــﻦ ﻘﺒـ ــﻞ ،واﻧﺘﻗﻟـ ــﺖ ﺗﻟـ ــﻚ
اﻠﺳ ــﻟﻄﺎت ﺑﺘﻄ ــﻮر وازدﻳ ــﺎد دور اﻠﻌﺎﺑـ ــﺪة اﻹﻠﻬﻴ ــﺔ ﻏﻟ ــﻰ ﻳـ ــﺪ ﻤ ــﻦ ﺗﻌﺘﻟ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
اﻠﻣﻨﺼــﺐ .وﻧﻣﺘﻟــﻚ ﻋﻟــﻰ ذ١ﻠ ــﻚ اﻤﺜﻟــﺔ ﻜـﺜﻴ ــﺮة ﺣﻴ ــﺚ اﺣﺘﻟــﺖ ﺸ ــﺒﻦ وﺑ ــﺖ
اﺑﻨﻨﺔ اﻠﻣﻟﻚ ﻜﻮﺸﺘﺎ ذﻠـﻚ اﻠﻣﻨﺼـﺐ ،ﻜﻣـﺎ ﺗﻣﺘﻌـﺖ ﺑﻣﺰاﻳـﺎ ٔاﻜﺒـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻔﺮﻋـﻮن
ذاﺗ ــﻪ ،ﻓﻨﺮاﻫ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﻠﻮﺣ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﻫ ــﺎﺑﻮ وﻋﻟﻴﻬ ــﺎ اﺴ ــﻣﻬﺎ واﺴ ــﻢ واﻠـ ــﺪﻫﺎ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦١

دراﺳﺎت

وﻠﻛﻨــﻪ ﻠــﻢ ُﻳ ـ َـﺼ ّﻮر ﻤﻌﻬــﺎ ،وﻘــﺪ ُﻤ ّﺜﻟــﺖ واﻘﻔــﺔ ﺗﺤــﺮك ﺻــﻨﺎﺠﺘﻴﻦ اﻤــﺎم ﺛــﺎﻠﻮث
إﻠﻬﻲ) .(٣٧
وإذا ﺣﺎوﻠﻨـﺎ رﺻــﺪ ﺗﻄــﻮر ٔاﻻﺣــﺪاث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ وﺗﺼــﺎﻋﺪ دور ﻜﻬﻨــﺔ ﻃﻴﺒــﺔ
ٔ
ﻋﻟــﻰ ﻤﺳ ــﺮح ٔاﻻﺣــﺪاث ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﺘــﺎﺧﺮ ﻧﺟــﺪ ٔان اﻠﻛــﺎﻫﻦ ﺣ ــﺮﻳﺤﻮر ﻤــﻦ
ﻋﺼـﺮ ٔاﻻﺴـﺮة اﻠــﺤﺎدﻳﺔ واﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﻋﻨـﺪﻤﺎ اﻋﺘﻟـﻰ ﻋـﺮش اﻠـﺒﻼد ﻓﻗـﺪ دل ذﻠــﻚ
ﻋﻟـﻰ اﺗﺳــﺎع اﻠﻨﻔـﻮذ اﻠﻛﻬﻨــﻮﺗﻲ ﻓــﻲ ﻃﻴﺒـﺔ وﺗﻌﺪﻳــﻪ اﻠﻣﺳـﺘﻮى اﻻﻘﺘﺼــﺎدي إﻠــﻰ
اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﺑـﻞ وﺗﻗﻟـﺪ ﻤﺳـﺆوﻠﻴﺎت ﻤﻨﺼـﺐ اﻠﻔﺮﻋـﻮن .ﺗﻟـﻰ ذﻠـﻚ ﻓـﻲ
ﻋﻬــﺪ ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ٔان اﺴــﺘﻣﺮ اﻠﻔﺮﻋــﻮن ﻓــﻲ ﺗﻌﻴــﻴﻦ اﺑﻨــﻪ ﻜﺒﻴ ـﺮا
ٓ
ﻠﻛﻬﻨــﺔ ﻃﻴﺒــﺔ ﻠــﺮﺑﻂ اﻠﺘــﺎج ﺑــﺎﻤﻮن ،وإن ﻜــﺎن ﻓــﻲ ذﻠــﻚ ٔاﻳﻀــﺎ ﺗﺒﻴﻴــﺖ ﻠﻟﻨﻴــﺔ
ﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻠﺤﺪ ﻤﻦ ﻧﻔـﻮذ ﻜﻬﻨـﺔ ٓاﻤـﻮن ٔاﻻﺧـﺮﻳﻦ واﻠـﺬﻳﻦ ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﺘﻄﻟﻌـﻮن إﻠـﻰ
ﻜﺬﻠﻚ إﻠﻰ اﻠﺳـﻟﻄﺔ ،ورﻏـﻢ ذﻠـﻚ ﻓﻗـﺪ ﺑـﺎءت ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻋـﺘﻼء وورﻳـﺚ اﻠﻌـﺮش
ﻠﻣﻨﺼﺐ ﻜﺒﻴﺮ اﻠﻛﻬﻨﺔ ﺑﺎﻠﻔﺷﻞ ،إذ ٔان ﻜﻬﻨﻮت ٓاﻤﻮن ﻇﻞ ﻳﻔـﺮز ﻋـﺎﺋﻼت ﻤـﻦ
اﻠﻛﻬﻨــﺔ ﺣﺎوﻠــﺖ إﻘﺎﻤــﺔ ﺑﻌــﺪ ذﻠــﻚ اﺴ ـﺮات ﺣﺎﻜﻣــﺔ ﺗــﻮازي ﻓــﻲ ﺴــﻟﻄﺘﻬﺎ اﻠﻔــﺮع
ٔ
اﻻ ﻜﺒﺮ اﻠﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻠﺷﻣﺎل) .(٣٨
ﺣﻴﻨﺌــﺬ اﺗﺟ ــﻪ اﻠﻔﺮﻋ ــﻮن اﻠﻣﺼ ــﺮي إﻠ ــﻰ وﻇﻴﻔ ــﺔ اﻠﻌﺎﺑ ــﺪة اﻹﻠﻬﻴ ــﺔ ٓﻻﻤ ــﻮن
ٔ
ﻻﺴــﺘﻐﻼﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﻗﻴ ــﻖ ذﻠــﻚ اﻠﻬ ــﺪف ،ﻓﻗــﺎم اﻠﻔﺮﻋــﻮن ﺑ ــﺈﻋﻼء ﺸــﺎن ﺗﻟ ــﻚ
اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ وﻤــﻦ ﺗﺘﻮﻻﻫــﺎ ،ﻜــﻲ ﺗﺤــﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ ﻤــﻦ ﻧﻔــﻮذ ﻜﻬﻨــﺔ ٓاﻤــﻮن
وﺗﺳـ ــﻴﻄﺮ ﻋﻟ ــﻰ ﺗﺷـ ـ ّـﻮ ِﻓﻬﻢ وﻃﻣـ ــﻮﺣﻢ ﻠﻟﺳـ ــﻟﻄﺔ .إﻻ ٔان اﻠﻌﺎﺑـ ــﺪات اﻹﻠﻬﻴـ ــﺎت
اﻠﻟﺌﻲ اﺗﺨﺬن ذﻠﻚ اﻠﻣﻨﺼﺐ ﻠﻢ ﻳﺤﻗﻗﻦ ﻠﻟﻔﺮﻋـﻮن ﻤـﺮادﻩ ﻤـﻨﻬﻢ ﻜﻣـﺎ ٔراﻳﻨـﺎ ﻓـﻲ
ﻋﺮﺿـﻨﺎ ﻠﺘﻟـﻚ اﻠﻮﻇﻴﻔـﺔ وإن ﻜـ ّـﻦ ﻘـﺪ ﺴـﻴﻄﺮوا ﺑﺎﻠﻔﻌـﻞ ﻋﻟـﻰ ﻤﻗﺎﻠﻴـﺪ ٔاﻻﻤـﻮر ﻓـﻲ
ﻤﺟﺘﻣﻊ ﻜﻬﻨﺔ ﻃﻴﺒﺔ.
ٔاﻤ ــﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ٔ
ﻠﻼﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ ،ﻓﻗ ــﺪ اﺴـ ــﺘﻬﻞ
ٔ
ﺑﻴﻌﻨﺨــﻲ ﺣﻛﻣــﻪ ﺑــﺎن ﻘــﺎم ﺑﻮﺿــﻊ ٔاﺧﺘــﻪ " ٓاﻤــﻮن ردﻳــﺲ" ﻓــﻲ ﺑ ــﻨﻮة اﻠﻌﺎﺑــﺪة
اﻹﻠﻬﻴـﺔ "ﺸــﺒﻦ وﺑـﺖ" اﺑﻨــﺔ ٔاوﺴــﺮﻜﻮن  ،وذﻠـﻚ ﻜــﻲ ﺗﺼـﺒﺢ " ٓاﻤــﻮن ردﻳــﺲ"
ﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ ﺑ ــﺎﻠﺘﺒﻨﻲ وارﺛ ــﺔ ﻠﻣﻨﺼـ ــﺐ اﻠﻌﺎﺑـ ــﺪة اﻹﻠﻬﻴ ــﺔ ٓﻻﻤ ــﻮن ،وﻓـ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ
اﻠﺤﻴﻟ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ واﻠـ ــﺪﻫﺎء ﻤ ــﺎ ﻻ ﻳﺨﻔ ــﻰ ﻋﻟـ ــﻰ ﺑﺼ ــﻴﺮ ،وﻳﺷ ــﻬﺪ ﻠﻟﻣﻟ ــﻚ
ﺑﻴﻌﻨﺨﻲ ﺑﺒـُﻌﺪ اﻠﻨﻈﺮ) .(٣٩

دﻻﺋـــــﻞ ﺟﺪﻳـــــﺪة ﻋﻠـــــﻰ أن اﻷﺳـــــﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴـــــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ:
إذا ﻤــﺎ ﺗﺼــﻔﺤﻨﺎ ﻜـﺘ ــﺐ وﻤﻮﺴــﻮﻋﺎت اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻛـﺘــﺐ ﻓ ــﻲ
ٔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺎت وﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﺘـﺎﺧﺮ ﻧﺟـﺪ اﻠﻌﺪﻳـﺪ واﻠﻌﺪﻳـﺪ
ﻤﻦ اﻠﺪﻻﺋﻞ اﻠﺪاﻤﻐـﺔ ﻋﻟـﻰ اﻠﺜﻗﺎﻓـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﻣﺘـﻊ ﺑﻬـﺎ ٔاﺻـﺤﺎب اﻠﻌﺎﺋﻟـﺔ
اﻠﺤﺎﻜﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻜــﻮش ،ﻓﻗــﺪ اﻧﺘﺷــﺮت ﻫﻨــﺎك اﻠﻣﻌﺎﺑــﺪ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ ﻧﺒﺎﺗــﺎ وﻋﻟــﻰ
ﺴ ــﻔﺢ اﻠﺒﺮﻘـ ـﻞ اﻠﺘ ــﻲ ﻳﺘﻌﺒــﺪ ﻓﻴﻬ ــﺎ ٔاﻫﻟﻬ ــﺎ ﻠﻺﻠــﻪ ٓاﻤ ــﻮن – رع ،وﻜﺎﻧ ــﺖ ٔاﻻزﻳ ــﺎء
واﻠﻟﻐـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ وﻋـﺎدات اﻠﻣﻌﻴﺷـﺔ ﺑـﻞ وﻋـﺎدات اﻠـﺪﻓﻦ ٔاﻳﻀـﺎ – ﺣﺘـﻰ ﻋﻨــﺪ
ﺣﻛـﺎم ﺗﻟــﻚ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﻘﺒــﻞ دﺧــﻮل ٔاﻻﺴـﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ إﻠــﻰ ﻤﺼــﺮ -
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻣﺎﻤـﺎ إن ﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ ﻓـﻲ ٔاﻻﺻـﻞ ﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻘـﺪ ﺗـﻢ ﺗﻄﻌﻴﻣﻬـﺎ ﺑﻌـﺪد
ﻤــﻦ اﻠﻌ ــﺎدات واﻠﺘﻗﺎﻠﻴ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺎت اﻠﺟﻨﻮﺑﻴ ــﺔ ﺴ ــﻮاء إﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺔ زﻧﺟﻴ ــﺔ ٔاو
ٔ
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋﻟﻰ راي ﺑﻌﻀﻬﻢ ) .(٤١
وﺴـﻮف ﻧﺘﻐﺎﺿــﻰ ﻫﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻣﻗــﺎم ﻤــﻦ اﻠﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻻﺴﺘﻔﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻟــﻚ اﻠﻨﻗﻄــﺔ وإن ﻜــﺎن اﻠﺘﺒﺤــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻠــﺪى اﻠﻣﺘﺨﺼﺼــﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ٔاﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ
واﻠﺳـﻮدان اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﺴـﻮف ﻳﻛﺷـﻒ اﻠﻨﻗـﺎب ﻋـﻦ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ واﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻨﺷـﺎط
اﻠﺤﻀ ـ ــﺎري واﻠﺜﻗ ـ ــﺎﻓﻲ ﻠﻟﺷ ـ ــﻌﺒﻴﻦ اﻠﺷـ ــﻗﻴﻗﻴﻦ اﻠﻣﺼ ـ ــﺮي واﻠﺳ ـ ــﻮداﻧﻲ ،وإن
اﻠـﺪﻻﺋﻞ ٔاﻻﺛﺮﻳـﺔ واﻠﺤﻔـﺎﺋﺮ اﻠﺘـﻲ ﺧﺮﺠـﺖ ﻤـﻦ ﺣﻔـﺎﺋﺮ ﻤﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺒﺎﺗـﺎ واﻠﺒﺮﻘــﻞ و
ﻤﺮوي  ،وﻜﻞ ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓﻴـﻪ ذﻜـﺮ ﻠـ واوات ٔاو ﻜـﻮش ﻤـﻦ ﺗﻟـﻚ اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺴـﻮف
ﻳﻣﻴﻂ اﻠﺜﺎم وﻳﺜﺮي اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﻠﻟﻣﻬﺘﻣﻴﻦ ﺑﺬﻠﻚ اﻠﺟﺎﻧﺐ.
 - ١اﻠﺪﻳﺎﻧﺔ و إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﻠﻣﺬﻫﺐ اﻠﻣﻨﻔﻲ:
اﻋﺘﻗـﺪ ﻤﻟــﻮك ٔاﻻﺴــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳـﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ﻤﻨــﺬ ﻋﻬـﺪ ﺑﻴﻌﻨﺨــﻲ ودﺧﻮﻠــﻪ
إﻠـﻰ ﻤﻨـﻒ  ،اﻧﻬـﻢ ﻧﻬﻀـﻮا ﻤـﻦ ﻜﺒـﻮة ﻃﻮﻳﻟـﺔ وﺣـﺎوﻠﻮا إﺣﻴـﺎء ﺗﺮاﺛﻬـﺎ اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻓـﻲ
اﻠﻔﻛ ــﺮ واﻠﺪﻳﺎﻧ ــﺔ .وﻤﻣ ــﺎ ﻳﺤﺳ ــﺐ ﻠﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﺒ ــﺎب إﻧﺟ ــﺎزﻫﻢ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺎدة
ﺻــﻴﺎﻏﺔ اﻠﻣ ــﺬﻫﺐ اﻠﻣﻨﻔ ــﻲ ﻋﻟ ــﻰ ﻠﻮﺣ ــﺔ ﺣﺟﺮﻳــﺔ ﺻ ــﻟﺒﺔ ،ﺠﺎءﺗﻨ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﻋﺼ ــﺮ
ﺸـﺒﺎﻜﺎ ﺣﺎﻜــﺖ ﻓــﻲ ٔاﺴــﻟﻮﺑﻬﺎ اﻠﻟﻐـﻮي ٔاﻻﺴــﻟﻮب اﻠﻛﻼﺴــﻴﻛﻲ اﻠﻗــﺪﻳﻢ ،وﻜﺎﻧــﺖ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺳـﺨﺔ اﻠﻣﻨﻔﻴــﺔ اﻻﺻــﻟﻴﺔ ﻘـﺪ اﺗــﺖ ﻋﻟﻴﻬــﺎ اﻻ َر َﺿــﺔ)  (٤٢وﺗﻟــﻚ اﻠﻗﻄﻌــﺔ اﻠﺮاﺋﻌــﺔ
ﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ٓاﻻن ﺑﺎﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ) .(٤٣
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻷﺳﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻜﺎن اﺗﺳﺎع ﻤﻣﻟﻛﺔ ﻜـﻮش ﻓـﻲ ﻤﻄﻟـﻊ اﻠﻗـﺮن اﻠﺜـﺎﻤﻦ ﻘﺒـﻞ اﻠﻣـﻴﻼد ﻳﺼـﻞ
إﻠ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ اﻠﺘﻗ ــﺎء اﻠﻨﻴﻟ ــﻴﻦ ٔاﻻزرق ٔ
واﻻﺑ ــﻴﺾ)  .(٤٠وﻜﻣ ــﺎ ٔراﻳﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻔﺼـ ــﻞ
اﻠﺳـ ــﺎﺑﻖ ﻜﻴـ ــﻒ ٔان اﻠﻨﺷـ ــﺎط اﻠﻣﺼـ ــﺮي ﺸ ـ ــﻬﺪ اﻧﺘﺷـ ــﺎرا واﺴـ ــﻌﺎ ﻓـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ
اﻠﺟﻨ ــﻮب ﻋﺒـ ــﺮ ﻋﺼـ ــﻮر اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺼـ ــﺮي اﻠﻗـ ــﺪﻳﻢ ،وﻜﻴـ ــﻒ ازداد اﻠﻨﺷـ ــﺎط
اﻠﺒﺷ ــﺮي ﻜ ــﺬﻠﻚ ﻤﻨـ ــﺬ ﻋﻬ ــﺪ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ ﺴ ــﻮاء ﻜ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﺸ ــﻛﻞ إﻘﺎﻤ ــﺔ
اﻠﻣـﻮﻇﻔﻴﻦ اﻠﻣﺼــﺮﻳﻴﻦ اﻠﺘـﺎﺑﻌﻴﻦ ﻠﻨﺎﺋــﺐ اﻠﻣﻟـﻚ ﻓــﻲ ﻜـﻮش وﻜﻴــﻒ ﺗﻄـﻮر ﻫــﺬا
اﻠﻨﺷـ ــﺎط اﻠﺒﺷـ ــﺮي ﺣﺘ ــﻰ وﺻـ ــﻞ ذروﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋﺼـ ــﺮ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـ ــﺔ ﻋﺼـ ــﺮ
اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮﻳـ ــﺔ ﻓﻟـ ــﻢ ﻳﻛـ ــﻦ اﻻﺗﺳـ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻠﺤـ ــﺪود اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻓﻗـ ــﻂ ،ﺑـ ــﻞ إن
ﺗﻌﻣﻴــﻖ اﻃــﺎﺑﻊ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ وﻇﻴﻔــﺔ دﻳﻨﻴــﺔ ﻜﻬﻨﻮﺗﻴــﺔ ﻤﺜــﻞ وﻇﻴﻔــﺔ اﻠﻌﺎﺑــﺪة
اﻹﻠﻬﻴﺔ وﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻟﻴـﻪ ﻤـﻦ زﻳـﺎدة اﻠﻌﻼﻘـﺎت اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺑـﻴﻦ إﻘﻟـﻴﻢ
ﻃﻴﺒــﺔ وﺣﺎﻜﻣــﻪ ،وﺑــﻴﻦ ﺗﻟـﻚ اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ وﺗﺷــﺎﺑﻛﻬﺎ ﻤــﻊ ﻜﻴــﺎن ﻜﻬﻨــﻮﺗﻲ
ﻤﻌﺒﺪي ﻜﺒﻴﺮ ﻤﺜﻞ ﻤﻌﺒﺪ اﻠﻛﺮﻧﻚ.
ٔ
ﻜــﻞ ذﻠــﻚ ﻳــﺪﻓﻌﻨﺎ إﻠــﻰ اﻠﺘﺳــﺎؤل :ﻫ ــﻞ ﻜــﺎن دﺧــﻮل اﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ
واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ إﻠـ ــﻰ ﺣﻟﺒ ــﺔ اﻠﻣﻨﺎﻓﺳـ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻌـ ــﺮش اﻠﻣﺼـ ــﺮي ﻤﺳﺘﺳـ ــﺎﻏﺎ ﻓـ ــﻲ
ّ
اﻠﻣﺼﺮﻳـ ْـﻴﻦ؟ ٔام ٔاﻧﻬـﺎ ﻤﺜﻟــﺖ اﺣـﺘﻼﻻ ﻠﻟﻣﻣﻟﻛــﺔ
اﻠﻀـﻣﻴﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ واﻠﻛﻬﻨــﻮﺗﻲ
ٔ
اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﺗﺳــﻟﻞ ﻓــﻲ ﻇﻟﻣ ــﺔ وﻏﻔﻟــﺔ ﻤــﻦ ﺣﻛ ــﺎم اﻻﺴ ــﺮة اﻠﺮاﺑﻌــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ
اﻠﻀ ــﻌﻴﻔﺔ اﻠﺘـ ــﻲ اﺴ ــﺘﻗﺮت ﻓ ــﻲ اﻠﺷ ــﻣﺎل وﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗـ ــﺮزح ﺗﺤ ــﺖ ﻠﻴـ ــﻞ اﻠﺷ ــﺟﺎر
واﻠﺼﺮاع ﻤﻊ ﺣﻛﺎم ٔاﻻﻘﺎﻠﻴﻢ؟

ﻤﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪء ﻧﺷـ ــﺎط ﺣﻛـ ــﺎم ٔاﻻﺴـ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ واﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ داﺧ ــﻞ ﻤﺼـ ــﺮ
وﻳﻈﻬ ــﺮ ﻠﻨ ــﺎ ﻜﻴــﻒ ﺗﺒﻟ ــﻮرت ﺴﻴﺎﺴــﺘﻬﻢ واﻧﺘﻬ ــﺎﺠﻬﻢ ﻹﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻤ ــﻞ ﻤ ــﻊ
اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ داﺧ ــﻞ ﻤﺼ ــﺮ ﻤﺒ ـ ٔـﺪاﻫﺎ ٔاﻻول واﻠﺮﺋﻴﺳ ــﻲ ٔاﻧﻬ ــﻢ " ﻤﻟ ــﻮك ﻤﺼ ــﺮﻳﻮن
ﺣﺘـﻰ اﻠﻨﺨــﺎع " وﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ذﻠــﻚ ﻤـﻦ ﺑــﺎب اﻠﺪﻋﺎﻳــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﺴــﺎس،
ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﺑﺎﺴﺘﻌﺮاض ﻧﺷﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﺷﺮوﻋﻬﻢ اﻠﺤﻀـﺎري ﺴـﻮاء اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ٔاو
اﻠﻌﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ ٔاو اﻠﻛﻬﻨﻮﺗﻴ ــﺔ ﻧﺟـ ــﺪ ٔاﻧﻬـ ــﻢ ﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳﺘﺼـ ــﺮﻓﻮن ﻓ ــﻲ ﺸ ــﺆون اﻠﺪوﻠـ ــﺔ
ﻜﻴﻔﻣﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻠﻬﻢ وﻠﻛﻦ ﻋﻟـﻰ ٔاﺴـﺎس ﻤـﻦ اﻻﻧﺘﻣـﺎء اﻠـﻮﻃﻨﻲ اﻠﻣﺒﺎﺸـﺮ واﻠـﺬي
اﻋﺘﺒــﺮوﻩ ﺸ ــﺮﻋﻴﺎ ﻳﻮاﻓــﻖ اﻠﻌ ــﺮف اﻠﻣﻟﻛــﻲ اﻠﻣﺼ ــﺮي واﻠﻛﻬﻨــﻮﺗﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر ٔاﻧﻬــﻢ
ﻜــﺬﻠﻚ ﻓــﻲ ٔاﺻــﻮﻠﻬﻢ ﺴــﻮاء ٔاﺠــﺪادﻫﻢ ٔاو ٔاﺴ ــﺮﻫﻢ ﺣﻴــﺚ ﻜــﺎﻧﻮا ﻤﻗﻴﻣــﻴﻦ ﻓــﻲ
ﻜــﻮش ٔاﺻــﺤﺎب ﻜﻬﻨــﻮت ٓاﻤــﻮن ،وﻜﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗ ـﺰال ﺗ ــﺮﺑﻄﻬﻢ ﻤــﻊ ﻃﻴﺒــﺔ وﻤﻌﺒــﺪ
اﻠﻛﺮﻧﻚ رواﺑﻂ وﻋﻼﻘﺎت ﺻﻣﻴﻣﺔ ﺑﺎﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻠﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ﻫﻨﺎك ٔاﻳﻀﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٢

دراﺳﺎت

 - ٢اﻠـﻔــﻦ:
ٔ
ﺣـ ــﺎﻜﻰ ﻓﻨ ــﺎﻧﻮا اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻻﺴ ــﺎﻠﻴﺐ اﻠﻔﻨﻴـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ اﻧﺘﻬﺟﻬ ــﺎ ﻓﻨـ ــﺎﻧﻮا ﻤﺼـ ــﺮ
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣـﺔ واﻠﻮﺴـﻄﻰ وﻋﺼـﺮ اﻠﺮﻋﺎﻤﺳـﺔ ،ﺛـﻢ ﺣـﺎوﻠﻮا
ٔ
ٔ
ﺑﻌ ــﺪ ذﻠـ ــﻚ ان ﻳﺨﺮﺠـ ــﻮا ﻤـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻔﻨ ــﻮن ﺑﺎﺴـ ــﻟﻮب ﺠﺪﻳ ــﺪ)  .(٤٤وإن ﻜـ ــﺎن
اﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻳ ــﺮى ﻓــﻲ ذﻠ ــﻚ ﻤﻨﻬﺟــﺎ رﺻ ــﻴﻨﺎ اﻧﺘﻬﺟــﻪ ﻫ ــﺆﻻء ٔاﻻﺠــﺪاد ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺎدة
إﺣﻴــﺎء اﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮﻫﻢ :ﻤﻟﺘ ــﺰﻤﻴﻦ اﻠﻬﻮﻳــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ
ﻤﺳـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻤﻨﻬـﺎ ﺑﺘﺤﻗﻴــﻖ ﻤﻔﻬـﻮم " ٔاﻻﺻــﺎﻠﺔ " ٔواﻧﻬـﻢ ﻠـﻢ ﻳﺘﻮﻘﻔــﻮا ﻋﻨـﺪ ذﻠــﻚ
ﺑــﻞ ﺗﺷــﻮﻓﻮا إﻠــﻰ وﺿــﻊ ﺑﺼــﻣﺔ ﻋﺼــﺮﻫﻢ ﻓــﻲ إﺧ ـﺮاج ٔاﺴــﻟﻮب ﺠﺪﻳــﺪ ﻳﻼﺋﻣﻬــﻢ
وﻳﻼﺋﻢ ﻓﻛﺮﻫﻢ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺤﻗﻖ ﻤﻔﻬﻮم "اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة" ﻓﻴﻛﻮن ﻤﻨﺘﺟﻬﻢ اﻠﺤﻀـﺎري
ﻓ ــﻲ ﻤﺟ ــﺎل اﻠﻔ ــﻦ ﻘ ــﺪ ﺠﻣ ــﻊ رﻜ ــﻨﻲ اﻠﻣﻌﺎدﻠ ــﺔ اﻠﺼ ــﻌﺒﺔ :اﻠﻬﻮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﺻ ــﺎﻠﺔ
واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة.
ٔاﻤﺜﻟﺔ ﻠ ﻔـﻨﻮن اﻠﻌﺼﺮ:
ﻤــﻦ ٔاﻤﺜﻟــﺔ اﻠﻨﺤــﺖ اﻠﻣﻟﻛ ــﻲ اﻠﺘــﻲ وﺻــﻟﺘﻨﺎ ﻤ ــﻦ ﻋﺼــﺮ ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ
واﻠﻌﺷـ ــﺮﻳﻦ ٔراس ﺗﻣﺜ ــﺎل ﻠﻟﻣﻟ ــﻚ ﺸـ ــﺒﺎﻜﺎ  ،و ٔراﺴـ ــﺎن ﻠﻟﻣﻟـ ــﻚ ﻃﻬﺎرﻘ ــﺎ ﻧﺤـ ــﻰ
اﻠﻔﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻣﺎ ﻤﻨﺤﻰ ٔاﻻﺴـﻟﻮب اﻠـﻮاﻘﻌﻲ اﻠﻣﺷـﺎﺑﻪ ﻠﻣـﺎ ﺗﺨﻴﺮﺗـﻪ ﻤﺪرﺴـﺔ
ﻃﻴﺒــﺔ ﻠﺘﻣﺎﺛﻴــﻞ ﻤﻟﻮﻜﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼ ــﺮ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻮﺴــﻄﻰ ٔواﻳﻀــﺎ ﺣـﺎﻓﻈﻮا ﻋﻟــﻰ ٔان
ﻳﺨﺮﺠــﻮﻩ ﺑﻣــﺎ ﻳﻨﺎﺴــﺐ ﻋﺼ ــﺮﻫﻢ .ﻓﻈﻬ ــﺮ ٔراس ﺸــﺒﺎﻜﺎ ﺑﻮﺠــﻪ ﻤﺘﺳــﻊ وﺸــﻔﺘﻴﻦ
ﻤﻣﺘﻟﺌﺘـﻴﻦ ٔواﻧـﻒ ٔاﻓﻄــﺲ ﻋـﺮﻳﺾ ﻓــﻲ ﺣـﻴﻦ ﻇﻬــﺮ وﺠـﻪ ﻃﻬﺎرﻘــﺎ ﺑﻌﻨـﻖ ﻏﻟــﻴﻆ
وﺸـﻔﺘﻴﻦ ﻤﻣﺘﻟﺌﺘـﻴﻦ وﺸـﻌﺮ ﻤﻔﻟﻔــﻞ)  . (٤٥وﻧﻌـﺮض ﻫﻨـﺎ ﻧﻣﻮذﺠـﺎ ﻹﺣـﺪى ﻘﻄـﻊ
ﻓــﻦ اﻠﻨﺤــﺖ ﻤــﻦ ﻫــﺬا اﻠﻌﺼــﺮ ،ﻫــﻮ ٔراس ﺗﻣﺜــﺎل ٔاﺑــﻮ اﻠﻬــﻮل ﻠﻟﻣﻟــﻚ ﻃﻬﺎرﻘ ــﺎ،
ٓ
وﻫﻮ ﻤﻮﺠﻮد اﻻن ﺑﺎﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ) .(٤٦
http://www.egyptarchive.co.uk/html/british_museum_52.html

اﻠﺘﻣﺜﺎل اﻠﺟﺮاﻧﻴﺘﻰ ﻠﻟﻣﻟﻚ ﻃﺎﻫﺮﻘﺎ ﻓﻰ ﻫﻴﺌﺔ ٔاﺑﻮ اﻠﻬﻮل ،ﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ ﺑﻣﻌﺒﺪ ﻜﺎوا
ﻤﻌﺮوض ﻓﻰ اﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻰ ً
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ ﻤﻮﻘﻊ اﻠﻣﺘﺤﻒ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻰ :

ﻤﻨﻄﻗﺔ ٔاﻫﺮاﻤﺎت ﻤـﺮوي ﻓﻲ اﻠﺳﻮدان اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ

) ( ٥٥

وﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ٔان دﻓﻨﺎت اﻠﻛـﺘﺒﺔ واﻠﻛﻬﻨﺔ واﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ،
اﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻣﻞ ٔاﻧﻬﻢ ﻋﺎﺻﺮوا ﺑﺪاﻳﺔ ٔاﻻﺴﺮة ،ﻘﺪ ُو ّﺴﺪت ٔاﺠﺳﺎدﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻮاﺑﻴﺖ ذات ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺷﺮﻳﺔ ،وﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻓـﻼ ﻳﺪﻠﻨﺎ ﻫﺬا وﺣﺳﺐ ﻋﻟﻰ ﻤﺟﺮد
ٔ
اﻠﺘﺎﺛﺮ اﻠﻈﺎﻫﺮي ﻓﻲ ﻓﻛﺮ ﻤﻟﻮك ٔاﻻﺴﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳﺔ واﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎﻠﻌﻗﻴﺪة
اﻠﻬﺮﻤﻴﺔ ﻠﻟﺪﻓﻦ اﻠﺘﻲ ورﺛﻮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻌﻗﻴﺪة اﻠﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ
ﺸﻣﺲ و ﻤﻨﻒ ،ﺑﻞ ﻧﻀﻒ إﻠﻴﻪ ٔا ً
ﻳﻀﺎ وﻋﻲ ﻫﺆﻻء وﺗﻣﺳﻛﻬﻢ ﺑﺎﻠﻔﻛﺮ
اﻠﻌﻗﺎﺋﺪي اﻠﻣﺼﺮي وﻤﻣﺎرﺴﺔ ﻋﻟﻢ اﻠﻬﻨﺪﺴﺔ واﻠﻣﻌﻣﺎر ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻠﻨﻬﺞ
اﻠﺬي ﻜﺎن ﻳﻣﺎرﺴﻪ ٔاﺠﺪادﻫﻢ وﻜﺎن ﻳﺨﺪم ﻋﻗﺎﺋﺪ اﻠﺪﻓﻦ واﻠﺟﻨﺎﺋﺰ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﺗﻣﺎﻤﺎ ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻤﻦ ﻘﺒﻞ ،ﻜﻣﺎ ٔان ﺗﻟﻚ اﻠﻌﻗﺎﺋﺪ ﻘﺪ ﻇﻟﺖ ﻤﺳﺘﻣﺮة
ﻤﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ) .(٥٦
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ٔ
ﺑﺬﻠﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻠﻨﺎ اﻠﺪﻠﻴﻞ ﻋﻟﻰ اﻋﺘﻨﺎق ﻤﻟﻮك ﺗﻟﻚ اﻻﺴﺮة ﻠﻟﻌﻗﻴﺪة
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ودﻠﻴﻞ ﻋﻟﻰ ٔاﺻﻮﻠﻬﺎ اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ –
وﻠﻴﺲ ﻓﻗﻂ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺔ – اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ٔ ،واﻧﻬﻢ ﺗﻣﺘﻌﻮا ﺑﺎﻠﻬﻮﻳﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ
اﻠﻛﺎﻤﻟﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﺷﻛﻞ اﻠﺮﺴﻣﻲ ﺴﻮاء اﻠﻛﻬﻨﻮﺗﻲ ٔا و
اﻠﻣﻟﻛﻲٔ :وان ذﻠﻚ اﺗﻀﺢ ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻤﺷﺮوﻋﻬﻢ اﻠﺤﻀﺎري ﻹﺣﻴﺎء اﻠﺘﺮاث
اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻗﺪﻳﻢ وﻤﺤﺎوﻠﺔ إﺗﺒﺎع ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ اﻠﻔﻛﺮي ﻫﺎدﻳﺎ ﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ
اﻠﺘﻗﺪم واﻠﺘﻄﻮر اﻠﺬي ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎﺠﻪ اﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة اﻠﻌﺼﻴﺒﺔ ﻤﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ وﻓﻲ ﻤﺟﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻟﻐﺔ واﻠﺪﻳﺎﻧﺔ واﻠﻌﻣﺎرة واﻠﻔﻦ ﺑﻞ
وﻓﻲ اﻠﻨﻈﺎم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻜﺬﻠﻚ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 - ٣ﻋﻗﺎﺋﺪ اﻠﺪﻓﻦ واﻠﻣﻌﻣﺎر اﻠﺟﻨﺎﺋﺰي واﻠﺪﻳﻨﻲ:
اﻧﺘﺷــﺮت اﻠﻣﻌﺎﺑــﺪ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻠــﺒﻼد اﻠﺟﻨﻮﺑﻴــﺔ ﻃﺎﻠﻣــﺎ اﻧﺘﺷــﺮ اﻠﻣﺼــﺮﻳﻮن
ﻫﻨــﺎك ،وازدادت ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻠﺤــﺎل ﻤﻨــﺬ ﻋﺼــﺮ ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺜﺎﻤﻨــﺔ ﻋﺷ ــﺮة ﺣﻴــﺚ
ﺠﻣﻌ ــﺖ ﺑـ ــﻴﻦ ﺸـ ــﻌﻮب ﺗﻟـ ــﻚ ٔاﻻراﺿـ ــﻲ واﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ وﺣـ ـ ٌ
ـﺪة ﺛﻗﺎﻓﻴـ ــﺔ
وﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،ﻓﺎﻠﻣﻌﺎﺑـ ــﺪ ﺗﺒﻨ ــﻰ ﻓـ ــﻲ ﺠﻣﻴ ــﻊ ٔارﺠـ ــﺎء اﻠﺳـ ــﻮدان إﻠـ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﺑﻌـ ــﺪ "
ﺸــﻨﺪي" ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺮﺑﺔ ﻤﻦ اﻠﺨﺮﻃﻮم)  .(٤٧وﻜﻣـﺎ ﻜﺎﻧـﺖ ﻋﺒـﺎدﺗﻬﻢ ﻠﻺﻠـﻪ ٓاﻤـﻮن –
رع  ،ﻜﺎﻧــﺖ ﻤﻌﺎﺑ ــﺪﻩ ﺗﺒﻨــﻰ وﻳــﺘﻢ ﻧﻗﺷــﻬﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﻄ ـﺮاز اﻠﻣﺼ ــﺮي اﻠﻗــﺪﻳﻢ ) .(٤٨
وﻳﻈﻬــﺮ ﻠﻨــﺎ ﻫﻨــﺎ ﻋــﺪة ﺻــﻮر ﻠﻣﻌﺒــﺪ اﻠﻌﻣـ ــﺪة  ، Amadaوﻫــﻮ ٔاﻘــﺪم ﻤﻌﺒــﺪ
) (٤٩
ﻠﻺﻠﻪ ٓاﻤﻮن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻨﻮﺑﺔ ﻘﺎم ﺑﺘﺷﻴﻴﺪﻩ اﻠﻣﻟﻚ ﺗﺤﺘﻣﺲ اﻠﺜﺎﻠﺚ

ٔاﻻﻫﺮاﻤﺎت:
ٔاورد ٔاﺣﻣ ــﺪ ﻓﺨ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ ﻋـ ــﻦ ٔاﻻﻫﺮاﻤ ــﺎت اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ٔاﻫ ــﻢ ﻤﻮاﻘـ ــﻊ
ﺗﻮاﺠـﺪ ٔاﻻﻫﺮاﻤــﺎت اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻼد ﻜــﻮش ﺣﻴــﺚ اﻧﺘﺷــﺮت ٔاﻫﺮاﻤــﺎﺗﻬﻢ ﻤــﻦ
ﻤﻨﺤﻨــﻰ اﻠﻨﻴــﻞ ﺑــﻴﻦ ﻧﺒﺎﺗ ــﺎ  -ﻋﻨــﺪ اﻠﺷــﻼل اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ  -وﺣﺘــﻰ ﻤ ــﺮوي  -ﺸ ــﻣﺎل
اﻠﺷـﻼل اﻠﺳـﺎدس)  .(٥٠وﻘـﺪ ﺑﻨﻴـﺖ ﻫـﺬﻩ ٔاﻻﻫـﺮام ﻤـﻦ اﻠﺤﺟـﺮ اﻠﺮﻤﻟـﻲ وﺸــﻴﺪت
ﻜ ـﻛـﺘﻟﺔ ﺻ ــﻣﺎء ،وﻜــﺎن ﻠﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤﻨﻬــﺎ ﻜ ــﻮة ﺻــﻐﻴﺮة ﻓ ــﻲ اﻠﺟــﺰء اﻠﻌﻟ ــﻮي ﻤﻨﻬ ــﺎ
ﻳﺤﺘﻣــﻞ ٔاﻧــﻪ ﻘــﺪ ﺣــﻮت ﻜــﻞ ﻤﻨﻬــﺎ ﺗﻣﺜــﺎﻻ ﻠﻟﻣﺘــﻮﻓﻰ ﻤﺜﻟﻣــﺎ ﻧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻠﻟﻮﺣــﺎت
اﻠﻬﺮﻤﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻠﻌﺼﺮ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻜــﺎن ٔاول ﻤﻟــﻮك ٔاﻻﺴ ــﺮة اﻠﺨﺎﻤﺳــﺔ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ وﻫــﻮ ﺑﻴﻌﻨﺨــﻲ ﻘــﺪ ﺑﻨــﻰ
ﻫﺮﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠ ـ "ﻜــﻮ ّرو" ﺣﻴـﺚ ﺿـﻣﺖ ﺠﺒﺎﻧـﺔ ٔاﻓـﺮاد ٔاﺴـﺮﺗﻪ واﻋ ـﺘـُﺒﺮ ﻫﺮﻤـﻪ
ٔ
ﻧﻣﻮذﺠﺎ ﻻﻫﺮاﻤﺎت ﺗﻟﻚ اﻠﺟﺒﺎﻧﺔ)  ، (٥١وﻜـﺬﻠﻚ ٔاﻫـﺮام اﻠ ـ "ﺑﺮﻘـﻞ" ) ٔ ( ٥٢واﻫـﺮام
"ﻤـﺮوي ") ٔ .(٥٣واﻫـﺮام "ﻧــﻮري" اﻠﺘـﻲ ﻘﻟـﺪت ٔاﻻﻫ ـﺮام اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻌﻈﻴﻣـﺔ ﻓــﻲ
ٔاﺴ ــﻟﻮب ﺑﻨﺎﺋﻬ ــﺎ وﻜﺳ ــﻮﺗﻬﺎ ٔاﻳﻀـ ــﺎ ،وﺑﻟ ــﻎ ﻋ ــﺪدﻫﺎ ﺴـ ــﺘﻴﻦ ﻫﺮﻤ ــﺎ ٔاﻋﻈﻣﻬ ــﺎ ﻫـ ــﺮم
ﻃﻬﺎرﻘﺎ ﻧﻔﺳﻪ) .(٥٤

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٣

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 (١ﻧﺎﺻﺮ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،اﻠﻣﺟﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻗﺎﻧﻮن اﻠﻣـﺼﺮي ،ص ٢٩
 (٢ﻧﺎﺻﺮ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،اﻠﻣﺟﻣﻞ  ،ص ٢٩
 (٣ﻧﺎﺻﺮ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،اﻠﻣﺟﻣﻞ  ،ص ٢٩
4
) Eva Nthoki Mwanika, Ancient Egyptian Identity (an abstract),
p. 48, 49 - A thesis submitted to the faculty of Miami University ,
2004
 (٥ﻜﻮﻠﻴﻦ ﻤﺎﻜـﻔﻴﺪئ ،اﻃﻟﺲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب،
ﻤﺘﺮﺠﻢ ، ١٩٨٧ ،ص ٤٣
 (٦ﻜﻮﻠﻴﻦ ﻤﺎﻜـﻔﻴﺪئ ،اﻃﻟﺲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻓﺮﻳﻗﻲ  ،ص ٤٣
 (٧ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان اﻠﻗﺪﻳﻢ  ،ص ٧
 ( ٨ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ٩ - ٧
 ( ٩ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ٧
FCD, p. 53) ١٠
FCD, p. 284 ) ١١
 ( ١٢ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ٨
 ( ١٣ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ٢٤
 ( ١٤ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص  ،٢٤وﻘﺪ ٔاورد ﺠﻮﺗـﻴﻴﻪ
اﻠﻟـﻗــﺐ " "Kh3sout Nehs(i)ouﺑﻣﻌﻨﻰٔ :اﻻﺠﺎﻧﺐ اﻠﺳــﻮد اﻠﺬﻳﻦ ﻳﺳﻛﻨﻮن ٔاﻘﺎﻠﻴﻢ
ٔارض اﻠﺟﻨﻮب Guthier, Henri. Dictionnaire des Geographiques,
Vol.4, p.162
 ( ١٥ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ٩ - ٧
 ( ١٦ﻜﻮﻠﻴﻦ ﻤﺎﻜـﻔﻴﺪئ ،اﻃﻟﺲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻓﺮﻳﻗﻲ  ،ص ٤٣
17 ) Ann E.Kellebrew, Biblical Peoples and Ethnicity , Society of
Biblical Literature, Atlanta, USA, 2005 , p. 1, 2
 ( ١٨ﻧﺎﺻﺮ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،اﻠﻣﺟﻣﻞ  ،ص ٣٤
 ( ١٩ﻧﺎﺻﺮ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،اﻠﻣﺟﻣﻞ  ،ص ٣٥ ،٣٤
ٔ
 ( ٢٠اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ )ﻤﺘﺮﺠﻢ( ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،ص
 ٣٤٥ ،٣٤٤؛ واﻧﻈﺮ ﻜﺬﻠﻚ ﻋﻗﻴﺪة اﻠﺳﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻗﺪﻳﺲ ﺠﺒﻞ اﻠﺒﺮﻘﻞ ص  ٣٥١؛
ٔاﻳﻀﺎ اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ )اﻠﺟﺰء ٔاﻻول( ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،١٩٩٠ ،ص .٣٠٧
ٔ
 ( ٢١ﺑﻬﺎء اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﺷﺮﻃﺔ واﻻﻤﻦ اﻠﺪاﺧﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،ﻤﺷﺮوع اﻠﻣﺎﺋﺔ
ﻜـﺘﺎب ﻫﻴﺌﺔ ٓاﻻﺛﺎر ١٩٨٦ ،ص .٣
 ( ٢٢ﺑﻬﺎء اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﺷﺮﻃﺔ ٔ
واﻻﻤﻦ اﻠﺪاﺧﻟﻲ  ،ص ١٥
ٔ
 ( ٢٣ﻋـﺎﺋﺷﺔ ﻤﺤﻣﻮد ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺎل ،اﻠﻣﻟﻛﻴﺔ اﻹﻠﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﺘﺎﺧﺮ ،ﻤﺷﺮوع اﻠﻣﺎﺋﺔ
ﻜـﺘﺎب ﻫﻴﺌﺔ ٓاﻻﺛﺎر ، ٢٠٠٤ ،ص ٤٣
 ( ٢٤ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان  ،ص ١٧
 ( ٢٥ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ  ،ص  ٣٠٧؛ ﺠﻴﻣﺲ ﻫﻨﺮي
ﺑﺮﻳﺳﺘﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ ﻤﻨﺬ ٔاﻘﺪم اﻠﻌﺼﻮر ﺣﺘﻰ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻔﺎرﺴﻲ )ﻤﺘﺮﺠﻢ( ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ
ٔاﻻﺴﺮة  ، ١٩٩٩ ،ص ٥٠١
 ( ٢٦ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان ،ص ٢٤
 ( ٢٧ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان ،ص ٢١
 ( ٢٨ﻤﺤﻣﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻛﺮ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻮدان ،ص ٢٦
 ( ٢٩ﺠﻴﻣﺲ ﻫﻨﺮي ﺑﺮﻳﺳﺘﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ ،ص ٥٠٢ ، ٥٠١
 ( ٣٠اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٤٣
 ( ٣١اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٥١
 ( ٣٢ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ ،ص ٣٠٧
 ( ٣٣ﺠﻴﻣﺲ ﻫﻨﺮي ﺑﺮﻳﺳﺘﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ ،ص ٥٠٢
 ( ٣٤ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ ،ص ٣٠٧
 ( ٣٥ﺑﻬــﺎء اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،اﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ، ٢٠٠١ ،ص ١٤٢ – ١٣٧
 ( ٣٦ﺑﻬﺎء اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ،ص ١٣٩
 ( ٣٧ﺑﻬﺎء اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ،ص ١٤١

 ( ٣٨رﻤﻀﺎن اﻠﺳﻴﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ج  ،٢ﻤﺷﺮوع اﻠﻣﺎﺋﺔ ﻜـﺘﺎب ﻫﻴﺌﺔ ٓاﻻﺛﺎر،
 ، ١٩٩٣ص ٢٣٥ – ٢٣٢
 ( ٣٩ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ ،ص ٣١٠
 ( ٤٠ﻜﻮﻠﻴﻦ ﻤﺎﻜـﻔﻴﺪئ ،اﻃﻟﺲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ،ص ٤٣
ٔ
 ( ٤١ﺗﻮﺴﻊ ﻓﻲ ذﻜﺮ ذﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق اﻻدﻧﻰ )اﻠﺟﺰء
ٔاﻻول(
ٔ
 ( ٤٢ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق اﻻدﻧﻰ ،ص ٣١٦
 ( ٤٣ﺣﺟﺮ ﺸﺒـﺎﻜﺎ  ،اﻧﻈﺮ :
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_obje
cts/aes/t/the_shabako_stone.aspx
 ( ٤٤ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ ،ص ٣١٦
 ( ٤٥ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ ،ص ٣١٦
 ( ٤٦رٔاس ﺗﻣﺜﺎل ٔاﺑﻮ اﻠﻬﻮل ﻠﻟﻣﻟﻚ ﻃﻬﺎرﻘﺎ
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SphinxOfTaharqa.jpg
 ( ٤٧اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٤٣
 ( ٤٨اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٥١
 ( ٤٩ﻤﻌﺒﺪ اﻠﻌﻣ ــﺪة ،اﻧﻈﺮ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Amada#Temple_interior
 ( ٥٠اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٤٧
 ( ٥١اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٤٩ - ٣٤٧
 ( ٥٢اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٥٢ - ٣٥١
 ( ٥٣اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٥٦
 ( ٥٤اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،ص ٣٥٥ – ٣٥٤
 ( ٥٥ﻤﻨﻄﻗﺔ ٔاﻫﺮاﻤﺎت ﻤـﺮوي ،اﻧﻈﺮ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Meroitic_period
 ( ٥٦ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻠﺢ ،ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺮق ٔاﻻدﻧﻰ  ،ص .٣٠٧
اﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ :
ٔ - ١اﺣﻣﺪ ﻓﺨﺮئ ،اﻻﻫﺮام اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ )ﻤﺘﺮﺠﻢ(ٔ ،اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ. ١٩٩٤ ،
 - ٢ﺑﻬ ــﺎء اﻠ ــﺪﻳﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ٔ
واﻻﻤ ــﻦ اﻠــﺪاﺧﻟﻲ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ،ﻤﺷـ ــﺮوع
اﻠﻣﺎﺋﺔ ﻜـﺘﺎب ﻫﻴﺌﺔ ٓاﻻﺛﺎر. ١٩٨٦ ،
 - ٣ﺑﻬ ــﺎء اﻠــﺪﻳﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﻌﺒــﺪ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ اﻠﻔﺮﻋﻮﻧﻴــﺔ ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب. ٢٠٠١ ،
 - ٤ﺠـﻴﻣﺲ ﻫﻨــﺮي ﺑﺮﻳﺳـﺘﺪ ،ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﺼــﺮ ﻤﻨـﺬ ٔاﻘــﺪم اﻠﻌﺼــﻮر ﺣﺘـﻰ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻔﺎرﺴــﻲ
)ﻤﺘﺮﺠﻢ( ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاﻻﺴﺮة . ١٩٩٩ ،
ٓ
 - ٥رﻤﻀـﺎن اﻠﺳــﻴﺪ ،ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﺼـﺮاﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ج  ،٢ﻤﺷــﺮوع اﻠﻣﺎﺋــﺔ ﻜـﺘـﺎب ﻫﻴﺌــﺔ اﻻﺛــﺎر،
. ١٩٩٣
 - ٦ﻋ ــﺎﺋﺷﺔ ﻤﺤﻣــﻮد ﻋﺒــﺪ اﻠﻌــﺎل ،اﻠﻣﻟﻛﻴـ ــﺔ اﻹﻠﻬﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﺘـ ٔـﺎﺧﺮ ،ﻤﺷـ ـﺮوع
اﻠﻣﺎﺋﺔ ﻜـﺘﺎب ﻫﻴﺌﺔ ٓاﻻﺛﺎر.٢٠٠٤ ،
ٔ
ٔ
ٔ
 - ٧ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳـ ــﺰ ﺻ ــﺎﻠﺢ ،ﻤﺼــﺮ واﻠﺷـ ــﺮق اﻻدﻧـ ــﻰ )اﻠﺟــﺰء اﻻول( ،ﻤﻛـﺘﺒـ ــﺔ اﻻﻧﺟﻟ ــﻮ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ . ١٩٩٠ ،
 - ٨ﻜـﻮﻠﻴﻦ ﻤﺎﻜـﻔﻴــﺪئ ،اﻃﻟــﺲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻓﺮﻳﻗـﻲ ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﻠﻟﻛـﺘــﺎب
)ﻤﺘﺮﺠﻢ(.١٩٨٧ ،
و
 - ٩ﻤﺤﻣـﺪ إﺑـﺮﻫﻴﻢ ﺑﻛـﺮ ،اﻠﻣــﺪﺧﻞ إﻠـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﺳــﻮدان اﻠﻗـﺪﻳﻢ  ،ﻧﺳـﺨﺔ إﻠﻛـﺘﺮ ﻧﻴــﺔ
ﻤﻦ ﻤﻮﻘﻊ ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻟﻰ اﻠﺷﺒﻛﺔ اﻠﺪوﻠﻴـﺔ ، www.al-mostafa.com
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .
 - ١٠ﻧﺎﺻــﺮ ٔاﻻﻧﺼ ــﺎري ،اﻠﻣﺟﻣــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻗــﺎﻧﻮن اﻠﻣ ــﺼﺮي  ،ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ ٔاﻻﺴ ــﺮة،
.١٩٩٨
اﻠﻣﺮاﺠﻊ ٔاﻻﺠﻨﺒﻴﺔ:
1- Ann E. Kellebrew, Biblical Peoples and Ethnicity, Society of
Biblical Literature, Atlanta, USA, 2005
)2- Eva Nthoki Mwanika, Ancient Egyptian Identity (an abstract
A thesis submitted to the faculty of Miami University , 2004
3- Guthier, Henri. Dictionnaire des Geographiques, Vol.4
4- R.O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian.
(FCD), Oxford, 1964
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
بشار محمد خليف ،مملكة ماري السورية :مملكة ماري فـي
ٔ
عصــر الفاعليــة اال كاديــة التاريخيــة -.دوريــة كــان التاريخيــة-.
العدد التاسع؛ سبتمبر  .٢٠١٠ص .٧٨ – ٦٥
)(www.historicalkan.co.nr

ثمة نقاط عديدة ّ
تشكل قاعدة للبحث في هذه الفترة:
ٔ
ٔ
أوﻻً :ان الفاعلي ــة اال كادي ــة الديمغرافي ــة والت ــي تع ــود ف ــي ظهوره ــا إل ــى
ٔ
ٔاال لف الرابع قبل الميالدّ ،
شكلت مدينة كيش الرافدية بؤرتها االساسية.
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ان هـذه الفاعليـة امتلكـت ادوات التفاعـل الديمغرافي ـ االقتصـادي
والروحــي مــع الفاعليــة الســومرية واســتطاعت ٔان تجـ ّـب المنجــز الســومري
ٔ
وتاخذه إلى ٓافاق تطورية جديدة اطر ً
ادا مع الزمن.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻟﺜ ـﺎً :ان الفاعليــة اال كاديــة والهويــة اال كاديــة تشـ ّـكل القاعــدة االساســية
ً
التــي تمــت صــياغة المشــرق العربــي عليهــا وصــوال إلــى العصــر الحاضــر،
ٓ
وذلك مرو ًرا بالفاعليات العمورية والكنعانية واالرامية والعربية.
ٔ
ٔ
ٔ
راﺑﻌـﺎً :كنــا اشـرنا إلــى ان طبيعــة التفاعــل اال كــادي ـ الســومري واالمتـزاج
والتعــايش كــان مـ ً
ـثال ُيحتــذى بــه ،وهــذا مــا اســتمر فــي مختلــف الفاعليــات
ٔ
ٔ
االخرى بما يعطي داللة علـى ان خاصـية التمـازج والتفاعـل واالنفتـاح هـي
خاصية من طبيعة الشخصية المشرقية العربية عبر تاريخها.
ٔ
ﺧﺎﻣﺴﺎً :إن صعود الفاعلية اال كادية من مدينة كيش فـي حـوالي 2350
ق.م كان تطو ًرا طبيعي ًـا فـي مسـاق اكـتمـال هـذه الفاعليـة إلظهـار حيويتهـا
التاريخية في زمنها ،فهي لم تقم لنقض التواجد السومري وتـدمير منجـزه
بقــدر مــا كان ــت تعبي ـ ًرا عــن التط ــور المتبـ ّـدي فــي حرك ــة مجتمعــات مــدن
المشرق العربي.
ٔ
ٔ
وعل ــى ذل ــك نفه ــم ان الفاعلي ــة اال كادي ــة ورث ــت الفاعلي ــة الس ــومرية
ّ
وجبتهــا ٔواضــافت عليهــا ّ
وطورتهــا ضــمن خــط ذهنــي حضــاري واحــد مــع
ٔ
اإلش ــارة إل ــى ان التواج ــد الس ــومري ال ــديمغرافي ل ــم يخت ـ ِـف ب ــل اس ــتمر
ٔ
ً ٔ ٔ
لال كاديين كي يسهموا في حضارة المشـرق
متفاعال بيد انه افسح المجال
العربي والحضارة اإلنسانية بعامة.
ٔ
ﺳﺎدﺳﺎً :يبـدو ٔان خـط الـوعي االتحـادي لـدى الفاعليـة اال كاديـة تجـاوز
ما كان قام به لوغال زاجيزي قبـل حـوالي مئـة وخمسـين عام ًـا ،فـإن كـان
ٓ
هذا قد سعى إلى توحيد مدن المشـرق انـذاك كاسـتجابة لمقتضـيات دورة
الحي ــاة السياس ــية ـ االقتص ــادية االجتماعي ــة الروحي ــة الواح ــدة ،ف ــإن
ٔ
ٔ
شاروكين اال كادي امتلك ادوات التوحيد عبر مـا يبـدو لحظـة وعـي فرضـها
ٔ
ٓ
الظرف التاريخي انذاك بما تحمله الفاعلية اال كادية مـن إشـراطات ثقافيـة
واقتصادية وروحية متطورة.
ٔ
ٔ
فمع مجيء شـاروكين اال كـادي الـذي اسـتطاع ان يـرث مـا وصـل إليـه
ٔ
منج ــز زاجي ــزي ،م ــع مالحظ ــة ان الواق ــع االجتم ــاعي الت ــاريخي الم ــديني
ٔ
ٔ
لمدن المشرق العربي في عصر الفاعلية اال كادية كان اضعف من عوامـل
ٔ
ٔ
القـ ــوة العسـ ــكرية اال كاديـ ــة لهـ ــذا لـ ــم يسـ ــتطع اسـ ــتيعابه وهـ ــذا مـ ــا ادى
ٔ
باإلمبراطورية اال كادية إلى االضـمحالل فـإن كانـت وثـائق زاجيـزي تتغنـى
ٔ
ٔ
بانــه" :مــن البحــر االدنــى  /الخلــيج العربــي  /وعلــى طــول دجلــة والفـرات،
ٔ
وحتــى البحــر االعلــى  /المتوســط  /جعــل اإل لــه انليــل كــل الــبالد تــذهب
ٔ
ٔ
إليــه" ( 31 ).فــإن شــاروكين اســتطاع ان يــرث هــذا ويضــيف عليــه ،كــون ان
ثم ــة مبالغ ــة ف ــي مقول ــة زاجي ــزي لجه ــة س ــيطرته الكامل ــة عل ــى المش ــرق
العربي.
ٔ
ٔ
بــدات مس ــيرة شــاروكين ب ــان اس ــتلم الس ــلطة ف ــي مدين ــة ك ــيش ف ــي
حوالي  2350ق.م ،وبعد حوالي  34حملة عسكرية بينـه وبـين زاجيـزي،
ٔ
ٔ
استطاع ٔان يسيطر على تلك الدولة ّ
فضم إلى سـلطته مـدن اوروك ـ اومـا ـ
ٓ
ٔ
ٔ
اور ـ الجـاش ،ومضـى فـي إنشـاء عاصـمته اكـاد وسـط الرافـدين  /إلـى االن
ٔ
لــم يعثــر عليهــا  /والتــي اضــحى ميناؤهــا مركـ ًزا تجاريـ ًـا مهمـ ًـا وصــل بفاعليتــه
التجارية إلى سواحل الهند /ملوخا  /حسب الوثائق.
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ٔ
كما انـه اتجـه بجيشـه الـذي يق ّـدر بحـوالي  5400جنـدي نحـو الجنـاح
الشــامي حيــث جــاء فــي وثائـقــه" :شــاروكين الملــك خـ ّـر خاشـ ًـعا فــي توتــول
ٔ
ٔ
ٔامـام اإل لـه دجـن ّ
وصـلى .االرض العليـا اعطـاه إياهـا دجـن :مـاري ـ يرمـوتي ـ
ٔ
ٔ
إب ــال ،وحت ــى غاب ــة االرز  /جب ــال االم ــانوس  /وجب ــال الفض ــة  /ط ــوروس
)( 32
."/
َّ ٔ
ٔ
وب ــدوره يش ــير الم ــؤرخ س ــيتون لوي ــد إل ــى ان ــه " ت ــم تاكي ــد ادع ــاءات
ٔ
شاروكين بانه َع َبـر البحـر المتوسـط فـي الغـرب ليصـل إلـى قبـرص وجزيـرة
ٔ
ٔ
كريت " .وقد اطلق شاروكين على نفسه لقب " ملك الجهات االربـع "
ومقصــده فــي ذلــك" :مملكــة عمــورو فــي الغــرب ،وســوبارتو فــي الشــمال،
ٔ
وسومر واكاد في الجنوب ،وعيالم في الشرق ".
ٔ
ٔ
وتشير االبحاث إلى ان امبراطورية شـاروكين شـملت منطقـة الخلـيج
العرب ــي والجن ــاح الراف ــدي ومعظ ــم من ــاطق ب ــالد الش ــام الش ــمالية.
ٔ
ٔ
وتش ــير الوث ــائق إل ــى ان حمل ــة ش ــاروكين عل ــى االناض ــول كان ــت بس ــبب
ٔ
ّ
تعرض تجار اكاديين هناك لمضـايقات مـن قبـل حـاكم مدينـة " بورشـاندا
ٔ
" فــذهب لنجــدتهم .وثمــة وثيقــة تعــود لشــاروكين تشــير إلــى انــه " خــاض
ّ ٔ
ٔ
ارب ــع وثالث ــون معرك ــة وانتص ــر فيه ــا
ودم ــر اس ــوا ًرا حت ــى ش ــاطئ البح ــر،
ً
وجع ــل س ــفنا م ــن " ملوخ ــا"  /س ــواحل الهن ــد الغربي ــة  /وم ــن ماج ــان /
ٔ
) ( 33
ُعمان  /وسفن ًا من الديلمون /البحرين  /ترسو في ميناء اكاد "
ٔ
ٔ
وتنبغــي اإلش ــارة هنــا ،إل ــى ان ن ــواة االمبراطوريــة اال كادي ــة ،كان ــت
ٔ
تشــمل القســم االوســط مــن بــالد الرافــدين مــن نيبــور فــي الشــمال وحتــى
ٔ
خط هيت ـ سـامراء بمـا فيهـا منطقـة ديـالى .وكـذلك تنبغـي اإلشـارة إلـى ان
ٔ
العالقــات بــين كــيش وإبــال تعــود إلــى مــا قبــل صــعود الفاعليــة اال كاديــة
ٔ
ٔ
حيــث نجــد ان ثمــة دورة حيــاة واحــدة بــين كــيش وإبــال ومــاري وموقــع ابــو
صالبيخ.
ٔ
وقــد اســتطاع شــاروكين مــن ان يضـ ّـم إبــال ومــاري إلــى امبراطوريتــه.
ٔ
ٔ
ٔ
ويشــير هورســت كلينغــل إلــى ان ثمــة نصـ ًـا يعــود إلــى اال لــف االول قبــل
ٔ
الميالد ،يذكر ان جميـع البلـدان الواقعـة بـين الخلـيج العربـي والـديلمون
ٔ
وماج ــان م ــن ناحي ــة ،وكبت ــارا ) كري ــت ( وانك ــو ) قب ــرص ( م ــن ناحي ــة
ٔ
ٔ
اخــرى ،خضــعت لشــاروكين اال كــادي ثــالث م ـرات " ( 34 ).وبــدوره انطــون
ٔ
مورتفــات يشــير إلــى ان امبراطوريــة شــاروكين لــم تتحقــق بصــورة فعليــة إال
بع ــد احتال ل ــه لبل ــدان العم ــوريين ف ــي الجن ــاح الغرب ــي الش ــامي ( 35 ).وق ــد
ٔ
ٔ
استمر حكم شاروكين حوالي  60عام ًـا ،امكنـه مـن خال لـه تـامين اسـتقرار
ٔ
سياســي ـ اقتصــادي ـ اجتمــاعي ،ســاهم فــي توطيــد اركــان االمبراطوريــة
ٔاال كادية ،ما ٔادى إلـى اصـطباغ المشـرق العربـي برمتـه بالطـابع الحضـاري
ٔ
ٔ
ٔ
الثقــافي اال كــادي والــذي اســتمر حتــى اال لــف االول قبــل المــيالد وبقيــت
ٔ
ٔ
تاثيراته إلى ايامنا الحاضرة.

ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﺔ
ٔ
ال ينفصــل الواقــع والنشــاط التجــاري فــي فتــرة الفاعليــة اال كاديــة عمــا
قبلــه إال بوجــود اســتمرارية للخطــوط التجاريــة الســابقة مــع نشــوء طــرق
ٔ
ٔ
جدي ـدة وال ســيما إنشــاء مدينــة اكــاد بمينائهــا .ويبــدو ان خطــوط التجــارة
ٓ
المشرقية نحـو اسـية  /افغانسـتان ـ باكسـتان ـ الهنـد  /اسـتمرت مـع وجـود
ٔ
دور جديد لميناء مدينة اكاد.
ٓ
ٔ
ٔ
ونســتطيع ان نقــارب النشــاط التجــاري انــذاك علــى انــه شــهد ازدهــا ًرا
ٔ
ٔ
مشـ ً
ـهودا طالمــا تــا ّمن االســتقرار السياســي واالمنــي الــذي وفرتــه الفاعليــة
ٔ
اال كادية وال سيما في عصر شاروكين وحفيده نارام سن.
ٓ
ٔ
ٔ
وتشــير الوثــائق إلــى ان القوافــل التجاريــة اصــبحت تتجــه مــن اســيا
الصــغرى نحــو الخلــيج العربــي عبــر طــرق التجــارة المشــرقية تحــت حمايــة
ٔ
ٔ
فصــائل الجــيش اال كــادي ،وإن كــان ثمــة خطــورة علــى القوافــل فيجــب اال
ننســى دور القبائــل والعشــائر التــي كانــت تجــوب المشــرق العربــي والتــي
ٔ
كان جزء منها يعتمد على سلب القوافـل ونهبهـا .كمـا تشـير الوثـائق ايض ًـا
ٔ
ٔ
إلى ان السفن القادمة مـن ملوخـا وماجـان والـديلمون اصـبحت ترسـو فـي
ٔ
ٔ
مينــاء اكــاد ،ويشــير الباحــث بوهــارد بــرينتس إلــى ان ثمــة إشــارات كـثيــرة
ٔ
فــي المــدن اال كاديــة تـ ّـدل علــى وجــود متــرجمين عرفــوا لغــة ملوخــا ،وقــد
ٔ
قــدمت تلــك الوثــائق معلومــات عــن اســتيراد االرز والقطــن وخــرز الصــود
ًٔ
ٔ
ـارا او
المزخرف من الهند .مع اإلشارة إلـى انـه فـي هـذه الفتـرة نشـهد انحس
ٔ
ٔ
تراجع ـ ًـا ل ــدور المعب ــد ف ــي الش ــان االقتص ــادي ،واص ــبح للس ــلطة الزمني ــة
ٔ
الدور االول في قيادة الدولة في كافة المجاالت عدا االعتقادية.
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎري ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﺔ
ٔ
نتيجــة االزدهــار التــي وصــلت إليــه مدينــة مــاري مــع منتصــف اال لــف
الثال ــث ،ث ــم اس ــتطاعتها إع ــادة ت ــرميم م ــا ّدم ــره هج ــوم لوغ ــال زاجي ــزي
وبسـ ــرعة قياسـ ــية تـ ــدل علـ ــى معطيـ ــات قـ ــوة واقتـ ــدار إن فـ ــي المسـ ــتوى
ٔ
ٔ
السياســي او االقتصــادي او االجتمــاعي والروحــي ،فــإن معــالم تلــك الفتــرة
ٔ
ٔ
تتوض ــح ف ــي ان مدين ــة م ــاري اص ــبحت عاص ــمة لمملك ــة تع ـ ّـج بالبل ــدات
والمدن التي تتبع فعاليتها.
ٔ
ويبـ ــدوا ان المسـ ــتوطنات توزعـ ــت بكـثافـ ــة حولهـ ــا بحيـ ــث ال يكـ ــاد
ٔ
يفصــل الواح ــدة ع ــن االخ ــرى مس ــافة  10كيل ــومترات .وه ــذا م ــا يؤك ــده
ٔ
ٔ
ٔ
برينتس بقوله " انه في اواسط اال لف الثالث ،انتشر العديـد مـن المـدن ـ
الــدول ،التــي تكونــت عــادة مــن مدينــة واحــدة محاطــة بعــدد مــن القــرى
ٔ
" " ففـي منتصـف اال لـف الثالـث قبـل المـيالد ،تبـدو منطقـة الجزيــرة
الس ــورية مزده ــرة بالمس ــتوطنات والق ــرى ،ال ب ــل ٔان بع ــض ه ــذه الق ــرى
ٔ
ٔاصـبح م ً
ـدنا ذات شـان مثـل تـل لـيالن ـ تـل بـراك ـ تـل مـوزان ـ الخـويرة،
ولعــل وجــود مثــل هــذه المــدن القويــة فــي الشــمال هــو الــذي دفــع بالملــك
ٔ
اال كــادي نــارام ســن إلــى االســتقرار فــي تــل ب ـراك حيــث بنــى قص ـ ًرا يشــبه

القالع العسكرية الحصينة ".

ٔ
 انظر ٔالفرد هالدار ـ العموريون ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار االبجدية  1993دمشق.
 انظـر بوهـارد بـرينتس ـ نشـوء الحضـارات القديمـة ـ ت ـ جبرائيـل كبـاس ـ دار
ٔ
االبجدية ـ دمشق .1989
 انظر حميدو حمادة ـ تل ليالن ـ دراسات تاريخية عدد  37ـ  38ـ .1990

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٓ
 انظر سيتون لويد ـ اثار بالد الرافدين ـ ت ـ محمد طلب ـ دار دمشق١٩٨٩ .
 هذا ما يشير إليه الدكـتور علي ٔابو عساف في حين ٔان د .عيـد مرعـي يشـير ٔان
تلك االمبراطورية شملت كل بالد الرافدين وسورية.
ٔ
انظـر ـ د .عيـد مرعـي .تـاريخ بـالد الراقـدين ـ دار االبجديـة ـ دمشـق  .1991وكـذلك ـ
ٓ
د .علــي ٔابــو عســاف .اثــار الممالــك القديمــة فــي ســورية وكــذلك مؤلفــه :فنــون الممالــك
القديمة في سورية.

اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٦

ﻣﻘﺎﻻت

 مرجع سابق GEAN MARGUENOR , EXPOSITION – MARI

 مرجع سابق MARGUERON -
 عيد مرعي ـ تاريخ بالد الرافدين ـ مرجع سابق.
ٔ
 انظــر فيصــل عبــد ﷲ ـ الحوليــات االثريــة الســورية عــدد  43ـلالستزادة انظــر
ٔايضـ ًـا كـتــاب فقــه اللهجــات العربيــات للــدكـتور محمــد بهجــت قبيســي وكـتــاب
ٔ
مقدمة في علم اال كاديات للدكـتور فيصـل عبـد ﷲ وكـتـاب د .علـي ٔابـو عسـاف
" نصوص من ٔاوغاريت ".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ونحن نعتقد انـه ولالسـباب ذاتهـا انشـا شمشـي ادد عاصـمته الثانيـة
ٔ
في شوباط انليل في تل ليالن في اال لف الثاني قبل الميالد.
ٔ
وسط كل هذا ،كان على مملكة مـاري مـع امتـداد الفاعليـة اال كاديـة
إليها وإلى إبالٔ ،ان تختـار بـين ٔان تواجـه الم ّـد ٔاال كـادي ٔاو ٔان تميـل قل ً
ـيال
وتتفاعــل مــع المـ ّـد الجديــد خصوصـ ًـا ٔان هــذا المـ ّـد لــيس غريبـ ًـا عنهــا ٔاوالً
ٔ
وثانيـ ًـا فــإن مــا اســتطاعه شــاروكين اال كــادي مــن خلــق دولــة مركزيــة ذات
ٔ
بنية واضحة وصارمة ،لم تكن تحتمل انصاف الحلول ،لهذا اسـتطاعت
ٔ
ٔ
سلطة ماري ان تواكب الفعل اال كادي محافظة على استقرارها وازدهارهـا
ٔ
ومس ــتفيدة ف ــي الوق ــت نفس ــه م ــن ط ــوق االم ــان ال ــذي س ــببته الفاعلي ــة
ٔ
اال كادية.
ومقابــل هــذا ،تراجــع نفــوذ مــاري عــن مملكـتهــا فــي منطقــة الف ـرات
ٔ
ٔ
االوســط لصــالح الفاعليــة اال كاديــة ،وفقــدت اســتقاللها المــديني لصــالح
الفاعلية ٔاال كادية االتحادية المسـلحة .وعبـر هـذا " ،اسـتطاع حكـام مـاري
ٔ
فــي هــذه الفتــرة ان يعيــدوا تنظــيم وبنــاء المدينــة جزئيـ ًـا لحســاب الملــوك
ٔ
اال كاديين ومن ثم لحسابهم الخاص وحافظوا على البنية المعمارية التي
ٔ
ٔ
تع ـ ــود إل ـ ــى اواس ـ ــط اال ل ـ ــف الثال ـ ــث قب ـ ــل الم ـ ــيالد ،وه ـ ــي البني ـ ــة الت ـ ــي
ورثوها"وسوف يسـتمر فقـدان مـاري السـتقاللها السياسـي /وهـذا ضـمن
ٔ
منطــق الــوعي المــديني الــذي كــان سـ ً
ـائدا  /حتــى انتهــاء الفاعليــة اال كاديــة
بحي ــث س ــتعاود عن ــد ذاك إل ــى اس ــتعادة س ــيطرتها عل ــى منطق ــة الفـ ـرات
ٔ
االوسط ،خزانها الحيوي للبقاء باإلضافة إلى الفرات.
ٔ
وبعــد مــوت شــاروكين ،لــم تعــد فاعليــة الدولــة اال كاديــة كمــا كانــت
عليــه ،بــل تراجعــت حتــى زمــن حفيــده نــارام ســن  2260ـ  2232ق.م،
ٔ
حيــث ســتعاود الفاعليــة اال كاديــة فعلهــا ،وحفلــت فتــرة حكــم نــارام ســن
البالغــة حــوالي  37عامـ ًـا بتمــردات وثــورات ضــد الدولــة اســتطاع إخمادهــا
ٔ
ٔ ٔ
س ــواء ف ــي مدين ــة ك ــيش او اوم ــا ،نيب ــور  ،اوروك  ،ب ــالد ماج ــان  ،ب ــالد
ٔ
ٔ
ٔ
عيالم ،نامار ،ابيشال وزاغروس ،باإلضافة إلى مـاري ايض ًـا .كمـا ان نـارام
ٔ
ســن وصــل إلــى ٔاالمــانوس وجبــال الفضــة ّ
ودمــر إبــال ،ويبــدو ان هــذا كــان
نتيجـة المزاحمـة االقتصـادية ـ التجاريـة للفاعليـة اإلبليـة القويـة ،للفاعليـة
ٔ
االقتصادية التجارية للدولة اال كادية.
ٔ ٔ
وتتباهى وثائق نارام سن بانه " اول من قضـى علـى إبـال ولـم يسـبقه
ٔ
ٔ
احــد فــي هــذا العم ــل منــذ الخليقــة " .امــا ت ــدمير بــالد ماج ــان ُ /عم ــان /
ٔ
ٔ
فتش ــير المعطي ــات إل ــى ان حاج ــة الجن ــاح الراف ــدي الحج ــار ال ــديوريت
الالزمة لصنع التماثيل كانت تت ٔـامن مـن هنـاك والـذي يبـدو ٔان ثمـة س ً
ـببا
دف ــع ن ــارام س ــن لت ــدمير ماج ــان ربم ــا الحتكاره ــا اس ــتيراد ه ــذه الم ــادة
ٔ
ٔ
المهمـة .وتشـير الوثـائق ايض ًـا إلـى انـه فــي فتـرة حكـم نـارام سـن ّكلـف هــذا
ٔ
الملك ابنتيه بوظـائـف دينيـة فـي مدينـة مـاري فكانـت شوماشـاني واختهـا
مكيبار كاهنتان /قدشتو  /في معبد شمش.
ٔ
وبع ــد وف ــاة ن ــارام س ــن ف ــي ح ــوالي  2232ق.م ،ت ــدهورت اوض ــاع
ٔ
ٔ
االمبراطوري ــة اال كادي ــة ووهن ــت ،م ــا ادى إل ــى هج ــوم قبائ ــل الك ــوتيين
القادمين من جبل ايـران ،حيـث سـيطروا علـى الجنـاح الرافـدي وال سـيما
شــماله لحــوالي مئــة ســنة ،وتنــدر المعطيــات المعماريــة والكـتابيــة التــي
ٔ
ٔ
يمكن ان يتركوها ،ما يعني ان فـاعليتهم الحضـارية هامشـية وعلـى مرتبـة
ٔ
ٔ
ادنى من الفعالية اال كادية.
ً
ومقابل ذلك ،بقي الجنوب الرافدي بعيـدا عـن هـذه الهجمـات ،بمـا
س ـ ــيؤدي الحق ـ ـ ًـا النبع ـ ــاث جدي ـ ــد م ـ ــن هن ـ ــاك م ـ ـ ً
ـدعوما م ـ ــن العم ـ ــوريين

ٔ
ٔ
الكنعانيين ،وكان اساس هـذا االنبعـاث إعـادة تاسـيس مـدن قديمـة مثـل
ٔ
ٔ
ٔ
اوروك والج ــاش واور ،وك ــذلك تاس ــيس ممال ــك جدي ــدة .باإلض ــافة إل ــى
ٔ
ذلــك فقــد اســتطاع الكنعــانيون مــن تاســيس ســالالت حاكمــة فــي مــدينتي
ٔ
اســين والرســا الرافــديتين ،حيــث ادى ذلــك إلــى ســيطرتهما علــى الــبالد
وانبعاث الدولة البابلية.
ٔ
ً ٔ
وفــي النهايــة ،خرجــت ســورية عمومــا مــن ازمــات العصــر اال كــادي /
وال ســيما فــي مــا بعــد نــارام ســن  /وحروبــه ،ضــعيفة جـ ًـدا وبحضــارة مدنيــة
ٔ
متقهق ـ ــرة .وإن كان ـ ــت الفاعلي ـ ــة اال كادي ـ ــة ق ـ ــد خم ـ ــدت وتالش ـ ــت ف ـ ــي
ٔ
ٔ
المســتوى السياســي والعســكري ،غيــر ان قــوة وروحيــة الثقافــة اال كاديــة
ٔ
استطاعت ٔان ّ
تعبر عن حضارتها في عدة امور:
أوﻟﻬــﺎ :هــو شــيوع اللغـة ٔاال كاديــة والكـتابــة ٔاال كاديــة علــى مــدى المشــرق
ٔ
العربــي وتواصــل هــذا حتــى اال لــف الثــاني قبــل المــيالد فــي مقابــل انحســار
ٓ
للسومرية وادابها.
ٔ
ٔ
ٔ
وق ــد اس ــتطاعت اللغ ــة اال كادي ــة ان تس ــود ف ــي اال ل ــف الث ــاني قب ــل
ٔ
الميالد وتصبح لغة عالمية كـتب بها الملوك مراسالتهم .وبقيت اال كادية
ٓ
س ــائدة حت ــى انتش ــار اللغ ــة االرامي ــة وكـتابته ــا ف ــي الق ــرن الخ ــامس قب ــل
الميالد.
ٔ
ٔ ٔ
الج ــدير ذك ــره هن ــا ،ه ــو ان ارش ـيف م ــاري ُكـت ــب باال كادي ــة وك ــذلك
ٔ
ٓ
ٓ
وثــائق مكـتبــة اشــور بانيبــال العائــدة لال لــف االول قبــل المــيالد باإلضــافة
ٔ
ٔ
ٔ
إلــى الكـثيــر مــن وثــائق اوغاريــت فــي منتصــف اال لــف الثــاني .وقــد اثبتــت
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
االبحــاث اللغويــة علــى ان اال كاديــة هــي ام اللغــة العربيــة " ،فجــذور اللغــة
ٔ
العربي ـ ــة موج ـ ــودة ف ـ ــي اللغ ـ ــة اال كادي ـ ــة ،ومعظ ـ ــم التراكي ـ ــب اللغوي ـ ــة
ٔ
ٔ
والقواعدي ــة ومص ــادر االفع ــال وج ــذورها وتص ــاريف االس ــماء والص ــفات
ٔ
اال كاديــة تشــبه مــا هــو موجــود فــي اللغــة العربيــة الحاليــة " ويشــير د.
ّ ٔ
ي ٔ
ٔ
فيصــل عبــد ﷲ إلــى ان " الطــابع الحضــار اال كــادي الــذي تلــون بــالوان
ٔ
ٔ
مدن ذلك العصر  /اال لـف الثـاني ق.م  /وعلـى راسـها حلـب ومـاري وبابـل
ٔ
وجبي ــل م ــا ي ـ ـزال قائم ـ ًـا وس ـ ً
ـائدا حت ــى يومن ــا ه ــذا وس ــيبقى الن ــه عمي ــق
ٔ

الجذور ،ومتين االصول ".
ٔ
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إذا كانت الفاعلية اال كادية التاريخية قد استمدت ركائزها من
الفاعلية السومرية ّ
وجبتها ،وال سيما في المعتقدات والتجارة وهذا ما
ٔ
ٔ
اشار إليه المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي في مؤلفه تاريخ البشرية ،فإن
ٔ
ٔ
ٔ
ما َي ِس ُم الفاعلية اال كادية وبتميز هو انها ساهمت في تاسيس مفهوم
ٔ
الدولة الزمنية وبعمق بحيث نستطيع ان نقارب معالم نشوء " فصل
ٔ
ٔ
الدين/المعتقد/عن الدولة " فقد ابعد اال كاديون المعبد عن الشؤون
الدينوية ونقلوا النشاط االقتصادي والتجاري إلى القصر الملكي،
ٔ
ً
خاضعا بشكل كامل لمراقبة القصر.
واصبح المعبد
ٔ
ٔ
وهذا االمر لم يكن صراع ًا بين االقنومين بقدر ما كان تعبي ًرا
ٔ
ٓ
ً
طبيعيا عن التطور الذي الت إليه الذهنية اال كادية الحضارية والتي
ُتختصر في مقولة " ما لقيصر لقيصر وما هلل ،هلل".
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 العموريــون هــم ســكان الباديــة الشــامية وتشــير الوثــائق إلــى ٔان نــواة تواجــدهم
كانــت فــي جبــال بشــري فــي الباديــة ،وجــاء اســمهم مــن " ٔامــورو " التــي تعنــي
الغــرب .ويعــود ٔاول شــاهد كـتــابي عمــوري إلــى حــوالي  2600ق.م عبــر نصــوص
موقــع فــارا فــي الرافــدين ،وكــذلك نقــش تمثــال الملــك لمجــي مــاري 2400 / ،ـ
 2350ق.م  /وإن كــان جورجيــو برتشــيالتي اعتبــرهم ٔاجانــب فــي بــالد الرافــدين
غيــر ٔان التملمــل مــنهم لــم يكــن لســبب ديمغرافــي بقــدر مــا كــان رفضـ ًـا للثقافــة
ٔ
االولية الرعوية  /السلبية وليست اإليجابية  /التي كانوا عليها.
ٔانظر C. BUCCELLETI . THE AMORITES
ً
وقــد ورد فــي الوثــائق الرافديــة ٔان العمــوري " ال يعــرف الحبــوب " و " ال يملــك بيتــا "
ٔ
و" يســكن خيمــة تضــرب بهــا الريــاح واالمطــار " للمزيــد :انظــر كـتــاب الفــرد هالــدار فــي
ٔ
نسخته العربية " العموريون "  .دار االبجدية  1993دمشق.
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ٔ
ًٔ
سابقا ان االجتياح الكوتي للمواقع الرافدية الشـمالية ادى إلـى
ذكرنا
ٔ
ٔ
ٔ
تدمير المدن هنـاك ،وكـون ان ثقافـة الكـوتيين اوليـة وادنـى مـن الفاعليـة
ٔ
ٔ
اال كاديــة المتطــورة  ،فقــد ادى ذلــك إلــى تــدمير بغــيض لمواقــع المــدن،
ٔ
وقد حفلت الوثائق االثرية بتفاصيل هذا الغزو البدائي ،فإحـدى الوثـائق
ٔ
تق ــول :ثع ــابين الجب ــال ،اختطف ــوا الزوج ــة م ــن زوجه ــا واالطف ــال م ــن
ٓ
ابــائهم ،ونقلــوا الملكيــة مــن ســومر إلــى الجبــال ،وبكــت البنــات ،المــدن
بسبب الكوتيين "
ٔ
ٔ
واشارت وثيقة اخرى إلى ذلك حيث ورد فيها:
ٔ ٔ
" البالد في ايدي اعداء قساة
ٔ
ٓ
سيقت اال لهة إلى االسر
ُٔواثقل كاهل السكان بالضرائب
ّ
وجفت ٔاالقنية وشبكات الري
ٔ
واصبح نهر دجلة غير صالح لعبور السفن
ولم يعد باإلمكان ري الحقول
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تعط الحقول محاصيلها ".
ولم ِ
ٔ
إذن ّتم تدمير البنـى التحتيـة للمـدن الرافديـة الشـمالية ،ونتيجـة ان
الجنــوب الراف ــدي بقــي خ ــارج نط ــاق الســيطرة الكوتي ــة ،فهــذا م ــا س ــوف
ٔ
يــؤدي إلــى إعــادة ترتيــب اوضــاعه ،ونحــو  ٢164قبــل المــيالد ،ســنلحظ
ٔ
ٔ
تاسيس حكم لساللة حاكمة في الجاش ،اعتبر من اشهر حكامها جوديا
ٔ
 ٢١٤٣ /ـ  2124ق.م  /وتشـير الوثـائق إلـى ان عـدد سـكان هـذه المدينـة
كان حـوالي  21600نسـمة ،وقـد سـيطرت هـذه المدينـة علـى جنـوب بـالد
بابل.
ٔ
ويبدو ان فاعلية الجاش الصاعدة دفعتها إلى محاولـة تفعيـل دورهـا
ٓ
التج ــاري ،وحت ــى ح ــدود االس ــتئثار بحرك ــة التج ــارة ان ــذاك عب ــر البعث ــات
التجاري ــة .وتش ــير وث ــائق تل ــك الفت ــرة إل ــى حص ــول ه ــذه المدين ــة عل ــى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اخشــاب االرز مــن االمــانوس وخــاخوم ،واورشــوم بــالقرب مــن إبــال .كمــا
ٔ
ٔ
استطاعت تامين االحجار الالزمة من بزاال ،وجبال مارتو وكيماش وسوزا
وال ــديلمون وماج ــان وملوخ ــا ،كم ــا حص ــلت عل ــى النح ــاس م ــن كيم ــاش
ٔ
وعلــى الــذهب والفضــة مــن ملوخــا .مــع اإلشــارة إلــى انــه فــي هــذه الفتــرة
ٔ
شهدت استخدام اللغة السومرية وكـتابتها ،ما يعطي تاكي ًـدا لعـدم انعـدام
الفاعلية السومرية في المشرق ويؤكد على روحية التفاعل والتمازج ً
بعيدا
ٓ
عن معالم اإللغاء لالخر.
ٔ
الج ــدير ذك ــره هن ــا ،ه ــو ان الكـتاب ــة الس ــومرية المس ــتخدمة انتابه ــا
ٔ
التطور باإلضافة إلى دخول الكـثير مـن الكلمـات اال كاديـة فـي مـتن اللغـة
ٔ
ٔ
الســومرية .والمتــابع بشــكل عــام يلحــظ وجــود تــاثيرات اكاديــة مهمــة فــي
ٔ
ٔ
ثقافــة الجــاش .وإلــى جانــب الجــاش ،نجــد إعــادة تاســيس لمــدن اوروك
ٔواور ،وفي مدينتي إسين والرساّ ،
تمكنت ساللتان كنعانيتان مـن تسـنم
عرش ــي ه ــاتين الم ــدينتين ،واللت ــين س ــوف تس ــاهمان ف ــي نش ــوء الدول ــة
البابلية ً
الحقا.
ومع حوالي  2112قبل الميالد ،سنكون ٔامام منعطف مهم ّ
شكلت
ٔ
مدينــة اوروك نواتــه ،وذلــك عبــر مقاومتهــا لالحــتالل الكــوتي ،ومــن ثــم
ٔ
ٔ
اس ــتطاعة حاكمه ــا اوت ــو خينج ــال م ــن هزيم ــة الك ــوتيين واس ــر قائ ــدهم
ٔ
تيريجــان وهــذا مــا ادى إلــى تحريــر الــبالد مـن االحــتالل الكــوتي ،ليتفــرغ
الحاكم في ٔاوروك إلى ترتيب ٔاوضاع الجنوب الرافدي حيـث ّعـين فـي ٔاور
ٔ
ً ٔ
حاكما هو اورنمـو ،الـذي سـرعان مـا تمـرد علـى االول وبـذا تنتقـل الفاعليـة

ٔ
ٔ
التاريخي ــة م ــن اوروك إل ــى اور ف ــي ح ــوالي  2110ق.م وه ــذا يعن ــي فيم ــا
ٔ
يعنيــه ،عــدم تطــور الــوعي المــديني إلــى وعــي اش ـمل رغــم الغــزو الكــوتي
ٔ
للرافــدين ،وقــد جــاءت فــي الوثــائق مــا يلــيُ " :ضــربت اوروك بالســالح،
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وانتقلــت الملكيــة منهــا إلــى اور .فــي اور اصــبح اورنمــو ملكـ ًـا ،وحكــم 18
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عاما ".
ٔ
ٔ
واس ــتمرت س ــاللة اورنم ــو فـ ــي الحك ــم حت ــى  2002ق.م .واشـ ــارت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الوثائق إلى ان اورنمو اطلـق علـى نفسـه لقـب " ملـك سـومر واكـاد " الول
ٔ
ٔ
م ــرة ،م ــا يعن ــي ان مملك ــة اور ش ــملت كام ــل الراف ــدين ف ــي فعاليته ــا إذا
ٔ
ٔ ٔ
صدقت الوثيقة / .عيد مرعي  ./ 1991ومع تنامي فاعليـة اور اصـبحنا امـام
ٔ
ٔ
مملكة احتوت مدن ًا للجناح الرافدي  /الرسـا ـ الجـاش ـ نيبـور ـ اوروك واور
ٔ
ٓ
طبع ـ ًـا  /ومنطق ــة الفـ ـرات االوس ــط بم ــا فيه ــا مـ ـاري وتوت ــول ،واش ــور ف ــي
ٔ
ٔ
الشـمال وجبيـل علــى السـاحل الســوري .وإلـى اورنمــو ُتنسـب اول قــوانين
ٔ
حقوقي ــة ف ــي الع ــالم والت ــاريخ اإلنس ــاني ،والت ــي اس ــتطاعت ان ت ــؤثر ف ــي
مجـ ــال الحيـ ــاة الحقوقيـ ــة الالحقـ ــة مثـ ــل قـ ــانون لبـ ــت عشـ ــتار وقـ ــوانين
حمورابي وغيرها.
وضــمن كــل هــذا وفيمــا يعنيــه مــن صــعود الفاعلي ـة الســومرية بعــد
ّ ٔ
ـتمكن اال ك ــادي ف ــي المش ــرق العرب ــي ،س ــوف نش ــهد حرك ــة ديمغرافي ــة
ال ـ
ٔ
ٔ
فاعلــة  /وإن بــدات منــذ مــا قبــل منتصــف اال لــف الثالــث قبــل المــيالد /
باتجاه الجناح الرافدي قادمة من الجناح الشاميّ ،
تجلت في زيادة حركة
العبور العموري البدوي القبلي ،وربما يعزى هذا إلى عوامل ت ّغيـر منـاخي
ٔ
جاف ادى إلى ارتحاله إلى الجناح الشرقي ومدنه.
ٔ
ويب ــدو م ــن وث ــائق ه ــذه الفت ــرة ان الم ــدن الرافدي ــة عان ــت م ــن ه ــذا
ٔ
الضغط القبلي العموري وعـوالم تخريبـه ،مـا دفـع حـاكم اور " شوسـين "
إلــى إنشــاء خــط دفــاعي بــري مــائي يشــمل مــا بــين دجلــة والف ـرات ويمتــد
ٔ
بطــول  275كيلــومت ًرا إليقــاف انزيــاحهم إلــى مــدن الرافــدين .ويبــدو ان
ٔ
االنزي ــاح العم ــوري نح ــو الراف ــدين ،س ــاهم بش ــكل اساس ــي ف ــي إض ــعاف
ٔ
ٔ
فاعليــة مملكــة اور مــا ادى إلــى انتهائهــا عبــر الهجــوم العيالمــي فــي حــوالي
 2002ق.م.
ٔ
ٔ
وق ــد اش ــار هال ــدار إل ــى ذل ــك ،باإلض ــافة إل ــى ان هورس ــت كلينغ ــل
ٔ
ٔ
الحـ ــظ احت ـ ــواء وث ـ ــائق اور لهـ ــذه الفتـ ــرة علـ ــى اس ـ ــماء عموري ـ ــة وبشـ ــكل
ٔ
ٔ
متزايــد ( 38).والجــدير ذكــره هــو انــه فــي العشــرين ســنة االخيــرة مــن عمــر
ٔ
مملكــة اور وفــي عهــد إبــي ســين ونتيجــة للضــغط العمــوري باإلضــافة إلــى
توثب عيالم لالنقضاض عليها ،شهدت هذه المملكة تر ً
اجعا فـي فاعليتهـا
التاريخيــة مــا ســوف يســبب بدايــة انفصــال المــدن المشــرقية المنضــوية
ً
انطباعا عن انعدام في وجود وعي ما فـوق
تحت فاعليتها ،عنها ما يعطي
المديني.

א
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٦٨

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
فق ــد انفص ــلت إش ــنونا ث ــم الج ــاش ث ــم اوم ــا ،وف ــي مدين ــة إس ــين،
اســتطاع إشــبي إرا وهــو مــن مدينــة مــاري مــن حكــم مدينــة إســين حيــث
اتخذها عاصمة له ،باإلضافة إلى قيـام نبالبـوم العمـوري مـن حكـم مدينـة
الرســا ،وهــذا مــا يعطــي دال لــة علــى عمــق التفاعــل والتــداخل الــديمغرافي
ٓ
ٔ ً ٔ
يضا ثمة امر مهم اخر ُيعنى بـزواج ملـك
االجتماعي بين مدن الجناحين .ا
ٔ
ٔاور " ٔاورنمــو " مــن ابنــة حــاكم مــاري ابيــل ـ كــين .بمــا يعطــي دال لــة اخــرى
ٓ
على مبلغ التفاعل واالنسجام بين مدن المشرق العربي انذاك.
ٔ
إذن مــع  2002ق.م ،ســوف نشــهد انتهــاء فاعليــة مملكــة اور ،غيــر
ٔ
ان مــا يســم هــذه الفتــرة هــو الفعــل الحضــاري ،الثقــافي الــذي قدمتــه هــذه
المملك ــة بسـ ــاللتها لعمـ ــوم المش ــرق العربـ ــي وتشـ ــير الوث ــائق إلـ ــى قيـ ــام
ٔ
ٔ
الك ّـتـ ــاب والفنـ ــانون والنسـ ــاخون ،بنسـ ــخ المؤلفـ ــات واالعمـ ــال االدبيـ ــة
ٔ
ٔ
والفني ــة بحي ــث جمع ــوا االس ــاطير والنص ــوص االدبي ــة القديم ــة ومجم ــل
االب ــداع ال ــذهني المش ــرقي الس ــابق والمعاص ــر ،وص ــنفوها ف ــي مكـتب ــات
المعابد والقصور.
ٔ
وفي مجال الفنـون ،عمـد الفنـانون إلـى تصـوير الحكـام واالمـراء علـى
ٓ
ٔ
ٔ
لوحـات او مسـالت ،وهـم يطلبـون مـن اال لهـة الم ّـد فـي اعمـارهم ،ويعتبــر

هذا تطور مهم على صعيد الحياة الفنية في المشرق العربي.
ٔ
ورغـ ـ ــم ان البـ ـ ــاحثين درجـ ـ ــوا علـ ـ ــى وصـ ـ ــف هـ ـ ــذه الفتـ ـ ــرة بالصـ ـ ــفة
ٔ
ٔ
الس ــومرية ،غيـ ــر ان الطـ ــابع اال ك ــادي كـ ــان يصـ ــبغ ثقاف ــة هـ ــذه الفتـ ــرة،
ٔ
باإلضـ ــافة إلـ ــى وضـ ــوح االرضـ ــية الثقافيـ ــة السـ ــومرية ،مـ ــا يؤكـ ــد طبيعـ ــة
ٔ
التفاعل السومري ـ اال كادي ـ العموري  -الكنعاني.
ٔ
وبانته ــاء فاعلي ــة س ــاللة اور ل ــم يع ــد هن ــاك دول ــة قوي ــة ف ــي م ــدن
المشــرق العربــي ،مــا ٔافســح المجــال ٔامــام منعطــف حضــاري جديــد ّ
تجلــى
ف ــي تعبي ــر الفاعلي ــة الديمغرافي ــة العموري ــة الكنعاني ــة ع ــن نفس ــها ،عب ــر
انشــاء الممالــك العموريــة ـ الكنعانيــة علــى مــدى مــدن المشــرق العربــي
ٔ
وذلــك مــع مطلــع اال لــف الثــاني قبــل المــيالد ،وفــي وقــت سنشــهد ذوبــان
الفاعلية السومرية ضمن الفاعلية الديمغرافية المشرقية.
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2266ـ  2008ق.م
إذا كانــت مــاري ،قــد فقــدت اســتقاللها السياســي فــي زمــن الفاعليــة
ٔ
اال كادية ،وتراجعت فاعليتها التاريخية المستندة إلـى البعـد االقتصـادي ـ
الزراعــي ـ التجــاري الــذي تؤمنــه لهــا مملكـتهــا ،بحيــث تحولــت مــن مملكــة
ٔ
ٔ
إلــى مدينــة ،كــون ان الفاعليــة اال كاديــة المركزيــة والعســكرية اســتطاعت
احتوائهــا ،فــإن االحــتالل الكــوتي لمــدن الرافــدين لــم يــؤثر مباشــرة علــى
ٔ
ماري ،غير ان النهب والفوضى والتدمير الـذي َح َف َـل بـه هـذا االحـتالل ال
ٔ
ب ـ ّـد م ــن ان ي ــؤثر عل ــى حرك ــة التج ــارة وعل ــى دورة الحي ــاة االقتص ــادية ـ
االجتماعية لكامل منطقة المشرق العربي.
ٔ
ثــم مــع طــرد المحتلــين الكــوتيين ،وصــعود نجــم اور التــي شــملت
ٓ
فاعليتها كمملكة ،منطقة الفرات ٔاالوسـط بمـا فيهـا مـاري
وتوتول،واشـور
ٔ
وجبيــل باإلضــافة إلــى المــدن الرافديــة ،ســوف نجــد ان مــاري ســتدخل

ٓ
العربي .ويعتقد ٔان نهر الفرات كان يجري بجوارها ،في حين ٔانهـا تبعـد عنـه االن غرب ًـا
ٔ
ٓ
حوالي  12كيلومت ًرا .مع اإلشارة إلى ٔانها تبعد االن عن البحر باكـثر من  200كيلومتر.
ٔ
والحتمــال تجاورهــا فــي هــذه الفتــرة مــع نهــر الف ـرات فــإن هــذا يــدل علــى مبلــغ اهميــة
الموق ــع االس ــتراتيجي لمدين ــة م ــاري ف ــي حرك ــة التج ــارة الش ــرقية والعالمي ــة ف ــي ذل ــك
العصر.
ٔ
 عام 1965م كشفت تنقيبات ماري على جرة تحتوي عدة لقـى اطلـق عليهـا اسـم "
كنــز ٔاور " ،وقــد حــوت هــذه الجــرة علــى تمثــال صــغير مــن العــاج الم ـ ٔراة عاريــة،
وتمثــال صــغير مــن النحــاس إللهــة عاريــة ولــوحظ ٔان شــعرها عليــه عصــبة جبهيــة
ٔ
من الذهب وقرنان صغيران /عالمة اال لوهيـة  ،/كمـا عثـر علـى نسـر لـه ٔراس ٔاسـد
ٔ
ٔ
وقد تم نحته في لوحة سميكة من الالزورد حيث ان راسـه وجناحـاه مـن الـذهب
ُون ّزلت عيناه بالقار.
ٔ ـاور ٔ
ح ــوى الكن ــز ٔايض ـ ًـا عل ــى زوج ــين م ــن االس ـ االول م ــن النح ــاس والث ــاني م ــن
الفضـ ــة ،وكـ ــذلك هنـ ــاك ثمانيـ ــة مشـ ــابك مـ ــن الفضـ ــة والبرونـ ــز والـ ــذهب و ٔراس
المشبك من العاج ،وسوار من الخرز ُصـنع مـن الـذهب والـالزورد وعقـد مصـنوع
من الذهب والالزورد والفضة ،وثالث نجوم من الفضة ،وستة تمائم الزورديـة،
وخرزة كبيرة مغزلية من الالزورد متعددة الوجوه منقوش عليها بالمسمارية.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
 للمزيـد :يمكـن الرجـوع إلـى كـتـاب سـومر النـدره بـارو  1978ـ وزارة الثقافـة ـ بغـداد
ٔ
وكـتاب د .علي ٔابو عساف ـ فنون الممالك القديمة في سورية ـ دار شمال ـ  1991ـ
دمشق.
ٔ
ً
 تقــع مدينــة اور علــى بعــد  365كيلــومترا إلــى الجنــوب الشــرقي مــن بغــداد ،وعلــى
ٔ
مسافة  17كيلومت ًرا إلى الجنوب الغربـي لمدينـة الناصـرية .وتشـير الوثـائق االثريـة إلـى
احتمال ٔان تكـون مدينـة ٔاور فـي ذلـك العصـر قريبـة مـن البحـر ٔاي مطلـة علـى الخلـيج

ٔ
عصــر تاسيســها الــذهبي العمرانــي واالقتصــادي وكــل مجــاالت الحيــاة وهــذا
ٔ
مــا ســوف ّ
يعبــر عــن نفســه فــي فاعليــة مــاري العموريــة مــع مطلــع اال لــف
ٔ
الثــاني قبــل المــيالد .ففــي فتــرة فاعليــة اور ومملكـتهــاّ ،
تســلم حكــم مــاري
س ــاللة حك ــام ي ــدعون " ش ــاكاناك " وتعن ــي ال ــوالي/ال ــوالة .وك ــان ه ــؤالء
ٔ
ٔ
يمثلــون ملــك اور فــي مــاري ويقــدر عــددهم بحــوالي  13حاكمـ ًـا بــدات فتــرة
ٔ
حكمهم عام  2266واستمرت حتى  2008ق.م / .انظر الملحق االول./
ٔ
ٔ
ٔ
ويبدو انهم تسلموا السلطة قبل بزوغ فاعلية مدينـة اورُ .ويعتقـد ان
ٔ
ٔ
حكم هذه الساللة بدا في فترة الفاعلية اال كادية وال سيما في عهد الملـك
ٔ
اال كادي مانيشتوزو  227٥ـ  2260ق.م.
ٔ
وتشـ ــير المعطي ـ ــات إل ـ ــى ان مـ ــاري ف ـ ــي ه ـ ــذه الفتـ ــرة/فت ـ ــرة فاعلي ـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
اور/اســتعادت ســيطرتها علــى منطقــة الف ـرات االوســط بمعنــى انهــا عــادت
ٔ
لمملكـتها ،وكانـت عالقاتهـا جيـدة مـع مـدن الجنـوب الرافـدي .وهـذا االمـر
ٔ
ل ــيس جدي ـ ًـدا فب ــالعودة لم ــا قب ــل منتص ــف اال ل ــف الثال ــث ،س ــوف ي ــتم
ٔ
اكـتشــاف " كنــز اور " فــي مــاري ويعــود إلــى هــذه الفتــرة حيــث تضــمن هــذا
الكنز على خرزة كبيرة من الالزورد عليها كـتابات مسمارية هي كما يلي:
" ٔاهــدى هــذه الخ ــرزة المغزلي ــة إل ــى الرب ــة غ ــال ،مي ـزا نيبــادا مل ــك ٔاور
ٓ
) ( 39
عندما كان انسود ملك معيرا /ماري ".
ٔ
وق ــد امك ــن تحدي ــد حك ــام م ــاري ف ــي ه ــذه الفت ــرة بحس ــب الوث ــائق
ٔ
ٔ ٔ
االثرية وهم :ابيل كين  /تزوج ملك اور ،اورنمو من ابنة هذا الحاكم ./
ٔ
ايشتوب ايلوم ـ تورا داجان ـ بوزو عشـتار  /وهـو يعتبـر اشـهر الحكـام
ٓ
انذاك  /ـ هتالل عررا ـ حانون دجن.
ٔ
وقــد ســعت مــاري فــي هــذه الفتــرة إلــى إعــادة تاســيس نفســها بكافــة
من ــاحي الحي ــاة ،وإل ــى ه ــذه الفت ــرة ُيع ــزى بن ــاء القص ــر الملك ــي المش ــهور
ٔ
والــذي ُد ّشــن وافتــتح فــي عهــد زمــري لــيم فــي اال لــف الثــاني قبــل المــيالد.
وفي هذا القصر عثر على تماثيل الشكاناكو.
ٔ
ٔ
ويشــير مــارجرون إلــى " انــه ومــع نهايــة اال لــف الثالــث قبــل المــيالد
ومــع عــودة النشــاط االقتصــادي الكـثيــف إلــى الرافــدين مــع ســاللة الجــاش
ٔ
واور ،شــرعت مدينــة مــاري بعمليــة االرتقــاء مــن جديــد ،ومنــذ وقــت مبكــر
ٔ
) ( 40
حيث يالحظ إعادة لبناء المدينة بعد زوال السيطرة اال كادية ".
ٔ
كمــا يؤكــد جــان مــاري ديــوران إلــى ان وقــوع مــاري تحــت الفاعليــة
ٔ
التاريخيــة لمملكــة اور الثالثــة وحكــام الشــكاناكو ،جعــل مــاري تصــل إلــى
ٔ
تحقيــق فاعليتهــا التاريخيــة ،ويتحــدث عــن ان يخــدون لــيم وزمــري لــيم
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ٔ
واجــدادهم ،مجموعــة قبائــل الخــانيين فــي شــمال شــرق الف ـرات ،عرفــوا
) ( 41
كيف يكونوا الورثة الحقيقيون لعصر الشكاناكو.
ّ ٔ
ٔ
وبــدوره مــارجرون ،يعتبــر ان هــذه الفتــرة شــكلت اعظــم حقبــة فــي
ٔ
ٔ
تــاريخ مدينــة مــاري ،فمعظــم العمــائر التــي تتــالف منهــا المدينــة فــي ايــام
) ( 42
زمري ليم  /حوالي  1800ق.م  /تم بناؤها في تلك الحقبة الزاهرة.
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺣﻮل ﻣﺎري
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ٔ
ٔ
أوﻻً :ان مدينــة مــاري عــادت إلــى مملكـتهــا واصــبحت عاصــمة لمنطقــة
ٔ
ٔ
الفرات االوسط ،كما كانت قبل سيادة الفاعلية اال كادية.
ٔ
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ان القاعدة المادية لبنى ماري في اال لـف الثـاني تاســست فـي هـذه
ٔ
الفترة ،وش ّـكلت االرضـية الحضـارية النبعاثهـا فيمـا بعـد .يقـول د .فيصـل
ٔ
عبــد ﷲ" :منــذ عصــر إبــال فــي اال لــف الثالــث قبــل المــيالد  /مــن منتصــفه
ٔ
تقريبـ ًـا  ،/كانــت مــاري ْتكــدس الثــروات ،والــذهب خاصــة .ويتحــدث احــد
ٔ
النصــوص فــي مــاري ان فنانـ ًـا اســتخدم قرابــة كيلــو غـرام مــن الــذهب لصــنع
ٔ
ٔ
شكل من اشكال البط " ( 43 ).كما ان مبلغ االزدهـار والرقـي الـذي حققتـه
ٔ
مــاري جعلهــا فــي هــذه الفتــرة محطــة اساســية فــي خــط التجــارة المشــرقي
والعالمي كما سنرى في الفصل الالحق.
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻟﺜ ـﺎً :ان هــذه الفتــرة اكــدت علــى عمــق التفاعــل الحضــاري والــذهني فــي
دورة حي ــاة واح ــدة لك ــال جن ــاحي المش ــرق العرب ــي .فم ـ ً
ـثال إن الرس ــومات
والتلوينــات الجداريــة التــي عثــر عليهــا فــي القصــر الملكــي فــي مــاريُ ،تــذكر
ٔ
ٔ
ٔ
بمــا حوتــه مســلة اورنمــو فــي اور ،إن كــان مــن حيــث الشــكل واللبــاس او
ٔ
ٔ
ٔ
المضــمون .كــذلك فــإن االوانــي المرســومة فــي الجــداريات تــذكر بــاواني اور

في ساللتها الثالثة.
ٔ
ً
راﺑﻌﺎً :يبـدو للباحـث والمـدقق علـى ان مـاري لعبـت دورا غيـر مباشـر فـي
ٔ
إسقاط الفاعلية التاريخية لمدينة اور في ساللتها الثالثـة .وهـذا مـا يتبـدى
ٔ
في ان ماري ومحيطهـا ،كانـت ُتشـكل بوابـة العبـور العمـوري مـن الجنـاح
ٔ
ٔ
الشــامي إلــى الرافــدي .كمــا ان مــاري بحــد ذاتهــا كانــت الخ ـزان االساســي
ٔ
للتواجــد العمــوري ،ويشــير هالــدار إلــى ان ثمــة ربــاط تقليــدي كــان يــربط
العم ــوريين م ــع م ــاري ،الت ــي كان ــت العاص ــمة الحقيقي ــة له ــم من ــذ فت ــرة
ٔ
ٔ
مبكرة ( 44 ).فإن كان سقوط اور يعـود للهجـوم العيالمـي وزاغـروس ،إال ان
ٔ
فاعلي ــة الوج ــود العم ــوري المتزاي ــدة ف ــي الراف ــدين اس ــهمت ف ــي الس ــقوط
ٔ ٔ
ذاك .مــع اإلشــارة إلــى ان اســباب هــذا الســقوط لــم تكــن لــدوافع إثنيــة،
ٔ
بقــدر مــا كــان تطــور طبيعــي فــي حركــة التــاريخ افــرز إشـراطاته ونتائجــه فــي
ٓ
ان.
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـ اﻟﺘﺠﺎري

 انظــر علــي ٔابــو عســاف .فنــون الممالــك القديمــة فــي ســورية .مرجــع ســابق وكـتــاب
اندره بارو ـ سومر ـ مرجع سابق .وكـتاب فنون سومر ٔاكاد – انطون مورتفات.

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎري ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إذا كان ٔاال لـف الثالـث قبـل المـيالد ّ
تميـز بالطـابع الثقـافي السـومري
وال سيما في الجناح الرافـدي ،مـا عـدا مدينـة كـيش ،فـإن الجنـاح الشـامي
ٔ
ٔ
ّعبـر عـن نفسـه بالطـابع الثقـافي اال كـادي ـ العمـوري ،ولكـن هـذا االمـر لـم
ٔ
يكــن بشــكل منفصــل ،فالتفاعــل الســومري ـ اال كــادي ـ العمــوري ســار
بمنحــاه الطبيعــي علــى مــدى ٔاال لــف الثالــث وهــذا ن ـراه واضـ ً
ـحا فــي مــاري
ٔ
ٔ
حيث ثمة تاثيرات سومرية في وسط اكادي ـ عموري.
وإن كانت كـيش هـي مركـز فاعليـة الديمغرافيـة ٔاال كاديـة ،فـإن مـاري
ٔ
شــكلت مركــز الفاعليــة الديمغرافيــة العموريــة منــذ منتصــف اال لــف الثالــث
ٔ
ومــا قبلــه حتــى .وتاسيسـ ًـا عل ـى هــذا يمكننــا مقاربــة حركــة حيــاة مــاري فــي
ٔ
اال لف الثالث بما تتضمنه من طبيعـة نظامهـا السياسـي وتركيبـه ،وكـذلك
مجال الفنون واالعتقادات والحياة اليومية.
ٔ
مع اإلشارة إلى ان بعض ما سنناقشـه ربمـا لـم تشـر إليـه وثـائق تلـك
ٔ
ٔ
الفتــرة ،لكــن التفاعــل الــذي تحــدثنا عنــه قمــين بــان يجعلنــا نقــارب االمــر
ٔ ٔ
وكاننــا امــام مــدن اتســمت بروحيــة واحــدة وهــذا مــا كــان ،وبالتــالي فمــا
ينطب ــق عل ــى مدين ــة ربم ــا ينس ــحب عل ــى ب ــاقي الم ــدن وه ــذا م ــا يؤك ــده
الباحثون في مقاربتهم المختلفة لحضارة المشرق العربي ككل.
ٔ
ٔ
ٔا ً
يضا تنبغي اإلشارة إلى ٔان مـا كـان س ً
ـائدا فـي اال لـف الثـاني واشـارت
ٔ
ٔ
إليــه الوثــائق ،البــد ان لــه جــذوره الممتــدة إلــى اال لــف الثالــث ،ربمــا مــع
ٔ
بع ــض التط ــور ،غي ــر ان الطـ ــابع الع ــام ُي ّعب ــر عـ ــن نفس ــه جلي ـ ًـا .فـ ــالقيم
ٔ
والمع ــايير والرم ــوز ه ــي نفس ــها ،م ــع االخ ــذ بع ــين االعتب ــار لواق ــع انته ــاء
فاعليــة مــا ،وال ســيما الســومرية ،والتــي ذابــت فــي الفاعليــة الديمغرافيــة
ٔ
المشــرقية ككــل واخــذت معهــا بعــض رموزهــا االعتقاديــة وبعــض تقاليــدها
المجتمعية.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻓﺘﺮة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ أور اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
البــد حــين الحــديث عــن الواقــع االقتصــادي والتجــاري للمشــرق فــي
ٔ
ٔ
هذه الفترة ،من التاكيد على استمرارية وجـود خطـوط التجـارة فـي اال لـف
ٔ
الثالــث ،مــع وجــود بعــض التغيـرات واالنزياحــات التــي فرضــتها االحــداث
ٔ ٔ
السياســية والعســكرية .فمـ ً
ـثال إن ســقوط اكــاد افقــد خطــوط التجــارة مينــاء
ٔ
هامـ ًـا وفاعلي ـة تجاريــة مهمــة ،لصــالح انبثــاق فاعليــة اور فــي مــا بعــد فــي

ٔ
ٔ
مداها التجاري ،مع وجود اهمية واضـحة لمدينـة مـاري ،كـون ان الفـرات
ٔ
الذي كان يمر قرب اور كان ُيش ّـكل عص ًـبا مهم ًـا بـين المـدينتين مـن جهـة
ومــع مــا وراء الخلــيج العربــي ،باإلضــافة إلــى عمــق المشــرق الشــامي ثــم
ٔ
ٔ
االناضول وعالم المتوسط بالنسبة لمدينة اور.
ٔ
ٔ
وقد ابانت وثائق اور العائدة لتلـك الفتـرة عـن اسـتيراد النحـاس مـن
ٔ
باكستان إلى اور عن طريـق البحـر .حيـث كانـت السـفن تبحـر مـن جزيـرة
فيلكــه فــي الكويــت ثــم تمــر بالــديلمون  /البحــرين  /حتــى مضــيق هرمــز
محملـ ـ ــة بالسمسـ ـ ــم والنسـ ـ ــيج ،ومنهـ ـ ــا إلـ ـ ــى مينـ ـ ــاء سـ ـ ــوتكاكين ودور،
وسوتكاكوه في باكستان ثم تعود تلك السفن محملة بالنحاس.
ٔ
الجدير ذكره هنا ،هو ان هذه الطريق هي نفس الطريق التـي نقلـت
ســلع الحريــر مــن الشــرق إلــى المشــرق العربــي ثــم عــالم المتوســط .وفــي
ٔ
مقارب ــة زمني ــة ت ــذكر وث ــائق جودي ــا ح ــاكم الج ــاش ،ان ــه اس ــتورد بض ــائع
ٔ
ومنتج ــات م ــن من ــاطق بعي ــدة ،فال ــديوريت واالخش ــاب اس ــتوردتا م ــن
ٔ
ال ــديلمون وماج ــان .وم ــن ملوخ ــا ،العقي ــق االحم ــر وال ــالزورد وال ــذهب
ٔ
والنحاس .ومن الجناح الغربي َ /ع ْب َر مـاري  /اسـتورد اال لباسـتر والخشـب
ٔ
واالحجار .ومن مناطق شرق دجلة،النحاس.
ٔ
وتش ــير الوث ــائق إل ــى ان التج ــار فيه ــا ك ــانوا يقايض ــون المنس ــوجات
الصــوفية والجلــود وزيــت السمســم بالنحــاس مــن ماجــان .وثمــة مالحظــة
هنــا تخــتص فــي عــودة المعبــد فــي هــذه الفتــرة إلــى الســيطرة علــى النشــاط
ٔ
ٔ
االقتصــادي وعائداتــه فــي تعبيــر عــن تقليــد ســومري ،ســبق لال كــاديين ان
ٔ
انهوه لصالح القصر والسلطة الزمنية/الدولة.
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ﻣﻘﺎﻻت

ﻋﻤﺎرة وﻓﻨﻮن ﻣﺎري ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ٔ
ال تفتــرق خصــائص الفــن فــي مدينــة مــاري علــى اخــتالف انواعــه مــن
ٔ
عمــارة وفنــون نحتيــة واختــام ورســومات جداريــة ..الــخ عــن المنــاخ العــام
ٔ
الــذي ســاد اال لــف الثالــث بقاعــه الثقافيــة فــي كــال الجنــاحين .خــال ،بعــض
الطف ـرات الفني ــة الت ــي كان ــت تش ــهدها بع ــض الم ــدن فتق ــدم الجدي ــد بم ــا
ٔ
يناسب ممكناتها .كمـا ان طبيعـة البيئـة الجغرافيـة فرضـت إشـراطاتها فـي
ك ـ ــال الجن ـ ــاحين ،فم ـ ـ ً
ـثال كان ـ ــت م ـ ــدن الراف ـ ــدين تفتق ـ ــر إل ـ ــى الحج ـ ــارة
ٔ
ٔ
واالخشاب ،في حين ان هذا متوافر وبكـثرة في الجناح الشامي.
ٔ
ٔ
ايض ـ ًـا ،ومث ــل كاف ــة المج ــاالت االخ ــرى ،ف ــإن الحي ــاة الفني ــة عل ــى
ٔ
اشكالها كانت تستند بعمق على الواقع الديمغرافي االجتمـاعي .فـإن كـان
ٔ
الفــن فــي مــا قبــل اال لــف الثالــث هــو فــن ذو ثقافــة رافديــة ،فإننــا وباتجــاه
ٔ
اال لــف الثالــث وبــاطراد ســنجد ظهــور روحيــة جديــدة تســتند علــى مــا ســبق
ٔ
وتضيف عليه كما في الثقافة اال كادية وكذلك في مجال الثقافـة العموريـة
الكنعانية.
إذن مــا يحكمنــا هنــا هــو خ ــط تواصــل ذهنــي روحــي واحــد يســتمد
جذوره مـن الواقـع االقتصـادي ـ السياسـي ،وكـل ذلـك ضـمن اطـار تفاعـل
ٔ
مجتمــع المدينــة مــع بيئتــه الطبيعيــة ،وتفاعــل المــدن فيمــا بينهــا بمــا ادى
إل ــى نش ــوء روحي ــة واح ــدة تش ــمل مواق ــع المش ــرق العرب ــي كاف ــة .يق ــول
ٔ
ٔ
الــدكـتور علــي ابــو عســاف " :لقــد اظلــت الهــالل الخصــيب حيــاة جديــدة
ٔ
وســادت الســكان مفــاهيم وقــيم  ..وحلــت فــي اذهــانهم وعقــولهم وقلــوبهم
ٔ
ُمثل اخرى ")  ( ٥٠وذلك في إشارته إلى هذه الفترة من تاريخ المشرق.
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ:
ٔ
شهدت مدينة ماري منذ تاسيسها معـالم عمرانيـة وإنشـائية تتناسـب
م ــع ذهني ــة التخط ــيط المس ــبق ،حي ــث ٔانن ــا ٔام ــام ٔانظم ــة متط ــورة لل ــري
ٔ
ٔ
كاالقنية والسدود ،وانظمة مالحية مبتكرة ،باإلضافة إلـى سـعي المدينـة
ٔ
ٔ
ٔ
لتامين مياه الشرب عبر االقنية والسدود التي تجمع مياه االمطار.
ٔ
ٔ
ويبــدو ان االزدهــار الــذي وصــلت إليــه مــاري مــع تاسيســها وانطالقهــا
ٔ
ٔ
ً
فــي القــرون الثالثــة االولــى مــن اال لــف الثالــث تجلــى واضــحا فــي القصــور
الفخمة والمعابد ،ومنحوتات تدل على وجود مدرسة فنية فـي مـاري تع ّـد
 انظـر ـ مـن الـواح سـومر ـ صـموئيل كريمـر ـ ت :طـه بـاقر ـ بغـداد ـ مغفـل التـاريخ .
مكـتبة المثنى
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ٔ
ٔ
ففــي مقاربــة للنظــام السياســي فــي مــاري فــي اال لــف الثالــث ،اشــارت
ٔ
وث ــائق مدين ــة نيب ــور الرافدي ــة وك ــيش ،ع ــن ان م ــاري ُحكم ــت م ــن قب ــل
ٔ
ٔ
الســاللة العاشــرة بعــد الطوفــان ،وكــان اول حكامهــا هــو انســود ،حيــث
ٔ
حكــم قرابــة الثالثــين عامـ ًـا ،ويعتبــر هــذا اول حــاكم لسلســلة مــن الحكــام
ٔ
ً
بلغ عددهم ستة حكموا مـاري خـالل  136عامـا .ويعتقـد انهـم حكمـوا فـي
الفترة بين  2900ـ  2600ق.م
ٔ
ٔ
وتش ــير االبح ــاث إل ــى ان ثب ــت المل ــوك ه ــذا ل ــم يس ــتوعب جمي ــع
ٔ
الملــوك ،حيــث كشــفت وثــائق إبــال عــن اســماء ملــوك لــم تــرد فــي ثبــت
الملـ ــوك ،وربم ـ ــا حكمـ ــوا ف ـ ــي الفت ـ ــرة بـ ــين  2600ـ  2350ق.م وه ـ ــم:
ٔ
إيكوشـ ــمش ،سـ ــوم ،ايشـ ــتوب شـ ــار ،ايبلـ ــول إيـ ــل ،انـ ــادجن ،لمج ـ ــي
)( 45
ماري.
ٔ
ٔ
ً
وذكرن ــا س ــابقا ان حك ــام مدين ــة م ــاري ف ــي فت ــرة فاعلي ــة مملك ــة اور
ٔ
الثالثة والذين اطلق عليهم اسم " الشكاناكو " قد حكموا في الفتـرة بـين
ٔ
 2266ـ  2008ق.م وض ــمت ق ــائمتهم  13ملك ـ ًـا اش ــهرهم ب ــوزو عش ــتار،
الذي حكم بين  2050ـ  2025ق.م ومـن هـؤالء الحكـام نجـد :ابيـل كـين ـ
ايشـتوب ايلـوم ـ تـورا داجـان ـ هـتالل عـررا ـ حـانون دجـن .وبـين  2015ـ
ٔ
 1920ق.م ،كــان ثمــة ســبعة حكــام حكمــوا مدينــة مــاري ،إلــى ان نكــون
ٔ
ٔ
في حـوالي  1825ق.م امـام حكـم السـاللة العموريـة التـي بـدات مـع يجيـد
ليم واستمرت حتى  1760ق.م حيث ستسقط ماري بيد حمورابي بابل.
ٔ
وفــي طبيعــة النظــام السياســي فــي مــاري ،البــد مــن اإلشــارة إلــى ان
ٔاالرضية الذهنية التي طبعت هذا النظام سادت في معظم مـدن المشـرق
ٔ
ٔ
العربــي فــي اال لــف الثالــث .ففــي مجــال مدينــة إبــال ،نجــد ان نظــام الحكــم
ال ــذي ك ــان س ـ ً
ـائدا ،ك ــان يق ــوم عل ــى س ــلطة المل ــك وإل ــى جانب ــه مجل ــس
ٔ
للشـ ــيوخ ،اعضـ ــاؤه مـ ــن الفاعليـ ــات المشـ ــهود لهـ ــا فـ ــي الحيـ ــاة المهنيـ ــة
واالقتصادية واالجتماعية والحرفية وغيرها ،حيث كانوا يشاركون الملـك
في اتخاذ القرارات المهمة لحماية المملكة ومصالحها.
وقــد شــملت معظــم مــدن المشــرق علــى مثــل هــذه المجــالس كمــا فــي
ٔ
ٔ
اوروك ومــاري وكــيش واور وغيرهــا ( 46 ).بــدوره يؤكــد هورســت كلنغــل علــى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان وثــائق إبــال اكــدت علــى وجــود مجــالس للشــيوخ فــي اكـثــر مــن اربعــين
ٓ
مدين ــة مش ــرقية ،تتقاس ــم بوض ــوح م ــع الح ــاكم والمس ــؤولين االخ ــرين
حولــه ( 47 ).وكــان يطلــق علــى مجلــس الشــيوخ اســم " التهتــامم " ويضــم
ٔ
ٔ
ٔ
اعضــاء مــؤقتين ودائمــين او ينتخبــوا انتخابـ ًـا باإلضــافة إلــى اعضــاء كــانوا
) ( 48
يعتبرون وجهاء في مجاالتهم المختلفة.
ويق ـ ـ ــوم مجل ـ ـ ــس الش ـ ـ ــيوخ ه ـ ـ ــذا بالب ـ ـ ــت بالمس ـ ـ ــائل االقتص ـ ـ ــادية
ٔ
والتش ــريعات المتعلق ــة به ــا ،ك ــذلك االم ــور السياس ــية ،وكان ــت قرارات ــه
ٔ
نافذة .ففي وثيقة من مـاري تعـود إلـى اال لـف الثـاني قبـل المـيالد /وهـو مـا
ٔ
ٔ
يمكن ان ينسحب على اال لف الثالث  /نستطيع نبيـان مـدى قـوة مجلـس
ٔ
ئ
الشــيوخ وقراراتــه ،حيــث ان ملــك مــار ابــدى عــدم رضــاه علــى ق ـرارات
مجلس الشيوخ في مدينة توتول  /التي كانـت تتبـع لفاعليـة مملكـة مـاري
ٔ
ٔ
 ،/فــاوعز الملــك إلــى ممثليــه وكــان يطلــق علــيهم اســم " الحصــانم " ان
ٔ
ـاالمر ويقول ــوا له ــم :إن القـ ـرارات ٓاالتي ــة م ــن العاص ــمة م ــاري
يبلغ ــوهم ب ـ
ٔ
ً
) (49
ليست هي قرارات الملك فقط ،بل هي قرارات مجلس الشيوخ ايضا.
ٔ
ٔ
وبــالتوازي مــع هــذا االمــرّ ،تمــدنا وثــائق الرافــدين العائــدة إلــى اال لــف
الثالث ،وهي عبارة عن قصيدة ملحمية تصـف صـر ً
اعا بـين مـدينتي كـيش
ٔ
ٔ
ٔ
واوروك يعود إلـى النصـف االول مـن اال لـف الثالـث قبـل المـيالد ،حيـث
ٔ
تش ــير ه ــذه الوثيق ــة إل ــى وج ــود برلم ــان يت ــالف م ــن مجلس ــين ،مجل ــس
ٔ
ٔ
الشــيوخ ومجلــس للنــواب فــي مدينــة اوروك .وكــان مجلــس النــواب يتــالف

من الذكور المحاربين ،لذا سمي بمجلس الحرب ،حيث يدعى لالجتماع
ٔ
التخاذ قرار يختص بالحرب او السالم.
ٔ
ٔ
ٔ
وتش ــير الوثيق ــة إل ــى ان مدين ــة ك ــيش احس ــت بتع ــاظم ق ــوة اوروك
ٔ
وفاعليتها حتى باتت تهددها ،وهذا ما دفع ملك كيش " اجا " إلى تهديد
ٔ
ٔ
جلج ــامش مل ــك اوروك بان ــه سيش ــن حرب ـ ًـا م ــدمرة عل ــى مدينت ــه م ــا دف ــع
ٔ
ٔ
باالخير إلـى عقـد اجتمـاع لمجلـس الشـيوخ والنـواب ،حيـث دعـا االعضـاء
ٔ
إلــى عــدم اإلذعــان لتهديــدات كــيش ،لكــن اعضــاء نجلــس الشــيوخ رفضــوا
ٔ
ٔ
راي جلجامش وفضلوا الحل السلمي معها ،ممـا اغضـب جلجـامش الـذي
ٔ
طلب انعقاد مجلس النواب /الحرب /وكرر طلبـه بـالحرب ،فقـرر االعضـاء
هؤالء عدم التسليم بتهديدات كيش وإعالن الحرب عليها.
ٔ
ٔ
ُ
ويبدو ان الوثيقة تنتهي بحيث حاصر ملـك كـيش اوروك ،ثـم تعقـد
مصالحة بين الطرفين دون قتال فيرفع الحصار ويـتم إرسـاء صـداقة بـين
ٔ
ٔ
المدينتين .الجدير ذكره هنا هو ان هذه الوثيقـة كـتبـت بوقـت متـاخر عـن
ٔ
ٔ

االحداث بحدود اال لف عام.
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٧١

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ٔ
ٔ
مــن اقــوى مــدارس الفــن واكـثرهــا اصــالة فــي " المشــرق العربــي " علــى حــد
ٔ
) ( 51
قول اندره بارو.
ففي مجال العمارة المعبدية ،كشفت التنقيبات عـن معبـد عشـتار،
ٔ
حيث يتالف مـن حـرمين متجـاورين ال يوجـد بينهمـا بـاب ،وفيهمـا مقاعـد
ٔ
ومنب ــر وق ــد اق ــيم ه ــذا المعب ــد بج ــوار س ــور المدين ــة الغرب ــي .وق ــد بني ــت
ٔ
جــدران المعبــد بــاللبن فــوق اساســات مــن الحجــارة الكلســية ـ الجيريــة،
ووضــع فيهــا  13مســما ًرا برونزيـ ًـا .وشــرق هــذين الحــرمين ثمــة باحــة ذات
ٔ
ارضــية اســفلتية تحتــوي علــى حــوض للمــاء المقــدس ،ومصــطبة للــذبائح،
وم ــذبح ،حي ــث تج ــرى الطق ــوس المعتقدي ــة .وش ــرق ه ــذه الباح ــة تق ــع
مساكن الكهنة.
ٓ
ٔ
اما معبد عشتار االخر ،فعثر عليـه وسـط المدينـة ،حيـث يشـبه فـي
ٔ
مخططــه مخطــط البيــوت ،وتتجــه زوايــاه نحــو الجهــات االربــع .حــرم هــذا
ٔ
المعبد مستطيل ينفـتح علـى باحـة تحـيط بهـا الحجـرات ،كمـا انـه يحتـوي
علــى مقاعــد ومنبــر .وهنــاك معبــد نينــي زازا الــذي يجــاور معبــد عشــتار مــن
الجهة الشمالية الغربية ،وقد اشتمل هذا المعبـد علـى باحـة ينفـتح عليهـا
الحــرم كمــا وتحــيط بهــا الحج ـرات ،وقــد تــم تزويــق واجهاتهــا المطلــة علــى
الباحــة بالمحاريــب .ووســط الباحــة ثمــة عمــود بــازلتي بارتفــاع  1.50م ،لــه
وظيفة وقيمة اعتقادية.

ٓ
 استندنا في مناقشة عمارة ماري على كـتاب الدكـتور علي ٔابو عساف ـ اثار الممالـك
القديمة في سورية .مرجع سابق .وكـتاب ٔاندره بارو – ماري.
وكـتاب " سومر" للمؤلف نفسه .وكـتاب " فنون سومر ٔواكاد " – ٔانطون مورتفات.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻗﺼﻮر ﻣﺎري:
ٔ
ادت التنقيبات إلى الكشف عـن ثالثـة قصـور متوضـعة فـوق بعضـها
ٓ
ٔ
ٔ
الــبعض ،حيــث انهــا بنيــت الواحــد فــوق انقــاض االخــر وذلــك علــى مــدى
عشرات السنين.
ٔ
القصـر االحـدث مــن هـذه القصــور يطلـق عليــه القصـر ـ المعبـد ويقــع
ٔ
ٔ
ٔ
تحت قصر زمري ليم ،ويرجح انه يعود إلى منتصف اال لف الثالث او مـع
ٔ
بداي ــة الفاعلي ــة اال كادي ــة .هندس ــة ه ــذا القص ــر تش ــبه هندس ــة المعاب ــد،
وتضــيع المعــالم بــين الوظــائـف المعتقديــة فيــه والوظــائـف الزمنيــة .بيــت
العبـ ــادة فـ ــي هـ ــذا القصـ ــر ،كبيـ ــر ،تـ ــوحي باحتـ ــه المركزيـ ــة علـ ــى طـ ــابع
اعتقادي .ففـي وسـطه باحـة مربعـة طـول ضـلعها  10متـر وجـدرانها مزوقـة
بالمحاري ــب .وح ـ ّـوث عل ــى درب مزف ــت ،ومنض ــدة ن ــذور وح ــوض للم ــاء
المقــدس ومــذبح .وتحــيط بهــذه الباحــة الغــرف الكبيــرة والصــغيرة ،وفــي
الط ــرف الجن ــوبي عث ــر عل ــى قاع ــة كبي ــرة 7  2.5 /م  /تمي ــزت بوج ــود
ٔ
قدس االقداس فيها.
ٔ
ٔ
ولوحظ ان ثمة ممشى يحيط ببيت العبـادة هـذا ،يبـدوا انـه يشـكل
عقــدة مواصــالت تتفــرع عنهــا الــدروب إلــى جميــع جهــات القصــر .وعثــر فــي
ٔ
ٔ
هذا القصر ـ المعبد على بقايا عمود خشبي من ارز لبنان .الجدير ذكـره ان
القصور كانت تقام فوق القصور والمعابد فوق المعابد فـي خـط الحضـارة

المشرقية العمراني.
ٔ
ٔ
ٔ
امــا البيــوت الســكنية ،فقــد انشــئت علــى اس ــس قويــة وصــلبة مــن
ٔ
ٔ
الــواح حجريــة ،وكانــت علــى شــكل مســتطيل او شــبه منحــرف تتجمــع مــع
بعضــها الــبعض فــي كـتــل بينهــا مســاحات فارغــة تؤلــف مســاحات محاطــة
ببوابــات .مخططهــا متشــابه وثمــة باحــة تنفــتح عليهــا غــرف البيــت  /بمــا
يذكر بالبيت الدمشقي ./

ٔ
وبني ــت تل ــك البي ــوت م ــن الل ــبن واساس ــاتها ص ــنعت م ــن الحج ــر
ٔ
ٔ
الكلسي المنحوت .وصنعت المنشـات المائيـة مثـل االحـواض والخزانـات
ٓ
ٔ
من االجر المشوي .اما البيوت فكانت ُتطلـى جـدرانها بسـائل مـن الطـين
الممـزوج بــالتبن وتلصـق عليــه تزينــات هندسـية علــى شـكل نــواتئ وغــوائر
ٔ
ٔوا ً
حيانا يضاف طرش ابيض من الكلس.
ٔ
إن م ــا قدمت ــه عم ــارة م ــاري ف ــي اال ل ــف الثال ــث يش ــي ع ــن ذهني ــة،
حضــارية عمرانيــة متعــددة ومبدعــة وهــذا مــا يــدفع مــارجرون للقــول " :إن
ٔ
البني ــة المعماري ــة المكـتش ــفة ف ــي م ــاري اح ــدثت انقالب ـ ًـا ف ــي المف ــاهيم
ٔ
المتعارف عليها حول عمارة بالد المشرق في اال لف الثالث قبل المـيالد.
 /مارجرون ./ 1996
ٔ
ٔ
ّ
وإن تحــدثنا عــن عمــارة اال لــف الثالــث فــي مــاري فالبــد ان نعــرج إلــى
القصر الملكي الذي عرف بقصر زمري ليم ،والذي َّتم تدشينه فـي حـوالي
ٔ
 1800قبل الميالد ،لكن تاريخ انشائه يعـود إلـى فتـرة الثلـث االخيـر مـن
ٔ
ٔ
اال لــف الثالــث ،بحيــث يبــدو ان البــدء فــي عمرانــه تــم فــي حــوالي 2285
ق.م واستمر لعدة قرون حتى ُدشن في عهد الملك زمري ليم.
وتشـير المعطيـات علـى تعاقـب البنـاء فيـه قبـل اكـتمالـه ثـالث مـرات
ٔ
ٔ
حســب كــل ســوية .ويبــدو ان مخطــط هــذا القصــر او فكرتــه مســتوحاة مــن
ٔ
تقليد إبالئي عتيق ،حيث تظهر الدراسات المقارنـة ان القصـر خ فـي إبـال
ٔ
الذي يعود لال لف الثالث قبل الميالد ،يشابه في مخططه مخطـط قصـر
ٔ
ٔ
مــاري مــا يعنــي ان فنــان مــاري حــاول ان يحــاكي تصــميم قصــر إبــال الــذي
) ( ٥٢
ُدمر في حوالي  2250ق.م.
ٔ
تبلــغ مســاحة هــذا القصــر هكـتــارين ونصــف ،واكبــر طــول فيــه 200
ٔ
متـ ًرا ،والعــرض  120متـ ًرا .ويحــوي علــى  300حجــرة يصــفه انــدره بــارو بانــه
كــان يؤلــف مدينــة داخــل مدينــة .وكــان يعتبــر مــن إحــدى عجائــب العــالم.
القصر محاط بسور مدهش ،الباحة السماوية المركزية تبلغ مساحتها 49
ٔ ٔ
 33 مت ًرا ،وتقع قاعة العرش على احد اضالع هذه الباحة.
ٔ
ٔ
ويشــير بــارو إلــى ان معمــاريــي مــاري كشــفوا علــى انهــم رجــال سياســة
ٔ
ٔ
حقيقيــين ،حيــث ان ه ـذه الباحــة بإمكانهــا ان تســتوعب مــن يشــاء كــي
يشاهد الملك ويخاطبه وهذا يعكس طبيعة عالقة الحاكم مع المحكوم.
ٔ
الزاوي ـ ــة الش ـ ــمالية الغربي ـ ــة م ـ ــن القص ـ ــر ،تحت ـ ــوي جن ـ ــاح االس ـ ــرة
ٔ
الملكي ـ ــة ،وق ـ ــد ت ـ ـ َّـم اختي ـ ــار ه ـ ــذا ال ـ ــركن لع ـ ــزل االس ـ ــرة ع ـ ــن الص ـ ــخب
والضوضاء.
وقــد حــوى هــذا الجنــاح الملكــي علــى  23غرفــة متوضــعة حــول باحــة
داخليــة مكشــوفة ويشــغل هــذا الجنــاح حــوالي  20/1مــن مســاحة القصــر
الكلية وهذا دليل تواضع وبساطة / PARROT . 1974 /
ٔ
ويبدو ان تصميم مخطط القصر الداخلي جعل تنقالت الملك تبدو
سهلة وسريعةَّ ،دل على ذلك وجود ممرات متعددة ،حيـث كـان الملـك
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يســتطيع ان يصــل إلــى اي مــن االجنحــة الهامــة عــن طريــق عــدة ابــواب،
ٔ
فم ـ ً
ـثال الب ــاب الش ــرقي ك ــان يق ــود إل ــى قاع ــة الجلس ــات واالجتماع ــات ام ــا
البــاب الجنــوبي الشــرقي فكــان يقــود إلــى قاعــة العــرش وثمــة بــاب جنــوبي
ٔ
يؤدي إلى غرف االرشيف والرقم والنسخ والجناح اإلداري.
ٔ
ٔ
وتب ــين ان المل ــك يس ــتطيع خ ــالل دق ــائق مع ــدودة ان ينتق ــل م ــن
مسكنه إلى قاعة العرش بما ّ
يعبر عن ذهنية معمارية عملية ومبدعة.
وف ــي المنطق ــة الش ــرقية م ــن القص ــر عث ــر عل ــى عش ــر غ ــرف تخ ــتص
بالمسافرين وسعاة البريد والغربـاء وتحتـوي مطـابخ وورشـات وكـوانين ال
ت ـ ـ ـزال م ـ ــزودة ب ـ ــالفحم الخش ـ ــبي ح ـ ــين ت ـ ــم اكـتش ـ ــافها وكان ـ ــت ج ـ ــاهزة
لالستخدام.

א
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٧٢

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ويشــير بــارو إلــى ان النــاس كــانوا يتحــدثون عــن هــذه العجيبــة لــيس
ٔ
فــي بابــل وحــدها /وذلــك خــالل اال لــف الثــاني بــل حتــى الشــواطئ التــي
تغيب فيها الشمس ٔا ً
يضا.
ٔ
ٔ
الجــدير ذكــره ان عــدد طوابــق القصــر اثنــان ،وثمــة مجمعــات ابنيــة
ٔ
تتوسطها باحات ،كما عثر على اقنية لتصريف المياه المالحة .وقـد دلـت
ٔ
ٔ
الكشوف والدراسات على ان هذا القصر ابان عن تقنية جديـدة فـي البنـاء
ٔ
ّ
تجلت في وجود محـاجر مقولبـة فـي سـقف قاعـة لعـرش وهـذا االمـر يعتبـر
ٔ
ٓ
ميــزة جديــدة وهــي االولــى مــن نوعهــا فــي المشــرق العربــي انــذاك .وبشــكل
عــام يبــدو مخطــط هــذا القصــر متماشـ ًـيا مــع التقليــد العمرانــي العــام لقصــور
المشرق العربي.
ٔ
ٔ
وهنا تستوقفنا دراسة قام بها الباحث اوليفييه اورانش تحت عنوان
" المالحظات العرقية ٔواثرها في فهم ٔاالوابد القديمة ـ قصر ماري وقصـور
ٔ
" الش ــرق االوس ــط " المعاص ــرة " .حي ــث يق ــارن الباح ــث ب ــين الف ــن
المعماري القديم والفن المعماري الحـديث فـي المشـرق العربـي وال سـيما
في نطاق القصور ويصل إلى استنتاجات عديدة:
ٔاولها :تبين نتيجة الدراسة المقارنة بـين الفـن المعمـاري القـديم فـي مـاري
ٔ
والهندسـ ــة المعماريـ ــة القائمـ ــة حـ ـ ً
ـديثا علـ ــى ان النتيجـ ــة إيجابيـ ــة لجهـ ــة
الخصائص الفنية والروحية.
ثانيهـ ــا :تبـ ـ ّـين ٔان جميـ ــع وظـ ــائـف قصـ ــر مـ ــاري قـ ــد وجـ ــد لهـ ــا مثـ ـ ً
ـيال فـ ــي
مجتمعات القصور المعمارية المعاصرة.
ٔ
ٔ
ثالثهــا :ان العوامــل اإلجتماعيــة التــي اثــرت علــى تكــوين الفـراغ والبنــاء فــي
حضــارة المشــرق العربــي ،نجــدها فــي الحضــارة اإلســالمية التــي تلتهــا وفــي
الوسط الجغرافي ذاته.

 انظر فيصل عبد ﷲ ـ دراسات تاريخية  37ـ  – 38قراءة في خمسـة مجلـدات مـن
ماري.

 انظر ٔاندره بارو ـ سومر ـ  1978ـ العراق ـ وزارة الثقافة.
ٔ
 انظر ـ علي ٔابو عساف ـ فنون الممالك القديمة ـ مرجع سـابق .وانـده بـارو ـ سـومر ـ
مرجع سابق.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻓﻨﻮن ﻣﺎري ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
إذا كان ـ ــت الفن ـ ــون المجتمعي ـ ــة ال تنفص ـ ــل ع ـ ــن حرك ـ ــة المجتم ـ ــع
وطبيعتــه وتجلياتــه المختلفــة ،فــإن هــذا ينطبــق علــى مســاق بحثنــا فــي
فنون ماري ،يقول اندره بارو " :إن الفن حلقة في سلسلة ال نهايـة لهـا،
تباطا ً
حلقة مرتبطة ار ً
) ( 53
وثيقا بما سبقه وبما سيعقبه
ٔ
والفــن فــي مــاري فــي هــذه الفتــرة ،ســواء لجهــة فــن النحــت او الــنقش
ٔ
ٔ
ٔ
عل ــى االخت ــام االس ــطوانية واالوان ــي الحجري ــة إل ــى الرس ــومات الجداري ــة
وغيرها ،ال يشذ عن القاعدة الذهنية التي حكمت الخـط الحضـاري الفنـي
ٔ
المشرقي بعامة ،إال فـي بعـض االبـداعات المميـزة او الطفـرات التـي كانـت
ٔ
تنبثق من هنا او هناك.
باإلضــافة إلــى هــذا فــإن تعــدد المــذاهب والمــدارس الفنيــة بــين مــدن
ٔ
المشرق العربي يتبـدى واض ً
ـحا مـن خـالل االعمـال الفنيـة ،وإن كنـا قبـل
عص ــر م ــاري  /قب ــل نهاي ــة عص ــر فج ــر الت ــاريخ  3500ـ  2900ق.م  /ق ــد
شهدنا مثل هذا التنوع ،وهذا ما نالحظه ً
مثال حين مقاربتنا للنقش علـى
ٔ
االختــام االســطوانية ،كــذلك فــي مجــال فــن نحــت الــدمى ،فــإن مواقــع
الجنــوب الرافــدي اتصــفت بميلهــا إلــى المــذهب الــواقعي  /دون ٔان تــدري
ٔ
ٓ
ٔ
طبع ـ ًـا  /ام ــا ف ــي الش ــمال ف ــي ت ــل بـ ـراك واش ــور فنش ــهد اتب ــاع االس ــلوب
) ( 54
التجريدي.
فــإذن ،ضــمن المنظومــة الفنيــة العامــة ،والخــط الحضــاري الفنــي،
نشــهد حالــة مــن الغنــى والتنــوع ،وهــذا مــا ُي ّفعــل المنجــز الفنــي ُويغنيــه
ً
إنسانيا في مستواه اإلنساني.
ويجعله

ٔ
ففي مجال فن النحت ،تلحظ الدراسات على ان فـن النحـت بعامـة
ٔ
ً
وهندسيا وذلك في اال لف الرابـع
وعلى مدى المشرق العربي كان تكعيبي ًا
ٔ
ٔ
قبـ ــل المـ ــيالد ،ومـ ــع اال لـ ــف الثالـ ــث اتجـ ــه هـ ــذا الفـ ــن لالخـ ــذ بـ ــالمنحى
ٓ
الــواقعي ،وبمعنــى اخــر ،كــان الفنــان المشــرقي بعامــة يجتهــد لرســم واقــع
منظــور يحــاكي الحيــاة مــع مميـزات فرديــة وشخصــية لشخوصــه .وهنــا كنــا
ٔ
ٔ
ام ــام الخط ــوات االول ــى لالنط ــالق م ــن التجري ــد إل ــى التص ــويرية ،حي ــث
ٔ
ٔ
ٔ
اص ــبحنا ام ــام تماثي ــل الفـ ـراد عائل ــة واح ــدة ولك ــن لك ــل منه ــا شخص ــيته
ٓ
ومالمحه التي تميزه عن االخر ،كما الواقع.
ٔ
وهن ــا تس ــتوقفنا دراس ــة مقارن ــة ب ــين تماثي ــل مش ــرقية تع ــود لال ل ــف
ٔ
ٔ
ٔ
الثالــث ،وتماثيــل تعــود لال لــف االول قــام بهــا انــدره بــارو ،حيــث يالحــظ
ٔ
ٔ
ٔ
ان تماثيــل اال لــف االول قبــل المــيالد كــان مــن المســتحيل تمييزهــا عــن
بعضــها الــبعض ،فتمثــال شــاروكين ٓاالشــوري مـ ً
ـثال ال يختلــف عــن تمثــال
ٔ ٓ
ٔ ٓ
ٔ
ســنحاريب او اشــور ناصــر بعــل او اشــور بانيبعــل ،وفــي حــين ان تماثيــل
ٔ
اال لــف الثالــث تميــزت بدقــة المالمــح وتمايزهــا بــين الشــخوص تمامـ ًـا كمــا

الواقع.
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ونحـ ــن نعتقـ ــد ان سـ ــبب ه ـ ـذا االنحـ ــدار فـ ــي اال لـ ــف االول ،يعـ ــود
لمجمل الظروف الموضوعية التي ّ
تحكمت بحركة التـاريخ فـي تلـك الفتـرة
بحيــث ٔان المجــاالت الروحيــة لــم ٔتاخــذ ّ
حيزهــا الطبيعــي .وباالتجــاه نحــو
ٔ
منتص ــف اال ل ــف الثال ــث ،نج ــد كـثاف ــة وغـ ـزارة ف ــي إنج ــاز تماثي ــل فردي ــة
لمتعبــدين وهــذا علــى مــدى مــدن المشــرق العربـي .وكانــت تماثيــل ملــوك
مــاري وتماثيــل كبــار الكهنــة توضــع كـتماثيــل نذريــة فــي المعابــد ،كـتقدمــة
ٓ
لال لهــة .وتشــير المعطيــات ٔاالثريــة إلــى ٔانــه كــان هنــاك مشــاغل فــي مــاري
تقوم بصناعة التماثيل وال سيما الالشخصية حيث تبـاع للحكـام والكهنـة
ٔ
من اجل وضعها في المعابد.
وتغــزر التماثيــل الرجاليــة مقابــل قلــة التماثيــل النســائية  /هــذا علــى
ٔ
عكـس العصـر الســابق حيـث كــان الحضـور االنثـوي فــي مجـال التماثيــل،
طاغيـ ًـا ./تماثيــل ُالعبــاد هــذه تبلــغ  40ســم طـ ً
ـوال ،وتحمــل معظــم هــذه
ٔ
التماثيــل صــفات عامــة ،لرجــل لــه لحيــة مســتطيلة طويلــة ومتجعــدة ،امــا
ٔ
شــعره فطويــل ومضــفور بحيــث يتــدلى علــى جــانبي ال ـراس وفــوق الظهــر
وبجانب اللحية .وثمة تماثيل لرجال متعبدين حليقين ،ويرتـدي الواحـد
ٔ
م ــنهم مئ ــز ًرا مع ـ ً
ـذقا ،يس ــتر االطـ ـراف الس ــفلية م ــن الخص ــر حت ــى تح ــت
الركبتينّ ،
ويشده حزام عريض إلى الخصر ،ويالحظ تشابك اليدين على
العيون فكانت مصنوعة من نفس الحجر ٔوا ً
الصدر العارئ ،اما ّ
حيانا من
ٔ
الصدف او من حجارة ذات لون مختلف عن لون حجر التمثال فـي حـين
ٔ

ان الجفنان من القار.
ٔ
ٔ
ام ــا لناحي ــة اس ــلوب النح ــت ،فق ــد عم ــد الفن ــان إل ــى تحري ــر جس ــم
ٔ
التمث ــال ع ــن الكـتل ــة الحجري ــة ،بحي ــث اس ــتطاع إظه ــار اعض ــاء الجس ــم
ٔ
كال ــذراعين والس ــاقين وال ـراس ،م ــع االحتف ــاظ بت ــوازن التمث ــال .الج ــدير
ٔ
ٔ
ٔ
ذكــره ان الفنــان النحــات كــان يخضــع فــي عملــه لـ ُـنظم محــددة اهمهــا ان
ٔ
الفواصل بين اعضاء الجسم البشري ذات شكل منتظم وكذلك المحـيط
الخ ـ ــارجي للجسـ ـ ــم البشـ ـ ــري .كمـ ـ ــا اسـ ـ ــتطاع النحـ ـ ــات حصـ ـ ــر الكـتفـ ـ ــين
والعض ــدين والخ ــط الواص ــل ب ــين الم ــرفقين الم ــار ب ــالحزام ض ــمن إط ــار
ٔ
مستطيل او مربع.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٣

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎري ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ٔ
إن مناقش ــة طبيع ــة الحي ــاة اليومي ــة ف ــي مملك ــة م ــاري ف ــي اال ل ــف
الثالــث ،ال تشــذ عمــا ٔالفنــاه سـ ً
ـابقا ،مــن ٔاالخــذ بمعــايير ٔاساســية شـ ّ
ـكلت
ٔ
القــاع الثقافيــة لعــالم اال لــف الثالــث فــي المشــرق العربــي ،فمــن طغيــان
ٔ
الثقافة الرافدية وتجلياتها ،إلى تزايد التواجد اال كادي ـ العمـوري ومـن ثـم
ٔ
حص ـ ــول ن ـ ــوع م ـ ــن التفاع ـ ــل والتع ـ ــايش والتم ـ ــازج ب ـ ــين ك ـ ــل االروم ـ ــات
الديمغرافيــة ،كــل هــذا شـ ّـكل قاعــدة إلمكانيــة دراســة الحيــاة اليوميــة فــي
ٔ
ٔ
ّ
المتجلـي فـي التفاعـل والتمـازج،
اال لف الثالث في ضوء المعيار االساسي
ٔ
بما ُي ّذكر بمقولة الفرد هالدار:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ٔ
ويش ــير د .اب ــو عس ــاف إل ــى ان ظ ــاهرة حص ــر العم ــل ض ــمن إط ــار
ٔ
هندســي ،شــغلت بــال البــاحثين الــذين راوا فيهــا مقاربــة بــين النحــت فــي
الحجر والقطع في الخشب وسكب المعدن وطرقه.
وقد عثر في معابد ماري وفي المدينة ذاتهـا علـى مجموعـة كبيـرة مـن
ٔ
التماثيل ّ
للعباد الورعين ،وعلى مدى  2700ـ  2350ق.م انتجت ورشـات
ٔ
م ــاري تماثي ــل لرج ــال واقف ــين وجالس ــين  /ول ــو بش ــكل اق ــل  ./وكان ــت
تماثيــل النســاء ،لنســوة واقفــات وجالســات ،حفــاة ،يرتــدين ثوبـ ًـا طـ ً
ـويال
فضفاض ًـا يســتر الجسـم ،لكــن الكـتــف ٔااليمـن يبقــى مكش ً
ـوفا .وثمــة عبــاءة
وقلنسوة يتسترن بها.
وباإلضــافة إلــى التماثيــل الالشخصــية ،عثــر فــي مــاري علــى تماثيــل
شخصــية كمــا لملــك مــاري لمجــي مــاري  2400 /ـ  / 2350ق.م .وكــذلك
تمثــال الملــك إيكــو شــماكان  2500ق.م ،وتمثــال للموظــف ايــبش ايــل
 2700ـ  2600ق.م ،ويعتب ــر ه ــذا التمث ــال م ــن ٔاجم ــل تماثي ــل م ــاري
لمدلوالته الفنية وإيماءاته نسبة لفترته.
ٔ
ٔ
كما تنبغي اإلشارة هنا إلى تمثال المغنية اورنينـا  /اورنانشـه  /الـذي
عثر عليه فـي معبـد نينـي زازا وقـد نـذره لهـا ملـك مـاري إبلـول إيـل .ويعتبـر
ٔ
ٔ
هذا التمثال من االعمال المميزة حيـث تبـدو المغنيـة جالسـة علـى اريكـة
ٔ
صغيرة وقـد انحسـر ثوبهـا إلـى اعلـى متجمع ًـا علـى الفخـذين فـوق الـركبتين
ٓ
وقد فقدت اليدان واال لة الموسيقية من التمثال.
ٓ
ٔ
ٔ
وفي إطار اخر مميـز اظهـرت منحوتـات مـاري لتماثيـل اخـرى تخـتص
ٔ
ٔ
بزوج  /رجل وامـراة  /حيـث يحتضـن الرجـل المـراة فـي حنـان وحـب وقـد
ٔ
ٔ
بدا ٔان الرجل يرتدي مئز ًرا ً
معذقا وجذعه عاري في حـين ان المـراة ترتـدي
ٔ
الرداء المغذق المكشوف عند الكـتف االيمن وهذه التماثيـل انفـردت بهـا
ٔ
مــاري عــن بقيــة مواقــع المشــرق العربــي المعاصــرة .وكانــت المــواد اال كـثــر
ً
استخداما في نحـت التماثيـل هـي الجـص الـذي يتواجـد بكـثافـة فـي مقـالع
قريبــة مــن مــاري وعلــى ٔاطـراف باديــة الشــام" .وممــا يثيــر الدهشــة ٔان نــرى
ٔ
ان ه ــذا الحج ــر ال ــرديء م ــن ك ــل الن ــواحي ل ــم يح ــل دون بل ــوغ بع ــض
ٔ
التماثيــل صــفة الكمــال تقريبـ ًـا ،وكــان اهــل مــاري ّ
معلمــين حقـ ًـا فــي شــتى
) (٥٥
الميادين ".
وباإلضــافة إلــى الجــص كــان ثمــة تماثيــل مصــنوعة مــن الرخــام الــذي
ك ــان يجل ــب م ــن ٔام ــاكن بعي ــدة ع ــن الف ـرات ،كم ــا اس ــتخدم فن ــانو م ــاري
ٔ
الالزورد الذي كان يجلب من افغانستان لتشكيل العيون في التماثيل.
ٔ
كم ــا ان ــه ص ــنعت تماثي ــل م ــن البرون ــز ،وف ــي مع ــرض مقارنت ــه ب ــين
ٔ
ٔ
تماثيل إبال وماري يشير الباحث ابو عساف إلى انه في إبـال لـم يعثـر علـى
تماثي ــل حجري ــة ب ــالمطلق ب ــل عث ــر عل ــى تماثي ــل مركب ــة م ــن م ــواد ع ــدة
كـ ــالحجر والخشـ ــب والصـ ــدف والـ ــذهب وتبـ ـ ّـين مـ ــن خـ ــالل الدراسـ ــات
المقارنــة ٔان ثمــة تمثـ ً
ـاال مــن إبــال يشــبه تمثــال ملــك مــاري  /لمجــي مــاري
)(٥٦
./
ٔ
وفــي مج ــال الفسيفســاء واالختــام االســطوانية يشــير الباحــث بيي ــر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اميــه إلــى ان موقــع مــاري قـ ّـدم اكبــر مجموعــة مــن االختــام وطبعاتهــا ،فــي
ٔ
حين ان الخيال الذي كان مصدر إلهام الفنان في ماري ،جعـل التكـوين
ٔ
الفسيفس ــائي اكـث ــر رق ــة م ــن القس ــوة الرافدي ــة .فق ــد عث ــر عل ــى كس ــر م ــن
لوحــات فسيفســائية مركبــة مــن قطــع الصــدف والعــاج والحجــر الكلســي
ٔاالحمر والحجر المشقف ّ
حوت على مشاهد عديدة ُتذكر بما عثـر عليـه فـي
ٔ
اور الرافدية.
ٔ ٔ
كمــا تجمــع الدراســات علــى ان اهــل مــاري كــانوا معلمــين بــارعين فــي
ٔ
زخرفة االواني الحجرية النذرية.

ﻓﻦ اﻟﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺎت:
ٔ
عثر في مواقع المشرق على لوحـات منقـوش عليهـا او مسـالت ،وقـد
تضــمنت هــذه النقــوش مجلسـ ًـا للش ـراب ،وقــد كشــف موقــع مدينــة مــاري
عن عدة كسر من اللوحـات نذريـة تحتـوي فـي مضـمونها مجلس ًـا للشـراب.
ٔ
ٔ
ُصنعت من الحجر الجيـري كمـا عثـر علـى كسـر اخـرى بلغـت ابعادهـا بعـد
جمعها  6.3  11.6سم ،وعثر عليها في القصر المعبد في ماري.
وقد عمد الفنان إلى حصـر المشـاهد فـي تسـع مربعـات ،ت ّـم توزيعهـا
ٔ
ٔ
على ثالثة حقول متدرجة تفصل بينها اثالم ،ويبدو ان المشاهد ال تؤلف
ٔ
موضـ ً
ـوعا واحـ ًـدا .فنــرى فــي المشــهد االول ،شــخص عــار لحيــاني ذو شــعر
مضــفور يمســك بكلتــا يديــه ثــورين ،لهمــا وجــه إنســان ،وينتصــبان علــى
ٔ
ٔ
الق ــائمين الخلفيـ ـين .ام ــا المش ــهد الث ــاني فه ــو لنس ــر بوج ــه اس ــد ينش ــب
ٔ
اظفــاره بعنـزتين جبليتــين .وتعــود هــذه الكســر إلــى حــوالي  2500ـ 2350
ٔ
ق.م ،وقد اعتمدت االسلوب الواقعي.
ـومري ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ويبـدو ان النسـر الـذي بـراس اسـد وهـو مـا يسـمى بالس اال كــدي
ٔ
 /انزوجــود  /كانــت تصــنع لــه دمــى ،عثــر علــى واحــدة منهــا ف ـي مــاري مــع
ٔ
ٔ
مجموعـة مـن التحــف الثمينـة التـي كانــت معبـاة فـي جــرة مطمـورة بارضــية
ٔ
القصــر المعبــد الــذي يعــود إلــى منتصــف اال لــف الثالــث قبــل المــيالد .وقــد
ٔ
تــالف الجســم مــن حجــر الــالزورد واإلســفلت والنحــاس والــذهب ،ارتفاعــه
 12.8سم وعرضه  11.8سم.
ٔ ور ي ٔ
ٔ
امــا فــي مجــال فــن الترصــيع ،فقــد كانــت ا ومــار مــن اكـثــر مــدن
ٔ
المشرق شهرة بذلك .وقد ابانت تنقيبـات مـاري عـن وجـود لوحـة سـميت
" لوحة الحرب " بحيث صـنعت مـن العـاج واللؤلـؤ والحجـر بدقـة عاليـة،
ٔ
يظهــر فيهــا رجــال القصــر ببــذات االحتفــال واالوســمة المبرقعــة والســدارة
ٔ
وهــم يحملــون بلطــات .ويســتقبلون االســرى العـراة تحــت حراســة الجنــود.
ومــا يميــز هــذه اللوحــة ٔان الفنــان اســتطاع ٔان ّ
يميــز بــين الصــديق والعــدو
ٔ
ٔ
حس ـ ــب اللب ـ ــاس .وايض ـ ـ ًـا ه ـ ــو اس ـ ــتطاعة الفن ـ ــان ان يعك ـ ــس انفع ـ ــاالت
الشخوص بشكل واضح.
ٔ
كما عثر على لوحة ُتمثل مشهد اضحية مـن الحجـر الكلسـي الـوردي
والحجــر المشــقف والعــاج واللؤلــؤ بقيــاس  17  25.7ســم .وكــذلك علـى
لوح ــة مركب ــة م ــن اللؤل ــؤ والحج ــر المش ــقف والع ــاج ح ــوت عل ــى مش ــاهد
ٔ
اعتقادي ــة وابعاده ــا  25.9  52.6س ــم .وتحف ــل مقتني ــات م ــاري بف ــن
ٔ
النقش على ٔاالواني الحجرية ٔا ً
يضا وفن النقش على االختام االسطوانية.
ٔ
ٔ
والطريــف ايضـ ًـا ،هــو العثــور فــي مــاري علــى اقـراص حلــوى منقــوش
ٔ ٔ
ٔ
عليها مشاهد حياتية ،كمشهد صيد او رسومات او اسـاطير ،وهـذا يعطـي
ٔ
انطباع ـ ًـا عل ــى ان ثم ــة م ــع ك ــل قطع ــة حل ــوى ،قص ــة ،عل ــى ح ــد تعبي ــر
الباحث حميدو حمادة ./ 2002/ -
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ﻣﻘﺎﻻت

 حميدو حمادة ٢٠٠٢-
ٔ
ٔ
ســوف ننــاقش طقــس ق ـراءة اال كبــاد الحيوانيــة فــي الحيــاة االعتقاديــة لال لــف
الثاني قبل الميالد.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

" كان هناك عملية تبادل بين المجموعات ،بـين الشـرق والغـرب /
ٔ
فـي المشــرق العربــي  ،/وهـذا يعنــي ان العمــوريين المسـتوطنين فــي بــالد
ٔ
الراف ـ ـدين ازداد ع ـ ــددهم بش ـ ــكل مس ـ ــتمر ،واخ ـ ــذت ه ـ ــذه العملي ـ ــة ف ـ ــي
ٔ
التســارع ،كمــا تراجعــت فــي فتـرات ،ولكــن منــذ اول ذكــر للعمــوريين فــي
ٔ
) ( 57
 2600ق.م وحتى  2000ق.م ،تكاملت هذه المسالة "
ولعلنا في مقاربتنا للحياة اليومية فـي مملكـة مـاري فـي هـذه الفتـرة،
ٔ
ٔ
س ــوف نس ــتند عل ــى وث ــائق اال ل ــف الث ــاني ،لقل ــة الوث ــائق العائ ــدة لال ل ــف
ٔ
الثال ــث ف ــي ه ــذا المج ــال ،كم ــا ان الوث ــائق الرافدي ــة المعاص ــرةُ ،ت ّق ــدم
ٔ
ٔ
معلوم ــات ع ــن طبيع ــة الحي ــاة اليومي ــة هن ــاك ،وه ــذا براين ــا يمك ــن ان
ينسحب بشكل عام على مواقع الجناح الشامي.
م ـ ــع اإلش ـ ــارة إل ـ ــى اكـتفاءن ـ ــا ب ـ ــالخطوط العام ـ ــة دون ال ـ ــدخول ف ـ ــي
ٔ
التفاصــيل ،التــي تخــتص بمدينــة مــا ،وكــذلك دون إلصــاق معــالم اال لــف
ٔ
ٔ
الثــاني بشــكل كامــل وقطعــي وجــازم بعــالم اال لــف الثالــث ،علمـ ًـا ان مــن
ٔ
يالحـظ طبيعـة انتقـال الســلطة السياسـية م ً
ـثال فـي مــاري مـع نهايـة اال لــف
ٔ
الثالــث وال ســيما بعــد انتهــاء حكــم ســاللة" الشــكاناكو " ســوف يجــد ان
انتقــال الســلطة مــن هــذه الســاللة إلــى الســاللة العموريــة ،كــان انتقـ ً
ـاال
ً
ً
وعفويا ،لم يوازه انقـالب مفـاجئ فـي القـيم والمعـايير والرمـوز ،بمـا
سلسا
يعنــي ٔان المنظوم ــة الحض ــارية التاريخيــة ف ــي ٔاال ل ــف الثالــث َع َب ـ ْ
ـرت إل ــى
ٔ
اال لف الثاني بشكل طبيعي ،وهذا ما يعطي صفة التواصل واالستمرارية
عدا ً
ُب ً
مهما في قراءة الحيـاة اليوميـة فـي المشـرق بعامـة ومـاري بخاصـة فـي
ٔ
ٔ
واالســاس فــي كــل هــذا هــو ٔان الثقافــة العموريــة ّ
تمثلــت
اال لــف الثالــث.
ٔ
ٔ
الثقاف ــة الس ــومرية ـ اال كادي ــة وم ــن ث ــم اض ــافت عليه ــا ،وه ــذه تش ـ ّـكل
ٔ
خصيصة اساسية من خصائص الحضارة في المشرق العربي.
ي ٔ
وبــالعودة إلــى معــالم حركــة المجتمــع فــي مملكــة مــار فــي اال لــف
ٔ
الثالــث قبــل المــيالد ،فــإن مــا اش ـرنا إليــه مــن نشــاط الحيــاة االقتصــادية
ٔ ٔ
والتجاري ـ ــة والحرفي ـ ــة واالجتماعي ـ ــة وغيره ـ ــا ،ينب ـ ــئ بانن ـ ــا ام ـ ــام وج ـ ــود
مؤسـسات ُتعنى بفاعليات هـذا المجتمـع ،كـي ُتـنظم شـؤونه وتصـيغ نمـط
ٔ
عالقـات حضـارية بـين االفـراد وبـين المؤســسات ،وهــذا مـا تشـير الوثــائق
ٔ
إليه .فالغرباء في مـاري ،كـان يح ّـق لهـم إنشـاء جمعيـات او نقابـات ُتعنـى
ٔ
بش ــؤونهم واح ــوالهم ،كم ــا توج ــد جمعي ــات للمس ــاكين  /الفقـ ـراء  /ك ــان
يطل ــق عليهـ ــا اس ــم" موشـ ــكينوم "  /وبإمكانن ــا مالحظـ ــة مبل ــغ التشـ ــابه
ٔ
ٔ
الكبير بين هذه الكلمة اال كادية وكلمة مسكين او المساكين بالعربية ./
ٔ ٔ
ونعتقد ان اغلب مدن المشرق في هذه الفترة ،شـهدت وجـود مثـل
ٔ
ٔ
ه ــذه الجمعي ــات او االتح ــادات ،كم ــا ان ــه ك ــان للتج ــار جمعي ــات ُت ّس ــير
ٔاح ــوالهم وتض ــمن حق ــوقهم ّ
وتح ــل مش ــاكلهم ،وكان ــت ه ــذه الجمعي ــات
ّ
تمثــل التجــار فــي الوســاطة بــين القصــر والســكان .وكــان يطلــق علــى هــذه
الجمعيات اسم " كاروم"  /الكار = المهنة في العربية  ./وكان التنقـل فـي
المراكب النهرية ّيتم وفق نظام مالحة مسـتقل ،تـديره تلـك الجمعيـات،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
وتــذكر إحــدى الوثــائق ان احــد المالحــين وقبــل ان يصــل إلــى مرفــا مدينــة
ايمار ،كان ينتظره ستون ً
رجال لتمهيد الطريق له ،حيث يتجهـون نحـوه
مــع الحــرس ومــالح خبيــر بإرشــاد الســفن ،كمــا تكــون بانتظــاره  30طوافــة
)(58
في المياه.
ي ٔ
ٔ
واش ــارت نص ــوص م ــار إل ــى ان التج ــار الع ــابرين  /عبره ــا  /ك ــانوا
يقــدمون هــدايا مــن بضــائعهم للمدينــة ،وكانــت الضـرائب ال تشــمل تنقــل
ٔاالفراد بل كانت على البضـائع التجاريـة فقـط ( 59 ).ويشـير الباحـث هنـري
ٔ
ٔ
ليميه إلى ان وثـائق مـاري تشـير إلـى معرفـة اهـل مـاري للحديـد منـذ وقـت

مبكــر لكنــه كــان قليــل االســتعمال بســبب غــالء ثمنــه حيــث يفــوق ســعر
) ( 60
الفضة بثماني مرات.
ٔ
ُ
ولــم يكــن الطفــل فــي مــاري يعــرف باســمه .بــل باســم امــه ،إلــى ان
ٔ
يكبــر ويـ ّـدب علــى قدميــه ،وثمــة وجــود لطقــس يخــتص بترســيم االطفــال
ٔ
حيث يتم إلباسهم ً
) ( ٦١
ثيابا جميلة الول مرة في حياتهم.
ٔ
وتــذكر الوثــائق ايضـ ًـا ،إقامــة حفــالت موســيقية فــي القصــر ،حيــث
ُي ــذكر مك ــان فرق ــة الع ــزف ووج ــود مغن ــين ومغني ــات  /كم ــا ف ــي تمث ــال
ٓ
ٔ
المغنيــة اورنينــا  ./وقــد عثــر علــى اثــار فعاليــة موســيقية منظمــة فــي معبــد
داج ــن ف ــي م ــاري ،كم ــا عث ــر ف ــي القص ــر الملك ــي عل ــى مدرس ــة لتعل ــيم
) ( 62
الموسيقا.
ٔ
ٔ
ً
وقـدمت الوثـائق ايضـا  /ومنهـا مــا يعـود لال لـف الثـاني  /طرائــف مــن
المعلوم ــات ع ــن ح ــال الطق ــس عن ــدما يتخ ــذه الن ــاس م ـ ً
ـدخال للح ــديث
ٔ
ٔ
بيــنهم .كمــا كــان فــي مــاري اطبــاء ،وورد فــي احــد النصــوص عــن إيفــاد
ٔ
طبيــب مــاهر بمعالجــة التهــاب االذن إلــى مكــان يبعــد عــن مــاري حــوالي
ٔ
ٔ
 100كم .وابانت التنقيبات عم وجـود قطـع طينيـة لهـا شـكل اكبـاد عليهـا
كـتابات ذات قيمة سحرية ،باإلضافة إلى وجـود بيطـريين وحـرفيين
وقواد جيش ّ
وعرافين.
ٔ
ٔ
ونعتقد انه في ماري وال سيما فـي فتـرة ازدهارهـا فـي منتصـف اال لـف
ٔ
ٔ
الثال ــث ،ك ــان ثم ــة خدم ــة عس ــكرية فق ــد اش ــارت وث ــائق اال ل ــف الث ــاني
المبكرة إلى وجود هذه الخدمة ،حيث كـان الملـك يرسـل الـدعوة للنـاس
لاللتح ـ ــاق بالخدم ـ ــة العس ـ ــكرية وك ـ ــل م ـ ــن يته ـ ــرب يتع ـ ــرض لعقوب ـ ــة "
الخازوق".
ٔ مور ٔ
ً
ومن طرائـف اال ايضا ،ما ذكره الباحـث حميـدو حمـادة 2002 /
ٔ
 ،/من ان الرقم المسمارية التـي كـان يبطـل مفعولهـا كانـت توضـع تحـت
ٔ
اساســات الج ــدران كن ــوع م ــن التق ــدير واالحت ـرام لع ــالم الكـتاب ــة .وتش ــير
الوثائق إلى وجود ورشات تصنيع العطور والبيـرة ومسـتودعات للـثلج فـي
ٔ
ٔ
القصــور لتخــزين النبيــذ .والجــدير ذكــره هنــا هــو ان الم ـراة المتزوجــة فــي
ٔ
ماري كانت تضع غطاء على الراس في تفريق عن غير المتزوجة.
ٓ
وفي مجال الحياة الزراعية ،كان ال ّ
ـري فـي مـاري يـتم فـي شـهري اب
ٔ
ٔ
ٔ
وايلــول ،حيــث كــان يجــري بطــرق صــناعية عبــر الجــداول واالقنيــة ،امــا
ٔ
الحصاد فيتم في شهري نيسان وايار ،حيث يتزامن هـذا مـع بـدء فيضـان
نهر الفرات .وتشير الدراسـات إلـى ٔان متوسـط عـدد سـكان المـدن الكبـرى
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
فــي اال لــف الثالــث بلغــوا حــوالي  20الفـ ًـا ،امــا اوروك فقــد بلــغ  40الفـ ًـا،
ٔ
ٔ
وهـذا مقارنــة مــع مسـاحتها (٦٣ ).ونعتقــد ان ســكان مدينـة مــاري فــي اال لــف
ٔ
ٔ
الثالث بلغوا حوالي  20ا ًلفا حيث ان قطرها بلغ حوالي  2كـم كمـا مدينـة
نيبــور .ومنــذ عصــر مــاري المبكــر ظهــر العــدد مئــة  / MIAT /فــي نصــوص
ٔ
ٔ
) ( ٦٤
ماري ،ومع بداية اال لف الثاني يظهر فيها مئة والف  /ميات وليم ./
ٔ
وفي مجال التاريخ ،كان اسم الشـهر ورقـم السـنة الملكيـة يسـتخدم
ٔ
ٔ
ٔ
في ماري وإبـال وموقـع ابـو صـالبيخ ،وقـد ظهـرت بعـض اسـماء االشـهر فـي
ٔ
تقويم ماري وابو صالبيخ.
ٔ ٔ
ويشير الباحث شاربان إلى انه امكن بواسطة نصوص ماري تحديد
ترتيــب الشــهور فــي تقــويم إبــال بشــكل صــحيح مــن خــالل خمســين رقيمـ ًـا
ٔ
) ( 65
تعود إلى حوالي منتصف اال لف الثالث قبل الميالد.
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وف ــي وثيق ــة حقوقي ــة المض ــمون تع ــود إل ــى فت ــرة مبك ــرة م ــن ت ــاريخ
ٔ
مــاري ،يشــير الباحــث جــان مــاري دوران إلــى احتــواء الوثيقــة علــى اســماء
سومرية ٔواكادية تختص ٔباشخاص ،بما يعطي ً
دليال على طبيعة التفاعـل
ٔ
ٔ
والتمــازج االجتمــاعي فــي مــاري .وقــدمت هــذه الوثيقــة علــى ان الم ـراة فــي
ٔ
مــاري كانــت تحــوز علــى ملكيــة خاصــة منــذ نهايــة اال لــف الثالــث ،إن لــم
) ( 66
يكن قبل ذلك.
ٔ
وإن كان ــت وث ــائق اال ل ــف الث ــاني قـ ـد ق ــدمت معطي ــات ع ــن الحي ــاة
ٔ
ٔ
الزراعيــة فــإن الــذي نعتقــده ان هــذا ينســحب علــى عــالم اال لــف الثالــث،
ٔ
حيـث كــان ثمــة نظــام يطلـق عليــه " االيلكــو "  ،ILKUويعنــي " يخــدم او
ٔ
ٔ
يؤدي الخدمة " ،حيـث كانـت االراضـي التابعـة للقصـر ُتعطـى لالشـخاص
ٔ
ٔ
الراغبين من اجل اسـتثمارها واسـتغاللها مقابـل تاديـة خـدمات وضـرائب
ٔ
للدولــة ،وقــد عــرف هــذا النظــام فــي اال لــف الثــاني فــي منطقــة تمتــد مــن
ٓ
ٔ

جنوبي بالد بابل وماري واال الخ ونوزي واوغاريت وغيرها.
ٔ
ٔ
ايضـ ًـا تقــدم المعطيــات العامــة علــى ان ســعر النبيــذ فــي مــاري كــان
ٔ
ٔ
اغلــى عشــر م ـرات مــن ســعر القمــح واقــل م ـرتين مــن ســعر الزيــت .وفــي
ٔ
ٔ
اإلج ـراءات واالنظمــة التجاري ــة تقــدم معطي ــات اال لــف الث ــاني جملــة م ــن
ٔ
المعلومات التـي باعتقادنـا تنسـحب علـى عـالم اال لـف الثالـث والسـيما فـي
جذورها ٔواساساتهاً .
فمثال في اجراءات نقل البضـائع والقوافـل بـين مـاري
ٔ
وحلــب ،كــان علــى تــاجر مــاري ان يعتمــد علــى تــاجر حلــب فيمــا يخــص
اجراءات تفريغ ونقل بضائعه في إيمار  /حيـث كانـت إيمـار تتبـع لفاعليـة
حلــب السياســية  ،/وعلــى هــذا فالتــاجر الحلبــي كــان يعتمــد علــى تــاجر
ماري في نفس اإلجراءات في مدينة توتول  /التابعة لفاعلية ماري./
ٔ
وتش ــير المعطي ــات بش ــكل ع ــام إل ــى ان الس ــفن الحامل ــة للبض ــائع
ٔ
كانت تخضع في ماري لدفع الرسـوم والضـرائب ،واي ته ّـرب يـدفع سـلطة
ٔ
مــاري إلــى مصــادرة البضــائع وحجــز الســفينة ،والطريــف ان هــذا اإلج ـراء
يــدفع مدينــة الســفينة المحتجــزة إلــى اتبــاع نفــس االســلوب مــع الســفن فــي
ٔ
م ــاري .ام ــا مبل ــغ الرس ــوم فك ــان يح ــدد بحس ــب طبيع ــة البض ــائع ونوعه ــا
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ونوعيتها.
وفي مجال لغة ماري في ٔاال لـف الثالـث ،فقـد ٔاشـار شـاربان اسـتناداً
ٔ
ٔ
إلى نصوص مـاري فـي اال لـف الثالـث ق.م ان لغـة مـاري تتكـون مـن لهجـة
) ( 68
مارية مع السومرية التصويرية.
ئ
ٔ
ٔ
وقـد اشــار هنــري ليميــه إلــى ان فنـانو مــار ابــدعوا فــي صــناعة الحلــي
والمج ـ ــوهرات حي ـ ــث اس ـ ــتخدموا ال ـ ــذهب والفض ـ ــة والبرون ـ ــز وال ـ ــالزورد

والعقيق ..وغير ذلك.

ٔ
 انظــر عيــد مرعــي ـ ملكيــة االرض فــي عهــد حمــورابي ـ دراســات تاريخيــة  35ـ  36ـ
 1990ـ دمشق
 فيصل عبد ﷲ ـ دراسات تاريخية ـ مرجع سابق ـ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻣﺎري وإﺑﻼ ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
ٔ
لعلن ــا ف ــي دراس ــتنا لطبيع ــة العالق ــات ب ــين م ــاري وإب ــال ف ــي اال ل ــف
ٔ
ٔ
ٔ
الثالث ،نكون امام معايير عـدة ،منهـا ،ان وثـائق إبـال فـي اال لـف الثالـث
ٔ
 /فــي نصــفه الثــاني  /قــدمت معلومــات مهمــة عــن مــاري واحوالهــا وحتــى
حياتها في كافة المناحي.
ٔ
ٔ
ٔ
وان مقاربتنــا هــذه ال تاخــذ صــفة االنتقــاء بقــدر مــا ان العالقــة بــين
هاتين المملكـتين في هذه الفتـرة ،تشـهد علـى وجـود نـوع مـن دورة حيـاة
حضارية واحدة في كافة المجاالت.

ولعـ ــل العالقـ ــة هـ ــذه تشـ ـ ّـكل محـ ــو ًرا مهمـ ـ ًـا فـ ــي طبيعـ ــة العالقـ ــات
ٓ
المدينيــة بــين مــدن المشــرق العربــي انــذاك وعلــى هــذا ينبغــي النظــر إلــى
العالقة كجـزء مـن حركـة التـاريخ الكامـل فـي المشـرقٔ ،النهـا تتممـه ٔا ً
وال،
ٔ
وفاعلــة في ــه ثاني ـ ًـا .يقــول هورس ــت كلنيغ ــل " :لق ــد ك ــان لس ــورية تاثيره ــا
وجاذبيتهـ ــا مـ ــن الناحيـ ــة االقتصـ ــادية ،فقـ ــد ٔا ّلفـ ــت جـ ـ ً
ـزءا مـ ــن اله ـ ــالل
الخصيب بسهولها الواسعة التي كانت تجذب المزارعين بظروفهـا الجويـة
ٔ
الجيــدة وتربتهــا الخصــبة وامطارهــا .وكــان هــذا الحــال بخاصــة فــي شــمال
)( 69
سورية ووسطها"
ٔ
وق ــد ق ـ ّـدمت كش ــوفات إب ــال العائ ــدة لس ــويات اال ل ــف الثال ــث قب ــل
الميالد عن وجود عالقات بين إبال ومواقع الجنوب الرافدي مـن ناحيـة،
ٔ
ٔ
ومع مصر من الناحية االخرى .والذي يبـدو ان تلـك العالقـات كانـت تـتم
كليـ ًـا ٔاو جزئيـ ًـا عبــر مراكــز ٔاخــرى مثــل مــاري ُ
وجبيــل .وبــالعودة إلــى معــالم
ٔ
ٔ
نشــوء المـدينتين ،فــإن كانــت مــاري تعــود فــي تاسيســها إلــى بدايــة اال لــف
ٔ
الثالث ،فإن إبال بمـا وصـلت إليـه مـن ازدهـار وتطـور فـي منتصـف اال لـف
الثالــث ،يســتند بقــوة إلــى ت ـراكم حضــاري ،تــاريخي يعــود فــي بدايتــه إلــى
ٔ
اال لف الرابع قبل الميالد.
وهنـ ــا تجدراإلشـ ــارة إلـ ــى وج ـ ــود عمـ ــق ف ـ ــي االتصـ ــاالت والعالقـ ــات
الثقافية بشكل مباشر وغيـر مباشـر ،بـين إبـال ومـاري فـي الجنـاح الشـامي
ٔ
ٔ
مــع م ــوقعي ك ــيش واب ــو صــالبيخ ف ــي الجن ــاح الراف ــدي وذلــك ف ــي اال ل ــف
ٔ
الثال ــث .م ــع النظ ــر إل ــى ان عالق ــات م ــاري وإب ــال ل ــم تخ ــرج ف ــي عمقه ــا
السياســي عــن عالقــات دول ـ مــدن ذات مصــالح ،ايجابيــة حينـ ًـا وســلبية
ًٓ
حينا اخر ،وهذا ما يفسر تذبذب العالقـات بـين المـدينتين  /المملكـتـين
ٔ
ٔ
 ،/والـذي يبـدو انـه ومـع منتصـف اال لـف الثالـث ُحسـمت عالقتهمـا لجهـة
المصالح اإليجابية وهذا ما انعكس في ازدهار المدينتين.
ٔ
وتش ــير المعطي ــات إل ــى ان ــه ف ــي فت ــرة حك ــم ايكوش ــار وحي ــدار ف ــي
ٔ
ٔ
مــاري ،هــدات فاعليــة مــاري وبــدات المــدينتان تنظمــان عالقتهمــا بشــكل
وثيـق ومـدروس ضــمن مسـار وحــدة حيـاة اجتماعيـة ـ اقتصـادية ـ ثقافيــة.
بحيث ازدهرت التجارة بينهما وتم تنظيم معاهـدات س ّـهلت ّتنقـل التجـار
ٔ
من وإلى ماري وإبال ،وإلى مدن اخرى مثل كيش فـي الرافـدين ،وقـدمت
ٔ
الوث ــائق معلوم ــات ع ــن انتق ــال ح ــرفيين ونس ــاجين وص ـ ّـناع اث ــاث ب ــين
) ( 70
المدينتين.
ولع ــل مقارب ــة الح ــدود السياس ــية لك ــال المملكـت ــين توض ــح مبل ــغ
التــداخل واالحتكــاك والــذي ســاهم بــدوره فــي خلــق التجــاذب والتنابــذ
ٔ
بينهم ــا .فف ــي النص ــف الث ــاني م ــن اال ل ــف الثال ــث قب ــل الم ــيالد ،امت ــدت
ٔ
حدود مملكة إبـال مـن منطقـة الفـرات االوسـط فـي الشـرق وحتـى سـواحل
البح ــر المتوس ــط ف ــي الغ ــرب ،وم ــن س ــهول حم ــص ف ــي الجن ــوب وحت ــى
جبــال طــوروس فــي الشــمال .ويعتقــد ٔان نفوذهــا ربمــا وصــل إلــى جاســور
ٔ
في الرافدين .اما مملكة ماري ،فال يمكـن إلـى حـد دقيـق تحديـد حـدودها
السياســية ،كونهــا كانــت خاضــعة للتجاذبــات مــن مــد وجــزر تبعـ ًـا لحركــة
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
التــاريخ انــذاك .غيــر ان الباحــث الفونســو اركــي يشــير إلــى ان نفوذهــا فــي
ٔ
اال لــف الثالــث ،امتــد حتــى كركــوك فــي فتــرة حكــم إبلــول إيــل ،ومنطقــة
ٔ
ئ
ٔ
كوموكينــا فــي االناضــول ،كمــا ان إبــال دفعــت الجزيــة لمــار اثنــاء حكــم
)( 71
هذا الملك.
وف ــي فت ــرة حك ــم اش ــتوب ش ــار ف ــي م ــاري ،خض ــعت إيم ــار لفاعلي ــة
مــاري ،حيــث كانــت إيمــار مدينــة مهمــة كونهــا تشـ ّـكل مينــاء مهمـ ًـا علــى
الف ـرات تنته ــي إلي ــه ع ــدة ط ــرق تجاري ــة .وكان ــت دوم ـ ًـا تق ــع تح ــت س ــلطة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الفاعلية االقوى لمدن ماري او إبال او حلب او كركميش.
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ٔ
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وقاسم طويل ـ إبال ـ مجموعة باحثين ـ دمشق 1984
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ٔ
وكــون الواقــع االقتصــادي ـ التجــاري فــرض نفســه كرائــز اساســي فــي
ً ٔ
ٔ
ـابقا إل ــى ان طريـ ـق ال ــالزورد
العالق ــات ب ــين المملكـت ــين ،فق ــد اشـ ـرنا س ـ
ٔ
والمــواد الثمينــة مثــل العقيــق والــذي كــان ينطلــق مــن افغانســتان ووادي
السند وينتهي بمصر ،كان يعبـر م ً
ـدنا مشـرقية منهـا مـاري وإبـال ،وهـذا مـا
َّدر ٔا ً
رباحا طائلة على المدينتين ،وفضل ذلك يعود إلى نهر الفرات الذي
ٔ
ٓ
كم ــا قلن ــا ش ـ ّـكل عص ــب التج ــارة ان ــذاك ب ــين الش ــرق االقص ــى وم ــا بع ــد
المشرق العربي ً
غربا.
ٔ
ٔ
وقــد اشــارت إبــال فــي نصوصــها ،إلــى ان مــاري كانــت تشـ ّـكل مفتــاح
ٔ
الســيطرة علــى التجــارة النهريــة الفراتيــة .وابانــت كــذلك عــن وجــود ك ّـتــاب
ٔ
ٔ
ً
شباب من ماري سـوف يـاتون إلـى إبـال .وان ثمـة اسـتاذا للرياضـيات قـادم
ٔ
ٔ
مــن مدينــة كــيش إلــى إبــال لغايــة التعلــيم ،واشــارت نص ــوص موقــع ابــو
ٔ
صالبيخ الرافدي إلى ك ّـتاب اكاديين.
ٔ
وتحفل وثائق إبال ٔا ً
يضا بمعلومات عن ريادتهـا فـي صـناعة االنسـجة
ٔ
وم ــن ث ــم تص ــديرها إل ــى م ــدن كـثي ــرة ،وبين ــت ان م ــاري كان ــت ترف ــدها
بالنســاجين والحــرفين .فقــد كشــفت وثــائق إبــال عــن قــدوم نســاجين إلــى
إبال من مـاري باإلضـافة إلـى تسـعة حجـارين ونجـارين وحـدادين .وكـذلك
ٔ
عـن وجـود مغنـين صــغار ومغنـين كبـار مـن مــاري فـي إبـال ،ال بـل اشــارت
ٔ
إحدى الوثائق إلى حصول او استالم مغن صـغير مـن مـاري علـى  46ثوب ًـا
من إبال.
ٔ
ٔ
وق ــد نقل ــت إب ــال االخش ــاب م ــن جب ــال االم ــانوس وسلس ــلة الجب ــال
الســاحلية إلــى مــاري وكــذلك النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات
ٔ
وبالمقابل ،كانت ماري تنقل االحجار الكريمة  /الزورد ـ عقيق./
ٔ ٔ
كم ــا ان اح ــد النص ــوص يش ــير إل ــى وص ــول  1028كيل ــو غرام ـ ًـا م ــن
ً
الفضــة و  63كيلــو غرامــا مــن الــذهب مــن ملــك مــاري إبلــول إيــل وشــيوخ
مــاري إلــى إبــال .باإلضــافة إلــى نصــوص تتحــدث عــن إرســال كميــات مــن
الفضــة والــذهب مــن إبــال إلــى مــاري عبــر تجــار للحصــول علــى مــواد مــن

مدينة ماري.
ٔا ً
يضا ثمة ذكر لنقل الزورد من ماري إلى إبال والعكس كذلك ،وثمـة
ٔ
ثوبــان والزورد تـ ّـم إرســالهم مــن قبــل ملـك إبــال إلــى ملــك مــاري .ويبــدو انــه
ٔ
كانت تحصل صفقات تجارية بين تجار المدينتين ،فقد اشـارت نصـوص
ٔ
ٔ
إبال إلى صفقة تجاريـة بـين مـاري وإبـال اساسـها مقايضـة االحجـار الكريمـة
ٔ
والالزورد والعقيق وغيرها بانسجة إبلوية .وثمة نص يتحدث عن  46ثوب ًـا
لمغني ـين كبيــرين مــن مــاري و  42ثوبـ ًـا إلــى  21مغنيـ ًـا مــن مــاري .وتشــير
ٔ
ٔ
المعطيــات إلــى ان تجــار مــاري كــانوا يعملــون فــي إبــال باعــداد كبيــرة وقــد
اتخــذوا مــن بعــض المــدن مرك ـ ًزا لتجــارتهم .ويبــدو ٔان حيويــة تجــار مــاري
ٔ
وه ــذا يع ــود إلشـ ـراطات المدين ــة نفس ــها ،ادت إل ــى تفعي ــل ه ــذا النش ــاط
ٔ
التجاري بين المدينتين ،حيـث لعبـوا دو ًرا اساسـ ًيا فـي تجـارة إبـال ،وهـذا
ٔ
م ــا افس ــح المج ــال للتج ــارة اإلبلوي ــة م ــن الوص ــول إل ــى الم ــدن الرافدي ــة
والهضبة االيرانية وما بعدها.
ٔ
وقــد اشــارت وثيقــة إبلويــة إلــى حصــول عمليــة تجاريــة عبــر المقايضــة
ٔ
بــين إبــال ومــاري ،حيــث قايضــت االولــى مــادة الفضــة بمــادة الــالزورد مــن
ٔ
ماري وذلك بنسبة واحد إلى واحد ،رغـم ان الـالزورد كانـت قيمتـه تفـوق
ٔ
قيمــة الفضــة بكـثيــر .ايضـ ًـا تشــير إحــدى وثــائق إبــال إلــى انتقــال معلمــي

ٓ
الموســيقا مــن مــاري  /حــوالي  23عازفـ ًـا مــع مــديرهم  /مــع االتهــم إلــى إبــال
وكذلك انتقال ّ
معلمين وكـتاب.
وفي موازاة كل هذا ،حفلت الحياة الثقافية والفنية بـين المـدينتين
ٔ
ٓ
تماه نجد اثاره فـي فـن العمـارة وفنـون
 /المملكـتين  /باوجه تفاعل ٔال بل ٍ
ٔ
النحــت المختلفــة .فالباحــث ابــو عســاف يشــير إلــى ان مدرســة إبــال الفنيــة
ٔ
ومنذ منتصف اال لف الثالث قبل الميالد ،كانت على صلة وثيقة بمدينـة
ٔ
ماري وبالجناح الشرقي للهالل الخصيب  /ابو عساف ./ 1990
بنــاء علــى كــل هــذا يمكننــا رصــد بضــع اســتنتاجات تخــتص بطبيعــة
العالق ــات ب ــين م ــاري وإب ــال وك ــذلك ف ــي ايض ــاح طبيع ــة الحي ــاة اليومي ــة
ً
ومجرياتها ونظامها في ماري
اعتمادا على الوثائق اإلبلوية:
ٔ ً ٔ
وال :ان هــذه الحركــة التجاريــة النشــيطة والمميــزة لتجــار مــاري ،تجعلنــا
ا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔامــام تاكيــد ان هنــاك جمعيــات او هيــﯫت تجاريــة عريقــة فــي مدينــة مــاري
ٔ
كان ـ ــت ت ـ ــنظم مجري ـ ــات الحي ـ ــاة التجاري ـ ــة ُوتس ـ ــهلها ،وان ه ـ ـذه الحرك ـ ــة
التجاري ــة ،له ــا ارتب ــاط عمي ــق بحرك ــة المالح ــة النهري ــة التجاري ــة والت ــي
ٔ
ّ ٔ
فعلتها وادارت امورها.
بدورها كانت تسير وفق منظومة مجتمعية إدارية
ٔ
ً
ثانيـ ًـا :ان تفاعــل المجتمــع فــي مــاري ،ديمغرافيـ ًـا واجتماعيــا ،ثــم تفاعلــه
اإليجابي مع الطبيعة وممكناتهـا ،سـاهم فـي خلـق اقتصـاد مجتمعـي نافـذ
ٔ
ٔ
وقــوي ادى فيمــا اداه إلــى تفعيــل لــدور مملكــة مــاري الحضــاري وهــذا مــا
ٔ
سنجده في ماري العمورية مع اال لف الثاني قبل الميالد.
ٔ
ٔ
ّ
ثالثـ ًـا :ان وجــود فعاليــات ثقافيــة  /ادبيــة ـ موســيقية ـ تعليميــة  ،/وثفتهــا
ٔ
ٔ
ٔ
نصــوص إبــال ،تجعلنــا امــام تثبيــت ان مجتمــع مــاري فــي اال لــف الثالــث،
ٔ ٔ ٔ
كــان مجتمــع ذو بنيــة مؤســساتية فاعلــة .فــان يــاتي احــد معلمــي الموســيقا
ٓ
ٔ ٔ
ومعــه  23متمرنـ ًـا إلــى إبــال ومــع االتهــم ،فــإن هــذا يعطــي انطباعـ ًـا اننــا امــام
نشاط مؤسـساتي في هذه الحقبة المبكرة من التاريخ الجلي.
وهذا ما يشير إلى مبلغ التطور الذي بلغته الحياة الروحيـة فـي مـدن
المشرقُ ،م َّعب ًرا عنه في مدينة ماري وإبال .وهنا تسـتوقفنا مقولـة الباحـث
ٔ
ٔ
مــارجرون مــن ان " نهــر الفـرات ســمح لســورية ان تســرع بعمليــة التمــدن،
ً
ذلك ٔانه ّ
انطالقا مـن الـبالد
يسر لها التطور من خالل العالقات التجارية
ٔ
ٔ
الســومرية فــي اال لــف الرابــع قبــل المــيالد ،وهــو دائمـ ًـا ،ولالســباب ذاتهــا
ٔ
الــذي َضـ ِـم َن تطــور ســورية الداخليــة فــي اال لــف الثالــث قبــل المــيالد" .مــع
ٔ
اإلشارة هنا إلى ان نهـر الفـرات لـم يتحـول إلـى حـدود فاصـلة بـين جنـاحي
ٔ
المشــرق العربــي إال مــع االحــتالل الرومــاني لــبالد الشــام فــي القــرن االول
قبل الميالد.
ٔ
بهذا نكون قد قدمنا مقاربة لواقـع مدينـة مـاري ومملكـتهـا فـي اال لـف
ٔ
الثالــث قبــل المــيالد ،وعلــى مــدى حــوالي الــف ســنة ،وإن كانــت وثائـقهــا
ٔ
فــي هــذه الفتــرة ال ترضــي البحــث التــاريخي ،غيــر ان تواصــل الحضــارة فــي
ٔ
المشـرق العربـي بـين المـدن كافـة وفـي كـال الجنـاحين اسـتطاع ان يضــيء
ٔ
بشكل بانورامي على حياة هذه المدينة/المملكة في اال لف الثالث.
ٔ
وباالتج ــاه نح ــو م ــاري العموري ــة م ــع اال ل ــف الث ــاني قب ــل الم ــيالد،
ٔ
سنصبح امام ّكم هائـل مـن الوثـائق التـي تضـيء علـى منـاحي الحيـاة كافـة
في مملكـة مـاري لنحـو  150عام ًـا ،حتـى سـقوطها تحـت ضـربات حمـورابي
ٔ
ٔ
البــابلي .ولعلنــا نشــارك الباحــث كــاي كولمــاير قولــه فــي " ان المــاثورات
ٔ ٔ
المادية التي تركها سكان إبال اقل تـاث ًرا بكـثيـر بحضـارة بـالد الرافـدين مـن
تلك التي ّ

خلفتها ماري ".
ٓ
 كاي كولماير ـ االثار السورية  1982ـ LAND DES BAAL
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حضارية واحدة ـ مجلة البناء اللبنانية العدد 1990/4/21 732
ٔ
 -٢١علــي ٔابــو عســاف ـ فنــون الممالــك القديمــة فــي ســورية ـ دار شــمال ـ دمشــق
.1993
ٓ
 -٢٢جان كلود مارجرون ـ وثائق االثار السورية ـ مرجع سابق.
–  JEAN MARGUERON; EXPOSITION SYROمرجــع ســابق ـ 23-
EUROPE'ENE
ٔ
 -٢٤علــي ٔابــو عســاف .طريــق الحريــر والطــرق التجاريــة االقــدم ـ دراســات تاريخيــة
 39ـ  40ـ  1991ـ دمشق
 -٢٥هورسـت كلينغـل ] تـاريخ سـورية السياسـي [  3000ـ  300ق.م ت ـ سـيف
الدين دياب .دار المتنبي ـ دمشق .1998
ٔ
 -٢٦عيد مرعي ـ إبال ـ دار االبجدية ـ دمشق ١٩٩٦.
ٔ
 -٢٧هورس ــت كلينغ ــل .الفـ ـرات االوس ــط والتج ــارة الدولي ــة خ ــالل العه ــد الب ــابلي
ٔ
القديم ـ الحوليات االثرية السورية . 34
 -٢٨هورســت كلينغــل " .التجــارة فــي بلــدان المشــرق القــديم والتفاعــل مــع جزيــرة
ٔ
ٓ
كريــت فــي اال لــف الثالــث ق.م ٔ .اضــواء جديــدة فــي تــاريخ واثــار بــالد الشــام ـ
مرجع سابق.
 -٢٩محم ــد ح ــرب ف ــرزات .العالق ــات الحض ــارية ب ــين ب ــالد الخل ــيج العرب ــي وش ــبه
ٔ
ٔ
القارة الهنديـة حتـى اال لـف االول قبـل المـيالد ـ دراسـات تاريخيـة ـ العـدد  37ـ
 38ـ  1990دمشق  .جامعة دمشق.
 JEAN MARGUERON -٣٠مصدر سابق.
ٓ
 -٣١توفيق سليمان ـ دراسات في حضارات غرب اسية القديمة ـ دار دمشق.
1-

 -٣٢المرجع السابق.
 -٣٣د .محمــد حــرب فــرزات ـ د .عيــد مرعــي ـ دول وحضــارات فــي الشــرق العربــي
القديم ـ دار طالس  1990دمشق.
 -٣٤هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي.
ٔ
ٔ
 -٣٥انطون مورتفات ـ تاريخ الشرق االدنى القديم -ترجمة :توفيق سـليمان – علـي
ٔابو عساف – قاسم طوير .١٩٦٧
 -٣٦توفيق سليمان ـ مرجع سابق.
 -٣٧المرجع السابق.
 -٣٨هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق.
ٔ
 -٣٩الحوليات االثرية ـ  34ـ  1983ـ ماري واسهامها الحضاري ـ بشير زهدي.
 -٤٠جان كلود مارجرون ـ مرجع سابق.
 -٤١د .فيصـل عبــد ﷲ ـ قـراءة فــي خمســة مجلـدات عــن مــاري ـ دراســات تاريخيــة
 37ـ  38ـ.
 -٤٢مارجرون ـ مرجع سابق.
 -٤٣د .فيصـل عبـد ﷲ .إبـال ومـاري ٔاقـدم مثـال علـى نمـط زراعـي متقـدم ـ دراسـات
تاريخية  43ـ  44ـ .1992
 -٤٤الفرد هالدار ـ مرجع سابق.
ٔ
 -٤٥علي ٔابو عساف ـ بحث لـم ينشـر ـ ايمـار وحـوض الفـرات االوسـط بـين مملكـتـي
إبال وماري .1991
 -٤٦عيد مرعي ـ إبال ـ مرجع سابق.
 -٤٧هورست كلينغل ـ مرجع سابق.
 -٤٨علي ٔابو عساف ـ مرجع سابق.
 -٤٩المرجع السابق.
 -٥٠علــي ٔابــو عســاف ـ إبــال ومــاري قطبــان فــي دورة حضــارية واحــدة ـ مجلــة البنــاء
 772ـ .1990/12/4
 -٥١اندره بارو ـ مرجع سابق.
ٓ
 -٥٢علي ٔابو عساف ـ اثار الممالك القديمة ـ مرجع سابق.
 -٥٣اندره بارو ـ سومر ـ ت :عيسى سلمان – سليم طه التكريتي –  ١٩٧٧بغداد.
 -٥٤علي ٔابو عساف ـ فنون الممالك ـ مرجع سابق.
 -٥٥اندره بارو ـ ماري ـ مرجع سابق.
 -٥٦علي ٔابو عساف ـ إبال وماري ـ مرجع سابق.
 -٥٧الفرد هالدار ـ مرجع سابق.
 -٥٨علي ٔابو عساف – دراسة غير منشورة – مرجع سابق.
 -٥٩علي ٔابو عساف ـ مرجع سابق ـ دراسة غير منشورة.
 -٦٠فيصـل عبـد ﷲ ـ دراسـات تاريخيـة  37ـ  38ـ قـراءة فـي خمـس مجلـدات عـن
ماري.
 -٦١المرجع السابق.
 -٦٢فيصل عبد ﷲ ـ مرجع سابق ـ ومحمد حرب فرزات وعيد مرعي ـ مرجع سابق.
 -٦٣توفيق سليمان ـ دراسات ـ مرجع سابق.
 -٦٤عيد مرعي ـ مرجع سابق.
 -٦٥المساهمة الفرنسية – مرجع سابق.
 -٦٦فيصل عبد ﷲ ـ مرجع سابق.
 -٦٧علي ٔابو عساف ـ ماري وإبال ـ مرجع سابق.
 -٦٨فيصل عبد ﷲ ـ مرجع سابق.
 -٦٩هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق.
 -٧٠علي ٔابو عساف ـ مرجع سابق.
 -٧١علي ٔابو عساف ـ إبال وماري ـ مرجع سابق.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٨

ﻣﻘﺎﻻت

ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻓﺆاد ﻃﺤﻄﺢ

ٔ
باحث وكاتب واستاذ االجتماعيات
طنجة – المملكة المغربية
Tahtah_75@hotmail.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
خاليد طحطـح ،نمـاذج مـن القضـايا االجتماعيـة مـن خـالل
ُكـ َّتـ ــاب المصـ ــادر العربيـ ــة لتـ ــاريخ المغـ ــرب -.دوريـ ــة كـ ــان
التاريخية -.العدد التاسع؛ سبتمبر  .٢٠١٠ص.٨٣ – ٧٩
)(www.historicalkan.co.nr

ﺣﻮل اﻷوﺑﺌﺔ
ٔ
ٔ
تكـتسي دراسة هذا الموضوع اهمية كبرى لكـثرة االوبئة التي عرفها
المغرب ،وللظروف الدولية التي ٔاحاطت بالموضوع خصوصا خالل القرن
ٔ
التاسع عشر مما يتيح إمكانية التوسع في البحث .كما تتجلى اهمية
ٔ
الموضوع في النتائج المرتبطة به ،فقد هزت االوبئة بعنف البنى
الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمغرب (١).كما خلفت تراثا فكريا
ارتبط بكـثرة الكـتابات والفتاوى والرسائل في الطواعين خصوصا إذا علمنا
ٔ
ان الرسائل المغربية التي كـتبت في الموضوع ال تخلو من فائدة ،فهي
ٔ
تفيدنا في معرفة منظور المعاصرين للطاعون ومواقفهم من اسباب
ٔ
ظهورها  ،وطرقها العالج منها والسلوك الذي يجب على المسلم ان يلتزم
به إذا نزل البالء (٢).و تعكس لنا هذه الرسائل والفتاوى ذلك الجدل الذي
احتدم بين الفقهاء حول إشكالية حقيقة العدوى ،مما يلقي الضوء على
ٔ
ٔ
واقع الحياة الفكرية للبالد وتاثيرات ذلك على سلوكيات افراد المجتمع.
وإننا هنا لن نحيط بكل ماكـتب في الموضوع  ،فهذا يحتاج إلى
دراسة مستقلة بذاتها ،وإنما سنقتصر على نموذج واحد ورد في كـتاب
)المصادر العربية لتاريخ المغرب ( الجزء الثاني لمحمد المنوني رحمه ﷲ
 (٣).وهو كـتاب )الكواكب الذرية المستنيرة بحديث ال عدوى وال طيرة (
ٔ
من تاليف محمد بن المدني كنون رحمه ﷲ  ،منشور بالمطبعة الحجرية
ٓ
الفاسية بهامش كـتابه االخر ) الزجر واالقماع بزواجر الشرع المطاع لمن
ٓ
كان يومن باهلل ورسوله ويوم االجتماع عن االت اللهو والسماع ( (٤).ولقد
اطلعنا عليه بمكـتبة عبد ﷲ كنون بطنجة.
وقد حاول صاحبه الجواب على إشكالية كبرى بقيت مثار خالف بين
العلماء وغالبا ما كانت النقاشات تنحصر في إعادة الخالفات القديمة
حول الموضوع ،واجترار ما قرره السلف بشان حقيقة انتقال العدوى،
ٔ
وكيفية االحتراز منها ،وذلك على ضوء االحاديث النبوية وعلى التراث
الفقهي الضخم الوارد من اجل تحديد الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه
)(٥
زمن الطاعون.
ٓ
ٔ ٔ
وقد تضاربت االراء حول مسالتين اساسيتين:
ٔ
االولى :حول حقيقة العدوى.
ٔ
ٔ
الثانية :حول جواز او عدم جواز الفرار من ارض نزل بها الطاعون.
ٓ
وتضارب االراء هذا انعكس على نتيجة االجتهاد ،وقد كان هناك اتجاهان
رئيسيان:
ٔ ٔ
ٔ ٔ
االول :اكد على ضرورة االخذ باسباب الوقاية ،بما فيها الفرار من ارض
الطاعون.
ٔ
)(٦
لمجرى
والثاني :نهى عن الفرار واكد على التسليم
القدر.
ٓ
ٔ
ٔ
ويمكن القول عموما ان مختلف االراء والحجج التي ادلى بها كل
طرف لدعم موقفه تعكس كما سبق وان اشرنا ذلك الخالف الذي احتدم
ٔ
بين علماء وفقهاء اإلسالم في السابق (٧).فاين يقع كـتاب الكواكب الذرية
المستنيرة بحديث ال عدوى وال طيرة لمحمد بن المدني كنون في هذا
ٔ
الجدل القائم؟ وما دواعي تاليفه وقد تناول السابقون القضية بالدراسة
والتحليل؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال نستشفها من الكـتاب نفسه ،يقول
ٔ
المؤلف رحمه ﷲ ) وقد طلب مني بعض من ال تسعفني مخالفته...ان
ٔ
اجمع له ما وقفت عليه من كالم اال ئمة على حديث ال عدوى وال صفر وال
ٔ
)(٨
هامة...فاجبته إلى ذلك تقربا لقائله وتوسال بجاهه (.
ٔ
مما يعني ان الحاجة االجتماعية بقيت قائمة ،إليجاد جواب شافي
ٔ
ٔ
ٔ
في المسالة ،رغم ان الموضوع قد تحدث فيه اهل الصناعة .كما ان
ٔ
ٔ
جانب الرؤيا كان دافعا قويا للشيخ إلتمام التاليف ،فقد اشار محمد بن
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ﺣﻮل اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ) اﻟﻜﺮﻧﺘﻴﻨﺔ(
ٔ
ٔ
ذكر المنوني رحمه ﷲ انه من ايام السلطان المولى عبد الرحمان
ٔ
اسسس السفراء بطنجة مجلسا صحيا يهدف إلى إنشاء محجر صحي لوقاية
ٔ
)(١٩
المغرب من اضرار الوباء .وفي هذا االتجاه كـتب الناصري تقييدا
ٔ
صغيرا اثبته في االستقصاء وفيه يستنكر هذا التنظيم استنادا الى عدة
ٔ
اعتبارات ٢٠،وقد وقفنا على النص كامال) في االستقصاء( .كما افضت
مشاكل الحجر الصحي يقول المنوني إلى استفتاء السلطان المولى عبد
العزيز لعلماء فاس ومراكش عام  ١٨٩٧حول المنع المؤقت من سفر
ٓ
الحجاج توقيتا من الوباء .والمعروف االن هو جواب في النازلة لمحمد بن
ٔ
ٔ
جعفر الكـتاني ،وقد اثبت نصه في سلوة االنفاس ،وقد وقفنا على هذا
)(٢١
الجواب في الكـتاب المذكور.
ٔ
والشك ان الموقف من الكرنتينة يدخل في إطار ردود الفعل اتجاه
ٔ
)(٢٢
المستجدات االوربية للتعامل مع مشكل الوباء داخل المغرب.
فكيف تحدد الموقف المغربي من الكرنتينة؟
ٔ
ٔ ٔ
نذكر في البداية ان اوربا هي اول من اعتمد التدابير الصحية
الوقائية ،وذلك منذ القرن الرابع عشر وفي سنة ١٨٥١م ،وحدت
ٔ
سياستها في هذا الميدان انطالقا من اول مؤتمر دولي صحي بباريس،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وامام ضغوط اوربا شهدت عدة اقطار إسالمية تاسيس مجالس صحية
ٔ
ٔ
دولية ،تكونت من اطباء وقناصل اجانب وممثلين عن تلك البلدان،
ومنها المجلس الصحي الدولي بالمغرب ،ومن التدابير التي كانت تتخذها
ٔ
هذه المجالس فرض حجر صحي على السفن الموبوءة او المشكوك في
)(٢٣
حالتها الصحية  ،وهو ما عرف بالكرنتينة .
ٔ
وقد تحدث المغاربة عن إجراء الكرنتينة اثناء زيارتهم إلى بعض
ٔ
ٔ
البلدان االوربية ،ونجد اول إشارة إلى ذلك في كـتاب )اإلكسير في فكاك
ٔ
االسير( للسفير ابن عثمان المكناسي  ،فبعد وصوله سبته سنة ١٧٩٩
ٔ
ٔ
وصف الكرنتينة بقوله ) وذكروا لنا قبل ان ال بد من ان نجعل الكرنتينة ،
ٔ
ومعناها ان يقيم الذي يرد عليهم في موضع معروف عندهم معد لذلك
ٔ
اربعين يوما ال يخرج منه وال يدخل عليه احد ...ولهم في ذلك تشديد كـثير
ٔ
ٔ
حتى ان الذي ياتي إلى صاحب الكرنتينة بطعام يطرحه له من بعد
ٓ
ٔ
ويحمله االخر وال يتماسان ،وإذا ورد عليهم بكـتاب ذكروا انه يغمسونه
ٔ
)(٢٤
في الخل بعد ان يقبضوه منه بقصبة(.
ٔ
إن هذا الوصف الدقيق يؤكد ان الكرنتينة ظاهرة جديدة ال عهد
ٔ
ٔ
للمغاربة بها وقتذاك لذلك فقد وصفها كشيء غير مالوف ،ونالحظ انه
ٔ
اكـتفى بالوصف  ،دون ان يبدي موقفه فيها  (٢٥).بعد  ١٥سنة من ابن
عثمان تحدث المؤرخ الزياني في كـتابه) الترجمانة الكبرى (عن التدابير
ٔ
الصحية التي اصطدم بها في تونس ،اثناء عودته سنة ١٧٩٤مع عدد من
الحجاج ،إذ لم يسمح لهم بدخول ميناء تونس إال بعد قضاء حجر صحي
لمدة  ٢٠يوم ،وقد وصف الزياني هذا اإلجراء بالشناعة الممنوعة عرفا
ٔ
ودينا  ،ثم زاد قائال ) إنهم انزلونا وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة التي
)(٢٦
جعلوها دفعا للوباء قبح ﷲ مبتدعه(.
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ٔ
ٔ
كنون إلى انه راى النبي الكريم في المنام وابو بكر الصديق عن يمينه
ٔ
وكانهما داخالن عليه البيت ،وكان النبي عليه السالم على حلة من نور.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يقول )ودهشت عندما رايت االنوار قد احدقت بي فإذا انا بالذي عن
ٔ
ٔ
يمينه وهو ابو بكر الصديق يقول ال باس عليك يا سيدي قد اثابك على
هذا الموضوع ،فاستيقظت من منامي فرحا برؤيته صلى ﷲ عليه
)(٩
وسلم(.
ٔ
هذا من حيث الدوافع ،اما عن المضمون فإن محمد بن كنون
ٓ
رحمه ﷲ حاول في كـتابه التوفيق بين االراء المتضاربة معتمدا على
ٔ
ٔ
ٔ
تاويل االحاديث التي تبدو متناقضة ظاهريا معتمدا في ذلك على اقوال
ٔ
بعض العلماء من السلف .وقد اكد في البداية على صحة الحديث الذي
ٔ
اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما ،عن ابي هريرة رضي
ﷲ عنه مرفوعا ) ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر ...وزاد البخاري وفر
ٔ
ٔ
من المجذوم فرارك من االسد  ... ،واخرجا عن ابي سلمة مرفوعا ) ال
ٔ
عدوى وال طيرة وال هامة  ،فقال اعرابي يارسول ﷲ فما بال اإلبل تكون
ٔ
ٔ
ٔ
في الرمل ،فياتي البعير االجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن اعدى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االول ثم اعاد البخاري وزاد ما نصه وعن ابي سلمة انه سمع ابو هريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ) ال يوردن ممرض على
)(١٠
مصح(.
ٔ
ٔ
ٔ
واورد احاديث مشابهة من روايات وطرق اخرى لها نفس المعنى .ثم
ٔ
ٔ
ٔ
انتقل لشرح االحاديث التي اوردها معتمدا على اقوال السلف ،ففي
موضوع حقيقة العدوى نقل عن الحافظ بن حجر )وحاصل قوله ال
عدوى نهي عن اعتقادها وقوله ال يورد ممرض على مصح سبب النهي عن
ٔ
اإليراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى(  (١١).والمراد بنفي العدوى ان
ٔ
شيﯫ ال يعدي بطبعه كما كانت الجاهلية تعتقد  ،فابطل صلى ﷲ عليه
ٔ
ٔ
وسلم اعتقادهم  ،فاكل مع المجذوم ليبين ان ﷲ تعالى هو الذي يمرض
ٔ
ٔ
ويشفي (١٢).ونهاهم عن الدنو من المجذوم ليبين لهم ان هذا من االسباب
ٔ
ٔ
ٔ
التي اجري ﷲ العادة انها تمضي إلى مسبباتها.وفي فعله انها التنتقل بل
ٔ
ٔ
ﷲ هو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيﯫ  ،وان شاء ابقاها فاثرت
ٔ
)(١٣
وعلى هذا جرى اكـثر الشافعية .
ٔ
ٔ
وقيل ال عدوى اصال ..واالمر بالفرار إنما هو ...سد للذريعة لئال يحدث
للمخالط شيء من ذلك فيظن انه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي
ٔ
نفاها صلى ﷲ عليه وسلم.فامر عليه السالم بتجنب ذلك شفقة منه
)(١٤
ورحمة.
ٔ
وقال العالمة المحقق ابو علي اليوسي في محاضرته ما نصه وفي
ٔ ٔ
الحديث )ال عدوى وال طيرة( والحق عندنا في تاويله انه إثبات النفراد
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المولى عز وجل بكل التاثير ،وانه ال تاثير لشيء مما يتوهم العرب انه
مؤثر ال في باب العدوى وال في باب الطيرة ...وقوله صلى ﷲ عليه وسلم)
ٔ
وفر من المجذوم فرارك من االسد( وكذا قوله صلى ﷲ عليه وسلم ) ال
يورد ممرض على مصح( واإلبل المريضة على اإلبل الصحيحة يحتمل
ٔ
معنيين احدهما انه سد للذريعة بمعنى انه يترك ذلك مخافة ان يقع
شيء ،فيظن من وقع له وغيره انه ناشئ عن ذلك السبب فيقع في
الشرك (١٥).وقال الشيخ السنوسي في شرح القصد في بيان معنى ال
ٔ
ٔ
ٔ
عدوى وال طير مانصه  :اي ال تاثير لهما في وقع مرض او مكروه البتة
)(١٦
الستحالة الشريك مع موالنا جل وعال.
ولما عرض لبعض من سمعه شبهة فقال يارسول ﷲ فنا بال اإلبل
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
؟ قال له الرسول )ص( مجيبا عن شبهته فمن اعدى االول ....اي ان
ٔ
انتقال اإلبل مثال من حال السالمة إلى الجرب بدخول الجمل االجرب
ٔ
بينها كما يتوهم ،لوجب ان يكون سبب جرب الجمل الداخل عليها
ٔ
ٓ ٔ
دخول جمل اخر اجرب عليه ،ثم ننقل الكالم ايضا إلى ذلك الجمل

ٔ
ٔ
ٔ
االجرب وهكذا ،فإما ان يتسلسل إلى ما ال نهاية له او ينتهي إلى جمل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اصابه الجرب اوال من غير دخول جمل اجرب عليه ،واالول مستحيل النه
ٔ
من باب وجود حوادث ال اول لها  ،ويتعين الثاني وهو االنتهاء إلى جمع
ٔ
ينقطع فيه توهم العدوى ،ويتيقن فيه ان جربه حدث فيه بمحض خلق
)(١٧
ﷲ تعالى بال واسطة.
ٔ
اما في قضية الفرار فإن المؤمن الموحد إذا فر منها إنما هو يفر من
ٔ
ٔ
قدر ﷲ تعالى إلى قدر ﷲ ويلجا من ﷲ إلى ﷲ كما اشار إليه الفاروق
)(١٨
رضي ﷲ عنه.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ٔ
كما ان العربي المشرفي ايضا عاين هذا اإلجراء بمصر سنة ١٨٤١
ٔ
وهو في طريقه إلى الحج ،وقد عبر عن رايه الصريح بقوله المثبت في
ٔ
كـتابه) في اقوال المطاعين() .نعوذ باهلل من هذا االعتقاد فال يموت ميت
ٔ
ٔ
دون اجله( .لكن اهم موقف من الكرنتينة يعود إلى النصف الثاني من
ٔ
ٔ
القرن التاسع عشر  ،وهي الفترة التي اصبحت فيها مسالة الحجر الصحي
ٔ
تالقي اهتماما متزايدا من طرف المغاربة الذين وجدوا انفسهم مضطرين
ٔ
ٔ ٔ
للبث في مدى مشروعيتها  ،بعد ان اصبح العمل بها في بالدهم امرا
جاريا ومفروضا بقوة القانون.
ٔ
ٔ
وكان الشيخ ابو العباس احمد بن خالد الناصري من الذين تولوا
ٔ
القيام بهذه المهمة ،فاصدر فتوى شرعية بتحريمها وهذا نصها )فجرت
ٔ
المذاكرة فيما يستعمله النصارى في امر الكرنتينة من حبس المسافرين
ٔ
ٓ
وشداد االفاق عن المرور بالسبل ،والدخول إلى االمصار والقرى ،ومنع
ٔ
الناس من مرافقهم واسباب معاشهم ،وحصل التوقف تلك الساعة في
ٔ
حكمها الشرعي ماذا يكون لو اجريت على قواعد الفقه  ،ثم بعد ذلك
المصري ٔ
في اخبار باريز
وقفت على رحلة العالمة الشيخ رفاعة الطهطاوي
ٔ
ٔ
ٔ
فرايته ذكر في صدرها ،انه وقعت المحاورة بين العالمة الشيخ ابي عبد
ﷲ محمد المناعي التونسي المالكي المدرس بجامع الزيتون ،ومفتي
ٔ
الحنفية بها العالمة الشيخ ابي عبد ﷲ محمد البيرم في إباحة الكرنتينة
ٔ
وحضرها ،فقال المالكي بحرمتها والف في ذلك رسالة ،واستدال له فيها
ٔ
على ان الكرنتينة من جملة الفرار من القضاء ،وقال الحنفي بإباحتها،
ٔ
واستدل على ذلك من الكـتاب والسنة ايضا  ،فلما وقفت على هذا الكالم
ٔ
ٔ
تجدد لي النظر في حكم هذه الكرنتينة ،وظهر لي ان القول بإباحتها او
حرمتها منظور فيه إلى ما اشتملت عليه من مصلحة ومفسدة ،ولو مرسلة
ٔ
على ماهو المعروف من مذهب مالك رحمه ﷲ ،ثم يوازن بينهما وايتهما
ٔ
رجحت على االخرى عمل عليها ،فان استوتا كان درء المفسدة مقدما على
ٔ
ٔ
جلب المصلحة كما هو معلوم في اصول الفقهً ،ونحن إذا امعنا النظر في
ٔ
هذه الكرنتينة وجدناها تشتمل على مصلحة وعلى مفسدة ،فاما المصلحة
ٔ
ففي سالمة اهل البلد المستعملين لها من ضرر الوباء ،وهذه المصلحة
ٔ
كما ترى غير محققة بل وال مظنونة ،النه ليست السالمة مقرونة بها كما
ٔ
ٔ
يزعمون ،وانه مهما استعملها اهل قطر او بلد إال يسلمون ال دائما وال
ٔ ٔ ٔ ٔ
غالبا ،بل اال كـثر او اال كـثر انهم يستعملونها ويبالغون في إقامة قوانينها
ٔ
ثم يصيبهم مما فروا منه كما هو مشاهد ،ومن زعم ان السالمة مقرونة
ٔ
ٔ
بهذا دائما او غالبا فعليه البيان ،إذ البينة على المدعي فنتج عن هذا ان
ٔ
مصلحة الكرنتينة مشكوكة او معدومة ،وإذا كانت كذلك فال يلتفت لها
ٔ
)(٢٧
شرعا وال طبعا النها حينئذ من قبيل العبث.
ٔ
ٔ
ٔ
اما المفسدة فهي دنيوية ودينية اما الدنيوية فهي االضرار بالتجار
ٔ
ٔ
وسائر المسافرين إلى االقطار بحبسهم وتسويقهم عن اغراضهم وتعطيل
ٔ
ٔ
مرافقهم على ابلغ الوجوه واقبحها كما هو معلوم ،واما الدينية فهي
ٔ
تشويش عقائد عوام المسلمين والقدح في توكلهم وإيهام ان ذلك دافع
لقضاء ﷲ تعالى وعاصم منه ،وناهيك بهما مفسدتين محققتين ترتكبان
ٔ
لشيء يكون او ال يكون....مع ما في استعمال هذه الكرنتينة من االقتداء
ٔ
باالعاجم  ...ورمقهم بعين التعظيم ونسبتهم إلى اإلصابة والحكمة كما قد
ٔ
يصرح به الحمقى من العوام ،فاما إذا وافق قدر من السالمة عند
ٔ
ٔ
استعمالها فهي الفتنة والعياذ باهلل  ،فاي مفسدة اقبح من هذه؟
ٔ
فالحاصل ان الكرنتينة اشتملت على مفاسد كل منها محقق فتعين القول
بحرمتها ،وجلب النصوص الشاهدة لذلك من الشريعة ال تعوز البصير
،وقد ذكر العالمة الحافظ القسطالني ....بوجوب الحذر من جميع المضار
المظنونة ،ومن ثم علم ٔان العالج بالدواء واالحتراز عن والوباء والتحرز
عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب .هـ .وهو يقتضي بظاهرها االحتراز

ٔ
عن الوباء واجب باي وجه كان  ،وال يخفى انه يتعين تقييده بالوجه الذي
ٔ
ليس قيه مفسدة شرعية ،كعدم القدوم على االرض التي بها الوباء ،ونحو
ٔ
ذلك مما وردت به السنة وال تاباه قواعد الشريعة كبعض العالجات
ٔ
ٔ
المستعملة ..اما بالوجه الذي يشتمل على مفسدة او مفاسد كهذه
)(٢٨
الكرنتينة فال .هذا ما تحرر لنا في هذه المسالة وﷲ اعلم(.
ٔ
ويعزز الناصري موقفه هذا قائال )ولما وقف على هذا الكالم اخونا في
ٔ ٔ
ﷲ العالمة االستاذ ابو محمد عبد ﷲ بن الهاشمي بن خضراء السالوي
ٔ
وهو اليوم قاضي حضرة مراكش كـتب إلي ما نصه) :واما حكم الكرنتينة
ٔ
فهو ما ذكرتم من الحظر وبه اقول لما فيه من الفرار من القضاء مع
ٔ
المفاسد العظيمة التي ال تفي بها مصلحتها على فرض تحققها او غلبة ظن
حصولها سيما وقد انتفيا بعد التجربة المتكررة في الجهات المتعددة ،وال
يخالف في هذا الحكم إال مكابر متبع للهوى فماذا بعد الحق إال الظالل (
ثم جلب حفظه ﷲ من النصوص ما يشهد لذلك ،تركناها اختصارا وﷲ
)(٢٩
تعالى الموفق بمنه(.
وبعد وباء الكوليرا الذي تسرب إلى المغرب سنة  ،١٨٩٥قرر
المجلس الصحي تصعيد إجراءاته ضد الحجاج العائدين من الديار
المقدسة بعدم السماح لهم مطلقا بالنزول إال بجزيرة الصويرة ،سواء
ٔ
كانت السفن سالمة او موبوءة .وقد قابل المخزن هذه اإلجراءات
ٔ
ٔ
بالرفض ،وكان امامه إما استئصال المجلس من اصله ،وهذا لم يكن
ٔ
ٔ
ممكنا في ظل الظروف انذاك ،او منع الحج ،وقد كان هذا القرار هو الذي
عزم عليه ا لمغرب ،واخبر به اباحماد الممثل االنجليزي نكلسن ..الذي
ٔ
استعمل جهوده إلقناعه عن العدول عن القرار مقابل اخد شروط المغرب
ٔ
بعين االعتبار وهي ان يقتصر اإلنزال في الصويرة على السنة الموبوءة دون
ٔ
) ( ٣٠
غيرها ،وان يكون ذلك بإذن مسبق من طرف المخزن.
ٔ
غير ان المجلس الصحي لم يلتزم بما اتفق عليه ،مما دفع المخزن إلى
التفكير في منع الحج سنة ١٨٩٧م ،وكـتب بذلك محمد الطريس
للمجلس الصحي الذي وافق بسبب توفره على معلومات بظهور وباء
الطاعون بالهند ،وبعد استفتاء السلطان لفقهاء مراكش ووصول جوابهم
ٔ
بالموافقة اصدر اوامره إلى كافة المدن بمنع الحج ولم يكن هذا المنع
بسبب الطاعون المذكور ،وإنما ردا على تحرشات وإهانات المجلس
)(٣١
الصحي للحجاج.
ٓ
وهذا نص الفتوى المعروف االن بجواب في النازلة لمحمد بن جعفر
ٔ
الكـتاني المثبت نصه بسلوة االنفاس .يقول رحمه ﷲ )وقد كان ورد
ٔ
السؤال على فاس الغراء من حضرة مراكش الخضراء ،من سيدنا امير
ٔ
المؤمنين...موالنا عبد العزيز ...في السنة التي قبل هذه ) اي ،(١٣١٤
ٔ ٔ
ٔ
عن قوم ارادوا الذهاب لحج بيت ﷲ ،والحال ان اجناس النصارى –
دمرهم ﷲ -اتفقوا على التنكيل البالغ بمن يحج من هذه السنة من
ٔ
ٔ
االنام ،فهل يمكنون منه والحالة هذه ام ال؟ ) (٣٢وقد كـتبت في ذلك
ٔ
ٔ
كـتابة احببت ان اذكرها ها هنا حفظا لها من الضياع  ،وحرصا على عموم
االنتفاع  .نصها بعد البسملة والصالة على النبي صلى ﷲ عليه وسلم :
....فمما هو ضروري لدى كل إنسان  ،ومعلوم حتى عند صغار الولدان ،
ٔ
ٔ
ٔ
ان الحج احد اركان اإلسالم وقاعدة من قواعده المجمع عليها بين االنام ،
وانه من الفروض العينية  ،على كل من له استطاعة من البرية ،قال
تعالى ) وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال( وقال عليه
السالم) بني اإلسالم على خمس... (...وقال )من ملك زادا وراحلة تبلغه
ٔ
ٔ
)(٣٣
إلى بيت ﷲ ولم يحج ،فال عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا (.
ٔ
ٔ
ومما هو معلوم – ايضا – ان من جملة االستطاعة ،وجود ما يكـفي
ٔ
ٔ
من البضاعة ،واالمن على النفس والمال والدين ومن ان يفعل به ما يخل
ٔ
بمروءته او يشين  ،وانه متى فقدت  ،فقد الوجوب واالنبرام (٣٤).ومن
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ٔ
ٔ
ٔ
المعلوم في هذه االزمان االخيرة ،تاديته بالنسبة لغالب العوام إلى
ٔ
محرمات كـثيرة :منها – وهو اشنعها ،تلفظ كـثير منهم عند جريان بعض
ٓ
ٔ
المحن عليهم بما هو عين الكـفر ،او ربما ال إليه .ومنها :تضييع الصلوات
والجهل عند جريان بعض المحن مما يعرض في السفر من العبادات.
ٔ
ومنها الركوب في مراكب اعداء الدين والكـفرة المعتدين  ،حيث يعلم انه
ٔ
ٔ
ٔ
تجري احكامهم باالهانة عليهم ،وانهم يتوصلون بشيء من االذى بالفعل
)(٣٥
إليه.
ٔ
وإال فان شك في ذلك ،فعند االيمة حينئذ نزاع هنالك  ،فقال ابي في
ٔ
شرح مسلم ما نصه) واما ركوبه في مراكب النصارى التي الراكب فيها تحت
نظرهم  ،فال يجوز(.ه .ونحوه لغير واحد وقال بعضهم )إن تحقق جريان
ٔ
احكامهم عليه ،حرم ركوبه في مراكبهم وان لم يتحقق ذلك  ،فقوالن
)(٣٦
بالكراهة والتحريم.(.
ٔ
ٔ
ٔ
وقال الشيخ ابو العباس القباب )اكـثر االشياخ على النظر فيها ينال
ٔ
ٔ
منه،فان كان يؤدي إلى ان يكره على سجود لصنم او اذالل لإلسالم ،لم
)(٣٧
يجز وإال كره قال :وهذا القدر لم تجر به العادة في مراكبهم .(.وقال
الشيخ زروق في شرحه لحزب البحر ،لما تكلم عن ركوب البحر ،وانه
ٔ
ٔ
ممنوع في خمسة احوال ...الرابعة إذا ادى ركوبه للدخول تحت
ٔ
ٔ
احكامهم ،والتذلل لهم ،ومشاهدة مناكرهم،مع االمن على النفس
ٔ
والمال..قال وهذه حالة المسلمين اليوم في الركوب ..وقد اجراها بعض
ٔ
الشيوخ على مسالة التجارة الرض العدو ،ومشهور المذهب فيها الكراهة..
ٔ
) (٣٨فالمرء في السفر للحج ..إن كان يعلم او يظن عدم السالمة من
ٔ
ارتكاب بعض المحرمات ،لم يجز له اإلقدام على ذلك (٣٩).واكد انه رغم
ٔ
ٔ
ٔ
ان طريق الحج اصبح ميسرا بفضل السفن الحسان عما كان عليه االمر في
ٔ
ٔ
الطريق البرية البعيدة )فإنه تكدر صفو ذلك بجريان احكام اهل الشرك
)(٤٠
هنالك(.
وختم بقول العلماء رضي ﷲ عنهم )والناس موكولون في هذه
ٔ
العبادة ..إلى ماحملوا من االمانة ،ويردون في فعلها وتركها إلى ما عندهم
ٔ
من اليقين والديانة ،بيد انهم يعلمون منها ما جهلوا وﷲ حسيبهم بعد
ٔ
ذلك فيما عملوه،إال إذا تمالكوا على الترك في جميع االقطار ،ومن سائر
ٔ
ٔ
النواحي واالمصار ،فعلى اإلمام او غيره من جماعة المسلمين تعيين
طائـفة من المحتسبين لتذهب إلى ذلك المقام ،إلقامة الموسم في كل
ٔ
عام وإذا تحقق او غلب على الظن انه يلحقهم بالسفر إليها مكروه شديد،
ٔ
ٔ
او يقعون بسببه في وبال عظيم ونكال مبيد،فاإلمام حينئذ ان يمنعهم
منها في العام الذي يظن فيه حصول ذلك  ،بل ذلك من النصيحة
الواجبة عليه هنالك  ،كما ذكر سيدنا حفظه ﷲ فيما اخبر به نائبه
ٔ
بطنجة عن هذا العام ،وما يحصل فيه من الباس العظيم العام...كـتبه
ٓ
)(٤١
محمد بن جعفر الكـتاني لطف ﷲ به امين(
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ٔ
مما ال شك فيه ان دراسة الرق تندرج ضمن حقل التاريخ االجتماعي
ٔ
بامتياز ،باعتبار انها تهتم بفئة اجتماعية معينة وتحاول الكشف عن
تطورها  ،وطبيعة عالقاتها المتشابكة مع المجتمع ومع السلطة الحاكمة
باعتبار دخول الرقيق وانتشاره في المؤسسات اإلدارية والعسكرية للدولة
)(٤٢
وفي الحياة الزراعية والحرفية والتجارية.
وتناول ظاهرة الرقيق هو نبش في تاريخ فئة مستضعفة داخل
المجتمع المغربي ،تحتاج إلى إضاءة شاملة لجانب مغمور من التاريخ
االجتماعي ،مازالت في حاجة إلى البحث والتنقيب (٤٣).وقد عرفت ظاهرة
ٔ
الرقيق في المغرب جدال سياسيا وفقهيا ،اتسعت حدته احيانا كـثيرة)كما
في عهد المولى إسماعيل(.

ٔ
وتوجد رسالة اشار إليها المنوني رحمه ﷲ  ،وهي لجعفر الكـتاني،
ٔ ٔ
وفيها يقرر ان االمة التي يصح تملكها شرعا هي المسبية من بالد الكـفر،
ٓ
ٔ
ٔ
حيث اشار لها بين تالفه التي سرد عناوينها غير ان هذه الرسالة لم يعثر
) (٤٤وللناصري ٔ
راي مشابه في المسالة قيده في كـتاب االستقصاء عند
عليها.
ٔ
حديثه عن اخبار السودان إذ يقول) :قد تبين لك بما قصصناه عليك  ..ما
ٔ
ٔ
ٔ
كان عليه اهل تلك البالد من االخذ بدين اإلسالم من لدن قديم وانهم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
من احسن االمم إسالما واقومهم دينا واكـثرهم للعلم واهله تحصيال
ٔ
ومحبة وهذا االمر شائع في جل ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت،
وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى ببالد المغرب  ...من استرقاق
ٔ
اهل السودان مطلقا ،وجلب القطائع الكـثيرة منهم في كل سنة وبيعهم
ٔ
في اسواق المغرب حاضرة وبادية ،يسمسرون فيهم كما تسمسر الدواب
ٔ
ٔ
بل افحش ،قد تماال الناس على ذلك وتوالت عليهم اجيالهم حتى صار
ٔ
كـثير من العامة يفهمون ان موجب االسترقاق شرعا هو اسوداد اللون
ٔ
وكونه مجلوبا من تلك الناحية ،وهذا لعمر ﷲ من افحش المناكر
ٔ ٔ
ٔ
واعظمها في الدين،إذ ان اهل السودان قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم
ٓ
ٔ
ٔ
ما علينا ،ولو فرضنا ان فيهم من هو مشرك او متدين بدين اخر غير
اإلسالم فالغالب عليهم اليوم وقبل اليوم بكـثير إنما هو اإلسالم والحكم
ٔ
للغالب ،ولو فرضنا ان ال غالب وإنما الكـفر واإلسالم متساويان هنالك،
ٔ
فمن لنا بان المجلوب منهم هو من صنف الكـفار ال المسلمين ،واالصل
في نوع اإلنسان هو الحرية والخلو عن موجب االسترقاق ،ومدعي خالف
ٔ
الحرية مدع لخالف االصل  ،وال ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم لما
تقرر وعلم من الباعة مطلقا من الكذب عند بيع سلعهم وإطرائها ،وفي
ٔ
ٔ
باعة الرقيق خصوصا مما هو اكـثر من ذلك ،كيف ونحن نرى ان الذين
ٔ
يجلبونهم او يتجرون فيهم إنما هم من ال خالق لهم وال مروءة وال دين،
ٔ
ٔ
ٔ
والزمان كما علمت واهله كما ترى ،وال يعتمد ايضا على قول العبد او
ٔ
ٔ
ٔ
االمة نفسها كما نص عليها الفقهاء الختالف االغراض واالحوال في ذلك،
فان البائع لهم قد يضربهم حتى ال يقرون إال بما ال يقدح في صحة بيعهم.
ٔ
ٔ ٔ
وقد يكون للعبد او االمة غرض في الخروج عن ملك من هو بيده باي وجه
)(٤٥
كان...
ٔ ٔ
ٔ
وقد استفاض عند اهل العدل وغيرهم ان اهل السودان اليوم وقبل
ٔ
اليوم ،يغير بعضهم على بعض ويختطف بعضهم ابناء بعض
ويسرقونهم...والكل مسلمون  ،وإنما الحامل لهم على ذلك قلة الديانة
ٔ
وعدم الوازع  ،فكيف يسوغ للمحتاط لدينه ان يقدم على شراء ماهو من
ٔ
هذا القبيل ..وقد قال الشيخ ابو حامد الغزالي...بان البائع إذا كان متهما
ٔ
على ترويج سلعته ال يعتمد على قوله ،فإذا كان هذا في االموال فكيف
)(٤٦
باسترقاق الرقاب.
ٔ
وقد ذكر الشيخ ابو العباس احمد بابا في تقييده الموضوع في هذه
ٔ
المسالة )بمعراج الصعود ( تفصيال ختم به كالمه وذكر قبائل من كـفار
السودان ..وقال كل من كان من هؤالء القبائل يجوز استرقاقه...لكن هذا
ٔ
التفصيل عند الناصري إنما ينفع اهل تلك البالد المجاورين والمطلعين
ٔ ٔ
على المجلوب منهم ومن غيرهم ،فاما اهل المغرب ...فمن الذي يحقق
ٔ
لهم ذلك  ،وقد قلنا انه ال يجوز االعتماد على قول الجالبين لهم ،وايضا
ٓ
ٔ
ٔ
فمن لنا بان اولئك القبائل ال زالوا على كـفرهم إلى االن ،على ان الناس ال
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
يلتفتون إلى ذلك اصال ،ومهما راى احدهم العبد او االمة يسمسر في
ٔ
ٔ
السوق ال يسال إال عن عيوب بدنه  ..بل صار الفسقة ..يختطفون اوالد
ٔ
ٔ
ٔ
االحرار من قبائل المغرب وقراه وامصاره ويبيعونهم في االسواق.....وصار
)(٤٧
النصارى واليهود يشترونهم ويسترقونهم.
ٔ
ٔ
ٔ
فالحاصل انه لما كان االصل في الناس هو الحرية ،وعلم تواترا ان
ٔ
ٔ
اهل بالد السودان الموالية لنا جلهم او كلهم مسلمون...لم يبقى لنا توقف
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ٔ
في ان اإلقدام على شراء هذا الصنف محظور في الشرع والمقدم عليه
ٔ
ٔ
ٔ
مخاطر في دينه...فنساله سبحانه ان يوفق من واله امر العباد ،لحسم
مادة هذا الفساد  ،فان سبب االسترقاق الشرعي الذي كان على عهد النبي
صلى ﷲ عليه وسلم والسلف الصالح مفقود اليوم ،وهو السبي الناشئ
)(٤٨
عن الجهاد المقصود به إعالء كلمة ﷲ تعالى.
ٔ
ٔ
وللسلطان الحسن االول موقف مشابه لما تقدم فقد كـتب انه )من
ٔ
المنكر الذي ال يسع التغافل عنه والتساهل في امره هذا الخطب النازل
ٔ
الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد االحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي،
ٔ
فان المستعبد هو احد الثالثة الذين ال يقبل ﷲ عنهم صالة ،فعن عبد
ٔ
ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال )
ٔ
ثالثة ال يقبل ﷲ منهم صالة من تقدم قوما وهم له كارهون ،ورجل اتى
ٔ ٔ
الصالة دبارا ،ورجل استعبد حرا ،وهو ايضا احد الثالثة الذين قال ﷲ
ٔ
ٔ
ٔ
تعالى فيهم انه سبحانه خصمهم فعن ابي هريرة رضي ﷲ عنه انه قال ،
ٔ
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ) ثالثة انا خصمهم يوم القيامة ،
ٔ
ومن كنت خصمه خصمته ،رجل اعطى عهدا ثم غدر ،ورجل باع حرا
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
)(٤٩
فاكل ثمنه ،ورجل استاجر اجيرا فاستوفى ولم يوفه اجره(.
ٔ
ورغم صدور مثل هذه الفتاوى ،وكذا تغير الظروف الدولية بشان
ٔ
تحريم الرق ،فإن المالحظ ان هذه الظاهرة في المغرب بقيت سارية إلى
ٔ
ٔ
حدود بداية القرن العشرين ،وقد اثارت اهتمام االوربيين ،إذ تحدث
اوجوين اوبان عنها سنة  ١٩٠٢عندما وصل إلى مراكش التي شاهد بها
ٔ
ٔ
سوق الرقيق الذي يقام ثالث مرات في االسبوع ) االربعاء  ،الخميس،
ٔ
ٔ ٔ
الجمعة( والحظ ان اسواق النخاسة في المشرق سرية ال يراها االجانب
ٔ
بعكس الحال في مراكش ،وقلة االوربيين تسمح لهم بالحضور دون
ٔ
ٔ
صعوبة ،وزاره الول مرة وخاب ظنه النه كان يتصور خدمة الرقيق في
ٔ
ٔ
منازل االسر المسلمة باقصى حد من اللطف لكنه شاهد في السوق منظرا
ٔ
كريها حيث السوق عبارة عن فناء محاط باروقة يشكل فيها المشترون
ٔ
حلقات ،ويطوف سماسرة عديدون رافعين اصواتهم من طرف إلى طرف
ومعهم البضاعة المعروضة على طريقة البيع بالمزاد العلني وهكذا تسير
ٔ ٔ
ٔ
الزنجيات في مجموعات صغيرة ،وقد اتت بهن قوافل الجنوب او ارسلهن
ٔ
سادتهن للتخلص منهن ،فكان جمهور ال يبالي يجس االذرع والسيقان..
ٔ
ٔ
)(٥٠
للزنجيات او يفحص اسنانهن.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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ٔ
راجع موضوعنا ) االوبئة والمجاعات بشمال المغرب بين القرنين السادس عشر
والثامن عشر( موسوعة دهشة.
ٔ
ٔ
محمد االمين البزاز )تاريخ االوبئة والمجاعات بالمغرب خالل القرنين الثامن عشر
ٓ
والتاسع عشر(جامعة محمد الخامس،منشورات كلية االداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،سلسلة رسائل ٔواطروحات ،رقم  ١٨منشورات دار النجاح
الجديدة .١٩٩٢،ص .٣٨٨
محمد المنوني )المصادر العربية لتاريخ المغرب( الفترة المعاصرة -١٧٩٠
 ،١٩٣٠الجزء الثاني،ص.١٤٠
المرجع ٔاعاله ص ،١٤٠وكـتاب)الكواكب الدرية المستنيرة بحديث ال عدوى و ال
طيرة ( للشيخ العالمة محمد كنون ،الطبعة الحجرية الفاسية.
ٔ
ٔ
محمد االمين البزاز) تاريخ االوبئة والمجاعات بالمغرب خالل القرنين الثامن عشر
والتاسع عشر( م.س .ص .٣٩٤
المرجع ٔاعاله ،ص .٣٩٥د
نفسه ص .٣٩٦
الزجر واالقماع بزواجر الشرع المطاع لمن كان يومن باهلل ورسوله ويوم االجتماع
ٓ
عن االت اللهو والسماع( للشيخ الفقيه العالمة المحقق الحافظ القدوة شيخ
ٔ
الشيوخ ابي عبد ﷲ سيدي محمد بن المدني كنون رحمه ﷲ ،وبهامشه الدرر
الذرية المستنيرة بحديث ال عدوى وال طيرة ( المطبعة الحجرية الفاسية.ص.٢

 -٩المرجع ٔاعاله ص .٢
 -١٠نفسه ص .٢
 -١١نفسه ص .٢
 -١٢نفسه ص .٢
 -١٣نفسه ص .٣
 -١٤نفسه ص.٤
 -١٥نفسه ص .٤
 -١٦نفسه ص.٤
 -١٧نفسه ص.٥
 -١٨نفسه ص.٦
 -١٩محمد المنوني )المصادر العربية لتاريخ المغرب ( الجزء الثاني،م.س .ص -١٤٠
.١٤١
 -٢٠نفسه ص .١٤١
 -٢١المرجع اعاله ص /١٤١شيخ اإلسالم الشريف ٔابي عبد ﷲ محمد بن جعفر بن
ٔ
ٔ
إدريس الكـتاني )سلوة االنفاس ومحادثة اال كياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء
بفاس( الجزء الثاني ،تحقيق عبد ﷲ الكامل الكـتاني ،حمزة بن محمد الطيب
الكـتاني،محمد حمزة بن علي الكـتاني ،دار الثقافة البيضاء.
ٔ
ٔ
 -٢٢محمد االمين البزاز) تاريخ االوبئة والمجاعات  (.....م.س .ص.٤٠٣
 -٢٣المرجع ٔاعاله ص .٤٠٤
 -٢٤نفسه ص .٤٠٤
 -٢٥نفسه ص.٤٠٤
 -٢٦نفسه ،ص.٤٠٤
ٔ
 -٢٧الشيخ ٔابو العباس احمد بن خالد الناصري )االستقصا الخبار دول المغرب
ٔ
ٔ
االقصى( الدولة السعدية ،الجزء الخامس ،تحقيق وتعليق االستاذ جعفر
الناصري ٔ
واالستاذ محمد الناصري،دار الكـتاب  ،الدار البيضاء .١٩٥٥ص -١٨٣
.١٨٤
 -٢٨المرجع نفسه ص .١٨٥-١٨٤
 -٢٩نفسه ص .١٨٥
 -٣٠التمسماني خلوق )موقف ال ٔراي العام من خالل الفتاوى الشرعية في القرن التاسع
عشر والقرن العشرين(مجلة دار النيابة ،السنة الخامسة العددان  ٢٠/١٩صيف
خريف ،١٩٨٨المطابع الدولية المغربية ،طنجة،ص .٥٤
 -٣١نفسه ص .٥٤
ٔ
ٔ
 -٣٢محمد بن جعفر بن إدريس الكـتاني) سلوة االنفاس ومحادثة اال كياس بمن قبر
من العلماء والصلحاء بفاس ( م.س.ص .٢٤٣
 -٣٣نفسه ص.٢٤٣
 -٣٤نفسه ص .٢٤٤
 -٣٥نفسه ص .٢٤٤
 -٣٦نفسه ص .٢٤٤
 -٣٧نفسه ص .٢٤٤
 -٣٨نفسه .٢٤٤
 -٣٩نفسه ص.٢٤٥
 -٤٠نفسه ص .٢٤٥
 -٤١نفسه ص.٢٤٥
 -٤٢عبد اإلله بنمليح) ظاهرة الرق في الغرب اإلسالمي( منشورات الزمن سلسلة قضايا
تاريخية رقم  .٣ص.٤
 -٤٣المرجع نفسه ص .٨
 -٤٤محمد المنوني) المصادر ر العربية لتاريخ المغرب ( الجزء الثاني م.س.ص .١٤١
 -٤٥احمد بن خالد الناصري ) االستقصا (....الجزء الخامس م.س.ص .١٣٢/.١٣١
ٔ
 -٤٦المرجع اعاله ص .١٣٢
 -٤٧نفسه ص .١٣٣
 -٤٨نفسه ص .١٣٤
ٔ
ٔ
 -٤٩رسالة السلطان الحسن االول إلى االمة في سنة ١٣٠٠ه وبداية القرن الرابع عشر
 ،مجموعة كـتب  ،بدون .ص .٦٨/.٦٧
 -٥٠محمد حجي ) جولة في كـتاب مغرب اليوم الوجين اوبان( موجود بكـتاب) في
النهضة والتراكم ( م.س  .ص.٣١٢

א
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٨٣

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﺪﺧﻞ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻤﺮاﺠﻊ اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻼ ﺸﻚ ﻜﻨ ًﺰا ً
ﺛﻣﻴﻨﺎ ﻠﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ،
ً
وﺗﻌﻄﻲ ُﺑ ً
ﺠﺪﻳﺪا وﻤﺜﻣ ًﺮا ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﺒﺤﻮث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻠﻣﺘﻌﻟﻗﺔ
ﻌﺪا
ﺑﺎﻠﻗﻀﻴﺔ ﻠﻣﺎ ﻠﻬﺎ ﻤﻦ ﻤﺨﺰون ﺣﻀﺎري رﻓﻴﻊ اﻠﻣﺳﺘﻮى وﺑﺪون اﻻﻋﺘﻣﺎد
ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻳﻛﻮن اﻠﺒﺤﺚ وﺣﻗﺎﺋـﻗﻪ ﻤﻗﺘﻟﻌﻪ وﺗﻌﻣﻴﻣﺎﺗﻪ ﻤﺒﺘﺳﺮة ﻤﻔﺘﻌﻟﺔ .
وﻳﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺎت ٔان ﻳﺳﺘﻔﻴﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﺼﺎدر
واﻠﻣﺮاﺠﻊ واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻠﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة اﻠﺤﺳﺎﺴﺔ ﻓﺘﻛﻮن ﻠﻪ ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ
اﻠﻣﺮﺸﺪ ٔاﻻﻤﻴﻦ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻘﻴﻣﺘﻬﺎ ﻜﻣﻮروث ﺛﻗﺎﻓﻲ وﺣﻀﺎري ﻫﺎﺋﻞ ٔ
ﻠﻼ ﻤﺔ
ﺑﻛﺎﻤﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻧﻮاة اﻠﺒﺎﺣﺚ وﻤﺨﺰوﻧﻪ اﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ .وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻣﻛﻦ ﻠﻛﻞ
ﺑﺎﺣﺚ ٔان ﻳﺤﺪد ﻤﺼﺪرﻩ اﻠﺨﺎص ٔوان ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻠﻮﻘﺖ ﻧﻔﺳﻪ إﻠﻰ ٔاﻤﻬﺎت
اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﺘﻲ ﻘﺪ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻟﻰ ﻤﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﻛﺷﻒ واﻠﺘﻗﺼﻲ .واﻠﺒﺒﻟﻴﻮﺠﺮاﻓﻴﺎ
ﺗﺨﺺ اﻠﻣﺬﻜﺮات اﻠﺷﺨﺼﻴﺔ واﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻠﻣﻌﺮﺑﺔ .
ً
ﺃﻭﻻ :ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ

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

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ٔاﻧـ ــﻮر ﻤﺤﻣـ ــﻮد زﻧـ ــﺎﺗﻲ ،ﺑﺒﻟﻴﻮﺠﺮاﻓﻴ ـ ــﺎ اﻠﻗﻀـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ- .
دورﻳ ــﺔ ﻜـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ - .اﻠﻌـ ــﺪد اﻠﺘﺎﺴـ ــﻊ؛ ﺴـ ــﺒﺘﻣﺒﺮ .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr) .١٠٣ – ٨٤

ٔ - ١اﺑﺎ اﻳﺒﺎن  :اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة ،ﻤﺬﻜﺮات اﻠﺟﺰء اﻠﺜـﺎﻧﻲ ،اﻠﺷـﺌﻮن اﻠﺪوﻠﻴـﺔ
ﻓـﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﺤـﺪﻳﺚ ،ﻜـﺘــﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣــﺔ  ، ٧٩٧اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﻠﻼﺴــﺘﻌﻼﻤﺎت
 ١٩٩١واﻧﺪوم ﻫﻮس  ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك .
ٔ - ٢ارﻳﻚ ﺴﻴﻟﻔﺮ  :ﺑﻴﺟﻦ – ﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،ﻜـﺘﺐ
ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ . ٧٨٧
 - ٣اﺴــﺤﺎق دوﻳﺘﺷ ــﺮ  :ﺴــﻴﺮة ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻓــﻮاز ﻃﺮاﺑﻟﺳــﻲ ﺴﺘﺎﻠﻴﺳ ــﻦ،
ط ،١دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ،ﻳﻮﻠﻴﻮ .١٩٦٩
 - ٤إﺴ ــﺤﺎق راﺑ ــﻴﻦ واﻠﺳ ــﻼم اﻠﻛ ــﺎذب  ،ﺴ ــﻟﻴﻣﺎن ﺴ ــﻟﻴﻢ اﻠﺒ ــﻮاب  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
اﻠﺤﻣﺮاء  ،ط١٩٩٦ ، ١
ٔ - ٥اﻓـ ـﺮاﻳﻢ دﻳﻛ ــﻞ  :ﻧﺷ ــﺎﻃﺎت ﺠﻬ ــﺎز اﻠﻣﻌﻟﻮﻤ ــﺎت )ﻫﺷ ــﺎي(  ،ﻤ ــﻦ ﻤﻔﻛ ــﺮة ﻘﺎﺋ ــﺪ
ﺑﺟﻬﺎز اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻓﻲ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧﺎة  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ داﻓﺎر  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٥٣ ،
 - ٦إﻠﻴﺎﻫﻮ ﺑﻦ ﺣﻮر  :اﻠﺨﺮوج ﻤﻦ اﻠﺟﺪار  ،وزارة اﻠﺪﻓﺎع  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٨٥ ،
ٔ - ٧اﻫـﺮون ٔاﻫﺮوﻧﺳـﻮن  :ﻳﻮﻤﻴـﺎت ٔاﻫـﺮون ٔاﻫﺮوﻧﺳـﻮن ) ، (١٩١٩- ١٩١٦إﻋـﺪاد :
ﻳﻮرام ٔاﻓﺮﺗﻲ د.ت .
 - ٨ﺑـ ــﻮرﻳﺲ ﻳﻟﺳـ ــﻦ  :اﻠﻣﺳـ ــﺎر اﻠﺟﺪﻳـ ــﺪ  ،إﻋـ ــﺪاد ﺴﻮﺴـ ــﻦ اﻠﺒـ ــﻮاب  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
اﻠﻣﻨﺪرة  ،ط١٩٩٢ ، ١
 - ٩ﺠ ــﻴﻣﺲ ﻓﻮرﺴـ ــﺘﺎل  :اﻠﻟﻌ ــﺐ ﺑﺎﻠﻨـ ــﺎر  ،ﻘﻀ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ وﻤﻮﻘـ ــﻒ اﻠﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻠﻣﺘﺤﺪة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺬﻜﺮات وزﻳﺮ اﻠﺪﻓﺎع ٔاﻻﻤﺮﻳﻛـﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :رﻤﻀـﺎن ﻻوﻧـﺪ ،
دار اﻠﻌﻟﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٥٦
 - ١٠داﻓﻴ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ــﻦ ﻏﻮرﻳـ ـ ــﻮن  :ﻳﻮﻤﻴـ ـ ــﺎت اﻠﺤـ ـ ــﺮب  :ﺣـ ـ ــﺮب اﻻﺴـ ـ ــﺘﻗﻼل )- ١٩٤٧
 ،(١٩٤٩ﺗﺤﺮﻳ ــﺮ  :ﻏﻴﺮﺸــﻮن رﻳﻔﻟ ــﻴﻦ واﻠﺤﻨــﺎن ٔاورن  ،وزارة اﻠــﺪﻓﺎع  ،ﺗ ــﻞ
ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٨٤ ،
ٔ
 - ١١روﻓﺎﺋﻴﻞ إﻳﺘﺎن  :ﻤﺬﻜﺮات ﻤﻗﺎﺗﻞ  ،ﻤﻄﺎﺑﻊ ﻤﻌﺎرﻳﻒ  ،ﺗﻞ اﺑﻴﺐ . ١٩٨٥ ،
 - ١٢ﺸــﺎؤول ٔاﻓﻴﻔــﻮر  :ﻤــﻊ ﺠﻴ ــﻞ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧــﺎة  ،ط ، ٤وزارة اﻠــﺪﻓﺎع  ،ﺗــﻞ ٔاﺑﻴ ــﺐ ،
. ١٩٧٠
 - ١٣ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻠﺘ ــﻞ  ،ﻜﺎرﺛــﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻤــﺬﻜﺮات ﻘﺎﺋ ــﺪ ﻤﻌﺮﻜــﺔ اﻠﻗ ــﺪس  ،اﻠﺟ ــﺰء
ٔاﻻول  ،دار اﻠﻗﻟﻢ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٩ ،
 - ١٤ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ واﺻﻞ  :اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﻤﻦ ﻤﺬﻜﺮات وذﻜﺮﻳﺎت ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺷﺮوق اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،ط. ٢٠٠٢ ، ١
 - ١٥ﻋﺼﻣﺖ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﺟﻴﺪ  :زﻤﻦ اﻻﻧﺘﺼـﺎر واﻻﻧﻛﺳـﺎر  ،ﺑﻴـﺮوت  ،دار اﻠﺷـﺮوق،
ط. ١٩٩٩ ، ٢
 - ١٦ﻋﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻬﺎدي ) ٔاوراق ﺧﺎﺻﺔ(  :إﻋﺪاد ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻘﺎﺴﻣﻴﺔ  ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻜـﺘﺐ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ) ، (٥٤ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﻳﻮﻧﻴﻮ . ١٩٧٤
 - ١٧ﻓــﻮزي اﻠﻗــﺎوﻘﺟﻲ  :ﻤــﺬﻜﺮات ﻓــﻮزي اﻠﻗــﺎوﻘﺟﻲ ٔاول ٔاﻏﺳــﻄﺲ ﺴــﻨﻪ ، ١٩٥٠
إﻋﺪاد ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻘﺎﺴﻣﻴﺔ .

 ن ا ر
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٨٤

ﻣﻘﺎﻻت

 - ١٨ﻤﺤﻣـﺪ ٔاﻤــﻴﻦ اﻠﺤﺳـﻴﻨﻲ  :ﺣﻗــﺎﺋﻖ ﻋــﻦ ﻘﻀـﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،ﺻـﺮح ﺑﻬــﺎ ﺴــﻣﺎﺣﺔ
ﻤﻔﺘــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ورﺋــﻴﺲ اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻠﻌﻟﻴــﺎ ٔ ،اﺻــﺪرﻩ ﻤﻛـﺘــﺐ اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﻟﻴﺎ ﺑﻔﻟﺳﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٤ ،
 - ١٩ﻤﺤﻣـﺪ ﻤﻬـﺪي ﻜﺒـﻪ  :ﻤـﺬﻜﺮاﺗﻲ ﻓـﻲ ﺻـﻣﻴﻢ ٔاﻻﺣــﺪاث  ، ١٩٥٨- ١٩١٨ط، ١
ﻤﻨﺷﻮرات دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ،ﻧﻮﻓﻣﺒﺮ . ١٩٦٥
 - ٢٠ﻤﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻦ  :اﻠﺘﻣﺮد  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ ٔاخ ﻳﻮﺴﻒ  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٨١ ،
 - ٢١ﻤﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻦ :ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻞ اﻠﺳﺮي  ،دار ﻫﺪار ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،د.ت .
 - ٢٢ﻳﺘﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺗﺳـﻔﻲ  :ﻤـﺬﻜﺮات وﻤﻮاﻘـﻒ ﻤـﻦ اﻠﺷـﺒﺎب ﺣﺘـﻰ  ،١٩٢٠راﺣﻴـﻞ
ﺑﻦ ﺗﺳﻔﻲ  ،ﺗﺤﺮﻳﺮ  :ﻤﺆﺴﺳﺔ ﻳﺘﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺗﺳﻔﻲ  ،اﻠﻗﺪس  ،د.ت .
 - ٢٣ﻳﺘﺳ ــﺤﺎق راﺑ ــﻴﻦ  :ﺴ ــﺟﻞ ﺧﺪﻤ ــﺔ  ،ﺗﺤﺮﻳ ــﺮ  :دوف ﻏﻮﻠﺪﺸ ــﺘﺎﻳﻦ  ،ﻤﻄﺒﻌـ ــﺔ
ﻤﻌﺎرﻳﻒ  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٧٩ ،
 - ٢٤ﻳﻬـﻮدا ﺑــﻦ داﻓﻴـﺪ  :ﺴـﺮاﻳﺎ اﻠﻣﻴــﺪان ﺗﺘﺤـﺮك ﺑﺎﻠﻟﻴــﻞ  ،ﻤﻄـﺎﺑﻊ ﺣــﺪﻳﻛﻞ  ،ﺗــﻞ
ٔاﺑﻴﺐ  ،د.ت .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﺑﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ - ٢٥اﺑــﺎ إﻳﺒــﺎن :ﻓﺼــﻮل ﻤــﻦ ﻤــﺬﻜﺮات إﺑــﺎ إﻳﺒــﺎن  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﺻــﻮت اﻠــﺒﻼد  ،ط، ١
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺒﻴﺎن ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،دﺑﻲ . ١٩٨٦ ،
 - ٢٦إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﺮاش  :اﻠﺒﻌﺪ اﻠﻗﻮﻤﻲ ﻠﻟﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت
اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت .١٩٨٧ ،
ٔ - ٢٧اﺑ ـ ــﺎ إﻳﺒ ـ ــﺎن :ﺣﺮﻜ ـ ــﺔ اﻠﻗ ـ ــﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌ ـ ــﺮب وﺠﺪﻠﻴ ـ ــﺔ اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻴﻦ اﻠﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ
اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﻗﻮﻤﻴ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ  :اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺎﺋ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 ، ١٩٨٢- ١٨٧٥ط ، ٢دار
 - ٢٨إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺑــﻮ اﻠﻐــﺎر  :ﻋﻟــﻢ اﻻﺠﺘﻣــﺎع اﻠﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ واﻠﻀــﺒﻂ اﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ،ﻤﻛـﺘﺒــﺔ
ﻧﻬﻀﺔ اﻠﺷﺮق  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٧ ،
 - ٢٩إﺑﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺑﻮ ﺸﻗﺮا  :ﻤﻔﺘﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ٔاﻤـﻴﻦ اﻠﺤﺳـﻴﻨﻲ وﺛـﻮرة ، ١٩٣٩- ١٩٣٦
ط ، ١دار اﻠﺮواد  ،ﻠﺒﻨﺎن . ١٩٩٩ ،
 - ٣٠إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺑـ ــﻮ ﻠﻐـ ــﺪ )ﻤﺤـ ــﺮر(  :ﺗﻬﻮﻳـ ــﺪ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ ٔ :اﺴـ ــﻌﺪ رزوق ،
ﺴﻟﺳ ــﻟﺔ ﻜـﺘ ــﺐ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ، ٣٧راﺑﻄ ــﺔ ٔاﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻴﻴﻦ اﻠﻛﻮﻳ ــﺖ  ،ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث . ١٩٧٢،
 - ٣١إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺣﻣــﺪ اﻠﻌــﺪوى  ،ﻘـﺎدة اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﺤــﺪﻳﺚ  ،ط
 ،٢اﻠﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ . ١٩٦٤ ،
ٔ
 - ٣٢إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻌﺎﺑــﺪ  :دﻠﻴــﻞ اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻻﺑﺤــﺎث  ،ﺑﻴــﺮوت ،
. ١٩٦٩
ٔ
 - ٣٣إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻌﺎﺑﺪ :ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻫﺪاﻓﻬﺎ ووﺴﺎﺋﻟﻬﺎ .
 . - ٣٤إﺑـﺮاﻫﻴﻢ رﺿــﻮان اﻠﺟﻨــﺪي  :ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻻﻧﺘــﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ اﻻﻘﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،١٩٣٩- ١٩٢٢ﻤﻨﺷﻮرات اﻠﻛﺮﻤﻞ ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦ ،
 - ٣٥إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺸ ـ ــﻛﻴﺐ  :ﺣـ ــﺮب ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ  ، ١٩٤٨رؤﻳـ ــﺔ ﻤﺼـ ــﺮﻳﺔ  ،اﻠﺰﻫـ ـ ـﺮاء
ﻠﻺﻋﻼم اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،
 - ٣٦إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻜﺮوان  :اﻠﻣﺳﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٔاﻻراﺿﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ ،
). (١٩٧٨
ٔ - ٣٧اﺑـﻮ ﻋﻟــﻲ ﻤﺼــﻄﻔﻲ  :اﻠﺨﺒـﺮات اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻗـﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ واﻠﺟﺒﻬــﺔ
اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ﺧ ــﻼل اﻠﻗ ــﺮن اﻠﻣﺎﺿ ــﻲ  ،اﻠﻨ ــﺪوة اﻠﻔﻛﺮﻳ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،ﻤﻨﺘ ــﺪى
اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺪﻳﻣﻗﺮاﻃﻲ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،ﻏﺰة . ٢٠٠٠ ،
 - ٣٨اﺗﺤــﺎد اﻠﺟﺎﻤﻌ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ  :اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺼـ ـﺮاع اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻲ ،
ج ،١ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٩٧ ،
ٔ - ٣٩اﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس  :اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﻣﺮاﻧﻴﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﺳـﺎﺑﻊ
ﻋﺷﺮ  ،ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ,ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٩ ,
ٔ - ٤٠اﺣﺳﺎن ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺤﺳﻦ  :اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻤﻗﻮﻤﺎﺗـﻪ وﺗﻛﻮﻳﻨـﻪ  ،دراﺴـﺎت ﻓـﻲ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،طٔ ، ١اﻻردن  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٥ ،
 - ٤١إﺣﺳـ ــﺎن ﻧـ ـ ـﺰار ﻋﻄﻴ ـ ــﺔ  :ﻤﺼـ ــﺎدرة ٔاﻻرض ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗ ـ ــﺔ اﻠﻣﺤﺘﻟ ـ ــﺔ - ١٩٦٧
 ،١٩٨٠ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٠ ،

ٔ - ٤٢اﺣﻣـﺪ اﻠﺮﺸــﻴﺪي ٓواﺧــﺮون  :اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ٔواﻓــﺎق اﻠﺘﺳــﻮﻳﺔ ٔ ،اﻋﻣــﺎل
اﻠﻣﺆﺗﻣﺮ اﻠﺳﻨﻮي اﻠﺤﺎدي ﻋﺷﺮ ﻠﻟﺒﺤﻮث اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ،
ط ،١ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ,
دور
ٔ - ٤٣اﺣﻣﺪ اﻠﺳﻴﺪ اﻠﻨﺟﺎر  :ﺑﻨﺎء دوﻠﺔ ) اﻠﻣﺳﺎﻋﺪات اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻹﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻤـﻦ
ٔ ، ( ١٩٩٦- ١٩٤٨اﻻﻫـﺮام  ،ﻤﺮﻜـﺰ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻹﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ،
ٔ - ٤٤اﺣﻣﺪ اﻠﺷﻗﻴﺮى ٔ :ارﺑﻌﻮن ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻠﺤﻴـﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻠﺪوﻠﻴـﺔ  ،دار اﻠﻨﻬـﺎر ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
ٔ - ٤٥اﺣﻣ ــﺪ اﻠﺷـ ــﻗﻴﺮي  :ﺣ ــﻮار ٔواﺴـ ـﺮار ﻤـ ــﻊ اﻠﻣﻟ ــﻮك واﻠﺮؤﺴـ ــﺎء  ،دار اﻠﻌـ ــﻮدة ،
ﺑﻴﺮوت .
ٔ - ٤٦اﺣﻣــﺪ اﻠﺷــﻗﻴﺮي  ،ﻘﻀــﺎﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﺧﻄــﺐ وﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻌﺮﻳــﺐ ﺧﻴــﺮي
ﺣﻣﺎد ،ﺑﻴﺮوت  ،اﻠﻣﻛـﺘﺐ اﻠﺘﺟﺎري . ١٩٦١
ٔ - ٤٧اﺣﻣ ــﺪ اﻠﺷـ ــﻗﻴﺮي  ،ﻤﺤﺎﺿـ ـﺮات ﻓـ ــﻲ ﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة  ،ﻤﻌﻬـ ــﺪ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ . ١٩٥٤ ،
ٔ - ٤٨اﺣﻣـ ـﺪ اﻠﺷـ ــﻗﻴﺮي :ﻤـ ــﻦ اﻠﻗﻣـ ــﺔ إﻠـ ــﻲ اﻠﻬﺰﻳﻣـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ اﻠﻣﻟـ ــﻮك واﻠﺮؤﺴ ــﺎء  ،دار
اﻠﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت . . ١٩٧١،
ٔ - ٤٩اﺣﻣ ــﺪ ﺗﻬـ ــﺎﻤﻲ ﺴ ــﻟﻄﺎن  :اﻠﺨﺪﻳﻌـ ــﺔ اﻠﻛﺒـ ــﺮى  ..ﻤﺨﻄﻄ ــﺎت ﺧﺒﺜـ ــﺎء ﺻـ ــﻬﻴﻮن
وﺣﺰﺑﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻢ ٔ
ﺑﺎﻻﺴﺎﻃﻴﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺴﻴﻨﺎ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ٔ -٢٨ - ٥٠اﺣﻣـﺪ ﺣﺳــﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ  :اﻠﻣﻮﻘــﻒ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻤــﻦ اﻠﺘﻌــﺎون اﻻﻘﺘﺼــﺎدي
اﻹﻘﻟﻴﻣﻲ ﻓﻲ اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ،
ٔ - ٥١اﺣﻣـ ـ ــﺪ ﺧﻟﻴﻔـ ـ ــﺔ )ﻤﺘـ ـ ــﺮﺠﻢ(  :ﺣـ ـ ــﺮب ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ  ، ١٩٤٨- ١٩٤٧اﻠﺮواﻳـ ـ ــﺔ
اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﺮﺴﻣﻴﺔ  ،ط ، ٢ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴـﺮوت ،
. ١٩٨٦
ٔ
ٔ - ٥٢اﺣﻣــﺪ ذﻜــﻲ اﻠــﺪﺠﺎﻧﻲ  :ﻤﺎﺴــﺎة ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﺑــﻴﻦ اﻻﻧﺘــﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ ودوﻠ ــﺔ
إﺴﺮاﺋﻴﻞ  ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٩ ،
ٔ - ٥٣اﺣﻣﺪ زاﻳﺪ  :ﻋﻟﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎع ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻠﻛﻼﺴـﻴﻛﻴﺔ واﻠﻨﻗﺪﻳـﺔ  ،ط، ٢
دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٤ ،
ٔ
ٔ - ٥٤اﺣﻣــﺪ ﺴــﻟﻴﻢ اﻠﺒﺮﺻ ــﺎن  :إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﻮﻻﻳــﺎت اﻠﻣﺘﺤ ــﺪة اﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ وﺣ ــﺮب
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ، ١٩٦٧ط ، ١ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﻤﺎرات ﻠﻟﺪراﺴـﺎت واﻠﺒﺤـﻮث اﻹﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ،
ٔاﻻﻤﺎرات . ٢٠٠٠ ،
ٔ - ٥٥اﺣﻣ ــﺪ ﺴ ــﻮﻳﻟﻢ اﻠﻌﻣـ ــﺮي  :اﻠﺷـ ــﺮق ٔاﻻوﺴ ــﻂ وﻤﺷـ ــﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦٔ ،اﻻﻧﺟﻟ ــﻮ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٤ ،
ٔ - ٥٦اﺣﻣـ ــﺪ ﺻـ ــﺪﻘﻲ اﻠـ ــﺪﺠﺎﻧﻲ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ وإدارة اﻠﺼـ ـ ـﺮاع  ،دار
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٠ ،
ٔ - ٥٧اﺣﻣ ــﺪ ﺻ ــﺪﻘﻲ اﻠـ ــﺪﺠﺎﻧﻲ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ  ،ط ، ١دار
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٩ ،
ٔ - ٥٨اﺣﻣــﺪ ﺻــﺪﻘﻲ اﻠــﺪﺠﺎﻧﻲ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺼــﺤﻮة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،دار
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٨ ،
ز
ٔ - ٥٩اﺣﻣـ ــﺪ ﺻـ ــﺪﻘﻲ اﻠـ ــﺪﺠﺎﻧﻲ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ و ﻠـ ـﺰال اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ  ،دار
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩١ ،
ٔ - ٦٠اﺣﻣـ ــﺪ ﺻـ ــﺪﻘﻲ اﻠـ ــﺪﺠﺎﻧﻲ  :ﺑﺪاﻳـ ــﺔ اﻠﺼـ ــﺤﻮة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻮاﺠﻬـ ــﺔ اﻠﻐـ ــﺰوة
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ  ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،
ٔ - ٦١اﺣﻣ ـ ــﺪ ﺻـ ـ ــﺪﻘﻲ اﻠـ ـ ــﺪﺠﺎﻧﻲ  :ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻮاﺠﻬ ـ ــﺔ ﻧﻈـ ـ ــﺎم اﻠﺷـ ـ ــﺮق ٔاﻻوﺴـ ـ ــﻂ  ،دار
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
ٔ - ٦٢اﺣﻣــﺪ ﺻ ــﺪﻘﻲ اﻠ ــﺪﺠﺎﻧﻲ  :ﻻ ﻠﻟﺤ ــﻞ اﻠﻌﻨﺼ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﺸ ــﻬﺎدة ﻋﻟ ــﻲ
ﻤﺪرﻳﺪ واﺴﻟﻮ  ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
ٔ - ٦٣اﺣﻣــﺪ ﻃــﺮﺑﻴﻦ  :ﻤﺤﺎﺿ ـﺮات ﻓــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤ ــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٩ ،
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ٔ - ٦٤اﺣﻣـﺪ ﻃــﺮﺑﻴﻦ  ،ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻓــﻲ ﺧﻄــﻂ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر - ١٨٧٠) ،
 ، (١٩٢٢ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ٔ - ٦٥اﺣﻣــﺪ ﻃــﺮﺑﻴﻦ  :اﻠﻮﺣــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﺑﺤــﺚ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻌــﺮب اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻤﻨــﺬ
ﻘﻴـﺎم اﻠﺜــﻮرة اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺣﺘــﻲ ﻧﺷـﺆ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻠـﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﻤﻌﻬـﺪ اﻠﺪراﺴــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﻟﻴﺎ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٩ ،
ٔ - ٦٦اﺣﻣــﺪ ﻃــﺮﺑﻴﻦ  :ﻤﺤﺎﺿـﺮات ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﺣﺘــﻲ ﻧﺷــﻮب ﺛــﻮرة
 ، ١٩٣٦اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٩ ،
ٔ - ٦٧اﺣﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻴﻢ ﻤﺼﻄﻔﻰ  :اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ )(١٩٥٦ ٣٦
 ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ٔ - ٦٨اﺣﻣـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻴﻢ ﻤﺼـﻄﻔﻲ  :ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ وﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،ط ، ١دار اﻠﺷـﺮوق ،
)(١٩٨٦
ٔ - ٦٩اﺣﻣ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻴﻢ ﻤﺼـ ــﻄﻔﻰ  ،اﻠﻮﻻﻳ ــﺎت اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة واﻠﻣﺷ ــﺮق اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ،
اﻠﻣﺟﻟﺲ اﻠﻮﻃﻨﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ واﻠﻔﻨﻮن واﻻدب  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٧٨
ٔ - ٧٠اﺣﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر اﻠﺟﻣﺎل  :ﻤﻦ ﻤﺷﻛﻼت اﻠﺷـﺮق ٔاﻻوﺴـﻂ  ،ط ، ١ﻤﻛـﺘﺒـﺔ
ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ . ١٩٥٥ ،
ٔ
ٔ - ٧١اﺣﻣﺪ ﻋﺼﻣﺖ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﺟﻴـﺪ  ،ﻤﻔﻬـﻮم اﻠﺳﻴﺎﺴـﺔ اﻠﺨﺎرﺠﻴـﺔ واﻻﻤـﻦ اﻠﻗـﻮﻤﻲ ،
ﻜﻟﻴﺔ اﻠﺪﻓﺎع – ﻤﺎرس . ١٩٨٧
ٔ
ٔ
ٔ - ٧٢اﺣﻣــﺪ ﻓ ـﺮاج ﻃــﺎﻳﻊ  :ﺻــﻔﺤﺎت ﻤﻄﻮﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،اﻻﺗﺤــﺎد اﻻﺸــﺘﺮاﻜﻲ
اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،دار وﻤﻄﺎﺑﻊ اﻠﺷﻌﺐ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٧ ،
ٔ
ٔ - ٧٣اﺣﻣـ ـ ــﺪ ﻤﺤﻣـ ـ ــﺪ ﺧﻟﻴﻔـ ـ ــﺔ  :ﻤﻗﺪﻤـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ دراﺴـ ـ ـﺔ اﻠﺳـ ـ ــﻟﻮك اﻻﺠﺮاﻤـ ـ ــﻲ  ،دار
اﻠﻣﻌﺎرف ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٢ ,
ٔ
ٔ - ٧٤اﺣﻣﺪ ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻌﺒﺎن  ،ﻧﻬﺮ اﻻردن ﻤﻌﺮﻜﺔ وﻤﺼﻴﺮ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٦٤ ،
ٔ - ٧٥اﻻﺣﻣــﺪ ﻧﺟﻴ ــﺐ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨ ــﺎ وﻧﻀــﺎﻻ  ،دار اﻠﺟﻴ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷ ــﺮ  ،ط، ١
ﻋﻣﺎن .١٩٨٥ ،
ٔ - ٧٦اﺣﻣﺪ ﻧﻮﻓﻞ  :اﻠﻣﺆاﻤﺮة اﻻﺴﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻟﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ – اﻠﻣـﺪﺧﻞ
إﻠﻲ اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﺷﺮق ٔاﻻوﺴﻂ  ،ﻋﻣﺎن،
. ١٩٩٧
ٔ
ٔ - ٧٧اﺣﻣﺪ ﻳﻮﺴﻒ اﺣﻣﺪ  :اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﺗﺟـﺎﻩ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ )، (١٩٥٦ - ٤٨
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٤،
ٔ - ٧٨اﺣﻣـﺪ ﻳﻮﺴــﻒ ٔاﺣﻣــﺪ  :اﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻠﻣﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻧــﺪوة ﻤﻌﻬــﺪ
اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،دار ﻧﺷﺮ ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث اﻠﻣﺎﺋﻴﺔ واﻠﺪراﺴﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
ٔ - ٧٩اﺣﻣـﺪ ﻳﻮﺴــﻒ ٔاﺣﻣــﺪ  :ﻤﺳــﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﻼﻘــﺎت اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠﺳــﻮﻓﻴﺘﻴﺔ دراﺴــﺔ
ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،اﻠﻌﺪد  ،٧اﻠﻗﺎﻫﺮة ٔ ،اﻜـﺘﻮﺑﺮ . ١٩٧٥
ٔ - ٨٠اﺣﻣــﺪ ﻳﻮﺴ ــﻒ ٔاﺣﻣ ــﺪ ٓواﺧــﺮون  :ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠﻛﺮاﻫﻴ ــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﻼﻘــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ
ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﻄﺎﺑﻊ ٔاﻻﻫﺮام اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ . ٢٠٠٢ ،
ٔ - ٨١اﺣﻣـﺪ ﻳﻮﺴـﻒ اﻠﻗﺮﻋـﻲ  ،ﻘﻀـﻴﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﻓـﻲ ٔاﻻﻤـﻢ اﻠﻣﺘﺤـﺪة دراﺴـﺔ ﺑﻣﺟﻟــﺔ
اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،اﻠﻌﺪد  ، ٧ﻳﻨﺎﻳﺮ . ١٩٦٧
ٔ - ٨٢ادرورد  .ﺸﻴﻬﺎن  :اﻠﻌﺮب واﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﻮن  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٦ ،
 - ٨٣ادﻤـﻮن ﻏﺮﻳـﺐ ٓواﺧــﺮون  :اﻠـﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﻓــﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴـﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ  ،ط، ١
ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ٢٠٠٢ ،
 - ٨٤ادوارد ﺴــﻌﻴﺪ ٓواﺧــﺮون  :اﻠﻮاﻘــﻊ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻲ واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻠﺪوﻠﻴــﺔ ،ﻤﻨﺷـ ٔـﺎة
اﻠﻣﻌﺎرف ،اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ . ١٩٦٥ ،
 - ٨٥إدوارد ﺴـ ـ ــﻴﺪﻫﻢ  :ﻤﺷـ ـ ــﻛﻟﺔ اﻠﻼﺠﺌـ ـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ـ ـﺮب  ،دار اﻠﻗﻮﻤﻴـ ـ ــﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـ ـ ــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٣ ،
 - ٨٦ادوارد ﺸﻴﻬﺎن  ،اﻠﻌﺮب واﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﻮن  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻤﺎﻳﻮ . ١٩٧٦
 - ٨٧ادﻳﺐ دﻳﻣﺘﺮي  ،اﻠﻣﺎرﻜﺳﻴﺔ واﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ ﺑﻴﺮوت .١٩٧١ ،
ٔ - ٨٨اﻻرﻘﻢ اﻠﺰﻏﺒﻲ  :اﻠﻐﺰو اﻠﻴﻬﻮدي ﻠﻟﻣﻴﺎﻩ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،دار اﻠﻨﻗﺎش ) ،د.ت( .
 - ٨٩ارﻧﻮﻠـﺪ ﺗــﻮﻳﻨﺒﻲ  :ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﺒﺷــﺮﻳﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﻧﻗــﻮﻻ زﻳـﺎدة  ،ﺠــﺰءان ٔ ،اﻻﻫﻟﻴــﺔ
ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٢ ، ١٩٨١ ،

ٔ - ٩٠ارﻧﻮﻠـﺪ ﺗــﻮﻳﻨﺒﻲ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﺠﺮﻳﻣــﺔ ودﻓــﺎع  ،ﺗﻌﺮﻳــﺐ  :ﻋﻣــﺮ اﻠــﺪﻳﺮاوي  ،دار
اﻠﻌﻟﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ .١٩٦١ ،
ٔ - ٩١اروي ﻃ ــﺎﻫﺮ رﺿـ ــﻮان  :اﻠﻟﺟﻨـ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ودورﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﻣـ ــﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ
اﻠﻣﺷﺘﺮك  ،دار اﻠﻨﻬﺎر ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣ ،
ٔ - ٩٢ارﻳــﺔ  .ل  .اﻓﻨﻴــﺮي  :دﻋ ــﻮي ﻧــﺰع اﻠﻣﻟﻛﻴــﺔ – اﻻﺴ ــﺘﻴﻄﺎن اﻠﻴﻬــﻮد واﻠﻌ ــﺮب
 ، ١٩٤٨- ١٨٧٨ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﺑﺷــﻴﺮ ﺸ ــﺮﻳﻒ اﻠﺒﺮﻏــﻮﺛﻲ  ،دار اﻠﺟﻟﻴــﻞ ﻠﻟﻨﺷ ــﺮ
واﻠﺪراﺴﺎت ٔ
واﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ . ١٩٨٦
ٔ - ٩٣اﺴ ــﺎﻤﺔ اﻠﻐﺰاﻠ ــﻲ ﺣـ ــﺮب  :اﻹﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ واﻠﻣﻗﺎوﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ٔاﻻرض
اﻠﻣﺤﺘﻟـﺔ  ،ﻤﺮﻜـﺰ اﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻹﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺑ ٔ
ـﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮة ،
ﻧﻮﻓﻣﺒﺮ . ١٩٧٧
ٔ - ٩٤اﺴـ ــﺎﻤﺔ اﻠﻐﺰاﻠ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺮب ٔ :اﻻرض اﻠﻣﺤﺘﻟـ ــﺔ  ،ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ اﻠﺪراﺴ ـ ــﺎت )ﺴﻴﺎﺴ ـ ــﻴﺔ
واﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ (  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٧ ،
 - ٩٥اﺴﺘﻴﻔﻦ ﺠﺮﻳﻦ  :اﻠﺘﺤﻴﺰ  ،ﻋﻼﻘﺎت ٔاﻤﺮﻳﻛـﺎ اﻠﺳـﺮﻳﺔ ﻓـﻲ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻣﺘﺷـﺪدة
 ،ﻤﺆﺴﺳﺔ وﻳﻟﻴﺎم ﻤﻮرو  ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك . ١٩٨٤ ،
 - ٩٦اﺴــﺤﺎق دوﻳﺘﺷــﺮ  ،ﺴــﻴﺮة ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﻓــﻮاز ﻃﺮاﺑﻟﺳــﻲ ﺴﺘﺎﻠﻴﺳــﻦ،
ط ،١دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ ﺑﻴﺮوت  ،ﻳﻮﻠﻴﻮ .١٩٦٩
 - ٩٧إﺴﺤﺎق راﺑﻴﻦ  :ﻤـﺬﻜﺮات  ،ق ، ١ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴـﻞ ﻠﻟﻨﺷـﺮ واﻠﺪراﺴـﺎت ،
ﻋﻣﺎن . ١٩٩٣ ،
 - ٩٨إﺴــﺤﻖ ﻤﻮﺴــﻲ اﻠﺤﺳــﻴﻨﻲ  :ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٩ ،
ٔ - ٩٩اﺴ ــﺤﻖ ﻳﻌﻗ ــﻮب ﻘﻄ ــﺐ  :اﻠﺘﺮﻜﻴـ ــﺐ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ ﻠﻟﺷ ــﻌﺐ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ،
اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ ٔاﻻول .١٩٩٠ ،
 - ١٠٠اﺴﺮاﺋﻞ ﻜﻮﻫﻴﻦ  ،ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،
. ١٩٥٩
 - ١٠١إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  :اﻠﻣﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ اﻹﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺔ ٔاﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻠﻌـ ــﺎم  ، ١٩٧٤ﻤﻌﻬـ ــﺪ
ﺑﻮري  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٧٥ ،
 - ١٠٢اﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻜﻮﻫﻴﻦ  :اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﻠﻨﺪن ﻤﻴﻟﻟﺮ  ،ﻋﺎم .١٩٤٥
 - ١٠٣إﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻜﻮﻫﻴﻦ  ،اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﻠﻨﺪن ﻤﻴﻟﻟﺮ  ،ﻋﺎم . ١٩٤٥
 - ١٠٤اﺴ ــﻌﺪ رزوق  :اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺣﻗ ــﻮق اﻹﻧﺳ ــﺎن اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤ ــﺎث
ﻠﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ٔ - ١٠٥اﺴ ــﻌﺪ رزوق  :ﻧﻈـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ٔاﺣـ ـﺰاب إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ــﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣـ ــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ٔ - ١٠٦اﺴ ــﻌﺪ رزوق  ،ﻧﻈ ــﺮة ﻓ ــﻲ ٔاﺣـ ـﺰاب إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤ ــﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣـ ــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ٔ - ١٠٧ا ﺴﻌﺪ رزوق  :إﺴﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻛﺒﺮى – دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻠﺘﻮﺴﻌﻲ
 ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث ﺑﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ٔ - ١٠٨اﺴـ ــﻌﺪ ﺻـ ــﻗﺮ  :اﻠﺤﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻌﻣﺎﻠﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻤﻨـ ــﺬ ﻋﻬـ ــﺪ اﻻﻧﺘ ـ ــﺪاب
اﻠﺒﺮﻳﻄـ ـ ــﺎﻧﻲ وﺣﺘـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  ، ١٩٨٠ﻤﻨﺷـ ـ ــﻮرات دار اﻠﺟﺮﻤـ ـ ــﻖ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـ ـ ــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ ،دﻤﺷﻖ . ١٩٨١ ،
ٔ - ١٠٩اﺴـ ــﻌﺪ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠـ ــﺮﺣﻣﻦ  :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ـ ــﺔ  ..ﻤﻗـ ــﺪﻤﺎت  ..وﻘـ ــﺎﺋﻊ  ..ﺗﻔ ـ ــﺎﻋﻼت ..
ٓاﻓﺎق ،ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٩ ،
ٔ - ١١٠ا ﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ  :اﻠﺘﺳﻟﻞ اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ إﻠﻲ ٓاﺴﻴﺎ – اﻠﻬﻨﺪ وإﺴﺮاﺋﻴﻞ ،
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٦ ،
ٔ - ١١١اﺴـﻌﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ  :اﻠﺟﺎﻤﻌــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ - ١٩٥٦
 ، ١٩٦٧ﻤﺤــﺮر  :ﻋﺒــﺪ اﻠﻌﺰﻳ ــﺰ اﻠــﺪوري  ،ج، ٢ق ، ١اﺗﺤــﺎد اﻠﺟﺎﻤﻌــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺗﻮﻧﺲ . ١٩٨٩ ،
ٔ
ٔ - ١١٢اﺴـﻌﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ  :اﻠﻣﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻣﻬــﺎ واﻋﻣﺎﻠﻬــﺎ
) ، (١٩٤٨ - ١٨٩٧ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ . ١٩٦٧ ،
ٔ - ١١٣اﺴـ ـ ــﻌﺪ ﻋﺒـ ـ ــﺪ اﻠـ ـ ــﺮﺣﻣﻦ  :ﻤﻮﺠـ ـ ــﺎت اﻠﻐـ ـ ــﺰو اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ )ﺻـ ـ ـﺮاع اﻠﺒﻗـ ـ ــﺎء
ٔ
واﻻﺠﻼء ، (١٩٩٠- ١٨٨٢دار اﻠﻟﻮﺗﺲ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩١ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ١٣٤

اﺴ ــﻛﻨﺪر ﻋﺰﻳ ــﺰ  :ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ،دار اﻠﻔﻛـ ــﺮ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋ ــﺔ واﻠﻨﺷـ ــﺮ ،
. ١٩٤٨
إﺴـ ـ ـ ــﻣﺎﻋﻴﻞ راﺿـ ـ ـ ــﻲ اﻠﻔـ ـ ـ ــﺎروﻘﻲ ٔ ،اﺻـ ـ ـ ــﻮل اﻠﺼـ ـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻠـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ
اﻠﻴﻬﻮدﻳــﻰ،اﻠﻗﺎﻫﺮة. ١٩٦٤ ،
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﺻﺒﺮي ﻤﻗﻟﺪ  ،اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺳـﻮﻓﻴﺘﻴﺔ واﻠـﺪول ٔاﻻﻘـﺮو ٓاﺴـﻴﻮﻳﺔ ،
دراﺴﺔ ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،اﻠﻌﺪد ٔ ٢اﻜـﺘﻮﺑﺮ . ١٩٦٥ ،
ٔاﺸﺮف راﺿﻲ  :اﻠﻔﺟﻮة " اﻠﺼﺮاع اﻠﻄﺎﺋـﻔﻲ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ "  ،دار اﻠﺒﻴـﺎن،
. ١٩٨٧
ٔاﻓ ـﺮاﻳﻢ وﻤﻨ ــﺎﺣﻢ ﺗﻟﻣ ــﺲ  :ﻤﻌﺟ ــﻢ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺤﺎت اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ :
ٔاﺣﻣﺪ اﻠﻌﺟﺮﻤﻲ  ،ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٨ ،
ٔاﻓﻰ ﺸﻟﻴﻢ  :اﻠﺤﺎﺋﻂ اﻠﺤﺪﻳﺪي  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :ﻧﺎﺻـﺮ ﻋﻔﻴﻔـﻲ  ،ﺗﻗـﺪﻳﻢ  :ﻤﺤﻣـﺪ
ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ روز اﻠﻴﻮﺴﻒ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٦ ،
اﻻﻘﺘﺼـ ــﺎد اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﺑ ــﻴﻦ دواﻓـ ــﻊ اﻠﺤـ ــﺮب واﻠﺳـ ــﻼم  ،دار اﻠﺟﻟﻴـ ــﻞ
ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن  ،ط ، ١ﻧﻴﺳﺎن . ١٩٨٤
ٔاﻜﺮم ٔاﺑﻮ ﺴﻣﺮة  :اﻠﻣ ٔﺮاة اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ  :ﺻـﻮر ﻤـﻦ اﻠﺘﻀـﺤﻴﺔ
واﻠﻌﻄﺎء  ،طٔ ، ١اﻻﻋﻼم اﻠﻣﻮﺣﺪ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٩١ ،
ٔاﻜـﺮم دﻳــﺮى واﻠﻬﻴــﺜﻢ اﻻﻳــﻮﺑﻲ  :ﻧﺤـﻮ اﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺠﺪﻳــﺪة  ،ط، ١
دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت  -ﻠﺒﻨﺎن . ١٩٦٩ ،
ٔاﻜـ ـ ــﺮم زﻋﻴﺘـ ـ ــﺮ  :اﻠﻗﻀـ ـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ٣دار اﻠﺟﻟﻴـ ـ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷـ ـ ــﺮ
واﻠﺪراﺴﺎت ٔ
واﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦ ،
اﻜـﺮم زﻋﻴﺘـﺮ  :وﺛـﺎﺋﻖ اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺆﺴﺳـﺔ اﻠﺪراﺴـﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٩ ،
ٔاﻜ ــﺮم ﻫﻨﻴ ــﺔ ٔ ،اوراق ﻜﺎﻤ ــﺐ دﻳﻔﻴ ــﺪ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ،ﺸ ــﺮﻜﺔ ﻤﺆﺴﺳ ــﺔ ٔاﻻﻳـ ــﺎم
ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،رام ﷲ ٓ ،اب . ٢٠٠٠ ،
ٔاﻠﻛﺳـ ــﻨﺪر ﺸـ ــﻮﻠﺶ ٓ ،واﺧـ ــﺮون  :اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﺒـ ــﺮ اﻠﺨـ ــﻂ ٔاﻻﺣﻣـ ــﺮ ،
ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﻤﺤﻣـ ـ ــﺪ ﻫﺷـ ـ ــﺎم  ،ط ، ١دار اﻠﻔﻛـ ـ ــﺮ ﻠﻟﺪراﺴـ ـ ــﺎت واﻠﻨﺷ ـ ـ ــﺮ ،
). (١٩٨٦
ٔ
ٔاﻠــﻮﻳﻦ روﻳــﺮ  :اﺗﻔﺎﻘﻴــﺎت اﻠﻣﻴــﺎﻩ ﻓــﻲ اوﺴــﻟﻮ – ﺗﻔــﺎدي ﻤﺷــﻛﻟﺔ وﺸــﻴﻛﺔ ،
ﻤﺮﻜﺰ اﻹﻤﺎرت ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﺒﺤﻮث اﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ ،اﺑﻮ ﻇﺒﻲ . ٢٠٠١ ،
إﻠﻴ ــﺎس ﺧـ ــﻮري  :إﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺎت ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ــﺎث  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
. ١٩٧٦
إﻠﻴــﺎس ﺸــﻮﻓﺎﻧﻲ  :إﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤــﻦ ﺧﻣﺳــﻴﻦ ﻋــﺎم اﻠﻣﺷــﺮوع اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ ﻤــﻦ
اﻠﻣﺟﺮد إﻠﻰ اﻠﻣﻟﻣﻮس ،ج ، ١دار ﻤﺼﺮ ﻠﻟﻨﺷﺮ ،دﻤﺷﻖ .٢٠٠٢،
إﻠﻴـ ــﺎس ﺸـ ــﻮﻓﺎﻧﻲ  :اﻠﻣـ ــﻮﺠﺰ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ ﻤﻨـ ــﺬ ﻓﺟـ ــﺮ
اﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺣﺘـ ـ ــﻰ  ، ١٩٤٩ط ، ٣ﻤﺆﺴﺳـ ـ ــﺔ اﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٨ ،
إﻠﻴ ـ ــﺎس ﺸ ـ ــﻮﻓﺎﻧﻲ  :ﻤﺷ ـ ــﺎرﻳﻊ اﻠﺘﺳـ ــﻮﻳﺔ اﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ )( ١٩٧٨ - ١٩٦٧
دراﺴــﺔ ﺗﻮﺛﻴﻗﻴــﺔ ﻧﻗﺪﻳــﺔ  ،ﻤﺆﺴﺳــﺔ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴ ــﺮوت ،
. ١٩٧٨
إﻠﻴــﺎس ﻤــﺮﻘﺺ  :ﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﻣــﻞ اﻠﻔــﺪاﺋﻲ  ،دار اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
إﻠﻴﺰاﺑﻴــﺚ ﻧﻮﺴــﺒﻮم  :إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،وزارة اﻹرﺸــﺎد اﻠﻗــﻮﻤﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ
ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
إﻠﻴﺷــﻊ ﻜ ــﺎﻠﻲ  :اﻠﻣﻴ ــﺎﻩ واﻠﺳ ــﻼم وﺠﻬ ــﺔ ﻧﻈ ــﺮ إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ رﻧ ــﺪة
ﺣﻴﺪر  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩١ ،
ٔاﻤـﻞ ﺣﻣـﺪ ﻋﻟــﻲ اﻠﻌﻟﻴـﺎن ٔ :اﻻﻤـﻦ اﻠﻣــﺎﺋﻲ اﻠﻌﺮﺑـﻲ – ﻤﻄﻟـﺐ ٔاﻘﺘﺼــﺎدي ٔام
ﺴﻴﺎﺴﻲ  ،دار اﻠﻌﻟﻮم ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٦ ،
ٔاﻤﻴﺮة ﺣﺒﻴﺒﻲ  :اﻠﻨﺰوح اﻠﺜﺎﻧﻲ " دراﺴـﺔ ﻤﻴﺪاﻧﻴـﺔ اﻠﻨـﺰوح  ، " ١٩٦٧ﻤﺮﻜـﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث ) م ت ف (  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
اﻤﻴﻞ اﻠﻐﻮري  :اﻏﺘﻴﺎل ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ وﺴﺤﻖ اﻠﻌﺮب  ،دار اﻠﻨﻴﻞ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٥ ،

- ١٣٨

ٔاﻤﻴــﻞ اﻠﻐــﻮري  :اﻠﻣــﺆاﻤﺮة اﻠﻛﺒــﺮى ﻻﻏﺘﻴــﺎل ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ وﻤﺤــﻖ اﻠﻌــﺮب ،
دار اﻠﻨﻴﻞ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٥ ،
إﻤﻴ ــﻞ ﺗﻮﻤ ــﺎ ٔ :اﻻﻋﻣـ ــﺎل اﻠﻛﺎﻤﻟ ــﺔ  ،اﻠﻣﺟﻟـ ــﺪ اﻠﺮاﺑـ ــﻊ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ إﻤﻴـ ــﻞ ﺗﻮﻤ ــﺎ
ٔ
ﻠﻼﺑﺤﺎث اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ  ،ﺣﻴﻔﺎ . ١٩٩٥ ،
ٔ
اﻤﻴ ـﻞ ﺗﻮﻤــﺎ  :ﺠــﺬور اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻻﺑﺤــﺎث  ،ﺑﻴــﺮوت ،
ﻳﻮﻧﻴﻮ . ١٩٧٣
اﻤﻴــﻞ ﺗﻮﻤــﺎ  :ﺴــﺘﻮن ﻋﺎﻤــﺎ ﻋﻟــﻲ اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،داﺋـ ــﺮة اﻠﺜﻗﺎﻓـ ــﺔ واﻠﻌﻟـ ــﻮم  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
. ١٩٧٨
ٔاﻤﻴـﻞ ﺗﻮﻤـﺎ  :ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﻌﻬـﺪ اﻠﻌﺜﻣـﺎﻧﻲ  ،ط ، ١دار اﻠﻔﺟـﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٣ ،
اﻤﻴ ـ ــﻞ ﺸ ـ ــﺎﻜﺮ ٔواﺧـ ـ ــﺮون  ،ﺣﻗﻴﻗ ـ ــﺔ اﻠﻣﻌ ـ ــﺎرف ﺑﻣﺼـ ـ ــﺮ ﺑـ ــﺪون ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ،
اﺻﺪار)،ﺴﻟﺳﻟﺔ . (١١-
ٔاﻤﻴﻦ ﺣﺎﻤﺪ ﻫﻮﻳﺪي  :اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻠﺮادع اﻠﺘﻗﻟﻴﺪي ،
ط  ، ١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  -ﻠﺒﻨﺎن . ١٩٨٣ ،
ٔاﻤــﻴﻦ ﺣﺎﻤ ــﺪ ﻫﻮﻳــﺪي  :ﻜﻴ ــﻒ ﻳﻔﻛــﺮ اﻠﺰﻋﻣ ـﺎء ﻠﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،دار اﻠﻣﻌــﺎرف
ﺑﻣﺼﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٤ ،
ٔ
اﻤـﻴﻦ ﺴـﻌﻴﺪ  :اﺴـﺮار اﻠﺜـﻮرﻩ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻠﻛﺒـﺮى وﻤﺎﺴـﺎﻩ اﻠﺷـﺮﻳﻒ ﺣﺳـﻴﻦ،
ﺑﻴﺮوت  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ .
ٔ
ٔاﻤـﻴﻦ ﻋﺒــﺪ ﷲ ﻤﺤﻣـﻮد  :ﻤﺷــﺎرﻳﻊ اﻻﺴـﺘﻴﻄﺎن اﻠﻴﻬــﻮدي ﻤﻨـﺬ ﻘﻴــﺎم اﻠﺜــﻮرة
اﻠﻔﺮﻧﺳـ ــﻴﺔ ﺣﺘـ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳـ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـ ــﺔ ٔاﻻوﻠـ ــﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟـ ــﺲ اﻠ ـ ـﻮﻃﻨﻲ
ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ واﻠﻔﻨﻮن ٔ
واﻻداب  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٨٤ ،
ٔاﻤــﻴﻦ ﻤﺤﻣــﻮد ٔ :اﻻﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ ٔاﻻﻤــﺎرات
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﺒﺤﻮث ٔاﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ ،اﺑﻮ ﻇﺒﻲ . ١٩٩٨ ،
ٔاﻧﺘﻮﻧﻲ ﻫـ  .ﻜﻮرد ﺴﻣﺎن  :ﺑﻌﺪ اﻠﻌﺎﺻﻔﺔ اﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻠﺘﻮازن اﻠﻌﺳـﻛﺮي
ﺑﺎﻠﺷﺮق اﻠﻮﺴﻂ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻟﻴﻢ ٔاﺑﻮ ﻏﺰاﻠﺔ  ،دار اﻠﻬﻼل ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
اﻧﺟﻴﻟﻴـ ــﺎ اﻠﺤﻟ ـ ــﻮ  ،ﻋﻮاﻤـ ــﻞ ﺗﻛ ـ ــﻮﻳﻦ إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻴﺔ واﻠﻌﺳ ـ ــﻛﺮﻳﺔ
واﻻﻘﺘﺼـﺎدﻳﺔ دراﺴــﺎت ﻓﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط) (١٦ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ
 ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٧ ،
ٔاﻧــﺪرو وﻠﻴﺳﺳــﻟﻲ ﻜﻮﻜــﻮﻳﻴﺮن  :ﻋﻼﻘــﺎت ﺧﻄــﺮة  ،ﺧﻔﺎﻳــﺎ اﻠــﺮواﺑﻂ اﻠﻮﺛﻴﻗــﺔ
واﻠﻨﺷــﺎﻃﺎت اﻹﺴ ــﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴ ــﺔ واﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :ﻤﺤﻣ ــﻮد
اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،ﻋﻣﺎد ﺠﻮﻻق  ،د.ت .
ٔاﻧـﻴﺲ اﻠﻗﺎﺴــﻢ  :ﻤـﻦ اﻠﺘﻴــﺔ إﻠـﻲ اﻠﻗــﺪس  ،دار اﻠﻨﺷـﺮ اﻠﻟﻴﻟﻴــﺔ  ،ﻃـﺮاﺑﻟﺲ
. ١٩٦٥
ٔ
ٔ
ٔاﻧ ــﻴﺲ اﻠﻗﺎﺴ ــﻢ :اﻻﻋـ ــﺪاد اﻠﺜ ــﻮري ﻠﻣﻌﺮﻜ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ اﻻﺑﺤـ ــﺎث ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٢ ،
ٔ
ٔاﻧ ــﻴﺲ ﺻـ ــﺎﻳﻎ  :اﻠﻔﻛـ ــﺮة اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  :اﻠﻨﺼـ ــﻮص اﻻﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ :
ﻠﻄﻔﻲ اﻠﻌﺎﺑﺪ وﻤﻮﺴﻲ ﻋﻨﺰ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﺑﺤﺎث ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ر
اﻧـ ــﻴﺲ ﺻـ ــﺎﻳﻎ  :اﻠﻬﺎﺸـ ــﻴﻣﻴﻮن وﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﻨﺷـ ــﻮ ات ﺠﺮﻳـ ــﺪة
اﻠﻣﺤﺮر واﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،ﺻﻴﺪا  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ٔ
ٔاﻧ ـ ـ ــﻴﺲ ﺻ ـ ـ ــﺎﻳﻎ  :ﻓﻟﺳ ـ ـ ــﻄﻴﻦ واﻠﻗﻮﻤﻴ ـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ  ،ﺴﻟﺳ ـ ـ ــﻟﺔ اﺑﺤ ـ ـ ــﺎث
ﻓﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـﺰ ٔاﻻﺑﺤــﺎث  ،ﺑﻴــﺮوت ،
. ١٩٦٦
ٔاﻧــﻴﺲ ﻓــﺎﻳﺰ ﻘﺎﺴــﻢ  :ﻘــﺎﻧﻮن اﻠﻌ ــﻮدة ﻠﺪوﻠــﺔ إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،دراﺴ ــﺔ اﻠﻗ ــﺎﻧﻮن
اﻠــﺪوﻠﻲ واﻠﻣﺤﻟــﻲ ﻤــﻊ ﻤﻟﺤ ــﻖ ﻘﻀــﻴﺔ اﻓــﺮوﻳﻴﻢ  ،ﻤﺮﻜــﺰ ٔاﻻﺑﺤــﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧١
ٔاﻧـ ــﻮر ﻤﺤﻣـ ــﻮد زﻧـ ــﺎﺗﻲ  :ﺴﻴﺎﺴـ ــﺔ ﺗﻬﻮﻳـ ــﺪ اﻠﻗـ ــﺪس ،إﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺎت ودﻻﻻت،
ﺑﺤﺚ ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﻋﺪد ٔ ، ٣٦٦اﻏﺳﻄﺲ .٢٠٠٩
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ١٧٧

ٔاوﺑـ ــﺮﻳﻦ ﻠـ ــﻲ  :اﻠﻣﻨﻈﻣـ ــﺎت اﻠﻴﻬﻮدﻳـ ــﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴـ ــﺔ وﻧﺷـ ــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓـ ــﻲ دﻋـ ــﻢ
إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ٔاﻻﺴ ــﺎﺗﺬة ﺑﺈﺸـ ـﺮاف ﻤﺤﻣ ــﻮد زاﻳـ ــﺪ ،
ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٦ ،
ٔ
إﻳﺎن ﺑﻼك – وﺑﻴﺘﻲ ﻤﻮرﻳﺲ  :ﺣﺮوب إﺴﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺳـﺮﻳﺔ ) ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺠﻬـﺰة
ٔاﻻﺴ ــﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ (  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :ﻋﻣ ــﺎد ﺠ ــﻮﻻق وﻋﺒ ــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ
اﻠﻣﻐﺮم  ،طٔ ، ١اﻻﻫﻟﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٢ ،
اﻳﺟﺎل ٔاﻠﻮن ٔ :اﻻﻤﻦ اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ :ﻤﺮﻜـﺰ اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤـﺎت ،
اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ .
إﻳﺟــﺎل ٔاﻠــﻮن  :ﺗﻛــﻮﻳﻦ اﻠﺟــﻴﺶ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻋﺜﻣــﺎن ﺴــﻌﻴﺪ ،
دار اﻠﻌﻮدة  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧١ ،
اﻳﺟــﺎل ٔاﻠــﻮن  :ﺴــﺘﺎر ﻤــﻦ اﻠﺮﻤــﺎل  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت
اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،ط ،٣اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .
اﻳﻔﺎ ﻧﻮف ﺑﻮري  ،اﺣﺬروا اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ دراﺴﺔ ﺣﻮل اﻳﺪﻳﻮﻠﻮﺠﻴﺔ وﺗﻨﻈـﻴﻢ
وﻤﻣﺎرﺴﺔ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﻤﻮﺴﻛﻮﻧﻮﻓﺳﺘﺮ . ١٩٦٩ ،
اﻠﺒﺎﺑ ـ ــﺎ ﻋﺒـ ـ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ـ ــﺪ  :ﺸﺨﺼ ـ ــﻴﺎت إﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،دار اﻠﺒﻴـ ـ ــﺎرق ﻠﻟﻨﺷـ ـ ــﺮ
واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،رام ﷲ . ١٩٩٢ ،
ﺑـﺎزﻳﻟﻲ  :ﺴـﻮرﻳﺎ وﻠﺒﻨـﺎن وﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﺗﺤـﺖ اﻠﺤﻛـﻢ اﻠﺘﺮﻜـﻲ ﻤـﻦ اﻠﻨــﺎﺣﻴﺘﻴﻦ
اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻳﺳــﺮ ﺠــﺎﺑﺮ  ،ﻤﺮاﺠﻌــﺔ  :ﻤﻨــﺬر ﺠــﺎﺑﺮ ،
ط ، ١دار اﻠﺤﺪاﺛﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٨ ،
ﺑﺎﺴ ــﻞ اﻠﻛﺒﻴﺳــﻲ  :ﺣﺮﻜ ــﺔ اﻠﻗــﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺮب  ،ﻤﻨﺷــﻮرات اﻻﺗﺤــﺎد ،رﻘــﻢ
 ، ١٢اﻻﺗﺤﺎد اﻠﻌﺎم ﻠﻟﻛـﺘﺎب واﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،دار اﻠﻌـﻮدة،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٤ ،
ﺑﺮاﻧﺪ ﻠﻮري  :اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ط ، ١ﺑﻨﺎء اﻠﻣﺆﺴﺳﺎت
واﻠﺒﺤـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ دوﻠـ ــﺔ  ،ﻤﺆﺴﺳـ ــﺔ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
. ١٩٩١
ٔ
ﺑﺮوﺴــﺘﺮك دﻳﻨــﻲ  :ﻧﻈــﺮة ﺸ ــﺎﻤﻟﺔ ﻋﻟــﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴ ــﺔ ،
ﺗﺮﺠﻣــﺔ ودود ﺑ ــﺪران ﻤﺼ ــﺮ  ،ط ، ١اﻠ ــﺪار اﻠﺪوﻠﻴ ــﺔ ﻠﻟﻨﺷ ــﺮ واﻠﺘﻮزﻳ ــﻊ ،
. ١٩٩١
ﺑﺳــﺎم ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﻌﺒ ــﺎدي  :اﻠﻬﺟ ــﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ إﻠ ــﻲ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻤ ــﻦ - ١٨٨٠
)١٩٩٠ﺠﺬورﻫﺎ -دواﻓﻌﻬﺎ -ﻤﺮاﺣﻟﻬﺎ(  ،دار اﻠﺒﺷﻴﺮ  ،ﻋﻣﺎن. ١٩٩٠ ،
ﺑﺷــﺎرة ﺧﻀ ــﺮ ٔ :اورﺑ ــﺎ وﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻤــﻦ اﻠﺤ ــﺮب اﻠﺼ ــﻟﻴﺒﻴﺔ ﺣﺘ ــﻰ اﻠﻴ ــﻮم ،
ط ،١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ٢٠٠٣ ،
ﺑﺷـ ــﻴﺮ ﺸـ ــﺮﻳﻒ اﻠﺒﺮﻏ ــﻮﺛﻲ  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺳـ ــﻛﺮ وﺴ ــﻼح  ،دار اﻠﺟﻟﻴـ ــﻞ ،
ﻋﻣﺎن. ١٩٨٥ ،
ﺑﺷـ ــﻴﺮ ﺸـ ــﺮﻳﻒ اﻠﺒﺮﻏ ــﻮﺛﻲ  :اﻠﻣﻄـ ــﺎﻤﻊ ٔاﻻﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﻤﻴـ ــﺎﻩ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ
واﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺟﺎورة  ,دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦ ،
ﺑﺷــﻴﺮ ﻤﻮﺴ ــﻲ ﻧــﺎﻓﻊ  :اﻹﻤﺒﺮﻳﺎﻠﻴــﺔ واﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
دار اﻠﺷﺮوق  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٩٩ ،
ﺑﻄ ــﺮس ﺑﻄ ــﺮس ﻏـ ــﺎﻠﻲ  :اﻠﻌﻣ ــﻞ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻠﻣﺷ ــﺘﺮك ﻓـ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﻠﺟﺎﻤﻌـ ــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،دراﺴــﺔ ﺑﻣﺟﻟ ــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺪوﻠﻴ ــﺔ  ،اﻠﻌــﺪد  ، ٢٠اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة،
. ١٩٧٠
ﺑـﻦ ﺗﺳــﻴﻮن دﻳﻨـﻮر ٓواﺧــﺮون  :ﻜـﺘـﺎب ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧـﺎة  ،ﻤﻌﺮاﺧــﻮت  ،ﺗــﻞ
ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٧٢ ،
ﺑﻨﻴ ـ ــﺎﻤﻴﻦ ﺠﻨﺰرﺑ ـ ــﺮج  :اﻠﻌﻨ ـ ــﺎق اﻠﻗﺎﺗ ـ ــﻞ – اﻠﻴﻬ ـ ــﻮد واﻠﺪوﻠ ـ ــﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ
ﺸﻴﻛﺎﻏﻮ . ١٩٩٣ ،
ﺑﻨﻴﺎﻤﻴﻦ ﻋﻣﺮي  :إﺴﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌـﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د.ت( .
ﺑﻬﺟـﺖ ٔاﺑــﻮ ﻏﺮﻳﺒــﺔ  :ﻓــﻲ ﺧﻀــﻢ اﻠﻨﻀــﺎل اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻲ  ،ﻤﺆﺴﺳــﺔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٣ ،
ﺑﻬﻮث ﻓﺎط ﻤﺮاﻜﺎﺑﻲ  :ا ٔﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وردود اﻠﻔﻌـﻞ ٔاﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ،
ﺗﺮﺠﻣﺔ ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ  ،دار اﻠﻗﺪس  ،ﺑﻴﺮوت  ،ب  .ت .

- ١٨١

ﺑــﻮ ﻋﻟــﻲ ﻳﺎﺴــﻴﻦ  :ﻘ ـﺮاءة ﻓــﻲ وﺛــﺎﺋﻖ اﻠﻮﻜﺎﻠــﺔ اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ ، ١٩٤٠- ١٩٣٠
إﺗﺤــﺎد اﻠﻛـﺘــﺎب واﻠﺼــﺤﻔﻴﻴﻦ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ،دار اﻠﺤﺪاﺛــﺔ  ،ﺑﻴــﺮوت ،
. ١٩٨٢
ٔ
ﺑــﻮ ﻋﻟــﻲ ﻳﺳــﻦ  :اﻻﺣـ ـﺰاب واﻠﺤﺮﻜــﺎت اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ج ، ٢اﻠﻣﺮﻜ ــﺰ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﺪراﺴﺎت ٔاﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،دﻤﺷﻖ  ،د  .ت .
ﺑﻮﻻ اﻠﺒﻄﻞ  :اﻻﻧﻔﺎق اﻠﻌﺳﻛﺮي ﻓﻲ اﺴﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼل ٓ ٣٥
ﻋﺎﻤﺎ  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٥ ،
ﺑﻮﻠﺷﺎﻜﻮف  ،ف  :ﻤﻌﺎداة اﻠﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﻤﻬﻣﺔ اﻠﻌﺪاﺋﻴـﺔ  ،ﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت وﻜﺎﻠـﺔ
ٔاﻧﺒﺎء ﻧﻮﻓﻮ ﺴﺘﻲ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻤﻮﺴﻛﻮ . ١٩٧٢ ،
ﺑﻮﻠﻴــﺎك ٔ :اﻻﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼ ــﺮ وﺴــﻮرﻳﺎ وﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ وﻠﺒﻨــﺎن  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ :
ﻋﺎﻃﻒ ﻜﺮم  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٤٨ ،
ﺑﻮﻧﺪار ﻓﺳﻛﻲ  :ﺴﻴﺎﺴﺘﺎن إزاء اﻠﻌﺎﻠﻢ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﺧﻴﺮي اﻠﻀـﺎﻤﻦ  ،ط،١
دار اﻠﺘﻗﺪم  ،ﻤﻮﺴﻛﻮ . ١٩٧٥ ،
ﺑﻴـﺎن ﻧـﻮﻳﻬﺾ اﻠﺤـﻮت  :اﻠﻗﻴــﺎدات واﻠﻣﺆﺴﺳـﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ
) ، (١٩٤٨- ١٩١٧ط ، ٣ﻤﺆﺴﺳـﺔ اﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴـﺮوت ،
. ١٩٨٦
ﺑﻴــﺎن ﻧــﻮﻳﻬﺾ اﻠﺤــﻮت  :اﻠﺷــﻴﺦ اﻠﻣﺟﺎﻫــﺪ ﻋــﺰ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻗﺳــﺎم ﻓــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ط ، ١دار ٔاﻻﺴﺘﻗﻼل ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ ،
ﺑﻴﺘﺮ ﺠﺮوز  :إﺴـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻣﺘﻐﻴـﺮة  ،اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻌﺎﻤـﺔ ﻠﻼﺴـﺘﻌﻼﻤﺎت  ،ﻜـﺘـﺐ
ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ . ٧٨٦
ﺑﻴﺘــﺮ ﻤﺎﻧﻐﻮﻠــﺪ  :ﺗــﺪﺧﻞ اﻠــﺪول اﻠﻌﻈﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻠﺷــﺮق ٔاﻻوﺴــﻂ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ :
ٔاودﻳﺐ ﺸﻴﺶ  ،دار ﻃﻼﻤﺲ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﺘﺮﺠﻣـﺔ واﻠﻨﺷـﺮ  ،دﻤﺷـﻖ ،
. ١٩٨٥
ﺗﺮﻳﻔــﻮر  .ن  .دوﻳــﻮي  :اﻠﻨﺼ ــﺮ اﻠﻣﺤﻴــﺮ  ،اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﻠﻼﺴ ــﺘﻌﻼﻤﺎت
ﺠﻣﻬﻮرﻳﺔ ﻤﺼﺮ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻜـﺘﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ . ٧٦٨
ﺗﻗﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻟﺟﻨـ ــﺔ اﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻳـ ــﺔ  :ﻠﻣﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻠﻟﻣﺟﻟـ ــﺲ
اﻠﻮﻃﻨﻲ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ دورة اﻧﻌﻗﺎدة اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٤ ،
ﺗﻗﺮﻳﺮ اﻠﻣﻔﻮض اﻠﻌﺎم ﻠﻮﻜﺎﻠﺔ ٔاﻻﻤﻢ اﻠﻣﺘﺤﺪة ٔ :ﻻﻏﺎﺛﺔ وﺗﺷﻐﻴﻞ اﻠﻼﺠﺌـﻴﻦ
اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﺷـﺮق ٔاﻻدﻧــﻲ ٔ ،اﻻﻤـﻢ اﻠﻣﺘﺤــﺪة  ،ﻧﻴﻮﻳـﻮرك  ،ﻳﻮﻠﻴــﻮ
. ١٩٨١
ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻠﺤﻛﻴﻢ  :ﺗﺤﺖ ﺸﻣﺲ اﻠﻔﻛﺮ  ،اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﻣﻮذﺠﻴﺔ .١٩٧٢ ،
ﺗﻴﺳﻴﺮ ﺠﺒﺎرة  :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ
واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  ،ﻤﻄﺎﺑﻊ اﻠﻨﺟﺎح  ،ﻧﺎﺑﻟﺲ . ١٩٨٩ ،
ﺗﻴﺳـﻴﺮ ﺠﺒـﺎرة  :دراﺴــﺎت ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﺤـﺪﻳﺚ  ،ط ، ١ﻤﻄﺒﻌــﺔ
اﻠﺮاﺋﺪ  ،اﻠﺒﻴﺮة . ١٩٨٥ ،
ٔ
ج .م  .ن  .ﺠﻔﺮﻳــﺰ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ إﻠــﻴﻛﻢ اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :اﺣﻣــﺪ ﺴــﻌﻴﺪ
اﻠﺤﺎج ٔ ،ارﺑﻊ ٔاﺠﺰاء  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٣- ١٩٧١ ،
ج.ج ﻃﻌﻣـﺔ  :اﻠﻮﺿـﻊ اﻠﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻠﻼﺠﺌﻴـﻴﻦ اﻠﻌـﺮب  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :اﻠﻣﺨـﺎﺑﺮات
اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت .
ﺠﺎﺗﻴﻨـ ـ ــﺎ ﻧﻴﻛﻴﺘﻴﻨـ ـ ــﺎ  ،دوﻠـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺼـ ـ ــﺎﺋﺺ اﻠﺘﻄـ ـ ــﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﻲ
واﻻﻘﺘﺼﺎدي  ،دار اﻠﻬﻼل  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﺠﺎﻠﻴﺳــﻮن  .دت  :اﻠــﻮﻻء اﻠﻣــﺰدوج اﻠــﺬي ﺗﻔﺮﺿــﻪ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وإﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻟـﻲ اﻠﻴﻬـﻮد ﻓـﻲ ﺿـﺆ اﻠﻗــﺎﻧﻮن اﻠـﺪوﻠﻲ اﻠﻌـﺎم  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :ﻓـﺆاد اﻠﺒﺳــﺘﺎﻧﻲ ،
ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﺷﺮق ٔاﻻوﺴﻂ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻹﺠﺌـﻮن اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻴﺎﻧـﺎت وإﺣﺼـﺎﺋﻴﺎت ،
ٔاﻻﻤﺎﻧﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ إدارة ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،د ت .
ﺠـ ــﺎن ﻻﻧـ ــﺪوزي اﻠﻟﻌـ ــﺎزري  :ﻋﻄﻴـ ــﺔ ٔارض ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﺗﻌﺮﻳـ ــﺐ  :ﺑـ ــﻮﻠﺲ
ﺴﻟﻴﻣﺎن  ،ﺗﻗﺪﻳﻢ وإﺧﺮاج  :ﻤﺘﺮي ﻫﺎﺠﻲ ٔاﺛﻨﺎﺴﻴﻮ  ،دﻤﺷﻖ . ١٩٨٣ ،
ﺠــﺎﻧﻴﺲ ﺗﻴــﺮي  ،ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺟــﺎﻩ اﻠــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺑــﻮ
ﻠﻐﺪ ﻤﺤﺮر ﺗﻬﻮﻳﺪ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ .
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ﺠﺒـﺎرة ﻋﻄﻴــﺔ ﺠﺒـﺎرة  :اﻠﻣﺷــﻛﻼت ٔاﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ واﻠﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ  ،دار اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ
اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ . ١٩٨٦ ،
ﺠﺒﺮاﺋﻴــﻞ ﺑﻴﻄ ــﺎر  :اﻠﻣﻈ ــﺎﻫﺮ اﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ ﻠﻟﺼـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ،
ط ،٢اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٠ ،
اﻠﺟﺒﻬﻪ اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ٔ :اﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ﻠﻟﺟﺒﻬـﻪ ،
داﺋﺮة ٔاﻻﻋﻼم  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﺠــﻼل اﻠﺳــﻴﺪ  :اﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻜﻴ ــﻒ ﺧﻟﻗﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر  ،اﻠــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴ ــﺔ ،
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٢ ،
ﺠــﻼل اﻠﺳــﻴﺪ  ،اﺴـﺮاﺋﻴﻞ وﻜﻴــﻒ ﺧﻟﻗﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر  ،اﻠــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ ،
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٢ ،
ﺠ ــﻼل اﻠﻣﺎﺸـ ــﻄﺔ )ﻤﺘـ ــﺮﺠﻢ(  :ﻳﻮﻤﻴـ ــﺎت دﺑﻟﻮﻤﺎﺴـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﻼد اﻠﻌـ ــﺮب ،
ﻜـﺘﺎب ٔاﻻﻫﺎﻠﻲ رﻘﻢ  ، ٢٣اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﻤﺎرس . ١٩٩٠
ﺠ ـ ــﻼل ﻳﺤـ ـ ــﻲ  :ﻤﺷـ ـ ــﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ ٔ
واﻻﺗﺟﺎﻫـ ـ ــﺎت اﻠﺪوﻠﻴـ ـ ــﺔ  ،ﻤﻨﺷـ ـ ـ ٔـﺎة
اﻠﻣﻌﺎرف. (١٩٦٥)،
ﺠـﻼل ﻳﺤﻴــﻰ  :اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻤﻨـﺬ اﻠﺤــﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ ،
دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٦ ،
ﺠﻣـ ـ ــﺎل ﺣﻣـ ـ ــﺪان  :اﻠﻴﻬ ـ ـ ــﻮد ٔاﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴـ ـ ــﺎ  ،ﺗﻗ ـ ـ ــﺪﻳﻢ  :ﻋﺒـ ـ ــﺪ اﻠﻮﻫ ـ ـ ــﺎب
اﻠﻣﺳﻴﺮي ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ،
ﺠﻣـﺎل ﻤﻈﻟـﻮم  :اﻠﺘﻄـﻮر اﻻﻘﺘﺼـﺎدي ﻻﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤﻨـﺬ إﻧﺷـﺎء اﻠﺪوﻠـﺔ وﺣﺘــﻰ
ﻋـ ـ ـ ــﺎم  ، ١٩٨٥ط ، ١وزارة اﻠ ـ ـ ـ ــﺪﻓﺎع اﻠﻣﺼـ ـ ـ ــﺮﻳﺔ ،ﻤﺮﻜ ـ ـ ـ ــﺰ اﻠﺪراﺴ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٥ ،
ٔ
ﺠﻣ ـ ــﺎل ﻤﻮﺴـ ـ ــﻲ  :وﻘـ ـ ــﺎﺋﻊ وﻤﻌﻄﻴـ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ــﻮل اﻻﺴـ ـ ــﺘﻗﻼل اﻠﻛﻟﻮﻠﻴﻨـ ـ ــﺎﻠﻲ
ٔاﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ ﺿﺪ اﻠﻌﻣﺎل اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ .
ٔ
ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﺨﺮﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻛﻮﻳﺖ  :اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ارﺑﻌـﻴﻦ ﻋـﺎم ،
ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٩ ،
اﻠﺟﻣﻌﻴــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ٔ
ﻠﻼﻤــﻢ اﻠﻣﺘﺤ ــﺪة  :اﻠــﺪورة  ٢٩ﻠﻌــﺎم  ، ١٩٧٤ﺧﻄ ــﺎب
ﻳﺎﺴﺮ ﻋﺮﻓﺎت اﻠﺮﺋﻴﺲ اﻠﻟﺟﻨﺔ اﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻠﻣﻨﻈﻣـﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﻧﻴﻮﻳﻮرك .
ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﻬﻼل ٔاﻻﺣﻣﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،اﻠﺼﺤﺔ ﺗﺤـﺖ اﻻﺣـﺘﻼل  ،ط، ١
.١٩٨٨
ﺠﻣﻴﻞ اﻠﺳﺤﻟﻮت  :اﻠﻗﻀﺎء اﻠﻌﺷﺎﺋﺮي  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ،
دار ٔاﻻﺴﻮار  ،ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﻋﻛﺎ . ١٩٨٧ ،
ﺠﻣﻴـ ــﻞ اﻠﺷ ـ ــﻗﻴﺮي  :اﻠﻛﻴ ـ ــﺎن اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻲ  ،اﻠ ـ ــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴ ـ ــﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋ ـ ــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﺠﻣﻴﻞ اﻠﺷﻗﻴﺮى  :ﻘﻀﻴﺔ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﺤﺮﺑﻴﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ  ،ﻧﺷـﺮ ﺑﻣﻮاﻓﻗـﺔ
ﻋﻣﻮم ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ . ١٩٦٢ ،
ﺠﻣﻴـﻞ ﻫـﻼل  :اﻠﻀــﻔﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ " اﻠﺘﺮﻜﻴــﺐ اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ واﻻﻘﺘﺼــﺎدي" ،
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٤ ،
اﻠﺟﻨـ ـﺮال اﻧﺪرﻳ ــﻪ ﺑ ــﻮﻓﺮ  ،اﻠ ــﺮدع اﻻﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ﻤﻟﺨ ــﺺ ﻜـﺘ ــﺎب رﻘ ــﻢ ، ٤
اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة  ،وزارة اﻠﺤﺮﺑﻴ ـ ــﺔ  ،ادارة اﻠﻣﻄﺒﻮﻋـ ـ ــﺎت
واﻠﻨﺷﺮ ﻠﻟﻗﻮات اﻠﻣﺳﻟﺤﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٧٠ ،م .
ﺠ ـ ــﻮاد اﻠﺤﻣ ـ ــﺪ  :اﻠﻣـ ـ ــﺪﺧﻞ إﻠ ـ ــﻲ اﻠﻗﻀـ ـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دار اﻠﺒﺷـ ـ ــﻴﺮ
واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٧ ،
ﺠــﻮاد ﻋﻟــﻲ  :اﻠﻣﻔﺼــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻌــﺮب ﻘﺒــﻞ ٔاﻻﺴــﻼم  ،ج ، ١ج،٢
ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﻌﺮاﻘﻲ  ،اﻠﻌﺮاق  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٥٦ ،
ﺠــﻮدة ﻋﺒــﺪ اﻠﺨــﺎﻠﻖ  :اﻠﺘﻣﻮﻳــﻞ اﻠﺨــﺎرﺠﻲ ﻻﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻤﻨــﺬ اﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ ٔواﺛ ــﺮﻩ
ﻋﻟﻰ إﻘﺎﻤﺔ اﺴﺮاﺋﻴﻞ ودﻋﻢ اﻤﻛﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٣ ،
ﺠﻮدﻳـ ــﺚ ﺑﻴﺮﻳ ـ ـﺮا  :اﻠﺳـ ــﺒﺎق اﻠﻨ ـ ــﻮوي ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب وإﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻟﻨﺪن  ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٨٣ ،
ﺠﻮدﻳـ ــﺚ ﺑﻴﺮﻳ ـ ـﺮا  :اﻠﺳـ ــﺒﺎق اﻠﻨ ـ ــﻮوي ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب وإﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻟﻨﺪن  ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٨٣ ،

- ٢٢٨

ﺠـ ــﻮرج اﻠﻣﺼـ ــﺮي ٔ :اﻻﻃﻣـ ــﺎع اﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﻴـ ــﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻲ ٔاﻻوروﺑﻲ  ،ﺑﺎرﻳﺲ . ١٩٩٦ ،
ﺠ ــﻮرج اﻧﻄﻮﻧﻴ ــﻮس  :ﻳﻗﻈـ ــﺔ اﻠﻌـ ــﺮب  ،ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺣﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻌـ ــﺮب اﻠﻗﻮﻤﻴـ ــﺔ ،
ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﻧﺎﺻـ ـ ــﺮ اﻠـ ـ ــﺪﻳﻦ ٔاﻻﺴـ ـ ــﺪ وإﺴـ ـ ــﺎن ﻋﺒـ ـ ــﺎس  ،ط ، ٨دار اﻠﻌﻟـ ـ ــﻢ
ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٧ ،
ـﺮي
ﺠـﻮرج ﺑﻼﻧﺪﻳــﻪ ٔ :اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴــﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻋﻟــﻲ اﻠﻣﺼـ ،
اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﺠــﻮرج ﺑــﻮل ٔ :اﻤﺮﻳﻛــﺎ إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻘ ــﺔ ﺣﻣﻴﻣــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻤﺤﻣــﺪ زﻜﺮﻳ ــﺎ
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ  ،ط ،١٩٩٤ ,١ﺑﻴﺎن ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٥ ،
ﺠــﻮرج ﺣ ــﺒﺶ  :اﻠﺘﺟﺮﺑ ــﺔ اﻠﻨﻀ ــﺎﻠﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ – ﺣ ــﻮار ﻤ ــﻊ اﻠ ــﺪﻜـﺘﻮر
ﺠ ــﻮرج ﺣـ ــﺒﺶ ٔ ،اﺠـ ــﺮي اﻠﺤـ ــﻮار ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﺴـ ــﻮﻳﺪ  ،ﻤﺆﺴﺳـ ـﺔ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٨ ،
ﺠ ـ ــﻮرج ﻃﻌﻣـ ـ ــﺔ  :ﻘـ ـ ـﺮارات ٔاﻻﻤـ ـ ــﻢ اﻠﻣﺘﺤـ ـ ــﺪة ﺣـ ـ ــﻮل ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥ ،
ﺠـ ــﻮرج ﻜﺮﻧـ ــﺪى  :اﻻﺗﺤـ ــﺎد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺘﻲ واﻠﻗﻀـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،دراﺴـ ــﺔ
ﻤﻨﺷﻮرة ﺑﻣﺟﻟﺔ ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻌﺪد . ١٩٧٧ ، ٢٠
ﺠـ ــﻮرج ﻤﺎﻜـ ــﺎي  :ﺣـ ــﺮوب إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺜﻼﺛـ ــﺔ  ،وزارة ٔاﻻرﺸـ ــﺎد اﻠﻗـ ــﻮﻤﻲ ،
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،ﻜـﺘﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د.ت(.
ﺠـﻮرج و  .ﺑـﻮل  -دوﻏـﻼس .ب.ﺑـﻮل  :اﻠﺘـﻮرط ٔاﻻﻤﺮﻳﻛـﻲ ﻤـﻊ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤﻨـﺬ
ﻋـ ــﺎم  ١٩٤٧ﺣﺘـ ــﻲ ٔاﻻن  ،ﺗﺮﺠﻣ ـ ــﺔ  :ﻤﺤﻣـ ــﺪ زﻜﺮﻳـ ــﺎ اﺴ ـ ــﻣﺎﻋﻴﻞ  ،ط، ١
ﺑﻴﺳﺎن ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٤ ،
ﺠﻮزﻳﻒ س  .ﻧﺎي  :ﺣﺘﻣﻴﺔ اﻠﻗﻴـﺎدة  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :ﻋﺒـﺪ اﻠﻗـﺎدر ﻋﺜﻣـﺎن ،ط١
 ،ﻤﺮﻜﺰ اﻠﻣﻛـﺘﺐ ٔاﻻردﻧﻲ ٔ ،اﻻردن  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩١ ،
ﺠﻮﻠ ــﺪا ﻤ ــﺎﺋﻴﺮ  :اﻠﺤﻗ ــﺪ ﻳﻮﻤﻴ ــﺎت ﻘ ــﺎدة اﻠﻌ ــﺪو  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ :ﺑﻬﺟ ــﺖ ﺣﻴ ــﺪر -
ﺴﻣﻴﺔ ٔاﺑﻮ اﻠﻬﻴﺟﺎ ﻃﻪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٨ ،
ﺠﻮﻠــﺪا ﻤ ــﺎﺋﻴﺮ  ،اﻠﺤﻗ ــﺪ ﻳﻮﻤﻴ ـﺎت ﻘ ــﺎدة اﻠﻌ ــﺪو  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﺑﻬﺟ ــﺖ ﺣﻴ ــﺪر،
ﺴﻣﻴﺔ ٔاﺑﻮ اﻠﻬﻴﺟﺎ ﻃﻪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٨ ،
ﺠﻮﻠﻴــﺎ ﻓﺮوﻧــﺪ  :ﻋﻟــﻢ ٔاﻻﺠﺘﻣــﺎع ﻋﻨــﺪ ﻤــﺎﻜﺲ ﻓﻴﺒــﺮ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ ﺗﻴﺳــﻴﺮ ﺸــﻴﺦ
ٔاﻻرض  ،ﻤﻨﺷﻮرات وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ٔ
واﻻرﺸﺎد اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،دﻤﺷﻖ. ١٩٧٦ ،
ﺠﻮﻠﻴـ ــﺎن ﺑﻴ ـ ـﺰا ﻧﺳـ ــﻮن  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺨﺎﻃﻔـ ــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ :اﻠﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،ق ،١اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﺠﻮﻠﻴـ ــﺎن ﺑﻴ ـ ـﺰا ﻧﺳـ ــﻮن  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺨﺎﻃﻔـ ــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ :اﻠﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،ق ،١اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ٔ
ﺠﻮﻠﻴــﺎن ﺑﻴﺰاﻧﺳــﻮن ﺣــﺮب  ،اﺴـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺨﺎﻃﻔــﺔ اﻠﻗﺳــﻢ اﻻول  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﺠــﻮن  .ﻫـ ـ  .دﻳﻔﻴــﺰ  :اﻠﺳــﻼم اﻠﻣـﺮاوغ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻤﺤﻣــﺪ ﻓﺘﺤــﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛﺎﺗﺐ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﺠ ــﻮن .س .ﺑ ــﺎدو  :اﻠﻣﻮﻘ ــﻒ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛ ــﻲ ٔاﺗﺟ ــﺎﻩ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٦ ،
ﺠـﻮن ﺑــﺎﺠﻮت  :ﺠﻨــﺪي ﻤــﻊ اﻠﻌــﺮب  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻋﻔﻴﻔــﻲ ﺣﺳــﻦ اﻠﺼــﺪى ،
دار اﻠﻨﺷﺮ ﻠﻟﺟﺎﻤﻌﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت  ،د .ت .
ﺠــﻮن ﺑــﺎﺠﻮت ،ﺠﻨــﺪي ﻤ ـﻊ اﻠﻌــﺮب  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﻋﻔﻴﻔ ـﻲ ﺣﺳ ــﻦ اﻠﺼ ــﺪى،
ﺑﻴﺮوت  ،دار اﻠﻨﺷﺮ ﻠﻟﺟﺎﻤﻌﻴﻦ – ت .
ﺠــﻮن ﺠﻟ ــﻮب ﺑﺎﺸــﺎ ٔ :ازﻤ ــﺔ اﻠﺷــﺮق ٔاﻻوﺴ ــﻂ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :اﻠﺳ ــﻴﺪ ﻳﻮﺴ ــﻒ
ﻧﺼﺮ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٣ ،
ﺠـ ــﻮن دﻳﻔﻴ ـ ــﺰ  :اﻠﺳـ ــﻼم اﻠﻣ ـ ــﺮوع  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﻓﺘﺤـ ــﻲ  ،اﻠﻬ ـ ــﻲءة
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔ
ﻠﻟﺘﺎﻠﻴﻒ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﺠﻮن رﻳﺪ  ،ﻋﺷﺮة ٔاﻳﺎم ﻫـﺰت اﻠﻌـﺎﻠﻢ ﻤـﻊ ﻤﻗـﺪﻤﺘﻴﻦ)،اﻠﻄﺒﻌـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ(،
دار اﻠﺘﻗﺪم ،ﻤﻮﺴﻛﻮ. ١٩٧٢ ،
ﺠﻮن ﻻﻓﻴﻦ  :اﻠﻌﻗﻟﻴﺔ ٔاﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻜـﺘﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ .
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ﺠﻮﻧﺎﺛ ـ ــﺎن ﺠﻮﻠـ ــﺪ ﺑﻴ ـ ــﺮج  :ﻘ ـ ــﻮة اﻠﻴﻬ ـ ــﻮد ﻓ ـ ــﻲ ٔاﻤﺮﻳﻛ ـ ــﺎ  ،ﺗﺮﺠﻣ ـ ــﺔ  :ﻧﻬ ـ ــﺎل
اﻠﺷﺮﻳﻒ ،ط ، ١دار اﻠﻬﻼل  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٧ ،
ﺠﻴﺮﺸ ـ ــﻮن ﻜﻴﻴﻔـ ـ ــﺎل  :اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﺎت اﻠﺤﺰﺑﻴ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ إﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ٔ
واﻻراﺿـ ـ ــﻲ
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻤﺼﻄﻔﻲ اﻠﺮز  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﻤﺪﺑﻮﻠﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د.ت( .
ﺠﻴﻣﺲ ﺑﻴﻛﺮ  :ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ  :ﻤﺬﻜﺮات ﺠـﻴﻣﺲ ﺑﻴﻛـﺮ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ :
ﻤﺟﺪي ﺸﺮﺸﺮ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﻤﺪﺑﻮﻠﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٢ ،
ﺠـﻴﻣﺲ ﻓﺮﻳـﺰر  :اﻠﻔﻮﻠﻛﻟـﻮر ﻓـﻲ اﻠﻌﻬــﺪ اﻠﻗـﺪﻳﻢ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :ﻧﺒﻴـﻪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ،
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٢ ،
ﺣــﺎزم ﺻــﺎﻏﻴﺔ  :ﻘﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻣﺷــﺮق اﻠﻌﺮﺑــﻲ  :ﻤــﻦ دراﻳﻔــﻮس إﻠــﻲ ﻏــﺎرودي ،
ط ، ١رﻳﺎض اﻠﺮﻳﺲ ﻠﻟﻛـﺘﺐ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ٢٠٠٠ ،
ﺣﺎﻓﻆ ﺴﻼﻤﺔ  ،ﺻﺮاﻋﻨﺎ ﻤﻊ اﻠﻴﻬﻮد ﻤﻦ ﺧﻴﺒﺮ إﻠﻰ ﻜﺎﻤﺐ دﻳﻔﻴـﺪ  ،اﻠﻌـﺪد
، ، ٣٣ﻤﺟﻟﺔ اﻠﻣﺨﺘﺎر اﻻﺴﻼﻤﻲ – اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٩ ،
ﺣـﺎﻓﻆ وﻫﺒــﻪ  :ﺧﻣﺳــﻮن ﻋﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺠﺰﻳــﺮة اﻠﻌــﺮب  ،ط ، ١ﺸــﺮﻜﺔ ﻤﻛـﺘﺒــﺔ
وﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﺒﺎﺑﻲ . ١٩٦٠ ،
ﺣﺎﻤﺪ اﻠﻣﻮﻋﺪ  :إﺴﺮاﺋﻴﻞ واﻠﻣﺘﻐﻴﺮات اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ ﻋﺒﻴﻛﺎن
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ . ١٩٩١ ،
ﺣﺎﻤﺪ رﺑﻴﻊ  :اﻹﺴﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ  ،ﻤﻌﻬـﺪ اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ،
ﺑﻐﺪاد . ١٩٨٣ ،
ﺣﺎﻤــﺪ رﺑﻴ ــﻊ  :اﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﻐ ــﺰو اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻲ وإدارة اﻠﺘﻛﺎﻤ ــﻞ
اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،دار اﻠﻣﻮﻘﻒ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٣ ،
ﺣﺎﻤﺪ رﺑﻴﻊ  :اﻠﺤﺮب اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٤ ،
ﺣﺎﻤــﺪ رﺑﻴــﻊ  :اﻠﺤــﻮار اﻠﻌﺮﺑــﻲ – ٔاﻻورﺑــﻲ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٨٣ ،
ﺣﺎﻤـﺪ رﺑﻴـﻊ  :اﻠﻣﺘﻐﻴـﺮات اﻠﺪوﻠﻴـﺔ وﻤﺷـﻛﻟﺔ اﻠﺷـﺮق ٔاﻻوﺴـﻂ  ،دﻤﺷــﻖ ،
. ١٩٦٨
ﺣﺎﻤـﺪ ﺴــﻟﻄﺎن  :اﻠﻣﺷـﻛﻼت اﻠﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻠﻣﺘﻔﺮﻋــﺔ ﻋﻟـﻰ ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ،
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٧ ،
ﺣﺎﻤ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ ﷲ رﺑﻴ ــﻊ  :ﻓﻟﺳـ ــﻔﺔ اﻠﺪﻋﺎﻳ ــﺔ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻻﺑﺤـ ــﺎث
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﺣـ ــﺎﻳﻴﻢ ﻫﺮﺗ ـ ــﺰوج  :اﻠﺤ ـ ــﺮوب اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ )، (١٩٨٢- ١٩٤٨
ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﺑﺪر اﻠﺮﻓﺎي  ،ط ، ١ﺴﻴﻨﺎ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩١ ،
ﺣﺒﻴـ ــﺐ ﻘﻬـ ــﻮﺠﻲ  :إﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔاﻻﺴـ ــﺘﻴﻄﺎن اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻرض ﻠﻟﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دﻤﺷﻖ .١٩٧٨ ،
ﺣﺒﻴﺐ ﻘﻬﻮﺠﻲ  ،اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻤﻨـﺬ ﻋـﺎم ١٩٤٨
 ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث .١٩٧٢ ،
ﺣﺮﻜـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠـ ــﻮﻃﻨﻲ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻲ )ﻓـ ــﺘﺢ(  :ﺑﻴـ ــﺎن ﺣـ ــﻮل اﻠﻣﺟﻟـ ــﺲ
اﻠﻮﻃﻨﻲ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ اﻠﺮاﺑﻊ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
ﺣﺳﺎء ﻋﻟﻰ ﺣﻼق  ،ﻤﻮﻘـﻒ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻴـﺔ ﻤـﻦ اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت  ١٩٧٨ ،م .
ﺣﺳـ ــﺎم ﺴـ ــﻮﻳﻟﻢ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ وﻜﺷ ـ ــﻣﻴﺮ – ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻣﻄﺮﻘـ ــﺔ واﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ
واﻠﺳﻨﺪان اﻠﻬﻨﺪي . ٢٠٠١ ،
ٔ
ﺣﺳﺎن ﺣﺘﺤﻮت  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﻨﻛﺒﺔ اﻻوﻠﻲ  ،دار اﻠﻬﻼل . (١٩٨٨) ،
ﺣﺳ ــﺎن ﺣ ــﻼق  :ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﻣ ــﺆﺗﻣﺮات اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ واﻠﺪوﻠﻴ ــﺔ  ،ط،١
ﻤﻨﺷﻮرات رواﺋﻊ ﻤﺟﺪ ﻻوي  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٨ ،
ﺣﺳ ــﺎن ﺣ ــﻼق  :ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﻣ ــﺆﺗﻣﺮات اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ واﻠﺪوﻠﻴ ــﺔ  ،ط،١
ﻤﻨﺷﻮرات رواﺋﻊ ﻤﺟﺪ ﻻوي  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٨ ،
ﺣﺳ ــﺎن ﺣ ــﻼق  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣـ ــﺆﺗﻣﺮات اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ واﻠﺪوﻠﻴـ ــﺔ وﺛـ ــﺎﺋﻖ
وﻤﺮاﺴﻼت ﺗﻨﺷﺮ ﻠﻟﻣﺮة ٔاﻻول  ،دار اﻠﻟﻮﺗﺲ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٨ ،
ﺣﺳــﻦ اﻠﺟﺒﻟــﻲ  ،ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﺿــﻮء اﻠﻗــﺎﻧﻮن اﻠــﺪوﻠﻲ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ
اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٩ ،

- ٢٧٨

ﺣﺳــﻦ اﻠﺨ ــﻮﻠﻲ  :ﺴﻴﺎﺴــﺔ ٔاﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎر واﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺗﺟــﺎﻩ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻓ ــﻲ
اﻠﻨﺼ ــﻒ ٔاﻻول ﻤ ــﻦ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ  ،ج ، ١دار اﻠﻣﻌ ــﺎرف ﺑﻣﺼـ ــﺮ ،
. ١٩٧٣
ﺣﺳﻦ اﻠﻌﻄﺎر  :اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻟﻮاء  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٦٦ ،
ﺣﺳـﻦ ﺸــﺮﻳﻒ  :ﺗﻄــﻮر اﻠﻌﻣــﻞ اﻠﻔـﺪاﺋﻲ ﺑﻌــﺪ ﺣﺰﻳـﺮان  ،ﻤﺮﻜــﺰ ٔاﻻﺑﺤــﺎث ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﺣﺳﻦ ﺻﺒﺮي اﻠﺨـﻮﻠﻲ  :ﺴﻴﺎﺴـﺔ ٔاﻻﺴـﺘﻌﻣﺎر واﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺗﺟـﺎﻩ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ
ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻨﺼ ـ ــﻒ ٔاﻻول ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻗ ـ ــﺮن اﻠﻌﺷ ـ ــﺮﻳﻦ  ،ج ، ١دار اﻠﻣﻌـ ـ ــﺎرف ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة. ١٩٧٣ ،
ﺣﺳﻦ ﻇﺎﻇﺎ ٓواﺧﺮون  :اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـﺔ وإﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻌﺎﻤـﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺐ واﻻﺠﻬﺰة اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧١ ،
ﺣﺳ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺨـ ــﺎﻠﻖ ﻤﻄـ ــﺎوع  :دراﺴـ ــﺎت إﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ وﻋﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ ﻋـ ــﻦ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ج ، ١ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٠ ،
ﺣﺳــﻴﻦ ٔاﺑــﻮ اﻠﻨﻣ ــﻞ  :ﻘﻄــﺎع ﻏ ــﺰة  – ١٩٦٧- ١٩٤٨ﺗﻄــﻮرات اﻘﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ
وﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ وﻋﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٩ ،
ﺣﺳ ـ ــﻴﻦ ٔاﺑ ـ ــﻮ ﺸ ـ ــﻨﺐ ٔ :اﻻﻋـ ــﻼم اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻲ  ،ط ، ١دار اﻠﻣﻌ ـ ــﺎرف ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٣ ،
ﺣﺳﻴﻦ ٔاﺑﻮ ﺸـﻨﺐ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ  :ﺛـﻮرة ٔاﻻرض واﻠﺷـﻌﺐ  :دراﺴـﺔ ﺗﺤﻟﻴﻟﻴـﺔ
ﻋﺒ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎﻤﻴﻦ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻌﻄـ ــﺎء  ،طٔ ، ١اﻻﻋ ـ ــﻼم اﻠﻣﻮﺣـ ــﺪ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻲ ،
ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﺣﺳـ ــﻴﻦ ٓاﻏ ــﺎ – ٔاﺣﻣـ ــﺪ ﺴـ ــﺎﻤﺢ اﻠﺨﺎﻠـ ــﺪي – ﻘﺎﺴـ ــﻢ ﺠﻌﻔـ ــﺮ  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ "
اﻠﻌﻗﻴـ ــﺪة اﻠﻌﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ وﺸـ ــﺆون اﻠﺘﺳـ ــﻟﺢ " ط ، ١ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ اﻠﺜﺎﻠـ ــﺚ
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻠﻨﺪن . ١٩٨٢ ،
ﺣﺳﻴﻦ اﻠﺘﺮﻜﻲ  :ﻫﺬﻩ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﺗﻮﻧﺲ . ١٩٧١ ،
ﺣﺳــﻴﻦ ﺸــﺮﻳﻒ  :اﻠﻣﻔﻬــﻮم اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ٓ
واﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ﻠﻟﻴﻬــﻮد ﻋﺒ ــﺮ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ
اﻠﺤـ ـ ــﺮوب اﻠﺘﻮﺴـ ـ ــﻌﻴﻪ اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،١٩٦٧ – ١٩٤٨ج ، ٢اﻠﻬﻴﺌـ ـ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٥ ،
ﺣﺳـ ـ ــﻴﻦ ﺻـ ـ ــﺒﺮي اﻠﺨ ـ ـ ــﻮﻠﻲ  :ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ ﺑ ـ ـ ــﻴﻦ ﻤـ ـ ــﺆﺗﻣﺮات اﻠﺼ ـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ٔ
واﻻ ﺴﺘﻌﻣﺎر ٔ ،اﻻﺗﺤﺎد اﻠﺪوﻠﻲ ﻠﻨﻗﺎﺑﺎت اﻠﻌﻣﺎل اﻠﻌﺮﺑﻲ . ١٩٦٩ ،
اﻠﻣﺎﺴ ــﺔ ٔ
ﺣﺳ ــﻴﻦ ﻜ ــﺮوم  :ﺻ ــﻼح ﻧﺼ ــﺮ " ٔ
واﻻﺴ ــﻄﻮرة "  ،ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ ﻜﻣ ــﺎل
اﻠﺪﻳﻦ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٦ ،
ﺣﺳ ــﻴﻦ ﻤـ ــﺆﻧﺲ  :ﻤﺼ ــﺮ ورﺴـ ــﺎﻠﺘﻬﺎ  ،دار اﻠﻣﻌ ــﺎرف ﺑﻣﺼـ ــﺮ  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة ،
)د.ت( .
اﻠﺤﻛﻢ دروزة  :اﻠﺷﻴﻮﻋﻴﺔ اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ وﻤﻌﺮﻜﺔ اﻠﻌﺮب اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ  ،ط ، ٢دار
اﻠﻔﺟﺮ اﻠﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦١ ،
اﻠﺤﻛــﻢ دروزة  ،وﺣﺎﻤــﺪ اﻠﺟﺒــﻮري  :ﻤــﻊ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ط ، ٤د .ن
،اﻠﻌﺮاق . ١٩٦٠ ،
ﺣﻟـ ــﻴﻢ ﺑﺮﻜـ ــﺎت  :اﻠﻣﺟﺘﻣـ ــﻊ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻠﻣﻌﺎﺻـ ــﺮ  ،ط ، ٣ﻤﺮﻜـ ــﺰ دراﺴـ ــﺎت
اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٨٦ ,
ٔ
ﺣﻟ ــﻴﻢ ﺑﺮﻜـ ــﺎت  :اﻠﻨ ــﺎزﺣﻮن اﻘـ ــﺘﻼع وﻧﻔ ــﻲ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻻﺑﺤ ــﺎث  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
. ١٩٦٨
ﺣﻣــﺪان ﺑــﺪران  :ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﻨﻈﻣ ــﺔ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧــﺎﻩ ﻓــﻲ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻤ ــﻦ – ١٩٢٠
 ، ١٩٤٥ط ، ١ﻤﻨﺷﻮرات ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨١ ،
ﺣﻣـﺪان ﺑـﺪران  :دور ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧـﺎﻩ ﻓــﻲ إﻧﺷـﺎء إﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،ط ، ١دار
اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٥ ،
ٔ
ﺣﻣــﻮدة ﻋﺒــﺪ اﻠﺨــﺎﻠﻖ  :اﻠﺘﻣﻮﻳــﻞ اﻠﺨــﺎرﺠﻲ ﻹﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤﻨــﺬ إﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ واﺛــﺮﻩ
ﻋﻟﻲ إﻘﺎﻤﺔ إﺴﺮاﺋﻴﻞ ودﻋﻢ إﻤﻛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٣ ،
ﺣﻣﻴـ ــﺪي ﻘﻨـ ــﺎس اﻠﺤﻣﻴـ ــﺪي  :اﻠﺨﻴ ــﺎر اﻠﻨـ ــﻮوي ﻓـ ــﻲ اﻠﻔﻛـ ــﺮ اﻹﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ
اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،اﻠﺮﺑﻴﻌﺎن ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٧٢ ،
ﺣﻮل اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ  ،اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ . ١٩٥٠ ،
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- ٣٢١

ﺧﺎﻠــﺪ اﻠﺤﺳــﻦ  :ﻓﻛ ــﺮ اﻠﺘﺤﺮﻳ ــﺮ اﻠ ــﻮﻃﻨﻲ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ "ﻓــﺘﺢ" اﻠﻣﻮﺴ ــﻮﻋﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺜﺎﻠﺚ . ١٩٩٠ ،
ﺧﺎﻠـ ــﺪ ﻋﺎﻳـ ــﺪ  :اﻠﺘﻮﺴـ ــﻌﻴﺔ اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وإﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻛﺒـ ــﺮى  :اﻠﻣﻮﺴـ ــﻮﻋﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺳﺎدس  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﺧﺎﻠــﺪ ﻋﺎﻳ ــﺪ  :ﺴﻴﺎﺴ ــﺔ اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠﻣﺤﺘﻟ ــﺔ ،
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ١٩٨٤ ،م .
ﺧﻟﻴـﻞ ﻋﻣـﺮ ﺻـﺎﻠﺢ وﻃـﻮﻃﺢ اﻠﺒﺮﻋــﻮﺗﻲ  :ﺗـﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،ﻤﻄﺒﻌـﺔ ﺑﻴــﺖ
اﻠﻣﻗﺪس  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٢٣ ،
ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺰرﻜﻟﻲ  :ﺸﺒﻪ اﻠﺟﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻋﻬـﺪ اﻠﻣﻟـﻚ ﻋﺒـﺪ اﻠﻌﺰﻳـﺰ  ،ج، ٢
ط ، ٢دار اﻠﻌﻟﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٧ ،
ﺧﻴــﺮي ﺣﻣــﺎد ٔ :اﺑﻌــﺎد اﻠﻣﻌﺮﻜــﺔ ﻤــﻊ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ ٔ
واﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر  ،دار اﻠﻛﺎﺗــﺐ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﻨﺷﺮ . (١٩٦٧) ،
ﺧﻴـﺮى ﺣﻣــﺎد  :اﻠﺘﻄـﻮرات ٔاﻻﺧﻴــﺮة ﻓـﻲ ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،ﺴﻟﺳــﻟﺔ ﻜـﺘــﺐ
ﻘﻮﻤﻴﺔ .
ﺧﻴ ـ ــﺮى ﺣﻣ ـ ــﺎد  ،اﺿـ ـ ــﻮاء ٔواراء ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻗﻮﻤﻴـ ـ ــﺔ واﻠﺤﺮﻳ ـ ــﺔ ٔ
وﻻﺸـ ـ ــﺘﺮاﻜﻴﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮﻩ. ١٩٦٤ ،
ﺧﻴـ ــﺮى ﺣﻣ ـ ــﺎد  ،ﻤﺘـ ــﺮﺠﻢ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﺔ اﻠﺨﺎرﺠﻴـ ــﺔ اﻠﺳ ـ ــﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﺑـ ــﻴﻦ ﻋ ـ ــﺎم
) ،(١٩٦٥ - ١٩٥٥اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٠٦٨ ،
ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻘﺎﺴﻣﻴﺔ ٔ :اﻻوﺿﺎع اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻟﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺒﻼد اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ :
اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓـ ـ ــﻲ اﻠ ـ ــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ  ،ﻤﻌﻬ ـ ــﺪ اﻠﺒﺤـ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻠﻐﺮﻳﺐ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﺧﻴﺮﻳـﺔ ﻘﺎﺴـﻣﻴﺔ  :اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧـﻼل اﻠﺤﻛـﻢ اﻠﻌﺜﻣـﺎﻧﻲ
 ١٩٤٨- ١٩١٧اﻠﻣﻮﺴ ــﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺳـ ــﻢ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ،اﻠﺪراﺴـ ــﺎت
اﻠﺨﺎﺻﺔ  ،ﻫﻴﺌﺔ اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﺧﻴﺮﻳـ ــﺔ ﻘﺎﺴـ ــﻣﻴﺔ  :اﻠﻣﺳ ـ ــﺘﻮﻃﻨﺎت ٔاﻻﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ ٔاﻻراﺿـ ــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب . (١٩٧٨) ،
ﺧﻴﺮﻳـ ــﺔ ﻘﺎﺴـ ــﻣﻴﺔ  :اﻠﻨﺷـ ــﺎط اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓـ ــﻲ اﻠﺷ ـ ــﺮق اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ وﺻـ ــﺪاﻩ
) ، (١٩١٨- ١٩٠٩ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ ٔاﺑﺤـ ـ ــﺎث ﻤﻨﻈﻣـ ـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت. ١٩٧٣ ،
ﺧﻴﺮﻳـ ــﺔ ﻘﺎﺴـ ــﻣﻴﺔ  :اﻠﻨﺷـ ــﺎط اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﺷـ ــﺮق اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ وﺻـ ــﺪاﻩ
) ، (١٩١٨- ١٩٠٨ﻤﻨﻈﻣ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ــﺎث ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٧ ،
ﺧﻴﺮﻳــﺔ ﻘﺎﺴــﻣﻴﺔ ٔ :اوراق ﻋــﻮﻧﻲ ﻋﺒــﺪ اﻠﻬــﺎدي  ،ﺴﻟﺳــﻟﺔ ﻜـﺘ ــﺐ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ
ﻋﺪد) ، (٥٤ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث . ١٩٧٤ ،
ﺧﻴﺮﻳ ــﺔ ﻘﺎﺴ ــﻣﻴﺔ  :ﺗﻄـ ــﻮرات اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ١٩٦٧- ١٩٥٧ﻋﻟـ ــﻲ
اﻠﺼﻌﻴﺪ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  :اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ
 ،ﺗﺤﺮﻳ ـ ــﺮ  :ﻋﺒـ ـ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳ ـ ــﺰ اﻠـ ـ ــﺪوري  ،ج ، ٢ق ، ١اﺗﺤ ـ ــﺎد اﻠﺟﺎﻤﻌـ ـ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ٔ ،اﻻﻤﺎﻧﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ . ١٩٨٩ ،
دا دﻳــﺎﻧﻲ  :اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻟــﻲ ﺣﻗﻴﻗﺘﻬــﺎ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :اﻠﻴــﺎس ﺸــﺎﻫﻴﻦ  ،دار
اﻠﺘﻗﺪم  ،ﻤﻮﺴﻛﻮ . ١٩٨٩
ٔ
ٔ
ز
داﻓﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن  :اﻠﻮﺣﺪة واﻠﻬـﺪف  :اﻘـﻮال ﻋـﻦ اﻤـﻦ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،و ارة
اﻠﺪﻓﺎع  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ  ،د.ت .
داﻓﻴـﺪ ﺑــﻦ ﻏﻮرﻳــﻮن  :رﺴـﺎﺋﻞ ﺑــﻦ ﻏﻮرﻳــﻮن  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ دﻳﻨــﺎ ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻣﻴــﺪ ،
ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٩ ،
داﻓﻴــﺪ ﺠــﺪي  :وﺴــﺎﺋﻞ ٔاﻻﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :وﻜﺎﻠ ــﺔ
ٔاﻻﻋﻼم ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ . ١٩٩٤ ،
داﻓﻴــﺪ ﺠــﺪي  :وﺴــﺎﺋﻞ ٔاﻻﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :وﻜﺎﻠ ــﺔ
ٔاﻻﻋﻼم ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ . ١٩٩٤ ،
داﻓﻴـﺪ ﻧﻴـﻒ  :ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻨﻈﻣـﺔ اﻠﻌﺳـﻛﺮﻳﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ )اﺗﺳـﻞ(  ،ﻜﻼوزﻧــﺮ ،
ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٦٥ ،
دورﻳﻦ اﻧﻐﺮاﻤﺰ  :اوراق ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ دار اﻠﻨﻬﺎر  ،ﺑﻴﺮوت .

- ٣٢٥

دﻳﻔﻴــﺪ داوﻧــﻨﺞ – ﺠــﺎري ﻫﻴــﺮﻤﻦ  :ﺣــﺮوب ﺑــﻼ ﻧﻬﺎﻳــﺔ وﺴــﻼم ﺑــﻼ ٔاﻤــﻞ ،
ﺛﻼﺛــﻮن ﺴــﻨﺔ ﻤــﻦ اﻠﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ
ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻜـﺘﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ  ، ٧٤١ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ذﻳـ ــﺎب ﻋﻴﻮﺸـ ــﻲ  :ﻫﺘﺎﻓـ ــﺎت ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿـ ــﺔ وﺸـ ــﻌﺎراﺗﻬﺎ  ،ﻓﺼـ ــﻞ ﻤ ــﻦ ﻜـﺘـ ــﺎب
ٔاﻻدب اﻠﺷــﻌﺒﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ  ،إﻋــﺪاد  :ﻋﺒــﺪ اﻠﻟﻄﻴــﻒ اﻠﺒﺮﻏــﻮﺛﻲ :
ﻤﺮﻜﺰ إﺣﻴﺎء اﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ  :اﻠﻄﻴﺒﺔ . ١٩٩٠ ،
راﺑﻄــﺔ اﻠﺘﻀــﺎﻤﻦ ٔاﻻدﺑــﻲ  :ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ) ٔراي اﻠﻣ ـ ٔﺮاة اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ
اﻠﻛـﺘﺎب ٔاﻻﺑﻴﺾ ٔاﻻﻧﺟﻟﻴﺰي  ، ( ١٩٣٩ﺑﻴﺎن اﻠﺳﻴﺪة ﻤﻨﻴﺮة ﺛﺎﺑﺖ .
راﺸـ ـ ــﺪ ﺣﻣﻴـ ـ ــﺪ  :ﻤﻗـ ـ ـ ـﺮارات اﻠﻣﺟﻟـ ـ ــﺲ اﻠـ ـ ــﻮﻃﻨﻲ اﻠﻔﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻨﻲ )- ١٩٦٤
 ،(١٩٧٤ﻤﻨﻈﻣـ ـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻲ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ـ ــﺎث ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥٠ ،
ٔ
رﺑﻌﻲ اﻠﻣﺪﻫﻮن ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ..اﻠﻬﻴﻛﻞ اﻠﺘﻨﻈﻴﻣﻲ واﺴﺎﻠﻴﺐ
اﻠﻌﻣﻞ  ،ط ، ١ﺸﺮق ﺑﺮﺴﻦ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٨ ،
رﺠ ــﺎء ﺠـ ــﺎرودي  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ٔارض اﻠﺮﺴـ ــﺎﻻت اﻹﻠﻬﻴـ ــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻋﺒـ ــﺪ
اﻠﺼﺒﻮر ﺸﺎﻫﻴﻦ  ،دار اﻠﺘﺮاث  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،
رﺠ ـ ــﺎء ﺸـ ـ ــﺤﺎدﻩ ﺻ ـ ــﺎﻤﺪ  :ﻳﻮﻤﻴـ ـ ــﺎت ﺻ ـ ــﺎﻤﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ٔاﻻرض اﻠﻣﺤﺘﻟـ ـ ــﺔ  ،دار
اﻠﺒﻴﺎدر ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٥ ،
ٔ
ٔ
رﺸـ ــﻴﺪ اﻠﺨﻟـ ــﺪي  :اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﺔ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺷـ ــﺮق اﻻوﺴـ ــﻂ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻧﺎﺑﻟﺲ  ،ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ .
رﺸـ ــﻴﺪ ﺴـ ــﻟﻣﺎن  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﺘﺳـ ــﻮﻳﺔ  ،دار اﺑـ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون  ،ﺑﻴـ ــﺮوت ،
. ١٩٧٥
رﺸـﻴﻖ ﻤﺤﻣــﺪ رﻓﻌــﺖ  :ﺗﻄــﻮر اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ " ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺎ وﺑﺷــﺮﻳﺎ"،
اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﺳﻟﻔﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٣ ،
رﻓﻌﺖ اﻠﺳﻌﻴﺪ  :اﻠﻴﺳﺎر اﻠﻣﺼﺮي واﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دار اﻠﻔﺎراﺑﻲ،
ﺑﻴﺮوت . (١٩٧٤) ،
ٔ
رﻓﻌﺖ ﺴﻴﺪ ٔاﺣﻣﺪ  :اﻠﺼﺮاع اﻠﻣﺎﺋﻲ  -اﻻﺑﻌﺎد اﻠﻛﺎﻤﻟﺔ ﻠﻟﺼﺮاع ﺣـﻮل اﻠﻣـﺎء
ﺑﻴﻦ اﻠﻌﺮب وإﺴﺮاﺋﻴﻞ  ،دار اﻠﻬﺪي  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٣ ،
رﻓﻌـﺖ ﺴــﻴﺪ ٔاﺣﻣــﺪ  :وﺛــﺎﺋﻖ ﺣـﺮب ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،ط ، ١ﻤﻛـﺘﺒــﺔ ﻤــﺪﺑﻮﻠﻲ ،
). (١٩٨٩
رﻓﻴ ــﻖ ﺣﺒﻴـ ــﺐ ﻤﻄﻟـ ــﻖ  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻘﺒﻴ ــﻞ اﻠﻌـ ــﺪوان  ،ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت  ،ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ . ١٩٦٧
رﻓﻴ ـ ــﻖ ﺸ ـ ــﺎﻜﺮ اﻠﻨﺘﺷ ـ ــﺔ  :اﻠﺳـ ـ ــﻟﻄﺎن ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ـ ــﺪ اﻠﺜ ـ ــﺎﻧﻲ وﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ
)اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻠ ــﺬي ﺧﺳــﺮ ﻋﺮﺸ ــﺔ ﻤ ــﻦ ٔاﺠــﻞ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ(  ،ط ، ٥ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ
ﻤﺪﺑﻮﻠﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٤١٠ ،ﻫـ . ١٩٩٠ /
روﺑﺮت ٔاﺻﺎراف ٔ :ازﻤﺔ ورﺠﺎل ﻓـﻲ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ ) ، (١٩٩٩- ١٩٩٥ﺗﺮﺠﻣـﺔ :
ﺣﺳﻴﻦ ﺸﺮﻳﻒ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٠ ،
روﺠـ ــﺮ ٔاوﻳـ ــﻦ  :اﻠﺘﻄ ـ ــﻮر ٔاﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدي ﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻋﻬـ ــﺪ ٔاﻻﻧﺘـ ــﺪاب " ﻓ ـ ــﻲ
ٔاﻻﻘﺘﺼﺎد اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ "  ،ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة . ١٩٨٩ ،
روﺠﺮ ٔاوﻳﻦ  :اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،اﻠﻣﻮﺴـﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ،
اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ ٔاﻻول . ١٩٩٠ ،
روﺠﻴـ ــﺔ ﺠـ ــﻲ  :ﻋﻟـ ــﻢ ٔاﻻﺠﺘﻣـ ــﺎع ٔاﻻﻤﺮﻳﻛـ ــﻲ  ،دراﺴـ ــﺔ ٔﻻﻋﻣـ ــﺎل ﺗ ـ ــﺎﻠﻛﻮت
ﺑﺎرﺴـ ــﻮﻧﺰ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻤﺤﻣـ ــﺪ اﻠﺟـ ــﻮي ٔ ،اﺣﻣـ ــﺪ زاﻳـ ــﺪ  ،دار اﻠﻣﻌـ ــﺎرف ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨١ ،
روﺠﻴـ ــﻪ ﺠـ ــﺎرودي  :ﻤﻟـ ــﻒ إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،دراﺴـ ــﺔ ﻠﻟﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ :
ﻤﺼﻄﻔﻲ ﻜﺎﻤﻞ ﻧﻮر  ،ط ، ٢دار اﻠﺷﺮوق . ١٩٨٤ ،
رودﻧﺳــﻮن – ﻤﻛﺳ ــﻴﻢ  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠ ــﺮﻓﺾ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٠ ،
روز ﻤﺎري ﺻﺎﻳﻎ  :اﻠﻔﻼﺣﻮن اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻮن – ﻤﻦ ٔاﻻﻘـﺘﻼع إﻠـﻲ اﻠﺜـﻮرة ،
ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﺧﺎﻠﺪ ﻋﺎﻳﺪ  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت. ١٩٨٠ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٣٦٨

روﻧﺎﻠﺪ رﻳﻐﺎن  :إﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻘﻟﻌﺔ اﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻠﻟﻮﻻﻳﺎت اﻠﻣﺘﺤـﺪة  ،ﺴﻟﺳـﻟﺔ
اﻠﺪراﺴـ ــﺎت ٔاﻻﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻠﻟﺪراﺴـ ــﺎت واﻠﻨﺷـ ــﺮ ،
. ١٩٨٠
ٔ
روﻧ ــﻲ ﺠﺒـ ــﺎي  :دراﺴـ ــﺔ ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻠﻟﻨـ ـﺰاع ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب واﻠﻴﻬـ ــﻮد  ،ارﺑ ــﻊ
ٔاﻘﺳﺎم ،اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ .
رﻳـﺎض ﺗﻮﻓﻴــﻖ ﻤﺎﺿــﻲ  :ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﻠﻣﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻراﺿــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،ﻤﻨﺷﻮرات وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ  ،ﺴﻮرﻳﺎ . ١٩٩٠
رﻳﺘﺷﺎرد دﻳﻛﻮن  :اﻠﻣﻮﺴﺎد  ،ﺠﻬﺎز اﻠﻣـﻮت اﻠﻴﻬـﻮدي اﻠـﺪاﻤﻲ  ،ﺗﻌﺮﻳـﺐ:
ﻠﺟﻨﺔ اﻹﻋﺪاد واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ  ،اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت ) ،د.ت( .
زروﺑﺎﺑﻞ ﺠﺎﻋﺎد  :ﻜـﺘﺎب اﻠﺒﺎﻠﻣﺎخ  ،ﻫﺎﻤﻴﺌﻮ ﺣﺎد  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٥٦ ،
زﻜﺮﻳـ ـ ــﺎ اﻠﺳـ ـ ــﻨﻮار  :ﻤﺷـ ـ ــﺎرﻳﻊ ﺗﺳـ ـ ــﻮﻳﺔ ﻘﻀـ ـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ ﻤـ ـ ــﻦ )- ١٩٢٠
 ،(١٩٩١ط ، ٢دار اﻠﺷﺆن اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ٔ
واﻻﻋـﻼم ،
ﺑﻐﺪاد . ١٩٨٦ ،
ٔ
زﻳــﺎد ٔاﺑــﻮ ﺻــﺎﻠﺢ  :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈــﺮ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﻴﻦ  ،ط ، ١ﻤﻨﺷــﻮرات
اﻠﻌﺮب ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٩٠ ،
زﻳــﺎد ٔاﺑــﻮ ﺻــﺎﻠﺢ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈــﺮ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﻴﻦ  ،ط ، ١ﻤﻨﺷــﻮرات
اﻠﻌﺮب ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  ،اﻠﻗﺪس ١٩٩٠ ،
زﻳ ــﺎد ٔاﺑ ــﻮ ﻋﻣ ــﺮو ٔ :اﺻ ــﻮل اﻠﺤﺮﻜـ ـﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻘﻄ ــﺎع ﻏـ ــﺰة - ١٩٤٨
 ، ١٩٦٧دار ٔاﻻﺴﻮار  ،ﻋﻛﺎ . ١٩٨٧ ،
زﻳ ــﺎد اﻠﺼ ــﻐﻴﺮ  :ﺛ ــﻮرة ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ) (١٩٣٩- ١٩٣٦واﺛﺮﻫ ــﺎ ﻋﻟ ــﻲ ﻠﺒﻨ ــﺎن،
ط ، ١دار اﻠﺤﻮار ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻠﻼزﻘﻴﺔ . ١٩٨٤ ،
ﺴﺎﻃﻊ اﻠﺤﺼﺮي ٔ :اﺑﺤﺎث ﻤﺨﺘﺎرة ﻓـﻲ اﻠﻗﻮﻤﻴـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ،١٩٦٣ - ١٩٢٣
ﻜـﺘﺒﻬـ ــﺎ وﻧﺷ ـ ــﺮﻫﺎ اﻠﻣﺆﻠ ـ ــﻒ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻮارﻳﺦ ﻤﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ  ،ج ، ١دار اﻠﻗ ـ ــﺪس
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ .
ﺴﺎﻃﻊ اﻠﺤﺼﺮي ٓ :اراء ٔواﺣﺎدﻳـﺚ ﻓـﻲ اﻠﻗﻮﻤﻴـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ  ،ﺴﻟﺳـﻟﺔ اﻠﺘـﺮاث
اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،ط ، ٢ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت. ١٩٨٥ ،
ﺴﺎﻤﻲ ٔاﻻﺣﻣﺪ  :ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﻗﺪﻳﻢ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺑﻐﺪاد . ١٩٧٩ ،
ﺴﺎﻤﻲ اﻠﺟﻨﺪي  :ﻳﻬﻮد وﻋﺮب – اﻠﻌﺪاء اﻠﻛﺒﻴﺮ  ،ﻤﺘﺮﺠﻢ ﻋـﻦ ٔاﻻ ﻠﻣﺎﻧﻴـﺔ،
اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ .
ﺴﺎﻤﻰ اﻠﺤﻛﻴﻢ  ،ﻃﺮﻳﻖ اﻠﻨﻛﺒﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﻔﻨﻴﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ،
. ١٩٦٩
ﺴﺎﻤﻰ ﺣﻛﻴﻢ  :اﻤﺮﻳﻛﺎ واﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٦٧ ،
ﺴـ ــﺎﻤﻲ ﺣﻛـ ــﻴﻢ  :ﻤﻴﺜـ ــﺎق اﻠﺟﺎﻤﻌـ ــﺔ واﻠﻮﺣـ ـﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ  ،ط ، ١ﻤﻛـﺘﺒـ ــﺔ
ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ . ١٩٦٦ ،
ﺴـ ــﺎﻤﻲ ذﻳﺒـ ــﺎن  :اﻠﺤﺮﻜ ـ ــﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻴـ ــﺔ  ،ط ، ١دار اﻠﻣﺳ ـ ــﻴﺮة ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٧ ،
ﺴﺎﻤﻰ ﻫﺪاوى  :اﻻﻋﻼم اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
ﺴـﺎﻤﻲ ﻫــﺪاوي  :اﻠﺤﺼـﺎد اﻠﻣــﺮ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﺑــﻴﻦ ﻋــﺎﻤﻲ )، (١٩٧٩- ١٩١٤
راﺑﻄﺔ اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻠﺨﻟﻴﻞ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٢ ،
ﺴ ــﺎﻤﻰ ﻫـ ــﺪاوى  :ﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻓـ ــﻲ اﻻﻤـ ــﻢ اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة  ،دار ﻤﻄـ ــﺎﺑﻊ
اﻠﺷﻌﺐ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٥ ،
ﺴـﺎﻤﻲ ﻫــﺪاوي  :ﻤﻟــﻒ اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺗﺤﺮﻳــﺮ  :ﻳﻮﺴــﻒ ﺻــﺎﻳﻎ ،
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﻳﻮﻠﻴﻮ . ١٩٦٨
ﺴ ــﺎﻳﻛﺲ ﻜﺮﻳﺳـ ــﻮﻓﺮ  :ﻤﻔـ ــﺎرق اﻠﻄـ ــﺮق إﻠ ــﻰ اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ :ﺧﻴـ ــﺮى
ﺣﻣﺎد ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ﺴـ ــﺘﺎﻠﻴﻦ  ،اﻠﻣﺎرﻜﺳـ ــﻴﺔ واﻠﻗﻀـ ــﻴﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴ ـ ــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ راﺑﻄـ ــﺔ اﻠﻛـﺘ ـ ــﺎب
اﻠﺘﻗــﺪﻤﻴﻴﻦ ﺑﻴــﺮوت  ،ﻤﻨﺷــﻮرات دار اﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ  ،ﺑــﺪون ﺗــﺎرﻳﺦ ،
إﺻﺪار .

- ٣٧١

ﺴ ــﺘﻴﻔﻦ ﺴــﻴﺜﻴﻨﻼﻳﺖ  :ﻧﺼ ــﻴﺐ اﻠﻴﻬــﻮد ﻤــﻦ اﻠﺘﻐﻴ ــﺮ اﻠﺳ ــﻛﺎﻧﻲ ٔﺑﺎﻤﺮﻳﻛ ــﺎ -
إﻋـﺎدة اﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻠﻬﺟــﺮة اﻠﺘــﻲ ٔاﺴــﻴﺊ ﺗﻮﺠﻴﻬﻬــﺎ  ،ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت
اﻠﻬﺟﺮة  ،ﻧﻮﻓﻣﺒﺮ . ٢٠٠١ ،
ﺴــﺤﺮ اﻠﻬﻨﻴــﺪي ٔ :
اﻠﺘﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺒﺮﻳﻄ ــﺎﻧﻲ ﻠﻟــﻮﻃﻦ اﻠﻗــﻮﻤﻲ اﻠﻴﻬــﻮدي ﻓﺘ ــﺮة
ﻫﺮﺑــﺮت ﺻــﻣﻮﺋﻴﻞ ) ، (١٩٢٥- ١٩٢٠ﺗﺮﺠﻣــﺔ  :ﻋﺒــﺪ اﻠﻔﺘــﺎح اﻠﺼــﺒﺤﻲ ،
ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ٢٠٠٣ ،
ﺴﻌﺪ ﺠﻣﻌﺔ  :اﻠﻣﺆاﻤﺮة وﻤﻌﺮﻜﺔ اﻠﻣﺼﻴﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﺴــﻌﺪ زﻫـﺮان  ،اﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻻﺴــﻴﻮﻳﺔ دراﺴــﺔ ﺑﻣﺟﻟــﺔ اﻠﻄﻟﻴﻌــﺔ  ،اﻠﻌــﺪد
 ،١٢اﻠﻗﺎﻫﺮﻩ .
ﺴــﻌﺪي ﺑﺳﻴﺳــﻮ  :اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻧﻗــﺪ وﺗﺤﻟﻴ ــﻞ  ،دراﺴ ــﺔ ﻋﻟﻣﻴــﺔ ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻠﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻹﻧﺘﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٤٥ ،
ﺴــﻌﻴﺪ اﻠﺘــﻞ ٔ :اﻻردن وﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،وﺠﻬــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻋﺮﺑﻴــﺔ  ،دار اﻠﺟﻟﻴــﻞ ،
ﻋﻣﺎن . ١٨٩٤ ،
ٔ
ﺴــﻌﻴﺪ ﺣﻣــﺎدﻩ )ﻤﺤــﺮر(  :اﻠﻨﻈــﺎم اﻻﻘﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ) ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ
ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ (  ،اﻠﺟﺎﻤﻌﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٣٩ ،
ﺴـﻌﻴﺪ ﻋﺒـﺪ اﻠﻔﺘــﺎح ﻋﺎﺸـﻮر  :اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﻣــﺎﻠﻴﻛﻲ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺮ واﻠﺷــﺎم  ،ط٢
،دار اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٦ ،
ٔ
ﺴــﻼﻓﻪ ﺣﺟــﺎوي  :اﻠﻴﻬــﻮد اﻠﺳــﻮﻓﻴﺖ  ،دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻮاﻘــﻊ اﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ،
ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٨٠ ،
ٔ
ﺴــﻼﻓﻪ ﺣﺟــﺎوي  :اﻠﻴﻬــﻮد اﻠﺳــﻮﻓﻴﺖ  ،دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻮاﻘــﻊ اﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ،
ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٨٠ ،
ﺴﻟﻣﺎن رﺸﺪ ﺴـﻟﻣﺎن  :اﻠﻴﺳـﺎر ﻓـﻲ اﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،دار اﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ﺴﻟﻣﺎن رﺸﺪ ﺴﻟﻣﺎن  ،اﻠﻴﺳﺎر ﻓﻲ اﺴﺮاﺋﻴﻞ  ،دار اﺑﻦ ﺧﻟـﺪون ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت  ،دﻳﺳﻣﺒﺮ . ١٩٦٦
ﺴ ــﻟﻴﻢ اﻠﺟﻨﻴـ ــﺪى  ،اﻠﺤﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻌﻣﺎﻠﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﻨـ ــﺬ – ١٩١٧
١٩٨٥م  ،دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ط١٩٨٨ ، ١م .
ﺴـ ــﻟﻴﻢ ﻋﺮﻓـ ــﺎت اﻠﻣﺒـ ــﻴﺺ  :ﻏـ ــﺰة وﻘﻄﺎﻋﻬـ ــﺎ  ،اﻠﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٧
ٔ
ﺴ ــﻟﻴﻢ ﻋﺮﻓ ــﺎت اﻠﻣﺒ ــﻴﺾ  :ﻤﻼﻤـ ــﺢ اﻠﺷﺨﺼ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻤﺜﺎﻠﻬ ــﺎ
اﻠﺷﻌﺒﻴﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب . ١٩٩٠ ،
ﺴـﻟﻴﻢ ﻋﻣــﺮو ﺣﺳــﻦ ٔاﻻﺴـﻛﻨﺪري  :ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﺼــﺮ ﻤـﻦ اﻠﻔــﺘﺢ اﻠﻌﺜﻣــﺎﻧﻲ إﻠــﻲ
ﻘﺒﻴ ــﻞ اﻠﻮﻘ ــﺖ اﻠﺤﺎﺿ ــﺮ  ،ﻤﺮاﺠﻌ ــﺔ ٔ :ا  .ج  .ﺴ ــﻔﺪج  ،ط ، ٤اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
١٣٣٨ﻫـ . ١٩٢٠ /
ﺴـﻟﻴﻣﺎن ﺑﺷــﻴﺮ  :ﺠــﺬور اﻠﻮﺻــﺎﻳﺔ ٔاﻻردﻧﻴــﺔ  :دراﺴــﺔ ﻓــﻲ وﺛــﺎﺋﻖ ٔاﻻرﺸــﻴﻒ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ط ، ١ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺪس .
ﺴ ــﻟﻴﻣﺎن رﺸـ ــﻴﺪ ﺴ ــﻟﻴﻣﺎن  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﺘﺳ ــﻮﻳﺔ  ،دار اﺑـ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون ،
ﺑﻴﺮوت ١٩٧٥ ،
ﺴﻟﻴﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ  :اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺎت  ،ج ، ٧اﻠﻣﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻌﺼـﺮﻳﺔ  ،ﺑﻴـﺮوت ،
). (١٩٥٤
ﺴﻣﻴﺢ اﻠﻣﻌﺎﻳﻄﺔ  :ﻓﻲ اﻠﺘﺳﻮﻳﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻠﻟﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ ،
دار اﻠﺒﺷﻴﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٣ ،
ﺴ ـ ــﻣﻴﺢ ﻓﺮﺴ ـ ــﻮن  :ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ واﻠﻔﻟﺳـ ـ ـﻄﻴﻨﻴﻮن  ،ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﻋﻄ ـ ــﺎ ﻋﺒـ ـ ــﺪ
اﻠﻮﻫﺎب ،ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ) ،د.ت( .
ﺴ ـ ــﻣﻴﺢ ﻓﺮﺴ ـ ــﻮن  :ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ واﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن  ،ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﻋﻄ ـ ــﺎ ﻋﺒـ ـ ــﺪ
اﻠﻮﻫﺎب ،ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ) ،د.ت( .
ﺴــﻣﻴﺮ ٔاﻳــﻮب  :وﺛــﺎﺋﻖ اﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﺼ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ﺻــﺎﻤﺪ
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٤ ،
ً
ﺴــﻣﻴﺮ ﺠﺒ ــﻮر  :ﺗﻄــﻮر اﻠﻌﻗﻴ ــﺪة اﻠﻔﻛﺮﻳــﺔ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﺧــﻼل  ٣٥ﻋﺎﻤ ــﺎ ،
ﺗﺮﺠﻣــﺎت ﻤﺨﺘــﺎرة  ،ط ، ٢ﻤﺆﺴﺳــﺔ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻘﺒــﺮص ،
)ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ ( .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٢

ﻣﻘﺎﻻت

- ٣٩٥
- ٣٩٦
- ٣٩٧
- ٣٩٨
- ٣٩٩
- ٤٠٠
- ٤٠١
- ٤٠٢
- ٤٠٣
- ٤٠٤
- ٤٠٥
- ٤٠٦
- ٤٠٧
- ٤٠٨
- ٤٠٩
- ٤١٠
- ٤١١
- ٤١٢
- ٤١٣
- ٤١٤

- ٤١٦
- ٤١٧

- ٤١٩
- ٤٢٠
- ٤٢١
- ٤٢٢
- ٤٢٣
- ٤٢٤
- ٤٢٥
- ٤٢٦
- ٤٢٧
- ٤٢٨
- ٤٢٩
- ٤٣٠
- ٤٣١
- ٤٣٢
- ٤٣٣
- ٤٣٤
- ٤٣٥
- ٤٣٦
- ٤٣٧
- ٤٣٨
- ٤٣٩
- ٤٤٠
- ٤٤١

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٤١٥

ﺴــﻬﻴﺮ ﺴ ــﻟﻄﻲ اﻠﺘ ــﻞ  :ﺣﺮﻜ ــﺔ اﻠﻗ ـﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌ ــﺮب واﻧﻌﻄﺎﻓﺎﺗﻬ ــﺎ اﻠﻔﻛﺮﻳ ــﺔ،
ط ،١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ﺴﻮرﻳﺎ  ،اﻠﻗﻴﺎدات اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﺟﻴﺶ واﻠﺜﻮرة اﻠﻣﺳـﻟﺤﺔ اﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،دﻤﺷـﻖ
. ١٩٦٥
ﺴــﻴﺘﻮن وﻠﻴﻣﺘــﺮ  ،م  ،ف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ واﻠــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋــﺮض ﻠﻟﻌﻼﻘ ــﺎت
اﻻﻧﺟﻟﻴﺰﻳــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ )  ، ( ١٩٤٨ – ١٩٢٠ﺗﺮﺠﻣــﺔ ٔاﺣﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻴﻢ
ﻤﺼﻄﻔﻰ  ،اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٢ ،
ـﺮي
اﻠﺳــﻴﺪ رﺠ ــﺐ ﺣ ـﺮاز  :اﻠﺘﻄــﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﺼـ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ،
دار اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٦ ،
اﻠﺳﻴﺪ ﻋﻟﻴﻮﻩ  :اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ اﻠﻌﻣﺎﻠﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ب ت .
اﻠﺳ ـ ــﻴﺪ ﻓ ـ ــﺮج  :ﺠﻴﺷ ـ ــﻨﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﻄ ـ ــﺎﺑﻊ ﺠﺮﻳ ـ ــﺪة اﻠﻣﺼ ـ ــﺮي ،
). (١٩٤٨
اﻠﺳــﻴﺪ ﻓــﺮج  :وﺠﻬــﺎ ﻠﻮﺠــﻪ ﻤــﻊ إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،اﻠﻣﺆﺴﺳــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ
ٔ
ﻠﻟﺘﺎﻠﻴﻒ واﻠﻨﺷﺮ  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ .
اﻠﺳــﻴﺪ ﻤﺤﻣــﺪ اﻠﺤﺳــﻴﻨﻲ  :ﻧﺤــﻮ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻧﻗﺪﻳــﺔ  ،دار اﻠﻨﻬﻀــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٥ ،
ﺴـﻴﺪ ﻧﻮﻓــﻞ  :اﻠﻌﻣـﻞ اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﻣﺷــﺘﺮك  ،ﻤﺎﺿـﻴﺔ وﻤﺳــﺘﻗﺒﻟﺔ  ،اﻠﻛـﺘــﺎب
ٔاﻻول  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻳﻮﻧﻴﻪ . ١٩٦٨
ﺴـﻴﺪ ﻧﻮﻓــﻞ  ،اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴــﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻘـﻲ ﺧﻣﺳــﺔ وﻋﺷــﺮون ﻋﺎﻤـ ًـﺎ  ،ﻤﺟﻟــﺔ
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻓﺒﺮاﻳﺮ . ١٩٧١ ،
اﻠﺳـ ــﻴﺪ ﻳﺎﺴ ـ ــﻴﻦ  :اﻻﺴـ ــﺘﻌﻣﺎر اﻻﺴ ـ ــﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ ) – ١٩٤٨
 ،(١٩٧٣ﺠ ٔﺰان .
اﻠﺳﻴﺪ ﻳﺎﺴﻴﻦ  :ﺗﺤﻟﻴﻞ ﻤﻀﻣﻮن اﻠﻔﻛـﺮ اﻠﻗـﻮﻤﻲ – دراﺴـﺔ اﺴـﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ،
ط ، ٤ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩١ ،
اﻠﺳﻴﺪ ﻳﺎﺴﻴﻦ  :ﺗﺷﺮﻳﺢ اﻠﻌﻗﻞ اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﻤﻴﺮﻳﺖ ﻠﻟﻨﺷـﺮ  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة ،
.٢٠٠٠
اﻠﺳـﻴﺪ ﻳﺎﺴـﻴﻦ و ﻋﻟـﻲ اﻠــﺪﻳﻦ ﻫـﻼل ٔ :اﻻﺴـﺘﻌﻣﺎر ٔاﻻﺴـﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ
ﻓـﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،ج ، ١ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧٥
ٔ
ﺸــﺎﻜﺮ اﻠ ــﺪﺑﺲ  :اﻠ ــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻈﻣ ــﺔ اﻻﻤ ــﻢ اﻠﻣﺘﺤ ــﺪة  ،ط، ١
دﻤﺷﻖ ٔ ،اﻏﺳﻄﺲ . ١٩٤٨
ٔ
ﺸـﺎﻜﺮ اﻠﻨﺎﺑﻟﺳـﻲ  :ﻘﻄـﺎر اﻠﺘﺳـﻮﻳﺔ واﻠﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻠﻣﺤﻄـﺔ اﻻﺧﻴـﺮة  ،ﻘـﺮاءة
ﺴﻴﺎﺴ ـ ــﺔ ﻓﻛﺮﻳ ـ ــﺔ ﻠﻛﺎﻓ ـ ــﺔ ﻤﺒ ـ ــﺎدرات اﻠﺘﺳـ ــﻮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٦ ،
ﺸﺒﺘﺎي ﺗﺒﻴﺖ  :داﻓﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن واﻠﻌﺮب  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻏﺎزي اﻠﺳﻌﺪي ،
ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٧ ،
ﺸﺒﺘﺎي ﺗﻴﺒﺖ  :ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﺑﻦ ﺠﻮرﻳﻮن واﻠﻌﺮب  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ :
ﻏـ ـ ـ ــﺎزي اﻠﺳـ ـ ـ ــﻌﺪي  ،دار اﻠﺟﻟﻴ ـ ـ ـ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷـ ـ ـ ــﺮ واﻠﺪراﺴـ ـ ـ ــﺎت ٔ
واﻻﺑﺤ ـ ـ ـ ــﺎث
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٧ ،
ﺸــﺤﺎدة ﻤﻮﺴــﻰ  :ﻋﻼﻘــﺎت اﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤــﻊ دول اﻠﻌــﺎﻠﻢ ، ١٩٧٠ - ١٩٦٧
ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧١ ،
ﺸــﺤﺎدﻩ ﻳﻮﺴــﻒ  :اﻠﻮاﻘــﻊ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻲ واﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻨﻗﺎﺑﻴــﺔ  ,ﻤﺮﻜــﺰ ٔاﻻﺑﺤــﺎث
)م ت ف(  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣ ،
ﺸـﺪاد ٔاﺣﻣـﺪ اﻠﻌﺘﻴﻟـﻲ  :اﻠﻣﻴـﺎﻩ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ٔازﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻠﻮاﻘـﻊ وإﺸـﻛﺎل ﻓـﻲ
اﻠﺘﻔﺎوض . ٢٠٠٤ ،
ﺸﺮﻳﻒ ﻜﻨﻌﺎﻧﺔ  :اﻠﺘﻐﻴﺮ ٔ
واﻻﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ  ،دراﺴﺎت ﻓﻲ ٔﺗﺎﺛﻴﺮ ٔاﻻﻃﻼل ﻋﻟﻲ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺠﻣﻌﻴـﺔ اﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ  ،اﻠﻗـﺪس ،
. ١٩٨٣
ٔ
ﺸ ــﻔﻴﻖ اﻠﺮﺸـ ــﻴﺪات  :اﻠﻌ ــﺪوان اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ واﻠﻗ ــﺎﻧﻮن اﻠـ ــﺪوﻠﻲ  ،اﻻﻤﺎﻧـ ــﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔﻻﺗﺤﺎد اﻠﻣﺤﺎﻤﻴﻦ اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . (١٩٦٨) ،

- ٤١٨

ﺸــﻔﻴﻖ اﻠﺮﺸــﻴﺪات  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،ﺗﺎرﻳﺨــﺎ وﻋﺒــﺮة وﻤﺼــﻴﺮا  ،دار اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﺸﻔﻴﻖ اﻠﺮﺸﻴﺪات  ،اﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﻗـﺎﻧﻮن اﻠـﺪوﻠﻲ  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة ،
اﺗﺤﺎد اﻠﻣﺤﺎﻤﻴﻦ اﻠﻌﺮب . ١٩٧٠ ،
ﺸــﻟﻮﻤﺮ ﻧﻴﻛــﻮدون  ،ﻤــﺎ ﻘﺒــﻞ ﺴــﺎﻋﺔ اﻠﺼــﻔﺮ ﻘﻣــﺔ ٔاﻻﺣــﺪاث اﻠﺘـﻲ ﺴ ــﺒﻗﺖ
ﺣــﺮب اﻻﻳــﺎم اﻠﺳــﺘﺔ  ،ﺗ ــﻞ اﺑﻴ ــﺐ  ، ١٩٦٨ ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮة
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت .
ﺸـﻟﻮﻤﻮ ﻠﻴﻔـﻲ  :ﻓـﻲ اﻠﻨﻀـﺎل واﻠﺘﻣـﺮد  :اﻠﻬﺎﻏﺎﻧـﺎة وإﺗﺳـﻞ وﻠﻴﺤــﻲ )- ١٩١٨
 ، (١٩٤٨وزارة اﻠﺪﻓﺎع  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ  ،د.ت.
ﺸــﻟﻮﻤﻮ ﻫﻴ ــﺎل  :ﺗﻬﺟﻴ ــﺮ ﻳﻬــﻮد اﻠﻌـ ـﺮاق  ،ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴ ــﻞ ﻠﻟﺪراﺴ ــﺎت
واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن  ،د  .ت .
ٔ
ﺸﻣﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ  :ﺣﺮوﺑﻨﺎ ﻤﻊ اﻠﻌـﺮب  ،ﺴﻟﺳـﻟﺔ اﻋـﺮف ﻋـﺪوك  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧١
ٔ
ٔ
ﺸـ ــﻮﻘﻰ اﻠﺟﻣ ـ ــﻞ  ،اﻠﺘﻀـ ــﺎﻤﻦ اﻻﺴ ـ ــﻴﻮى اﻻﻓﺮﻳﻗ ـ ــﻰ واﺛـ ــﺮﻩ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻗﻀ ـ ــﺎﻳﺎ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﺪار اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ٔ
ﻠﻟﺘﺎﻠﻴﻒ واﻠﻨﺷﺮ . ١٩٦٤ ،
ﺻﺎدق ﺠﻼل اﻠﻌﻈـﻴﻢ  :دراﺴـﺎت ﻳﺳـﺎرﻳﺔ ﺣـﻮل اﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ،
دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ٔ
ﺻـ ــﺎدق ﺴـ ــﻌﺪ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﺑـ ــﻴﻦ ﻤﺨﺎﻠـ ــﺐ اﻻﺴـ ــﺘﻌﻣﺎر  ،ﻠﺟﻨـ ــﺔ اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة
ﻠﻟﺘﺎﻠﻴﻒ  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ دار ٔ
ٔ
اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ . ١٩٤٦ ،
ٔ
ﺻ ـ ـ ــﺎﻠﺢ ﺻ ـ ـ ــﺎﺋﺐ اﻠﺟﻴ ـ ـ ــﻮري  :ﻤﺤﻨـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻟﺳ ـ ـ ــﻄﻴﻦ واﺴـ ـ ـ ـﺮاﻫﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ـ ــﺔ
واﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﺻﺎﻠﺢ ﻤﺳﻌﻮد ٔاﺑﻮ ﻳﺼﻴﺮ  :ﺠﻬـﺎد ﺸـﻌﺐ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﺧـﻼل ﻧﺼـﻒ ﻘـﺮن ،
ط ، ٣دار اﻠﺒﻴﺎدر ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٨ ،
ﺻ ــﺒﺤﻰ ﻳﺎﺴــﻦ  ،اﻠﺜ ــﻮرة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠﻛﺒ ــﺮى  ،ط ، ٢دار اﻠﻬﻨــﺎ اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة،
.١٩٦٧
ٔ
ﺻـ ــﺒﺮي ﺠ ــﺮﻳﺲ  :ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ج ، ٢ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻻﺑﺤـ ــﺎث ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٦ ،
ﺻ ـ ــﺒﺮي ﺠ ـ ــﺮﻳﺲ  :ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ، ١٩٤٨- ١٨٦٢ج ، ٢ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦ ،
ٔ
ﺻـ ـ ــﻼح اﻠ ـ ـ ــﺪﻳﻦ اﻠﺒﺤﻴـ ـ ـ ــﺮي  :ﻓﻟﺳ ـ ـ ــﻄﻴﻦ ٔ ،ارض ﻓﻟﺳـ ـ ـ ــﻄﻴﻦ واﻻردن ،
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ واﺴﺘﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٧٤ ،
ﺻـ ــﻼح اﻠـ ــﺪﻳﻦ اﻠﺤﺪﻳـ ــﺪى  ،ﺸـ ــﺎﻫﺪ ﻋﻟـ ــﻰ ﺣـ ــﺮب  ، ١٩٦٧ﺑﻴ ـ ــﺮوت دار
اﻠﺷﺮوق  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﺪار .
ﺻــﻼح اﻠﻌﻗ ــﺎد  :ﻘﻀ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ اﻠﻟﺤﻈ ــﺔ اﻠﺤﺮﺠ ــﺔ ، ١٩٥٦ - ١٩٤٠
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﺻــﻼح اﻠﻌﻗ ــﺎد  :اﻠﻌــﺮب واﻠﺤ ــﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴ ــﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﻟﻴﺎ . ١٩٦٦ ،
ﺻ ــﻼح اﻠﻌﻗـ ــﺎد  :اﻠﻣﺳـ ـ ٔـﺎﻠﺔ اﻠﻴﻬﻮدﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻻﺗﺤـ ــﺎد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺘﻲ  ،دراﺴـ ــﺔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام اﻻﻘﺘﺼﺎدي  ،اﻠﻌﺪد  ،٥٦اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٤ ،
ﺻ ــﻼح اﻠﻌﻗ ــﺎد  :ﺗﻄ ــﻮر اﻠﻨـ ـﺰاع اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ) ،(١٩٦٧ - ١٩٥٦
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٥ ،
ﺻﻼح اﻠﻌﻗﺎد  ،اﻠﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻴــﻰ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٣ ،
ﺻ ــﻼح ﺑﺳ ــﻴﻮﻧﻰ  ،ﻤﺼ ــﺮ وازﻤـ ــﺔ اﻠﺳ ــﻮﻳﺲ  ،دار اﻠﻣﻌ ــﺎرف ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧٠
ٔ
ﺻـﻼح ﺧﻟــﻒ  :اﺑــﻮ إﻳــﺎد  :اﻠﻔﻛـﺮ اﻠــﻮﻃﻨﻲ اﻠﺜــﻮري ﻓــﻲ اﻠﻣﻣﺎرﺴــﺔ  ،ط، ١
اﻠﺷﺌﻮن اﻠﻔﻛﺮﻳﺔ واﻠﺪراﺴﺎت  ،ﻏﺰة . ١٩٩٢ ،
ﺻ ــﻼح دﺑ ــﺎغ  :اﻻﺗﺤ ــﺎد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺘﻰ وﻘﻀ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ اﻻﺑﺤـ ــﺎث
ﻠﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٤٦٢

ﺻ ــﻼح زﻜ ــﻲ  :اﻠﺜ ــﻮرة اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ اﻠﺟﺪﻳ ــﺪة  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة،
. ١٩٧٧
ﺻـ ــﻣﻮﻳﻞ ٔاﺗﻴﻨﺟـ ــﺮ )ﻤﺤـ ــﺮر(  :اﻠﻴﻬـ ــﻮد ﻓـ ــﻲ اﻠﺒﻟـ ــﺪان اﻹﺴ ـ ــﻼﻤﻴﺔ - ١٨٥٠
 ،١٩٥٠ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﺠﻣـ ــﺎل ٔاﺣﻣـ ــﺪ اﻠﺮﻓـ ــﺎﻋﻲ  ،ﻤﺮاﺠﻌـ ــﺔ  :رﺸـ ــﺎد ﻋﺒـ ــﺪ ﷲ
اﻠﺷـﺎﻤﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟـﺲ اﻠـﻮﻃﻨﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓــﺔ واﻠﻔﻨـﻮن ٔ
واﻻداب – ﺴﻟﺳــﻟﺔ ﻋــﺎﻠﻢ
اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ  ،ﻤﺎﻳﻮ . ١٩٩٥
ﺿ ــﻴﺎء اﻠﺤـ ــﺎﺠﺮي  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻤـ ــﻦ اﻠ ــﺪاﺧﻞ  ،اﻠﻬﻴﺌـ ــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٢ ،
ﻃﺎرق اﻠﺒﺷﺮي  :اﻠﺤﺮﻜـﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺮ  ، ١٩٥٣- ١٩٤٥اﻠﻬﻴﺌـﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٢ ،
ﻃـﺎرق ﻓــﻮزي  :إﺴـﺮاﺋﻴﻞ دوﻠــﺔ اﻠـﺪﻤﺎر اﻠﺷــﺎﻤﻞ  ،دار ٔاﻻﺣﻣـﺪي ﻠﻟﻨﺷــﺮ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د.ت( .
ﻃـ ــﺎﻫﺮ ﺸﺎﺸـ ــﻲ  :ﻤﻔﺎوﺿـ ــﺎت اﻠﺘﺳـ ــﻮﻳﺔ اﻠﻨﻬﺎﺋﻴـ ــﺔ واﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ :
ٓاﻻﻤﻞ واﻠﺘﺤﺪﻳﺎت  ،ط ، ١دار اﻠﺷﺮق  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٩٩ ،
ﻃـﺎﻫﺮ ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻛـﻴﻢ  :ﻜــﺎرﺗﺮ واﻠﺘﺳـﻮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻠﺷـﺮق ٔاﻻوﺴــﻂ  ،ط ، ١دار
اﺑﻦ ﺧﻟﺪون  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٧ ،
ﻃـ ــﻪ اﻠﻔﺮﻧـ ــﻮاﻧﻲ  :اﻠﺼ ـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻓـ ــﻲ ﺿـ ــﻣﻴﺮ دﺑﻟﻮﻤﺎﺴ ـ ــﻲ
ﻤﺼﺮي ،دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،وزارة اﻹرﺸﺎد اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻇـ ــﺎﻓﺮ ﺑـ ــﻦ ﺧﻀ ـ ـﺮاء  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﺣـ ــﺮب اﻠﻣﻴـ ــﺎة اﻠﻗﺎدﻤـ ــﺔ  ،دار ﻜﻨﻌـ ــﺎن
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،دﻤﺷﻖ .٢٠٠٠ ،
ع .ر  .ج ﻓــﻲ  ،ﻓﺒﺮﻳﻟ ــﻮ ﺗﺳ ــﻛﻰ  ،ﺑﻨ ــﻮ اﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻤ ــﻦ اﻠﻔﻛ ــﺮ اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻲ
اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻜـﺘﺐ ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ .
ﻋﺎﺋﺷـ ـ ــﺔ راﺗـ ـ ــﺐ  :ﺛـ ـ ــﻮرة ٢٣ﻳﻮﻠﻴـ ـ ــﻮ  ، ١٩٥٢دار اﻠﻨﻬﻀـ ـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـ ـ ــﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٦٤ ،
ﻋﺎدل ٔاﺑﻮ ﻋﻣﺷﺔ ٔ :اﻻوﺿﺎع ٔاﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ٔ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻀﻔﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ
وﻘﻄـﺎع ﻏــﺰة ﻘﺒــﻞ واﺛﻨــﺎء ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ  ،ط ، ١ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻠﻨﺟــﺎح اﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ ،
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ . ١٩٨٩ ،
ٔ
ٔ
ﻋـﺎدل ﺣﺎﻤـﺪ اﻠﺟــﺎدر  :اﺛـﺮ ﻘــﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻧﺘـﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄـﺎﻧﻲ ﻓــﻲ إﻘﺎﻤـﺔ اﻠــﻮﻃﻦ
اﻠﻗــﻮﻤﻲ اﻠﻴﻬ ــﻮدي ﻓ ــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻐ ــﺪاد ،
. ١٩٧٦
ﻋﺎدل ﺣﺳﻦ ﻏﻨﻴﻢ  :اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻦ ﺛـﻮرة ١٩٣٦ﺣﺘـﻲ
اﻠﺤﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻧﺟﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٠ ،
ﻋـﺎدل ﺣﺳــﻦ ﻏﻨـﻴﻢ  :اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴــﻴﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ وﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ - ١٩٤٧
 ، ١٩٤٨اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٧ ،
ﻋــﺎدل ﺣﺳــﻦ ﻏﻨــﻴﻢ  :اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ – دراﺴــﺔ ﻤﻌﺎﺻــﺮة ﻠــﺒﻌﺾ
ﺠﻮاﻧﺒﻬﺎ  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٢ ،
ﻋـ ــﺎدل ﺣﺳـ ــﻴﻦ ﻏﻨـ ــﻴﻢ  :ﻘﻀـ ــﻴﺔ اﻠﻼﺠﺌـ ــﻴﻦ  ،اﻠـ ــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴـ ــﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـ ــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،د .ت .
ٔ
ﻋـﺎدل ﺴـﻣﺎرة  :اﻘﺘﺼـﺎد اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻠﻣﺤﺘﻟـﺔ  ،اﻠﺘﺨﻟـﻒ ﻳﻌﻣـﻖ اﻻ ﻠﺤــﺎق ،
ﻤﻨﺷﻮرات ﺻﻼح اﻠﺪﻳﻦ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٧٥ ،
ﻋـﺎدل ﻤﺤﻣــﻮد رﻳـﺎض  :اﻠﻔﻛــﺮ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ وﺣــﺪود اﻠﺪوﻠـﺔ  ،دار اﻠﻨﻬﻀــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،د .ت .
ٔ
ﻋـ ــﺎدل ﻤﻨـ ــﺎع  :ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻓـ ــﻲ اواﺧـ ــﺮ اﻠﻌﻬـ ــﺪ اﻠﻌﺜﻣـ ــﺎﻧﻲ - ١٧٠٠
 ،١٩١٨ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٩ ،
ﻋ ـ ــﺎرف اﻠﻌـ ـ ــﺎرف  :اﻠﻗﻀ ـ ــﺎء ﺑـ ـ ــﻴﻦ اﻠﺒ ـ ــﺪو  ،ﻤﻄﺒﻌـ ـ ــﺔ ﺑﻴ ـ ــﺖ اﻠﻣﻗـ ـ ــﺪس ،
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ.١٩٣٣ ،
ٔ
ٔ
ﻋ ــﺎرف اﻠﻌ ــﺎرف  :ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻏ ــﺰة  ،ﻤﻄﺒﻌ ــﺔ دار اﻻﻳﺘ ــﺎم اﻻﺴ ــﻼﻤﻴﺔ اﻠﻗـ ــﺪس
١٣٦٢ﻫـ . ١٩٤٣ /
ﻋــﺎرف اﻠﻌــﺎرف  :ﻧﻛﺒــﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﻔــﺮدوس اﻠﻣﻔﻗــﻮد ، ١٩٥٢- ١٩٤٧
ج ، ١دار اﻠﻣﺪي  ،د .ت .

- ٤٦٥

ﻋﺎرف اﻠﻌﺎرف اﻠﻨﻛﺒﺔ)ﻧﻛﺒﺔ ﺑﻴـﺖ اﻠﻣﻗـﺪس واﻠﻔـﺮدوس اﻠﻣﻔﻗـﻮد - ١٩٤٧
،( ١٩٥٢ط ،١اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﺮوت. ١٩٥٦،
ﻋﺎﺻ ــﻢ اﻠﺪﺴ ــﻮﻘﻲ  :اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻛ ــﻮﻧﺟﺮس
ٔاﻻﻤﺮﻳﻛ ـ ــﻲ  ،اﻠﺮﻳـ ـ ـﺎض  ،اﻠﻣﻣﻟﻛ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻠﺳ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻤﻄﺒﻮﻋـ ـ ــﺎت
اﻠﺪارة. (١٩٨٣) ،
ﻋﺎﺻـ ــﻢ اﻠﺪﺴـ ــﻮﻘﻲ  :اﻠﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻠﻣﺘﺤ ــﺪة وﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام . (١٩٨٥) ،
ﻋﺎﺻﻢ اﻠﺪﺴﻮﻘﻲ  ،ﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻠﺤﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ  ،رﺴـﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳـﺘﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻤﻨﺷﻮرة  ،ﻠﻟﻣﻌﻬﺪ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٧٠ ،
ﻋﺎﻃﻒ اﻠﺳﻴﺪ  :اﻠﻗﺮارات اﻠﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ٔ
واﻻﺴﺮار اﻠﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ
اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،دراﺴ ــﺔ ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ اﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،دار ﻋﻄ ــﻮة  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٨٥
ﻋ ـ ــﺎﻃﻒ ﻋـ ـ ــﺪﻠﻲ اﻠﻌﺒـ ـ ــﺪ  :اﻹﻋﻼﻤـ ـ ــﻲ واﻠﻼﺠﺌـ ـ ــﻮن اﻠﻔﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن  ،دار
اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺪﻳﺪة  ،اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ . ١٩٩٠ ،
ﻋﺎﻤﻮس ﺑﻴﺮ ﻠﻣﻴﻮﺗﺮ  :اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ إﺴﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻤﺮﻜﺰ
اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت اﻠﻣﺨــﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤــﺔ  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮة ) ،١٩٦٨ ،ﺗﻮزﻳــﻊ
ﺧﺎص ( .
ﻋـ ــﺎﻤﻮس ﺑﻴـ ــﺮ ﻠﻣﻴ ـ ــﻮﺗﺮ  :دراﺴـ ــﺎت ﻋـ ــﻦ اﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺟـ ــﻴﺶ اﻻﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ
واﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﺔ ﺴ ـ ـ ــﻴﻄﺮة اﻠﻣﺪﻳﻨ ـ ـ ــﺔ ﻋﻟ ـ ـ ــﻰ اﻠﻌﺳ ـ ـ ــﻛﺮﻳﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ـ ـ ــﺔ
ﻠﻼﺴـ ـ ــﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻌ ـ ـ ــﺪد اﻠﺮاﺑ ـ ـ ــﻊ  ،وزارة اﻻرﺸـ ـ ــﺎد اﻠﻗ ـ ـ ــﻮﻤﻲ  ،ﻜـﺘ ـ ـ ــﺐ
ﻤﺘﺮﺠﻣﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﻋــﺎﻤﻮس ﺑﻴــﺮ ﻠﻣﻴــﻮﺗﺮ  ،اﻠﻌﺳ ــﻛﺮﻳﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ ﻓــﻲ إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ،
ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺒﺤـ ــﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤـ ــﺎت اﻠﻣﺨـ ــﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ  ،اﻠﻗـ ــﺎﻫﺮة،١٩٦٨ ،
)ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺎص ( .
ﻋـ ــﺎﻤﻮس ﺑﻴـ ــﺮ ﻠﻣﻴـ ــﻮﺗﺮ  ،دراﺴـ ــﺎت ﻋ ــﻦ اﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﺟـ ــﻴﺶ اﻻﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ
واﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﺔ  ،ﺴ ـ ــﻴﻄﺮة اﻠﻣﺪﻧﻴـ ـ ــﺔ ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﻌﺳـ ـ ــﻛﺮﻳﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌ ـ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ
ﻠﻼﺴـﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻌـﺪد اﻠﺮاﺑـﻊ  ،وزارة اﻻرﺸــﺎد اﻠﻗـﻮﻤﻲ  ،ﻜـﺘـﺐ ﻤﺘﺮﺠﻣــﺔ
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﻳﻮﻠﻴﻮ ن . ١٩٦٨
ﻋﺎﻳﺪة ﺴﻟﻴﻣﺔ  :ﻤﺼـﺮ واﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١دار اﻠﻔﻛـﺮ واﻠﻨﺷـﺮ
واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،
ﻋﺎﻳــﺪة ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ــﺪ ٔاﺑ ــﻮ ﻫﻴ ــﻒ  :اﻠﻣﺘﻐﻴـ ـﺮات ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻘﺘﺼ ــﺎد ٔاﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ
 ، ١٩٧٣- ١٩٤٨ﻤﻌﻬـ ـ ــﺪ اﻠﺒﺤـ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ  ،اﻠﺟﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٧٥ ،
ﻋﺒـ ــﺎس ﻤﺤﻣـ ــﻮد اﻠﻌﻗـ ــﺎد  :اﻠﺼ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﺑﻴ ـ ــﺮوت ،
)د.ت( .
ٔ
ﻋﺒـ ــﺎس ﻤ ـ ـﺮاد  ،اﻠـ ــﺪور اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ ﻠﻟﺟـ ــﻴﺶ اﻻردﻧـ ــﻲ  ،ﺑﻴﺮوت،ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث .
ﻋﺒــﺪ اﻹ ﻠــﻪ ﺑﻟﻗﺰﻳــﺰ  :اﻹﻧﻔــﺎق ٓ
واﻻﻓــﺎق  ،رؤﻳــﺔ ﻤﺳــﺘﻗﺒﻟﻴﺔ ﻠﻟﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑــﻲ
اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ٔ ،اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ اﻠﺷﺮق . ٢٠٠٠ ،
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﺟﺒـ ــﺎر اﻠﺳـ ــﺎﻤﺮاﻧﻲ ٔ :اﻻﻃﻣـ ــﺎع اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﺘﻮﺴـ ــﻌﻴﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠـ ــﺒﻼد
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ . ٢٠٠٢ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺟﻟﻴﻞ اﻠﻄﺎﻫﺮ  :اﻠﺒﺪو واﻠﻌﺷﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻠﺒﻼد اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤـﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٥٤ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻔﻴﻆ ﻤﺤﺎرب  :اﻠﻬﺟﺮة اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﻰ اﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻤﺷـﺎﻜﻟﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴـﺔ
اﻠﺘﺼﺪي ﻠﻬﺎ  ،دراﺴﺔ ﺑﻣﺟﻟﺔ ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻌﺪد  ، ١٠ﺑﻴﺮوت  ،ﻳﻮﻧﻴﻮ
. ١٩٧٢
ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻠﺤﻔـ ـ ــﻴﻆ ﻤﺤـ ـ ــﺎرب  :ﻫﺎﻏﺎﻧـ ـ ــﺎﻩ واﺗﻟـ ـ ــﻲ وﻠﻴﺤـ ـ ــﻲ  ،اﻠﻌﻼﻘـ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ــﻴﻦ
اﻠﺘﻨﻈﻴﻣـ ـ ــﺎت اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻣﺳـ ـ ــﻟﺤﺔ ) ، (١٩٤٨- ١٩٣٧ط ، ١ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﺑﺤﺎث ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨١ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ اﻠﺒﻄﺮﻳﻖ  ،اﻠﺘﻴﺎرت اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة ٔاﺻـﻮﻠﻬﺎ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ
ٔاوروﺑﺎ )  ، ( ١٩٣٩ – ١٨٧٠ط ، ٢اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٥ ،
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ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ــﺪ ﻤﺘـ ــﻮﻠﻲ  :ﻧﻈـ ــﺎم اﻠﺤﻛـ ــﻢ ﻓـ ـﻲ اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ اﻠـ ــﺪول
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٣ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ ٔاﺑــﻮ ﻋﺮﻓــﺔ ٔ :اﻻﺴــﺘﻴﻄﺎن  :اﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻠﻌﻟﻣــﻲ ﻠﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،
دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن .
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ٔاﺣﻣـﺪ ﺣﺳـﻦ  :اﻠﻨﺷـﺎط اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ ﺧـﻼل اﻠﺤـﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـﺔ
اﻠﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ  ، ١٩٤٥- ١٩٣٩اﻠﻣﺆﺴﺳـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت واﻠﻨﺷـ ـ ــﺮ ،
ﺑﻴﺮوت. ١٩٨٤ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ اﻠﺮاﻓﻌــﻲ  :ﺛ ــﻮرة  ٢٣ﻳﻮﻠﻴ ــﻮ  ، ١٩٥٢ﺗﺎرﻳﺨﻨــﺎ اﻠﻗ ــﻮﻤﻲ ﻓ ــﻲ
ﺴ ـ ـ ــﺒﻊ ﺴ ـ ـ ــﻨﻮات  ، ١٩٥٩- ١٩٥٢ط ، ٢دار اﻠﻣﻌ ـ ـ ــﺎرف  ،اﻠﻗـ ـ ـ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٨٩
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻏﻨﻴﻢ  :ﻤﺪﻓﻌﻴﺔ إﺴﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ  ،دار ٔاﻻدب ودار اﻠﻌﻟﻢ
ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻏﻨﻴﻢ  :ﻤﺪﻓﻌﻴﺔ إﺴﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻨﻔﺳﻴﺔ  ،دار ٔاﻻدب ودار اﻠﻌﻟﻢ
ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺳﺘﺎر ﻘﺎﺴﻢ  :اﻠﺘﺟﺮﺑﻪ ٔاﻻﻋﺘﻗﺎﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻌﺘﻗﻼت اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،دار
ٔاﻻﻤﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٦ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﺳﻼم ﺣﺳﻨﻲ  ،ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﺜﺎﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻠﻌﺮب واﻠﻴﻬﻮد  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،
.١٩٣٩
ﻋﺒــﺪ اﻠﻌــﺎل اﻠﺒ ــﺎﻘﻮري  :اﻠﻌــﺮب وإﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻧﺼ ــﻒ ﻘــﺮن ﻤ ــﻦ
اﻠﺼﺮاع  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺴﺮﺣﺎن  :اﻠﻨﺰاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ ٔاﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻓـﻲ ﺿـﺆ ﻤﻴﺜـﺎق وﻘـﺮارات
ٔاﻻﻤ ــﻢ اﻠﻣﺘﺤــﺪة واﻠﻗ ــﺎﻧﻮن اﻠــﺪوﻠﻲ  ،دار اﻠﻨﻬﻀ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٨٧
ﻋﺒـﺪ اﻠﻌﺰﻳـﺰ ﺴـﻟﻴﻣﺎن ﻧـﻮار  :وﺛـﺎﺋﻖ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﻌـﺮب اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮ ) ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ (
– ﻤﻮﺴ ــﻮﻋﺔ اﻠﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ) ،(١دار اﻠﺰﻫـ ـﺮاء ﻠﻟﻨﺷ ــﺮ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٩٧
ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ رﻤﻀﺎن  :اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ٔاﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ،١٩٧٩- ١٩٤٨
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب . (١٩٩٢) ،
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌﻈ ــﻴﻢ رﻤﻀ ــﺎن  ،ﺗﻄـ ــﻮﻳﺮ اﻠﺤﺮﻜـ ـﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺼـ ــﺮ )- ١٩٣٧
. ( ١٩٤٨
ﻋﺒــﺪ اﻠﻐﻔــﺎر اﻠﺟﻴــﺎر  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻠﻟﻌــﺮب  ،دار اﻠﻛـﺘــﺎب اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﺑﻣﺼــﺮ ،
. ١٩٤٧
ﻋﺒــﺪ اﻠﻔﺘــﺎح ﺣﺳــﻦ ٔاﺑــﻮ ﻋﻟﻴــﺔ  :ﻤــﻦ وﺛــﺎﺋﻖ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮ ،
دار اﻠﻣﺮﻳﺦ ﻠﻟﻨﺷﺮ اﻠﺳﻌﻮدي .١٩٨٧ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻗـﺎدر ﻳﺎﺴـﻴﻦ  :اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  :اﻠﻣﺤﻄـﺎت اﻠﺮﺋﻴﺳــﺔ
واﻠﺪروس اﻠﻣﺳﺘﻔﺎدة  ،ط ، ١دار اﻠﻛﻟﻣﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٠ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻗـﺎدر ﻳﺎﺴـﻴﻦ  :اﻠﺤـﺰب اﻠﺷـﻴﻮﻋﻲ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻲ واﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ ،
دراﺴﺔ ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻌﺪد  ، ١٢٠اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧١ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﻳﺎﺴﻴﻦ  :ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﻄﺒﻗـﺔ اﻠﻌﺎﻤﻟـﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ١٩٤٨- ١٩١٨
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٠ ،
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻗ ــﺎدر ﻳﺎﺴ ــﻴﻦ  :ﺗﻄ ــﻮر ٔاﻻﺣ ــﺪاث اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻀ ــﻔﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ
وﻘﻄــﺎع ﻏــﺰة ) :ﻓــﻲ(اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓــﻲ اﻠــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻗ ــﺎدر ﻳﺎﺴ ــﻴﻦ  :ﻜـﻔ ــﺎح اﻠﺷ ــﻌﺐ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ ﻘﺒ ــﻞ ﻋ ــﺎم ، ١٩٤٨
ﺴﻟﺳﻟﺔ دراﺴﺎت ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ رﻘﻢ ) ، (١٠٢ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥ ،
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻗ ــﺎدر ﻳﺎﺴـ ــﻴﻦ  :ﻫﺟ ــﺮة اﻠﻴﻬـ ــﻮد اﻠﺳ ــﻮﻓﻴﺖ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻣ ــﺪ اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ
واﻠﻌﺟـﺰ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،دراﺴــﺔ ﻓــﻲ ﻜـﺘـﺎب ﺑﻌﻨــﻮان ﻳﻬــﻮد اﻠﻌــﺎﻠﻢ واﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
واﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻻﺑﺤــﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴــﺮوت ،
. ١٩٧٤

- ٥٠٦

ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﻳﺳﻦ  :ﻜـﻔﺎح اﻠﺷﻌﺐ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘـﻲ ﻋـﺎم  ، ١٩٤٨ط،٢
اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨١ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻛــﺮﻳﻢ اﻠﻌﻄــﺎر  ،ﺛــﻮرة ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ٔاﺴــﺒﺎﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ ﺸــﻬﺪاﺋﻬﺎ  ،دار
ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻠﺳﻮﻓﻴﺘﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢ دروﻳ ــﺶ  ،ﺣـ ــﺮب اﻠﺳ ــﺎﻋﺎت اﻠﺳـ ــﺖ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة  ،ﻤﻛـﺘﺒـ ــﺔ
ٔاﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ . ١٩٧٤ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻛــﺮﻳﻢ راﻓــﻖ  :ﺑــﻼد اﻠﺷــﺎم وﻤﺼــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻔــﺘﺢ اﻠﻌﺜﻣــﺎﻧﻲ إﻠــﻲ ﺣﻣﻟــﺔ
ﻧﺎﺑﻟﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت  ، ١٧٩٨- ١٥١٦ط ، ١دﻤﺷﻖ . ١٩٦٧ ،
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ راﻓـ ــﻖ  :ﻏـ ــﺰة دراﺴـ ــﺔ ﻋﻣﺮاﻧﻴـ ــﺔ وإﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ وإﻘﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ ،
اﻠﺟﺎﻤﻌﺔ ٔاﻻردﻧﻴﺔ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٠
ﻋﺒــﺪ اﻠﻟﻄﻴـ ــﻒ اﻠﺒﺮﻏ ــﻮﺛﻲ  :ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﺮﺴ ــﻣﻲ واﻠﺘـ ـﺮاث اﻠﺷ ــﻌﺒﻲ ﻓ ــﻲ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ٔ
واﻻﺑﺤﺎث  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺑﻴﺮ زﻳﺖ .١٩٨٦ ،
ﻋﺒ ـ ــﺪ ﷲ اﻠﺘـ ـ ــﻞ  :ﻜﺎرﺛ ـ ــﺔ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ  ،ج ، ١دار اﻠﻗﻟ ـ ــﻢ  ،اﻠﻗـ ـ ــﺎﻫﺮة ،
.١٩٥٩
ﻋﺒــﺪ ﷲ ﺴــﻟﻮم اﻠﺳــﺎﻤﺮاﺋﻲ  :ﺣﺮﻜــﺔ اﻠﻗــﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺮب ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻠــﻮﻋﻲ
اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،ﺗﻄﻮر اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،ﺑﺤﻮث وﻤﻨﺎﻘﺷـﺎت اﻠﻨـﺪوة اﻠﻔﻛﺮﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ
ﻧﻈﻣﻬـﺎ ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت اﻠﻮﺣــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت اﻠﻮﺣــﺪة
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٦ ،
ﻋﺒـ ــﺪ ﷲ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﺳـ ــﻼم اﻠﻗﻄﺷ ـ ــﺎن  :اﻠﺘﻌﻟـ ــﻴﻢ ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ - ١٩١٦
 ،١٩٤٨ج ، ١ﻜـﺘﺎب ﺻﺎﻤﺪ  ، ١٣ ،دار اﻠﻛﺮﻤﻞ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٧ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻣﺟﻴـﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ  :اﻠﻨﻣــﻮذج ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﻲ  :اﻠﺳـﻣﺎت ٔ
واﻻﻓــﺎق  ،ط، ١
دار اﻠﺒﻴﺎدر  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٠ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻣﻟــﻚ ﺧﻟــﻒ اﻠﺘﻣﻴﻣــﻲ  :اﻻﺴــﺘﻴﻄﺎن اﻻﺠﻨﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻠــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ
اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ – ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ – اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ – دراﺴـ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ
ﻤﻗﺎرﻧﺔ ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻜـﺘﺐ ﺛﻗﺎﻓﻴﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻠﻣﺟﻟـﺲ اﻠـﻮﻃﻨﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓـﺔ واﻠﻔﻨـﻮن
ٓ
واﻻدب  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٨٣ ،
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣﻟ ــﻚ ﻋ ــﻮدة  :اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﺪراﺴـ ــﺎت
اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٤ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ اﻠﻐﺰاﻠﻲ  :إﺴﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﺒــﺪ اﻠﻣــﻨﻌﻢ اﻠﻣﺷــﺎط  :ﺗﻄــﻮر اﻠﻛﻴــﺎن اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻲ  :اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓــﻲ
اﻠ ــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،دار اﻠﻐﺮﻳ ــﺐ
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ ﺴـﻌﻴﺪ  :اﻠﻌﻼﻘـﺎت اﻠﺪوﻠﻴـﺔ ﻠﻣﻨﻈﻣـﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ :
)ﻓــﻲ( اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓــﻲ اﻠــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٧٨ ،
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻣ ـ ــﻨﻌﻢ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺑـ ــﺪر ،اﻠﺜ ـ ــﻮرة اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻻﺸ ـ ــﺘﺮاﻜﻴﺔ ،ج، ١دار
اﻠﻣﻌﺎرف . ١٩٦٧
ﻋﺒــﺪ اﻠﻮﻫــﺎب اﻠﻛﻴــﺎﻠﻲ  :اﻠﺒﻌــﺚ واﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ج ، ١ط، ٢
دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥ ،
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻮﻫـ ــﺎب اﻠﻛﻴـ ــﺎﻠﻲ  :اﻠﻣﻄـ ــﺎﻤﻊ اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﺘﻮﺴـ ــﻌﻴﺔ  ،ﺴﻟﺳـ ــﻟﺔ
دراﺴـ ــﺎت ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ٣ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث . ١٩٦٦ ،
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻮﻫ ـ ــﺎب اﻠﻛﻴ ـ ــﺎﻠﻰ  :اﻠﻣ ـ ــﻮﺠﺰ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ اﻠﺤ ـ ــﺪﻳﺚ ،
اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت  ١٩٧١ ،م .
ﻋﺒـﺪ اﻠﻮﻫــﺎب اﻠﻛﻴــﺎﻠﻲ  :ﺗــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﺤــﺪﻳﺚ  ،ط ، ١٠اﻠﻣﺆﺴﺳــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٩ ،
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻮﻫـ ــﺎب اﻠﻛﻴـ ــﺎﻠﻲ  :وﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻠﻣﻗﺎوﻤـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿـ ــﺪ
اﻻﺣ ـ ـ ـ ــﺘﻼل اﻠﺒﺮﻳﻄ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ واﻠﺼ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ) ، (١٩٣٩- ١٩١٨ﻤﺆﺴﺳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
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ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻮﻫ ــﺎب اﻠﻛﻴ ــﺎﻠﻰ  :وﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﻣﻗﺎوﻤ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿ ــﺪ اﻻﺣ ــﺘﻼل
اﻠﺒﺮﻳﻄ ـ ـ ــﺎﻧﻲ واﻠﺼـ ـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ) ، ( ١٩٣٩ - ١٩١٨ﻤﺆﺴﺳ ـ ـ ــﺔ اﻠﺪراﺴـ ـ ـ ــﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ وﺠﻣﻌﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻮﻫــﺎب اﻠﻣﺳــﻴﺮي ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ٔ
واﻻزﻤ ــﺔ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ :
دراﺴﺔ ﻓﻲ ٔاﻻدراك واﻠﻛﺮاﻤﺔ  ،ط ، ١اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٦ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻮﻫــﺎب اﻠﻣﺳــﻴﺮي  :اﻠﻴــﺪ اﻠﺨﻔﻴــﺔ – دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺤﺮﻜــﺎت اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ
اﻠﻬﺪاﻤﺔ واﻠﺳﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٠ ،
ﻋﺒﺪ اﻠﻮﻫﺎب اﻠﻣﺳﻴﺮي  :ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ،
ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔاﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٥ ،
ﻋﺒـﺪ اﻠﻮﻫــﺎب اﻠﻣﺳــﻴﺮي  :ﻤﻮﺴــﻮﻋﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ج ، ٢اﻠﻣﺮﺣﻟــﺔ
اﻹﻤﺒﺮﻳﺎﻠﻴﺔ  ،دار اﻠﺤﺳﺎم .
ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻮﻫـ ــﺎب اﻠﻣﺳـ ــﻴﺮي  :ﻫﺟـ ــﺮة اﻠﻴﻬـ ــﻮد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺖ  ،دار اﻠﻬـ ــﻼل ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٩٠ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻮﻫــﺎب ﺑﻛــﺮ  :اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻴــﺔ وﻤﺼــﺮ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺼــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻤ ــﻦ
اﻠﻗﺮن اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻋﺷﺮ  ،ط ، ١دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٢ ،
ﻋﺒــﺪ اﻠﻮﻫــﺎب ﻤﺳــﻌﻮد  ،ﻘﻀــﻴﺔ اﻻﻧﺳــﺎن ﻻ ﻤﺷــﻛﻟﺔ اﻠﻼﺠﺌــﻴﻦ اﻠﻣﺟﻟــﺲ
ٔاﻻﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻠﺮﻋﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻠﻔﻨـ ـ ــﻮن ٓ
واﻻدب واﻠﻌﻟ ـ ــﻮم اﻠﻛـﺘـ ـ ــﺎب ٔاﻻول  ،ﻤﻄﺒﻌـ ـ ــﺔ
اﻠﺷﻌﺐ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧١ ،
ﻋﺒـﺪﻩ ﻤﻴﺎﺸـﺮ  :اﻠﻣﺆﺴﺳـﺔ اﻠﻌﺳـﻛﺮﻳﺔ اﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻻﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﺒﻨــﺎء ،
اﻻﻃــﺎر اﻠﻔﻛــﺮي اﻠﻣــﻨﻈﻢ  ،اﻠﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻠﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓــﺔ واﻠﻌﻟــﻮم  ،ﻤﻌﻬــﺪ
اﻠﺒﺤ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ  ،دار ﻏﺮﻳـ ـ ــﺐ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋـ ـ ــﺔ  ،اﻠﻗـ ـ ــﺎﻫﺮة ،
.١٩٧٧
ﻋــﺪﻠﻲ ﺣﺷــﺎد  ،ﺸــﻌﻮب ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﻌــﻮدة ،اﻠﻌ ــﺪد ،٢٧٩
اﻠﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٤ ،
ﻋــﺪﻠﻲ ﺴــﻌﻴﺪ ٔ ،اﻻﻤــﻦ اﻠﻗــﻮﻤﻲ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ واﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺗﺤﻗﻴــﻖ  ،اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٠ ،
ﻋــﺪوح اﻠﺮدﺴــﺎن  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ ) ، (١٩٤٨- ١٨٨٢ﺠﺎﻤﻌــﺔ
اﻠﻴﺮﻤﻮك . ١٩٨٣ ،
ٔ
ﻋﺮﻓـﺎت ﺣﺟــﺎزي  :إﺴـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﺳـﻼح اﻠﻨــﻮوي  ،دار اﻠﺼــﺒﺎح  ،اﻻردن ،
. ١٩٨٦
ٔ
ﻋـﺰ اﻠـﺪﻳﻦ ﻋﻟـﻲ اﻠﺨﻴـﺮو  :اﻻﻃﻣـﺎع اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻻردن واﻠﻟﻴﻄــﺎﻧﻲ
 ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٧٧ ،
ﻋﺰ اﻠﺪﻳﻦ ﻓـﻮدﻩ  :ﻘﻀـﻴﺔ اﻠﻗـﺪس ﻓـﻲ ﻤﺤـﻴﻂ اﻠﻌﻼﻘـﺎت اﻠﺪوﻠﻴـﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣـﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٢ ،
ﻋ ــﺰت ﻃﻨ ــﻮس  :اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻤﺎﺿ ــﻲ ﻤﺟﻴ ــﺪ وﻤﺳ ــﺘﻗﺒﻞ ﺑ ــﺎﻫﺮ  ،ط،١
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٢ ،
ٔ
ﻋﺼ ـ ــﺎم ﺴـ ــﺨﻨﻴﻨﻲ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ اﻠﺪوﻠ ـ ــﺔ ﺠ ـ ــﺬور اﻠﻣﺳ ـ ــﺎﻠﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ
اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ ٔاﺑﺤ ــﺎث ﻤﻨﻈﻣ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴـ ـﺮوت،
. ١٩٨٥
ٓ
ﻋﺼ ــﻣﺖ ﺴ ــﻴﻒ اﻠﺪوﻠ ــﺔ واﺧ ــﺮون  :اﻠﻣﻗﺎوﻤ ــﺔ ﻤ ــﻦ وﺠﻬ ــﺔ ﻧﻈ ــﺮ ﻘﻮﻤﻴ ــﺔ :
ﻘـ ـﺮاءات ﻓـ ــﻲ اﻠﻔﻛـ ــﺮ اﻠﻗـ ــﻮﻤﻲ  ،اﻠﻛـﺘـ ــﺎب اﻠﺨـ ــﺎﻤﺲ  ،اﻠﻗﻮﻤﻴـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ
وﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ٔ
واﻻﻤـ ــﻦ اﻠﻗـ ــﻮﻤﻲ وﻘﻀـ ــﺎﻳﺎ اﻠﺘﺤـ ــﺮر  ،ط ، ١ﻤﺮﻜـ ــﺰ دراﺴـ ــﺎت
اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٦ ،
ﻋﻄﻴ ــﺔ ﺣﺳ ــﻴﻦ ٔاﻻﻓﻨ ــﺪي  :ﺣ ــﺪود ﻤﺼ ــﺮ اﻠﺷ ــﺮﻘﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺎﻫ ــﺪة اﻠﺳـ ــﻼم
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ٔ -اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ وﻤﻮﻘﻊ ﻤﺷـﻛﻟﺔ ﻃﺎﺑـﺎ  ،ﻤﺮﻜـﺰ اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﺪراﺴـﺎت
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٠ ،
ﻋﻟـﻲ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒــﺪﻩ  ،ﺧﻴﺮﻳــﺔ ﻘﺎﺴـﻣﻴﺔ  :ﻳﻬــﻮد اﻠــﺒﻼد اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﺴﻟﺳــﻟﺔ
دراﺴﺎت ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت  ،ﻳﻮﻧﻴﻮ . ١٩١٧
ﻋﻟــﻲ اﻠﺟﺮﺑــﺎوي ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ واﻠﻗﻴــﺎدات اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﻀــﻔﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ
وﻘﻄﺎع ﻏﺰة  ،ط ، ١دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٩ ،
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ﻋﻟــﻲ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻫــﻼل  :اﻠﻔﻛ ــﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻣﻗﺎوﻤــﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓـ ـ ـﻲ اﻠ ـ ــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ  ،ﻤﻌﻬ ـ ــﺪ اﻠﺒﺤـ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ٔ
ﻋﻟـ ــﻲ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻫ ــﻼل  :ﺗﻛـ ــﻮﻳﻦ إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ دراﺴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﺻ ــﻮل اﻠﻣﺟﺘﻣـ ــﻊ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ  ،إﺻﺪار دار اﻠﻬﻼل  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .
ﻋﻟــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ ﻫــﻼل  :ﻤﺷــﺮوﻋﺎت اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﺪراﺴــﺎت
اﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﻋﻟــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ ﻫــﻼل ٓ ،واﺧــﺮون  :اﻠﻣﺳــﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻراﺿــﻲ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب . (١٩٧٨) ،
ﻋﻟﻲ إﻤﺎم ﻋﻄﻴﺔ  :اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـﺔ ٔوارض اﻠﻣﻴﻌـﺎد  ،ﻤﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻗـﺎﻫﺮة
اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ . ١٩٦٣،
ﻋﻟـ ـ ــﻲ ﺻـ ـ ــﺎﻓﻲ ﺣﺳـ ـ ــﻴﻦ  :ﻘﻀـ ـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ـ ـ ـﻄﻴﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﻣﺎﺿـ ـ ــﻲ واﻠﺤﺎﺿ ـ ـ ــﺮ
واﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ ،اﻠﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ .(١٩٦٦) ،
ﻋﻟﻲ ﻜﺎﺸﻒ اﻠﻐﻄﺎ  :ﺗﻗﺳﻴﻢ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻓﻲ ٔاﻻﻤﻢ اﻠﻣﺘﺤﺪة  ،دار اﻠﺷـﺌﻮن
اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ  ،ﺑﻐﺪاد .(١٩٨٤) ،
ﻋﻟﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ  :اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻤﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﺤﻛﻢ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻲ
ﺣﺘـﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻻﻧﺘــﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ  ، ١٩٤٨- ١٩١٨ط ، ١ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﻛـﺘــﺐ
ٔاﻻردﻧﻲ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٩ ،
ﻋﻟــﻲ ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﻟــﻲ  :إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﺷــﺮق ٔاﻻوﺴــﻂ  ،دار اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د  .ت( .
ﻋﻟــﻲ ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﻟــﻲ  :إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﺷــﺮق ٔاﻻوﺴــﻂ  ،دار اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ) ،د  .ت( .
ﻋﻟﻲ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺒﺔ ٔاﻻﻤـﻢ ٔ -
واﻻﻤـﻢ اﻠﻣﺘﺤـﺪة  ،اﻠـﺪار
اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ ) ،د.ت( .
ﻋﻟـﻲ ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﻟـﻲ  :ﻤـﻮﺠﺰ اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠـﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴـﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ
واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦١ ،
ﻋﻣــﺎد ٔاﺣﻣــﺪ اﻠﺟــﻮﻫﺮي ٔ :اﻻوﺿــﺎع ٔاﻻﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ
اﻠﺤــﺪﻳﺚ  ،ﺴﻟﺳ ــﻟﺔ دراﺴ ــﺎت ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ) ، (٢وزارة اﻠﺘﻌﻟ ــﻴﻢ اﻠﻌ ــﺎﻠﻲ
واﻠﺒﺤـ ــﺚ اﻠﻌﻟﻣـ ــﻲ  ،ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ ﺑﻐـ ــﺪاد  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻐﺪاد. ١٩٨٣ ،
ﻋﻣـ ــﺎد ﺠـ ــﺎد ٔ :اﻧﺘﻔﺎﺿـ ــﺔ ٔاﻻﻘﺼـ ــﻲ  :ﻃﻣـ ــﻮح اﻠﻔﻛـ ــﺮة ٔوازﻤـ ــﺔ اﻹدارة  ,ﻤﺮﻜـ ــﺰ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٢ ،
ﻋﻣﺎد ﺠﺎد  :ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ٔاﻻرض واﻠﺷـﻌﺐ ﻤـﻦ اﻠﻨﻛﺒـﺔ إﻠـﻲ ٔاوﺴـﻟﻮ  ،ط، ٢
ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٥ ،
ﻋﻣـﺎد ﺠــﺎد ٓواﺧــﺮون ٔ :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ، ١٩٩٩ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﺪراﺴــﺎت
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٩ ،
ﻋﻣـ ــﺎد ﻳﻮﺴـ ــﻒ ٔواﺧـ ــﺮون  :ﻤﺳـ ــﺘﻗﺒﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﺔ اﻠﺪوﻠﻴـ ــﺔ ﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻠﺷـ ــﺮق
ٔاﻻوﺴﻂ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜﺰ دراﺴﺎت اﻠﺷﺮق ٔاﻻوﺴﻂ . ١٩٩٦ ،
ﻋﻣـﺮ اﺑــﻮ اﻠﻨﺼــﺮ ٓواﺧــﺮون  :ﺠﻬــﺎد ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓﺼــﻮل ﺗﺒﻌــﺚ ﻓــﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻃ ٔﺮا ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﺗﻄـﻮر وﺗﺤـﻮل ﻤﻨـﺬ اﻠﻨﻀـﺎل
اﻠﻌﺮﺑﻲ ٔاﻻول ﺣﺘﻰ اﻠﺜﻮرة اﻠﺤﺎﺿﺮة  ،ﻳﺎﻓﺎ . ١٩٣٦ ،
ﻋﻣﺮ اﻠﺼﺎﻠﺢ اﻠﺒﺮﻏﻮﺛﻲ  ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﻗﺪس . ١٩٢٣ ،
ﻋﻣـ ــﺮ رﺸـ ــﺪي  :اﻠﺼ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ورﺑﻴﺒﺘﻬ ـ ـﺎ إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ط ، ٢دار اﻠﻨﻬﻀ ـ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٥ ،
ٔ
ﻋﻣﺮ ﺸﺪﻳﺪ اﻠﻣﺟﺪﻻوي  :اﻠﻣﻴﺎﻩ واﻻﻤـﻦ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻲ  ،ردﻤـﻚ  ،ﻋﻣـﺎن ،
. ١٩٩٩
ٔ
ﻋﻣ ــﺮ ﺻ ــﺎﻠﺢ  :اﻻردن وﻤﺷ ــﺎرﻳﻊ ﺗﺳ ــﻮﻳﺔ اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــﺪ
اﻠﻣﻟ ـ ــﻚ ﻋﺒ ـ ــﺪ ﷲ ﺑ ـ ــﻦ اﻠﺤﺳ ـ ــﻴﻦ ) ، (١٩٤٨- ١٩٣٦ﻤﻄﺒﻮﻋـ ـ ــﺎت وزارة
اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ٔاﻻردﻧﻴﺔ ٔ ،اﻻردن . ٢٠٠٠ ،
ﻋﻣـ ــﺮ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳـ ــﺰ  :دراﺴـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻌـ ــﺮب اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻـ ــﺮ
اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دار اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٥٩٠

ﻋﻣ ــﺮ ﻤﺤ ــﻲ اﻠ ــﺪﻳﻦ ٓواﺧ ــﺮون ٔ :اﻻﻘﺘﺼ ــﺎد ٔاﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٧٣ ،
ﻋﻣ ــﺮ ﻤﺼـ ــﺎﻠﺤﺔ  :اﻠﺳـ ــﻼم اﻠﻣﻮﻋـ ــﻮد – اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻤـ ــﻦ اﻠﻨـ ـﺰاع إﻠـ ــﻲ
اﻠﺘﺳﻮﻳﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ودﻳﻊ اﺻﻄﻔﺎن وﻤﺎري ﻃـﻮق  ،ط ، ٢دار اﻠﺳـﺎﻘﻲ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٤ ،
ٔ
ﻋﻣ ــﺮو ﻤﻮﺴـ ــﻲ ٔواﺧ ــﺮون  :اﻠﻣﻔﺎوﺿـ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ وﻤﺳـ ــﺘﻗﺒﻞ
اﻠﺳﻼم ﻓﻲ اﻠﺷﺮق ٔاﻻوﺴﻂ  ،ﺗﺤﺮﻳﺮ  :ﻤﺼﻄﻔﻲ ﻋﻟـﻮي ٔ ،اﻋﻣـﺎل اﻠﻣـﺆﺗﻣﺮ
اﻠﺳﻨﻮي اﻠﺳﺎدس ﻠﻟﺒﺤﻮث اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ دﻳﺳـﻣﺒﺮ  ، ١٩٩٢ﻤﺮﻜـﺰ اﻠﺒﺤـﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
ﻋﻮاﻃــﻒ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ  ،ﻤﺼــﺮ وﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﻣﺟﻟــﺲ اﻠــﻮﻃﻨﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓــﺔ
واﻠﻔﻨﻮن ٓ
واﻻداب  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٨٠ ،
ﻋﻮدة ﺑﻄﺮس ﻋﻮدة  :اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻮاﻘﻊ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻠﻔﻨﻴﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﻋﻴﺳﻲ ﻤﺤﻣﺪ  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ٔاﻻم واﺑﻨﻬﺎ اﻠﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر اﻠﺤﺳـﻴﻨﻲ  ،ط، ١
دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦
ﻋ ــﻴﺲ ﻧﺨﻟـ ــﺔ  :اﻠﻛﻴ ــﺎن اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻲ وﺿ ــﻊ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ اﻠﺤ ــﺎﻠﻲ ﺑﻣﻮﺠـ ــﺐ
اﻠﻗﺎﻧﻮن اﻠﺪوﻠﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٤٧ ،
ﻋﻴﺳﻲ اﻠﺳﻔﺮي  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـﻴﻦ ٔاﻻﻧﺘـﺪاب واﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﻳﺎﻓـﺎ ،
. ١٩٣٧
ﻋﻴﺳﻲ اﻠﺷﻌﻴﺒﻲ  :اﻠﻛﻴﺎﻧﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  :اﻠﻮﻋﻲ اﻠـﺬاﺗﻲ واﻠﻣﺆﺴﺳـﺎﺗﻲ ،
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث )م ت ف(  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٩ ،
ﻋﻴﺳ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ــﺪ  :ﺴ ــﺖ ﺴـ ــﻨﻮات ﻤ ــﻦ اﻠﺟﺳ ــﻮر اﻠﻣﻔﺘﻮﺣ ــﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث )م ت ف(  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣١ ،
ﻋﻴﺳ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺤﻣﻴ ــﺪ  :ﺴ ــﺖ ﺴـ ــﻨﻮات ﻤ ــﻦ اﻠﺟﺳ ــﻮر اﻠﻣﻔﺘﻮﺣ ــﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث )م ت ف(  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣١ ،
ﻏ ــﺎزي إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ رﺑﺎﺑﻌ ــﺔ ٔ :اﻻﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ
اﻠﻣﻨﺎر ٔ ،اﻻردن  ١٩٩٨ ،ز
ﻏـﺎزي اﻠﺳــﻌﺪي  :ﻤـﻦ ﻤﻟﻔــﺎت اﻹرﻫـﺎب اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓـﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ " ﻤﺟــﺎزر
وﻤﻣﺎرﺴﺎت ) ، (١٩٨٣- ١٩٣٦ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ. ١٩٨٥ ،
ﻏﺎزي ﺧﻮرﺸﻴﺪ  :دﻠﻴـﻞ ﺣﺮﻜـﺔ اﻠﻣﻗﺎوﻤـﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـﺰ ٔاﻻﺑﺤـﺎث )م
ت ف (  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧١ ،
ٔ
ﻏﺎزي رﺑﺎﺑﻌﺔ ٔ :اﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻠﻟﻔﺘﺮة ﻤـﻦ )، (١٩٦٧- ١٩٤٨
ط ، ١ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﻨﺎر ،اﻠﺰرﻘﺎء . ١٩٨٣ ،
ﻏ ــﺎزي رﺑﺎﺑﻌـ ــﺔ  :اﻠﻬﺎﺸـ ــﻣﻴﻮن واﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،إﺻـ ــﺪارات وزارة
اﻠﺷﺒﺎب ٔاﻻردﻧﻴﺔ ٔ ،اﻻردن . ١٩٨٨ ،
ﻏﺳـ ـ ــﺎن ﻜﻨﻔ ـ ـ ــﺎﻧﻲ  :ﺛ ـ ـ ــﻮرة  ١٩٣٩- ١٩٣٦ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻓﻟﺳ ـ ـ ــﻄﻴﻦ – ﺧﻟﻔﻴ ـ ـ ــﺎت
وﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ وﺗﺤﻟﻴ ــﻞ  ،اﻠﺟﺒﻬ ــﺔ اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ ﻠﺘﺤﺮﻳ ــﺮ ﻓﻟﺳـ ـﻄﻴﻦ  ،ﺑﻴ ــﺮوت،
. ١٩٧٤
ﻓـ ــﺆاد إﺑـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒـ ــﺎس  :اﻠﻌ ـ ــﺎدات واﻠﺘﻗﺎﻠﻴـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣ ـ ــﻮروث اﻠﺷ ـ ــﻌﺒﻲ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،ط ، ٥ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ . ١٩٨٩ ،
ﻓـ ــﺆاد اﻠﻣﺮﺴ ـ ــﻲ  ،اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺎت اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ اﻠﺳ ـ ــﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ، (١٩٥٦ - ٤٣)،
ﺑﺤــﺚ ﻠﺪرﺠــﺔ اﻠــﺪﻜـﺘﻮراة ﻓــﻲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺤــﺪﻳﺚ  ،ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻋــﻴﻦ ﺸــﻣﺲ،
دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٦ ،
ﻓــﺆاد اﻠﻣﺮﺴــﻲ  ،ﻤــﺆﺗﻣﺮ ﺑــﺎﻜﻮ ﻠﻟﺷــﻌﻮب اﻠﺷــﺮﻘﻴﺔ  ،دراﺴـﺔ ﻤﻨﺷــﻮرة ﻤــﻦ
ﺑﺤ ــﻮث ﻓ ــﻲ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ﺑﻣﻨﺎﺴ ــﺒﺔ اﻧﻗﻀ ــﺎء ٢٠ﻋﺎﻤ ـ ًـﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﺴـ ــﻣﻨﺎر
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﻟﻴﺎ ﻠﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺸﻣﺲ .
ﻓ ـ ــﺆاد ﺠ ـ ــﺎﺑﺮ ٔ :اﻻﺴ ـ ــﻟﺤﺔ اﻠﻨﻮوﻳـ ـ ــﺔ وإﺴ ـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ إﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺆﺴﺳـ ـ ــﺔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧١ ،
ﻓــﺆاد ﺣﺳــﻴﻦ ﻋﻟــﻰ  :اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ واﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ اﻠﻣﺳــﻴﺤﻴﺔ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة. ١٩٦٨ ،

- ٥٩٣

ﻓﺆاد ﺣﻣﺪي ﺑﺳﻴﻮ ٔ :اﻻﻘﺘﺼﺎد ٔاﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ ﺑﻴﻦ دواﻓـﻊ اﻠﺤـﺮب واﻠﺳـﻼم ،
دار اﻠﺟﻟﻴﻞ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٤ ،
ﻓـ ــﺆاد ﺣﻣ ـ ــﺪي ﺑﺳ ـ ــﻴﻮ  :اﻠﻣﻗﺎﻃﻌ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ٔاﻻﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  :اﻠﻣﻮﺴ ـ ــﻮﻋﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﺟﺰء اﻠﺨﺎﻤﺲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﻓـ ــﺆاد ﺧﻟﻴـ ــﻞ ﻤﻔـ ــﺮج  :اﻠﻣـ ــﺆﺗﻣﺮ اﻠﻗـ ــﻮﻤﻲ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺑﻟـ ــﻮدان ، ١٩٣٧
اﻠﻣﻛـﺘﺐ اﻠﻗﻮﻤﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،دﻤﺷﻖ . ١٩٣٨ ،
ﻓ ــﺆاد ﻤﺮﺴ ــﻲ ٔ :اﻻﻘﺘﺼ ــﺎد اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ ﻻ ﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ،ط ، ٢دار اﻠﻣﺳ ــﺘﻗﺒﻞ
اﻠﻌﺮﺑﻲ . (١٩٨٣) ،
ﻓــﺆاد ﻤﻄــﺮ  :ﺣﻛــﻴﻢ اﻠﺜــﻮر  :ﻘﺼــﺔ ﺣﻴــﺎة اﻠــﺪﻜـﺘﻮر ﺠــﻮرج ﺣــﺒﺶ  ،ط، ١
ﻤﻨﺷﻮرات ﻫﺎي ﻻﻳﺖ  ،ﻠﻨﺪن .١٩٨٣ ،
ﻓـ ــﺆاد ﻤﻄ ــﺮ  ،ﺑﺼـ ـﺮاﺣﺔ ﻋ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻨﺎﺻـ ــﺮ ﺣـ ــﻮار ﻤـ ــﻊ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺣﺳـ ــﻨﻴﻦ
ﻫﻴﻛﻞ ،دار اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ  ،ط ، ٢ﺑﻴﺮوت  ،ﻓﺒﺮاﻳﺮ . ١٩٧٥ ،
ﻓﺆاد ﻧﺼﺤﻲ  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﻌﺮﻜﺔ  ،ﻃﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ١٩٥٨ ،
ﻓﺎﺿـﻞ اﻠﺮﺑﻴﻌــﻲ  :ﻜـﺒﺶ اﻠﻣﺤﺮﻘــﺔ  :ﻧﻣـﻮذج ﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻗـﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺮب ،
ط ، ١رﻳﺎض اﻠﺮﻳﺲ ﻠﻟﻛـﺘﺐ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٩ ،
ﻓﺎﻃﻣــﺔ ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻣﻴــﺪ ﻓﺮﺣــﺎت  :ﺗﻄــﻮر اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻣﺟﻟ ــﺲ
ٔاﻻﻋﻟﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ . (١٩٨١) ،
ﻓـ ــﺎﻳﺰ اﻠﺼـ ــﺎﻳﻎ  ،ﻤﺷـ ــﺮوع ﻫﺎﻤﺮﺸـ ــﻮﻠﺪ وﻘﻀـ ــﻴﺔ اﻠﻼﺠﺌـ ــﻴﻦ  ،دار اﻠﻔﺟ ـ ــﺮ
اﻠﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٥٩ ،
ﻓﺎﻳﺰ ﺻﺎﻳﻎ  :اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ :ﻋﺒـﺪ اﻠﻮﻫـﺎب
اﻠﻛﻴﺎﻠﻲ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٥ ،
ﻓﺘﺤـﻲ ٔاﻻﺑﻴــﺎري  :ﻓــﻦ اﻠﺪﻋﺎﻳــﺔ واﻠﻣﺨﻄــﻂ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٨ ،
ٔ
ﻓﺘﺤـﻲ ﻓـﻮزي  ،اﻠﻣـﺰاﻋﻢ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﺴﻟﺳـﻟﺔ إﻘـﺮا )، (٢٧٤
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،ﻤﺼﺮ .
ﻓﺨـ ــﺮي اﻠـ ــﺪﻳﻦ اﻠﻌﺒﻴـ ــﺪي وﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺣﺎﻤـ ــﺪ اﻠﻐـ ــﺎﺋﻲ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ وﺿ ـ ــﻌﻬﺎ
اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ وﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ  ،ﺑﻐﺪاد . ١٩٤٨ ،
ﻓﺨــﺮي اﻠﻨﺷﺎﺸــﻴﺒﻲ  ،ﺻــﻮت ﻤــﻦ ﻘﺒــﻮر ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،اﻠﻗــﺪس ،
. ١٩٣٨
ٔ
ﻓﺮاﻧـ ـ ــﺰ ﻓـ ـ ــﺎﻧﻮن  :ﻤﻌـ ـ ــﺬﺑﻮ اﻻرض  ،ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﺴـ ـ ــﺎﻤﻲ اﻠ ـ ــﺪروﺑﻲ وﺠﻣـ ـ ــﺎل
ٔاﻻﺗﺎﺴﻲ،ط ، ٢دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٦ ،
ﻓﺮاﻧــﻚ ﺠﺮﻓــﺎزى  :اﻠﻗﻀــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺻــﺎﻠﺢ اﺴـﺮاﺋﻴﻞ ﻤــﻊ ﻤﻗﺪﻤــﺔ ﻻ ﺑــﺎ اﻳﺒــﺎن ،
وزﻳﺮ اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ )ب.د.س( .
ﻓﺮاﻧﻚ ﻤﺎﻧﻮﻳﻞ  :ﺑﻴﻦ اﻤﺮﻳﻛﺎ وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﺗﻌﺮﻳـﺐ :ﻳﻮﺴـﻒ ﺣﻨـﺎ  ،ﻋﻣـﺎن
. ١٩٦٧ ،
ﻓﺮﻳ ــﺪ ﺧ ــﻮري  ،اﻠﻣﺷـ ــﻛﻟﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﻗﺳ ــﻣﻴﻦ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ ،
إﺻــﺪار ﻤﺮﻜ ــﺰ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤ ــﺎت  ،اﻠﻣﺨ ــﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧١
ﻓﻛـﺘ ـ ـ ــﻮر ﺴ ـ ـ ــﺤﺎب  :اﻠﺤﻴ ـ ـ ــﺎة اﻠﺷ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ  ،اﻠﻣﻮﺴـ ـ ـ ــﻮﻋﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺮاﺑﻊ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ .١٩٩٠ ،
ﻓ ــﻼح ﺧﺎﻠ ــﺪ ﻋﻟـ ــﻲ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ٔ
واﻻﻧﺘ ــﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄـ ــﺎﻧﻲ ، ١٩٤٨- ١٩٣٩
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٠ ،
ﻓ ــﻮاز ﺠ ــﺮﺠﺲ  :اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴ ــﺔ ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻠﻌ ــﺮب ﻜﻴ ــﻒ ﺗﺼ ــﻨﻊ وﻤ ــﻦ
ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٨ ،
ﻓـ ــﻮاز ﺣﺎﻤـ ــﺪ اﻠﺷـ ــﺮﻘﺎوي  :اﻠﻣـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ واﻠﻣﺳـ ــﺘﻗﺒﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ
)ﺑﺤـﺚ ﻤﻗـﺪم إﻠـﻲ اﻠﻣـﺆﺗﻣﺮ اﻠﺳــﻨﻮي اﻠﺤـﺎدي ﻋﺷـﺮ ﻠﻟﻌﻟـﻮم اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ( ،
ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ اﻠﺒﺤـ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴ ـ ـ ــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ ﻜﻟﻴ ـ ـ ــﺔ ٔاﻻﻘﺘﺼـ ـ ــﺎد واﻠﻌﻟـ ـ ــﻮم
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٧ ،
ﻓﻴـﺐ ﺠﻴﻟﻟــﻮن ٔ :اﻧــﺎ ﺻــﻬﻴﻮﻧﻲ ٔواﻃﺎﻠــﺐ ﺑﺪوﻠــﺔ ﻠﻟﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ :
ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﺣﻣﺎد  ،دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
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ﻓﻴﺼﻞ ﺣﻮراﻧﻲ  :اﻠﻔﻛﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻲ  – ١٩٧٤- ١٩٦٤دراﺴـﺔ
ﻠﻟﻣﻮاﺛﻴ ـ ــﻖ اﻠﺮﺋﻴﺳ ـ ــﻴﺔ ﻠﻣﻨﻈﻣ ـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳ ـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٠ ،
ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﺣـ ــﻮراﻧﻲ  :ﺠـ ــﺬور اﻠـ ــﺮﻓﺾ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻲ  ، ١٩٤٨- ١٩١٨ط،١
ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ  ،ﻘﺒﺮص . ١٩٩٠ ،
ٔ
ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﺣـ ــﻮراﻧﻲ  :ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻠﻨﺎﺻـ ــﺮ وﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻘ ـ ـﺮاءة ﻻﻓﻛ ـ ــﺎرﻩ
وﻤﻣﺎرﺴﺎﺗﻪ )دﻓﺎﺗﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ، (١ﺸﺮق ﺑﺮس  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٧ ،
ﻓﻴﻟﻴـ ــﺐ ﺣﺘـ ــﻲ  :ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺴـ ــﻮرﻳﺎ وﻠﺒﻨـ ــﺎن وﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻜﻣـ ــﺎل
اﻠﺒـ ــﺎزﺠﻲ  ،ﻤﺮاﺠﻌـ ــﺔ  :ﺠﺒﺮاﺋﻴـ ــﻞ ﺠﺒـ ــﻮر  ،ج ، ٢ط ، ٢دار اﻠﺜﻗﺎﻓ ـ ــﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٢ ،
ﻘﺎﻋﺪة ﻠﻺﺴﺘﻌﻣﺎر وﻠﻴﺳﺖ ٔاﻤﺔ  ،دار اﻠﻔﻛﺮ . ١٩٥٨ ،
ﻘﺳــﻄﻨﻄﻴﻦ زرﻳــﻖ ٔ :اﻻﻋﻣــﺎل اﻠﻛﺎﻤﻟــﺔ  ،اﻠﻣﺟﻟــﺪ ٔاﻻول  ،ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت
اﻠﻮﺣﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٥ ،
ٔ
ﻘﺳ ــﻄﻨﻄﻴﻦ زرﻳ ــﻖ  :اﻠﻌﺮوﺑ ــﺔ وﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  :ﺣ ــﻮار ﺸ ــﺎﻤﻞ اﺠ ــﺮﻩ ﻤﺤﻣـ ــﻮد
ﺴﻮﻳﺪ  ،ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٢ ،
ﻜﺎﻤـ ــﻞ ٔاﺑ ـ ــﻮ ﺠـ ــﺎﺑﺮ  :اﻠﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة وإﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﻌﻬـ ــﺪ اﻠﺒﺤ ـ ــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ . ١٩٧١ ،
ﻜﺎﻤــﻞ ٔاﺑ ــﻮ ﺠــﺎﺑﺮ  :ﻧﻈ ــﺎم دوﻠــﺔ إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٣ ،
ﻜﺎﻤﻞ اﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﺷﺮﻳﻒ  ،اﻻﺧﻮان اﻠﻣﺳـﻟﻣﻮن ﻓـﻲ ﺣـﺮب ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ .
ﻜﺎﻤﻞ ﺧﻟﻪ  :ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ٔ
واﻻﻧﺘـﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄـﺎﻧﻲ ) ، (١٩٣٩- ١٩٢٢ط، ٢
اﻠﻣﻨﺷﺎة اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ٔ
ٔ
واﻻﻋﻼن  ،ﻃﺮاﺑﻟﺲ اﻠﻐﺮب . ١٩٨٢ ،
ٔ
ﻜﺎﻤﻴﻟﻴــﺎ ﺑــﺪر  :ﻧﻈــﺮة ﻋﻟــﻲ اﻻﺣ ـﺰاب واﻠﺤﺮﻜــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ،
ط ، ٣ﺠﻣﻌﻴﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٥ ،
ﻜﺮﻳﺳـﺘﻮﻓﺮ ﺴـﺎﻳﻛﺲ  ،ﻤﻔــﺎرق اﻠﻄﺮﻳـﻖ إﻠـﻰ اﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  ،ﺧﻴــﺮي
ﺣﻣﺎد  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت  ١٩٦٦ ،م .
ﻜﻣــﺎل اﻠــﺪﻳﻦ رﻓﻌــﺖ  ،اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر واﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ وزارة
اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ .
ٔ
ٔ
ﻜﻣﻴﻞ ﻤﻨﺼﻮر  :اﻠﻮﻻﻳﺎت اﻠﻣﺘﺤﺪة اﻻﻤﺮﻳﻛﻴـﺔ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻌـﺮوة اﻻوﺛـﻖ ،
ط ،١ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٦ ،
ﻜﻣﻴـ ـ ــﻞ ﻤﻨﺼـ ـ ــﻮر ٔ :اوري اﻓﻴﻨـ ـ ــﺮي  ،اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻣﺳـ ـ ــﺘﺤﺪﺛﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻜﻣﻴـ ـ ــﻞ ﻤﻨﺼـ ـ ــﻮر ٔ :اوري اﻓﻴﻨـ ـ ــﺮي  ،اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻣﺳـ ـ ــﺘﺤﺪﺛﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ
ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ٔ
ﻜــﻮﻠﻴﻦ ﻠﻴﺟــﻴﻢ  :اﻠﻣﻐــﺎدرون ﻳﺒﻗــﻮن اﻠﺟﻨــﻮد اﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﻴﻦ ﻤﺷــﻐﻮﻠﻴﻦ ،
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻜــﻮﻫﻴﻦ اﻫ ــﺮون  :اﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،ط ،٣ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ، ١٩٦٩ ،ﻏﻴﺮ ﻤﻨﺷﻮر .
ﻻ ﻜـﻮرو اﻠﺘــﺮ  ،اﻻﺗﺤـﺎد اﻠﺳــﻮﻓﻴﺘﻲ واﻠﺷـﺮق اﻻوﺴــﻂ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﻠﺟﻨــﺔ ﻤــﻦ
اﻻﺴــﺎﺗﺬة اﻠﺟ ــﺎﻤﻌﻴﻴﻦ  ،ﺑﻴ ــﺮوت اﻠﻣﻛـﺘــﺐ اﻠﺘﺟ ــﺎري ﻠﻟﻄﺒﺎﻋ ــﺔ واﻠﺘﻮزﻳ ــﻊ
واﻠﻨﺷﺮ .
ر
ـﺮق
ﻠﺘﺷﻮﻓﺳــﻛﻲ ﺠــﻮ ج اﻠﺷـ اﻻوﺴــﻂ ﻓــﻲ اﻠﺷ ــﺌﻮن اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣــﺔ،
ﺠﻌﻔﺮ  ،ﺑﻐﺪاد دار اﻠﻛﺷﺎف  ،ﺑﺪون إﺻﺪار .
ٔ
ﻠﻄﻔـﻲ اﻠﺨــﻮﻠﻲ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ واﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜــﺰ اﻻﻫـﺮام
ﻠﻟﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٨٨ ،
ﻠﻄﻔـ ــﻲ اﻠﺨـ ــﻮﻠﻲ ٓ ،واﺧـ ــﺮون  :اﻠﻣﻌﺮﻜـ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب وإﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،دار
اﻠﻛﺎﺗﺐ اﻠﻌﺮﺑﻲ ) ،د.ت( .
ﻠﻣﻴــﺎء ﺠﻣﻴ ــﻞ ﻤﺟ ــﺎﻋﺺ  :اﻠﻣﺎﺑ ــﺎم ﺣــﺰب اﻠﻌﻣ ــﻞ اﻠﻣﻮﺣ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ
دراﺴﺎت ﻓﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  -ﻠﺒﻨـﺎن ،
. ١٩٦٨

- ٦٤١

ﻠ ــﻮرى رزق  ،ﻓﺮﻘ ــﺔ اﺗﺤ ــﺎد ﺗﺤﻗﻴﻗـ ــﺎت وﻤﻗ ــﺎﻻت ﺣ ــﻮل ﻤﺷ ــﺎﻜﻞ اﻠﺷـ ــﻌﺐ
اﻠﻴﻬﻮدي  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ )ﻏﻴﺮ ﻤﻨﺷﻮرة( .
ﻠﻮﻜﺎز ﻫﻴﺮزوﻳﺰ  :اﻠﻣﺎﻧﻴﺎ اﻠﻬﺘﻟﺮﻳﺔ واﻠﻣﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ٔ :اﺣﻣﺪ ﻋﺒـﺪ
اﻠﺮﺣﻴﻢ ﻤﺼﻄﻔﻲ  ،دار اﻠﻣﻌﺎرف ﺑﻣﺼﺮ . ١٩٦٨ ،
ﻠﻴـ ــﺪل ﻫـ ــﺎرت  ،اﻻﺴـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ اﻠﻬﻴ ـ ــﺜﻢ
اﻻﻳﻮﺑﻲ ،دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،دار اﻠﻨﺷﺮ ﺑﻴﺮوت  ،ﻠﺒﻨﺎن . ١٩٦٧ ،
ﻠﻴﻟــﻰ ﺴــﻟﻢ اﻠﻗﺎﺿــﻲ  ،اﻠﻣﻨﻈﻣــﺔ اﻻﺸــﺘﺮاﻜﻴﺔ اﻻﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ )ﻤﺎﺗﺳــﺒﻦ ( ،
ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻻﺑﺤـ ــﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳ ـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴـ ــﺮوت  ،ﻳﻮﻠﻴ ـ ــﻮ ،
. ١٩٧١
ﻠﻴﻨﻴـﻴﻦ  ،ﻤﺳــﺎﺋﻞ اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ واﻻﻫﻣﻴــﺔ اﻠﺒﺮواﻠﻴﺘﺎرﻳــﺔ  ،ﻤﻮﺴــﻛﻮ
دار اﻠﺘﻗﺪم . ١٩٦٩ ،
ﻠﻴﻮﻧ ـ ــﺎرد ﻓـ ـ ــﻴﻦ  :اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ اﻠﺒﺤـ ـ ــﻮث
واﻠﻣﻌﻟﻮﻤـ ـ ــﺎت اﻠﻣﺨـ ـ ــﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ ،ج ، ١اﻠﻗـ ـ ــﺎﻫﺮة  ١٩٧١ ،ﺗﻮزﻳـ ـ ــﻊ
ﺧﺎص.
ﻠﻴﻮﻧﻴـﻞ دادﻳـﺎﻧﻲ  :اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻟـﻲ ﻠﺳـﺎن ﻘﺎدﺗﻬـﺎ  ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓـﺔ اﻠﺟﺪﻳــﺪة
 ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٨ ،
ﻤﺆﺴﺳــﺔ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ وﻘﻀ ــﻴﺘﻬﺎ  ،ط،١
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٣ ،
ﻤﺆﺴﺳــﺔ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ وﻘﻀ ــﻴﺘﻬﺎ  ،ط،١
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٣ ،
ﻤﺆﺴﺳ ـ ــﺔ اﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﻀـ ـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺨﻄـ ـ ــﺮ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ .
ﻤـ ــﺎﺋﻴﺮ :ﺣﻴ ـ ــﺎﺗﻲ  ،ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴ ـ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷ ـ ــﺮ واﻠﺪراﺴ ـ ــﺎت  ،ﻋﻣ ـ ــﺎن ،
. ١٩٨٩
ﻤـ ــﺎﺋﻴﺮ ﻜﻬﺎﻧـ ــﺎ  :ﺸـ ــﻮﻜﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋﻴـ ــﻮﻧﻬﻢ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻏـ ــﺎزي اﻠﺳـ ــﻌﺪي  ،دار
اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن ١٩٨٥ ،م .
ﻤـ ــﺎزن اﻠﺒﻨـ ــﺪك  :اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻤﺟﺘﻣـ ــﻊ ﻋﺳـ ــﻛﺮي  ،ﻤﻄـ ــﺎﺑﻊ دار اﻠﻛـﻔـ ــﺎح ،
ﺑﻴﺮوت  -ﻠﺒﻨﺎن . ١٩٧١ ،
ﻤ ــﺎزن اﻠﺒﻨ ــﺪك  :اﻃﻟـ ــﺲ اﻠﺼـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻲ ﺣﺘـ ــﻰ ﺑﺪاﻳ ــﺔ ﻋـ ــﺎم
 ، ١٩٧٨دار اﻠﻗﺪس  ،ﻠﺒﻨﺎن  -ﺑﻴﺮوت .١٩٧٩ ،
ﻤـ ــﺎﻫﺮ ﺸ ـ ــﺮﻳﻒ  :اﻠﺒﺤ ـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ ﻜﻴـ ــﺎن  :دراﺴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻔﻛ ـ ــﺮ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻲ
اﻠﻔﻟﺳـ ـ ـ ــﻄﻴﻨﻲ  ، ١٩٩٣- ١٩٠٨ط ، ١ﻤﺮﻜ ـ ـ ـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ـ ـ ــﺎث واﻠﺪراﺴ ـ ـ ـ ــﺎت
ٔاﻻﺸـﺘﺮاﻜﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑـﻲ  F.K.Aاﻠﻣﺤــﺪودة ﻠﻟﻨﺷــﺮ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴــﻴﺎ ،
. ١٩٩٥
ﻤ ــﺎﻫﺮ ﺸ ــﺮﻳﻒ  :ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ٔاﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدي ٔ
واﻻﺠﺘﻣـ ــﺎﻋﻲ  ،دار اﺑـ ــﻦ
ﺧﻟﺪون  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٥ ،
ﻤﺎﻳﻛــﻞ س  .ﻫﺪﺴــﻮن  :ﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻠــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ )ﻓــﻲ(
إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ٔاﺑـ ــﻮ اﻠﻐـ ــﺪ  ،ﺗﻬﻮﻳـ ــﺪ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ــﺎث )م ت ف( ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﻤﺟﺪي ﺣﻣﺎد  :اﻠﻨﻈﺎم اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ ٔاﻻﺴـﺘﻴﻄﺎﻧﻲ  ،دار اﻠﻮﺣـﺪة  ،ﺑﻴـﺮوت ،
. ١٩٨١
اﻠﻣﺟﻟ ـ ــﺲ اﻠﻗـ ـ ــﻮﻤﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ  :اﻠﻬﺟـ ـ ــﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳـ ـ ــﺔ واﻠﻣﺷـ ـ ــﺮوع
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ط ، ١اﺗﺤﺎد اﻠﻛـﺘﺎب ٔاﻻردﻧﻴﻴﻦ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩١ ،
ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ٔاﻻﺴـ ــﺎﺗﺬة  :اﻠﻣﻮﺴ ـ ــﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤ ـ ــﺎث
اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠ ــﺪاﺋﺮة اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ــﺔ  ،م  .ت  .ف  ،اﻠﻣﺟﻟ ــﺪ ٔاﻻول  ،اﻠﻗﺳ ــﻢ
اﻠﺜﺎﻧﻲ . ١٩٨٤ ،
ٔ
ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ٔاﻻﺴـ ــﺎﺗﺬة  :اﻠﻣﻮﺴ ـ ــﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻻﺑﺤ ـ ــﺎث
اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠ ــﺪاﺋﺮة اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ــﺔ  ،م  .ت  .ف  ،اﻠﻣﺟﻟ ــﺪ ٔاﻻول  ،اﻠﻗﺳ ــﻢ
اﻠﺜﺎﻧﻲ . ١٩٨٤ ،
ﻤﺤﺟـﻮب ﻋﻣـﺮ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ  :ﺗـﺮاث وﺣﺎﺿــﺮ وﻤﺳـﺘﻗﺒﻞ ﻇــﺎﻓﺮ  ،ط ،١دار
اﻠﺒﻴﺎدر ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٩ ،

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٨

ﻣﻘﺎﻻت

- ٦٦٣
- ٦٦٤
- ٦٦٥
- ٦٦٦
- ٦٦٧
- ٦٦٨
- ٦٦٩
- ٦٧٠
- ٦٧١
- ٦٧٢
- ٦٧٣
- ٦٧٤
- ٦٧٥
- ٦٧٦
- ٦٧٧
- ٦٧٨
- ٦٧٩
- ٦٨٠
- ٦٨١
- ٦٨٢

- ٦٨٤
- ٦٨٥

- ٦٨٧
- ٦٨٨
- ٦٨٩
- ٦٩٠
- ٦٩١
- ٦٩٢
- ٦٩٣
- ٦٩٤
- ٦٩٥
- ٦٩٦
- ٦٩٧
- ٦٩٨
- ٦٩٩
- ٧٠٠
- ٧٠١
- ٧٠٢
- ٧٠٣
- ٧٠٤

- ٧٠٥
- ٧٠٦
- ٧٠٧
- ٧٠٨
- ٧٠٩

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٦٨٣

ﻤﺤﺳـﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ  :اﻠﺪﻳﻣﻗﺮاﻃﻴــﺔ واﻠﺜـﻮرة واﻠﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻠﺷـﻌﺒﻲ  ،دار اﻠﻔﺟــﺮ
اﻠﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٢ ،
ﻤﺤﺳــﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ  :ﻠﻣــﺎذا ﻤﻨﻈﻣــﺔ ٔاﻻﺸــﺘﺮاﻜﻴﻴﻦ اﻠﻟﺒﻨــﺎﻧﻴﻴﻦ  ،ط ، ١دار
اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﻤﺤﺳ ــﻦ إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ  ،وﻫ ــﺎﻧﻲ اﻠﻬﻨـ ــﺪي  :إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ )ﻓﻛﺮة،ﺣﺮﻜﺔ،دوﻠـ ــﺔ(،
ط ،١دار اﻠﻔﺟﺮ اﻠﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٥٨ ،
ﻤﺤﺳــﻦ ٔاﻻﻤ ــﻴﻦ  :ﺧﻄ ــﻂ ﺠﺒ ــﻞ ﻋﺎﻤ ــﻞ  ،ج ، ١ط ، ١اﻠ ــﺪار اﻠﻌﺎﻠﻣﻴ ــﺔ
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﻴﺮوت ١٤٠٣ ،ﻫـ .١٩٨٣ /
ﻤﺤﺳـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ــﺎﻠﺢ  :اﻠﻄﺮﻳـ ـ ــﻖ إﻠـ ـ ــﻲ اﻠﻗـ ـ ـﺪس  ،ط ، ٢دار اﻠﻣﺳـ ـ ــﺘﻗﺒﻞ ،
اﻠﺨﻟﻴﻞ. ١٩٩٧ ،
ﻤﺤﺳـﻦ ﺻــﺎﻠﺢ  :اﻠﻗــﻮات اﻠﻌﺳـﻛﺮﻳﺔ واﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ) ، (١٩٣٩- ١٩١٧ط ، ١دار اﻠﻨﻔــﺎﺋﺲ ،
ﻋﻣﺎن . ١٩٩٦ ،
ٔ
ﻤﺤﻣــﺪ اﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻀ ــﺔ  :اﻠﺟﻣﺎﻋ ــﺎت اﻠﻀ ــﺎﻏﻄﺔ اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴ ــﺔ ،
دراﺴﺔ ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،اﻠﻌﺪد  ، ٤٦اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٦ ،
ﻤﺤﻣﺪ ٔاﺑﻮ ﺸﻌﺒﺎﺑﺔ  :اﻠﻄﺮﻳﻖ إﻠـﻲ اﻠﺨـﻼص واﻠﺤﺮﻳـﺔ واﻠﻣﺳـﺎواﻩ  ،ﻤﻄـﺎﺑﻊ
اﻠﺷﻌﺐ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٧٢ ،
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣ ـ ـ ــﺪ اﻠﺟﺒ ـ ـ ــﺎﻠﻲ ٓ ،واﺧ ـ ـ ــﺮون  :اﻠ ـ ـ ــﺪﻓﺎع اﻻﻘﺘﺼ ـ ـ ــﺎدي ﺿـ ـ ــﺪ اﻻﻃﻣ ـ ـ ــﺎع
ٔاﻻﺴﺘﻐﻼﻠﻴﺔ ٔاﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،اﻠﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ . (١٩٦٥) ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ اﻠﺳـ ــﻌﻴﺪ إﺑـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻓـ ــﻰ اﻠﺘﺼ ـ ــﻮر ٔاﻻﻤﺮﻳﻛـ ــﻰ  ،ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٩ ،
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ اﻠﺳـﻣﺎك اﻠﻗـﺮار اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻻزﻤـﺔ اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ  ،ط ، ١دار اﻠﻛـﺘـﺎب
اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٤ ،
ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻴﺪ ﺴﻌﻴﺪ  ،واﻤﻴﺮﻩ ﺴﻼم  :اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻠﻣﻬﺎﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺴﺮاﺋﻴﻞ
ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ اﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ واﻻﺴ ـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،اﻻﻫـ ـ ـﺮام  ،اﻠﻗـ ـ ــﺎﻫﺮة ،
.١٩٧٨
ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﺳـ ــﻴﺪ ﺴـ ــﻌﻴﺪ  ،واﻤﻴـ ــﺮﻩ ﺴـ ــﻼم  ،اﺴـ ــﺘﻴﻌﺎب اﻠﻣﻬـ ــﺎﺠﺮﻳﻦ ﻓـ ــﻲ
اﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،اﻻﻫـﺮام  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة
ﻓﺒﺮاﻳﺮ . ١٩٧٨ ،
ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﻴﺪ ﺴﻟﻴﻢ  :اﻻﺗﺤﺎد اﻠﺳﻮﻓﻴﺘﻲ واﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ  ،دراﺴـﺔ
ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ اﻠﻌﺪد ، ١٧اﻠﻗﺎﻫﺮة. ١٩٦٩ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ٔاﻤـﻴﻦ اﻠﺤﺳـﻴﻨﻲ  :اﻠﺤﻗـﺎﺋﻖ ﻋـﻦ ﻘﻀـﻴﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،ﻤﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﻟﻴﺎ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٤ ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ٔاﻤـ ــﻴﻦ اﻠﺤﺳـ ــﻴﻨﻲ  :ﺣﻗـ ــﺎﺋﻖ ﻋـ ــﻦ ﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،ط ، ٣دار
اﻠﻛﺎﺗﺐ اﻠﻌﺮﺑﻲ . (١٩٥٧) ،
ٔ
ﻤﺤﻣﺪ ٔاﻧﻴﺲ  ،اﻠﻣﺆﺗﻣﺮ ٔاﻻ ﺴﻴﻮي اﻻﻓﺮﻳﻗﻲ  ،اﻠﻌـﺪد  ، ٤٤ﻤـﻦ ﺴﻟﺳـﻟﺔة
اﺧﺘﺮﻧﺎك  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،دﻳﺳﻣﺒﺮ . ١٩٥٧ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﺪﻳﻊ ﺸــﺮﻳﻒ  :ﻤـﺪﺧﻞ ﻠﺪراﺴــﺔ ﻤﻄـﺎﻤﻊ اﻠﻴﻬـﻮ ﻓــﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﻘــﺪﻳﻣﺎ
وﺣﺪﻳﺜﺎ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٣ ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺗﻮﻓﻴـ ــﻖ ﻤﺤﻣـ ـﻮد  :اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴـ ــﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،دراﺴـ ــﺎت
ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٧ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺠﻌﻔــﺮ اﻠﺤﻴــﺎﻠﻲ  :اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم - ١٩٧٥
 ، ١٩٨٢دار اﻠﺷﺮوق ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٧ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺠﻣ ــﺎل ﺑــﺎروت  :ﺣﺮﻜ ــﺔ اﻠﻗــﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌ ــﺮب  -اﻠﻨﺷـ ٔـﺎة  ،اﻠﺘﻄ ــﻮر ،
اﻠﻣﺼــﺎﺋﺮ  ،ط ، ١اﻠﻣﺮﻜ ــﺰ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻠﻟــﺪراات ٔاﻻﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ  ،دار اﻠﻣــﺪي
ﻠﻟﺜﻗﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،دﻤﺷﻖ . ١٩٩٧ ،
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ ﺣــﺎﻓﻆ ﻏــﺎﻧﻢ  :اﻠﻣﺷـﻛﻟﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﺿـﻮء اﺣﻛــﺎم اﻠﻗــﺎﻧﻮن
اﻠـ ـ ــﺪوﻠﻲ  ،ﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ اﻠ ـ ـ ــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ  ،ﻤﻌﻬ ـ ـ ــﺪ اﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ ( ١٩٦٥ – ١٩٦٤)،ﻤﺤﺎﺿﺮات  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻤﺤﻣـﺪ ﺣــﺎﻓﻆ ﻏـﺎﻧﻢ  ،اﻠﻣﺷــﻛﻟﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﺿـﻮء ٔاﺣﻛــﺎم اﻠﻗــﺎﻧﻮن
اﻠﺪوﻠﻲ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ .

- ٦٨٦

ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺣﺳـ ــﻨﻴﻦ زﻫﻴ ــﺮ ٔ،اﻋ ــﻼم اﻠ ــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ واﻠ ــﺪﻠﻴﻞ اﻠﻌـ ــﺎم  ،دار
اﻠﻣﻌﺎرف ﺑﻣﺼﺮ .
ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺳﻨﻴﻦ ﻫﻴﻛﻞ  :ﻤﻟﻔﺎت اﻠﺳﻮﻳﺲ  :ﺣﺮب اﻠﺜﻼﺛﻴﻦ ﺴـﻨﻪ  ،ط،١
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﻫﺮام ﻠﻟﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺣﺳــﻨﻴﻦ ﻫﻴﻛــﻞ  ،اﻠﻌــﺮوش واﻠﺟﻴــﻮش  ،ط ، ٥دار اﻠﺷــﺮوق ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٩ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺧﺎﻠــﺪ ٔاﻻزﻋــﺮ  :اﻠﻣﻗﺎوﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻘﻄــﺎع ﻏــﺰة  ،ط ، ١دار اﻠﻣﺳــﺘﻗﺒﻞ
اﻠﻌﺮﺑﻲ . (١٩٨٧) ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺧﻟﻴﻔـ ــﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳـ ــﻲ )ﻤﺘـ ــﺮﺠﻢ(  :اﻠﺨﻄـ ــﺮ اﻠﻴﻬـ ــﻮدي – ﺑﺮوﺗـ ــﻮﻜﻼت
ﺣﻛﻣﺎء ﺻﻬﻴﻮن  ،ﺗﻗﺪﻳﻢ  :ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻣﻮد اﻠﻌﻗﺎد  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺧﻟﻴـ ــﻞ اﻠﻔﻗﻴـ ــﺔ  :ﺑﻴﻟﻮﻏﺮاﻓﻴـ ــﺎ اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺎت اﻠﺼـ ــﺤﻔﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ٔاﻻرض
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  :راﺑﻄﺔ اﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٧ ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺧﻟﻴـ ــﻞ اﻠﻔﻗﻴـ ــﺔ  :ﺑﻴﻟﻮﻏﺮاﻓﻴـ ــﺎ اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺎت اﻠﺼـ ــﺤﻔﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ٔاﻻرض
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  :راﺑﻄﺔ اﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٧ ،
ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺴ ـ ــﻼﻤﺔ اﻠﻨﺤ ـ ــﺎل  :ﺴﻴﺎﺴ ـ ــﺔ ٔاﻻﻧﺘـ ــﺪاب اﻠﺒﺮﻳﻄ ـ ــﺎﻧﻲ ﺣـ ـ ــﻮل ٔارض
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ط ، ٢ﻤﻄﺎﺑﻊ اﻠﻛﺮﻤﻞ اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨١ ،
ﻤﺤﻣﺪ ﺴﻼﻤﺔ ﻧﺤﺎل  :ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ارض وﺗﺎرﻳﺦ .
ﻤﺤﻣــﺪ ﺴــﻟﻴﻢ  :ﻧﺷــﺎط اﻠﻮﻜﺎﻠــﺔ اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ ﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻤﻨــﺬ إﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ وﺣﺘــﻲ
ﻘﻴـ ــﺎم دوﻠ ـ ــﺔ إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ) ، (١٩٤٨- ١٩٢٢ط ، ١اﻠﻣﺆﺴﺳ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٢ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺴــﻟﻴﻣﺎن  :إﻋــﻼم ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ــﺔ ..ﺗﺎﻜﻣﻟﻴــﺔ ٔاﻻداء..ﻓﺎﻋﻟﻴــﺔ اﻠﻨﺘ ــﺎﺋﺞ ،
ط ، ١اﻠﻨﻬﻀﺔ ﺑﺮس  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٩١ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺴ ــﻟﻴﻣﺎن  :إﻋــﻼم ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ــﺔ ..ﺗﺎﻜﻣﻟﻴــﺔ ٔاﻻداء..ﻓﺎﻋﻟﻴــﺔ اﻠﻨﺘ ــﺎﺋﺞ ،
ط ، ١اﻠﻨﻬﻀﺔ ﺑﺮس  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٩١ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﺴــﻟﻴﻣﺎن ٔ :اﻏــﺎﻧﻲ ٔاﻻﻧﺘﻔﺎﺿ ــﺔ  ،ﻤﺆﺴﺳــﺔ ﺑﻴــﺎن ﺑــﺮس  ،ﻧﻴﻗﻮﺴــﻴﺎ،
. ١٩٨٩
ﻤﺤﻣﺪ ﺸﺪﻳﺪ  :اﻠﻣﻴﺎﻩ ٔ
واﻻﻤﻦ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻦ  ،دار ﻤﺟﺪ  ،ﻋﻣﺎن ) ،د.ت(.
ﻤﺤﻣـﺪ ﺻـﺒﺮى ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦ  :ﻤﻄـﺎﻤﻊ اﻠﻴﻬــﻮد اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﻴﻼء ﻋﻟــﻰ
اﻠﻣﺳ ــﺟﺪ ٔاﻻﻘﺼـ ــﻰ واﻠﻣﻗﺪﺴ ــﺎت اﻻﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗـ ــﺪس ،
. ١٩٤٦
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺻـ ــﻔﻮت  :إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ اﻠﻌـ ــﺪو اﻠﻣﺷـ ــﺘﺮك  ،اﻠﻨﻬﻀـ ــﺔ اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ ،
). (١٩٥٢
ﻤﺤﻣــﺪ ﻃﻟﻌــﺖ اﻠﻐﻨﻴﻣــﻲ  :ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻠﻗــﺎﻧﻮن اﻠــﺪوﻠﻰ ،
دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٦٧ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻣــﻦ ﺑــﺮج  :ﻋﺰﻳــﺰ اﻠﻣﺼــﺮي واﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ،
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام . ١٩٨٠ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮؤوف  ،ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ ، ١٩١٨ ،
اﻠﻗﺳــﻢ اﻠﺜــﺎﻧﻲ  ،ﺗﺼــﺮﻳﺢ ﺑﻟﻔــﻮر واﺻــﺪاؤﻩ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ )اﻠﻣﻨﻈﻣــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
ﻠﻟﺘﺮﺑﻴ ــﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ واﻠﻌ ــﺎﻠﻮم ( ،ﻤﻌﻬ ــﺪ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ،
رﺴﺎﺋﻞ وﺑﺤﻮث  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١٩٧٤ ،م .
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮءوف ﺴــﻟﻴﻢ  :اﻠﻌــﺮب وﺗﻗﺳــﻴﻢ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻤــﻊ دراﺴــﺔ ﻋــﻦ
ﻤﺆﺗﻣﺮ ﺑﻟﻮدان  ، ١٩٣٧دار اﻠﺰﻫﺮاء ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﺮؤوف ﺴﻟﻴﻢ  :ﻤﺆﺗﻣﺮ زﻳـﻮرﻳﺦ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ اﻠﻌـﺎﻠﻣﻲ )(١٩٣٧
ودورﻩ واﻳﺰﻤﺎن ﻓﻲ ٔاﻋﻣﺎﻠﺔ  ،دار اﻠﺰﻫﺮاء ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٣ ،
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠـ ــﺮﺣﻣﻦ  :ﺗﺤـ ــﺎﻠﻒ اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ٔ
واﻻﺴـ ــﺘﻌﻣﺎر  ،اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ . (١٩٦٤) ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ ﺑــﺮج  :اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر ﻤﻗﺪﻤﺎﺗــﺔ وﻧﺘﺎﺋﺟ ــﺔ ،
ﻤﻄﺒﻌﺔ ﻤﺼﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٤ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﺑــﺮج  ،اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻻﺴــﺘﻌﻣﺎر ﻤﻗﺪﻤﺎﺗـﺔ وﻧﺘﺎﺋﺟــﺔ ،
ﻤﻄﺒﻌﺔ ﻤﺼﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٤ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٧٣٠

ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ ﻋـﺎﻤﺮ  :اﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤـﺚ ﺸـﺎﻤﻞ ﻋﻟـﻰ ﺿـﻮء
اﻠﺤﻗﺎﺋﻖ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ ﻋـﺎﻤﺮ  :اﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤـﺚ ﺸـﺎﻤﻞ ﻋﻟـﻰ ﺿـﻮء
اﻠﺤﻗﺎﺋﻖ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة ،
. ١٩٤٨
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋــﺰة دروزة  :اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻟــﻒ ﻤﺮاﺣﻟﻬــﺎ – ﺗ ــﺎرﻳﺦ
وﻤﺬﻜﺮات وﺗﻌﻟﻴﻗﺎت  ،ج ، ٢اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﺻﻴﺪا . ١٩٦٠ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋــﺰة دروزة  :اﻠﻗﻀــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻟــﻒ ﻤﺮاﺣﻟﻬــﺎ – ﺗ ــﺎرﻳﺦ
وﻤﺬﻜﺮات وﺗﻌﻟﻴﻗﺎت  ،ج ، ٢اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﺻﻴﺪا . ١٩٦٠ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋــﺰة دروزة ٔ :ﻤﺎﺴــﺎة ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،دار اﻠﻴﻗﻈــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،دﻤﺷــﻖ ،
. ١٩٥٩
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋــﺰت دروزﻩ  :اﻠﻗﻀـﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻟــﻒ ﻤﺮاﺣﻟﻬـﺎ  ،اﻠﺟــﺰء
اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ داﺋﺮة ٔاﻻﻋﻼم واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ .
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻋ ـ ــﺰة دروزﻩ  :اﻠﻮﺣـ ــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ  ،ط ، ١اﻠﻣﻛـﺘـ ــﺐ اﻠﺘﺟ ـ ــﺎري ،
ﺑﻴﺮوت .١٩٥٧ ،
ٔ
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻋـ ــﺰﻩ دروزﻩ  :ﺣـ ــﻮل اﻠﺤﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـ ــﺔ  ،اﻠﺟ ـ ــﺰء اﻻول
)اﻧﺟﻟﺘ ـﺮا واﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ(  ،اﻠﻣﻄﺒﻌ ــﺔ اﻠﻌﺼــﺮﻳﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ واﻠﻨﺷ ــﺮ ،
ﺻﻴﺪا ) ،د.ت( .
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﺰﻳـﺰ ﺸـﻛﺮى  :اﻠﺘﻛــﺘﻼت ٔ
واﻻﺣــﻼف اﻠﺪوﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻠﻮﻓــﺎق ،
دراﺴﺔ ﺑﻣﺟﻟﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،اﻠﻌﺪد ،٨ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٤ ،
ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺸﻛﺮي  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ٔاﻻﻤﻦ اﻹﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  :اﻠﻣﻮﺴﻌﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ،
اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺳﺎدس  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﻟــﻲ ﺧﻟﻮﺻــﻲ  :اﻠﺘﻨﻣﻴــﺔ ٔاﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻘﻄــﺎع ﻏــﺰة  ،ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ
) ، (١٩٦٦- ١٩٤٨اﻠﻣﻄﺎﺑﻊ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ اﻠﻣﺘﺤﺪة  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٧ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﻟـﻲ ﻋﻟــﻮب  :ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ وﺠﺎرﺗﻬـﺎ  ،اﺴــﺒﺎب وﻧﺘـﺎﺋﺞ  ،ط ، ١ﻠﺟﻨــﺔ
اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٥٤ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﻟ ــﻲ ﻋﻟﻮﺑــﺔ  :ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ واﻠﻀ ــﻣﻴﺮ ٔاﻻﻧﺳــﺎﻧﻲ  ،ﻜـﺘ ــﺎب اﻠﻬ ــﻼل ،
). (١٩٦٤
ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﻣ ــﺎرﻩ  :اﻠﻌﺮوﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ  ،دراﺴ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻠﻗﻮﻤﻴ ــﺔ
ٔ
واﻻﻤﺔ  ،وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ  ،دار اﻠﻛﺎﺗﺐ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٧ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻓـﺎﺋﺰ اﻠﻗﺼــﺮي  :ﺣـﺮب ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ، ١٩٤٨اﻠﺼـﺮاع اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ ﺑــﻴﻦ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﻠﻌﺮب  ،ج ، ١ط ، ١دار اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ . (١٩٦١) ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻓـ ــﺎﻳﺰ اﻠﻗﺼـ ــﺮى  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ٔﻤﺎﺴ ــﺎة اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ  ،اﻠﻣﻄﺒﻌـ ــﺔ
اﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ  ،دﻤﺷﻖ
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻣـ ــﻨﻌﻢ  :ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤـ ــﺮب ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب وإﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ
 ، ١٩٧٣- ١٩٤٨دار ٔاﻤﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٤ ،
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻣـ ــﻨﻌﻢ  :ﻧﺤ ــﻦ وإﺴـ ـﺮاﺋﻞ ﻓـ ــﻲ ﻤﻌﺮﻜـ ــﺔ اﻠﻣﺼـ ــﻴﺮ ،
.١٩٦٨
ـﺰو
ﻤﺤﻣــﺪ ﻓﻴﺼ ــﻞ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣ ــﻨﻌﻢ  ،ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﻐ ـ اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ
اﻠﻗﺎﻫﺮة اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ  ،دار اﻠﻬﻨﺎ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣـ ــﻨﻌﻢ ٔواﺧ ــﺮون  :اﻠﺘﻮﺴـ ــﻊ ٔاﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ – ﻋـ ــﺮض
وﺗﺤﻟﻴ ــﻞ ﻤﺷــﺮوﻋﺎت اﻠﺳــﻼم اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻓﻴﺼـ ــﻞ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣـ ــﻨﻌﻢ واﺧ ــﺮون  :اﻠﺘﻮﺴـ ــﻊ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ – ﻋـ ــﺮض
وﺗﺤﻟﻴــﻞ ﻤﺷــﺮوﻋﺎت اﻠﺳــﻼم اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜــﺰ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ
واﻻﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻﻫﺮام  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻤﺤﻣﺪ ﻜﻣﺎل ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ  ،اﻠﺷﺮق ٔاﻻوﺴﻂ ﻓـﻲ اﻠﻣﻴـﺰان اﻻﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ،
دار اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،اﺑﺮﻳﻞ . ١٩٥٩ ،
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻜﻣ ــﺎل ﻳﺤ ــﻲ ﺣﺎﻤـ ــﺪ ٔ :اﻻﺗﺤ ــﺎد اﻠﺳ ــﻮﻓﻴﺘﻲ واﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ
 ، ١٩٦٧- ١٩٤٨دار اﻠﻄﺒﺎﻋﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٦ ،

- ٧٣٣

ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻜﻣ ــﺎل ﻳﺤـ ــﻲ ﺣﺎﻤ ــﺪ ٔ :اﻻﺗﺤ ــﺎد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺘﻲ وﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ ﺣﺘ ــﻲ ﻘﻴـ ــﺎم
إﺴ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،رﺴ ــﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳ ــﺘﻴﺮ ﻏﻴ ــﺮ ﻤﻨﺷ ــﻮرة اﺠﻴ ــﺰت ﺑﻣﻌﻬ ــﺪ اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،اﺑﺮﻳﻞ . ١٩٧٣
ﻤﺤﻣـﺪ ﻤﺘــﻮﻠﻲ اﻠﻌﺘﺮﺑــﻲ  :ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ﻘﻀــﻴﺔ ﻋﺎﻠﻣﻴــﺔ  ،دراﺴــﺎت ﻓــﻲ
اﻹﺴـﻼم  ،ﻳﺼــﺪرﻫﺎ اﻠﻣﺟﻟـﺲ ٔاﻻﻋﻟـﻰ ﻠﻟﺷــﺌﻮن اﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻠﻌــﺪد١٠٤ ،
 ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻤﺤﻣــﺪ ﺸ ـﺮاب  ،ﻤﻌﺟــﻢ ﺑﻟــﺪان ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ،ط ، ١دار اﻠﻣ ـ ٔـﺎﻤﻮن
ﻠﻟﺘﺮاث  ،دﻤﺷﻖ . ١٩٨٧ ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻤﺤﻣ ــﻮد إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻠ ــﺪﻳﺐ  :ﺣ ــﺪود ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ – دراﺴ ــﺔ ﺗﺤﻟﻴﻟﻴ ــﺔ
ﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ ٔاﻻﻧﺘــﺪاب  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧٩
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻤﺤﻣـ ــﻮد اﻠﺼـ ــﻴﺎد  ،ﺠﻐﺮاﻓﻴـ ــﺔ اﻠﺘ ــﻮﻃﻦ اﻠﻴﻬـ ــﻮدي ﻓـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ
اﻠﻣﺤﺘﻟـﺔ  ،دراﺴــﺔ ﺑﻣﺟﻟــﺔ ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،اﻠﻌــﺪد
ٔاﻻول اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،ﻤﺎرس . ١٩٦٩ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻤـﺪﺣﺖ ﺠـﺎﺑﺮ ﻋﺒـﺪ اﻠﺟﻟﻴـﻞ  :ﻤـﺪن اﻠﺘﻨﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ اﻠﻣﺤﺘﻟـﺔ
 ،ﺣﻮﻠﻴﺎت ﻜﻟﻴﺔ ٔاﻻداب  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻛﻮﻳﺖ . (١٩٨٨) ،
ﻤﺤﻣــﺪ ﻤﺼــﻄﻔﻲ زﻳــﺪان  :اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﺘﺤــﺪي ٔ
واﻻﺴــﺘﺟﺎﺑﺔ ،
ط ، ١دار ﻤﻛـﺘﺒﺔ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ﺑﻨﻐﺎزي . ١٩٧٣ ،
ﻤﺤﻣﺪ ﻧﺤﻟﺔ  :ﺗﻄﻮر اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻧﺼــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﻬﻨــﺎ  :ﻤﺷــﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﺼـﺮاع اﻠــﺪوﻠﻲ )- ١٩٤٥
 (١٩٦٧ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻧﺼـ ــﺮ ﻤﻬﻨـ ــﺎ  :اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺖ وﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،دار اﻠﻣﻌـ ــﺎرف ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٨٠ ،
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ ﻧﺼـﺮ ﻤﻬﻨـﺎ  :ﻤﺷـﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ اﻤـﺎم اﻠـﺮاى اﻠﻌـﺎم اﻠﻌـﺎﻠﻣﻲ - ١٩٤٥
 ،١٩٦٧دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٩ ،
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ ﻧﺼـﺮ ﻤﻬﻨـﺎ  :ﻤﺷـﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ ٔاﻤـﺎم اﻠـﺮاي اﻠﻌـﺎم اﻠﻌـﺎﻠﻣﻲ - ١٩٤٥
 ، ١٩٦٧دار اﻠﻣﻌﺎرف  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٩ ،
ﻤﺤﻣـﺪ ﻧﺼـﺮ ﻤﻬﻨـﺎ  :ﻤﺷـﻛﻟﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻠﺼـﺮاع اﻠـﺪوﻠﻲ  ،ﻤﻌﻬـﺪ اﻠﺒﺤــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . (١٩٧٨) ،
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ ﻳـﻮﻧﺲ اﻠﺤﺳـﻴﻨﻲ  :اﻠﺘﻄــﻮر اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ واﻻﻘﺘﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٤٦ ،
ٔ
ﻤﺤﻣــﻮد اﻠﻌﺎﺑــﺪي ٔ :اﻻﺛ ــﺎر ٔاﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ واﻻردن  ،ﻋﻣ ــﺎن ،
. ١٩٧٣
ﻤﺤﻣﻮد اﻠﻌﺎﺑﺪي  :ﺻﻔﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٧٧
ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﺑﺮﻜ ـ ــﺎت  ،اﻠﻨﺨﺒـ ــﺔ اﻠﺤﺎﻜﻣ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـﻲ اﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ اﻻﺑﺤ ـ ــﺎث
،ﺑﻴﺮوت. ١٩٨٢ ،
ﻤﺤﻣﻮد ﺣﻣﺪ ﺻﺎﻠﺢ ﻘﻴﺲ  :ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻟﻔﻮر ﻤﻊ ﻘﺳـﻢ ﺧـﺎص ﻋـﻦ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﻗﺎرﻳﺮ ﺑﻴﻞ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨ ،
ﻤﺤﻣــﻮد ﺧﻴ ــﺮي ﺑﻨﻮﻧ ــﻪ  :اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﻨﻮوﻳ ــﺔ ﻻﺴ ــﺮاﺋﻴﻞ  ،دار اﻠﺷ ــﻌﺐ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٠ ،
ﻤﺤﻣـ ـ ــﻮد زاﻳـ ـ ــﺪ  :ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ ) ، (١٩٤٨- ١٩١٤دار اﻠﻗـ ـ ــﺪس ،
ﺑﻴﺮوت ١٩٧٤ ،
ﻤﺤﻣ ــﻮد ﺴ ــﻌﻴﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻈ ــﺎﻫﺮ  :اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴ ــﺔ اﻠﻌﻨ ــﻒ  ،اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب . (١٩٧٩) ،
ٔ
ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﻋﺰﻤـ ــﻲ  :اﻠﻗـ ــﻮات اﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﻣﺤﻣﻮﻠـ ــﺔ ﺠـ ــﻮا  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﺑﺤـ ــﺎث
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣ ،
ٔ
ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﻋﺰﻤـ ــﻲ  :اﻠﻗـ ــﻮات اﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﻣﺤﻣﻮﻠـ ــﺔ ﺠـ ــﻮا  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﺑﺤـ ــﺎث
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٣ ،
ﻤﺤﻣــﻮد ﻓﻬ ــﻴﻢ ﺴــﻌﻴﺪ  :دور اﻠﻣﺘﻐﻴـ ـﺮات اﻠﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺼـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ
اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،دراﺴـ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ورق ﻓـ ــﻲ  ، ١٧٢ﺻ ــﻔﺤﺔ ﻤﻌﻬـ ــﺪ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت
اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ  ،ﺑﻮزارة اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٥ ،
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

- ٧٧٥

ﻤﺤﻣـﻮد ﻤﺘـﻮﻠﻲ  :اﺗﻔﺎﻘﻴـﺔ رودس ﺑــﻴﻦ اﻠﻌـﺮب وإﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ، ١٩٤٩اﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٤ ،
ﻤﺤﻣـ ــﻮد ﻤﺤﻣ ـ ــﻮد ﺗﻮﻓﻴ ـ ــﻖ  :اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴـ ــﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻴﺔ ﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﻌﻬ ـ ــﺪ
اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٧ ،
ﻤﺤﻣــﻮد ﻧﻌﻨﺎﻋــﺔ  :اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﺳــﺘﻴﻨﺎت  ،اﻠــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ ﻠﻟﻨﺷــﺮ ،
). (١٩٦٤
ﻤـﺪﺣﺖ ﺠــﺎﺑﺮ  :ﺑﻌــﺾ ﺠﻮاﻧــﺐ ﺠﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﻠﻌﻣـﺮان ﻓــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ٔ
وﺗﺎﺛﺮﻫــﺎ
ٔ
ﺑﺎﻻﺴـ ـ ــﺘﻴﻄﺎن اﻠﻴﻬـ ـ ــﻮدي  ،دار اﻠﻣﻌﺮﻓـ ـ ــﺔ اﻠﺟﺎﻤﻌﻴـ ـ ــﺔ  ،اﻻﺴـ ـ ــﻛﻨﺪرﻳﺔ ،
. ١٩٨٥
ﻤﺮﻜ ــﺰ ٔاﻻﺑﺤـ ــﺎث اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻲ  :دراﺴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ واﻠﺘـ ـﺮاث اﻠﺷـ ــﻌﺒﻲ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ )ﻘﺮﻳﺔ ﺗﺮﻤﺳﻌﻴﺎ(  ،ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ .
ﻤـ ــﺮوان ﻜﻨﻌـ ــﺎﻧﻲ  :ﻳﻬـ ــﻮد اﻻﺗﺤـ ــﺎد اﻠﺳـ ــﻮﻓﻴﺘﻲ ٔ ،اوﺿـ ــﺎﻋﻬﻢ اﻠﺪﻳﻣﻐﺮاﻓﻴـ ــﺔ
واﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ  ،ﺿ ــﻣﻦ ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺪراﺴ ــﺎت ﺑﻌﻨ ــﻮان ) ،ﻳﻬ ــﻮد اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ
واﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ واﺴﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث ﻠﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٤ ،
ﻤـﺮوة ﺠﺒـﺮ  :ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻠـﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻘﻀـﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ، ١٩٦٥- ١٩٤٥
ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  :ل  .م .ت .ف  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﻤﺳــﻌﻮد ﺿــﺎﻫﺮ  :اﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻠﻴﺎﺑﺎﻧﻴ ــﺔ  ،ﺴﻟﺳــﻟﺔ ﻋــﺎﻠﻢ
اﻠﻣﻌــﺎرف "اﻠﻣﺟﻟــﺲ اﻠــﻮﻃﻨﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓــﺔ واﻠﻔﻨــﻮن ٔ
واﻻداب "  ،اﻠﻛﻮﻳ ــﺖ ،
. ١٩٩٩
ﻤﺼ ـ ــﻄﻔﻲ اﻠﻄﺤـ ـ ــﺎن  :ﻓﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻦ واﻠﻣـ ـ ــﺆاﻤﺮة اﻠﻛﺒ ـ ــﺮي  ،ط ، ١اﻠﻣﺮﻜـ ـ ــﺰ
اﻠﻌﺎﻠﻣﻲ ﻠﻟﻛـﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،اﻠﻛﻮﻳﺖ . ١٩٩٤ ،
ﻤﺼـ ــﻄﻔﻲ ﺑﻼوﻳﻨـ ــﻲ  ،ﻋﺼ ـ ــﺒﺔ اﻠﻌﻣـ ــﻞ اﻠﻗـ ــﻮﻤﻲ وإﺴ ـ ــﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﺤﺮﻜ ـ ــﺔ
اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ :اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم  ، ١٩٨٢- ١٩٧٥دار اﻠﺷــﺮوق
ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ  ،رام ﷲ . ١٩٩٧ ،
ﻤﺼ ــﻄﻔﻲ ﻃﺒﻴـ ــﺔ ٓ ،واﺧـ ــﺮون  :اﻠﻣﻌﺮﻜـ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻌـ ــﺮب وإﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،دار
اﻠﻛﺎﺗﺐ اﻠﻌﺮﺑﻲ ) ،د.ت(
ﻤﺼـﻄﻔﻰ ﻃﻴﺒــﻪ  ،اﻠﺜــﻮرة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮة وﺣﺮﻜــﺔ اﻠﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻠﻄﻟﻴــﻖ ،
ﺑﻴﺮوتٔ ،اﻜـﺘﻮﺑﺮ.١٩٦٠ ،
ﻤﺼﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ  :اﻠﺘﺼﻮﻳﺖ واﻠﻗﻮي اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ
ٔ
ﻠﻼﻤـ ــﻢ اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة  ،ﺴﻟﺳـ ــﻟﺔ دراﺴ ـ ـﺎت ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ــﺮ
ٔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٨ ،
ﻤﺼـ ــﻄﻔﻰ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳـ ــﺰ  ،اﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻳﻬـ ــﻮد اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ  ،ﺑﻴـ ــﺮوت  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ
اﻻﺑﺤﺎث  ،ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ١٩٦٩ ،م .
ﻤﺼـ ــﻄﻔﻲ ﻤ ـ ـﺮاد اﻠـ ــﺪﺑﺎغ  :ﺑﻼدﻧـ ــﺎ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗﺳـ ــﻢ اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ  ،اﻠﺟـ ــﺰء
ٔاﻻول ،ط ، ١ﻤﻨﺷﻮرات دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت ١٣٨٦ ،ﻫـ . ١٩٦٦ /
ﻤﺼـ ــﻄﻔﻲ ﻤ ـ ـﺮاد اﻠـ ــﺪﺑﺎغ  :ﺑﻼدﻧـ ــﺎ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ  ،اﻠﻗﺳـ ــﻢ اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ  ،اﻠﺟـ ــﺰء
اﻠﺮاﺑﻊ ،ط ، ١ﺑﻴﺮوت ١٣٩٢ ،ﻫـ . ١٩٧٢ /
اﻠﻣﻈـ ــﺎﻫﺮ اﻠﻌﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ ﻠﻟﺼـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻻﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ،ط ، ٢اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٠،
ٔ
ﻤﻌﻦ زﻳﺎدة  :ﺗﻗﻴﻴﻢ ﺣﺮﻜﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ﻤﺮﺣﻟﺘﻬﺎ اﻻوﻠﻲ  :اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻔﻛﺮ واﻠﻣﻣﺎرﺴﺔ  ،ﺑﺤﻮث وﻤﻨﺎﻘﺷﺎت اﻠﻨـﺪوة اﻠﻔﻛﺮﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ
ﻧﻈﻣﻬـﺎ ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت اﻠﻮﺣــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ط ، ٣ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت اﻠﻮﺣــﺪة
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٤٨ ،
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٧٨ ،
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ،
دار ﻏﺮﻳﺐ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٧٨ ،
ﻤﻌﻬ ـ ــﺪ اﻠﺒﺤ ـ ــﻮث واﻠﺪراﺴ ـ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ  :اﻠﻣﺟﺘﻣ ـ ــﻊ اﻠ ـ ــﺪوﻠﻲ واﻠﻗﻀـ ـ ــﻴﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٣ ،

- ٧٧٨

ﻤﻌﻴﻦ رﺠﺐ  :اﻠﻮاﻘﻊ اﻠﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻘﻄﺎع ﻏﺰة  ،اﻠﻣﻟﺘﻗـﻲ اﻠﻔﻛـﺮي اﻠﻌﺮﺑـﻲ،
اﻠﻗﺪس . ١٩٩٠ ،
ﻤﻔﻴ ــﺪ ﻤﺤﻣ ــﻮد ﺸـ ــﻬﺎب  :ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ اﻠ ــﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ  ،ﻤﻴﺜﺎﻘﻬـ ــﺎ واﻧﺟﺎزاﺗﻬ ــﺎ
اﻠﻣﻨﻈﻣـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ﻠﻟﺘﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓـ ـ ــﺔ واﻠﻌﻟـ ـ ــﻮم  ،ﻤﻌﻬـ ـ ــﺪ اﻠﺒﺤ ـ ـ ــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٧٨ ،
ٔ
اﻠﻣﻛـﺘ ــﺐ اﻠﻣﺮﻜـ ــﺰي ﻠﻺﺣﺼ ــﺎء  :اﻠﻣﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ اﻻﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
دﻤﺷﻖ ١٩٧٦
ٔ
ﻤﻨ ـ ــﺎﺣﻢ ﺑـ ــﻴﺟﻦ  :اﻠﺘﻣ ـ ــﺮد ﻘﺼـ ـ ــﺔ اﻻرﺠ ـ ــﻮن  ،ﻧﺼـ ـ ـﻮص ودراﺴ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
اﻠﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻠﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  :اﻠﺘﻌـﺎون اﻠﻨـﺎزي اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ
ٔاﺧﻄﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻠﻗﺮن اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ  ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻴﺮوت  ،د .ت.
ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻔﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﺜــﻮرة ٔاﺣــﺪاث ) ، (١٤ط، ١
ﻤﺆﺴﺳﺔ ﺑﻴﺎن ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻔﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﺜــﻮرة ٔاﺣــﺪاث ) ، (١٤ط، ١
ﻤﺆﺴﺳﺔ ﺑﻴﺎن ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻲ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ اﻠﺜــﻮرة ٔاﺣــﺪاث ) ، (١١ط، ١
ﻤﺆﺴﺳﺔ ﺑﻴﺎن ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩،
ﻤﻨﻈﻣـﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ ﻓـﻰ اﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ  ،ط١
ٔ ،اﻻﻋﻼم اﻠﻣﻮﺣﺪ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﻤﻨﻈﻣـﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ ٔ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ ﻓـﻰ اﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ  ،ط١
ٔ ،اﻻﻋﻼم اﻠﻣﻮﺣﺪ  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ . ١٩٨٩ ،
ﻤﻨﻈﻣــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻣﻣﺎرﺴــﺎت اﻻﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﺿــﺪ اﻠﺷــﻌﺐ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،ﺧﻼل ﻋﺎم  ، ١٩٨٧ﻋﻣﺎن .
ﻤﻨﻴــﺮ اﻠﻬــﻮر وﻃــﺎرق اﻠﻣﻮﺴــﻲ  :ﻤﺷــﺎرﻳﻊ اﻠﺘﺳــﻮﻳﺔ ﻠﻟﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ
 ، ١٩٨٥- ١٩٤٧ط ، ٢دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٦ ،
ﻤﻨﻴــﺮ ﺸــﻔﻴﻖ  :اﻠﻨﻈــﺎم اﻠــﺪوﻠﻲ اﻠﺟﺪﻳــﺪ وﺧﻴــﺎر اﻠﻣﻮاﺠﻬــﻪ  ،ط ، ١ﻤﺮﻜــﺰ
ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ٔ
ﻠﻼﺑﺤﺎث . ١٩٩٢ ،
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻴـ ــﺮة ﺛﺎﺑـ ــﺖ  :ﻘﻀـ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ وراى اﻠﻣـ ـﺮاة اﻠﻣﺼـ ــﺮﻳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻛـﺘـ ــﺎب
ٔاﻻﺑﻴﺾ اﻻﻧﺟﻟﻴﺰي  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،راﺑﻄﺔ اﻠﺘﻀﺎﻤﻦ اﻠﺪوﻠﻲ .
ﻤﻬﺪي ﻋﺒﺪ اﻠﻬﺎدي ٔ :
اﻠﻣﺳﺎﻠﺔ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﺔ وﻤﺷـﺎرﻳﻊ اﻠﺤﻟـﻮل اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ
 ، ١٩٧٤- ١٩٣٤ط ، ٤اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٢ ،
اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺜﺎﻠﺚ ط ١٩٨٤ ، ١م
ﻤﻮﺸﻲ دﻳﺎن  :ﻤﺬﻜﺮاﺗﻲ  ،دار اﻠﻔﻛﺮ  ،ﺑﻴﺮوت  ،د  .ت .
ﻤﻴﺟﻴـ ـ ــﻞ ٔاﻧﺟﻴـ ـ ــﻞ ﺑﺎﺴـ ـ ــﺘﻨﻴﻴﺮ  :اﻠﺤـ ـ ــﺮوب اﻠﺪاﺋﻣـ ـ ــﺔ اﻠﻣﺎﺿـ ـ ــﻲ واﻠﺤﺎﺿـ ـ ــﺮ
واﻠﻣﺳ ــﺘﻗﺒﻞ ﻓـ ــﻲ اﻠﺼـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :دﻳﻨ ــﺎ ٔاﺴـ ــﺎﻤﺔ
ﻤﺤﻣﻮد  ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٢ ،
ﻧﺎﺛـ ـ ــﺎن واﻧﺳـ ـ ــﺘﻮك  :اﻠﺼـ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺿـ ـ ــﺪ إﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺔ  :ﺑﻣﻌﺮﻓـ ـ ــﺔ
اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ ٔ ،ارﺑﻊ ٔاﻘﺳﺎم .
ﻧﺎﺠﻲ ﻋﻟﻮش  :اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ – ﻧﺷـﻮءﻫﺎ،ﺗﻄﻮرﻫﺎ،اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ،
ط ، ١دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥ ،
ﻧﺎﺠﻲ ﻋﻟﻮش  :اﻠﻣﺳﻴﺮة إﻠﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ط ، ١درا اﻠﻄﻟﻴﻌـﺔ  ،ﺑﻴـﺮوت ،
. ١٩٦٤
ﻧ ـ ــﺎداف ﺴـ ـ ــﺎﻓﺮان  :ﻤـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ــﺮب إﻠـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺮب  ،اﻠﻣﻮاﺠﻬـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ –
اﻹﺴـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ، ١٩٦٧- ١٩٤٨اﻠﻗﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ٔاﻻول  ،ﻤﺮﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻠﺒﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﻮث
واﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت . ١٩٦٨ ،
ﻧﺎﺻــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻨﺷﺎﺸــﺒﻲ  :اﻠﻮﺣــﺪة وﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،ﻜـﺘــﺐ ﻘﻮﻤﻴ ــﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦١ ،
ﻧﺎﻫـﺪ ﻧـﺰال  :ﺠــﺪوي اﻠﺼــﺤﺎﻓﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻرض اﻠﻣﺤﺘﻟــﺔ  ،راﺑﻄــﺔ اﻠﺼــﺤﻔﻴﻴﻦ
اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٧ ،
ﻧ ــﺎﻳﻒ ﺣﻮاﺗﻣ ــﺔ  :ﻧ ــﺎﻳﻒ ﺣﻮاﺗﻣـ ــﺔ ﻳﺘﺤ ــﺪث  ،ط ، ٢دار اﻠﺟﻟﻴ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷـ ــﺮ
واﻠﺪراﺴﺎت ٔ
واﻻﺑﺤﺎث اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٩٧ ،
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- ٨٢٢

ﻧﺒﻴــﺔ زﻜﺮﻳــﺎ ﻋﺒــﺪ رﺑــﻪ  :اﻠﺤﺮﻜــﺎت اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺿــﺪ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻳﻨﺔ واﻠﺼــﻟﻴﺒﻴﺔ
واﻠﺷﻴﻮﻋﻴﺔ  ،ط ، ١دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ  ،اﻠﺪوﺣﺔ . ١٩٨٦ ،
ﻧﺒﻴـﻞ راﻏـﺐ  :ﻤﻮﺴـﻮﻋﺔ اﻠﻔﻛـﺮ اﻠﻗـﻮﻤﻲ  ،ج ، ١اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٨٨ ،
ﻧﺒﻴﻞ ﻤﺤﻣﻮد ﻋﺒـﺪ اﻠﻐﻔـﺎر  :اﻠﺳﻴﺎﺴـﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻠﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ –
اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻤ ــﻦ ﺣ ــﺮب ٔاﻜـﺘ ــﻮﺑﺮ  ١٩٧٣وﺣﺘ ــﻲ ٔاﺗﻔﺎﻘﻴ ــﺔ ﻜﺎﻤ ــﺐ دﻳﻔﻴ ــﺪ ،
ط ،١اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .
ﻧﺘﺎن ﻳﻟﻴﻦ ﻤـﻮر  :اﻠﻣﻗـﺎﺗﻟﻮن ﻤـﻦ ٔاﺠـﻞ ﺣﺮﻳـﺔ إﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﺸـﻛﻣﻮﻧﺔ  ،ﺗـﻞ
ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٧٤ ،
ﻧﺟــﺪة ﻓﺘﺤ ــﻲ ﺻــﻔﻮة  :اﻠﻴﻬــﻮد واﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻘــﺎت اﻠــﺪول اﻠﻛﺒــﺮي
ﻧﺼـ ــﻒ ﻤﺤﺎﺿـ ــﺮة اﻠﻗﻴـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻠﺤﻟﻗـ ــﺔ اﻠﺪراﺴـ ــﻴﺔ اﻠﺪوﻠﻴـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻜﻟﻴـ ــﺔ
ٔاﻻﻘﺘﺼـ ــﺎد واﻠﻌﻟـ ــﻮم اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻴﺔ  ،وزارة اﻠﺨﺎرﺠﻴـ ــﺔ اﻠﻌﺮاﻘﻴـ ــﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ
ﺑﻐﺪاد . ١٩٦٧ ،
ً
ً
ﻧﺟﻴـ ــﺐ اﻻﺣﻣـ ــﺪ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨـ ــﺎ وﻧﻀـ ــﺎﻻ  ،دار اﻠﺟﻟﻴـ ــﻞ ﻠﻟﻨﺷ ـ ــﺮ ،
ﻋﻣﺎن. ١٩٨٥ ،
ﻧﺟﻴــﺐ ﺻ ــﺪﻘﺔ  :ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  ،دار اﻠﻛـﺘــﺎب  ،ﺑﻴ ــﺮوت  ،ﻠﺒﻨ ــﺎن،
. ١٩٧٣
ٔ
ﻧﺪي ﻋﺒﺪ اﻠﺼﻣﺪ  :اﻳﺎم اﻠﺤﺟﺎرة  ،دار اﻠﻔﺎراﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت .١٩٨٩ ،
ﻧ ـ ـﺰار ﻋﻣـ ــﺎر ٔ :اﻻﺴـ ــﺘﺨﺒﺎرات ٔاﻻﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ط ، ١اﻠﻣﺆﺴﺳـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٦ ،
ﻧﺰﻳﻪ ﻘﻮرﻩ  :ﺗﻌﻟـﻴﻢ اﻠﻔﻟﺳـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  :اﻠﻮاﻘـﻊ واﻠﻣﺷـﻛﻼت  ،ﻤﺮﻜـﺰ ٔاﻻﺑﺤـﺎث
)م ت ف(  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٥ ،
ﻧﻗــﻮﻻ اﻠــﺪر  :ﻫﻛــﺬا ﺿــﺎﻋﺖ  ..وﻫﻛــﺬا ﺗﻌــﻮد  ،دور اﻠــﻨﻔﻂ واﻠﻣــﺪﻓﻊ ﻓــﻲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ط ، ٢ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٤ ،
ﻧﻣﺮ ﺴﺮﺣﺎن  :ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﻮﻠﻛﻟﻮر اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  ،اﻠﻗﺳـﻢ اﻠﺜـﺎﻧﻲ  ،ط، ٢
داﺋﺮة اﻠﻣﻌﺎرف )م ت ف( . ١٩٨٩ ،
ﻧﻮر اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺼﺎﻠﺤﺔ  :ﻃﺮد اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﻴﻦ – ﻤﻔﻬﻮم اﻠﺘﺮاﻧﺳﻔﻴﺮ ﻓـﻲ اﻠﻔﻛـﺮ
واﻠﺘﺨﻄ ـ ــﻴﻂ اﻠﺼ ـ ــﻬﻴﻮﻧﻲ  ، ١٩٤٨- ١٨٨٢ط ، ١ﻤﺆﺴﺳ ـ ــﺔ اﻠﺪراﺴ ـ ــﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٢ ،
ﻧﻴـ ـ ــﻞ –س – ﻠﻔﻨﺟﺳـ ـ ــﺘﻮن  :اﻠﻗﺼـ ـ ــﺔ اﻠﺤﻗﻴﻗﻴـ ـ ــﺔ ﻠﻣﻨﻈﻣـ ـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ـ ــﺮ
اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺪراﺴ ــﺎت واﻠﺘﺮﺠﻣـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻠﺰﻫﺮاء ﻠﻺﻋـ ــﻼم
اﻠﻌﺮﺑﻲ . ١٩٩٢ ،
ﻫﺎﻠــﺔ ﺴــﻌﻮدي  :اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ ﺗﺟــﺎة اﻠﺼ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ
) ، (١٩٧٣- ١٩٦٧ط ، ١ﻤﺮﻜــﺰ دراﺴــﺎت اﻠﻮﺣــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﺑﻴــﺮوت ،
. ١٩٨٣
ٔ
ٓ
ﻫﺎﻠﺔ ﺴﻌﻮدي واﺧﺮون  :اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻮﻻﻳﺎت اﻠﻣﺘﺤﺪة اﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ،
ط ، ١ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة. ١٩٩٦ ،
ٔ
ﻫــﺎﻧﻲ اﻠﻬﻨــﺪي وﻋﺒــﺪ اﻹ ﻠــﻪ ﻧﺼ ـﺮاوي  :ﺣﺮﻜــﺔ اﻠﻗــﻮﻤﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺮب  :ﻧﺷــﺎﺗﻬﺎ
وﺗﻄﻮرﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻋﺒ ـ ـ ـ ــﺮ وﺛﺎﺋـﻗﻬـ ـ ـ ــﺎ  ، ١٩٦٨- ١٩٥١اﻠﻛـﺘ ـ ـ ـ ــﺎب ٔاﻻول  ،ج، ١
ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ٢٠٠١ ،
ﻫﺷـ ــﺎم ﺸـ ـ ـﺮاﺑﻲ  :اﻠﻔ ـ ــﺪاﺋﻴﻮن اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﻮن  ،ﺻ ـ ــﺪﻘﻬﻢ وﻓ ـ ــﺎﻋﻟﻴﺘﻬﻢ ،
ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت .١٩٧٠ ،
ٔ
ﻫﺷ ــﺎم ﺸـ ـﺮاﺑﻲ  :اﻠﻣﻗﺎوﻤ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ وﺠ ــﻪ إﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ واﻤﺮﻳﻛ ــﺎ ،
ﺗﺮﺠﻣﺔ  :إﻧﻌﺎم رﻋﺪ  ،دار اﻠﻨﻬﺎر  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﻫﻨــﺪ ٔاﻤــﻴﻦ اﻠﺒــﺪﻳﺮي ٔ :ارﺿــﻲ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻤــﻦ ﻤـﺰاﻋﻢ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺣﻗــﺎﺋﻖ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ  ،ﻤﻄﺎﺑﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺪول اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٨ ،
ﻫﻨـ ــﺮي ﻜـ ــﺘﻦ  :ﻓﻟﺳـ ــﻄﻴﻦ ﻓـ ــﻲ ﺿـ ــﻮء اﻠﺤـ ــﻖ واﻠﻌـ ــﺪل  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ودﻳ ــﻊ
ﺗﻟﺤﻮق  ،ط ، ١ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﻫ ــﻮارد ﻤـ ــﻮدﻠﻲ ﺴﺎﺸ ــﺎر  :ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺷـ ــﻌﺐ اﻠﻴﻬ ــﻮدي  ،اﻠﻗﺳـ ــﻢ اﻠﺮاﺑ ــﻊ ،
ﺗﺮﺠﻣﺔ  :اﻠﻣﺨﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ .

- ٨٢٥

ﻫﻴ ـ ــﺜﻢ اﻠﻛﻴﻼﻧ ـ ــﻲ  :اﻹﺴـ ـ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺎت اﻠﻌﺳ ـ ــﻛﺮﻳﺔ ﻠﻟﺤ ـ ــﺮوب اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ –
اﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ) ، (١٩٨٨- ١٩٤٨ﻤﺮﻜـ ـ ــﺰ دراﺴ ـ ــﺎت اﻠﻮﺣـ ـ ــﺪة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩١ ،
ـﻛﺮي
ﻫﻴــﺜﻢ اﻠﻛﻴﻼﻧ ــﻲ  :اﻠﻣ ــﺬﻫﺐ اﻠﻌﺳ ـ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﻤﻨﻈﻣ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳ ــﺮ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت .١٩٦٩ ،
ﻫﻴــﺜﻢ اﻠﻛﻴﻼﻧ ــﻲ  :ﺣ ــﺮوب ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ـﺔ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  :اﻠﻣﻮﺴ ــﻮﻋﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ  ،اﻠﻣﺟﻟﺪ اﻠﺨﺎﻤﺲ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٠ ،
ﻫﻴــﺜﻢ اﻠﻛﻴﻼﻧــﻲ  :دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث
واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٩ ،
واﺻــﻒ ﻋﻴﻮﺸــﻲ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻘﺒــﻞ اﻠﻀــﻴﺎع  :ﻘـﺮاءة ﺠﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻠﻣﺼــﺎدر
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  :ﻋﻟـﻲ اﻠﺟﺮﺑـﺎوي  ،رﻳـﺎض اﻠـﺮﻳﺲ ﻠﻟﻛـﺘـﺐ واﻠﻨﺷــﺮ
 ،ﻠﻨﺪن . ١٩٨٥ ،
واﻠﺘـﺮﻻ ﻜﻴـﺮ  ،اﻻﺗﺤـﺎد اﻠﺳـﻮﻓﻴﺘﻲ واﻠﺷـﺮق اﻻوﺴـﻂ  ،ﺗﺮﺠﻣـﺔ  ،اﻠﻣﻛـﺘـﺐ
اﻠﺘﺟﺎري ،ط ، ١ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺷﺮ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٥٩
اﻠﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﺮﺋﻴﺳ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻘﻀ ــﻴﺔ ﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ  :اﻠﻣﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ٔاﻻوﻠ ــﻲ )- ١٩١٥
 ، (١٩٤٦واﻠﻣﺟﻣﻮﻋـ ـ ــﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ ) ، (١٩٥٠- ١٩٤٧ﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ اﻠ ـ ـ ــﺪول
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .
وﺠﻴﻪ ﺣﺳﻦ ﻘﺎﺴﻢ  :ﻧﻈﺮة ﺠﺪﻳﺪة ﻓـﻲ اﻠﺘﺤـﺎﻠﻒ اﻠﺼـﻬﻴﻮﻧﻲ اﻻﻤﺒﺮﻳـﺎﻠﻲ ،
دار اﻠﺒﻴﺎدر .١٩٨٧ ،
وﺠﻴـﻪ ﺿــﻴﺎء اﻠــﺪﻳﻦ  :اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓــﻲ اﻠــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،دار اﻠﻐﺮﻳـﺐ
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٨ ،
وﺣﻴــﺪ ٔراﻓ ــﺖ  ،اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ واﻻﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﺳ ــﻮﻓﻴﺘﻴﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻ ــﺮة  ،ﻧﺷ ــﺎةٔ
اﻠﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ  ،اﻏﺳﻄﺲ . ١٩٧٦ ،
ودودة ﺑـﺪران  :اﻠﻮﺴـﺎﻃﺔ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻠﺼـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻠﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻮﻻﻳﺎت اﻠﻣﺘﺤﺪة ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ  ،ﻤﺤﺮر  :ﻫﺎﻠﺔ ﺴﻌﻮدي ،
ﻤﻌﻬﺪ اﻠﺒﺤﻮث واﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٩٦ ،
وﺻــﻒ ﻋﻴﻮﺸ ــﻲ  :ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ﻘﺒ ــﻞ اﻠﻀــﻴﺎع ﻘـ ـﺮاءة ﺠﺪﻳــﺪة ﻓ ــﻲ اﻠﻣﺼ ــﺎدر
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻋﻟﻲ اﻠﺟﺮﺑﺎوي رﻳﺎض  ،اﻠﺮﻳﺲ ﻠﻟﻛـﺘﺐ واﻠﻨﺷﺮ،
ﻠﻨﺪن . ١٩٨٥ ،
وﻓــﺎء اﻠﺒﺤــﺮ  :اﻠﻣﻣﺎرﺴ ــﺎت اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ وواﻘ ــﻊ اﻠﺼــﺤﺎﻓﺔ اﻠﻔﻟﺳ ــﻄﻴﻨﻴﺔ ،
راﺑﻄﺔ اﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻠﻌﺮب  ،اﻠﻗﺪس . ١٩٨٧ ،
وﻓﻴـ ــﻖ اﺑـ ــﻮ ﺣﺳـ ــﻴﻦ  ،اﻠﺟﺮﻳﻣـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﺴـ ـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻤﻨﺷـ ــﻮارات ﻓﻟﺳـ ــﻄﻦ
اﻠﻣﺤﺘﻟﺔ  ،ط.١٩٨٢ ،١
وﻓﻴﻖ ووﻠﻴﻢ ﻓﻬﻣﻲ  ،اﻠﻬﺟﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻠﻰ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٧٤ ،م .
وﻻ دﻳﺳــﻟﻮ وﻜﻮﻠﺳــﻛﻰ  ،ﻤﺘــﺮﺠﻢ  ،اﻠﺘﻌــﺎﻳﺶ اﻠﺳــﻟﻣﻲ ﺗﺤﻟﻴــﻞ ﻠﻟﺳﻴﺎﺴــﺔ
اﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻠﻼﺗﺤﺎد اﻠﺳﻮﻓﻴﺘﻲ .
وﻠﻴــﺎم ب ﻜﻮﻧ ــﺖ ٔ :اﻤﺮﻳﻛــﺎ واﻠﻌــﺮب وإﺴـﺮاﺋﻴﻞ  ،ﻋﺷــﺮ ﺴــﻨﻮات ﺣﺎﺴــﻣﺔ
) ، (١٩٧٦- ١٩٦٧ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻌﻈ ـ ــﻴﻢ ﺣﻣـ ــﺎد  ،دار اﻠﻣﻌ ـ ــﺎرف ،
. ١٩٨٠
ٔ
وﻠﻴﺎم ب ﻜﻮﻧﺖ  :ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺳﻼم اﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ واﻠﻨـﺰاع اﻠﻌﺮﺑـﻲ
اﻹﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻤﻨ ـ ــﺬ  ، ١٩٦٧ط ، ١ﻤﺮﻜ ـ ــﺰ ٔاﻻﻫ ـ ـﺮام ﻠﻟﺘﺮﺠﻣ ـ ــﺔ واﻠﻨﺷ ـ ــﺮ ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٩٤ ،
وﻠﻴــﺪ اﻠﺟﻌﻐــﺮي  :اﻠﻣﺷــﺮوع ٔاﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻲ ﻠـ ٔـﻼدارة اﻠﺬاﺗﻴــﺔ ﺠــﺬورة وﺗﻄــﻮرة
ٔواﺧﻄﺎرة  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٩ ،
وﻠﻴ ـ ــﺪ اﻠﺨﺎﻠ ـ ــﺪي ٓواﺧـ ـ ــﺮون  :اﻠﻗﻀ ـ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳ ـ ــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻠﺼـ ـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ
اﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ط ، ١اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ،د.ت .
وﻠــﻴﻢ .ب .ﻜﻮاﻧــﺪت  :ﻋﺷــﺮ ﺴــﻨﻮات ﻤــﻦ اﻠﻗ ـﺮارات اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴــﺔ
اﺗﺟﺎﻩ اﻠﻨﺰاع اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻻﺴﺮاﺋﻴﻟﻲ  ، ١٩٧٦- ١٩٦٧اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧٧ ،
وﻠــﻴﻢ ﻓﻬﻣــﻲ  :اﻠﻬﺟــﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﻠﻟﻛـﺘــﺎب  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،
. ١٩٧٤

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٠٢

ﻣﻘﺎﻻت

- ٨٤٧
- ٨٤٨
- ٨٤٩
- ٨٥٠
- ٨٥١
- ٨٥٢
- ٨٥٣
- ٨٥٤
- ٨٥٥
- ٨٥٦
- ٨٥٧
- ٨٥٨
- ٨٥٩
- ٨٦٠
- ٨٦١
- ٨٦٢
- ٨٦٣
- ٨٦٤
- ٨٦٥

- ٨٦٧
- ٨٦٨

- ٨٧٠
- ٨٧١
- ٨٧٢
- ٨٧٣
- ٨٧٤
- ٨٧٥
- ٨٧٦
- ٨٧٧
- ٨٧٨
- ٨٧٩
- ٨٨٠
- ٨٨١

ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت
اﻷﺳﺘﺎذ أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ
ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس:
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ واﻟﺘﺼﺪّي ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
واﻗﻊ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﺣﺼﺎءات
ﺗﺳــﺘﻬﺪف اﻠﻣﺨﻄﻄــﺎت اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ ﺗﻬﻮﻳــﺪ ﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻠﻗــﺪس ،ﻤــﻦ ﺧــﻼل ﻤــﺆاﻤﺮات
ﻋﺪﻳﺪة وﻤﺤﺎوﻻت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﻤﺳﺘﻣﺮة ،ﻠﺘﺰوﻳﺮ ﻫﻮﻳـﺔ اﻠﻌﺎﺻـﻣﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ
واﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ واﻻﻘﺘﺼـ ـ ــﺎدﻳﺔ ﻠﻌـ ـ ــﺮب ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ وﻤﺳ ـ ــﻟﻣﻴﻬﺎ .وﻘـ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ٔـﺪات ﻫـ ـ ــﺬﻩ
اﻠﻣﺨﻄﻄـﺎت اﻹﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻹﺠﺮاﻤﻴــﺔ ﺑﻌﻣــﻞ "ﺣﻔﺮﻳــﺎت" ﺗﺤــﺖ اﻠﻣﺳــﺟﺪ ٔاﻻﻘﺼــﻰ،
وﺑﻨــﺎء اﻠﻛ ــﻨﺲ اﻠﻴﻬﻮدﻳــﺔ ،وﻤﺤ ــﺎوﻻت ﻋــﺪة ﻠﺤ ــﺮق وﻫــﺪم اﻠﻣﺳ ــﺟﺪ واﺠﺘﻴﺎﺣ ــﻪ،
وﺣﺘــﻰ "ﺗﻬﻮﻳ ــﺪ اﻠﺳــﻛﺎن" ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻃ ــﺮد اﻠﻌــﺮب واﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ﻤــﻦ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ،
واﺴــﺘﻗﺪام ﻳﻬــﻮد ٓاﺧــﺮﻳﻦ ﻠﺘﻐﻟﻴــﺐ ﺗﻌــﺪاد اﻠﻴﻬــﻮد ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻤــﺮو ًرا ﺑ ـ "ﺗﻬﻮﻳــﺪ ﻤﻼﻤــﺢ
اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ" ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻫــﺪم اﻠﻣﻨــﺎزل وردم ٓاﻻﺛــﺎر اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ،وﺑﻨــﺎء ﻤﺳــﺘﻮﻃﻨﺎت
ﻋﻟﻰ ٔاﻧﻗﺎﺿﻬﺎ.وﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ إﻠﻰ ﺗﻗﺪﻳﻢ وﺻـﻒ وﻘـﺎﺋﻌﻲ ،ﻳﺳـﺘﻨﺪ إﻠـﻰ ٔاوﺛـﻖ
اﻠﻣﺼــﺎدر اﻹﺣﺼ ــﺎﺋﻴﺔ اﻠﻣﺘ ــﻮاﻓﺮة ،وﺗﻔﻨﻴ ــﺪ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﺮواﻳ ــﺎت اﻠﻣﻀ ـ ِّـﻟﻟﺔ ،وﺗﺤﻟﻴ ــﻞ
اﻠﻣﻀﻣﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻠﻨﺼﻮص واﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ٔ
واﻻرﻘﺎم ،ﺛﻢ ﺗﺤﻟﻴﻟﻬﺎ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ
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وﻠـﻴﻢ ﻓﻬﻣـﻲ  :اﻠﻬﺟـﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳـﺔ إﻠـﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ  ،اﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب . (١٩٧٤) ،
وﻠـﻴﻢ ﻓﻬﻣـﻲ  :اﻠﻬﺟــﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳـﺔ إﻠــﻲ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ اﻠﻣﺤﺘﻟــﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻠــﺪول
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﻤﻌﻬــﺪ اﻠﺒﺤــﻮث واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﺟــﺒﻼوي ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٧١ ،
ـﺬور
ووﻠﺘــﺮ ﻻ ﻜ ــﻮر  :اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ إﻠ ــﻲ اﻠﺤــﺮب ) ، (١٩٦٧ﺠ ـ اﻠﻨـ ـﺰاع اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ
اﻹﺴ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،وزارة اﻹرﺸ ــﺎد اﻠﻗ ــﻮﻤﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ ﻠﻼﺴ ــﺘﻌﻼﻤﺎت ،
)د.ت( .
ي  .د  .دﻳﻣﺘﺮﻳﻴ ـ ـ ـ ــﻒ ٓواﺧـ ـ ـ ـ ــﺮون  :ﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ٔـﺎة وﺗﻄـ ـ ـ ـ ــﻮر ﺣﺮﻜ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻣﻗﺎوﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ذﻫﺪي اﻠﺷﺎﻤﻲ  ،دار اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺟﺪﻳـﺪ  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة،
. ١٩٩١
اﻠﻴـﺎ ﻫـﻮﺑﻦ اﻠﻴﺳـﺎر وزﻳـﻖ ﺸـﻴﻔﺎ  ،اﻠﺤـﺮب اﻻﺴـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ  ،ﻳﻮﻧﻴـﻮ ،
 ، ١٩٦٧وزارة اﻻرﺸ ـ ــﺎد اﻠﻗـ ـ ــﻮﻤﻲ  ،اﻠﻬﻴﺌـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ ﻠﻼﺴـ ـ ــﺘﻌﻼﻤﺎت ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٨
اﻠﻴـ ــﺎس اﻧ ــﺪراوس  :ﻫـ ــﻞ ﻠﻟﻴﻬـ ــﻮد ﺣـ ــﻖ ﺑﺈﻧﺷـ ــﺎء دوﻠـ ــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﻬـ ــﻢ ﻓـ ــﻲ
ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﻤﻄﺎﺑﻊ ﺠﺮﻳﺪة اﻠﺼﺒﺎح  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة . ١٩٦٣ ،
اﻠﻴـﺎس ﺴـﻌﺪ  :اﻠﻬﺟـﺮة اﻠﻴﻬﻮدﻳـﺔ إﻠـﻰ ﻓﻟﺳـﻄﻴﻦ اﻠﻣﺤﺘﻟـﺔ  ،ﻤﺮﻜـﺰ اﻻﺑﺤــﺎث
ﻠﻣﻨﻈﻣﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
اﻠﻴـ ــﺎس ﺸ ـ ــﻮﻓﺎﻧﻲ  :إﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﺧﻣﺳ ـ ــﻴﻦ ﻋﺎﻤ ـ ــﺎ  ،ط ، ١دار ﺠﻴﻔـ ـ ـﺮا
ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ . ٢٠٠٢ ،
اﻠﻴ ــﺎس ﻤ ــﺮﻘﺺ  :ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻻﺣـ ـﺰاب اﻠﺷ ــﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻠ ــﻮﻃﻦ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ،دار
اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٤ ،
ﻳﺎﺴـ ــﺮ ﺣﺳـ ــﻴﻦ  :اﻠﺤـ ــﺮوب اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ اﻹﺴـ ـﺮاﺋﻴﻟﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜـ ــﺰ اﻠﺮاﻳـ ــﺔ ﻠﻟﻨﺷـ ــﺮ
واﻹﻋﻼم  ،ط ، ٢اﻠﻗﺎﻫﺮة . ٢٠٠٣ ،
ﻳﺎﻋﻴــﻞ ﺸــﺘﺎﻳﻦ  :اﻠﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺣــﻞ ﻠﻟﻈﻣـ ٔـﺎ – ٔازﻤــﺔ اﻠﻣﻴــﺎة ﻓــﻲ اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ وﺣﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻠﺘﺳﻮﻳﺔ اﻠﺪاﺋﻣﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻜﺮﻳﻣﺔ ﻜـﺮاس،
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ٢٠٠٢ ،
ﻳــﺎﻘﻮت اﻠﺒﻐــﺪادي  :ﻤﻌﺟــﻢ اﻠﺒﻟــﺪان  ،اﻠﺟــﺰء اﻠﺮاﺑــﻊ  ،ﻃﺒﻌــﺔ دار اﺣﻴــﺎء
اﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت .
ﻳﺒــﺎن ﺠﻴﺟﻴﺳ ــﻚ  ،ﺧﻔﺎﻳ ــﺎ ﻋــﺪوان  ،١٩٦٧ﻤﻨﺷ ــﻮارات ادارة اﻠﺷ ــﺆون
اﻠﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ واﻠﺘﻮﺠـ ـ ــﻪ اﻠﻣﻌﻨـ ـ ــﻮى ﻠﺟ ـ ـ ـﻴﺶ اﻠﺘﺤﺮﻳـ ـ ــﺮ اﻠﻔﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻨﻲ  ،ط،١
دﻤﺷﻖ ،ﻤﺎﻳﻮ . ١٩٧٣ ،
ﻳﺘﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺗﺳﻔﻲ  :ﻜـﺘﺎب ﻫﺎﺸﻮﻤﻴﺮ  ،داﻓﺎر  ،ﺗﻞ ٔاﺑﻴﺐ . ١٩٦٢ ،
ﺧﻴـﺮي ﺣﻣــﺎد  :اﻠﺘﻄــﻮرات ٔاﻻﺧﻴــﺮة ﻓـﻲ ﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ  ،اﻠــﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴــﺔ
ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ٔ ،اﺑﺮﻳﻞ . ١٩٦٤
ﻳﻮﻤﻴـ ــﺎت ﻤﻮﺸـ ــﻲ دﻳـ ــﺎن  :ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ  :ﺠﻮزﻳـ ــﻒ ﺻـ ــﻐﻴﺮ  ،دار اﻠﻣﺳ ـ ــﻴﺮة ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٨ ،
ﻳﺰﻳﺪ اﻠﺼﺎﻳﻎ  :ﺑﺪاﻳﺎت اﻠﻌﻣـﻞ اﻠﻣﺳـﻟﺢ ﻓـﻲ اﻠﻀـﻔﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ واﻠﻗﻄـﺎع ﻋـﺎم
 ، ١٩٦٧ط ، ١ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٩٢ ،
ﻳﺰﻳ ــﺪ اﻠﺼ ــﺎﻳﻎ  :رﻓـ ــﺾ اﻠﻬﺰﻳﻣ ــﺔ  :ﺑـ ــﺪاﻳﺎت اﻠﻌﻣ ــﻞ اﻠﻣﺳـ ــﻟﺢ ﻓ ــﻲ اﻠﻀـ ــﻔﺔ
اﻠﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻠﻗﻄ ـ ـ ـ ـ ــﺎع ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎم  ، ١٩٦٧ط ، ١ﻤﺆﺴﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﺪراﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٢ ،
ﻳﺰﻳــﺪ ﺻ ــﺎﻳﻎ  :اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴ ــﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ  ، ١٩٩٣- ١٩٤٩اﻠﻛـﻔ ــﺎح
اﻠﻣﺳ ــﻟﺢ واﻠﺒﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ اﻠﺪوﻠ ــﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  :ﺑﺎﺴـ ــﻢ ﺴ ــﺮﺣﺎن  ،ﻤﺆﺴﺳـ ــﺔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ ٢٠٠٣ ،
ﻳﻌﻗ ــﻮب ﺧ ــﻮري  :اﻠﻴﻬـ ــﻮد ﻓ ــﻲ اﻠﺒﻟ ــﺪان اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ  ،دار اﻠﻨﻬ ــﺎر ﻠﻟﻨﺷـ ــﺮ ،
ﺑﻴﺮوت . ١٩٧٠ ،
ﻳﻌﻗــﻮب ﻤﺤﻣــﺪ ﺣــﺎﻓﻆ  :ﻧﻈــﺮة ﺠﺪﻳــﺪة إﻠ ــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻀ ــﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳــﻄﻴﻨﻴﺔ
) ، (١٩٤٨- ١٩١٨دار اﻠﻄﻟﻴﻌﺔ  ،ﺑﻴﺮوت .١٩٧٣ ،
ﻳﻌﻛﻮف إﻠﻴﺎب  :ﺠـﺮاﺋﻢ ٔاﻻرﻏـﻮن وﻠﻴﺤـﻲ  ، ١٩٤٨- ١٩٣٧ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﻏـﺎزي
اﻠﺳﻌﺪي  ،ط ، ١دار اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻠﻟﻨﺷﺮ  ،ﻋﻣﺎن . ١٩٨٥ ،

- ٨٦٩

ﻳﻬــﻮ ﺸ ــﺎ  .ﻓ ــﺎر ﻫﺎرﻜــﺎﺑﻰ  ،ﺣ ــﺮب ﻧﻮوﻳ ــﺔ وﺴــﻼم ﻧ ــﻮوى ،ﺗﺮﺠﻣ ــﺔ  ،ﻤﺮﻜ ــﺰ
اﻠﺒﺤـﻮث واﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت  ،اﻠﻣﺨــﺎﺑﺮات اﻠﻌﺎﻤــﺔ  ،اﻠﻗــﺎﻫﺮة  ،ﺑــﺪون ﺗــﺎرﻳﺦ ،
)ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺎص ( .
ﻳﻬـ ـ ــﻮ ﺸ ـ ـ ــﻗﺎط ﻫﻴﺮﻜـ ـ ــﺎﺑﻰ  ،اﻠﻨـ ـ ـ ـﺰاع اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ اﻻﺴـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﺗﻌﺮﻳ ـ ـ ــﺐ ،
ﺸﻟﻮﻤﻮزﻠﺨﺔ  ،ﺗﻞ اﺑﻴﺐ . ١٩٦٨ ،
ٔ
ز
ﻳﻬـﻮدا ﺴﻟﻮﺗﺳـﻛﻲ  :ﻤـﻮﺠﺰ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﺎﻏﺎﻧـﺎة  ،و ارة اﻠـﺪﻓﺎع  ،ﺗـﻞ اﺑﻴــﺐ ،
. ١٩٧٨
ـﻛﺮي
ـﺮى
ﻳـ ــﻮرام ﺑﻴـ ـ  :اﻠﻣﺟﺘﻣـ ــﻊ اﻠﻌﺳـ ـ اﻠﺼـ ــﻨﺎﻋﻲ ﻓـ ــﻲ اﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ دراﺴـ ــﺔ
اﺴــﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ،ﻤﺮاﺠﻌــﺔ وﺗﻗــﺪﻳﻢ  :ﻳﺰﻳ ــﺪ اﻠﺼــﺎﻳﻎ  ،ﺴﻟﺳــﻟﺔ اﻠﺪراﺴ ــﺎت ،
رﻘﻢ  ، ٧٢ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  -ﻠﺒﻨﺎن .١٩٨٥ ،
ﻳ ــﻮري اﻳﻔـ ــﺎﻧﻮف  :اﺣ ــﺬروا اﻠﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،ﺗﺮﺠﻣـ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻠﺮوﺴـ ــﻴﺔ ٔ :اﺣﻣـ ــﺪ
داود ،ﻤـ ـ ــﻦ ٔادب اﻠﻣﻌﺮﻜـ ـ ــﺔ  - ٧-ﻤﻨﺷ ـ ـ ــﻮرات وزارة اﻠﺜﻗﺎﻓـ ـ ــﺔ واﻠﺳـ ـ ــﻴﺎﺣﺔ
واﻹرﺸﺎد اﻠﻗﻮﻤﻲ  ،دﻤﺷﻖ . ١٩٦٩ ،
ﻳﻮﺴ ـ ــﻒ اﻠﺮﺿـ ـ ــﻴﻌﻲ  :ﺛـ ـ ــﻮرة ) (١٩٣٩- ١٩٣٦ﻓ ـ ــﻲ ﻓﻟﺳـ ـ ــﻄﻴﻦ  :دراﺴـ ـ ــﺔ
ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ  ،ط ، ٢ﻤﺆﺴﺳﺔ ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻋﻛﺎ . ١٩٨٦ ،
ﻳﻮﺴﻒ ﺣﺟﺎزي ٔ :اﻳﺎم ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ  ،ﺴﻟﺳـﻟﺔ دراﺴـﺎت
) ، (٥ج ، ١ط ، ١اﻠﻣﺮﻜـ ـ ــﺰ اﻠﻗـ ـ ــﻮﻤﻲ ﻠﻟﺪراﺴـ ـ ــﺎت واﻠﺘﻮﺛﻴـ ـ ــﻖ ،ﻏـ ـ ــﺰة ،
. ١٩٩٩
ﻳﻮﺴﻒ ﺣﺪاد  :اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ واﻠﺘﺮاث ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ  ،ﻘﺮﻳﺔ اﻠﺒﺼﺔ  ،ﻤﻨﻈﻣـﺔ
اﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ ٔاﻻﺑﺤﺎث  ،ﻧﻴﻗﻮﺴﻴﺎ .١٩٨٥ ،
ﻳﻮﺴ ـ ــﻒ ﺴ ـ ــﻟﻣﺎن  :اﻠﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻠﻣﺘﺤـ ــﺪة ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴـ ـ ــﺔ واﻠﺼـ ـ ـﺮاع اﻠﻌﺮﺑـ ـ ــﻲ
اﻹﺴـ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،دار اﻠﺤﻗ ـ ــﺎﺋﻖ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋ ـ ــﺔ واﻠﻨﺷ ـ ــﺮ واﻠﺘﻮزﻳ ـ ــﻊ  ،ﺑﻴ ـ ــﺮوت ،
. ١٩٨٤
ﻳﻮﺴـ ــﻒ ﻋﺒ ـ ــﺪﷲ ﺻـ ــﺎﻳﻎ  ،اﻻﻘﺘﺼ ـ ــﺎد اﻻﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻟﻲ  ،ﻤﻨﻈﻣ ـ ــﺔ اﻠﺘﺤﺮﻳ ـ ــﺮ
اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺮﻜﺰ اﻻﺑﺤﺎث  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٦٩ ،
ﻳﻮﺴﻒ ﻫﻴﻛﻞ  :اﻠﻗﻀﻴﺔ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺗﺤﻟﻴﻞ وﻧﻗﺪ  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻔﺟـﺮ ،
ﻳﺎﻓﺎ  ،ﻓﻟﺳﻄﻴﻦ . ١٩٣٧ ،
ﻳﻮﻠﻴﺷ ـ ــﺎ ﻜ ـ ــﻮف  ،ﻤﻌ ـ ــﺎداة اﻠﺷـ ــﻴﻮﻋﻴﺔ ﻤﻬﻣﺘ ـ ــﻪ اﻠﻌﺪاﺋﻴ ـ ــﺔ  ،ﻤﻮﺴـ ـ ــﻛﻮ ،
ﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وﻜﺎﻠﺔ ٔ ،اﻧﺒﺎء ﻧﻮﻓﻮﺴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ . ١٩٧٢
ﻳﻮﻧﺲ اﻠﻛـﺘﺮي  :ﺣﻟﻗﺔ ﻤﻔﻗﻮدة ﻤﻦ ﻜـﻔﺎح اﻠﺷﻌﺐ اﻠﻔﻟﺳﻄﻴﻨﻲ  :اﻠﻛـﺘﻴﺒﺔ
١٤١ﻓﺪاﺋﻴﻮن  ،ط ، ١دار اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ  ،ﺑﻴﺮوت . ١٩٨٧ ،
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ٔ
االســوار التاريخيــة للقــاهرة ســواء التــي تعــود للعصــر
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الفـ ـ ــاطمي او االيـ ـ ــوبي مـ ـ ــن اطـ ـ ــول اسـ ـ ــوار المـ ـ ــدن
ٔ
التاريخيـ ــة فـ ــي العـ ــالم ،بـ ــل وافضـ ــلها مـ ــن حيـ ــث
ٔ
ٔ
ٔ
التنــوع المعمــاري ،حيــث ازيلــت العديــد مــن اســوار المــدن ،امــا بســبب
ٔ
ٔ
التوس ــع العمران ــي او الح ــروب او النتش ــار س ــالح المدفعي ــة وقدرت ــه عل ــى
ٔ
ٔ
ٔ
ت ــدمير ه ــذه االس ــوار مم ــا ادى إل ــى زوال س ــبب إنش ــائها) (١غي ــر ان ه ــذه
ٔ
االسوار تعرضت ولسنوات طويلة إلى اإلهمـال منـذ عصـر دولـة المماليـك
ٔ
ٔ
الجراكسة وبصورة خاصـة االسـوار الشـرقية ،وكـذلك امتـداد هـذه االسـوار
إلى ميدان باب الحديد )رمسيس حاليا( ،وفـى عرضـنا هـذا سـنتعرض إلـى
تجربــة خاصــة جـ ًـدا تجمــع بــين عمليــة الحفــاظ علــى الحالــة حتــى ال تــؤدى
إلى مزيد مـن التـدهور ،ثـم إنقـاذ مـا تبقـى مـن السـور الشـرقي مـع الكشـف
ٔ
عــن تفاصــيله كاملــة الول م ــرة ،ثــم محاولــة إزال ــة التعــديات مــن عليــه،
ٔ
واخي ـ ًرا مشــروع تــرميم الســور ،هــذه العناصــر مجتمعــة تشــكل مــا يســمى
ٔ
مشــروع إنقــاذ اســوار صــالح الــدين الشــرقية التــي شــرفت باإلشـراف عليهــا
ٔ
خــالل الفتــرة مــن  ١٩٩٧إلــى  ،٢٠٠١وشــاركني فــي هــذا زمــالء اعـزاء مــن
ٓ
ٔ
المجلــس االعلــى لالثــار ،وســاعد علــى إنجــاح المشــروع فــي مراحــل الحقــة
ٔ
مشــاركة مؤسســة اغاخــان )برنــامج المــدن التاريخيــة( ومحافظــة القــاهرة،
ٔ
ٔ
ٔ
وهـو مـا ادى إلــى اعتبـار السـور الشــرقي ظهيـر اثـرى لحديقــة االزهـر ،فــرض
ٔ
على الحديقة العديد من المتطلبات واعطى لها العديد من المزايا.
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ٔ
للعاصــمة المصــرية اســوار تاريخيــة مازالــت باقيــة ،تحكــي جانبـ ًـا هامـ ًـا مــن
ٔ
التــاريخ المصــري ،فبتاســيس القــاهرة كحصــن للحكــام الفــاطميين شــيد
حوله سور لحمايتها وعزلها عن المصريين وذلك سـنة  ٣٥٩ه ـ ٩٧٠ /م،
ٔ
ٔ
ثــم تهــدم هــذا الســور بتقــادم الــزمن واعيــد إنشــاؤه مــرة اخــري علــي يــد بــدر
ٔ
الجمـ ــالي ٤٨٥/ ٤٨٠هـ ـ ـ ١٠٨٧ -م١٠٩٢/م ،ووسـ ــعت علـ ــي اثـ ــر ذلـ ــك
حدود حصن القاهرة ،وفي نهاية العصر الفاطمي ومع تولي صالح الـدين
ٔ
االيوبي الوزارة الفاطمية رمم السور الفاطمي.
ٔ
ٔ
لكــن مــع قيــام الدولــة االيوبيــة واتجاههــا لتحريــر االرض المحتلــة فــي بــالد
ٔ
الشام ،وضع صـالح الـدين االيـوبي مخطـط إسـتراتيچي قـام علـي تحصـين
العاص ــمة المص ــرية م ــن خ ــالل إقام ــة س ــور يض ــم حواض ــرها )الفس ــطاط
والق ــاهرة وم ــا بينهم ــا م ــن عمـ ـران( م ــع إقام ــة قلع ــة تتوس ــط ه ــذا الس ــور
ٔ
العظــيم ،وهــو مــا ورد فــي نــص ذكــره لنــا العمــاد االصــفهاني كمـا يلــي" :لمــا
ٔ
ٓ
ٔ
ملــك الســلطان صــالح الــدين مصــر واتــاه ﷲ علــي االعــداء بهــا النصــر راي
ٔ
ٔ
ان مص ــر والق ــاهرة لك ــل واح ــدة منهـ ــا س ــور ال يمنعه ــا ،وال ق ــوة الهلهـ ــا
ٔ
لتحميهــا وتردهــا وقــال :لــو افــردت كــل واحــدة بســور احتاجــت إلــي جنــد
ٔ ٔ ٔ
مفــرد ونظــر مجــدد ،والـراي ان اديــر عليهمــا ســو ًرا واحـ ًـدا مــن الشــاطئ إلــي
ٔ
الشــاطئ ،ثــم يتكــل فــي حفظاهمــا علــي ﷲ الكــالئ فــامر ببنــاء قلعــة فــي
ٔ
الوســط عنــد مســجد ســعد الدولــة علــي جبــل المقطــم ،فابتــدا مــن ظــاهر
ٔ
القاهرة ببـرج فـي المقسـم وانتهـي بـه إلـي اعلـي مصـر ببـروج وصـلها بـالبرج
ٔ
االعظ ــم ،ووج ــدت ف ــي عه ــد الس ــلطان ثبت ـ ًـا رفع ــه الن ــواب ،وتكم ــل في ــه
الحســاب ،وهــو دائــر البلــدين مصــر والقــاهرة ،بمــا فيــه مــن ســاحل البحــر
ٔ
والقلع ــة بالجب ــل تس ــعة وعش ــرون ال ــف وثالثمائ ــة ذراع وذراع ــان ،ش ــرح
ٔ
ذلك قياس مابين قلعة المقسم علي شاطئ النيـل والبـرج بـالكوم االحمـر
ٓ
بســاحل مصــر عشــرة االف وخمســمائة ذراع ،ومــن القلعــة بالمقســم إلــي
ٓ
حائط القلعة بالجبل بمسـجد سـعد الدولـة ثمانيـة االف وثالثمائـة واثنـان
وتسعون ذر ً
اعا ،ومن جانب حـائط القلعـة مـن جهـة مسـجد سـعد الدولـة
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ٔ
ٓ
ٔ
إلــي البــرج بــالكوم االحمــر ســبعة االف وعشــرة اذرع ،وذلــك بطــول قوســه
ٔ
ٔ
وابدانــه ،وابراجــه مــن النيــل إلــي النيــل علــي التحقيــق والتعــديل ،وذلــك
ٔ
ٔ
بالذراع الهاشمي ،بتولي االمير بهاء الدين قراقوش االسدي").(٢
ٔ
ممــا يلفــت االنتبــاه فــي مشــروع تحصــين العاصــمة المصــرية هــو انــه لــم
ٔ
يشــمل فقــط تحصــين القــاهرة والفســطاط ،بــل شــمل كــذلك ضــم اراضــي
ٔ
ٔ
طــرح النهــر غــرب القــاهرة ،فظهــور اراضــي جديــدة ،فــي غربــي المدينــة اثــر
علي الوظيفة الدفاعية التـي كانـت تقـوم بهـا ،إذ كـان الفـاطميين يعتمـدوا
ٔ
فــي طــريقتهم الدفاعيــة عــن المدينــة الكبــرى علــي اســاس جعــل القــاهرة -
وهــي الجــزء المحصــن مــن المدينــة الكبــرى فــي ذلــك الوقــت  -هــي التــي
تقوم بتحمل عبء الدفاع عن القاهرة والفسطاط معا).(٣
ٔ
ٔ
وهو ما اشار إليه المقدسي ،حيث ذكر بان الوصول إلي القـاهرة لـم يكـن
يتم إال بعد المرور علي القاهرة ،نظرا لكون القاهرة ممتدة فيما بين المـاء
والجبــل) ،(٤فهــي تحجــز الفســطاط مــن الشــمال .وهــي الجهــة التــي يســهل
ٔ
ٔ ٔ
منهــا الــدخول إلــي هــذه المنطقــة ،الن اراضــيها كانــت ارض ســهلية ،فــي
ٔ
حين كانت تـالل المقطـم تحـد المدينـة مـن جهـة الشـرق ومعظـم االجـزاء
الجنوبيــة ،فهــي تكــون خطـ ًـا دفاعيـ ًـا ممتــا ًزا ،عــالوة علــي وجــود الخلــيج
ٔ
غرب المدينة ،يليه اراضـي فيضـية رخـوة ال تسـمح طبيعتهـا بـالتمركز فيهـا
وعرضــها لــيس كبيـ ًرا ،ممــا يــوفر مناعــة طبيعيــة مــن هــذه الجهــات ،وعنــد
ذلك ال تحتاج الفسطاط إال إلي توفير الحماية بإزاء الطرف الشمالي منها.
ٔ
ٔ
إال انه بمرور الزمن ،فإن طرح النهر ادي إلي تباعد الشاطئ عن القـاهرة،
ٔ
ٔ
االمر الذي سيجعلها منطقة استقرار صالحة الي قوة عسكرية ،تستهدف
ٔ
الدخول إلي مصر ،وهو ما جربه صالح الدين بنفسـه ،حيـث ان القـوات
الزنكية لما دخلت مصر في سـنة ) ٥٦٤ه ـ ١١٦٨ -م( اسـتقرت فـي
ٔ
ه ــذه المنطق ــة إذ ك ــان ن ــزولهم ف ــي ارض الل ــوق) .(٥ل ــذلك فق ــد اقتض ــت
الضرورة إلي إجراء نوع من التكيف إزاء هذه التطورات ،فجري مد السـور
حت ــى شـ ــاطئ المدين ــة ضـ ــمن المش ــروع التحصـ ــيني ال ــذي نفـ ــذه صـ ــالح
ٔ
الــدين ،وبشــكل عــام ،فباإلمكــان القــول بــان انح ـراف نهــر النيــل باتجــاه
ٔ
ٔ
الغرب ،ضمانا لمصالحها مع النهر ،سـواء االمنيـة ،او االقتصـادية ،التـي
ٔ
ٔ
ال بد وان النهر كان له دور اساسي في إيجادها.
ٔ
ٔ
امــا عــن نقطــة البدايــة فــي هــذا المشــروع ،فهــي علــي االرجــح مــن امتــداد
السور الشرقي ،عند لقائه بالسور الشـمالي للقـاهرة الفاطميـة ،يـدلل علـي
ٔ
ذلـ ــك مـ ــا عثـ ــر عليـ ــه مـ ــن احجـ ــار ذات كـتابـ ــات هيروغليفيـ ــة فـ ــي الجـ ــزء
ٔ
ٔ
ً
المكـتشف من السور امام مستشـفي الحسـين الجـامعي حاليـا ،ويبـدو ان
ٔ
ٔ
ٔ
قراق ــوش راي ف ــي مرحل ــة مبك ــرة م ــن المش ــروع ان جل ــب االحج ــار م ــن
ٔ
ٔ
اهرامــات الجيــزة التــي تعــود لعصــر الدولــة القديمــة امــر بــاهظ التكلفــة،
ٔ
فرجــع عنــه .كمــا يعــد الســور الشــمالي المرحلــة الثانيــة فــي المشــروع ،امــا
ٔ
المرحلة الثالثـة فهـي المرحلـة التـي تبـدا مـن القلعـة لتضـم الفسـطاط التـي
ٔ
بدء فيها سنة ٥٨١هـ ١١٨٥ /م) (٦اي بعـد تسـع سـنوات مـن تـاريخ البـدء
في بناء مشروع السور بصفة عامة ،ولعل ذلك يرجع إلـي العنايـة بالسـور
الشرقي والشمالي إذ كانت ً
غالبا الهجمات تنصب عليهما.
خط ـ ــط الس ـ ــور لك ـ ــي ينته ـ ــي عن ـ ــد طرفي ـ ــه الش ـ ــمالي والجن ـ ــوبي بب ـ ــرجين
كبي ــرين) (٧بمثاب ــة ق ــالع ص ــغيرة تش ــكل نقطت ــي ارتك ــاز لنهاي ــة وبداي ــة
الســور ،فضـ ًـال عــن نقطــة االرتكــاز الرئيســية الوســطي المتمثلــة فــي قلعــة
ٔ
صالح الدين ،يقوم هذين البرجين بعـدد مـن الوظـائـف منهـا :انهمـا مركـزا
قيــادة وتحكــم فــرعيين  -يقومــان باإلش ـراف علــي الحراســة والمناوبــة علــي
ٔ
ٔ
ط ــول الس ــور -يتولي ــان اإلشـ ـراف عل ــي اعم ــال مراقب ــة اي هج ــوم وص ــده
وإعاقته.

ٔ
البرج االول :برج المقسي ويقع في نهاية السور الشمالي ،وموقعه اليوم
ٔ
ٔ
قرب جامع اوالد عنان) (٨عرف هذا البرج بقلعة المقسي او قلعة
ٔ
ً ٔ
قائما إلي ان هدمه الوزير شمس الدين ابو
قراقوش) .(٩ظل هذا البرج
ٔ
الفرج عبد ﷲ المقسي وزير الملك االشرف شعبان بن حسين بن
قالوون ،وذلك عند تجديده لجامع المقسي المذكور ،وجعل في موضع
ٔ
البرج بستان ،ويرجح انه هدمه بين عامي ٧٧٩ - ٧٧٠هـ -١٣٦٨ /
١٣٧٧م.
ٔ
)(١٠
البرج الثاني :عرف هذا البرج بقلعة الكوم االحمر كما عرف بقلعة
ٔ
يازكوج) .(١١هذا البرج من المرجح انه كان يقع علي شاطئ النيل عند
ٔ
ٔ
التقاء السور الجنوبي بالغربي .اما عن سبب نسبته لالمير يازكوج فمن
ٔ
المرجح ان ذلك قد يعود لقيادته له.
ٔ
ٔ
اما العنصر الثاني في خطة بناء السور مـن حيـث االهميـة الدفاعيـة ،فهـو
ٔ
ٔ
االبراج المفصلية ،هذه االبراج قد تقع عند نقاط التقـاء مفصـلية بالسـور،
ٔ
ٔ
علي غرار برجي المقسي والكـوم االحمـر ،ولكـن االبـراج المفصـلية ليسـت
ٔ
بمثابة قالع صغيرة ،ولكنها ابراج ضخمة ،تبقي لنا نموذجين منها هما:
برج الظفر :يقع هذا البرج عند التقاء السور الشمالي الفاطمي بالسور
الشرقي ٔااليوبي ،وهو ضخم يتكون من ثالثة طوابق ،مازال ً
باقيا
برج
إلي اليوم ،وردت تسمية برج الظفر علي خريطة الحملة الفرنسية
ٔ
للقاهرة ،يتكون البرج من ثالثة طوابق ،الطابق االرضي يفتح علي
ٔ
الشارع الداخلي بالمدينة بعقد وينزل منه إلي ارضية الطابق بدرج حيث
يغطي المنطقة الوسطي للبرج قبة ضحلة يوجد في مناطق التقائها
بجدار الطابق مقرنص من حطة واحدة ،ويفتح علي الطابق ثماني
ٔ
ٔ
فتحات من المزاغل موزعة علي ثالثة ارباع الدائرة ،ومن المالحظ ان
القبة يفتح بها فتحات شبابيك مستطيلة من الطابق العلوي ،وهو عبارة
عن ممر مقبي حول القبة تفتح عليه ) (٦فتحات مزاغل عميقة ،كل
ٔ
واحد منها عبارة عن قبو ينتهي بفتحة المزغل ،اما الطابق الثالث فهو
ٓ
مندثر االن ،وكان عبارة عن طابق غير مسقوف به فتحات مزاغل.
يكـتنف البرج من جهتيه الغربية والجنوبية بابي سر يؤدي كل منهما
إلي درج مسقوف بقبو هابط.
برج درب المحروق :هذا البرج يبلغ ارتفاعه  ١٥متر وقطره  ١٦متر وهو
ٔ
علي شكل ثالثة ارباع الدائرة علي غرار برج الظفر ،هذا البرج الذي يقع
ٔ
علي امتداد السور الشرقي جاء موقعه ليلفت االنتباه ،ولكن ادت
ٔ
ٔ
اعمال الكشف االثري به عام  ١٩٩٩إلي الكشف عن سبب اختيار هذا
الموقع ،البرج هنا وظيفته إقامة نقطة انتقال قوية بين مستويين من
ٔ
ٔ
ٔ
طبوغرافية االرض ،إذ ان مستوي االرض إلي الشمال منه ينخفض عن
ٔ
ٔ
الجنوب ،ومن هنا ارتبط الطابقين االول والثاني بامتداد السور إلي
الشمال منه ،بينما ارتبطت باقي الطوابق بالسور الممتد إلي الجنوب
ً ٔ
فضال عن ان السور قبل هذا البرج من الناحية الجنوبية ينكسر
منه،
بزاوية قائمة بطول يقرب من ١٣.٦٠م ليلتقي بالبرج .البرج يتكون من
ٔ ٔ
ٔ
ثالثة طوابق ،كشفت اعمال الحفر االثري انها مازالت بحالة جيدة،
ٔ
البرج من المفترض انه يفتح علي المدينة بعقد مدبب كبير يفضي إلي
ٔ
الطابق االرضي بالبرج بدرج يؤدي إلي قاعة مستديرة مسقوفة بقبة
ٔ
ضحلة كبيرة في اركانها عند التقائها بالحائط مقرنصات منن حطة
واحدة ،يفتح عليها قبوات تنتهي بفتحات مزغلية ،ويوجد بها سلم
يؤدي إلي الطابق الثاني وممشى السور إلي الشمال من القاعة،
والطابق الثاني عبارة عن ممر مقبي بقبو برميلي ارتفاعه ٣.٤٠م به ٦
ٔ
دخالت مقبية تنتهي بفتحات مزغلية ،اما الطابق الثالث فهو طابق
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مكشوف به قاعة وسطي مثمنة يفتح عليها  ٥فتحات مزغلية .يكـتنف
برج درب المحروق عن جانبيه الغربي والشمالي بابي سر تم الكشف
ٔ ٔ
عنهما مؤخ ًرا .وكان يعتقد ان االجزاء التي تلي السور إلي الشمال قد
ٔ
ٔ
فقدت إلي ان تم الكشف عن خمسة ابراج تالية نصف دائرية.
ٔ
االبراج نصف الدائرية:
ٔ
ٔ
ٔ
المتاني ــة للس ــور
تتخل ــل ه ــذه االب ـ ـراج جس ــم الس ــور االث ــري ،والدراس ــة
ٔ
ٔ
تكشف عن نوعين من هذه االبراج في السور الشـرقي عنـد الـدرب االحمـر
والباطنية :
ٔ
 النوع االول :عبارة عن قبو طولي مدبب يرتفع إلي السقف الذي يعلو
ٔ
عن ممشى السور ،يتفرع من هذا القبو ثالثة اذرع ينتهي كل واحد
ٔ
منها بفتحة مزغل ،وهما عبارة عن مزغلين جانبيين وواحد امامي،
ٔ
ٔ
وتغطي االذرع الثالثة اقبية طولية منخفضة عن قبو الدخول ،ويفتح
ٔ
بالضلع االيسر للداخل من قبو البرج ممر ضيق يؤدي إلي حجرتي
رماية ،هذا البرج كان يدخل إليه من الشارع الموازي للسور،
ومزاغله ذات مستوي منخفض .وهناك نوع من هذا البرج لم تلحق
به غرف رماية.
ٔ
ٔ
 النوع الثاني :عبارة عن برج مصمت في طابقه االرضي ،اما الطابق
الثاني فينزل إليه بسلم من ممشى السور ،يؤدي إلي ممر يفضي إلي
البرج الذي يتوسطه قبو طولي يقابله في الضلع الغربي فتحة نافذة
ٔ
ٔ
ٔ
إلضاءة وتهوية البرج ،اما القبو فيوجد به ثالثة اذرع مسقفة باقبية،
وينتهي كل ذراع بفتحة مزغل ،وعلي يسار القبو يوجد ممر يفضي إلي
دورة مياه علي يمينه وينتهي بحجرة رماية.
ٔ
ٔ
يتبادل هذين النوعين من االبراج علي طول السور ،وهذا يعني ان
ٓ
ٔ
ٔ
هناك نوعين من مستويات مزاغل رمي السهام احدهما ارضي واخر
علوي.
حجرات الرماية:
ٔ
ٔ
يوجد بسور صالح الدين ثالثة انواع من ابراج الرماية ،وهي حجرات
تتخلل جسم السور بها فتحة مزغلية بهدف زيادة القوة الدفاعية له،
وهما:
ٔ
 النوع االول :حجرات رماية ذات عقد مدبب يفتح علي داخل المدينة
ويبرز سمت الحجرة عن سمت السور الداخلي ،ويغطي الحجرة قبو
مدبب يتعامد علي محور السور ،ويتصدر ضلعها الشرقي فتحة
ٔ
المزغل ،ويفتح بالضلع االيسر للحجرة سلم صاعد إلي ممشى السور.
 النوع الثاني :ينزل إلي الحجرة بسلم من ممشى السور يؤدي إلي
حجرة التي ً
غالبا ما تكون مستطيلة يتصدر ضلعها الشرقي فتحة
مزغل ،ويسقفها قبو مدبب.
ٔ
 النوع الثالثً :
غالبا ما يشبه النوع الثاني غير انه يتم الوصول إليه
ٔ
ٔ
ٔ
عن طريق ممر جانبي من احد االبراج ،وقد يلحق بابراج السور إما
ٔ
حجرة رماية واحدة او حجرتين واحدة علي كل جانب.
ٔ
ٔ
تعود اهمية حجرات الرماية إلي انها تمثل نقاط دفاع تتخلل سمت
ٔ
السور الذي خال من الممرات التي كانت تتخلل اسوار القاهرة
ٔ ً ٔ
يضا باالبراج ،وتعود هذه
الفاطمية ،ولذا حرص المعمار علي إلحاقها ا
الحجرات وإنشائها لسببين:

ٔ
ٔ
 توفير النفقات في مشروع بناء السور االستراتيچي ،حيث ان إنشاء
ٔ
ممرات في جسم السور بين االبراج يعني ارتفاع تكلفة هذا المشروع
الحربي العمالق الذي يغطي العاصمة المصرية.
ٔ
ً
 عامل الوقت إذ ان الحروب الصليبية مثلت ضغطا علي صالح الدين
ٔااليوبي إلنجاز مشروع متكامل للدفاع عن مصر بإنشاء قلعة وسور
للعاصمة وعدة قالع في سيناء وبالد الشام وتحصينات للسواحل
ٔ
المصرية ،من ابرزها سور اإلسكندرية.
المزاغل:
تعد المزاغل العنصر الدفاعي الذي يسمح للمتمرسين بالسور الدفاع عـن
ٔ
المدينة تجاه اي قوات غازيه ،لفـظ المزاغـل لـم يـرد لـه تعريـف فـي اللغـة
العربيــة ،لكنهــا تــرد بلفــظ المراحــي) ،(١٢فــي حــين إنــه يعــرف فــي اللغــة
اليمنية القديمة باسم صوبت) (١٣والتي ربما هي مشـتقة مـن كلمـة صـوب
ٔ
ٔ
ٔ
الســهم او البندقيــة اي وجهــه نحــو الهــدف واســتعد إلطالقــه ،فــي حــين
ٔ
يعرف في العمارة الحربية في االردن باسم الطالقة وجمعها طالقات).(١٤
والمزاغل من الناحية المعمارية عبارة عن فتحة لرمي السهام علي هيئة
ٔ ٔ
شق مستطيل راس او مربع ،ضيق من الخارج ومتسع من الداخل
لتسهيل حركة المدافعين ،استخدمت منذ فترة مبكرة في العمارة
ٔ
الحربية اإلسالمية واقدم بقاياها توجد في قصر الحير الغربي ١١٠هـ /
ٔ
٧٢٨م ،وقصر االخيضر ١٦١هـ ٧٧٨ /م ،ومزاغل الطوابق العليا في
ٔ
سور سوسة  ٢٥٤هـ  ٨٢٩ /م  ،كما استخدمت المزاغل في اسوار
القاهرة الفاطمية ٤٨٥ -٤٨٠هـ ١٠٩٢ -١٠٨٧ /م.
ٔ
ٔ
ٔ
قسم الدكـتور اسامة طلعت مزاغل السور االيوبي إلي اربعة طرز):(١٥
ٔ
ٔ
 الطراز االول  :مزغل مسقطه االفقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه
ٔ
عقد او عتب حجري مستقيم من كـتلة واحدة يعلوه نفيس وعقد
ٔ
ٔ
عاتق ،انتشر هذا الطراز في اماكن متعددة بالسور.
ٔ
 الطراز الثاني :مزغل مسقطه االفقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه
عتب مستقيم من كـتلة واحدة وتكـتنف فتحة المزغل جلستان
لجلوس المدافعين ،ويشتمل السور علي نموذج واحد فقط من هذا
ٔ
النوع ،وهي مزاغل الطابق االرضي بالبرج رقم  ٣٧غرب برج الظفر.
ٔ
 الطراز الثالث :مزغل مسقطه االفقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه
قبو مسلوب عبارة عن نصف مخروط صغير وضع ٔا ً
فقيا وقاعدته
للداخل ،ويوجد هذا النوع من المزاغل في برج درب المحروق.
ٔ
 الطراز الرابع :مزغل مسقطه االفقي نصف دائري ويغطيه طاقية من
نصف قبة صغيرة ،ويوجد هذا النوع من المزاغل في برج الظفر.
ٔ
االبواب:
ٔ
ٔ
تخلل سور صالح الدين االيوبي عدة ابواب علي طول السور ،كان
ٔ
ٔ
ٔ
يعتقد ان جلها معروف مما اورده المؤرخين ،غير ان اإل كـتشافات
ٔ
ٔاالثرية بالسور الشرقي ٔالبواب جديدةً ،
فضال عن وجود ابواب علي
مسار السور لم يذكرها المؤرخين مثل باب الوداع بالحطابة ،تدعو إلي
ٔ
إعادة النظر في الجزم بمعرفتنا الكاملة بابواب السور ،إندثرت بعض
هذه ٔاالبواب كباب الشعرية ،كما كان يوجد في الجزء الممتد من السور
ٓ
ٔ
إلي الفسطاط عدة ابواب إندثرت االن منها:
 باب مصر :هذا الباب بناه بهاء الدين قراقوش ،وكان يقع بالقرب من
السيدة زينب حاليا ،بخط الحمراء القصوي ،وكان به برجان يمنه
ً
صوانا وقوس معقود عليه ،ودفتين يغلقان
ويسره بعتبة سفلي
ٔ
عليه ،وكان يسلك منه إلي اربعة طرق .وهي الطريق إلي القاهرة،
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وعلي يمنته إلي الفواخير وعلي يسرته إلي البحر وإلي داخل المدينة
) ،(١٦هدم هذا الباب في العصر المملوكي.
 باب الصفا :كان هذا الباب الرئيسي الذي يؤدي إلي مصر الفسطاط
منه تخرج القوافل والعساكر ،وموضعه بالقرب من كوم الجارح،
وكان ً
بابا كبي ًرا ببرجين متقابلين يعلوهما عقد كبير ،وهو بعتبة كبيرة
سفل صوانا ،هدم باب الصفا في عهد الظاهر بيبرس ٦٥٨هـ  ٦٧٦/هـ
 ١٢٦٠م١٢٢٧ /م علي يد سيف الدين بن سدار والي الفسطاط،ٔ
وباب الصفا سمي بهذا االسم لوقوعه علي راس درب الصفا ،ودرب
ٔ
الصفا هو امتداد الشارع االعظم ،وهو الطريق الذي يربط بين
ٔ
القاهرة والفسطاط ،والذي يبدا من باب زويلة ويمتد حتي مشهد
ٓ
السيدة نفيسة ) .(١٧باإلضافة إلي بابين اخرين هما باب الساحل
وباب القنطرة.
ٔ ٔ
هذا يقودنا إلي التعرف علي انماط ابواب سور صالح الدين الشرقي وهي
كما يلي:
ٔ
 النمط االول :يشبه في تخطيطه باب زويلة من حيث التخطيط،
وهو عبارة عن باب ذا برجين نصفين دائريين بينهما باب معقود،
ويربط بين البرجين ممشى علوي به سقاطات ،والباب كان يتقدمه
ٔ
زالقة من حجر الصوان مائلة بحيث تعوق بميلها صعود اي مهاجم،
ٔ
وهذا التخطيط وجد في باب الصفا ،ومن المرجح انه كان يماثله من
حيث التخطيط الباب المحروق.
الباب المحروق
ٔ
كان هذا الباب يعرف في العصر الفاطمي بباب القراطين النه كان يوجد
بجواره سوق الغنم ،وكان يجلس عنده القراطون الذين يبيعون القرط
ٔ
)البرسيم( ،وحدث في بداية العصر المملوكي صراع بين امراء المماليك
ٔ
ٔ
انتهي بسيطرة المعز ايبك التركماني ،ومقتل الفارس اقطاي ،وهو ما
دفع مماليك ٔاالخير للهرب من باب القراطين الذي وجدوه ً
مغلقا فقاموا
بحرقه ،ومنذ ذلك الحين عرف بالباب المحروق ،وصار رم ًزا لنهاية عصر
ٔ
النزاع االيوبي وبداية استقرار دولة المماليك البحرية ،وقد سدت فتحة
الباب المحروق سنة ١٨٠٠م عقب ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين،
وذلك ليتمكن الفرنسيين من السيطرة علي المدينة بصورة جيدة.
ً
مجهوال حتي قام المهندس محمد فهمي من
ظل موضع الباب المحروق
مصلحة التنظيم سنة ١٩٤٠م ،باكـتشاف الباب ،وتم استكمال
ٔ
ٓ
ٔ
اكـتشاف الباب من قبل فريق من المجلس االعلى لالثار خالل االعوام
 ١٩٩٧م و١٩٩٨م ) (١٨وفريق مصري فرنسي مشترك سنة ١٩٩٩م،
ٔ
ٔ
غير ان وجود خزان مياه حديث في مواجهة الباب اعاق عملية
استكمال الكشف عنه .وقد كشف في البرج رقم ) (٦عن بقايا لفرن
ٔ
لصناعة الخزف والفخار يعود للعصر العثماني ،تم االحتفاظ باجزاء منه
ٔ
في البرج للداللة علي التحول الوظيفي الذي طرا عليه.
ٔ
يكشف تخطيط برجي الباب علي انه كان للبرجين طابق علوي ،بكل
واحد منهما ثالث فتحات مزغلية وبينهما ممشى به سقاطات.
 النمط الثاني:
ٔ
المدخل المنكسر :يعرف في العمارة اإلسالمية بعدة اسماء منها
الباشورة ،والمدخل المكسر ،والمدخل ذو المرفق ،والمدخل ذو
ٔ
العطف ،والمدخل المزور ،والمدخل المنحني ١٩سمي بهذا اإلسم الن
ٔ ٔ
تصميمه يجعل الداخل إليه ينعطف يسا ًرا ٔاو ً
يمينا مرة واحدة او اكـثر
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ليصل إلي داخل المدينة او القلعة او المنشات االخري .كان اول

إستخدام لهذا النوع من ٔاالبواب في العمارة الحربية اإلسالمية في سور
ٔ
بغداد  ١٤٥هـ  ٧٦٢ /م ،وعلي غراره شيدت ابواب مدينة الرقة ١٥٥هـ /
ٔ
٧٧٢م) (٢٠ثم انتشر استخدامها في اجزاء مختلفة من بقاع العالم
اإلسالمي ،فنراه في مدخل قلعة الحصن ببالد الشام ،وفي قلعة
الكرك ،ومدخل قلعة عجلون  ..إلخ.
ٔ
)(٢١
قسمت المداخل المنكسرة في عمارة اسوار القاهرة إلي طرازين :
ٔ
 الطراز االول :وهو البرج ذو المدخل المنكسر ،ويتكون من برج مربعٔ
او مستطيل يبرز عن سمت واجهة السور الخارجية ،ويفتح بداخل
ٔ
البرج ممر منكسر علي هيئة زاوية قائمة ،يتبع هذا الطراز ثالثة ابواب
بالسورً ،
فضال عن الباب المدرج في قلعة صالح الدين.
ٓ
ٔ
 الباب االول :وهو الباب الجديد وموقعه االن شرق شارع المنصورية،ٔ
ويتكون من برجين الجنوبي منهما نصف دائري لتامين المدخل،
ٔ
ويتكون من طابقين :يشتمل االرضي منهما علي مساحة وسطي مربعة
ٔ
مغطاة بقبو متقاطع ،ويتفرع منها ثالثة اذرع ،بنهاية كل ذراع فتحة
ٓ ٔ
مزغل ،والطابق العلوي فقدت معالمه االن ،اما البرج الشمالي فهو
مربع شكلت كل من زاويتيه الخارجيتين علي هيئة بدنة صماء ثالثة
ٔ
ارباع دائرية ،ويشتمل هذا البرج علي ممر المدخل وهو منكسر علي
هيئة زاوية قائمة واحدة ينحرف الداخل منها يسا ًرا ،ويفتح بكل من
الضلع الشرقي والشمالي للمساحة الوسطي المربعة بممر المدخل
دخلة تتصدرها فتحة مزغل تشرف علي خارج الباب ،وتغطي هذه
المساحة الوسطي قبة ضحلة ،محمولة علي مثلثات كروية .وزود الباب
بالعديد من الوسائل الدفاعية ،منها جسر خشبي متحرك ،وكان
يستخدم لعبور الخندق الذي كان يتقدم الباب في حالة السلم ،وكان
يرفع عند الخطر ،والسقاطات التي تفتح بين عقدي الواجهة الخارجية
للباب.
ً
هذا الباب يقودنا للحديث عن الباب المكـتشف حديثا إلي الشمال من
برج درب المحروق ،وهو عبارة عن مدخل منكسر ،يتكون ضلعه
ٔ
الجنوبي من كـتف بارز او بدنة بها قبوين مدببين بصدر كل واحد منهما
ٔ
فتحة مزغل ،اما الضلع الجنوبي فيبرز منه برج نصف دائري له كـتف
بارز في جنوبه ،وبين البرج والكـتف الجنوبي توجد دخلة المدخل
المنكسرة التي تؤدي إلي باب معقود بعقد مدبب يفضي إلي مساحة
ٔ
وسطي مسقفة بقبة ضحلة علي مثلثات كروية ،ومن المرجح ان هذا
الباب كان يعرف بباب البرقية.
ٓ
ٔ
ٔ
اما ثالث االبواب التي تتبع هذا التخطيط فهو باب القرافة ،ويقع االن
بميدان السيدة عائشة في الجزء الذي كان يمتد من سور الفسطاط إلي
ٔ
ٔ
القلعة ،تبين من االجزاء التي تم الكشف عنها ،انه مدخل ذو ممر
منكسر علي هيئة زاوية قائمة كان ينحرف الداخل فيها يسا ًرا ،كان هذا
ٔ
الممر يفتح داخل برج تمتد واجهتيه الجانبيتين باستقامة ،اما واجهته
الجنوبية الشرقية الخارجية فعلي هيئة قوس دائري ،لم يتبقي من هذا
الباب سوي مثلثين كرويين يعلوهما مدماكان من مداميك القبة
الضحلة التي كانت تغطي المساحة الوسطي المربعة من ممر المدخل،
ً
فضال عن الطرف الشمالي الغربي من ممر المدخل ويفتح في سمت
جدار السور ويغطيه قبو طولي نصف دائري وكان يؤدي إلي داخل
المدينة).(٢٢
 الطراز الثاني :يتكون المدخل من برجين نصفي دائريين يبرزان عنً
عموديا علي
واجهة السور الخارجية ،ويحصر البرجان فيما بينهما مم ًرا
ً ٔ
يمينا او يسا ًرا علي هيئة زاوية قائمة
محور السور ،ثم ينحرف الممر
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

داخل كـتلة بنائية مستطيلة ،وتقع هذه الكـتلة داخل السور لصق
الواجهة الداخلية للبرجين .ويتبع هذا الطراز بابين بقلعة صالح الدين
ٔ
ٔ
هما بابي المطار واإلمام ،ومن المرجح انه كان يوجد لهذا الطراز امثلة
في سور صالح الدين.
الجدار الساتر والممشى:
للسور ٔ
الجدار الساتر عبارة عن حائط يعلو الواجهات الخارجية
امام
ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ
الممشى الذي يعلو الثكنات او االبراج او االبواب او بدن السور فيما بين
ٔ
االبراج ،والجدار الساتر في سور صالح الدين عبارة عن مدماكين من
الحجر يعلوهما شرافات نصف دائرية من ثالثة مداميك ،ويبلغ ارتفاع
الجدار الساتر في السور ١.٨٥م ،وهو ما يسمح للمدافعين عن المدينة
باستخدامه في رمي السهام والرماح بسهولة .ويرتبط بالجدار الساتر
ٔ ٔ
الممشى ،وهو إرتباط عضوي ،إذ ان االول هو الذي يحمي الممشى
ٔ
ٔ
المكون من ممر إستطراق او مساحة مكشوفة تربط بين ابراج السور،
يتخللها ساللم تؤدي إلي حجرات الرماية.
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
بدات فكرة المشروع مع العام  ١٩٩٧حين توليت تفتيش منطقتي
الدرب ٔاالحمر والباطنية ،وكان ٔاالثر رقم  ٣٥٢المتمثل في امتداد سور
ٔ ٔ
ٔ
صالح الدين الشرقي من المنطقة الممتدة امام قصر الين اق الحسامى،
ٔ
وهو قصر اثرى يعود للعصر المملوكي البحري حتى برج المحروق
ٔ
وطولها ما يقرب من  ٩٣٠مترا ،بها بقايا ظاهرة للعيان بارتفاع يبدا من
ٔ
ٔ
ٔ
 ٥سم ويبلغ اقصاه ٢م عند برج رقم  ،٤وكان باديا لنا في اول االمر
ٓ
ٔ
ٔ
االستغناء عن االرقام القديمة المعطاة لالبراج على خرائط االثار،
واستخدام ترقيم بسيط يسهل على الحراس وعلينا إتباعه في موقع
ٔ
العمل ،فاخذ البرج الظاهر لنا اجزاؤه العليا عند نقطة موازية للجامع
ٔ
ٔ
االزرق برج رقم  ١وتسلسلت االبراج حتى برج رقم  ١٠وهو برج درب
ٔ
ٔ
المحروق اكبر ابراج السور االثري.
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
كان الموقع عند بدء العمل في الحالة الراهنة:
 وجود تالل من القمامة الظاهرة في الجانب الشرقي من السور،
ٔ
تكشف استخدام المساحة المتاخمة للسور كمقلب قمامة ،وهو امر
ٔ
بدا في العصر المملوكي واستمر في العصر العثماني وتفاقم في القرن
١٩م) .(٢٣واستمر حتى بدء العمل فيه ،هذه الظاهرة كانت في
ٔ
ٔ
حاجة إلى حسم شديد للحد منها ،وهو اتجاه بدانا في االخذ به سواء
ٔ
إجرائيا من خالل الشرطة او من خالل تشديد الحراسة على الموقع
ٔ
على اتساعه وعلى قلة اإلمكانيات ،لكن اإلجراءات كانت قد بدات
تؤتى ثمارها رويدا ً
رويدا.
 الحد من امتدادات جبانة باب الوزير في اتجاه الشمال ،حيث كان
ٔ
يتم بناء احواش للدفن بدون تراخيص من المحافظة في اتجاه
الشمال ،وهو ٔامر كان سيعوق الكشف عن السور بالكاملً ،
فضال
ٔ
عن اعاقته الستخدام السور كمزار سياحي ثقافي والكشف عنه بصورة
ٔ
كاملة ،لقد اصبحت هناك حاجة ماسة إلزالة ما يقرب من ٣٠٠
حوش دفن تعوق الكشف عن امتدادات السور ً
حاليا بصورة كاملة
ٔ
خاصة عند برج  ١ ،١ا ١ ،ب.
 وجود عشش صفيح وورش لفرز القمامة بين برجى  ٣ ،٢وقهوة
ٔ
وكذلك اعمال تجارية غير مشروعة.

ٔ
 االعتداء شبه اليومي على السور من االهالي في الجانب الغربي منه،
ٔ
ٔ
وهى ظاهرة قديمة بدات مع تغير وظيفة السور او تالشى قيمته
الدفاعية ،حتى استغل البرج الجنوبي من الباب المحروق منه كـفرن
لصناعة الخزف في العصر العثماني  ،وهو ما ظهر لنا خالل موسم
ٔ
حفائر ٢٠٠٠/١٩٩٩م ،حيث قام االهالي بالركوب بالبناء فوق
ٔ
ٔ
جسم السور او هدم اجزاء منه بناء امتدادات لمساكنهم فيها ،ومن
ٔ
المشكالت الكبرى التي واجهناها اثناء العمل قيام بعض المنازل
بمد خطوط الصرف الصحي لمنازلهم داخل جسم السور ،وهو ما
ٔ
ٔ
ٔ
احدث تلفيات كبيرة في احجاره ،كان اصعب ما نمر به هو إقناع
ٔ
االهالي بالتحول نحو الصرف في الشبكة العامة للصرف الصحي،
وتارة تحت ضغط استعمال الشرطة وتارة تحت ضغط إصدار قرارات
إزالة كان يحول خط الصرف الصحي لمنزله إلى الشبكة العامة .مثل
ٔ ٔ
هذه االعتداءات داب االهالي عليها لسنوات طويلة ،وهى مذكورة في
)(٢٤
كراسات لجنة حفظ ٓاالثار العربية على الرغم من تسجيل السور
ٓ
ضمن االثار منذ سنة ١٩٨٠م) (٢٥والجهود التي بذلتها اللجنة
ٔ
على السور من اعتداءات االهالي المستمرة) (٢٦زادت هذه المحاوالت
خالل الفترة من  ١٩٦١إلى ١٩٩٦م  ،لذا لم يعد معها من المجدي
)(٢٧
التعامل بصورة تقليدية.
لذا كان التعامل مع السور وفق ما يلي :
محاصرة المنطقة من باب الوزير وحتى مستشفى الحسين لمنع إلقاءالمزيد من المخلفات بالواقع.
ٔ
إزالة التعديات الظاهرة للعيان من عشش واكشاك سواء على طولٔ
السور او في حرمه.
وقف الحد من التوسع العشوائي لجبانة باب الوزير.ٔ
ٔ
التواجد اليومي بكـثافة على طول السور لمنع البناء عليه او في االجزاءالباقية في حرمه.
ٔ
اتضح من التعامل مع السور ما يلي:
ٓ
 وجود محاوالت من لجنة حفظ االثار للحفاظ على السور خاصة فيالفترة من  ١٩٤٧إلى ١٩٥٦م ،وهى الفترة التي تم الكشف فيها عن
وجود الباب المحروق ،فضال عن ترميم برج  ٤وبرج  ٣من السور
ٔ
والمسافة بينهما ،مع نزع العديد من ملكيات االراضي في الجانب
الغربي من السور للحفاظ عليه وترميمه ،كالقطعة رقم  ١عطفة
المركز والمنطقة الواقعة خلف الباب المحروق مع غيرها من القطع
ٓ
ٔ
التي كانت مجهولة لدى المجلس االعلى لالثار عند بدء ترميم وإنقاذ
السور الشرقي ،وهو ما استدعى طلب تشكيل لجنة للبحث عن
ملكيات المجلس على امتداد السور.
 الحاجة الماسة لفتح طريق من باب الوزير برفع المخلفات المتراكمةالتي تعوق التعامل مع السور بصورة مباشرة.
ٔ
ٔ
 وضع خطة الكشف عن كافة اجزاء السور المطمورة بكاملها اؤ
تتجاوز ٔ
في افضل االحوال  ٢.٥م.
الظاهر منها ارتفاعات محدودة ال
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مرت عملية إعادة الكشف عن السور بعدة مراحل كما يلي:
ٔاوال  :حصر الخرائط القديمة الخاصة بالقاهرة والموضح عليها السور
ٔ
ٔ
االثري ،وقد افادت هذه الخرائط خاصة خريطة بيرى رئيس قبطان
البحرية العثمانية في مصر والتي تعود للقرن ١٠هـ ١٦/م  ،وخريطة
الحملة الفرنسية على مصر ،والعديد من الخرائط المحفوظة في
ٔ
مكـتبات اوربية ،مثل خريطة هارتمان شيدل التي تعود لسنة ١٤٩٢م
وهى محفوظة في مكـتبة بيركلى ،وخريطة ماتيو باجينو التي تعود لسنة
ٔ
١٥٤٩م وهى محفوظة ايضا في بيركلى ،وخريطة هنرى بافون التي
تعود لسنة ١٦١٥م  ،إضافة لخريطة جران بك للقاهرة التي ترجع لسنة
١٨٧٤م .هذه الخرائط ساعدت على توقع امتداد السور بعد برج عشرة
برج درب المحروق بصورة علمية سليمة ،وهو ما ساعد على الكشف عن
هذا االمتدادً ،
فضال عن وضع تصور المتداد السور إلى قلعة صالح
الدين ،وهو ما سنعرضه الحقا.
ٔ
ثانيا  :حصر كل ما كـتب عن السور سواء في كـتابات المؤرخين او
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الرحالة او ما ورد من اخبار تتعلق بمناطق باب الوزير او الدرب االحمر
ٔاو الباطنية في المصادر التاريخية ،مع حصر ما كـتب ً
حديثا عن السور
سواء في كراسات لجنة ٓاالثارٔ ،او ما كـتبه كريزويلٔ ،واخيرا الدكـتور
ٔ
اسامة عبد النعيم في رسالته للماجستير في جامعة القاهرة ،والتي
ٔ
ٔ
اعتمد فيها على وصف االجزاء الظاهرة للعيان منه ،وهو افضل ما كان
يمكن القيام به حينئذ.
ٔ
للسور
في مراحل مختلفة او رسومات
ثالثا  :حصر الصور التي التقطت
الرحالة ٔاالجانب ٔواشهرها لوحة لديفيد روبرت تظهر التالل والسور
وخلفهما مدرسة السلطان حسن وهى تعود لسنة ١٨٣٠م .فضال عن
ٔ
ٓ
صور لجنة حفظ االثار والتي يعود معظمها الربعينات القرن العشرين،
ٔ
وقد افادتنا كـثي ًرا في عملنا.
ٔ
رابعا :تكوين بعثة للحفر االثري توليت تنفيذ مهامها بوصفي المفتش
ٔ
المسئول عن السور ،وتكونت البعثة من عدد من االثريين منهم
ٔ
ٔ
االساتذة /محمد لطفي اثري إسالمي وناصر عطا ﷲ اثري إسالمي وايمن
منصور اثري متخصص في ٓاالثار المصرية ؤ ٢اخصائي ترميمً ،
فضال عن
ٔ
مساح ومهندسي معماري وفني حفائر ،حرصت على ان تكون هذه
ٔ
البعثة متنوعة ومتكاملة التخصصات (٢٨).وقد مول المجلس االعلى
ٓ
لالثار عمل هذه البعثة حتى اشتراك مؤسسة اغاخان في تمويل العمالة
وتوفير المعدات منذ العام ١٩٩٩م.
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
تالزم العمل في خطين متوازيين حينئذ:
 ٔاالول :محاولة لشق طريق من جبانة باب الوزير إلى داخل السوربرفع المخلفات المتراكمة والتي تعود لفترات حديثة بواسطة بلدوزر
ٓ
ٔ
وسيارات المجلس االعلى لالثار.
 الثاني :الكشف عن السور في المنطقة من برج  ٣ : ١في الموسمٔ
ٔ
االول ثم تتابع الكشف عن السور واالبراج وحجرات الرماية حتى برج
 ١٠ثم الكشف عن السور بامتداد برجي .١٢ ،١١
ٔ
 الثالث :اجراء مجسات حفائر في المسافة الممتدة إلى الجنوب حتىٔ
ٔ
باب الودائع للتاكد من امتداد السور ،كلما اتيح ذلك على المسار
ٔ
ٔ
المتوقع للسور عند تجديد اي حوش او مدفن في النقاط المتوقع مرور
السور بها.

ٔ
يعد مشروع الحفر االثري للكشف عن سور صالح الدين الشرقي خليط
بين نوعين من الحفريات متعارف عليها.
ٔ
 االول :هو حفريات اإلنقاذ هذه النوعية من الحفريات تهدف إلى إنقاذٔ
ٔ
موقع ما من عمليات الزحف العمراني او االعتداء على التلة االثرية،
ٔ
ومثل هذا النوع يتطلب اجراء مجسات سريعة والحفر على شكل
ٔ
خنادق لجمع معلومات دقيقة عن الموقع إلنقاذه في اسرع وقت،
ٔ
وقد استخدم هذا االسلوب في التعامل مع السور سواء مع امتداده
ٓ
ٔ
ٔ
الشمالي او الجنوبي ،وقد اثبتت هذه الطريقة حتى االن نجحها في
ٔ
إنقاذ اجزاء كبيرة من السور.
ٔ
 الثاني :يعرف بإعادة حفر الموقع ،وقد بدا هذا النوع من الحفر فيٓ
الظهور مع تنظيم التنقيب عن االثار بصورة مقننة وعلمية ،حيث
ٓ
ٔ
يعالج عمليات الحفر العشوائي التي يقوم بها الهواة او جامعي االثار
ٔ
ٔ
او اللذين يدمرون مناطق اثرية مطمورة لصالح شخص لبناء منزل
فوق الموقع ،لذلك فان إجراء حفريات دقيقة وشاملة ،وربما تكون
ٔ
ٔ
نتائج تلك االجزاء المتبقية التي لم تمس ولم يسبق حفرها اهم من
تلك النتائج التي سبق حفرها ،مثل باب المحروق الذي كشف
ٔ
ٔ
تفاصيله كاملة االول مرة ،واتضح برجه الجنوبي استخدم فرنا إلعداد
ٔ
الخزف في العصر العثماني ،حيث عثر فيه على اواني خزفية
عثمانية ،ومثل التفاصيل الكاملة لبرج درب المحروق برج ،١٠
ٔ ٔ
ٔ
وامتدادات الممدات في ابراج السور التي اتضح ان بعضها الحق به
ٔ
حجرات رماية ،وكذلك الكشف عن حجرات رماية لم ترد في اي
مرجع علمي اثرى تناول السور وبقايا بالوصف ،فضال عن الكشف
عن قطع خزفية مملوكية تحمل توقيعات صناع ،وفخار مطلى بالمينا
ٔ
ٔ
عليه اما كـتابات بالخط الثلث او رنوك ،وقطع خزفية عثمانية،
ٔ
ولسوء الحظ لم يتم العثور على قطع كاملة او قطع يمكن من خالل
عملية الترميم إعادة تشكيلها في صورتها ٔاالصلية ،وكان من المقرر
ٔ
ٔ
ان نقوم بإعداد كـتالوج لهذه القطع الدراسية غير ان تركي العمل
بالموقع منذ سبتمبر  ٢٠٠١حال دون ذلك.
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت
ٔ
تم استخدام نظام الخنادق الشريطية في إجراء عمليات الحفر االثري في
الموقع ،وفيها خطط السور بطول  ١٢٠٠متر على شكل سلسلة من
ٔ
ٔ
االشرطة العريضة المتوازية تمتد بطول الموقع ،ثم بدانا في حفر
ٔ
ٔ
خنادق في هذه االشرطة بالتبادل ،اي بحفر الخنادق بصورة متتالية
بالطول حيث ينقل الرديم إلى الخندق المفترض إلى جواره ،تحتاج
هذه الطريقة إلى عمالة كـثيفة ،وهى مفضلة في الحفريات التي تتم
ٔ
داخل المدن وفى مناطق ضيقة ،كان الحفر يتم اوال لتحديد البرج إذا
كان ظاهرا ثم امتداد السور شماله وجنوبه ثم تنظيف سطح الممر
العلوي للسور والشرافات ثم الدخول إلى داخل البرج وتنظيفه
ٔ
والكشف عن امتداداته ثم حفر الجزء االمامي ،وهو هنا الجانب الشرقي
من السور بعرض يتراوح بين متر ومتر ونصف وعمق ال يتجاوز متر ،إذا
ٔ
كان الرديم في المراحل االولى من العمل يعوق الكشف عن مساحات
ٔ
اكبر.
ٔ
لقد كانت اكبر صعوبة في الموقع هو رفع المخلفات منه ،وإزالة جزء
ٔ
من التالل الشاهقة االرتفاع والتي تجاوزت في بعض االحيان في بعض
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اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻮر

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت
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ٔ
النقاط  ٣٠مترا فوق المستوى العلوي للسور ،غير ان مساهمة برنامج
ٔ
المدن التاريخية التابع لمؤسسة اغاخان منذ ابريل  ١٩٩٨في رفع
المخلفات من الموق  ،وفى إزالة ارتفاعات التالل التي تعوق الكشف
عن السور ،ساعد على إنجاز عمليات اإلنقاذ والحفر بصورة جيدة ،كما
ٔ
اغرى كشف السور برنامج المدن التاريخية على اعتباره ظهيرا لمشروعها
ٔ
الخاص بإنشاء حديقة على تالل باب الوزير المجاورة للسور ،وهو ادى
ً
خاصة بدءا من العام ٢٠٠٠م في
إلى مساهمة البرنامج بعد ذلك
الكشف عن السور ثم ترميمه.
اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻮر إﻟﻰ ﻗﻠﻌﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
كشف المجسات االولية فيما بعد البرج  ١ا عن وجود بقايا برج اخر يقع
ٔ
تحت منزل يبعد عنه مسافة حوالي ١٠٠م اسفل منزل بنى عليه مباشرة
ٔ
دون اساسا  ،ويستمر السور مسافة إلى برج دائري يقع في مقابل
مجموعة ايتمش البجاسي ،هذا البرج له بقايا ظاهرة للعيان تم الكشف
ٔ
عن عمق له يصل إلى ١.٥٠م اسفل مستوى الشارع يتجه السور منه
ٔ
ٔ
إلى الشرق ً
بدال من الجنوب طبقا العمال الكشف االثري عنه ،هذا
البرج إذا برج زاوية يشبه في وظيفة برج درب المحروق وبرج الظفر
الذي يقع عند التقاء السور الشرقي مع السور الشمالي للقاهرة ،وقد
ٔ
حال الكشف عنه ً
كامال وجود منزل صغير بني فوقه دون اساسات ،كنا
ٔ
قد بدانا في إجراءات إزالته ،وقد تبين وجود امتداد للسور في اتجاه
ٔ
الشرق من هذا البرج بطول  ٤متر ،من هنا يتضح لنا ان مجموعة
ايتمش البجاسى بنيت داخل المدينة ،بينما بني رباط ازدمر خارجها،
ٔ
ٔ
كما يالحظ انه على مسافة من السور يوجد مدخل من بقايا منشاة
مملوكية جركسية على منسوب مرتفع نسبيا عن منسوب السور وفى
نفس اتجاهه ،وهو ما يعنى تراكم المخلفات في الشارع منذ العصر
ٔ
ٔ ٔ
االيوبي للعصر المملوكي الجركسى او ان لهذه المنشاة من الشارع سلم
ٔ
صاعد ،غير ان اعتراض هذا المدخل لمسار السور مازال في حاجة
ٔ
لإلجابة عنه باستكمال اعمال الحفر في هذا االتجاه ،هذا من ناحية،
ٔ
ٔ
اما من ناحية اخرى فهي استدارة البرج نحو داخل المدينة على عكس
ٔ
ٔ
ٔ
باقي االبراج التي اما تبرر إلى خارج المدينة ،او تفتح بعقد على المدينة،
هذه االستدارة تستدعى من الذاكرة برج القلة في القلعة ،الذي ُيعرف
المقطم ً
حاليا ،وهو برج دائري يقع على سور القلعة بين نطاقيها
ببرج
ٔ
الجنوبي والشمالي ،وكان يستخدمه والى القلعة لمراقبة اقسامها وضبط
ٔ
الحركة بها ،فهل كان هذا البرج يؤدى نفس الوظيفة؟ الشك ان كشف
ٔ
المزيد منه يؤدى إلى اإلجابة عن التساؤل ،وربما تتاكد الفرضية
ٔ
السابق طرحها ً
بناءا على ما تم الكشف عنه من السور ،ان المعطيات
تؤكد استمرار السور إلى الخوخة الباقية ً
حاليا والمؤدية إلى جبانة باب
الوزير ،ومن المرجح ٔانها هي نفسها باب الوزير الذي ينسبه محمد رمزي
إلى الوزير نجم الدين بن شروين المعروف بوزير بغداد ،عند توليه
ٔ
الوزارة في عصر السلطان االشرف كجك بن الناصر محمد بن قالوون
سنة ٧٤٢هـ١٣٤٢ - ٤١ /م لمرور الناس فيه بين المدينة وبين الجبانة
ٔ
الواقعة خارج السور .هنا يثار تساؤل حول تضاؤل اهمية السور حتى
ٔ
فتح باب ٔاو خوخة مستحدثة به ،ثم الدفن خارجه ،يبدو ان السور
ٔ
الشرقي ظل محتفظا باهميته حتى زادت مع إنشاء الظاهر بيبرس ميدان
القبق به) (٢٩فقد كان هذا الميدان هو ميدان التدريب الرئيسي في
ٔ
العصر المملوكي والمهرجانات واالحتفاالت ،ومن المرجح ان البناية
ٔ ٔ
ٔ
المكـتشفة بين البرج  ١والبرج  ١ا ذات القبوات المتتالية اما ان تكون

ٔ ٔ
المنصة الوارد وذكرها في المصادر التاريخية او احدى منشات الميدان
الوظيفية ،وقد تالشت وظيفة هذا الميدان بعد عصر الناصر ،لتتحول
منطقة باب الوزير لجبانات.
كما ٔاننا ٔباجراء مجسات بعد الباب ٔتاكد لنا بصورة ٔاولية امتداد السور
منه في اتجاه الجنوب حتى الشارع الموازى لقلعة الجبل ثم ينحرف
ٔ
ٔ
شرقا مرة اخرى حيث نعثر على برج اسفل قبة رجب الشيرازى اثر رقم
ٔ
ٔ
 ،٤٧٦على برج اثرى شيدت اعاله القبة ،وبمتابعة عمليات هدم
وتنكيس المباني على امتداد قبة رجب الشيرازى تجاه الشرق بخط شبه
ٔ
ٔ
مستقيم اتضح وجود بقايا للسور اسفل بعض المنازل ،وهو ما يعنى
ٔ
ٔ
ضمنا ان هذه المنازل اتخذت السور كحجر اساس بنيت فوقه ،ومن
المالحظ امتداد السور إلى باب الوداع بسكة المحجر ،وهو باب ٔاثرى
ٔ
كان يعتقد ٔانه ليس ً
جزءا من السور ،غير ان تحليل مواد بناؤه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واحجاره اثبتت انه جزء من السور االيوبي ،ويستمر السور مسافة غير
ٔ
محددة بعده ،إذ يحتاج االمر لمزيد من الدراسات.
ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮر اﻟﺸﺮﻗﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
دلت اعمال المجسات ان ارتفاع السور من الشرافات إلى االرض
ٔ
ٔ
الموازية للسور  ٩امتار تقريبا ،غير ان العديد من العوائق حالت دون
الكشف عن ارتفاع السور بالكامل منها:
ٔ
ٔ
 وجود احواش دفن في المنطقة الممتدة من البرج  ١ا إلى البرج رقم ، ٢وهو ما يعيق الكشف بالكامل عن السور ،لذا اقترح إزالة عدد ٦٠
حوش لكي يتم ضم رباط ازدمر إلى مشروع تطوير وإنقاذ السورً ،
فضال
ٔ
عن ان هذا الكشف قد يؤدى إلى المزيد من المعلومات عن ميدان
ٔ
القبق االثري.
 وجود عدد  ٢خزان مياه في المنطقة الموازية لباب المحروق بصورةً
خاصة ،يقع هذا الخزان المواجه للباب على بعد  ٦٠مترا من السور،
ويعلو عن السور بحوالي  ٢٢مترا وهو يرتكز من الناحية اإلنشائية على
ٔ
التالل الترابية المحيطة به وإلى اعمال حفر غير محسوبة سيؤدى إلى
ٔ
ٔ
انهياره ،حيث ان قطره  ٨٠مترا ويستوعب  ٣٥الف متر مكعب من
المياه ،ولذا فانه بات من الصعوبة الكشف عن باب المحروق
بالكامل ،واقترح الكشف عنه بارتفاع ٣.٥م مع إقامة حائط ساند
موازى له.
 استحالة الكشف عن االرتفاعات الكاملة للسور في باقي المناطق ،إالٔ
بعد تخفيض احمال المباني المالحقة له والراكبة عليه من الجهة
ً ٔ
فضال عن ان وجود طريق صالح سالم حد من إمكانية خفض
الغربية،
ٔ
مستوى محدد ،وفى حالة الرغبة في تجاوزه يجب اوال خفض مستوى
طريق صالح سالم ،وتحمل تكاليف مالية باهظة ال طائل من وراءها
لذا تم التوصل إلى إمكانية الكشف عن السور في المرحلة الحالية طبقا
لالرتفاعات المقترحة بالجدول التالي:
االرتفاع
البرج
 ٤.٥متر
١
 ٤.٥متر
٢
 ٩متر
٣
 ٩متر
٤
 ٩متر
٥
 ٣.٥متر
٦
 ٣.٥متر
٧
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ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
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البرج
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

االرتفاع
 ٨متر
 ٨متر
 ١٢متر
 ٨متر
 ٨متر
 ٨متر
 ٨متر
 ٨متر

ٔ ٔ ٔ
في النهاية ال يسعني إال ان اذكر انه لوال تضافر جهود ثالثة مؤسسات لم
يكن من الممكن استكمال هذا المشروع ليصبح السور الشرقي ظهي ًرا
ٔ
ٔ
ٔا ً
ثريا لحديقة االزهر ،هذه المؤسسات ،هي مؤسسة اغاخان التي
ٔ
ٔ
استكملت في مرحلة الحقة اعمال الكشف االثري وترميم السور،
ٓ
ٔ
ومحافظة القاهرة والمجلس االعلى لالثار اللذين تضافر التقديم مشروع
نوعى مميز.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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ٔ
ٓ
 ١الجبرتى ،عبد الرحمن ،عجائب االثار في التراجم واالخبار ،ج  ،٤ص .١٢٥
 ٢البنــداري ،الفــتح بــن علــي بــن محمــد ،ســنا البــرق الشــامي ،إختصــار كـتــاب ســنا
ٔ
الب ــرق الش ــامي لعم ــاد ال ــدين الكات ــب االص ــفهاني ،ص ١١٩؛ ٔاس ــامة طلع ــت عب ــد
ٔ
النعـ ــيمٔ ،اسـ ــوار صـ ــالح الـ ــدين واثرهـ ــا فـ ــي امتـ ــداد الق ـ ــاهرة حتـ ــى عصـ ــر سـ ــالطين
ٓ
المماليك ،ص  .٢٦رسالة ماجستير ،كلية االثار ،جامعة القاهرة  ١٩٩٢م.
3 Suzan jane staffa, conquest and fusion, the social elevation of
Cairo, a.d. 642- 1890، p94 ، leiden1979.
ع ــدنان الح ــارثي ،عم ـران الق ــاهرة وخططه ــا ف ــي عه ــد ص ــالح ال ــدين ،ص ،٨٧زهـ ـراء
الشرق . ١٩٩٩
ٔ
ٔ
ٔ
 ٤المقدســي ،شــمس الــدين ابــي عبــد ﷲ ،احســن التقاســيم فــي معرفــة االقــاليم ،ص
 ،٢٠٠ليدن ١٩٠٩م.
ٔ ٥ابــو شــامة ،شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المقدســي ،الروضــتين ،ج١
ق ،٢تحقيـ ــق محمـ ــد حلمـ ــي ص  ،٣٣٤القـ ــاهرة ١٩٦٢؛ عـ ــدنان الحـ ــارثي ،عم ـ ـران
القاهرة ،ص . ٨٨
 ٦المقري ـ ــزي ،الس ـ ـ ــلوك ،ج ١ق ، ١ص٩٠؛ ع ـ ـ ــدنان الح ـ ـ ــارثي ،عمـ ـ ـ ـران الق ـ ـ ــاهرة
وخططها ،ص.٣٨٧
ٔ
 ٧عرف ــت الق ــالع الص ــغيرة ب ــاالبراج ،وه ــي تع ــد إس ــتحكام حرب ــي للمراقب ــة وال ــدفاع
ٔ
ٔ
ٔ
االولــي ،يتســع إلقامــة حاميــة عســكرية صــغيرة لصــد هجمــات االعــداءٔ ،او علــي االقــل
ٔ
تعطــيلهم حتــى تســتعد القــالع والحصــون القريبــة منهــا .محمـد امــين وليلــي إب ـراهيم،
المصطلحات المعمارية ،ص .٢١
 ٨يعرف حاليا بجامع الفتح ويقع بميدان رمسيس في القاهرة.
 ٩المقريزي ،السلوك  ،ج ص  ، ٣٨٠الخطط  ،ج ، ١ص .٤٨٠ ، ٣٧٩
 ١٠البنــداري ،ســنا البــرق ،ص ٔ ،١١٩ابوشــامة ،الروضــتين فــي ٔاخبــار الــدولتين ،
ج ، ١ق ٢ص .٦٨٧
ٔ
ٔ
 ١١ك ــان ي ــازكوج مملوك ـ ًـا الس ــد ال ــدين ش ــيركوه ،وص ــار ٔاميـ ـ ًرا عل ــي طائـف ــة االجن ــاد
ٔ
ٔ
واالسدية في عهد الناصـر صـالح الـدين االيـوبي ،تـوفي سـنة ٥٩٩ه ـ  ١٢٠٢/م؛ ابـن
ٔ
تغ ــري ب ــردي  ،النج ــوم الزاه ــرة  ،ج  ، ٤ص ٣٩؛ الس ــخاوي ،تحف ــة االحب ــاب ،ص

٧٥؛ ٔاب ــو ش ــامة  ،ال ــذيل عل ــي الروض ــتين ،ص ٣٤؛ ٔاس ــامة طلع ــتٔ ،اس ــوار ص ــالح
الدين ،ص ٢٧١؛ عدنان الحارثي  ،عمران القاهرة ،ص .٣٨٨
 ١٢الهــروي ،علــي بــن ٔابــي بكــر ) ت ٦١١هـ ـ ١٢١٤ /م( التــذكرة الهرويــة فــي الحيــل
الحربية ،ص  ،١٠٩تحقيق مطيـع المـرابط ،وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي ،دمشـق
١٩٧٢م.
ٔ
 ١٣فهم ـ ــي االغب ـ ــري ،التحص ـ ــينات الدفاعي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــيمن الق ـ ــديم ،ص  ،٣٤رس ـ ــالة
ٓ
ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة االداب ،جامعــة بغــداد١٩٩٤ ،م؛ عبــدﷲ الحــداد،
ٓ
مقدمة في االثار اإلسالمية ،دار الشوكاني ،صنعاء ٢٠٠٣م.
ٔ
 ١٤س ــعد الم ــؤمني ،الق ــالع اإلس ــالمية ف ــي االردن ،ص  ، ٣٥٠،٣٥١دار البش ــير،
عمان١٩٨٨ ،م.
ٔ
ٔ ١٥اسامة طلعت ،اسوار صالح الدين ،ص .٢٣٠ ،٢٢٩
ٔ
 ١٦ابـن دقمــاق اإلنتصـار لواســطة عقـد االمصــار ،ص ٢٧؛ المقريـزي  ،الخطــط  ،ج
ٔ
ٓ
 ، ٤ص ٢٧؛ خال ــد ع ــزب ،الفس ــطاط ،النش ــاة ،اإلنحس ــار ،ص  ، ١٤٣دار االف ــاق
العربية  ،القاهرة ١٩٩٨م.
المقريزي
 ،الخطط  ،ج  ، ١ص ٣٤٧؛ خالـد
 ١٧ابن دقماق ،االنتصار ،ص ٢٨؛
عزب  ،الفسطاط  ،ص .١٤٤
ٔ
 ١٨تولي تنفيذ الحفر االثري عن الباب فريـق برﯪسـة الـدكـتور خالـد عـزب الـذي عمـل
كذلك باالشتراك مع الفريق الفرنسي.
 ١٩عبــد الــرحمن ذكــي ،القــالع فــي الحــروب الصــليبية ،ص  ، ٧٤المجلــة التاريخيــة
المصرية  ،مجلد  ١٩٦٩ ، ١٥م؛ فريد شافعي ،العمارة العربية في مصر اإلسالمية
في عصر الوالة  ،ص  .٢٧٢،١٩١الهيئة المصـرية العامـة للكـتـاب  ١٩٧٠م؛ السـيد
ٔ
عبد العزيـز سـالم  ،وسـائل الـدفاع اإلسـالمي فـي االنـدلس ،ص  ،٢٥مجلـة الجـيش،
عدد  ١٩٥٧ ، ٨٢م.
 ٢٠عب ـ ــد ال ـ ــرحمن ذك ـ ــى ،العم ـ ــارة العس ـ ــكرية ف ـ ــي العص ـ ــور الوس ـ ــطى بـ ــين العـ ــرب
والصليبيين ،ص  ،١١١المجلة التاريخية المصرية  ،مجلد ١٩٥٨ ، ٧م.
ٔ ٢١اســامة طلعــت ،مالمــح تخطــيط المــدخل المنكســر فــي العمــارة الدفاعيــة بــين
مصــر والغــرب اإلســالمي فيمــا بــين الق ـرنين الخــامس والســابع الهجــريين ،ص :٣٢٧
ٓ
ٔ
 ،٣٣٠بحث ضـمن ٔاعمـال النـدوة العلميـة االولـى لجمعيـة االثـاريين العـرب ،القـاهرة
١٩٩٩م.
ٔ ٢٢اسامة طلعتٔ ،اسوار صالح الدين ،ص .٣٢٩ ، ٣٢٨
 ٢٣ص ــديق ش ــهاب ال ــدين ،تخط ــيط الم ــدن وت ــاريخ الحص ــون ،ص  ،٤٥٤ومجل ــة
العمارة العدد ١٩٣٩ ، ٩م.
 ٢٤انظر  :الكراسة  ٢من سنة  ١٩٥٤إلى  ١٩٦١ص .٣٦،٣٧
ٓ
 ٢٥انظر  :كراسات لجنة حفظ االثار المجلد ١٨٩٠م ص .٢٠،٢٤
ٓ
 ٢٦انظر  :كراسات لجنة حفظ االثار المجلد ١٩٠٤ ٢١م ص .٤٠،٤١
ٔ
 ٢٧انظر  :ملفات سور صالح الدين الشرقي من منطقة اثار جنوب القاهرة.
 ٢٨حصــلت البعثــة علــى رعايــة خاصــة مــن كــل مــن ٔا /عبــد ﷲ العطــار رئــيس قطــاع
ٔ
ٓ
ٓ
االثار اإلسالمية انذاك ،واالستاذ عادل عبد السـتار مـدير عـام منـاطق جنـوب القـاهرة
ٔ
ٓ
ٓ
انذاك ،واالستاذ عبد الخالق مختار مدير عام منطقة جنوب القاهرة انذاك.
 ٢٩محم ــد الشش ــتاوي ،مي ــادين الق ــاهرة ف ــي العص ــر الممل ــوكي ،ص  ،٦١:٧١دار
ٔ
االفاق العربية ،القاهرة ١٩٩٩م.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١١

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

ﻣَﻦ ﻫﻢ اﻵراﻣﻴﻮن؟

ٔان ﺗﻌﺮﻓﻨ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﻠﻣﻨﺷ ـ ــﻮر ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻌ ـ ــﺪد
*
اﻠﺳــﺎﺑﻊ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻌﻨــﻰ ﻜﻟﻣ ــﺔ ٓارام ،ﻧﺘﺳــﺎءل ﻤ ــﻦ ﻫ ــﻢ
ٓاﻻراﻤﻴـ ــﻮن؟ واﻠﺳـ ــﺒﺐ اﻠـ ــﺬي دﻓﻌﻨـ ــﺎ ﻹﻃـ ــﻼق ﻫـ ــﺬا
اﻠﺳـ ــﺆال ﻳﻌـ ــﻮد إﻠـ ــﻰ ﻋ ــﺪم وﺠـ ــﻮد إﺠﺎﺑـ ــﺔ واﺿ ــﺤﺔ وﻤﺤـ ــﺪدة ﺣـ ــﻮل ٔاﺻـ ــﻞ
ٓاﻻراﻤﻴﻴﻦ وﻫﻮﻳﺘﻬﻢ .ﻓﻣﻦ ﻘﺎﺋﻞ ٔان ٓاﻻراﻤﻴـﻴﻦ ﻫـﻢ ﻧﻔﺳـﻬﻢ ﻘﺒﻴﻟـﺔ ٔاﻻﺣﻼﻤـﻮ ٔاو
ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ ،إﻠــﻰ ﻘﺎﺋــﻞ ٔان ٔاﻻﺣﻼﻤــﻮ ﻻ ﻋﻼﻘــﺔ ﻠﻬــﻢ ﺑـ ٓ
ـﺎﻻراﻤﻴﻴﻦ ،وﻻﺴــﻴﻣﺎ ٔان
ٔاﻻﺣﻼﻤ ــﻮ ﻇﻬـ ــﺮوا إﻠ ــﻰ اﻠﻮﺠ ــﻮد ﻘﺒ ــﻞ ٓاﻻراﻤﻴـ ــﻴﻦ .إﻠ ــﻰ ﻘﺎﺋ ــﻞ ٔان ٓاﻻراﻤﻴـ ــﻴﻦ
ﻳﻣﺜﻟــﻮن ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻜـ ٔ
ـﺎﻻﺣﻼﻤﻮ ٔاو ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ واﻠﺨــﺎﺑﻴﺮو واﻠﺳــﻮﺗﻮ
وﺴــﻮاﻫﺎ ،إﻠــﻰ ﻘﺎﺋــﻞ ٔاﻧﻬــﻢ ﻳﺨﺘﻟﻔــﻮن ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ،وﻤﻨﻔﺼــﻟﻮن ﻋﻨﻬــﺎ،
ﺣﺘـ ـ ــﻰ وﻠـ ـ ــﻮ اﺸـ ـ ــﺘﺮﻜﻮا ﻤـ ـ ــﻊ ﺸـ ـ ــﻌﻮﺑﻬﺎ ﺑـ ـ ــﺒﻌﺾ اﻠﺨﺼ ـ ـ ــﺎﺋﺺ اﻠﺪﻳﻣﻮﻏﺮاﻓﻴـ ـ ــﺔ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ ...وﻫﻛــﺬأ .اﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي ﻳﻀ ــﻔﻲ اﻠﻣﺷــﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻟــﻰ
ﺴﺆاﻠﻨﺎ ،وﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻠﻟﺒﺤﺚ اﻠﺟﺪي ﻋﻦ إﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.

آرام ﻛﺈﻗﻠﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ

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

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
ﺧﻟﻴـﻞ اﻘﻄﻴﻨـﻲَ ،ﻤــﻦ ﻫـﻢ ٓاﻻراﻤﻴـﻮن - .دورﻳــﺔ ﻜـﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ- .
اﻠﻌﺪد اﻠﺘﺎﺴﻊ؛ ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ص . ١١٥ – ١١٢
)(www.historicalkan.co.nr

ﻳ ــﺮى ﻤﺤﻣ ــﻮد ﺣﻣ ــﻮد ٔان اﺴ ــﻢ ٓاﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ ﻳﺮﻘ ــﻰ إﻠ ــﻰ زﻤ ــﻦ ٔاﺑﻌ ــﺪ ﺑﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ
اﻠ ــﺰﻤﻦ اﻠ ــﺬي ﺸــﻐﻞ ﻓﻴ ــﻪ ٓاﻻراﻤﻴ ــﻮن دو ًرا ﺧﻄﻴ ـ ًﺮا ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ .وﻘ ــﺪ
ﺗﻛــﻮن ﻤــﻦ ٔاﻘــﺪم اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻠﺘــﻲ ﺗــﺬﻜﺮ اﺴــﻢ ٓارام ﻜــﺈﻘﻟﻴﻢ ﺠﻐﺮاﻓــﻲ ،ﺗﻟــﻚ اﻠﺘــﻲ
وردت ﻓﻲ ﻧﺼﻮص إﺑﻼ اﻠﻌﺎﺋﺪة ٔ
ﻠﻼﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق.م .وﺠـﺎءت ﺑﺷـﻛﻞ " ٓارام ـ
ﻜ ــﻲ"  . A-ra-mu-kiوﻘ ــﺪ وردت ﺿ ــﻣﻦ ﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ٔاﺴ ــﻣﺎء ﻠﻣﻮاﻘ ــﻊ ﺠﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ ﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ٔا ً
وﻻ ﻓﻲ ﺗﻞ اﺑﻮ ﺻﻼﺑﻴﺦ ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق) . (١ﻜﻣﺎ وﺠﺪت ٔاﺴﻣﺎء
ﻤﺷــﺎﺑﻬﺔ ٔاﺧ ــﺮى ٔﻻﻤ ــﺎﻜﻦ ﺠﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺑ ــﻼ ﻤﺜــﻞ ٔارﻳﻣﻮـ ـ ﻜــﻲ Arimu-ki
ٔواراﻤﻮ ﻜﻲ . Arram-ki
ٔ
ٔ
ٔ
وﺗ ــﺬﻜﺮ اﻠﻣﺼـ ــﺎدر اﻠﻣﺳـ ــﻣﺎرﻳﺔ اﺧﺒـ ــﺎر اﻻﺧﻼﻤـ ــﻮ ،اﻠـ ــﺬﻳﻦ ﻳﺒـ ــﺪو اﻧﻬـ ــﻢ ﻜـ ــﺎﻧﻮا
ﻳﺷـﻛﻟﻮن اﻠﻗﺳــﻢ ٔاﻻ ﻜﺒـﺮ ٔ
واﻻﻘــﻮى ﺑــﻴﻦ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ٓاﻻراﻤﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻠﻔ ـﺮات
ٔاﻻوﺴـ ــﻂ اﻠﻣﻣﺘـ ــﺪة ﻤ ـ ــﻦ ﺑـ ــﻼد ﺴ ـ ــﻮﺧﻲ "ﻤﻨـ ــﺎﻃﻖ ﻋﺎﻧ ـ ــﺎ" ﺣﺘـ ــﻰ ﻜـ ـ ــﺮﻜﻣﻴﺶ
"ﺠـ ـﺮاﺑﻟﺲ" ﻓ ــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺳـ ــﺎﺑﻊ ﻋﺷ ــﺮ ق .م ﺣﻴـ ــﺚ ورد ذﻜ ــﺮﻫﻢ ﻓ ــﻲ رﺴـ ــﺎﻠﺔ
ﺿ ــﻣﻦ ٔارﺸــﻴﻒ ﺗ ــﻞ اﻠــﺪﻳﺮ ) ﺴ ــﻴﺒﺎر ٔاﻤﻨــﺎﻧﻮم ( ﺠﻨــﻮب ﻏ ــﺮب ﺑﻐــﺪاد ،ﺗﻌ ــﻮد
ﻠﻟﻨﺼﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤـﻦ اﻠﻗـﺮن اﻠﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـﺮ ق.م ،وﻧﻗـ ٔﺮا ﻓﻴﻬـﺎ ٔان ﺑﻟﻮﺸـﻮﻧﻮ ﻳﻌﻟـﻢ
ٔاﺑــﺎﻩ ٔاﻧــﻪ ﻻ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻗﻴــﻖ رﻏﺒﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺸ ـﺮاء ﺸــﻌﻴﺮ ﻠــﻪٔ ،ﻻن ٔاﻻﺣﻼﻤــﻮ ﻠــﻢ
ٔ
ﻳﺎﺗﻮا إﻠﻰ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ.
وﻫﻨ ــﺎك ﻧ ــﺺ ٓاﺸ ــﻮري ﻳﻌـ ــﻮد إﻠـ ــﻰ ﻋﻬ ــﺪ اﻠﻣﻟـ ــﻚ ٓاﻻﺸ ــﻮري ٔارﻳـ ــﻚ دﻳـ ــﻦ إﻳﻟ ــﻮ
" ١٣٢٥ـ  ١٣١١ق.م" ﻳﻗــﻮل ﻓﻴــﻪ ٔاﻧــﻪ ﺧــﺎض ﻤﻌﺮﻜــﺔ ﺿــﺪ ﻘــﻮات ٔاﻻﺣﻼﻤــﻮ
واﻠﺳﻮﺗﻮ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺸﻣﺎﻠﻲ دﺠﻟﺔ).(٢
وﻘﺪ ﺗﺮاﻓﻖ ذﻜﺮ ٔاﻻﺣﻼﻤﻮ ﻤﻊ ٓاﻻراﻤﻴﻴﻦ ﻓـﻲ ﻧﺼـﻮص ﺗـﻴﺟﻼت ﺑﻴﻼﺻـﺮ ٔاﻻول
" ١١١٢ـ  ١٠٧٤ق.م" ٔاﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي ٔادى ﻠﻟﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﺟــﺪل واﻠﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ
اﻠﻌﻼﻘــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗــﺮﺑﻂ ﺑــﻴﻦ اﻻﺴــﻣﻴﻦ ٔاو اﻠﻣﺟﻣــﻮﻋﺘﻴﻦ اﻠﺒﺷ ــﺮﻳﺘﻴﻦ .ﻫ ــﻞ ﻫﻣــﺎ
ﻤﺟﻣﻮﻋﺘـ ـ ــﺎن ﻤﺨﺘﻟﻔﺘـ ـ ــﺎنٔ ،ام ﻫﻣ ـ ــﺎ اﺴ ـ ــﻣﺎن ﻤﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺎن ﻠﻣﺟﻣﻮﻋ ـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ــﺮﻳﺔ
واﺣـﺪة؟ .ﺣﻴـﺚ ذﻜـﺮت ﻜﻟﻣـﺔ ) ٔارام ـ ﻜـﻲ( ﻓـﻲ وﺛـﺎﺋﻖ راﻓﺪﻳـﺔ ﺗﻌـﻮد إﻠـﻰ ﻋﺼـﺮ
ٔاور اﻠﺜﺎﻠﺜــﺔ ) ٔاواﺧــﺮ ٔاﻻﻠــﻒ اﻠﺜﺎﻠــﺚ ( وﻓــﻲ وﺛــﺎﺋﻖ ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺗﻌــﻮد إﻠــﻰ ﺣــﻮاﻠﻲ
٢٠٠٠ق.م  .إﻻ ٔان ٔاﻘﺪم إﺸﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻠﻰ ٓاﻻراﻤﻴﻴﻦ ﻠﻛﻮﻧﻬﻢ ﻏـﺰاة ﻇﻬـﺮت
ﻓــﻲ ﺣﻮﻠﻴــﺎت ﺗ ــﻴﺟﻼت ﺑﻴﻼﺻــﺮ ٔاﻻول ) ٔاواﺧــﺮ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻋﺷــﺮ ( ﻤﻟ ــﻚ
ٓاﺸﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ) ٓاراﻤﺎﻳﺎ ( وﻠﻛﻦ ذﻜﺮﻫﻢ ﺑﻗﻲ ﻤﻗﺮو ًﻧﺎ ﺑﺎﺴﻢ ٔاﻻﺧﻼﻤﻮ.
وﻳﺷــﻴﺮ ﻋﻟــﻲ ٔاﺑــﻮ ﻋﺳــﺎف إﻠــﻰ ٔان ﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻠﺒــﺪو اﻠﺷــﺎﻤﻴﺔ ذات ٔاﺻــﻞ ﻤﺷــﺘﺮك
وﻘـ ــﺪ ﺗﻛﻟﻣـ ــﺖ ﻠﻐـ ــﺔ واﺣـ ــﺪة ﻤﺘﻌـ ــﺪدة اﻠﻟﻬﺟـ ــﺎت ،وإن ﻜﻟﻣـ ــﺔ ٔاﺣﻼﻤـ ــﻮ ﻫـ ــﻲ
ٔ
ﺑﺎﻻﺻـﻞ ٔاﻏــﻼم وﺗﻌﻨــﻲ اﻠﺷــﺒﺎب ،وﻳــﺮﺠﺢ ٔان ﺗﻛـﻮن ﻜﻟﻣــﺔ ٔاﺣﻼﻤــﻮ ﻘــﺪ ﻘﺼــﺪ
ٓ
ٓ
ﺑﻬ ــﺎ اﻹﺸ ــﺎرة إﻠـ ــﻰ ﻃﻼﺋ ــﻊ اﻻراﻤﻴـ ــﻴﻦ اﻠ ــﺬﻳﻦ اﺻ ــﻄﺪم ﺑﻬ ــﻢ اﻻﺸ ــﻮرﻳﻮن وﻠـ ــﻢ
ﻳﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻘﺒﻴﻟﺔ).(٣

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١٢

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

ﺻﺪﻳﻖ ورﻓﻴﻖ

ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
ٔ
اﻤـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﻼد اﻠﺟﺰﻳـ ــﺮة اﻠﺷ ــﺎﻤﻴﺔ ﻓﻗ ــﺪ اﺠﺘـ ــﺎزت اﻠﻗﺒﺎﺋ ــﻞ اﻠﺒﺪوﻳ ــﺔ وﺧﺎﺻـ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻻﺣﻼﻤﻮ ﻧﻬﺮ اﻠﻔﺮات إﻠﻰ اراﺿﻴﻬﺎ ووﺻﻟﻮا ﺿﻔﺎف دﺠﻟﺔ).(٨
ٔ
وذﻜـﺮ ﺗــﻴﺟﻼت ﺑﻴﻼﺻــﺮ ٔاﻻول " ١١١٢ـ  ١٠٧٤ق.م" ﻓﻴﻣـﺎ ﺑﻌــﺪ اﻧــﻪ ﺣــﺎرب
وﻃﺎرد اﻠﻗﺒﻴﻟﺔ ٓاﻻراﻤﻴﺔ ﺣﻴﺮاﻧﻮ إﻠﻰ ٔاواﺴﻂ ﺣﻮض اﻠﻔﺮات .ﻓﻣـﻦ اﻠﻣـﺮﺠﺢ ً
إذا
ٔان ﻳﻛــﻮن ٓال ﺣﻴﺮاﻧ ــﻮ اﻠﻣ ــﺬﻜﻮرﻳﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺮﺴــﺎﻠﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻌ ــﻮد إﻠ ــﻰ ﻋﺼ ــﺮ
اﻠﻣﻟ ــﻚ ٓاﻻﺸ ــﻮري ﻫ ــﺪد ﻧﻴـ ـﺮاري ٔاﻻول " ١٠٣٥ـ ـ١٢٧٤ق.م" ﻘﺒﻴﻟ ــﺔ ٓاراﻤﻴ ــﺔ
ﺗﻮﻏﻟ ــﺖ ﻓ ــﻲ ٔاﻋ ــﺎﻠﻲ ﺑـ ــﻼد اﻠﻨﻬ ــﺮﻳﻦ ٓاﻧ ــﺬاك ،وﺑﻗﻴ ــﺖ ﺑﻄـ ــﻮن ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼد
ﺴﻮﺧﻲ وﻤﺎري ﻋﻟﻰ ٔاواﺴﻂ اﻠﻔﺮات.
وﻳﺨﺒﺮﻧ ــﺎ ﺑﻴﻼﺻ ــﺮ ٔاﻻول ٔاﻧـ ــﻪ ﺧـ ـ ّـﺮب ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮم واﺣـ ــﺪ ﺑ ــﻼد ) ٔاﺣﻼﻤـ ــﻮ ٓارام (
اﻠﻣﻣﺘﺪة ﻤﻦ ﺑﻼد ﺴﻮﺧﻲ ﻋﻟﻰ ٔاواﺴﻂ اﻠﻔﺮات ﺣﺘـﻰ ﻜـﺮﻜﻣﻴﺶ ﻓـﻲ ٔاﻋﺎﻠﻴـﻪ ﺛـﻢ
اﺠﺘﺎز اﻠﻨﻬﺮ إﻠﻰ اﻠﺒﺎدﻳﺔ اﻠﺷﺎﻤﻴﺔ ،ودﻤـﺮ ﺴ ًـﺘﺎ ﻤـﻦ ﻤـﺪﻧﻬﻢ ﻋﻟـﻰ ﺴـﻔﻮح ﺠﺒـﺎل
ٔ
ٔ
ﺑﺷﺮي اﻠﺘﻲ ﻳﻈﻦ اﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺠﺒﺎل اﻻﺣﻼﻤﻮ اﻠﺘﻲ ﺴﺒﻖ ذﻜﺮﻫﺎ):(٩
) ﺴـ ــﺮت ﺿـ ــﺪ ٓاﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ ٔاﻻﺣﻼﻤـ ــﻮ ٔاﻋـ ــﺪاء ﺴـ ــﻴﺪي ،اﻹﻠ ــﻪ ٓاﺸ ـ ـﻮر ،ﺴـ ــﻟﺒﺖ
اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﻤــﻦ ٔارض ﺴـﻮﺧﻲ وﺣﺘـﻰ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻜـﺮﻜﻣﻴﺶ ﻓـﻲ ٔارض ﺧــﺎﺗﻲ
ﻓــﻲ ﻳــﻮم واﺣــﺪ ،ذﺑﺤــﺘﻬﻢ ٔواﺧــﺬت ﻏﻨﻴﻣــﺘﻬﻢٔ ،واﻤﻼﻜﻬــﻢ وﺴـ ً
ـﻟﻌﺎ ﻻ ﺗﻌ ــﺪ وﻻ
ﺗﺤﺼـﻰ .ﻤــﺎ ﺗﺒﻗـﻰ ﻤــﻦ ﻘـﻮاﺗﻬﻢ اﻠﺘــﻲ ﻫﺮﺑـﺖ ﻤــﻦ ﺴـﻼح اﻹ ﻠــﻪ ٓاﺸـﻮر ،ﺴــﻴﺪي،
ُ
وﻋﺒﺮت اﻠﻔﺮات ﺧﻟﻔﻬـﻢ ...ﻘﻣ ُـﺖ ﺑـﺎﺣﺘﻼل ﺴ ًـﺘﺎ ﻤـﻦ ﻤـﺪﻧﻬﻢ ﻋﻟـﻰ
َﻋﺒ َـﺮ اﻠﻔﺮات
ٔ
)(١٠
ﺴﻔﺢ ﺠﺒﻞ ﺑﺷﺮي ،ﻫﺪﻤﺘﻬﺎ واﺣﺮﻘﺘﻬﺎ ودﻤﺮﺗﻬﺎ( .
وﻘ ــﺪ اﺿ ــﻄﺮ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻟ ــﻚ ٔان ﻳﺟﺘ ــﺎز اﻠﻔـ ـﺮات ﺛﻣ ــﺎن وﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ﻤ ــﺮة ﻠﻴﺤـ ــﺎرب
ٔاﻻﺣﻼﻤـﻮ ـ ٓارام ،وﻏﻴــﺮﻫﻢ ﻤـﻦ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ﻤﺜـﻞ اﻠﺳــﻮﺗﻴﻴﻦ اﻠـﺬﻳﻦ اﻧﺘﺷــﺮوا ﻤــﻦ
ﺠﺒـﺎل ﺑﺷـﺮي إﻠــﻰ ﺗـﺪﻤﺮ وإﻠــﻰ ﻤﺪﻳﻨـﺔ راﺑﻴﻗــﻮ ﻓـﻲ ﺑــﻼد ﺑﺎﺑـﻞ وإﻠــﻰ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻋﺎﻧــﺔ
ﻓــﻲ ﺑــﻼد ﺴــﻮﺧﻲ ﻋﻟ ــﻰ ٔاواﺴــﻂ اﻠﻔ ـﺮات وإﻠــﻰ ﻜ ــﺮﻜﻣﻴﺶ وﺴــﻬﻞ ﺴ ــﺮوج إﻠ ــﻰ
اﻠﺷ ــﺮق ﻤﻨﻬ ــﺎ) ) :(١١ﻋﺒ ــﺮت اﻠﻔـ ـﺮات ﺛﻣ ــﺎﻧﻲ وﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ﻤ ــﺮة ﺧﻟ ــﻒ ٔاﻻﺣﻼﻤ ــﻮ
ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﺣﺘــﻰ ﺑ ــﻼد اﻠﺤﺜﻴــﻴﻦ ،ﻤـ ـﺮﺗﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻨﺔ اﻠﻮاﺣ ــﺪة ،ﻤــﻦ ﺴ ــﻔﻮح
ﺠﺒــﺎل ﻠﺒﻨ ــﺎن ،وﻤ ــﻦ ﺗــﺪﻤﺮ ﻓ ــﻲ ٔاﻤ ــﻮرو ،وﻤ ــﻦ ﺧﺎﻧ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻮﺧﻲ ،ﺣﺘ ــﻰ
راﺑﻴﻗﻮ ﻓﻲ ﻜﺎردوﻧﻴـﺎش "ﺑـﻼد ﺑﺎﺑـﻞ" ٔواﻠﺤﻗـﺖ ﺑﻬـﻢ اﻠﻬﺰﻳﻣـﺔٔ ،واﺧـﺬت ﻏﻨـﺎﺋﻢ
ٓ
وﻤﻣﺘﻟﻛﺎت ﻠﻬﻢ إﻠﻰ ﻤﺪﻳﻨﺘﻲ اﺸﻮر().(١٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ووﺠـﺪ اﻠــﺒﻌﺾ ﻓــﻲ اﺻـﻄﻼح ٔاﺧﻼﻤــﻮ ﻤﻌﻨــﻰ ﺻـﺪﻳﻖ ٔاو رﻓﻴــﻖ ،ﺑــﺎﻠﻌﻮدة إﻠــﻰ
ﺠــﺬر ) ﺧﻟــﻢ ( ﻓــﻲ ﻤﻌــﺎﺠﻢ اﻠﻟﻐ ــﺎت اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬــﺎ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ .ﻓﻔــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻠﺨﻟــﻢ ﺗﻌﻨــﻲ اﻠﺼــﺪﻳﻖ اﻠﺨــﺎﻠﺺ واﻠﺟﻣــﻊ ٔاﺧــﻼم وﺧﻟﻣ ــﺎء وﻫ ــﻢ ٔاﻻﺻــﺤﺎب.
ٔ
واﻻﺧ ــﻼم ٔاﻳﻀـ ـ ًـﺎ ﻤـ ـﺮاﺑﺾ اﻠﻐـ ــﻨﻢ .وﻠﻛـ ــﻦ اﻧﺘﻗـ ــﺪت ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻨﻈﺮﻳ ــﺔ ٔواﺴﺎﺴـ ــﻬﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻟﻐـﻮي واﻋﺘﺒـﺮت ﻜﻟﻣـﺔ اﺧﻼﻤــﻮ اﺴـﻢ ﻋﻟـﻢ ﻠﻗﺒﻴﻟــﺔ او ﻠﻣﺟﻣﻮﻋـﺔ ﻤـﻦ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ
اﻠﺒﺪوﻳﺔ اﻠﻣﺘﺤﺎﻠﻔﺔ .وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ٔان ﻻﺻﻄﻼح
ٔ
ٔاﺧﻼﻤ ــﻮ ﺻ ــﻟﺔ ﺑﺎﻠﺟ ــﺬر ) ﺣﻟ ــﻢ ( ﻓﺎﺻـ ــﻞ ﻤ ــﺪﻠﻮل اﻠﻛﻟﻣ ــﺔ ﻳﻣﻛ ــﻦ ٔان ﻳﺷ ــﻴﺮ
ﻋﻨﺪﺋـﺬ إﻠـﻰ ﻤﻌــﺎن ٔاﺧـﺮى ﻧﺟــﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻠﻣﻌﺟــﻢ ٓاﻻراﻤـﻲ واﻠﻌﺒــﺮي ،ﻤﺜـﻞ اﻠﻗــﻮة
ٔ
ٔ
واﻠﺒ ــﺎس ،وﻤــﺎ ﻳﻀ ــﺎدﻫﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻤﺜــﻞ ٔاﻻﻧ ــﺎة واﻠﻌﻗــﻞ ،ﻓ ــﺎوﻠﻮ ٔاﻻﺣ ــﻼم
ٔ
واﻠﻨﻬـﻲ ﻫــﻢ ذوو ٔاﻻ ﻠﺒــﺎب واﻠﻌﻗــﻮلٔ ،
واﻻﺣــﻼمٔ :اﻻﺠﺳــﺎم  ،ﻓــﺎﺣﻼﻤﻮ ٔارﻤﺎﻳــﺎ
ﻳﻣﻛﻦ ٔان ﺗﻌﻨﻲ ً
إذا:
ٔاﺣــﻼف ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦٔ ،او ﺸــﻴﻮخ ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ وﺣﻟﻣ ــﺎﺋﻬﻢ ،وﻤﻬﻣــﺎ ﻳﻛــﻦ ﻓﻗــﺪ ورد
ذﻜــﺮ ﺗﻐﻟﻐــﻞ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ ﻋﻟــﻰ ﺑﺎﺑ ــﻞ ﻓــﻲ ٔاواﺴــﻂ ٔاﻻ ﻠــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﺣﺘ ــﻰ
وﺻ ــﻞ ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ إﻠ ــﻰ ﺸ ــﻮاﻃﺊ ﺸـ ــﺮﻘﻲ اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ )دﻳﻟﻣ ــﻮن() (٤وإﻠ ــﻰ
ﻤﻨـﺎﻃﻖ ﻤــﻦ اﻠﻔـﺮات واﻠﺟﺰﻳــﺮة ،وﺑﻗـﻲ اﻻﺻــﻄﻼح اﻠﻣـﺰدوج ٔاﺣﻼﻤــﻮ ـ ٔارﻤﺎﻳــﺎ
ﻓﻲ اﻠﻣﺼﺎدر ٓاﻻﺸﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ ٓاﺸـﻮر ﻧﺎﺻـﺮ ﺑـﺎل اﻠﺜـﺎﻧﻲ ) ٨٨٣ـ  (٨٥٩إﻠـﻰ
ٔان ﺗﻐﻟــﺐ اﻻﺻــﻄﻼح ٔارﻤﺎﻳ ــﺎ اﻠــﺪال ﻋﻟ ــﻰ ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻋﻟ ــﻰ اﻻﺻــﻄﻼح ٓاﻻﺧ ــﺮ
ٔاﺧﻼﻤـﻮ .وﻠﻛـﻦ ﻫـﺬا اﻻﺴـﻢ ﻠـﻢ ﻳـُﺰل ﻤـﻦ اﻻﺴـﺘﺨﺪام ﺣﺘـﻰ ﻋﺼـﺮ ﺴــﻨﺤﺮﻳﺐ )
ٔ
اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎﺑﻊ ( ﻓﺎﺿﺤﻰ ﻜﻼ
اﻻﺻــﻄﻼﺣﻴﻦ ﻤﺘ ـﺮادﻓﻴﻦ وﻠﻛــﻦ ﻻ ﻳﻮﺠــﺪ ﻓــﻲ اﻠﻣﺼــﺎدر ﻤــﺎ ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﻳﺜﺒــﺖ
ٔ ٔ
ان اﻻﻤﺮ ﻜﺎن ﻜﺬﻠﻚ ﻓﻲ اﻠﻗﺮﻧﻴﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ واﻠﺤﺎدي ﻋﺷﺮ ق.م).(٥
ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﺎ ﺗـﺬﻜﺮ اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻠﺳـﻮﺗﻴﻴﻦ ٓ
واﻻراﻤﻴـﻴﻦ و ٔاﻻﺣﻼﻤـﻮ ﻓـﻲ ٓان واﺣـﺪ .ﻓﻔـﻲ
ﺣـ ــﻴﻦ اﻓﺘﺨـ ــﺮ ٔارﻳـ ــﻚ دﻳ ــﻦ إﻳﻟـ ــﻮ وﺴ ــﻨﺤﺎرﻳﺐ ﺑﺎﻧﺘﺼـ ــﺎرﻫﻣﺎ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺳـ ــﻮﺗﻴﻴﻦ
ٔ
واﻻﺣﻼﻤـ ــﻮ ،ذﻜ ـ ــﺮت ﻜـﺘﺎﺑـ ــﺔ ﺗﻌـ ــﻮد إﻠـ ــﻰ ﻋﺼ ـ ــﺮ ٓاﺸـ ــﻮر ﺑـ ــﻞ ﻜـ ــﺎﻻ ٓاﻻراﻤﻴ ـ ــﻴﻦ
واﻻﺣﻼﻤﻮ ً
واﻠﺳﻮﺗﻴﻴﻦ ٔ
ﻤﻌﺎ.
وﻳﺨﻟــﺺ ﺣﻣــﻮد إﻠــﻰ ٔان ٓاﻻراﻤﻴــﻮن ﻳﺮﺠﻌــﻮن ﻓــﻲ ٔاﺻــﻮﻠﻬﻢ إﻠــﻰ ﻘﺒﺎﺋــﻞ ﺑﺪوﻳــﺔ
ﻋﺎﺸــﺖ وﺗﻨﻗﻟــﺖ ﻓــﻲ اﻠﺒﺎدﻳــﺔ اﻠﺳ ــﻮرﻳﺔ ،وﺑﺨﺎﺻــﺔ ﻤــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺴﻟﺳــﻟﺔ اﻠﺟﺒ ــﺎل
اﻠﺘﺪﻤﺮﻳﺔ وﺠﺒﻞ ﺑﺷـﺮي ،ﻘﺒـﻞ ٔان ﺗﺳـﺘﻗﺮ ﻋﻟـﻰ ٔارض اﻠﺮاﻓـﺪﻳﻦ وﺑـﻼد اﻠﺷـﺎم.
وﻇﻬــﺮوا ﻋﻟــﻰ ﻤﺳــﺮح اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻓــﻲ اﻠﺷــﺮق اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﻤﻨــﺬ ٔاﻻ ﻠــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ
ٔ
ٔ
ورﺑﻣﺎ ﻤﻨﺬ اواﺧﺮ اﻻﻠﻒ اﻠﺜﺎﻠﺚ ق.م ).(٦
ٔاﻤﺎ ﻋﻟﻲ ٔاﺑﻮ ﻋﺳﺎف ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻋﻦ ٔاﻘـﺪم اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻠﺘـﻲ ﺗـﺬﻜﺮ اﺴـﻢ ٓارام ﻜـﺈﻘﻟﻴﻢ
وﻳﻗــﻮل إﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﻮد إﻠــﻰ ﻋﻬــﺪ اﻠﻣﻟــﻚ ٔاﻻ ﻜــﺎدي ﻧــﺎرام ﺴــﻴﻦ ) ٢٢٧٠ـ ـ ٢٢٣٣
ق.م ( وﻫ ــﻲ ﻧﺳ ــﺨﺔ ﺑﺎﻠﺒﺎﺑﻟﻴ ــﺔ ﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ ٔاﻜﺎدﻳ ــﺔ ،ﺗﺘﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ اﻧﺘﺼ ــﺎر ﻧ ــﺎرام
ﺴـﻴﻦ ﻋﻟـﻰ ﺸـﻴﺦ ٓارام ﺧﺮﻤﺎﺸـﺘﻛﻲ وﻏﻴـﺮﻩ .وﻤـﻦ اﻠﻣـﺮﺠﺢ ٔان ﻫـﺬا اﻹﻘﻟـﻴﻢ ﻳﻗـﻊ
ﻓــﻲ ٔاﻋــﺎﻠﻲ اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة ﻓــﻲ ﺴــﻮرﻳﺔ .وﺗﻗــﻮل وﺛﻴﻗــﺔ ٔاﺧ ــﺮى اﻜـﺘﺷــﻔﺖ ﻓــﻲ ﻤﺪﻳﻨــﺔ
ﺧﻔﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺮاقٔ ،ان ﻧﺎرام ﺴﻴﻦ إﻳـﺎﻩ ،ﻘـﺪ اﻧﺘﺼـﺮ ﻋﻟـﻰ ﻤـﺪﻳﻨﺘﻲ ﺴـﻴﻣﻮروم
ٓواراﻤ ــﻲ وﻳﺳـ ــﺘﺪل ﻤـ ــﻦ ﺴـ ــﻴﺎق ٔاﻻﺣ ــﺪاث اﻠﻣ ــﺬﻜﻮرة ﻓـ ــﻲ اﻠﻮﺛﻴﻗ ــﺔ ٔان ﻫـ ــﺎﺗﻴﻦ
اﻠﻣ ــﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻗﻌـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ ﺸـ ــﺮﻘﻲ دﺠﻟ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻦ ﻧﻬـ ــﺮي اﻠـ ـﺰاب ٔاﻻﺴ ــﻔﻞ
واﻠﺪﻳﺎﻠﻲ ).(٧
وﻫﻨـﺎك وﺛـﺎﺋﻖ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻋﺜـﺮ ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺪﻳﻨـﺔ درﻳﻬـﻢ ﻓـﻲ اﻠﻌـﺮاق ﺗﻌـﻮد ﻠﻌﺼــﺮ
ﺴـﻼﻠﺔ ٔاور اﻠﺜﺎﻠﺜــﺔ" ١٩٥٠ـ  ٢٢٥٠ق.م" ﻤــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺛﻴﻗـﺔ دون ﻋﻟﻴﻬــﺎ اﺴــﻢ
" ٓاراﻤــﻲ" ﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ٔاو إﻘﻟ ــﻴﻢ ،وﻤﺆرﺧــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻨﺔ  ٤٦ﻠﺤﻛــﻢ اﻠﻣﻟــﻚ ﺸــﻮﻠﺟﻲ
" ٢٠٣٩ـ ـ  ٢٠٤٦ق.م " ﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻤﻟـ ــﻮك ﺴـ ــﻼﻠﺔ ٔاور اﻠﺜﺎﻠﺜـ ــﺔ .وﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ
ﻜﺎﻧــﺖ وﺛﻴﻗــﺔ ٔاﺧــﺮى ﻤــﻦ ﻋﻬــﺪ اﻠﻣﻟــﻚ ﺸﻮﺴــﻦ "٢٠٤٥ـ ـ ٢٠٣٧ق .م" ذﻜ ــﺮ

ﻓﻴﻬــﺎ رﺠــﻞ اﺴ ــﻣﻪ ٔاراﻤــﻮ .وﻫﻨــﺎك ﻤــﻦ اﺴــﺘﻨﺘﺞ ٔان ﻤﺪﻳﻨــﺔ ٓاراﻤــﻲ ﺗﻗــﻊ ﺑ ــﺎﻠﻗﺮب
ﻤﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ ٔاﺸﻨﻮﻧﺔ "ﺗﻞ ٔاﺴﻣﺮ" ﻋﻟﻰ دﺠﻟﺔ وﻘﺪ ٔاﺴﺳﻬﺎ
ٓاﻻراﻤﻴـ ــﻮن اﻠ ــﺬﻳﻦ ﻫـ ــﺎﺠﺮوا إﻠـ ــﻰ ﺑـ ــﻼد ﺴـ ــﻮﻤﺮ ٔواﻜـ ــﺎد ﺗﺒﺎﻋـ ـ ًـﺎ ،وﻫ ــﻢ ٔاﺴ ـ ـﻼف
ٓاﻻراﻤﻴﻴﻦ اﻠﺬي ﻇﻬﺮوا ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺳﺮح اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ ﺑﻨﺤﻮ ٔاﻠﻒ ﻋﺎم.
ووﺠــﺪ ﻓــﻲ ﻧﺼــﻮص ﻤــﺎري ﻤــﻦ ﺗﺤــﺪث ﻋــﻦ ذﻜــﺮ ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ٔ
واﻻﺣﻼﻤ ــﻮ ،إذ
ﻜﺎﻧﻮا ﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪوﻳﺔ ﺗﺤﺮﻜﺖ واﺴﺘﻮﻃﻨﺖ ﻓﻲ وادي اﻠﻔﺮات ﻤﻨـﺬ ﻤﻄﻟـﻊ ٔاﻻﻠـﻒ
اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ق.م  ،ﻜﻣ ــﺎ ﻳ ــﺮد ذﻜـ ــﺮ ٓارام ﻓ ــﻲ اﺴ ــﻢ ﻋﻟ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻧ ــﺺ ﻤ ــﻦ اﻠﻨﺼـ ــﻮص
اﻠﻌﺎﺋـﺪة ﻠﻌﺼــﺮ زﻤــﺮي ـ ﻠـﻴﻢ ﻤﻟــﻚ ﻤــﺎري .ورﺑﻣــﺎ ﻳــﺪل اﻻﺴــﻢ ﻋﻟــﻰ ﺠﻣﺎﻋــﺎت
ﺑﺪوﻳـ ــﺔٔ ،او ٔاﻓ ـ ـﺮاد ﻤـ ــﻦ ﻘﺒﻴﻟـ ــﺔ ٓارام ٔاو ٔاﺣﻼﻤـ ــﻮ ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻳﻮﻓ ـ ــﺪون إﻠـ ــﻰ ﻤ ـ ــﺎري
ﻠﻟﻣﺘﺎﺠﺮة.
ٔ
وﻤﻨــﺬ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ ﻋﺷــﺮ ق.م ﻜـﺜــﺮت اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻻﺣﻼﻤــﻮ
ٓ
واﻻراﻤﻴﻴﻦ ﻓﻔﻲ رﺴﺎﻠﺔ ﻤﻮﺠﻬـﺔ ﻤـﻦ ﺣـﺎﻜﻢ دﻠﻣـﻮن اﻠﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤﻣﻟﻛـﺔ اﻠﺒﺤـﺮﻳﻦ
ﺣﺎﻠﻴ ـ ًـﺎ ،إﻠ ــﻰ واﻠــﻲ ﻧﻔ ــﺮ ﺠﻨ ــﻮﺑﻲ ﺑﻐــﺪاد ،وﺗﻌ ــﻮد إﻠ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺨ ــﺎﻤﺲ
ﻋﺷ ــﺮ ،اﺸ ــﺘﻛﻰ ﺣ ــﺎﻜﻢ دﻠﻣ ــﻮن ﻤ ــﻦ ٔاﻻﺣﻼﻤ ــﻮ اﻠ ــﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒ ــﻮا ﺗﻣ ــﻮر ﺑـ ــﻼدﻩ،
ٔ
واﻠﻮاﻘ ــﻊ ٔان ﺑ ــﻼد ﺑﺎﺑ ــﻞ إﻳﺎﻫـ ــﺎ ﻠ ــﻢ ﺗﻛ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻤـ ــﺎﻤﻦ ﻤ ــﻦ ﺧﻄـ ــﺮﻫﻢ إذ ﻜـ ــﺎﻧﻮا
ﻳﺳــﺒﺒﻮن اﻠﻣﺘﺎﻋ ــﺐ ﻠﻟﺤﻛ ــﺎم اﻠﻣﺤﻟﻴ ــﻴﻦ وﻳﺘ ــﺪﺧﻟﻮن ﻓــﻲ ﺸ ــﺆوﻧﻬﻢ وﻳﻌﻴﻗ ــﻮن
اﻠﻣﻮاﺻﻼت ﺑﻴﻦ ﻤﺪﻧﻬﻢ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١٣

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

وﻻ ﺗﻌﻮد ٔاﻫﻣﻴﺔ ٔاﺧﺒﺎر ﺣﺮوب ﺗـﻴﺟﻼت ﺑﻴﻼﺻـﺮ ٔاﻻول ﻤـﻊ ) ٔاﻻﺣﻼﻤـﻮ ـ ٓارام(
ٔﻻﻧﻬــﺎ ٔاﺸــﺎرت إﻠ ــﻰ ﻤــﻮﻃﻦ ٔاﻻﺣﻼﻤﻮـ ـ ٓارام ،ﺑــﻞ ٔﻻﻧﻬــﺎ ﺣ ــﻮت اﺴــﻢ ٔاﻻﺣﻼﻤ ــﻮ
ﻤﻗﺘﺮﻧـ ًـﺎ ﺑﺎﺴــﻢ ٓارام .وﻤــﻦ ﻋﺼــﺮ ﻫــﺬا اﻠﻣﻟــﻚ ﻓﺼ ـ ً
ـﺎﻋﺪا ٔاﺻــﺒﺤﺖ اﻠﻐﻟﺒــﺔ ﻻﺴــﻢ
ٓ
ٓارام ،وﻠ ــﻢ ﻳ ــﺬﻜﺮ اﺴ ــﻢ ٔاﻻﺣﻼﻤـ ــﻮ إﻻ ﻓ ــﻲ اﻠﻗﻟﻴ ــﻞ ﻤ ــﻦ اﻠﻨﺼ ــﻮص اﻻﺸ ــﻮرﻳﺔ
ٔ
اﻠﻣﺘـ ــﺎﺧﺮة .إذ ﻜـﺜﻴ ـ ـ ًﺮا ﻤـ ــﺎ ﻧـ ــﺮى ﻓـ ــﻲ اﻠﻛـﺘـ ــﺐ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ ٔان ٔاﻻﺣﻼﻤـ ــﻮ ﻫـ ــﻢ )
ٓاﻻراﻤﻴﻮن ( وﻠﻛﻦ ﻳﻣﻛﻦ ﻠﻟﻣﺮء ٔان ﻳﻔﺘﺮض ٔاﻳﻀ ًـﺎ ٔان ﺠﻣﻴـﻊ ٔاﻻﺣﻼﻤـﻮ ﻠﻴﺳـﻮا
) ٓاراﻤﻴﻴﻦ ( .وإن إﻃﻼق ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺼﻔﺔ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺣﻼﻤﻮ ﻤﺟﺮد وﺻﻒ ﻋﺎم.
وﻧﻼﺣــﻆ ٔان اﺴــﻢ ٔاﺣﻼﻤــﻮ ﻘــﺪ ورد ﻓــﻲ ﻧﺼــﻮص ﻤــﺎري واﻠﻌﻣﺎرﻧــﺔ وﻧﻔــﺮ ﻘﺒ ــﻞ
ﻘﺮون ﻤﻦ ﻇﻬـﻮر اﺴـﻢ ٔاﺣﻼﻤـﻮ ٓاراﻤـﻲ اﻠـﺬي ﻇﻬـﺮ ٔﻻول ﻤـﺮة ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ ﺗـﻴﺟﻼت
ٔ
ﺑﻴﻼﺻــﺮ ٔاﻻول ﻜﻣــﺎ ذﻜﺮﻧ ــﺎ .ﻜﻣــﺎ ﻧﻼﺣــﻆ ٔان اﺴ ــﻢ ٓارام ﻠــﻢ ﻳﺼــﺒﺢ ﻤﺎﻠﻮﻓ ـ ًـﺎ إﻻ
ﺑﻔﻀ ـ ــﻞ ٓاﻻﺸـ ـ ــﻮرﻳﻴﻦ) .(١٣ﺣﻴـ ـ ــﺚ ﻧﺳـ ـ ــﻣﻊ ) ﻤـ ـ ـ ً
ـﺜﻼ ( ٔان اﻠﻣﻟـ ـ ــﻚ ٓاﻻﺸـ ـ ــﻮري
ﺸﻟﻣﺎﻧﺼ ـ ــﺮ ٔاﻻول"١٢٧٣ـ ـ ـ  ١٢٤٤ق.م" ﻳﻗـ ـ ــﺎرع ٔاﻻﺣﻼﻤ ـ ــﻮ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻨ ـ ــﺎﻃﻖ
اﻠﺨﺎﺑﻮر).(١٤
ٓ
ٔ
ٔ
وﻧﺳ ــﺘﻔﻴﺪ ﻤـ ــﻦ ﻧﺼ ــﻮص اﻠﺤﻗﺒ ــﺔ اﻻﺸ ــﻮرﻳﺔ ،ان اﻠﻣﻟ ــﻚ اﻻﺸ ــﻮري ﺗـ ــﻴﺟﻼت
ﺑﻴﻼﺻـ ــﺮ ٔاﻻول ﻘـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ اﻠﺳ ـ ــﻨﺘﻴﻦ اﻠﺜﺎﻠﺜـ ــﺔ واﻠﺮاﺑﻌـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺣﻛﻣـ ــﻪ ﺑﺤﻣﻟـ ــﺔ
ﻋﺳــﻛﺮﻳﺔ ﻤــﻦ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺴ ــﻮﺧﻲ إﻠــﻰ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻜ ــﺮﻜﻣﻴﺶ .وﻳﺒــﺪو ٔان ﻫــﺬا اﻠﻣﻟ ــﻚ
ﻜــﺎن ﻳﺼــﻴﺪ اﻠﺜﻴ ـﺮان واﻠﻔﻴﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺣ ـﺮان وﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨــﺎﺑﻮر ﻋــﺎم ١١٤٣ق.م .
ٔاﻤـﺎ اﻠﻣﻟـﻚ ٓاﻻﺸـﻮري ﺑﻌـﻞ ـ ﻜـﺎﻻ " ١٠٧٤ـ  ١٠٥٦ق.م" ﻓﻴﺼـﻒ ﻓـﻲ ﻧﺼـﺒﻪ
اﻠﺘـﺬﻜﺎري اﻠﺤﻣﻟــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻘـﺎم ﺑﻬــﺎ ﺿــﺪ ﺑـﻼد ﻋــﺮﻳﻢ ،وﻳــﺬﻜﺮ ﻤ ً
ـﺪﻧﺎ ﻤﻌﺮوﻓــﺔ ﻤﺜــﻞ
دور ﻜـ ــﺎﺗﻟﻴﻣﻮ ٔاو دورﻳﺟـ ــﺪﻳﻟﻴﻢ "ﺗـ ــﻞ اﻠﺷـ ــﻴﺦ ﺣﻣـ ــﺪ" ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﺨـ ــﺎﺑﻮر ٔاﻻدﻧـ ــﻰ
وﺴــﻴﺤﺮﻳﺖ "ﺴــﺎﺠﺎراﺗﻮم" ﻠﻛــﻦ ٓاﻻﺸــﻮرﻳﻴﻦ ﻠــﻢ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﺜﺒﻴــﺖ ٔاﻘــﺪاﻤﻬﻢ
ﻓــﻲ ﺸ ــﻣﺎل ﻤ ــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻨﻬ ــﺮﻳﻦ ،ﺑﺳ ــﺒﺐ اﻠﺤ ــﺮوب اﻠﺘــﻲ ﻘﺎﻤ ــﺖ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ وﺑ ــﻴﻦ
ﺸﻌﻮب ﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ٔاﻓﺳﺢ اﻠﻣﺟﺎل ٔاﻤﺎم
ٓ
ٓ
ﺸﻌﺐ اﺧﺮ ﻫﻮ اﻠﺷﻌﺐ اﻻراﻤﻲ ﻠﻟﻈﻬﻮر ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺎﺣﺔ ).(١٥
واﻠﺨﻼﺻــﺔ ﻠــﺪى ﻋﻟــﻲ ٔاﺑــﻮ ﻋﺳــﺎف ٔان ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻜــﺎﻧﻮا ﻤﻮﺠــﻮدﻳﻦ ﻜﺒــﺪو ﻓــﻲ
ﺑــﻼد اﻠﺷــﺎم ﻤﻨــﺬ اﻠﻗــﺮن اﻠﺨــﺎﻤﺲ ﻋﺷــﺮ ق.م وإن ﻋﺒــﺎرة اﻠﺷﺎﺻــﻮ ) اﻠﺒــﺪو (
اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺑــﺪ ٔواﻧﻬـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺷـﻣﻞ ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ٓاﻻراﻤﻴـﻴﻦ .وﻳﺳــﺘﺪل ﻤـﻦ ٔاﻻﺣــﺪاث
اﻠﺘــﻲ ﺠ ــﺮت ﺧ ــﻼل اﻠﻗ ــﺮون اﻠﺜﻼﺛ ــﺔ ٔاﻻﺧﻴ ــﺮة ٔ
ﻠﻼﻠ ــﻒ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ق.م ٔان اﻠﻐﻟﺒ ــﺔ
ﻜﺎﻧـﺖ ﻠﻬــﻢ ﻓـﻲ ﺑــﻼد ﻤـﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻨﻬــﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻣـﺎ اﻧﻄــﻮى ٔاﻤـﺮ اﻠﺳــﻮﺗﻴﻴﻦ .وﻳﻣﻛــﻦ
ٔ
ﻠﻟﻣﺮء ان ﻳﻔﺘﺮض اﻠﺷﻲء ذاﺗﻪ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ إﻠﻰ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ).(١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻗﺒﺎﺋﻞ رﺣﺎﻟﺔ

وﻳﻗـﻮل اﻠﻣﻄـﺮان اﺴـﺤﻖ ﺴـﺎﻜﺎٔ ،ان ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﺑـﺮزوا ﻋﻟـﻰ ﻤﺳـﺮح اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﻓــﻲ
ٔاﻻ ﻠـﻒ اﻠﺜﺎﻠـﺚ ق.م ﻋﻟـﻰ ﺸـﻛﻞ ﻘﺒﺎﺋـﻞ رﺣﺎﻠـﺔ ﻋﺪﻳـﺪة .وﻘـﺪ ﺗﺤ ّـﺮى اﻠﺒــﺎﺣﺜﻮن
واﻠﻣﺆرﺧﻮن ﻋﻦ ٔاﺴﻣﺎﺋﻬﻢ ﻓﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻟﻮا إﻠـﻰ ﺗﺷﺨﻴﺼـﻬﺎ ﺑﻀـﺒﻂ ودﻘـﺔ .ﻓـﺰﻋﻢ

ﻘــﻮم ٔاﻧﻬ ــﻢ ﻜـ ـﺎﻧﻮا ﻳﺳــﻣﻮن ﺑـ ـ ) ﺴ ــﻮﺗﻮ ( وذﻫ ــﺐ ٓاﺧ ــﺮون ٔاﻧﻬ ــﻢ ﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳ ــﺪﻋﻮن
ﺑﻗﺒﺎﺋ ــﻞ ) ٔاﺣﻼﻤ ــﻮ( ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ١٥٠٠ق.م .وﻜــﺎن ٔاﻻﻤﻮرﻳ ــﻮن اﻠﻣﻗﻴﻣ ــﻮن ﻓ ــﻲ
ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﻔـ ـﺮات ٔاول ﻤ ــﻦ ٔاﻃﻟـ ــﻖ ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺘﺳـ ــﻣﻴﺔ وﺗﻌﻨ ــﻲ اﻠﺮﻓـ ــﺎق ٔاو
ٔ
اﻻﺣﻼف).(١٧
وﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ٓاﻻراﻤﻴــﻮن ﻓــﻲ ﺑ ــﺎدئ ٔاﻤــﺮﻫﻢ ﺴــﻮى ﻘﺒﺎﺋــﻞ رﺣ ــﻞ ﺗﺟــﻮب ﻤﺨﺘﻟــﻒ
اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺴـ ـ ً
ـﻌﻴﺎ وراء اﻠﻛ ـ ٔـﻼ وﻤ ــﻮارد اﻠ ــﺮزق ،ﺣﺳـ ــﺐ ٔراي اﻠﻣﻄـ ـﺮان ﺻ ــﻟﻴﺒﺎ
ﺸــﻣﻌﻮن ،ﺣﺘ ــﻰ إذا ﻤــﺎ ﻫ ــﺐ ﻋﻟــﻴﻬﻢ ﻧﺳ ــﻴﻢ اﻠﺤﻀــﺎرة ،اﻠ ــﺬي ﺠ ــﺎءﻫﻢ ﻤ ــﻦ
وادي اﻠﺮاﻓـ ــﺪﻳﻦٔ ،اﺧ ـ ــﺬوا ﻳﺰﺣﻔـ ــﻮن ﻧﺤـ ــﻮ اﻠﺷـ ــﻣﺎل ﻓﻮﺻ ـ ــﻟﻮا ﺑ ـ ــﻼد اﻠﺷ ـ ــﺎم
واﺣﺘﻟﻮﻫـﺎ .ﻓﻴﻣــﺎ اﺗﺟــﻪ ﻘﺳــﻢ ٓاﺧــﺮ ﻤـﻨﻬﻢ ﻧﺤــﻮ اﻠﺷــﻣﺎل اﻠﺷــﺮﻘﻲ ،ﺛــﻢ ﺗﻐﻟﻐﻟــﻮا
ﻓ ــﻲ ٔاﻋﻣ ــﺎق ﺴ ــﻮرﻳﺔ ﺣﺘ ــﻰ وﺻـ ــﻟﺖ ﺑﻌـ ــﺾ ﻘﺒـ ــﺎﺋﻟﻬﻢ إﻠـ ــﻰ ٔاﻘﺼ ــﻰ اﻠﺷ ــﻣﺎل،
ﻓﺎﺴـﺘﻗﺮوا ﻫﻨـﺎك ﻓــﻲ ٔاﻋـﺎﻠﻲ ﻤـﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻨﻬـﺮﻳﻦٔ ،واﺧـﺬوا ﻳﻌﻣﻟــﻮن ﻓـﻲ اﻠﺰراﻋــﺔ،
ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ زﺣﻔــﺖ ﻘﻟ ــﺔ ﻤــﻨﻬﻢ إﻠــﻰ ﻤﺼــﺮ ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺻــﺤﺮاء ﺴــﻮرﻳﺔ وﺑﺮﻳ ــﺔ
ﺴﻴﻨﺎء ،وﻋﺮﻓﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﺴﻢ ) ﺴـﻮﺗﻮ ( ٔاي اﻠﺮﺣـﻞ .ﻜﻣـﺎ ﻧـﺰح ﻘﺳـﻢ ٓاﺧـﺮ ﻤـﻦ
ﻘﺒـ ــﺎﺋﻟﻬﻢ إﻠـ ــﻰ ﺑـ ــﻼد ٔاﻜ ــﺪ ) ﺠﻨ ــﻮﺑﻲ اﻠﻌـ ـﺮاق ( ﺣﻴ ــﺚ ٔاﺴﺳـ ــﻮا ﻠﻬ ــﻢ دوﻳ ــﻼت
ٔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻤﺒﻌﺜﺮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وﺻﺎر ﻠﻬﻢ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺸﺎن ﻳﺬﻜﺮ ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻟـﻚ
اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ .ﻜﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﻘﺳﻢ ٓاﺧـﺮ ﻤـﻦ ﻘﺒـﺎﺋﻟﻬﻢ ﻧﺤـﻮ اﻠﺷـﻣﺎل اﻠﺷـﺮﻘﻲ .وﻘـﺪ ﺠـﺎء
ﻫـ ــﺬا اﻠﺘﻮﺴـ ــﻊ اﻠﺟﻐﺮاﻓـ ــﻲ ﻧﺘﻴﺟـ ــﺔ ﻠﻔﺘﻮﺣـ ــﺎﺗﻬﻢ واﻠﻐـ ــﺰوات اﻠﺘـ ــﻲ ﺸـ ــﻨﻮﻫﺎ ﺿـ ــﺪ
اﻠﺷــﻌﻮب اﻠﺘــﻲ ﻘﻄﻨــﺖ اﻠــﺒﻼد ﻘــﺒﻟﻬﻢ ﻜـ ٔ
ـﺎﻻﻤﻮرﻳﻴﻦ واﻠﻣﻴﺘــﺎﻧﻴﻴﻦ واﻠﺤﺜﻴــﻴﻦ،
وﻓﺮﺿ ـ ــﻮا ﺴ ـ ــﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻟـ ـ ــﻴﻬﻢ ٔواﺴﺳ ـ ــﻮا دوﻳ ـ ــﻼت ﺻـ ـ ــﻐﻴﺮة ﻋﻟـ ـ ــﻰ ٔاﻧﻗـ ـ ــﺎض
ﻤﻣﺎﻠﻛﻬﻢ).(١٨
إن ﻃﻼﺋـﻊ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ٓاﻻراﻤﻴــﺔ اﻠﺰاﺣﻔـﺔ ﻧﺤـﻮ اﻠﺷــﺎم ﻋﺮﻓـﺖ ٔا ً
وﻻ ﺑﺎﺴـﻢ ) ٔاﺣﻼﻤــﻮ
( وﻫـﻲ ﺗﻌﻨـﻲ اﻠﺮﻓـﺎق) .(١٩وﻘـﺪ وردت ﻫـﺬﻩ اﻠﺘﺳـﻣﻴﺔ ﻓـﻲ رﺴـﺎﺋﻞ ﺗـﻞ اﻠﻌﻣﺎرﻧـﺔ
ﻓـﻲ اﻠﻗـﺮﻧﻴﻦ اﻠﺨــﺎﻤﺲ واﻠﺮاﺑـﻊ ﻋﺷــﺮ ق.م ﺣﻴـﺚ ﺗﺤـﺪﺛﺖ ﻋــﻦ ) اﻠﻀـﺟﺔ اﻠﺘــﻲ
ٔاﺣﺪﺛﻬﺎ ٔاﻻﺣﻼﻤﻮ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ ( .وﻓـﻲ ٔاواﺧـﺮ اﻠﻗـﺮن اﻠﺮاﺑـﻊ ﻋﺷـﺮ ﻧـﺮى ﺻـﺮ ً
اﻋﺎ
ﻋﻨﻴﻔـ ًـﺎ ﺑــﻴﻦ ٓاﻻﺸــﻮرﻳﻴﻦ ٔ
واﻻﺣﻼﻤــﻮ اﻠﻐ ـﺰاة .إذ ٔان ٔاﻻﺧﻴ ــﺮﻳﻦ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﺷﻛـ ـّﻟﻮن
ﺧﻄـ ًﺮا ﻋﻟـﻰ ﻤﺳــﺎﻠﻚ اﻠﻄـﺮق ،ﻜﻣـﺎ ﺗﻔﻴــﺪ رﺴـﺎﻠﺔ ﺣﺘﻮﺸـﻴﻞ ﻤﻟــﻚ اﻠﺤﺜﻴـﻴﻦ إﻠــﻰ
ﻤﻟــﻚ ﺑﺎﺑــﻞ ﺴــﻨﺔ  ١٢٧٥ق.م ﺣﻴــﺚ ورد ﻓﻴﻬــﺎ ٔان ) ٔاﻻﺣﻼﻤــﻮ ﺠﻌﻟــﻮا اﻠﻄ ــﺮق
ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻣﻟﻛـﺘﻴﻦ ﺣﺎﻓﻟﺔ ﺑﺎﻠﻣﺨﺎﻃﺮ().(٢٠
ﻏﻴ ــﺮ ٔان ﻧﺷ ــﺎط ٓاﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ ﻠ ــﻢ ﻳﺒﻟ ــﻎ ذروﺗ ــﻪ إﻻ ﻓ ــﻲ ٔاواﺧ ــﺮ اﻠﻗـ ــﺮن
اﻠﺤ ــﺎدي ﻋﺷ ــﺮ ق.م ٔواواﺋـ ــﻞ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﻌﺎﺸـ ــﺮ ،ﺣﻴ ــﺚ ﺗﻣﻛﻨ ــﻮا ٓاﻧـ ــﺬاك ﻤـ ــﻦ
اﻻﺴــﺘﻗﺮار اﻠﺘــﺎم ،وﺗﺮﺴــﻴﺦ ٔاﻘــﺪاﻤﻬﻢ ﻓــﻲ ﺴــﺎﺋﺮ ٔاﻧﺤــﺎء اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻋﺮﻓــﺖ
ﺑــﺒﻼد ٓارام ٔاو ٓاراﻤــﻮ ٔاو رﻳﻣــﻮ ٔاو ﻤــﺎت رﻳﻣــﻲ ﻜﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻠﻣﻛـﺘﺷــﻔﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺑﺎﺑـ ــﻞ ٓواﺸـ ــﻮر واﻠﻣﺪوﻧـ ــﺔ ﺑﺎﻠﻣﺳـ ــﻣﺎرﻳﺔ .وﻤ ـ ــﺎ إن اﺴ ـ ــﺘﺘﺐ ﻠﻬـ ــﻢ ٔاﻻﻤ ـ ــﻦ
واﺴــﺘﻗﺮوا ﻋﻟــﻰ اﻠﻮﺠــﻪ ٔاﻻﻓﻀــﻞ ،ﺣﺘــﻰ ٔاﺧ ــﺬوا ﻳﺆﺴﺳــﻮن دوﻳــﻼت ،وﻠﻛــﻦ
ﻤﺘﻔﺮﻘ ــﺔ وﻤﺳ ــﺘﻗﻟﺔ ﻋـ ــﻦ ٔاﻻﺧـ ــﺮى .إﻻ ٔان ٓاﻻراﻤﻴـ ــﻴﻦ ﻠـ ــﻢ ﻳﻔ ــﺘﻬﻢ ٔان ﻳﺘﺤ ــﺎﻠﻔﻮا
ٔا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺿﺪ اﻠﻐـﺰوات ٓاﻻﺸـﻮرﻳﺔ ،ﺴـﻮاء ﻤـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻢ اﻠـﺒﻌﺾ ٔام ﻤـﻊ ﺠﻴـﺮاﻧﻬﻢ.
وﻫـﺬا ﻤــﺎ ﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻟــﻰ اﻤﺘــﺪاد ﻓﺘـﺮة ﺗــﺎرﻳﺨﻬﻢ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﺑـﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ اﻻﻧﻗﺳــﺎم
اﻠﺬي ﺴﺎد ﻤﻣﺎﻠﻛﻬﻢ ).(٢١
وﻳﺆﻜ ــﺪ دوﺑــﻮن ﺴــﻮﻤﺮ ٔان ﻧﺷ ـ ٔـﺎة اﻠﺷــﻌﺐ ٓاﻻراﻤــﻲ ﻳﻌ ــﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ إﻠــﻰ اﻠﻗ ــﺮن
اﻠﺮاﺑــﻊ ﻋﺷــﺮ ق.م ،وﻘــﺪ ٔاﻜــﺪت ذﻠ ــﻚ ﺑﻌــﺾ اﻠﻨﺼــﻮص ٓاﻻراﻤﻴــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ،
اﻠﺘـﻲ ٔاﻠﻗـﺖ اﻠﻀــﻮء ﻋﻟـﻰ ٔاﺻــﻞ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ٓاﻻراﻤﻴـﺔ  :ﻤـ ً
ـﺜﻼ ﻫﻨـﺎك رﺴــﺎﻠﺔ ﻤـﻦ ﺗــﻞ
اﻠﻌﻣﺎرﻧــﺔ ) (٢٢ﺗﺘﻌــﺮض ﻠــﺬﻜﺮ ﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻠ ـ ) ٔاﺣﻼﻤــﻮ ( اﻠﻐ ـﺰاة ،اﻠــﺬﻳﻦ ﻫــﻢ ﺑﺤــﻖ
ﻧﻔﺲ
ٔ
ٓاﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ .وﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻨﺘﻴﺟ ــﺔ او اﻠﺤﻗﻴﻗ ــﺔ ﺗﺆﻜ ــﺪﻫﺎ ﻜ ــﻞ اﻠﻨﺼ ــﻮص اﻠﻼﺣﻗـ ــﺔ،
اﻠﺘــﻲ ﺗــﺬﻜﺮ ٔان ﻘﺒﺎﺋــﻞ ٔاﻻﺣﻼﻤــﻮ اﺴــﺘﻮﻃﻨﺖ ﺿ ــﻔﺎف ﻧﻬــﺮ اﻠﻔ ـﺮات ،ﻠﻛــﻦ ﻤــﻊ
ٔاﻻﺴ ـ ــﻒ ﻠ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﺮد ﻓﻴﻬـ ـ ــﺎ ٔاي إﺸ ـ ــﺎرة إﻠ ـ ــﻰ اﻠﻣﻟ ـ ــﻚ اﻠﻣﻌﺎﺻـ ـ ــﺮ ﻠﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ٔارض
ﻜﺎردوﻧﻴﺎش ) ﺑﺎﺑﻞ ( ) .(٢٣
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١١٤

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

وﻳﺮﺠـﻊ ٔاﺴــﺪ ٔاﻻﺸــﻗﺮ اﻠﻮﺠــﻮد ٓاﻻراﻤــﻲ إﻠــﻰ ﻓﺘــﺮة ٔاﺴــﺒﻖ ،ﻤــﻦ ﺧــﻼل إﺸــﺎرات
ﺗــﺮد ﻤﻨــﺬ ﻋــﺎم  ٣١٠٠ق.م ﻋــﻦ اﻠﺳــﻼﻻت اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ٔاﻻوﻠــﻰ إﻠــﻰ ﻘﺒﺎﺋــﻞ ﻓــﻲ
ﺑــﻼد اﻠﺷــﺎم ﺑﺎﺴــﻢ )ﺴــﻴﺘﻮ( وﻧﺟــﺪ اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ ٔاﻻ ﻜﺎدﻳــﺔ ﻤﻨــﺬ ﻋــﺎم  ٢٧٠٠ق.م
ﺗﻄﻟــﻖ اﺴــﻢ )ﺴــﻴﺘﻮ( ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ﻋﻟــﻰ ﺗﻟــﻚ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ ،وﻫــﺬا اﻻﺴــﻢ ﺴﻴﺼــﺒﺢ ﻓﻴﻣــﺎ
ٔ
ﺑﻌـ ــﺪ ﺻـ ــﻔﺔ ﻠﻛ ــﻞ اﻻﻘ ــﻮام اﻠﺮﺣـ ــﻞ) .(٢٤وﻓ ــﻲ ﻧﺼ ــﻮص ﻻﺣﻗ ــﺔ ﻳﻗﺘـ ــﺮن اﺴـ ــﻢ
ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ ﺑ ـ ٓ
ـﺎﻻراﻤﻴﻴﻦ .ﻠﻛــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻬ ــﺎدي ﻧﺼ ــﺮي ﻳﺒــﻴﻦ ٔاﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺳ ــﺘﻄﻴﻊ ٔان
ﻠﻼراﻤﻴــﻴﻦ اﺴـﻣﻴﻦ ﻤــﺰدوﺠﻴﻦ ـ ٔاﻻﺧﻼﻤـﻮ ٓ
ﻳﻗـﻮل ٔان ٓ
واﻻراﻤﻴــﻮن ـ ورﺑﻣــﺎ ﻜــﺎن
ٔاﻻﺧﻼﻤ ـ ــﻮ ﺗﺳـ ـ ــﻣﻴﺔ ﻠﻟﻣﺟﻣﻮﻋ ـ ــﺔ اﻠﺒﺷ ـ ــﺮﻳﺔ اﻠﻛﺒﻴـ ـ ــﺮة وإن ٓاﻻراﻤﻴـ ـ ــﻴﻦ ﻜـ ـ ــﺎﻧﻮا
ـﺰءا ٔاﺻـ ـ ً
ﻳﺷ ــﻛﻟﻮن ﺠ ـ ً
ـﻴﻼ ﻓﻴﻬ ــﺎ ورﺠﺤ ــﺖ ﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ ﺗﺳ ــﻣﻴﺘﻬﻢ ﻋﻟﻴﻬـ ــﺎٔ .او ٔان
ٔ
ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻤﺨﺘﻟﻔــﻮن ﻋــﻦ اﻻﺧﻼﻤــﻮ ،وﻘــﺪ رﺑﻄــﺘﻬﻢ اﻠﻨﺼــﻮص ﺑﺒﻌﻀــﻬﻢ إﻠــﻰ
ً
ٔ
ان ﺗﻣﻴﺰوا ﻋﻨﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ).(٢٥

ﺑﺪو وﺣﻀﺮ
وﻳﻗــﻮل ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻛــﻴﻢ اﻠــﺬﻧﻮن إن ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻠــﻢ ﻳﻛﻮﻧــﻮا ﻋﻟــﻰ ﻤﺳــﺘﻮى واﺣــﺪ
ﻤﻦ اﻠﺤﻀﺎرة ،ﻓﻛﺎن ﻤﻨﻬﻢ ٔاﻫﻞ اﻠﺒـﺪاوة وﻤـﻨﻬﻢ ٔاﻫـﻞ اﻠﺤﻀـﺮ واﻠﻣـﺪن .وﻘـﺪ
ﻋﺮﻓـﺖ ﺑﻌــﺾ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ واﻠﻌﺷــﺎﺋﺮ اﻠﺘـﻲ ﻜــﺎن ﻠﻬـﺎ دور ﺗــﺎرﻳﺨﻲ ﻤﺜـﻞ ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ.
اﻠــﺬﻳﻦ ٔاﺻــﺒﺤﻮا ﻓــﻲ اﻠﻌﻬــﺪ ٔاﻻﺧﻴــﺮ ﻤ ـﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﻜﻟﻴـ ًـﺎ ﺑـ ٓ
ـﺎﻻراﻤﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺻــﺪ اﻠﻐــﺰو
ٓاﻻﺸﻮري .وﻧﻈ ًﺮا ﻠﺷﻬﺮة ﻫـﺬﻩ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ ﺻـﺎر اﺴـﻣﻬﺎ ﻜـﺜﻴـ ًﺮا ﻤـﺎ ﻳﻄﻟـﻖ ﻋﻟـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ
ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ،ﻜﻣــﺎ ورد ذﻜــﺮ ﺠﻣﺎﻋ ــﺎت ٔاﺧ ــﺮى ﻤــﻊ ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ ،وﻫــﻢ اﻠﻬﺒﻴ ــﺮو ٔاو
اﻠﻌﺒﻴــﺮو ٔاو اﻠﺨﺒﻴــﺮو .وﻫــﻲ ﻜﻟﻣــﺔ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻄﻟــﻖ ﻋﻟــﻰ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠﺮﺣ ــﻞ
ٔ ً
اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺟﻮب اﻠﺟﺰء اﻠﺷﻣﺎﻠﻲ ﻤﻦ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻳﻀﺎ).(٢٦
وﻘــﺪ ﺠﻌﻟــﺖ ﺑﻌــﺾ اﻠﺳ ــﻣﺎت اﻠﻣﺷــﺘﺮﻜﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﺨــﺎﺑﻴﺮو واﻠﻌﺒﻴ ــﺮو وا ٔﻻﺧﻼﻤــﻮ
اﻠﺒ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓ ـ ــﻮن ﻜﻴ ـ ــﻒ ﻳﻣﻴـ ـ ــﺰون ﻓﻴﻣ ـ ــﺎ ﺑﻴ ـ ــﻨﻬﻢٔ .ﻻن ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﺘﺳ ـ ــﻣﻴﺔ
اﺴـﺘﺨﺪﻤﺖ ﺑﺷـﻛﻞ ﻓﻮﺿــﻮي وﻋﺷـﻮاﺋﻲ دوﻧﻣـﺎ ٔان ﺗﺒــﺬل ٔاي ﻤﺤﺎوﻠـﺔ ﺣﻗﻴﻗــﺔ
ﻠﻔﻬـ ــﻢ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻈـ ــﺎﻫﺮة ﺿـ ــﻣﻦ ﻧﻄـ ــﺎق اﻠﺘﻄـ ــﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ واﻻﺠﺘﻣـ ــﺎﻋﻲ ـ
اﻻﻘﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﺤﻗﺒــﺔ .ذﻠــﻚ ٔان ﺗﺳــﻣﻴﺔ ٔاﻻﺧﻼﻤــﻮ ﻫــﻲ
ﺗﺳــﻣﻴﺔ ﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ٔاﺴﺎﺴـ ًـﺎ ﺑــﺎﻠﻮﺠﻮد ٓاﻻراﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ،وﺠﻣﻴــﻊ ﻫــﺆﻻء ﻤــﻦ
ٓاﻻراﻤﻴـﻴﻦ اﻠﺒــﺪو ٔاو اﻠﻔﻗ ـﺮاء ٔاو اﻠﻛـﺎدﺣﻴﻦ ﺑﻮﺠــﻪ ﻋــﺎم .وﻳﺘﺤﺮﻜـﻮن ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ
واﺣﺪة ﻤﻦ ﺸـﺒﻪ ﺠﺰﻳـﺮة اﻠﻌـﺮب .واﻤﺘـﺪ ٓاﻻراﻤﻴـﻮن ﺑﻨﻔـﻮذﻫﻢ اﻻﻘﺘﺼـﺎدي إﻠـﻰ
ﺧـ ــﺎرج ﺣـ ــﺪود ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﻨﻄﻗـ ــﺔ ،وﻜـ ــﺎن ﻤـ ــﻨﻬﻢ ﺑﻄ ــﻮن ﻓـ ــﻲ اﻠﻌـ ـﺮاق وﺴـ ــﻴﻨﺎء
وﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ واﻧﺘﺷـ ــﺮت ﻤـ ــﻊ ﺗﺟـ ــﺎرﺗﻬﻢ اﻠﻟﻐـ ــﺔ ٓاﻻراﻤﻴـ ــﺔ ﺣﺘـ ــﻰ ٔاﺻـ ــﺒﺤﺖ ﻠﻐـ ــﺔ
رﺋﻴﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﺎﺑــﻞ وﻧﻴﻨــﻮى وﻤﺼــﺮ وﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ وإﻳ ـﺮان ،وﻜﺎﻧــﺖ ٓاﻻراﻤﻴــﺔ ﻠﻐــﺔ
اﻠﺳــﻴﺪ اﻠﻣﺳــﻴﺢ ،ﺑــﻞ إن اﻧﺘﺷــﺎر ٓاﻻراﻤﻴــﺔ ٔادى إﻠــﻰ إﻃــﻼق ﺗﺳــﻣﻴﺔ ٓاراﻤﻴــﻴﻦ
ﻋﻟـﻰ ﺠﻣﻴــﻊ ﻤـﻦ ﻳﺘﻛﻟﻣﻬــﺎ ﻤـﻦ ﻤﺼــﺮ ﺣﺘـﻰ ﻓــﺎرس وﺣـﺪود ﺑــﻼد ٔاﻻرﻤـﻦ وﺑــﻼد
اﻹﻏﺮﻳﻖ).(٢٧

وﻠﻌــﻞ اﻻﻠﺘﺤــﺎم اﻠﻗــﻮي ﺑــﻴﻦ ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ٓ
واﻻﺸــﻮرﻳﻴﻦ ﻓــﻲ ٔاﻻ ﻠــﻒ ٔاﻻول ق.م
وﺑــﻴﻦ ٓاﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ واﻠﻛﻟ ــﺪان ،وﺑ ــﻴﻦ ﻫ ــﺆﻻء ٔاﻻﻘ ــﻮام واﻠﻛﻨﻌ ــﺎﻧﻴﻴﻦ ﻘ ــﺪ وﺴ ــﻊ
رﻘﻌــﺔ اﻠــﺒﻼد ٓاﻻراﻤﻴــﺔ ،وﻻﺑــﺪ ٔان ﻧﺷــﻴﺮ إﻠــﻰ ﺗﺤــﺎﻠﻒ ٓاﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻤــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﻢ
ﺿ ــﺪ اﻠﻣﻟـ ــﻚ ٓاﻻﺸ ــﻮري ﺸﻟﻣﺎﻧﺼ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  ٨٥٣ق.م واﻧﺘﺼ ــﺎرﻫﻢ ﻓـ ــﻲ ﻤﻌﺮﻜ ــﺔ
ﻘﺮﻘﺮ) .(٢٨

أرﻣﺎن
ٓ
ٔ
ٓ
ٓ ٔ
وﻋﻨﺪﻤﺎ ﻫﻟﻚ اﺧﺮ اﻘﻮام اﻻراﻤﻴﻴﻦ وﻫـﻲ ﻋـﺎد وﺛﻣـﻮد ،اﺻـﺒﺢ اﺴـﻢ اﻻراﻤﻴـﻴﻦ
) ٔارﻤــﺎن ( وﻫــﻲ ٓارام ﻤﻀـ ً
ـﺎﻓﺎ إﻠﻴﻬــﺎ ) ان ( ﻓــﻲ اﻠﻨﻬﺎﻳــﺔ ،وﻫﻣــﺎ ﺣﺮﻓــﺎ اﻠﺘﻌﺮﻳــﻒ
ﺣﺳـﺐ اﻠﺟﻨـﻮب اﻠﻌﺮﺑـﻲ .وﻘـﺪ اﻧﺘﻬـﺖ اﻠﺪوﻠــﺔ ٓاﻻراﻤﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ ﻠـﻢ ﺗﻛـﻦ ﻤﻮﺣــﺪة
ﺴﻴﺎﺴـ ًـﻴﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ٧٢٠ق.م ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ ﺴــﺮﺠﻮن ) ﺸــﻴﺮوﻜﻴﻦ ( ﻤﻟــﻚ ﻧﻴﻨــﻮى،
واﻠـﺬي ﻘﻀـﻰ ﻋﻟــﻰ ﻤﻣﻟﻛـﺔ ﺣﻣــﺎﻩ .وﻜـﺎن ﺗــﻴﺟﻼت ﺑﻴﻼﺻـﺮ اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻘـﺪ اﺣﺘــﻞ
دﻤﺷــﻖ ﻋ ــﺎم  ٧٣٢ق.م ،ﻠﻛ ــﻦ اﻠﻨﻔــﻮذ ٓاﻻراﻤ ــﻲ اﺴ ــﺘﻣﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻧﺷ ــﻮء
اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻛﻟﺪاﻧﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ٦٢٥ق.م ﻋﻟــﻰ ﻳ ــﺪ ﻧﺒﻮﺑﻟﻴﺳ ــﺮ ،وﻤﺎزاﻠ ــﺖ ﻋ ــﺪة
ﻤﺪن وﻘﺮى وﺑﻟﺪات ﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺤﻣﻞ ٔاﺴﻣﺎء ٓاراﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻠﻮﻘﺖ اﻠﺤﺎﻠﻲ.
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ﻤﺟﻣﻊ ﻤﻌﺒﺪ وﻘﺼﺮ ٓاراﻤﻲ
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١٢ـ اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ١ص ٣٨
١٣ـ اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ٣ـ ص ١٥
١٤ـ اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ١ـ ص ٣٦
١٥ـ ﺧﻟﻴﻞ اﻘﻄﻴﻨﻲ ـ ﻤﺪاﺋﻦ اﻠﺨﺎﺑﻮر ﻓﻲ اﻠﺤﺳﻛﺔ ودﻳﺮ اﻠﺰور ـ ص.٢٨
١٦ـ اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ٣ـ ص ١٨
١٧ـ اﻠﻣﻄﺮان اﺴﺤﻖ ﺴﺎﻜﺎ ـ ٓاﻻراﻤﻴﻮن ص٧
١٨ـ اﻠﻣﻄﺮان ﺻﻟﻴﺒﺎ ﺸﻣﻌﻮن ـ اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ ٓاﻻراﻤﻴﺔ ـ ص .١٣ ، ١٢ ،١١
١٩ـ ﺑﺷﻴﺮ زﻫﺪي ـ اﻠﻣﺟﻟﺔ اﻠﺒﻄﺮﻳﺮﻜﻴﺔ اﻠﺪﻤﺷﻗﻴﺔ ـ اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺮاﺑﻌﺔ ـ ص ٤٩٥
٢٠ـ اﻠﻣﻄﺮان ﺻﻟﻴﺒﺎ ﺸﻣﻌﻮن ـ اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ ٓاﻻراﻤﻴﺔ ـ ص .١٤
٢١ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ص ١٨
٢٢ـ ﺗﻞ ٔاﺛﺮي ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﻜﺎن ﻤﻮﻘﻌﻪ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻤﺼﺮﻳﺔ ﻘﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻓﺮﻋﻮن ٔاﺧﻨﺎﺗﻮن
٢٣ـ دوﺑﻮن ﺴﻮﻤﺮ ـ ٓاﻻراﻤﻴﻮن ـ ص .٢١
٢٤ـ اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ٢ـ ص .١٧
٢٥ـ )اﻠﻣﺼﺪر رﻘﻢ  ٢ـ ص ( ١٨
٢٦ـ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻛﻴﻢ اﻠﺬﻧﻮن ـ اﻠﺬاﻜﺮة ٔاﻻوﻠـﻰ ـ اﻠﺟـﺰء اﻠﺜـﺎﻧﻲ ـ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻠـﺒﻼد اﻠﺷـﺎم ـ
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٢٧ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ص ٢٣٧
٢٨ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ص ٢٣٨
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وف ــي المقدم ــة الت ــي تكرس ــها الكاتب ــة للتعري ــف ب ــابن عرب ــي وزمان ــه
ٔ
ٔ
وبيئته التاريخية تقدم ايضا مبرر الخوض في فكر ابن عربي حول االنوثة
ٔ ٔ
وهو ان االبحاث المتعلقة بفكر ابن عربي ،رغم الكـثرة الظاهرة ،ما تـزال
ٔ
في بـداياتها ،وتضـيف لتبريـر التفاتهـا إلـى موضـوع االنوثـة عنـد ابـن عربـي
ٔ
ٔ
ٔ
ان الشــيخ اال كبــر وســلطان العــارفين ،وهــي مــن القــاب ابــن عربــي ،صــاغ
ٔ
منظوم ــة فكري ــة ح ــول االنوث ــة مبني ــة ل ــيس فق ــط عل ــى المعرف ــة الديني ــة
ٔ
ٔ
والعقلية وال على العقل ومبادئه المنطقية وحسـب بـل ايضـا علـى اسـاس
مركزية الحب في الفكر الصوفي وعده السبيل لمعرفة الوجود الحق.
وكي ال يبقى مفهوم الحب مجردا متعاليا تسـارع الكاتبـة إلـى اإليضـاح
بـ ـ ــالقول إن " االنج ـ ـ ــذاب والنكـ ـ ــاح قاع ـ ـ ــدتان إليج ـ ـ ــاد العـ ـ ــالم ولظه ـ ـ ــور
ٔ
الموج ــودات" ويرتبط ــان مباش ــرة بالس ــر االعظ ــم  ،س ــر انج ــذاب الرج ــل
ٔ
والمـراة لبعضــهما .ثــم إن الكاتبــة وهــي تــؤول مركزيــة الحــب فــي فكــر ابــن
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ٔ
ما يـزال الجـدل حـول قضـايا المـراة العربيـة المسـلمة جـار وسيسـتمر
ٔ
قويا طالما بقيت اسبابه ،وكالعادة يبرز التراث الفكـري العربـي اإلسـالمي
ٔ
ٔ
مصــدرا ملهمــا يســتعان بــه لتاييــد فكــرة مــا او دحضــها .اللجــوء إلــى التـراث
ٔ
الفكري لالستعانة به في مواجهـة تحـديات العصـر يعـد إقـرارا صـريحا بـان
ٔ
العقلي ــة العربي ــة م ــا تـ ـزال ف ــي االص ــل تراثي ــة ،ب ــل ه ــي الوج ــه العمل ــي
المترجم لفعل التراث فيها .إدراك هذه الحـال عنـد المفكـرين والمهتمـين
ٔ
ٔ
ٔ
بالش ـ ــان المعاص ـ ــر الوض ـ ــاع المـ ـ ـراة العربي ـ ــة اإلس ـ ــالمية يق ـ ــنعهم بنف ـ ــع
ٔ
االسـ ــتعانة بـ ــالتراث لجـ ــالء المواقـ ــف واالفكـ ــار ،لكـ ــن الت ـ ـراث الصـ ــوفي
تحديدا لـم يكـن حاضـرا علـى الـدوام عنـد جـل الكـتـاب السـتنطاقه والبنـاء
ٓ
ٔ
على رؤاه ومقوالته ،واية ذلك انه ضرب من التـراث الفكـري عـال وعميـق
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
عند قوم او مربك ومحير عند قوم اخـرين ،رغـم انـه مثـل غيـره مـن الـوان
الت ـراث الفكــري اإلســالمي تخلــق فــي ســياقات متعرجــة للتــاريخ اإلســالمي
ٔ
ودخ ــل وال يـ ـزال ف ــي س ــجال محت ــدم ح ــول ج ــواز منهج ــه او خالص ــاته
الفكرية مع من يروه مجافيا للصـورة الفكريـة المعتمـدة لـديهم .ويعـد هـذا
ٓ
الكـتــاب الــذي نعــرض االن نموذجــا لمــا يختزنــه الت ـراث الفكــري الصــوفي
م ــن رؤى إس ــالمية ترص ــد العالق ــة ب ــين الك ــون وخالق ــه وناس ــه ،ذك ــوره
وإناثه.
ٔ
ٔ
اغل ــب النقاش ــات ال ــدائرة ح ــول المـ ـراة ف ــي عالمن ــا العرب ــي تحدي ــدا
ٔ
ٔ
تتمحور حول كيفيات استخالص المراة العربية من اسر التقاليد والتـراث
لتصــفو لنفســها عقــال وجســدا ح ـرا مســتقل الوجــود واإلرادة .وتعــد الصــور
ٔ
الذاتية لكل من الرجل والمراة المتشكلة فـي السـياق التـاريخي ،حـوائط
ذهنية منيعة عائـقـة للتجديـد والتحـرر .وهـي صـور مجتمعيـة فـي الخالصـة
يمكــن مراجعتهــا وتتبــع جــذورها وتصــويب إطالالتهــا فــي الــذهن المعاصــر
على ضوء قراءات جديدة للتراث عقالنية ومعاصرة.
ٔ
ٔ
والكـت ــاب ال ــذي ب ــين اي ــدينا " االنوث ــة ف ــي فك ــر اب ــن عرب ــي" يش ــكل
محاولــة الخت ـراق بعــض تلــك الحــوائط الذهنيــة بــرؤى صــوفية فريــدة مــا
استطاع إلى ذلك سبيال.
ٔ
ٔ
ٔ
يقدم الكـتاب افكارا مدهشة ومغايرة للمالوف التراثي السائد ،افكـارا
ٔ
ٔ
تسـ ــتحق ان نطلـ ــق عليهـ ــا صـ ــفة الف ـ ـرادة والغرابـ ــة معـ ــا ،فريـ ــدة النهـ ــا ال
ٔ
تصــادف إال عنــد ســلطان العــارفين ابــن عربــي ،وغريبــة النهــا غريبــة عــن
ٔ
ٔ
ٔ
عقولنــا ومالوفــات وجــداننا ،ولكنهــا مــع ذلــك كمــا اســلفت افكــار عاليــة
وعميقــة بــالنظر إلــى بيئتهــا التاريخيــة وزمــن تشــكلها القــديم فــي حيــاة ابــن
عربــي الــذي عــاش بــين الق ـرنين الســادس والســابع الهجــريين مــن -٥٥٨

 ،١٢٤٠ -١١٦٤ / ٦٣٨إذ تكــاد فــي بعــض جوانبهــا تكــون معاصــرة بــل
ٔ ٔ
متقدمة علـى بعـض الطروحـات المعاصـرة فـي حزئيـات خطـاب المـراة او"
النوع االجتماعي" .
ٔ
االنوث ــة كم ــا يق ــدمها الكـت ــاب عن ــد اب ــن عرب ــي ،ش ــيخ شـ ـيوخ الفك ــر
ٔ
الص ــوفي وقطب ــه االعظ ــم ،تحظ ـى ب ــدالالت كوني ــة عميق ــة ،إنه ــا مرافع ــة
ٔ
ٔ
صوفية عميقة فـي معنـى االنوثـة وصـلتها بـالكون و خالقـه ،ومـا المـراة فـي
ٔ
هذا السياق إال تجسيد مباشر محدود مقتبس من انوثة الكون العامة.
اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺤﺎوره:
يق ــع الكـت ــاب ف ــي  ٢٦٣ص ــفحة م ــن القط ــع المتوس ــط وينقس ــم إل ــى
ســبعة محــاور ٔاســاس تنقســم بــدورها إلــى عنوانــات جزئيــة تشــكل المحــور
العـام .ويســبق هــذه المحــاور ســيرة مختصـرة البــن عربــي ،ومقدمــة ضــافية
حــول فكــرة الموضــوع ،وقــد صــدر الكـتــاب عــن دار الســاقي بلنــدن عــام
.٢٠٠٨
ٔ
يبدا الكـتـاب بصـعق ذهـن القـارئ النتشـاله مـن خـدر التـراث السـائد
وص ــوره ،ليوقف ــه م ــذهوال مدهوش ــا متس ــائال ،وذل ــك عب ــر التمهي ــد ف ــي
ٔ
المقدمة ببيتين من الشعر البن عربـي فيهمـا يـتم نفـي وجـود الرجـال وان
ٓ
اإلنـاث هــن ٔاصــل الوجـود كلــه ،وقــارئ هـذا العــرض يحتــاج هـو االخــر إلــى
ٔ
ٔ
ٔ
هذه الصعقة ليستعد لتلقي افكارا غير التي الف ،فليقرا البيتين معنا:
إنا إناث لما فينا يولده فلنحمد ﷲ ما في الكون من رجل
ٔ
إن الرجال الذين العرف عينهم هم اإلناث وهم نفسي وهم املي

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١٦

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
عربـ ــي تشـ ــير إلـ ــى ان االعت ـ ـراف بالحـ ــب وبموقعـ ــه المركـ ــزي يعـ ــين علـ ــى
ٓ
ٓ
ٓ
االعت ـراف ب ــاالخر وإبـ ـراز دوره الخ ــالق .واالخ ــر المقص ــود هن ــا ه ــو االخ ــر
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
الجنســي رجــال كــان ام ام ـراة ،وال تخصــيص لالخــر ،الن التخصــيص قــد
ينطوي على تفضيل ما ،وهذا هـو المـدخل الـذي تقدمـه الكاتبـة عـن ابـن
عربي ٔارضية يعتمد عليها لعرض العالقة بين ٔاالنوثة والذكورة ،وهي تـرى
ٔ
ٔ
ان هــذه الفكــرة االصــل التــي تقــر التنــوع والتجــاوب المتمــاثلين فــي إطــار
ٔ
ٔ ٓ
ٔ
االنا واالخر تقف نقيضة لما سمته " التفكير االحادي" وانماطه المعرفية
ٔ
ومنها الفلسـفة وعلـم الكـالم والفقـه .والمؤلفـة تـتهم هـذه االنمـاط الفكريـة
بتهمــيش دور التعــدد واالخــتالف وببنــاء تصــورات تراتبيــة عموديــة تحيــل
ٔ
على افضلية تنتهي إلى تمجيد صـفات تـدل فـي عمقهـا علـى الـذكورة فقـط،
ٔ
كمـا تــرى الكاتبـة ان التعــدد الكـامن فــي فكـر ابــن عربـي يتعــارض جوهريــا
ٔ
م ــع التفكي ــر االح ــادي المش ــار إلي ــه ،وه ــذا التع ــارض ،كم ــا تس ــتخلص
ٔ
المؤلفــة ،هــو ســر العــداء الــذي يمارســه ممثلــو الفكــر االحــادي ضــد ابــن
عربي وفكره واتهامه بالمخالفة للشرع.
ٔ
تقلــل الكاتبــة مــن اوجــه الخــالف الكـثيــرة بــين ابــن عربــي وخصــومه
ٔ
وتــرى ان الخصــومة الشــديدة لفكــر ابــن عربــي تكمــن فــي مــنح ابــن عربــي
ٔ
االنوثـ ــة حضـ ــورا مركزيـ ــا مسـ ــاويا للـ ــذكورة مسـ ــنودا ،إلـ ــى جانـ ــب الفكـ ــر
الج ــوال ،بمب ــررات ش ــرعية م ــن الكـت ــاب والس ــنة ،وتغ ــامر المؤلف ــة ف ــي
ٔ
اس ــتخالص ان " خط ــاب اب ــن عرب ــي ف ــي عمق ــه وش ــموليته إنم ــا يعك ــس
ٔ
خطــاب االنوثــة" وتمضــي فــي التــدليل علــى ذلــك باقتباســات ومشــاهدات
قلبي ــة رواه ــا اب ــن عربــي ف ــي كـتب ــه وبش ــكل خ ــاص ف ــي س ــفره العم ــالق "
الفتوحات المكية" ،ويستغرق منها ذلك باقي المقدمة.
ٔ
ٔ
ويحســن ان نشــير هنــا إلــى ان كــالم المؤلفــة يتــداخل بقــوة مــع كــالم
ٔ
ٔ
ٔ
ابــن عربــي  ،لدرجــة انــه يمكــن الحــديث عــن تــاويالت المؤلفــة لتــاويالت
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ابن عربي ،ومن ذلك قناعتها بان ابن عربي يريد ان يقول " بان االنوثة
ٔ
ٓ
مراة الغيـب وانعكـاس لحقيقـة الوجـود ،لكنهـا ليسـت االنوثـة المتجسـدة
ٔ
ٔ
ف ــي الم ـراة ب ــل االنوث ــة الكامن ــة ف ــي الك ــون والموج ــودات واقت ـران ه ــذه
ٔ
ٔ
االنوثــة بالحـب ،وفــي هــذا اإلطــار ال تشــكل المـراة ســوى تجــل واحــد مــن
ٔ
ٔ
تجليـ ــات االنوثـ ــة فـ ــي الكـ ــون ،ولبيـ ــان العالقـ ــة بـ ــين الـ ــذكورة واالنوثـ ــة
تستعرض المؤلفة رؤية ابن عربي في " القطبية" ،وهي من المصطلحات
المركزية المستخدمة في إيضاح الرؤية ،ويقدم مصطلح القطبيـة بوصـفه
ٔ
الش ــارح للوج ــود ال ــذي تتش ــابك م ــن خال ل ــه االنوث ــة بال ــذكورة ،وتق ــدم
ٔ
ٔ
المؤلفــة بعــد ذلــك ادلــة ابــن عربــي لشــرح تشــابك االنوثــة والــذكورة فــي
ٔ
ٔ
الكــون ،او القطبيــة ،وفــي هــذا الســياق تعــرض المؤلفــة لفكــرة تاسيســية
ٔ
ذات صــلة بــروح المقالــة الصــوفية فــي وحــدة الوجــود ،وهــي ان "الفكــر
ٔ ٔ
ٔ ٔ
التقليــدي او االحــادي" كمــا ســمته انشــا تباينــا بــين الخــالق والمخلــوق،
ٔ
ٔ
فخلق هذا التباين ثنائية ترتبت عليها ثنائيات اخرى منها الرجل والمراة.
ٔ ٔ
وابــرز االفكــار المستعرضــة البــن عربــي مــن قبــل المؤلفــة ،بــل قــل
ٔ
م ــدار ج ــل الكـت ــاب ،ه ــي تاكي ــد إنس ــانية اإلنس ــان بمع ــزل ع ــن ال ــذكورة
ٔ
واالنوثة ،وهي فكرة تكـاد تكـون عصـرية الطعـم والمالمـح وخاصـة حـين
ٔ
ٔ
تضــيف المؤلفــة بــان الــذكورة واالنوثــة حقيقتــان وجوديتــان تمي ـزان كــل
ٔ
ٔ
الكائن ـ ــات ،وان اإلنس ـ ــانية المش ـ ــتركة ب ـ ــين الرج ـ ــل والمـ ـ ـراة تجعلهم ـ ــا
ٔ
متكــافئين ومتمــاثلين وهــو مــا يلغــي االخــتالف بــين الرجــل والم ـراة علــى
المستوى الرمزي .لكن ابن عربي كما تعرض المؤلفة وهـو يثبـت التكـافؤ
والتماثــل بــين المـ ٔراة والرجــل علــى المســتوى اإلنســاني يتحــدث ٔايضــا عــن
الشــيء ونقيضــه وحاجــة هــذه النقــائض لبعضــها الــبعض علــى المســتوى

ٔ
الوجـ ــودي ،دون ان يقـ ــدح هـ ــذا فـ ــي القيمـ ــة اإلنسـ ــانية علـ ــى المسـ ــتوى
البشري.
ٔ
وفيمــا يلــي عــرض للمحــاور الســبعة التــي يتــالف منهــا الكـتــاب ،مــع
ٔ
اإلش ــارة إل ــى انن ــا س ــنتجاوز بع ــض المح ــاور الفرعي ــة إلغراقه ــا ف ــي النظ ــر
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الفلســفي المحــض او النهــا ال تخــدم الفكــرة االصــل " االنوثــة" بالوضــوح
ٔ ٔ ٔ
الضروري او الن االفكار فيها مكررة عن السابق.
أوﻻ :اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ
ٔ
بعد المقدمة العامة التي تلخص فيها الكاتبة رؤية ابـن عربـي لالنوثـة
ٔ
والــذكورة ،تســتعرض الفكــرة ثانيــة فــي المحــور االول مــن خــالل عنوانــات
ٔ
ٔ
جانبية تعزز الفكرة االصل ،وثانية تورد المؤلفة اشعارا البـن عربـي تظهـر
ٔ
عمــق الفكــرة عنــده وعش ـرته الطويلــة معهــا ،وهــي ابيــات صــادمة للعقليــة
ٔ
التقليدية كما قلنا لوضوحها الالفت في تاكيداتها البدهية للتناوب القـائم
ٔ
بين الذكورة واالنوثة في الكائن الحي:
ٔ
رايت ذكورا في إناث سواجر تراءين لي ما بين سلع وحاجر
ٔ ٔ
فخاطبت ذكرانا الني رايتهم رجاال بكشف صادق متواتر
وكن إناثا قد حملن حقائـقا من الروح إلقاء لسورة غافر
ٔ
ورغ ــم ه ــذا التن ــاوب ب ــين ال ــذكورة واالنوث ــة ف ــي الك ــائن الح ــي ت ــورد
ٔ
المؤلفــة اقتباســا فيــه " إن ال ـذكورة واالنوثــة ليســت مــن خصــائص النــوع
ٔ
ٔ
اإلنســاني" وهــي فكــرة تاسيســية تقــوض قواعــد المجتمعــات التــي اقامــت
ٔ
ٔ
ٔ
نظمهــا الذاتيــة علــى اســاس التمييــز بــين الرجــل والم ـراة ،باعتبــار االنوثــة
ٔ
والــذكورة فيهمــا ،بينمــا االنوثــة والــذكورة عنــد ابــن عربــي ســمتان ال صــلة
لهم ــا بحق ــائق اإلنس ــانية الش ــتراك ج ــنس الحي ــوان ف ــي س ــمات ال ــذكورة
ٔ
ٔ
واالنوث ــة ،ومعن ــى ه ــذا ،كم ــا تب ــين المؤلف ــة ،ان حي ــازة ص ــفة ال ــذكورة
ٔ
واالنوثـ ــة ال تكـفـ ــي لول ـ ــوج عـ ــالم اإلنسـ ــان بحك ـ ــم وجـ ــود الصـ ــفتين فـ ــي
ٔ
الحي ــوان ،وه ــي م ــن الص ــفات الطبيعي ــة ال اإلنس ــانية .ام ــام ه ــذه الفك ــرة
ٔ
ٔ
الجوهرية توضح الكاتبـة ان تصـورات اإلنسـان لالنوثـة والـذكورة هـي التـي
تص ــنع الف ــرق وتخل ــق الترات ــب ف ــي المجتم ــع ،وم ــن خ ــالل اإلش ــارة إل ــى
العالقــة بــين الطبيعــي وتصــورات اإلنســان تبــرز المؤلفــة اثــر العالقــة بــين
الطبيعي والثقافي ،وانه يمكـن مراجعـة الثقـافي للحصـول علـى تصـورات
ٔ
اكـث ــر إنس ــانية ح ــول الطبيع ــي الك ــامن فين ــا ،وف ــي ه ــذا الس ــياق يلم ــس
ٔ
القــارئ إســقاطا مــا لالفكــار المعاصــرة علــى رؤيــة ابــن عربــي مــن خــالل
ٔ
الفكــرة التــي تلقــي بــوزر انكســار العالقــة بــين الــذكر واالنثــى فــي الســياق
الثق ــافي العرب ــي عل ــى الثق ــافي وإزاح ــة الطبيع ــي المؤه ــل لجب ــر العالق ــة
المنكسرة في التاريخ.
تلتفت المؤلفة في هذا السياق بعد ذلك إلى دور اللغة ودالالتهـا فـي
ٔ
ٔ
التاســيس لتصــورات ذهنيــة عــن الــذكر واالنثــى وتشــير إلــى ارتبــاط صــفات
الح ــدة والش ــدة والص ــعوبة بمعن ــى )ال ــذكر( ،وص ــفات الليون ــة والس ــهولة
ٔ
بمعنى ) التانيث( ،وتصل إلى خالصة محيرة وهي " إن اللغة في رسـمها
ٔ
ٔ
لــدالالت الــذكورة واالنوثــة تنطلــق بدرجــة اولــى مــن الصــفة وليســت مــن
ٔ
الجســم فــي مادتــه" وإليضــاح الفكــرة تــذكر الكاتبــة ان تبــادل المســميات
ٔ
ٔ
بــين المـراة والرجــل ســتعيد تبــادل الصــفات ايضــا فتكــون صــفات الــذكورة
ملحقة باإلناث وصـفات اإلنـاث ملحقـة بالـذكر علـى مسـتوى الصـفات فقـط
ول ــيس عل ــى مس ــتوى الواق ــع ،ول ــذلك ت ــتهم الكاتب ــة م ــا تس ــميه "الفك ــر
العــامي" بإحــداث تطــابق بــين دالالت اللغــة واالخــتالف الجنســي وإنشــاء
ٔ
ٔ
تراتبيــة ظالمــة علــى هــذا االســاس .ثــم تلتفــت إلــى راي الفلســفة فــي صــفات
ٔ
الذكورة واالنوثة وتختصرها إلى كونه يرى فـي الـذكورة دال لـة علـى الفاعليـة
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ٔ
ٔ
وفــي االنوثــة دال لــة علــى االنفعــال ،وان هــذه الثنائيــة الفلســفية تقــوم علــى
رس ــم ح ــدود ب ــين ع ــالمين متم ــايزين ولكنهم ــا مت ــوازيين ،وفيم ــا يخ ــص
ٔ
ٔ
الرج ــل والم ـ ـراة ف ــإن تمايزهم ــا ال يلغ ــي توازيهم ــا ،اي االحتف ــاظ بقيم ــة
إنســانية واحــدة وال يوجــد مزيــد فضــل فــي الفاعــل والمنفعــل .ومــع ذلــك
ٔ
ف ــإن الكاتب ــة ت ــتهم الفلس ــفة والفق ــه مع ــا لتاسيس ــهما بن ــى فوقي ــة مغلق ــة
ٔ
تطبعهــا ســيادة الفاعليــة والــذكورة وال مجــال فيهــا لحضــور االنوثــة كطــرف
فاعل ،ثم تنتصر لرؤية ابن عربي التي تراهـا الكاتبـة هـدمت هـذه الفكـرة
ٔ
ٔ
ٔ
بتاكيدها "عرضية الذكورة واالنوثة"  ،وانهما مجرد عرضـين ال عالقـة لهمـا
ٔ
ٔ
باالنتمــاء إلــى اإلنســانية ،الن جــوهر إنســانية الرجــل والم ـراة يكمــن ف ــي
ٔ
تجاوزهمــا للحيــواني ولــيس الخضــوع الحكامــه ،وتخلــص الكاتبــة  ،وهــي
ٔ
ٔ
تس ـ ــتدعي ثاني ـ ــة ص ـ ــفتي الفاعلي ـ ــة واالنفع ـ ــال إل ـ ــى ان ال ـ ــذكورة واالنوث ـ ــة
ٔ
ٔ
الطبيعيتــين إنمــا همــا فــي االصــل كائنــات فاعلــة ومنفعلــة وتــرى ان كــل
الموجــودات مركبــة مــن وجهــين ،وجــه يــؤثر ليتصــف بالفاعليــة والــذكورة
ٔ
ٔ
ٓ
ووج ـه اخــر يتلقــى التــاثير وينعــت باالنفعــال واالنوثــة ..ورغــم نقــد الفكــر
الفلســفي القــائم علــى الثنائيــة وعلــى فكــرة الفاعــل والمنفعــل فــي العالقــة
ٔ
بين الذكر واالنثى ،لكنها المؤلفة تعود في مساحات واسـعة مـن الكـتـاب
ٔ
ٔ
للتعامل مع هذين المصطلحين النهما من مصطلحات ابـن عربـي ايضـا،
ٔ
واإلضافة التي تتقدم بها المؤلفة ،وتحاول تاكيدها فلسفيا وعرفانيـا ،هـي
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
فــي فكــرة اشــتراك الــذكر واالنثــى فــي الفاعليــة واالنفعــال ،اي ان كــال مــن
ٔ
الرجل والمراة لهما قابلية الفاعل والمنفعـل وال يقتصـر الفعـل فقـط علـى
ٔ
ٓ
الذكر وال االنفعال على المراة ،وهي تنسب هـذه االفكـار البـن عربـي دون
عــرض اقتباســات محــددة واضــحة ،لكنهــا تشــير إلــى لغتــه الرمزيــة التــي
ٔ
تس ــمح بالتاوي ــل ،وإل ــى اس ــتخدامه مف ــردات القه ــر واللط ــف والغض ــب
ٔ
ٔ
والرضا لإلشارة إلى مبدا عام كلي مشترك بين الرجل والمراة.
ٔ
ولبن ــاء فك ــرة المعن ــى الم ــزدوج لالنوث ــة وال ــذكورة ي ــتم التميي ــز ب ــين
الحاجــة الغريزيــة والرغبــة ،والكاتبــة إذ تميــل إلــى جعــل الحــديث عامــا
مطلق ـ ـا ف ــإن التص ــورات ف ــي النهاي ــة تنص ــب عل ــى العالق ــة ب ــين الرج ــل
ٔ
ٔ
ٔ
والم ـراة ،وتخلــص إلــى ان الشــهوة حاجــة غريزيــة وإتيانهــا مــع انثــى دون
رغب ــة يجرده ــا م ــن ال ــروح ويجعله ــا حيواني ــة ،وتع ــرف الرغب ــة ف ــي ه ــذا
ٔ
ٔ
ٓ
السياق بانها "الوعي بالحاجة وباالخر" وتتخذ العالقة بين الـذكر واالنثـى
ٓ
ٓ
شــكال اخــر عميقــا حــين يكــون االخــر حاضـرا فــي الرغبــة وهــو الغائــب فــي
ٔ
الحاجــة الغريزيــة ،وتواصــل الكاتبــة التمييــز باإلشــارة إلــى ان الرغبــة تمــر
ٓ
بالحـ ــب والمعرفـ ــة بـ ــاالخر فيصـ ــير العلـ ــم والحـ ــب حـ ــدين يمي ـ ـزان بـ ــين
الطبيعــي واإلنســاني فــي الكــائن البشــري بفضــلهما يتحقــق االنجــذاب بــين
ٓ
إنسان واخر.
ٔ
وف ــي س ــياق تحدي ــد هوي ــة ال ــذكورة واالنوث ــة ف ــي الك ــون ت ــتم نس ــبة
ٔ
خاصــية الفاعليــة للــذكورة فيمــا تنســب خاصــية االنفعــال لالنوثــة  ،وفــي
سياق تحديد فعل ما بين فاعـل ومنفعـل تسـتعرض الكاتبـة مقـوالت ابـن
ٔ
عربــي التــي توضــح صــلة ﷲ بالعــالم وتســتعرض بتفصــيل فكــرة ان كــل
ٓ
شــيء فــي الوجــود زوجــان ،وهــو مــا تشــير إليــه االيــة الكريمــة "ومــن كــل
شيء خلقنا زوجين اثنين"  ،وفي سياق عالقة ﷲ بـالكون تبـرز المؤلفـة
ٔ
ٔ
راي ابــن عربــي الــذاهب إل ـي ان الحــق تعــالى هــو الفاعــل والعــالم منفعــل
ٔ
في ــه الن ــه مح ــل ظه ــور االنفع ــال"  ،وف ــي اس ــتخدامات اب ــن عرب ــي لفك ــرة
ٔ
الفاعل والمنفعل كمـا تـرد فـي التـراث الفلسـفي تعيـد الكاتبـة إلـى االذهـان
ٔ
رفــض ابــن عربــي للفصــل بــين طــرف يملــك القــدرة علــى الفعــل والتــاثير
ٔ
ٓ
واخــر يغلــب عليــه االنفعــال ،الن هــذا الفصــل قــاد إلــى منطــق تفاضــلي
ٔ
لصالح الفاعل ) الـذكر( علـى حسـاب المنفعـل ) االنثـى( ،وبـدال مـن ذلـك

ٔ
ٔ
يتم تاكيد ارتباط ثنائية الفاعل والمنفعـل بالـذكورة واالنوثـة معـا ،وهكـذا
يسقط المنطق التفاضلي ،وتلقي المؤلفة بـوزر سـيادة المنطـق التفاضـلي
علــى اللغــة تحديــدا وبناهــا وتحملهــا مســؤولية صــياغة صــور ذهنيــة لصــالح
ٔ
الفاعــل علــى حســاب المنفعــل او المفعــول بــه ،وتســتعين المؤلفــة لبيــان
ٔ
ذلــك باالفكــار الكبــرى البــن عربــي فــي عالقــة ﷲ بالعــالم وفكــرة وحــدة
ٔ
الوجود لتقرير شراكة تقول ان ابن عربـي يراهـا حاضـرة دومـا بـين الفاعـل
ٔ
ٔ
ٔ
والمنفعــل او المفعــول بــه .وتبــدا باســتعراض الفكــرة االصــل ذات الصــلة
ٔ
بإيجاد العالم كما يرسمها ابن عربـي وهـي ان إيجـاد العـالم مـا كـان ممكنـا
ل ــوال اس ــتعداد الع ــالم لقب ــول االنفع ــال ،وعن ــد نق ــل ه ــذه الفك ــرة لع ــالم
ٔ
اإلنســان يصــبح تصــورها اســهل بــالنظر إلــى التوالــد بــين البشــر باعتبــاره
ٔ
ثمــرة فعــل مشــترك واحــد يقــوم بــين الفاعــل الــذكوري اوالمنفعــل اإلنــاثي )
ٔ
ٔ
او المفعـ ــول بـ ــه( ،هـ ــذا الفعـ ــل المشـ ــترك يسـ ــقط االفضـ ــليات ويؤسـ ــس
ٔ
للمســاواة فــي مبــداي الفعــل واالنفعــال علــى مســتوى الكــون ولــيس فقــط
ٔ
على المستوى البشري" ،إذ االنوثة "سارية في العـالم وكانـت فـي النسـاء
ٔ
اظهر".
ٔ
وفــي ســياق إيضــاح فكــرة االنوثــة فــي الكــون وإســقاط التفاضــل بــين
ٔ
الفاعل والمنفعل تعـود الكاتبـة إلـى اسـتعراض راي البـن عربـي يشـبه فيـه
ٔ
ٔ
المراة بالطبيعة من حيث استعدادها لالنفعال والتاثر بالفاعـل الـذي هـو
ٔ
ٔ
الرجــل الفاقــد لخاصــية االنفعــال النــه الفاعــل او ملقــي المــاء فــي الــرحم ال
ٔ
غيــر .ثــم تنــاقش الكاتبــة بعــد ذلــك مبــداي الفعــل واالنفعــال وعالقتهمــا
ٔ
بالح ــب واث ــر الح ــب ف ــي ص ــنع االس ــتعداد ل ــدى الفاع ــل او المفع ــول ب ــه
ٔ
ليشتركا في عمل يحوطه الحب بين المحبوب الذكر لتمتعه بقدرة التـاثير
ٔ
والسـ ــلطة وتحكمـ ــه بقلـ ــب المحـ ــب ) االنثـ ــى( وبـ ــين المحـ ــب المنفعـ ــل
ٔ
االنثى ،ذات القدرة على االسـتقبال ،ومـن ثـم كمـا تعلـق الكاتبـة " تلتقـي
ٔ
فــي المحــب والمحبــوب الفاعليــة واالنفعــال" او بكلمــات ابــن عربــي " فقــر
ٓ
كل واحد إلى االخر فقر ذاتي".
ٔ
ٔ
ولتاكيــد فكــرة االنوثــة فــي الكــون تقــدم الكاتبــة مصــطلح "النكــاح
الكــوني المتجــدد " ،،وتضــعه عنوانــا بــارزا ،وهــو لــيس مــن مصــطلحات
ابــن عربــي ،لكنــه يقــع ضــمن المعــاني التــي يؤكــدها بمصــطلحاته مثــل "
ٔ
ٔ
النكــاح الغيب ــي او نك ــاح المع ــاني واالرواح" وفك ــرة النك ــاح الك ــوني كم ــا
ٔ
ٔ
ٔ
تعــرض المؤلفــة هــي ان التــوالج او النكــاح باشــكاله الحســية والمعنويــة
ٔ
واإللهية سائر في الكون ويرى ابن عربي ان عمليـات النكـاح السـارية هـي
ٔ
إحــدى العلــوم الكونيــة الكبــرى " وهــو علــم التوالــد والتناســل واصــله مــن
ٓ
العلــم اإللهــي مثــل كــل علــم اخــر" ولــذلك فــإن مفــردة النكــاح عنــد ابــن
عربــي ،كمــا تفيــد المؤلفــة ،تتجــاوز الحســي إلــى المجــرد وتصــير قاســما
ٓ
ٔ
مش ــتركا ب ــين اي ذات واخ ــر ،وي ـ ـرتبط المفه ــوم عن ــد اب ــن عرب ــي بع ــالم
ٔ
الكليات المعقولة والحقائق الخفية كـي يجـد اصـله فـي الوجـود المطلـق،
وع ــن ه ــذا الوج ــود المطل ــق يص ــدر النك ــاح وتس ــري مبادئ ــه ف ــي الك ــون
ٔ
فيكون التوالد في المعاني واالفكار والمحسوسات بفعل حركة تقـوم بـين
موجــودين ،وتتخــذ مفــردة "الحركــة" فــي ســياق التنــاكح والتوالــد موقعــا
مركزي ــا وي ــتم اس ــتعمالها مص ــطلحا لإلش ــارة إل ــى وق ــوع فع ــل ب ــين فاع ــل
ٔ
ومنفع ــل ،وه ــي حرك ــة ض ــرورية لإليج ــاد والتك ــوين ،فال ــذكر واالنث ــى ال
ٔ
ينتجــان اص ــال مــا لــم تق ــم بينهم ــا حرك ــة الجم ــاع .وفــي س ــياق اســتعراض
الكاتبــة لفكــرة الحركــة بــين موج ـودين إلحــداث التناســل فــي كــل الكــون
ٔ
بمعاني ــه ومحسوس ــاته ت ــورد ادل ــة اب ــن عرب ــي الش ــرعية إلثب ــات رؤاه ف ــي
ٔ
الحرك ــة ) النك ــاح( والتوال ــد ،وه ــي حرك ــة او فع ــل يض ــاف إل ــى الفاع ــل
ٔ
والمنفعـ ـ ــل لنقـ ـ ــف امـ ـ ــام مصـ ـ ــطلح ابـ ـ ــن عربـ ـ ــي الـ ـ ــذي يسـ ـ ــمي النكـ ـ ــاح
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ٔ
"بالتثلي ــث" ،الن ــه يعط ــي الحرك ــة الرابط ــة ب ــين فاع ــل ومنفع ــل حض ــورا
ٔ
خاصــا فــي الكــون كلــه ،النهــا شــرط اإليجــاد والتكــوين ،إذ ال يكــون عــن
االثنــين شــيء مــالم يكــن ثالثــا بينهمــا ) الحركــة = الجمــاع( ،وفيمــا يتعلــق
ٔ
بفعــل النكــاح الكــوني تــورد الكاتبــة عــن ابــن عربــي " ان المعــاني تــنكح
ٔ
ٔ
االجسام نكاحا غيبيا ومعنويا ،فيحـدث التناسـل فـي المعـاني واالحكـام"
ٔ ٔ
 .وقــد تنازلــت المؤلــة عــن إيـراد امثلــة اوردهــا ابــن عربــي فــي " الفتوحــات
ٔ
المكية" لتاكيد فكرة النكاح الكوني ،وهي مثـال الريـاح اللـواقح ،ونكـاح
ٔ
المطر لالرض ،وما ينتج عن الرياح والمطر ليس سـوى ثمـار تنـاكح بـين
الموجودات.
وال يتــرك ابــن عربــي فكــرة النكــاح الغيبــي بعيــدة عــن فكـرة العبوديــة
ٔ
ٔ
هلل ،لــذلك تعــرض الكاتبــة ايضــا لهــذه العالقــة وت ـذكر ان النكــاح يفــتح
ٔ
ٔ
"خزائن العلم باسرار الغيوب" وال تتحقق للقطب او لغيـره مـن العـارفين
ٔ
عبوديــة اكـثــر ممــا تتحقــق لــه فــي النكــاح ،فالنكــاح يتــيح الــوعي يالغيريــة
ٔ
وف ــي حضـ ـرته ي ــذوب الف ــرق ب ــين المـ ـراة والرج ــل ليع ــودا إل ــى وح ــدتهما
ٔ
ٔ
االصـ ــلية المتمثلـ ــة فـ ــي الـ ــنفس الواحـ ــدة ،ويـ ــدركان ان سـ ــبب انشـ ــطار
ٔ
وحــدتهما يكمــن فــي النكــاح كمــا هــو حــال اتصــالهما ،وعلــى هــذا االســاس
ٔ
ٔ
يعــرف النكــاح ســر كــل موجــود ويبــين ان كينونــة اإلنســان واالشــياء تقــوم
ٔ
على نكاح باطني مستمر متجدد بين انوثة وذكورة.
ٔ
ٔ
ثــم تعــرض الكاتبــة راي ابــن عربــي فــي الشــهوة والجمــاع ،وهــو راي
ٔ ٓ
يغــاير علــى االقــل اراء الغزالــي فــي إحيائــه حــين تحــدث عــن شــهوة الــبطن
ٔ ٓ
والفــرج وانهمــا افتــان ينبغــي االقتصــار فيهمــا علــى مــا يســد الجــوع ويحفــظ
ٔ
النســل فقــط  ،لكــن ابــن عربــي ي ـربط بــين النكــاح والعبوديــة وي ـرى ان
ٔ
العــارفين واالقطــاب مــنهم خاصــة يتصــفون بكـثــرة النكــاح وبالرغبــة فيــه
ٔ
وبحــب النســاء وانهــم بــذلك يوفــون الطبيعــة حقهــا وهــم ال يفعلــون ذلــك
لمجـرد النسـل بـل طلبـا للشـهوة واللـذة ثـم إن نكـاح العـارف هـذا لـه مقــام
ٔ
يشــبه نكــاح " اهــل الجنــة الق ــائم عل ـى الشــهوة وااللتــذاذ ،وهــو التجلــي
ٔ
ٔ
ٔ
االعظم" ولتاكيد هذه المعاني يتم االستشهاد بسيرة الرسـول االعظـم 
في حبه النساء .
وف ــي محاول ــة م ــن المؤلف ــة لع ــرض فك ــرة اش ــتراك الموج ــودات ف ــي
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الذكورة واالنوثة تعرض لراي ابن عربي حول عالقة الجو باالرض او حول
ٓ
ٓ
ٔ ٔ
الليل والنهار وان احدهما يولج فـي االخـر حسـب منطـق االيـة الكريمـة "
ٔ
يولج الليل في النهـار ويـولج النهـار فـي الليـل" وان كـال منهمـا يصـير تـارة
ٔ
ٔ
ٔ
ام ــا وت ــارة اب ــا ،لك ــن الفك ــرة بقي ــت غي ــر مقنع ــة ض ــمن االمثل ــة الم ــوردة
ٔ
بالنسبة لإلنسان رغم جمال وصف العالقة وان كل فعل في الكون إنمـا
ٔ
يع ــد عناق ــا ب ــين ذك ــورة وانوث ــة يحص ــل بع ــدها ص ــبابة وحن ــين مخلص ــا
عاشقين من كرب الشوق.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻹﻧﺴﺎن
ٔ
في هذا المحور تستعرض المؤلفة مفهوم اإلنسان ،وتذكر بان مفهـوم
ٔ
اإلنســان بشــموليته للــذكر واالنثــى ،يتجــاوز االخــتالف الطبيعــي للــذكورة
ٔ ٔ
ٔ
واالنوثة النهما يشكالن وحدة ال تفاضل يمسها في جوهرها واصلها.
ٔ
وتذكر المؤلفة ان مفهوم اإلنسانية عند ابن عربـي مؤسـس علـى القـيم
والمعــايير والقواعــد الســلوكية والروحيــة ،وهــي واح ــدة فــي النــوعين وال
زيــادة فيهــا وال نقصــان ،هــذه القــيم والمعــايير هــي التــي تــزيح الفــرق بــين
ٔ
ٔ
ٔ
المـراة والرجــل وبــين االســود واالبــيض والغنــي والفقيــر فاإلنســانية تكــافئ
بعضها في الموجودات وتجعلهم يساوون بعضـهم وإن اخـتص كـل رجـل
ٔ
ٔ
ٔ
وام ـراة بحك ــم او مزي ــة خاص ــة ،فالرج ــل والم ـراة وجه ــان لوح ــدة اس ــمها
ٔ
اإلنســان .بعــد ذلــك تقــدم المؤلفــة شــروحا الصــول هــذه النظــرة عنــد ابــن

ٓ
ٔ
عربــي وهــي فــي معظمهــا تتكــئ علــى االيــة الكريمــة التــي تقــرر ان ﷲ خلــق
ٔ
الناس من نفس واحدة وان معنى نفس هنا يشتمل على " جملـة الشـيء
ٔ
ٔ
وحقيقته" ومن جهـة اخـرى تبـين المؤلفـة ان االختالفـات المشـاهدة بـين
ٔ
ٔ
البشــر إنمــا هــي اختالفــات تمــس االحــوال ال " العــين" وهــي تنشــا بحكــم
قابليــة اإلنســان للمعرفــة واخــتالف حظــوظ البشــر منهــا وتعــرض المؤلفــة
ٔ
للعالقــة بــين المعرفــة ومقــام العبوديــة وتقــرر إن ابــن عربــي يــرى ان مقــام
العبودية الحق هو معرفـة اإلنسـان لنفسـه وطبيعـة ذاتـه ومعرفـة اإلنسـان
تعني معرفة اإلنسان لربه " من عرف نفسـه عـرف ربـه" كمـا جـاء فـي قـول
صوفي.
ٔ ٔ
ولــدعم فكــرة اشــتراك اإلنســان رجــال كــان ام امـراة فــي معنــى الــذكورة
ٔ
ٓ
واالنوث ــة تع ــرض المؤلف ــة لعالقـ ـة ادم بح ــواء م ــن وجه ــة نظ ــر الص ــوفية
المسـ ــتندة إلـ ــى الفكـ ــر الفلسـ ــفي ،وتنـ ــاقش فكـ ــرة صـ ــدور المتعـ ــدد عـ ــن
ٓ
ٔ
الواحـد ،وان التعـدد اإلنسـاني صـدر عـن " نفـس واحـدة هـو ادم" الجــامع
ٔ
بــين صــفتي الفاعليــة واالنفعــال والحامــل لصــورتي الــذكورة واالنوثــة مــن
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
خالل كونه ذكرا اخرج انثى من ضلعه االيسر .لكـن وعـي ادم بذكورتـه لـم
ٔ
يتحقــق إال مــن خــالل مخالفتـه لالمــر اإللهــي بعــدم االقت ـراب مــن الشــجرة
ٔ
باال كــل مــن تلــك الشــجرة انكشــفت ذكــورة ٓادم ٔامــام ٔانوثــة حــواء وتــوارى
ف
ٔ
تماثلهمــا امــام الغيريــة المكـتشــفة وتولــدت الرغبــة ،لكــن المؤلفــة تعــرض
ٓ ٔ
ٔ
لـراي ابــن عربــي الــذي يــرى فــي مخالف ـة ادم لالمــر اإللهــي تحقيقــا لمشــيئة
إلهية ،فاقتضـى المقـام االنتقـال مـن نعـيم الالوعـي إلـى حـال االنتمـاء إلـى
ٔ
الوجود ،.فاال كل من الشـجرة شـكل بدايـة وعـي بالغيريـة والـذكورة ،مـع
ٔ
ذلــك تلملــم المؤلفــة شــتات افكــار البــن عربــي لتــربط بــين درجــة الــوعي
وفكــرة " اإلنســان الكامــل" ومقــام الزوجيــة ،وفكــرة اإلنســان الكامــل هــي
ٔ
إحــدى الــرؤى الكبــرى االساســية البــن عربــي وتقــوم ،كمــا تعرضــها المؤلفــة
هنــا ،علــى وعــي اإلنســان بصــورتيه الحقيقيتــين المــركبتين مــن االنفعــال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والفاعليـ ــة ،اي مـ ــن بعـ ــدي ال ـ ــذكورة واالنوثـ ــة ،وامـ ــا الرجـ ــل فعليـ ــه ان
ٓ
ٔ
يستبطن انوثته كما استبطنها ادم من قبل ،وتختم المؤلفة هـذه النقطـة
ٔ
ٔ
باقتبــاس فيــه " إن الكمــال يتحقــق فــي النســاء فــي افضــل حاالتــه النهــن
محل التكوين وفي فعـل التكـوين تكـون الفاعليـة واالنفعـال ،وهـو شـرط
الكمال اإلنساني العاكس لحقائق الوجود.
ٔ
ٔ
وفي سياق عرض دور المراة تحديدا في حفظها للتكوين او الـوالدة "
ٔ
الخلـف علـى االرض" تسـتعرض المؤلفـة اسـتخالص ابـن عربـي مـن قصـة
ٔ
ٓ
ٔ
خلــق حــواء مــن ضــلع اعــوج فــي ادم ،وهــو اســتخالص مغــاير للمــالوف
ٔ
ٔ
ٔ
بشــان قصــة الضــلع االعــوج ،فالضــلع االعــوج يــرى فيــه ابــن عربــي رمزيــة
"الحنو" وحين يحنـو اإلنسـان فإنـه ينعطـف قلـيال علـى المحبـوب للتعبيـر
ٔ
ٔ
عــن ذلــك ،او ليعطيــه حنانــا وحبــا ،فاعوجــاج المـراة كمــا يــرى ابــن عربــي
ٔ
هـو عـين اسـتقامتها لمـا فيـه مـن رمزيـة الحنـو والحـب ومـن تاكيـد انفعالهـا
ٔ
ٔ
ٔ
وميلهـ ــا الـ ــذاتي للقبـ ــول .وللتـ ــدليل علـ ــى ان اعوجـ ــاج الم ـ ـراة هـ ــو اصـ ــل
ٔ
اســتقامتها يستشــهد باســتدارة رحــم الم ـراة وإحاطتــه لمــا بداخلــه وحفظــه
ٔ
ٔ
الحي ــاة إل ــى ان تس ــتقيم النش ــاة ،لك ــن ه ــذا الحن ــو الم ــادي ال يكـتم ــل إال
ٔ
ٔ
ٔ
بحنــو معنــوي او روحــي اساســه الحــب الصــادر عــن وجــه االنوثــة فــي كــل
ٔ
ٔ
إنس ــان ..ث ــم إن ق ــدرة الم ـراة عل ــى حف ــظ الخليف ــة او الخل ــق إنم ــا ه ــو ف ــي
ٔ
ٔ
االصــل حفــظ إلهــي للعــالم يــتم عبــر الم ـراة جســديا وعبــر الحــب والحنــو
ٔ
الذي تختزنه االنوثة معنويا.
تنتق ــل المؤلف ــة بع ــد ذل ــك لمناقش ــة موض ــوع جدي ــد يتص ــل بعالق ــة
ٔ
المريــد بربــه ،او بــالطريق الصــوفي إلــى ﷲ ،وتضــع لــذلك عنوانــا جانبيــا
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ٔ ٔ
"التواضـ ـ ــع العرفـ ـ ــاني ) او تانيـ ـ ــث الطريـ ـ ــق الصـ ـ ــوفي" (،وتصـ ـ ــدر هـ ـ ــذا
ٔ
ٔ
الموضوع بابيات شعرية تستنفر الذهن كسابقاتها من االبيات وهي:
ٔ
ٔ
ٔ
فإنني ولد للوالد الذكر
الناس اوالد حواء سواي انا
إن ٔاالنوثة في نعت الرجال لذا تراهم يحملون العلم في الصور
فيصبحون حبالى حاملين به حمل السحاب لما فيها من المطر

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

يتحــدث اب ــن عربــي كـثي ـرا عــن التواضــع ،لكــن المؤلفــة هنــا تعتم ــد
ٔ ٔ
ٔ
افكــارا البــن عربــي لتـربط بــين مــا تســميه "التواضــع العرفــاني" او تانيــث
ٔ
ٔ
للطريــق الصــوفي" وبــين الوص ـول إلــى ﷲ .وفــي االبيــات الســابقة تاكيــد
ٔ
ٔ
جديــد النوثــة الرجــال وانهــم يحملــون ويحبلــون .وفــي العالقــة بــين ﷲ
ٔ
ٔ
واإلنسان ،رغم تاكيد الصـوفية بـان ﷲ خلـق اإلنسـان علـى صـورته ،يـتم
إبـراز اإلنســان ) بصــيغته الذكوريــة الحاضــرة فــي درب المتصــوفة( بوصــفه
ٔ
محــال لالنفعــال الن الفاعليــة فــي هــذا الســياق ،ســياق الوصــول هلل ،لــه
ٔ
وحده ،وله وحده الصفات الذكورية " او صفات الربوبية" بمصـطلح ابـن
عربــي مقابــل " صــفات العبوديــة" ،وفــي هــذا الصــدد تســتعمل المؤلفــة
ٔ
اصطالح " الذكورة اإللهية" من عندها ،لكن معانيه قائمة فـي افكـار ابـن
ٔ
ٔ ٔ
عربي التي تذهب إلى ان افضل طريق للتقرب من ﷲ هو ان تتقرب إليه
ٔ
ٔ
بمــا لــيس لــه مــن صــفات الربوبيــة ،والن صــفات الربوبيــة اغلبهــا صــفات
ٔ
ذكوري ــة  ،اي وقوعه ــا ف ــي دائ ــرة الفاعلي ــة ،ف ــإن ف ــي اس ــتبقاء اإلنس ــان )
الــذكر( لهــذه الصــفات فــي عالقتــه بــاهلل تعثيــر للطريــق الصــوفي ،والبــد
لذلك من إفراغ الذات البشرية من صفات الفاعلية والـذكورة وحـب الـذكر
لتتحــول إلــى انفعــال خــالص بــاهلل يكشــف عنــه الحــب نظ ـرا لقدرتــه علــى
ٓ
ٔ
تطهير القلب إلى ان يصـير مـراة تتلقـى الـوارد اإللهـي ،وهـذا هـو المقصـود
ٔ
بتانيــث الطريــق الصــوفي .لكــن اصــطالح "الــذكورة اإللهيــة" التــي صــاغته
المؤلفــة مــن وحــي كــالم ابــن عربــي ،وإفراطهــا فــي تقريــب المصــطلح علــى
ٔ
ٔ
ٔ
اســاس بشــري محــظ ،ربمــا شــط بعيــدا عــن مــالوف التـراث الســائد واســلم
إلى تصورات حسية تجرح جالل الرب وعظمته كما تجرح فكرة تفـرد ﷲ
ٔ
وعــدم مشــابهته للخال ئــق وانــه "واحــد صــمد " و لــيس كمثلــه شــيئ" ،ولــو
بقيت الكاتبة مع مصطلحات ابن عربي " الصفات الربوبيـة" و"الصـفات
ٔ
العبودية" ،لكان ذلك لها اولى ،فالرب عال والعباد دون ذلـك ،ويحـذر
ٔ
ٔ
ابــن عربــي مــن الرغبــة فــي العلــو ويطالــب االوليــاء البقــاء قريبــا مــن االرض
ٔ
ٔ
التي نشؤا منها فهي امهم " ومن تكبر على امه فقد عقها وعقوق الوالـدين
حرام"
ورغــم التشــديد علــى المســاواة فــي اإلنســانية وفــي الطبيعــة مــن جهــة
ٔ
ٔ
ال ــذكورة واالنوث ــة ،إال ان المؤلف ــة هن ــا تع ــرض لص ــفات الربوبي ــة بوص ــفها
صــفات ذكوريــة لهــا العلــو ،وتــورد المؤلفــة مصــطلح " الزوجيــة الكونيــة"
ٔ
وان ﷲ سبحانه وهو يخلق من كل زوجين اثنين قد جعل للذكور مرتبـة
ٔ
العلو ولالنوثة مرتبة السفل ،وال تعلق المؤلفة على هذه الفكـرة الحسـية
التي ربما جرحت فكـرة المماثلـة والمسـاواة ،لكنهـا تمضـي مـع ابـن عربـي
في تحذير اإلنسان من اتخاذ العلو طريقا في عالقته بـاهلل ،فحـين يختـار
ٔٔ
ٔ
اإلنس ــان العل ــو فإن ــه يتغ ــرب ع ــن اص ــله ويبتع ــد ع ــن رك ــن م ــن االرك ــان
المكونــة لــه وهــو التـراب ..وال تعلــق المؤلفــة علــى هــذه الفكــرة وإن كانــت
ٔ
ذات صلة بالذكورة واالنوثـة فـي المحـيط اإلنسـاني ،بـل تسـتمر فـي عـرض
ٓ
ٔ ٔ
اراء تب ــرز القيم ــة الواح ــدة وان ال اثـ ــر لالخ ــتالف الطبيع ــي عل ــى القيمـ ــة
الواحدة ،ومع ذلـك فـال منـاص مـن إسـقاط الفكـرة علـى اإلنسـان ،يتضـح
ٔ
ٔ
ذلك في سياق إيضاح المقصود مـن تانيـث الطريـق الصـوفي او التواضـع
ٔ
العرفــاني حــين تــورد المؤلفــة اقتباســا غريبــا فيــه " فــال ينبغــي للمريــد ان
ٔ
ٔ
ٔ
ياخذ رفقا من النساء حتى يرجع هـو فـي نفسـه امـراة ،فـإذا تانـث والتحـق

ٔ
ٔ
ٔ
بالعالم االسفل وراى تعشق العالم االعلى به ،وشهد نفسه فـي كـل حـال
ووقــت ووارد منكوحــا دائمــا ،وال يبصــر لنفســه فــي كشــفه الصــوري وحالــه
ٔ
ٔ
ٔ
ذكرا وال انه رجل اصال بل انوثة محضة ،ويحمل من ذلك النكاح ويلـد،
ٔ
وحينئذ يجوز لـه اخـذ الرفـق مـن النسـاء وال يضـره الميـل إلـيهن وحـبهن"
ٔ
وف ــي ه ــذا تاكي ــد تص ــدر ص ــفات الربوبي ــة وبمقتض ــاها يطال ــب اإلنس ــان
ٔ
ٔ
بالتخلي عن العلو إن اراد طريقا سهال إلى ﷲ ،الن اإلنسان بعدم تخليـه
عــن صــفات الــذكورة فيــه ينــافس الــرب فــي صــفاته كمــا يــرى ابــن عربــي.
ٔ
ٔ
ٔ
وتواصل المؤلفة عرض افكـار غريبـة فريـدة لمـن اراد تحقيـق الشـهوة وان
ٔ
ٔ
شرطها هو ان يستخرج المريد من ذاته الذكوري ِـة انوث ًـة كاملـة كـتلـك التـي
تعرفهــا النســاء ويس ــبرن غوره ــا  ،ويس ــتعد بعــد لقبــول الحركــة الذكوري ــة
ٔ
كــانثى تحمــل وتضــع  ،وهــو شــرط صــحة االنفعــال بالفاعليــة الســماوية،
ٔ
وتــورد قــوال للحــالج يستشــهد بــه ابــن عربــي لــدعم هــذه الفكــرة هــو " انــا
ٔ
عـ ــروس الحضـ ــرة" وقـ ــوال للبسـ ــطامي فيـ ــه " اوليـ ــاء الحـ ــق هـ ــم عرائسـ ــه
ٔ
المحجوبون تحت حجاب غيرته ،والبـن عربـي قـول فيـه " اوليـاء ﷲ هـم
ٔ
ضــنائن ﷲ وعرائســه" .وبهــذا التصــوير لمعنــى االنوثــة يطلــب مــن المريــد
التح ــرر م ــن ك ــل ص ــفات الفاعلي ــة الذكوري ــة ليص ــبح مح ــال ق ــابال لل ــوارد
ٔ
اإللهــي ،وفــي هــذا الســياق تكــون الــذات اإلنســانية بمــا فيهــا مــن اوصــاف
ٔ
ٔ
ٔ
تانيــث هــي المخاطبــة وهــي المطلوبــة بابعادهــا االنثويــة فــي الطريــق إلــى
ﷲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻷﻧﻮﺛﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎن روﺣﻴﺎن
تنــاقش المؤلفــة فــي هــذا المحــور رؤى ابــن عربــي حــول طــرق التقــرب
إلــى ﷲ مــن قبــل العبــاد الســالكين فــي مــدارج التصــوف ،ويــرد مصــطلح
ٔ
الرجولة في هذا السياق بوصفه صفة عامة يمكن للرجل والمـراة التخلـق
ٔ
بهــا ،فالرجولــة كمــا تصــف المؤلفــة مجــرد حالــة مــن احــوال البشــر يجتمــع
فيها الرجال والنساء ،وهي تعلن عن نفسـها فـي السـلوك اإلرادي المتركـز
ٔ
حــول االنــا وفــي المعرفــة التــي تعنــي تحكــم العقــل فــي اإلنســان ،وتحكــم
ٔ
العقل في اإلنسان يعنـي تحـول اإلنسـان مـن الحيـاة الطبيعيـة االولـى إلـى
ٔ
حــال جديــد "روحــي فــي عمقــه" وتقتــبس نصــا البــن عربــي فيــه ان خــروج
ٔ
اإلنسـان مـن ظلمــة طبعـه وهـواه إلــى نـور عقلـه وهــداه اربعـين صـباحا هــو
ٔ
الذي يحقق معنى الرجولة ) او معنى االقتدار( فإن لم يقدر اإلنسـان علـى
ٔ ٔ
هذا اختفت صـفة الرجولـة وغـاب كمالهـا عـن اإلنسـان رجـال كـان ام امـراة.
ٔ
ٓ
وارتبــاط الرجولــة ) فــي الــذكر واالنثــى( بالمقــام الروحــي ات مــن الرغبــة فــي
ٔ
ٔ
السـ ــعي إلـ ــى ﷲ علـ ــى اسـ ــاس اإلرادة والتصـ ــميم وعلـ ــى اسـ ــاس التوكـ ــل
والتخلــي عــن اإلرادة بالخضــوع ،ولمــا كــان مثــل هــذا الســعي فيــه قصــد
وإرادة وبالمحصــلة ) فاعليــة( متصــلة بصــفة الرجولــة فــإن القــادر علــى قهــر
ذلــك يحــول الرجولــة إلــى مقــام روحــي للقــرب مــن ﷲ يســتوي فــي ذلــك
ٔ
ٔ
الرجــال والنســاء ،.لــذلك يكــون واهمــا مــن يعتقــد انــه رجــل فــي احــوال
ٔ
المشــاهدة ،لكــن اإلنســان يحقــق كمــال الرجولــة بقهــر االنــا والتحــول إلــى
ٔ
ٔ
منفعــل انثــوي بفاعليــة ﷲ نفســه ،وهكــذا تســمو الرجولــة واالنوثــة معــا
ويصيران مقامان روحيان في مضمار السعي إلى ﷲ والقرب منه.
اﻟﺮﺟﺎل
راﺑﻌﺎً :اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ ـور ٓ
تع ــرض الكاتب ــة ف ــي ه ــذا المح ـ اراء اب ــن عرب ــي ورؤاه ح ــول فك ــرة
ٔ
ٔ
ٔ
انتفــاء الفــروق بــين الرجــل والم ـراة .واصــل الفكــرة يقــوم علــى اســاس ان
ٔ
اإلنسان يتكون من وحدة انشقت إلى نصفين وظهـر منهـا الرجـل والمـراة
ٔ
شــقيقين متمــاثلين ،وتــدلل علــى ذلــك باستحضــار االصــل اللغــوي الــذي
ٔ
يفه ــم من ــه ان الش ــق ه ــو النص ــف م ــن ك ــل ش ــيء ،ورغ ــم الفص ــل ب ــين
ٔ
النصفين فإن هذا ال يلغي كونهما شقيقين وهـو منطـوق الحـديث اعـاله "
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النســاء شــقائق الرجــال" ،وتصــل الكاتبــة إلــى بيــت القصــيد حــين تــربط
ٔ
ٔ
بين اشتراك المـراة والرجـل فـي اصـل واحـد ولـزوم اشـتراكهما مـن ثـم فـي
ٔ
ٔ
االحك ــام المترتب ــة عل ــى ه ــذا الفص ــل وهك ــذا يلغ ــى التميي ــز ب ــين المـ ـراة
والرجــل كمــا يلغــى بــين الشــقيقين .وإلعطــاء هــذه الفكــرة القــوة الالزمــة
تستعرض المؤلفة تخريجات ابن عربي اللغوية وتطوعها لصالح فكرة علو
ٔ
ٔ
مقــام االنوثــة الشــتراك اســم ) الــذات اإللهيــة( المؤنثــة مــع النســاء ،والن
ٔ
ٔ
الــذات اإللهيــة هــي اعلــى مراتــب الوجــود ،والن النســاء يشــتركن لغويــا فــي
ٔ
ٔ
ٔ
هــذا التانيــث فــإن للتانيــث رتبــة شــرف عليــا ،فــإطالق صــفة التانيــث علــى
ٔ
الذات اإللهية هو الذي يعطي للتانيث هذا الشرف كما تنقل المؤلفـة عـن
ٔ
ابــن عربــي وتضــيف إن رتبــة شــرف التانيــث هــذه إنمــا جعلــت لجبــر قلــب
ٔ
ٔ
ٔ
المـراة الــذي يكســره مــن ال علــم لــه مــن الرجــال بــاالمر ،ومــع ان مصــطلح
ٓ
ٔ
"الذات اإللهية" المستخدم في التراث الصوفي ال يجد له اصال فـي القـران
والســنة ،وال قبــوال فــي الت ـراث التقليــدي اإلســالمي الغالــب حيــث ت ـرتبط
ٔ
الذكورة باهلل ،وباسمه المباشر وبـاقي اسـمائه الحسـنى التـي ال يوجـد فيهـا
ٔ
ٔ
اسم واحد دال على التانيـث ،إال ان المؤلفـة تسترسـل مـع ابـن عربـي فـي
ٔ
اســتخدام اصــطالح الــذات اإللهيــة بوصــفه معطــى اصــليا عنــد الصــوفيه،
ٔ
ٔ
تخــرج عنــه تلــك االفكــار حــول مرتبــة االنوثــة كــالتي مــرت ،وتزيــد المؤلفــة
ٔ
ٔ
على ذلك باإلشارة إلى ان ابن عربي له تصور متكامل لموقع التانيـث فـي
ٔ
اللغــة يصــب لصــالح التشــديد علــى القيمــة المتســاوية بــين الرجــل والمـراة
وعل ــى حض ــور تنــاغم ب ــاطني بــين الفاعلي ــة واالنفع ــال وعل ــى تماثــل ب ــين
ٔ
ٔ
المراة والرجل ،وان ابن عربي يستمد حججه لدعم هـذا التصـور كالعـادة
من قراءات مميزة لنصوص الكـتاب والسنة.
ٔاصول الشريعة في الفقه ٔاال كبري
بعد الغوص في مجاهل فكر ابـن عربـي وشـعابه الفلسـفية المجـردة،
ٔ
ٓ
ٔ
وبع ــد الكش ــف ع ــن مص ــادر ان ــواره الفكري ــة واف ــاق تاويالت ــه وبع ــد رس ــم
حــدود رؤاه فــي موضــوع ٔاالنوثــة فــي الكــون تبـ ٔـدا الكاتبــة ضــمن المحــور
ٔ
الرابــع الــذي نحــن بصــدد عرضــه اســتعراض مواقــف ابــن عربــي مــن اصــول
الشريعة ومن قضايا مثارة مشهورة في الفقه اإلسالمي الغالب.
وابتــداء مــن هــذا العنــوان الفرعــي فــي إطــار المحــور الرابــع ،ينطــوي
ٔ
جــل القســم الفلســفي المجــرد الــذي يصــور االنوثــة والــذكورة فــي الكــون
ٔ
ٔ
وت ــداخل الص ــور وتب ــادل المواق ــع ب ــين الرج ــل والمـ ـراة ،وتب ــدا المؤلف ــة
ٔ
ٔ
بعرض افكار ابن عربي في مسائل شرعية مالوفة في التراث الفقهي ومنها
ٔ
ٔ
ٔ
اصول الشـريعة التـي انتجـت فـي سـياقات تاريخيـة طويلـة واخـذت توجـه
ٔ
ٔ
ٔ
مسار االحكام الشرعية بعدئذ ،وكي تتغير االحكام يسـتلزم تغييـر االصـل
ٔ
الذي تقوم عليه او إعادة تعريفه ،وهذا بالضبط مـا حاولـه ابـن عربـي كمـا
ٔ
تبــين المؤلفــة ،فــابن عربــي يعــارض الســائد مــن االصــول المعتمــدة لــدى
ٔ ٔ
الفقهاء وتشير المؤلفة إلى ان اصـل الخـالف ،بـل النقمـة علـى مـا تسـميه
ٔ
"الفقــه اال كبــري" يعــود إلــى اعتمــاد رؤيتــين متناقضــتين للكــون واإلنســان
ٔ
ٔ
عنــد كــل مــن ابــن عربــي وعلمــاء االصــول االوائــل .فــرغم اشــتراك العلمــاء
ٔ
جميع ــا ف ــي محاول ــة الوص ــول إل ــى المع ــاني الحقيقي ــة للش ــريعة ،إال ان
ٔ
اجتهــادات كــل طــرف شــيدت علــى اســاس تصــور خــاص للوجــود والكــون
ٔ
ٔ
واإلنســان  ،وفيمــا يخــص اإلنســان وموقــع الــذكورة واالنوثــة فيــه او موقــع
ٔ
ٔ
المراة فيه تحديدا ،فإن ابن عربي يبني تصوره الفقهي على اسـاس قطبيـة
ٔ
ٔ
الوجود في الكون ،اي الثنائية المتماثلـة لكـل مـن الرجـل والمـراة ،فيمـا
ٔ
بنيــت نظــرة فقهــاء االصــول علــى مركزيــة الــذكورة وســيادة الرجــل ،وتــذكر
ٔ
المؤلفة ان بساطة هـذا التصـور والتفسـير للعالقـة المجتمعيـة القائمـة هـو
الــذي مكــن مــن ســيطرة هــذه الق ـراءة علــى ذهــن العامــة ضــمن الشــروط

ٓ
ٔ
الثقافي ــة الس ــائدة .ثــم تب ــدا المؤلف ــة فــي ش ــرح اراء اب ــن عربــي ف ــي بع ــض
ٔ
ٔ
االص ــول وتفني ــده له ــا وم ــا ه ــو االص ــل والف ــرع فيه ــا وتكش ــف ع ــن رؤي ــة
ٔ
متكاملة البن عربي في االصول غاية فـي االنسـجام والعقالنيـة ،وتخلـص
ٓ
ٔ
إلـ ــى اراء ذات صـ ــلة بالنقاشـ ــات المعاصـ ــرة حـ ــول الم ـ ـراة حـ ــين تقـ ــرر إن
ٔ
الفقهـ ــاء ميـ ــزوا بـ ــين الرجـ ــل والم ـ ـراة وفصـ ــلوا بـ ــين عـ ــالمين هـ ــو البيـ ــت
المخصـ ــص لإلنجـ ــاب والعاطف ـ ــة ومسـ ــرح الحي ـ ــاة المخص ـ ــص للمصـ ــالح
ٔ
والح ــروب ،ث ــم الص ــقوا قس ــرا ه ــذا التقس ــيم بال ــدين ليجعل ــوه مرجعي ــة
تمنحهم المشروعية الالزمة للسيادة.
ٔ
ٔ
ٔ
وف ــي س ــياق تاكي ــد قطبي ــة الوج ــود اإلنس ــاني او ت ــالزم وج ــود المـ ـراة
والرجل فـي المعنـى اإلنسـاني واالجتمـاعي تنـاقش الكاتبـة موضـوع جـواز
ٔ
ٔ
إمامــة الم ـراة فــي الصــالة وغيرهــا مــن عدمــه ،وهــي مناقشــات اثيــرت فــي
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
السنوات االخيرة بعد ان امت امراة جمعا من المصـلين رجـاال ونسـاء فـي
ٔ
ٔ
ٔ
احد مساجد امريكا ،وبهذا الصدد تعرض المؤلفة راي ابن عربي المجيـز
ٔ
ٔ
ٔ
إلمامة المراة النه ال يوجد نص في كـتاب او سنة يمنع ذلك إعماال لقاعـدة
ٔ
ٔ
ان مــا ســكت عنــه الشــرع فهــو مبــاح اصــال ،وتسترســل المؤلفــة فــي عــرض
ٔٔ
مواقــف جمهــور الفقهــاء مــن بعــض االوامــر النبويــة مثــل " ال تمنعــوا إمــاء
ٔ
ﷲ مساجد ﷲ" وكيف يحاول الرجال تحكيم غيرتهم وانانيتهم وترجيح
ٔ
رغباتهم من ثم على شرع ﷲ ،وانهم لو حكمـوا سـلطان العقـل وسـلطان
ٔ
اإليمان ما غاروا وال وجدوا حرجا فيما يامر به الشرع ،وفي السياق نفسـه
ٔ
ٔ
تعــرض المؤلفــة لالحاديــث المتصــلة بكـفــاءة الم ـراة ومنهــا " ال يفلــح قــوم
ٔ
ٔ
ولوا امرهم امراة" وكيف يدحض ابـن عربـي صـحة هـذا الحـديث مسـتعينا
ٔ
ٔ
ٔ
باحادي ــث اخ ــرى تؤك ــد تماث ــل الم ـ ـراة والرج ــل ومنه ــا " النس ــاء ش ــقائق
الرجــال" وابــن عربــي يتكــئ علــى هــذا الحــديث ،مســنودا بمنطــق عقلــي
ٔ
متماسك ،ليرد به على المنتقصين من قدر المراة وقيمتها .
ٔ
المراة ليست عورة:
ٔ
تلتفت الكاتبة بعد ذلك إلى موضوع عـورة المـراة ،وتخصـص لـذلك
ٔ
عنوانا ،وتعد قضية عورة المراة مـن القضـايا المركزيـة فـي الفقـه اإلسـالمي
وعنها خرجت وما تزال تخرج قوائم المحظـورات إلـى اليـوم ،والبـن عربـي
ٔ
ٔ
فيها راي مميز فريد .تصـدر الكاتبـة عرضـها لـراي ابـن عربـي فـي موضـوع "
ٔ
ٔ
المراة والعورة" بنقـد للتـراث الفقهـي السـائد  ،وتـرى ان مؤسسـيه وحماتـه
المعاصــرين قــاموا بتفســير الخطــاب اإللهــي مــن موقــع " مركزيــة الــذكورة
ٔ
وسلطتها" ونظـروا إلـى جسـد المـراة بوصـفه عـورة يجـب سـتره كـي ال يفـتن
ٔ
الرجــال ،وهــي تــرى فـي قائمــة الممنوعــات والمحظــورات المرتبطــة بــالمراة
ٔ
ٔ
سببا في ضعف االخالق لدى الرجال ،الن هذه المحظورات تعفيهم مـن
فضــيلة التعفــف وتقــر للوجــه الحيــواني فــي اإلنســان بحضــور طــاغ ينبغــي
ٔ
تعقيلــه مــن خــالل الممنوعــات الملقــاة علــى المـراة ،وفــي هــذا كمــا تخلــص
ٔ
ٔ
ٔ
الكاتبة استغالل للشرع وظلم للمراة .ثم تنقل عن ابن عربي رايـه فـي ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
حجــاب الم ـراة لــيس اصــال مــن اصــول الــدين ولــو كــان كــذلك لمــا امــرت
ٔ
الم ـراة بالســفور فــي اإلح ـرام ،وفــي ســياق دعــم هــذه الحجــة تبــرز المؤلفــة
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اصــال مــن اصــول الفقــه المعتمــدة عنــد ابــن عربــي ،وهــي ان احكــام ﷲ
ٔ
ٔ
ٔ
سبحانه على ضربين :االول ،وهو االصل ما نزل من عند ﷲ ابتداء بـامر
ٔ
ٔ
إلهي اصلي ،والثـاني مـا نـزل متعلقـا باسـباب بشـرية وكـان مطلوبـا لـبعض
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
عب ــاد ﷲ .والض ــرب االول يـ ـرتبط باالي ــات المحكم ــات وه ــن االص ــل وام
ٔ
الكـتــاب والتــي تختــرق معانيهــا الزمــان والمكــان ،امــا الضــرب الثــاني فهــن
ٔ
المتشــابهات التــي تعلــق نزولهــا باســباب بشــرية وتقتضــي رؤيــة فــي الفهــم
ٔ
وإعماال للتاويل فيها.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٢١

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ٔ
ٓ
تعــرض الكاتبــة بعــد ذلــك اليــة الحجــاب ) ســورة االح ـزاب ،ايــة (٥٩
وتقــول إنهــا نزلــت ضــمن شــروط تاريخيــة لــم تعــد قائمــة ،لكــن الكاتبــة ال
ٓ
ٔ
تــذكر االســباب البشــرية المتعلقــة بنــزول هــذه االيــة كمــا تــرد عنــد جمهــرة
المفس ــرين وه ــي إي ــذاء فس ــاق المدين ــة للنس ــاء ف ــي الطرق ــات وانزع ــاج
ٓ
المؤمنين مـن ذلـك وشـكواهم للرسـول  حتـى نزلـت ايـة الحجـاب حـال
لموض ـ ــوع اإلي ـ ــذاء ،وه ـ ــذا الظ ـ ــرف الت ـ ــاريخي المتج ـ ــاوز بعدئ ـ ــذ ه ـ ــو م ـ ــا
تستحض ــره المؤلف ــة لتش ــير إل ــى انقس ــام مجتم ــع النس ــاء ق ــديما إل ــى إم ــاء
وحرائر مسنودا بتصورات ثقافية متباينة ارتئي معها تمييـز النسـاء الحرائـر
عن اإلماء ،وهي حال اختفـت فـي السـياق التـاريخي ،ثـم تعـرض الكاتبـة
لـ ٔراي ابــن عربــي الــذي ال يفــرق بــين امـ ٔراة حــرة ٔواخــرى ٔامــة مثلمــا ال يفــرق
ٔ ٔ
ٔ
بــين رجــل وامـراة ،النــه يعتبــر االخــتالف الطبيعــي ) بــين المـراة والرجــل(
ب ــدهي وال يق ــدح ف ــي معن ــى اإلنس ــانية ،فالن ــاس س ــواء ،الحرائ ــر واإلم ــاء
والرجــال والنســاء .وكالعــادة تتخــذ المفــردات عنــد ابــن عربــي بعــدا فلســفيا
ٔ
ق ــابال للتاوي ــل ض ــمن رؤي ــة وح ــدة الوج ــود ومنه ــا مف ــردة " الوج ــه" ،إذ
ٔ
تعــرض المؤلفــة تــاويالت ابــن عربــي لمعنــى الوجــه وعالقتــه بربــه وتصــل
ٔ
ٔ
ٔ
بعــد طــواف فــي شــعاب التــاويالت اال كبريــة إلــى ان الوجــه هــو البـرزخ بــين
ٔ
الباطن والظـاهر فـي اإلنسـان وانـه الجهـة العظمـى ،وعبـره يتجلـى الغيـب
ٔ
ويط ــل المخب ــوء م ــن خال ل ــه ،والوج ــه عن ــد اب ــن عرب ــي مع ــرض لالسـ ـرار
ٓ
الباطنية ومراة تعكس الخفي وعبره تتجلى صورة الجمال.
ٔ
ٔ
ٔ
امــا ســر فتنــة وجــه الم ـراة كمــا يراهــا ابــن عربــي فــيكمن فــي ان ســتر
ٔ
ٔ
الم ـراة لجس ــدها وتعريـ ـة وجهه ــا يص ــيرها مج ــرد انث ــى تنط ــق به ــا وعبره ــا
ٔ
الشــهوة وتصــرخ انوثتهــا الطبيعيــة فيتعطــل وجــه اإلنســانية فــي اإلنســان
ويبق ــى الحي ــواني في ــه ب ــارزا م ــن خ ــالل عالق ــة خاص ــة تق ــوم ب ــين الوج ــه
والفــرج ،فــالفرج كمــا يــرى ابــن عربــي لــيس ســوى البــاطن المتجلــي فــي
الوج ــه ،ب ــل إن الوج ــه ه ــو الجه ــة العظم ــى الحام ــل لعالم ــات الع ــورة،
ٔ
والعورة عند ابن عربي تحيل على السر اإللهـي ،وهـي لغويـا الميـل وماتـاه
ٔ
ٓ
انفصــال االنثــى عــن الرجــل فــي قصــة ادم ثــم حصــول خــواء فــي اإلنســان
ٔ
ٔ
يم ــاله عب ــر المي ــل لالنث ــى ،لك ــن ه ــذا المي ــل نوع ــان :مي ــل إرادي ع ــام
ٔ
ٓ
ٔ
للمعرفة واخـر شـهواني باتجـاه المـراة .بعـد هـذه التـاويالت المدهشـة التـي
ٔ
تقــدمها المؤلفــة البــن عربــي تعــود لتقــول إن ابــن عربــي ال يــرى فــي الم ـراة
ٔ
ٔ
عــورة ،ولــيس فــي المـراة عــورة ســوى الســوءتين وهــو الحكــم اإللهــي االول
ٓ
للعــورة مســتمدا مــن االيــة " وطفقــا يخصــفان عليهمــا مــن ورق الجنــة" ،
ٓ
ٓ
ٔ
وهـذه االيــة تسـوي بــين ادم وحـواء وان عورتهمــا واحـدة وهــي الســوءتان،
ٔ
وهكــذا يســتوي جســد المـراة مــع جســد الرجــل ،لكــن المؤلفــة تغفــل بــاقي
ٔ ٔ
ٔ
راي اب ــن عرب ــي فيم ــا يخ ــص الس ــتر  ،فه ــو وإن ح ــدد ع ــورة المـ ـراة بانه ــا
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الســوءتيان فقــط ،إال انــه يقــرر ايضــا ان مذهبــه هــو ان تســتر الم ـراة بــاقي
ٔ
جسدها باسـتثناء الوجـه والكـفـين الن ذلـك حكـم مشـروع ،لكنـه يشـدد
ٔ
ٔ
ٔ
ايض ـا عل ــى ان م ــا يس ــتر ال يس ــتر لكونــه ع ــورة ،ب ــل الن ــه م ــن الش ــبهات،
ٔ
ٔ
ٔ
وينبغ ــي ان يتق ــى الن الرات ــع ح ــول الحم ــى يوش ــك ان يق ــع في ــه ،وه ــذا
ٔ
القـول يـورده ابـن عربـي فـي شـان عـورة الرجـل ممـا يلـي السـرة والركبـه و ال
ٔ
ٔ
ٔ
بــاس مــن إلحاقــه بالنســاء ايضــا .والمهــم فــي هــذا الســياق ان ابــن عربــي
يفرق بـين حكـم الشـرع وحكـم المجتمـع لكنـه ال يهمـل حكـم المجتمـع،
ٔ
ٔ
ٔ
إال ان المؤلفــة اهملتــه تجنبــا فيمــا يبــدو لجــرح الفكــرة االصــل التــي تريــد
ٔ
ٔ
إبرازهــا بمعــزل عــن االجتمــاعي والثقــافي وهــو ان ال عــورة فــي المـراة ســوى
ٔ ٔ
ٔ
السوءتين شانها شان الرجـل ،ولـذلك تسـتخلص الكاتبـة لنفسـها رايـا فـي
ٔ
اللبــاس وتــرى انــه وســيلة تعبيريــة مليئــة بالرمزيــة والــدالالت االجتماعيــة
المتشابكة لكنها في المحصلة ،كما تضيف الكاتبة ،تنطق بعـداء حيـال

ٔ
ٔ
النساء يترجم في دعوى دنس اجسادهن رغم افتقارها إلى اساس دينـي،
ٔ
ٔ
وترى المؤلفـة ان هنـاك إصـرارا علـى جعـل العالمـات الطبيعيـة فـي االنثـى
ٔ
مرادفـ ــة للشـ ــهوة الحيوانيـ ــة وجعلهـ ــا مبـ ــررا إلثقـ ــال الم ـ ـراة بـ ــالمحظورات
ٔ
وحرمانهـ ــا حتـ ــى مـ ــن صـ ــوتها ،وتخـ ــتم بـ ــان وحـ ــدة اإلنسـ ــان ال يفككهـ ــا
ٔ
ٔ
االخ ــتالف الطبيع ــي بعالم ــات ال ــذكورة واالنوث ــة فاإلنس ــان يبق ــى االص ــل
ٔ
بقطبيه وتبقى االنوثة والذكورة رمزين يسريان في كل الموجودات .
ﺧﺎﻣﺴﺎً أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻛﻮرة:
اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ٔ
ف ـ ــي ه ـ ــذا المح ـ ــور المعن ـ ــون " باحك ـ ــام ال ـ ــذكورة" تن ـ ــاقش الكاتب ـ ــة
موضـوعات مثــل تعقــل الـذكورة لــذاتها وقيوميــة الـذكورة والدرجــة الفاصــلة
ٔ
ٔ
بــين الرجــل والم ـراة ،ونــرى ان موضــوع الدرجــة الفاصــلة هــو مــا يســتحق
ٔ
الع ــرض هن ــا التص ــاله المباش ــر ب ــالتراث الفقه ــي ،وباالفك ــار المث ــارة قب ــل
ٔ
قليل ،بينما يغلب النظر التاويلي الفلسفي على باقي الموضوعات.
ٔ
في موضوع " الدرجة الفاصلة بـين المـراة والرجـل" ،تنـاقش الكاتبـة
ٔ
افكــارا البــن عربــي وحصــيلتها النهائيــة ال تتفــق مــع مــا صــورته المؤلفــة فــي
الصــفحات الس ــابقة ،ثمــة انكســار ب ــارز يظهــر فــي الص ــورة العامــة التــي
حاولــت المؤلفــة رســمها فــي الكـتــاب ،فــرغم التشــديد الواضــح علــى فكــرة
ٔ
النفس الواحدة وعلى التماثـل بـين الرجـل والمـراة وعلـى وحـدة اإلنسـانية
ٔ
ٔ
الطاغية على عالمات الذكورة واالنوثة ،تضطر الكاتبة إلى التصريح بـراي
ٓ
ٔ
ابن عربي الذي يقرر ان للرجال على النساء درجة نزوال عند حكـم االيـة "
وللرجــال علــيهن درجــة" ويجتهــد ابــن عربــي ،كمــا تعــرض المؤلفــة ،فــي
ٔ
تقـديم فهــم لمعنـى هــذه الدرجـة ،وتــتم اإلشـارة إلــى ان ﷲ سـبحانه خلــق
ٓ
ٔ
ادم ابتــداء وبالتــالي فــإن الرجــل تقــدم الم ـراة فــي الوجــود ،وهــذه الدرجــة
ٔ
ٔ
ه ــي درج ــة زمني ــة لكنه ــا معرفي ــة ف ــي االص ــل اكـتش ــف فيه ــا الرج ــل ان ــاه
ٔ
وفاعليتــه واختالفــه عــن الم ـراة ،وهــو اخــتالف كمــا تؤكــد الكاتبــة نفســها
ٔ
يكســر التماثــل بينهمــا ويفضــي ،بكلمــات ابــن عربــي ،إلــى كــون الم ـراة ال
ٔ
تماثــل الرجــل ابــدا ،ثــم تنقــل عــن ابــن عربــي كالمــا يخــالف الصــورة التــي
رسـمتها المؤلفـة سـابقا حـول المماثلـة والمسـاواة مسـتعينة بـرؤاه ،فـابن
ٔ
ٔ
ٔ
عربي يقول إن المراة ال تماثل الرجل ابدا وليست له بكـفؤ الن المنفعـل
ٔ
لــيس كـفــؤا لفاعلــه ،فكمــا ان العــالم " منفعــل عــن ﷲ فمــا هــو كـفــؤ هلل
ٓ
وحــواء منفعلــة عــن ادم فلــه عليهــا درجــة الفاعليــة" وتهمــل المؤلفــة هــذا
اإليضــاح المتصــل بانفعــال العــالم عــن ﷲ وعــدم كـفــاءة العــالم للمنفعــل
ٔ
عنه ،وبقاء الدرجة الفاصلة في عالقة الفاعل بالمنفعل الن هذا اإليضـاح
يهــدم بنــاء المؤلفــة وال يتــرك ســبيال إلعــادة تعريــف المماثلــة والمســاواة،
ٔ
الن تبعــات ه ــذه الدرجــة سينســحب علــى مجــاالت كـثــر ال تريــد المؤلفــة
ٔ
التطــرق إليهــا ،والخالصــة انــه ببــروز درجــة االخــتالف حــدا فاصــال بــين
ٔ ٔ
ٔ
المراة والرجل تتعطل المثلية بينهما وتتباين رتبتا االنا واالخر.
وكي ال ينكسر السياق العام عبر هـذه الدرجـة الفاصـلة وكـي ال يسـقط
ٔ
ٔ
ٓ
البناء الذي شيدته الكاتبـة بافكـار ابـن عربـي ورؤاه وتاويالتـه حتـى االن،
يتم اللجوء إلى تفسير يربط الدرجـة الزائـدة بالحركـة ،وهـي الفعـل الـرابط
ٔ
ٔ
ب ـ ـين الموج ــودات اي ال ـ ـرابط ب ــين الفاعلي ــة واالنفع ــال ،وه ــو ان ه ــذه
ٔ
الحرك ــة ال تتعل ــق باالعي ــان والحق ــائق ب ــل تلح ــق المرات ــب وتف ــرق ب ــين
ٔ
النسـ ــب والعالقـ ــات مـ ــن دون ان تنـ ــتج تفاضـ ــال بـ ــين البشـ ــر ،وتحـ ــاول
المؤلفــة جبــر الكســر الحاصــل عبــر الدرجــة الفاصــلة ،كمــا بينــت ابتــداء،
ٔ
بالمقوالت العامة البن عربي حـول االسـماء اإللهيـة وتجلياتهـا فـي الكـون
ٔ
ٔ
ٔ
وان ال مفاضـلة بينهــا ،لــتخلص إلـى ان ابــن عربــي ال يـرى فــي االفضــليات
ٔ
ٔ
ٔ
زيــادة احــد علــى احــد ،وهــي هنــا تعمــم هــذا القــول وال تســتثنيه بــاقوال

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٢٢

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب
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ٔ
واضحة فاصلة البن عربي حول الدرجة الفاصلة التي ال يمكن للمـراة مـن
ٔ
خاللهــا ان تماثــل الرجــل وبالتــالي فــإن الدرجــة هنــا زيــادة فضــل ال تلغيــه
ٔ
ٔ
االقوال العامة ،لكـن المؤلفـة وحفاظـا علـى السـياق العـام للفكـرة االصـل
تعود لطرح تخريجات ذكية لتؤكد انتفاء التفاضـل ،بـالقول إن االخـتالف
ال ي ــؤدي إلــى تفاض ــل بــين الموج ــودات بقــدر م ــا يح ــدث تع ــددا ض ــروريا
لحفــظ الوجــود عبــر االنجــذاب المتبــادل الحاصــل فــي الموجــودات وعبــر
ٔ
التنــاغم فــي الحــب بــين الم ـراة والرجــل .وتســتمر المؤلفــة فــي محاوالتهــا
ٔ ٔ
ٔ
تاويــل الدرجــة الفاصــلة ونفــي فضــلها عــن الرجــل ،ومــع اإلقـرار بــان مــاتى
ٔ
الدرجة هو فاعلية الرجل ،إال انه يتم تهوين درجة الفاعليـة باإلشـارة إلـى
ٔ
ان الفاعلي ــة صــادرة عــن عناص ــر الطبيع ــة ،وه ــذا الص ــدور عــن الطبيع ــة
ٔ
ين ــزع ع ــن الرج ــل كم ــا تق ــول المؤلف ــة ه ــذه الدرج ــة لتض ــاف للطبيع ــة او
ٔ
ٔ
للعالم ،والعالم افضل من اإلنسان النه عنه تولـد كمـا يقـول ابـن عربـي،
ٔ
ومـ ــع ان ابـ ــن عربـ ــي هنـ ــا يصـ ــور العالقـ ــة بـ ــين الع ــالم واإلنسـ ــان ) ذك ـ ـرا
ٔ
ٔ
وامراة( ،وليس في معرض تحرير فكرة الدرجة التي بينها وفصلها واثبتهـا
ٔ
ٔ
ٔ
للرجل ،إال ان المؤلفة تخلص إلى ان الرجل يفقد درجتـه امـام الطبيعـة،
ٔ
وهــي بهــذا تريــد إســقاط فكــرة الدرجــة الذكوريــة مقابــل االنفعــال االنثــوي
ٔ
بهــا ،لكــن افكارهــا هنــا ال تقــوى علــى اإلقنــاع بــل تتســم عنــد هــذه النقطــة
بــالغموض والتــداخل المخــل خاصــة حــين تعــود ثانيــة لتستشــهد بكــالم
ٔ
اب ــن عرب ــي المؤك ــد للدرج ــة الفاص ــلة وانه ــا تظ ــل تص ــحب ال ــذكورة عل ــى
ٔ
ٔ
ٔ
االنوثة ويصير بمقتضاها حتى لالبن درجة على امه رغم انها ولدته.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس:اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
ٔ
تستعرض المؤلفة في هذا الباب جملة افكار منها فكرة الكمال بـين
ٔ
الرجال والنساء ،وتستمر فـي تاكيـد وحـدة اإلنسـانية ومترتبـات ذلـك مـن
ٔ
جهــة االحكــام والقــيم ،وفيمــا يخــص الكمــال فإنــه يــتم ابتــداء التصــريح
ٔ
بان الرجال والنساء يشـتركون فـي بلوغـه وإن قـل عـدد النسـاء ،والكمـال
عند ابن عربي كما تورد المؤلفة هو " اللحـاق بالدرجـة العليـا وهـو التشـبه
ٔ
باالص ــل" ،ويقص ــد بالدرج ــة العلي ــا المعن ــى الرم ــزي للعل ــو ،وه ــو يخ ــص
ٔ
ٔ
ال ــذكورة وي ـرتبط بالفاعلي ــة ،كم ــا ان معن ــى التش ــبه باالص ــل س ــيكون ل ــه
ٔ
متعلقاته حين الحديث عن ميادين الكمال لكل مـن المـراة والرجـل .فـي
ٔ
ٔ
هذا اإلطار يتم ثانية تاكيد الدرجة الفاصلة بين الرجال والنسـاء ،وتاكيـد
ٔ
ق ــدرة النس ــاء ايض ــا عل ــى إدراك الكم ــال ال ــذكوري ،ويالح ــظ هن ــا ارتب ــاط
ٔ
الكم ـ ــال بالفاعلي ـ ــة والذكوري ـ ــة ،وان النس ـ ــاء يس ـ ــتطعن بلوغ ـ ــه ب ـ ــبعض
ٓ
ٔ
التــدريبات والطاعــات كمــا هــو الحــال مــع مــريم ابنــة عم ـران واســيا ام ـراة
فرعون اللتين شهد لهما الرسول محمد  بالكمال.
ٔ
وتســتمر الكاتبــة فــي عــرض مفهــوم الكمــال وعالقتــه بالرجــل والمـراة
ٔ
ٔ ٔ
وتصــل إلــى ان افضــل كمــاالت المـراة هــو لحوقهــا بربهــا عبــر معرفــة نفســها
ول ــيس بالض ــرورة إدراك الكم ــال ال ــذكوري وإزاح ــة درج ــة التفاض ــل ،إذ
ٔ
المقصــود بالكمــال هــو الفاعليــة والتــاثير وهــو مقــام للــذكورة ،وال تــنقص
ٔ
ٔ
قيمــة المـراة إن هــي تركــت التخلــق بــاخالق الرجولــة والتفتــت إلــى كمالهــا
الخاص بها ،وهذا يعني التفريق بين كمال وكمال حسب الجنس ،وهو
ٔ
ما يعني ايضا اإلقرار بوجود مجالين متمايزين ،ومثل هذا اإلقرار يخـدش
الصورة التـي اجتهـدت الكاتبـة فـي رسـمها حـول التماثـل والمسـاواة ،وإن
ٔ
بقيــت وحــدة اإلنســانية قائمــة ،لكــن فكــرة االفت ـراق بــين مجــالي الم ـراة
والرجــل تــزداد وضــوحا فــي ســياق الحــديث عــن مفهــوم الكمــال لكــل مــن
ٔ
ٔ
الرجــل والم ـراة ،وهــو مــا يعنــي ايضــا ،رغــم انكســار بنــاء الكاتبــة العــام،
ٓ
نزاهتها العامة في عرض اراء ابن عربـي رغـم محـاوالت التهـوين مـن درجـة

ٔ ٔ
التفاضــل ،لكــن عالمــات الــذكر واالنثــى او االخــتالف الطبيعــي يظهــر فــي
هـ ــذا المقـ ــام ثانيـ ــة حيـ ــث تسـ ــتعرض الكاتبـ ــة مصـ ــطلح " الغربـ ــة" كمـ ــا
يســتعمله ابــن عربــي فــي ســياق يــدهش بعــدم اختالفــه عــن االســتخدام
المعاصر لمصطلح " االغتراب" .يربط ابن عربي بين بلـوغ الكمـال وبـين
ٔ
ٔ
التشبه باالصل فيما يخص الرجـل والغربـة فيمـا يتعلـق بـالمراة ،فالرجـل
في سيره نحو الكمال يحقق الفاعلية والعلـو والسـيادة ويفصـح عـن نفسـه
ٔ
بفعــل ال يغــرب اإلنســان ) الرجــل( عــن موطنــه ،بينمــا المـراة ،إذ تحــاول
التخلــق بكمــال الرجولــة تكـتســب صــفات ذكوريــة مثــل الجبــروت والشــدة
ٔ
والغلظة ،وهي صفات تغربها عن ذاتها وانوثتها ،وابن عربي بهـذا القـول
القديم يقدم مرجعية للنقد المعاصـر لمحـاوالت النسـاء التشـبه بالرجـال،
ٓ
فهــو تقريبــا نفــس القــول لكنــه ات مــن المؤسســة الدينيــة التقليديــة التــي
تض ــيق ب ــابن عرب ــي ورؤاه ،لك ــن االتف ــاق ف ــي ه ــذا المق ــام واض ــح ب ــين
الفــريقين ،فــابن عربــي يقــول بوضــوح إنــه " متــى حــاد اإلنســان عــن توجــه
اســتعداده الــذاتي وانتقــل إلــى مق ـام ال يالئمــه ،فإنــه يتغــرب عــن ذاتــه"
ٔ
ٔ
وبشــكل اوضــح يتصــل بــالمراة ،تقــرر الكاتبــة اعتمــادا علــى تفســير ابــن
ٓ
ٔ
عرب ــي الي ــة " رج ــال ال تله ــيهم تج ــارة وال بي ــع ع ــن ذك ــر ﷲ" "ان ــه ح ــين
ٔ
تســلك الم ـراة الــنهج الرجــولي فإنهــا تفقــد الطريــق إلــى ذاتهــا وتعجــز عــن
منافسة الرجل في موطنه" فللرجـل كمـا يؤكـد ابـن عربـي رتبـة شـرف عنـد
ٔ
ٓ
ربه بجعل المذكر " رجاال " كما فـي االيـة" شـامال للـذكر واالنثـى وهـي إنمـا
ٔ
تلحق باسم الرجـل إلحاقـا .ومـع يقـين ابـن عربـي بقـدرة المـراة علـى حيـازة
ٓ
ٔ
ٔ
مــا يحــوزه الرجــل كمــا فعلــت مــريم ابنــة عمـران واســية امـراة فرعــون إال ان
ٔ
هذا النجاح يبقيها مع ذلك تابعة للرجل النه ميدانه وهو صاحب السـبق
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
فيه ،كما ان قدرة المراة هذه يقابلها تغرب المراة عن انوثتها النهـا تضـطر
ٔ
للتخلق باخالق الذكورة .
ٔ
سر قوة المراة
ٔ
فــي ســياق عــرض فكــرة جديــدة تتعلــق "بســر قــوة المـراة" ،يقــدم ابــن
ٔ
عربـي كمـا تعــرض الكاتبـة تعريفـا للقــوة يغـاير المـالوف الحســي فـي النظــر
إلى القوة باعتبارها " صالبة بدنية وعنف واقتدار على الغلبة" .هذا الفهم
ٔ
ٔ
المالوف للقوة يحجب النظر إلى قـوة اخـرى تتسـامى وتترمـز وتشـكل قـوة
ٔ
ٔ
امضى من القوة المرتبطة بالعضالت ،وهذه القوة هـي قـوة " الجـذب" او
ٔ
قــوة المطلــوب ،وهــي قــوة تتمثــل فــي كــون المـراة مطلوبــة للرجـل وكونهــا
ٔ
مطلوبـة يمنحهـا قـوة ال يقـدر اشـد الرجــال علـى مقاومتهـا .يقـول ابـن عربــي
ت ــدليال عل ــى ه ــذه الفك ــرة " الن ــاكح طال ــب والطال ــب مفتق ــر والمنك ــوح
ٔ
مطلوب والمطلوب لـه عـزة االفتقـار إليـه والشـهوة غالبـة" .قـوة المـراة إذن
تكمن في القابلية واالنفعال ومما تحمله من قدرة علـى الخلـق واإليجـاد،
ٔ
فالمراة توقظ في الرجل االنجذاب إليها وتثيـر فيـه الرغبـة والحـب فيعـرف
باطنــه فــي حنينــه وافتقــاره إليهــا وهــو يخــال نفســه القــوي الشــديد ويدفعــه
ٔ
عشقه لالنحناء امامها وفي ذلك قوتها التي ال تقارع .
ٔ
وفي قراءة مدهشة لمفهوم الضعف والقوة من خالل انصبة الميـراث
ٔ
ٔ
ٔ
يــرى ابــن عربــي ان قــوة المـراة تتجلــى ايضــا فــي تخصــيص ميراثهــا بنصــف
ميـراث الرجــل ،فهــذا التقســيم غيــر المتكــافئ يســتدرك ضــعفا فــي الرجــل
ٔ
مقابل قوة المراة فيوهب ضعفها ليستوي فـي القـوة معهـا  ،فعجـز الرجـل
ٔ
ٔ
عن الحمل واإلنجاب يجعلـه ضـعيفا امـام المـراة التـي تحبـل بقـوة خالصـة
ٔ
النه ــا تحم ــل التك ــوين ف ــي ذاتهـ ــا كخاص ــية جوهري ــة تنط ــوي عل ــى سـ ــر
الوجود.
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ٔ
وفيمــا يتعلــق بشــهادة امـراتين مقابــل شــهادة رجــل واحــد فلــيس فــي
ٔ
هذا ما يشي بضعف المـراة مـن خـالل ذاكرتهـا ،فالمؤلفـة تسـتعرض كـالم
ٔ
ابــن عربــي وتفســيره لعلــة وجــود ام ـراتين للشــهادة مقابــل شــهادة رجــل
ٔ
ٔ
واحــد ،وهــي النســيان ،لكنــه ال يــرى ان المـراة تنســى بــل تحتــار وهــذا هــو
ٓ
ٔ
معنــى االيــة " إن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما االخــرى" والضــالل هنــا
ٔ ٔ
لــيس النســيان الكامــل بــل الجزئــي اي انهــا مجــرد حيــرة فقــط ،فــإن كــان
ٔ ٔ
النســيان هــو علــة إقامــة ام ـراتين امــام رجــل فــي الشــهادة ،فــإن النســيان
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
صــفة اصــيلة يثبتهــا الق ـران للرجــل ولــيس للم ـراة ،ثــم تســتعرض االيــات
ٓ
ٓ
الدالــة علــى النســيان ومنهــا نســيان ادم " ولقــد عهــدنا إلــى ادم مــن قبــل
ٔ
ٔ
ٔ
فنس ــي ول ــم نج ــد ل ــه عزم ــا" او " نس ــوا ﷲ فنس ــيهم"  ،ام ــا المـ ـراة فل ــم
توصــف إال بــالحيرة ولــيس بالنســيان وإن احتــارت إحــداهما فــإن ٔاالخــرى
ٔ ٔ
ت ــذكرها بالتفاص ــيل كامل ــة ،اي ان هن ــاك واح ــدة ال تض ــل فت ـذكر ،وه ــي
ٔ
ٔ
صفة من صفات اال لوهية ميزت بها المراة استنادا إلى االية  ٥٢من سـورة
طه " ال يضل ربي وال ينسى" ،وطبقا البن عربي فإن الرجل مجبول على
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
النسيان اما المراة فإنها فقط تضل او تحتار النها ال تنسى الشـهادة كلهـا،
ٔ
ٔ
فــإذا اضــفنا إلــى كــون شــهادة الم ـراة فقــط هــي المعتمــدة فــي موضــوعات
ٔ
ٔ
خاص ــة مح ــددة راين ــا ،وه ــذا م ــا تستخلص ــه الكاتب ــة ،ان فك ــرة ش ــهادة
ٔ
ٔ
ٔ
امـراتين مقابـل شـهادة رجـل قابلــة للتاويـل واالجتهـاد ضـمن افـق إنســاني
وإلهي عام.
ومن خالل رؤية ابن عربي المدعمة بالكالم اإللهي ،يتضح كما تورد
ٔ
ٔ ٔ
الكاتبــة ،ان االنوثــة قــوة خالصــة النهــا تجــل للحقيقــة الباطنيــة وتتجلــى
هذه الحقيقة عبر الحب الذي يرفع صاحبه إلى مقام القرب اإللهي.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :ﺣﺐ اﻟﻨﺴﺎء إرث ﻧﺒﻮي
ٔ
تمــت اإلشــارة فــي غيــر موضــع مــن الكـتــاب إلــى ان الحــب فــي الفكــر
ٔ
الصوفي مفهوم مركزي وهو طريق للمعرفـة وللقـرب اإللهـي ،بـل هـو اصـل
ٔ
ٔ
الوجود واساس حفظه ،وحينمـا يحـب الرجـل المـراة بالحـب الـذي وهبـه
ٔ
ﷲ لــه يصــير حــب المـراة فــي هــذا المقــام تخلقــا إلهيــا وإرثــا معنويــا ،ومــن
هن ــا يفه ــم معن ــى الح ــديث " حب ــب إل ــى م ــن دني ــاكم النس ــاء والطي ــب
ٔ
وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــالة" وكلمــة حبــب تعنــي ان ﷲ هــو مــانح هبــة
ٔ
الح ــب فيص ــير ح ــب الم ـراة مرتبط ــا بح ــب ﷲ ومرتبط ــا ب ــالتخلق اإلله ــي
ٔ
ايضا ،ثم إن حب النساء يحقق الكمـال البشـري ،إذ يمكـن المحـب مـن
ٔ
رؤيـة صــورته الباطنيــة وحقيقتـه الغيبيــة متجليــة فــي المـراة مــن حيــث هــي
هو في رتبة االنفعال.
ٔ
ٔ
وزيادة في إبـراز العالقـة بـين الحـب ومقـام اال لوهيـة تـذكر الكاتبـة ان
ٓ
ٓ
الحب يحول المحب إلى عين ترى الحق في كل شيء ويصـير االخـر مـراة
ٓ
ٔ
ٔ
او مظهرا للحضرة اإللهيـة ،كمـا تحـل المـراة فـي موقـع مـراة للـذات وتجمـع
ٔ
بــين االنفعــال والفاعليــة فتعبــر الم ـراة عــن الوجــود فــي كليتــه وال تكشــف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اسرارها إال عبـر النكـاح حيـث تـتم اعظـم مشـاهدة النـه فـي راي ابـن عربـي
ٔ
ٔ
لــيس هنــاك " اعظــم وصــلة مــن النكــاح" الن النكــاح مقــام برزخــي يجمــع
ٔ
االنثــى والــذكر والمنفعــل بالفاعــل وعبــره تنتفــي الغيريــة ويصــير اإلنســان
كما كان قبل االنفصال نفسا واحدة وإنسانا كامال .ومن عرف سـر النسـاء
لم يزهد في حبهن بل إنه من كمال العارف حبهن فإنه ميراث نبوي.

ﺧﻼﺻﺔ
تخ ــتم المؤلفــة كـتابه ــا بخالص ــة تس ــتعرض فيه ــا مص ــادر اب ــن عرب ــي
ٔ
الفكري ــة والم ــؤثرات الشخص ــية واالجتماعي ــة االخ ــرى الت ــي مكنت ــه م ــن
ٔ
ٔ
تق ــديم تل ــك االفك ــار ب ــالعمق والش ــمول ،وت ــرى ان ص ــوفيته وانكش ــاف
حجب الغيب عنه جعله يبصر الحقائق الكونية عاريـة كمـا هـي باإلضـافة
ٔ
إل ــى شخص ــيته المنفتح ــة عل ــى االنس ــاق الفكري ــة الت ــي س ــبقته ،وتربيت ــه
ٔ
ٔ
ٔ
االولــى فــي المجتمــع االندلســي المتعــدد الثقافــات واال لــوان ،ورحالتــه فــي
الشــرق والغــرب ،ثــم ،وهــو المهــم ،مركزيــة الحــب عنــد ابــن عربــي ،فهــذه
المركزية هي القاعدة التي شيد عليها ابن عربي رؤاه وفلسفته.
وفي الخالصة تناقش الكاتبة ما يناقش عادة في الكـتابات المعاصرة
ٔ
المتعلقــة بخطــاب المـراة و بــالنوع االجتمــاعي .والســؤال المطــروح الــذي
ٔ
ٔ
افاضت المؤلفة في اإلجابة عليه اتصل بصفات الرحمة المتصلة باالنوثـة
وصــفات الغلظــة والجبــروت المتصــلة بالــذكورة ،ثــم بعالقــة هــذه الصــفات
ٔ
ٔ
بالكائن اإلنسان ،اهي فيه بفعـل الطبيعـة ام بفعـل الثقافـة المجتمعيـة؟
ٔ
والسؤال عن الثقافي والطبيعي فـي المـراة قـديم ،ومـن ضـمن مـن طرحـه
ٔ
فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي العقــاد فــي كـتابــه القــيم " الم ـراة فــي
ٔ
ٓ
الق ـران" ،لكــن إجاب ــة المؤلفــة عل ــى الســؤال ليســت بعي ــدة عــن م ــالوف
الكـتابــات المتعلقــة بــالنوع االجتمــاعي حيــث تحمــل الســياقات التاريخيــة
ٔ
واالجتماعية وزر إقصاء المراة عن الميادين التـي ارتادهـا الرجـل ومـن ثـم
ٔ
مسؤولية خلق الصفات االنثويـة والذكوريـة و مطابقتهـا فطريـا مـع الكـائن
ٔ
ٔ
اإلنس ــان .ودفاع ــا ع ــن االنوث ــة تع ــرج الكاتب ــة عل ــى نت ــائج ابح ــاث علمي ــة
ٔ
ٔ
لتاكيـد الحضـور المركــزي لالنوثـة فـي اإلنســان ،وكانـت فـي غنــى عـن ذلــك
ٔ
ٔ
ٔ
بعد مرافعـة فكريـة وفلسـفية طويلـة لصـالح االنوثـة والمـراة ،فقـد اشـبهت
ٓ
بتوســلها بــبعض نتــاج العلــم الحــديث رواد " اإلعجــاز العلمــي فــي القـران"
ٔ
فكـثير من التاويـل والتكلـف والتمحـل هـو الغالـب علـى هـذه االسـتعارات
ٔ
العلمية ،إذ العلم متغير ال يقر له قرار وفيه ادلة لكل مريد ومـؤول لهـذا
ٔ
ٔ
الغـ ــرض او ذاك ،كمـ ــا ان التـ ــاريخ اإلنسـ ــاني )المـ ــتهم( ال نهايـ ــة لـ ــه وال
ٔ
وص ــاية الحـ ــد عليـ ــه ،وال يمك ــن وقفـ ــه علـ ــى تص ــوراتنا الحاضـ ــرة ،وفـ ــي
ٔ
الخالصة تكرر الكاتبـة ايضـا عالقـة اإلنسـانية بالمعرفـة والـوعي ،وبعالقـة
ٔ
اس ــماء ﷲ ب ــالموجودات وتع ــدد ص ــورها وتناغمه ــا وانس ــجامها ال ــذي ال
ٓ
ٔ
يقبــل فكــرة إقصــاء االخــر ،وتخــتم بكلمــات رقيقــة اليفــة داعيــة إلــى طــرح
ٔ
العداء والتنافر حين تقول " تحن الصورة إلى اختها وهـي تتعشـق نفسـها
فيصير االختالف سبيال لالنجذاب والحب والوﯪم".
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺧﺘﺎﻣﻲ
يعد الكـتـاب إضـافة مهمـة إلـى المكـتبـة العربيـة ،السـيما وهـو يعتمـد
ٔ
ٔ
ٔ
الفك ــر الص ــوفي اساس ــا لكش ــف موق ــع االنوث ــة ف ــي الك ــون ،وال ش ــك ان ــه
ٔ
صادم مستنفر للمستغرق في التراث التقليـدي ،لكـن التعـايش مـع افكـار
ٔ
ٓ
الكـتــاب تفــتح افاقــا رحبــة فــي الوجــدان والــنفس لــتفهم االنوثــة فــي إطــار
إنساني وكوني ينعكس إيجابا على العالقة اإلنسانية المباشرة بين الرجل
ٔ
والمراة ،والكـتاب مع ذلك ليس سهل التناول وفيـه وعـورة فـي كـثيـر مـن
ٔ
شــعابه ،وهــو شــان كــل فكــر عــال ونفــيس يعتمــد المجــرد ويخــوض فــي
ٔ
ٔ
تــاويالت فكريــة ويقــيم انســاقا معرفيــة بــين الموجــودات ،لــذلك ،ولفهــم
ٔ
موضــوعة االنوثــة الكونيــة ،يحتــاج قارئــه إلــى صــبر ومطاولــة للتغلــب علــى
ٔ
الغمـ ــوض الفلسـ ــفي المرافـ ــق لـ ــبعض االفكـ ــار وصـ ــلتها مـ ــن ثـ ــم بالشـ ــرع
اإلسالمي كما ينتجه عقل صوفي بقامة عقل ابن عربي.

א
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ٔ
وال ريــب ان الكاتبــة تتمتــع بعقــل فلســفي جــامع جــوال تمكنــت معــه
ٔ
مــن تقــديم رؤيــة متكاملــة عــن االنوثــة فــي فكــر ابــن عربــي ،لكــن ال بــد مــن
ٔ
القول إنها لم تسلم من تغليب السياقات المعاصـرة لخطـاب المـراة علـى
ٔ
سياقات ابن عربي التاريخية ،فصيرتها جزءا من خطاب المراة المعاصر
ٔ ٔ
 ،اي ان نفـ ــس االنتقائيـ ــة والنفعيـ ــة المباشـ ــرة كـ ــان غالبـ ــا علـ ــى الق ـ ـراءة
العلميــة ،وتكـفــي اإلشــارة هنــا إلــى مثــالين وردا فــي ســياق الحــديث عــن
ٔ
ٔ
عــورة الم ـراة ،وعــن الدرجــة الفاصــلة بــين الرجــل والم ـراة .لكــن مــا يحمــد
للمؤلفــة ابتعادهــا عــن اســتعداء المجتمــع وذكــوره خاصــة ،وتغليــب لغــة
ٔ
معاص ــرة عاقل ــة باحثــة عــن إعــادة ص ــياغة العالقــة المجتمعي ــة فــي افــق
إنســاني مشــترك ،وه ــو الســياق الفكــري الواضــح عنــد اب ــن عرب ــي ،وه ــو
ســياق يقــوم علــى الحــب واالنجــذاب والتنــاغم ولــيس علــى التنــافر والعــداء
ٔ
بــين الرجــل والم ـراة كمــا كــان الغالــب فــي كـثيــر مــن طروحــات خطــاب
ٔ
ٔ
المـ ـراة وق ــد خف ــت والحم ــد هلل .والح ــق ان الكاتب ــة ال تلتف ــت إل ــى ه ــذه
ٓ
الجزئيــة تحديــدا ،فــاخر كلماتهــا فــي الخالصــة تــدعو إلــى الوحــدة والحــب
ولـيس إلــى التنـافر والعــداء ،لكنهــا تـتهم بوضــوح مقـوالت الفقــه التقليــدي
ٔ
وحماتــه بخلــق ثنائيــات وتعميقهــا ضــمن تعريــف للصــفات واالفضــليات
ٔ
وإسقاطها على الرجل والمراة كما مر معنا.
ولعــل مــا يســتحق التنويــه هــو قــدرة المؤلفــة علــى اســتخالص رؤي ــة
ٔ
متكاملــة حــول االنوثــة فــي الكــون ونســبتها البــن عربــي ،وهــذا هــو مــدار
ٔ
القـ ــدح والمـ ــدح معـ ــا  ،امـ ــا القـ ــدح فبسـ ــبب إهمـ ــال السـ ــياق التـ ــاريخي
ٔ
والمجتمعــي الب ــن عرب ــي وفــرز افك ــاره وتطوي ــع ســياقاته الفكري ــة لص ــالح
ٔ
ٔ
خطــاب الم ـراة المعاصــر  ،وامــا الم ـدح فلقــدرتها الفائـقــة علــى فعــل ذلــك
ٔ
ولملمة شتات االفكار المبثوثة في سفر الفتوحات المكية وفـي الفصـوص
رؤ ٔ
وديوان ابن عربي وفرزها لتؤلف من كل ذلك يـة لالنوثـة تنسـبها البـن
عربــي مــن خــالل اقت ـراح محــاور بجزئيــات فكريــة ملحقــة بهــا مــن إبــداعها
الفكري.
ٔ
ٔ
وبغض النظر ،اخيـرا ،عـن مسـاحات االلتقـاء ٔاو اإلفتـراق مـع افكـار
ٔ
الكاتبة ورؤى ابن عربي وتاويالته كما تعرضـها المؤلفـة ،فـإن مـا فـي هـذا
الكـتــاب مــن جهــد عملــي وفكــري يســتحق القـراءة وتســتحق عليــه الكاتبــة
الشــكر والثنــاء ،ولعلــه يفــتح نافــذة عقليــة ينظــر مــن خاللهــا إلــى نفــائس
ٓ
الفكر الصـوفي القـادرة علـى طـرق افـاق اجتماعيـة جديـدة تسـتوعب ،مـن
خالل مركزية الحب ،طموحات التطور والمعاصرة.
ولعل اإليمان بمركزية الحب كما يطرحها الفكـر الصـوفي متالزمـا مـع
ٓ
ٔ
ٔ
مبدا الرحمة المبثوث بإسـراف حميـد فـي ثنايـا التـامالت الصـوفية يتـازران
لصـ ــياغة ذهنيـ ــة اجتماعيـ ــة رقيقـ ــة ناعمـ ــة تحـ ــل محـ ــل الحاليـ ــة المليئـ ــة
ٔ
بالقسوة والتكبر وتسهم من ثم في تحريـر الرجـال قبـل النسـاء مـن اسـر
تل ــك المف ــردات التراثي ــة الكابح ــة للتط ــور والمعاص ــرة و المتغرب ــة بكب ــر
وجهل عن روح اإل سالم المتدفق إنسانية وعدال.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺵ
ﻛــﺎن اﻟطرﺑــوش ﻫــو أﺣــد اﻟرﻣــوز ﻟﻠﺷﺧﺻــﻳﺔ
اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺻـرﻳﻳن ﻗﺑــﻝ ﺛــورة ﻳوﻟﻳــو ،١٩٥٢
ﻓﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــن اﻟﻐرﻳ ـ ــب ﻗﺑ ـ ــﻝ اﻟﺣ ـ ــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ـ ــﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﻳرادﻩ ﻣـ ــن اﻟﺧـ ــﺎرج وﺧﺎﺻ ـ ـﺔً ﻣـ ــن
اﻟﻧﻣﺳﺎ ،ﻟذا ﻓﻘد ﻧﺎدى أﺣد طﻠﺑﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘـوق
وﻳدﻋﻰ"أﺣﻣد ﺣﺳﻳن"  -وﻫو ﻣؤﺳـس ﺟﻣﻌﻳـﺔ
ﻣﺻ ــر اﻟﻔﺗ ــﺎة ﻓﻳﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد -ﺳ ــﻧﺔ  ١٩٣٢ﺑ ــﺄن
ﻳدﻓﻊ ﻛﻝ ﻣﺻـري ﻗـرش ﺻـﺎغ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ
ﺑﻧ ــﺎء أوﻝ ﻣﺻ ــﻧﻊ ﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺔ اﻟطـ ـراﺑﻳش ،وﻗ ــد
وﺟد ﻧداﻩ ﺻدى ﻫﺎﺋﻝ وﺧﻼﻝ ﺳـﻧﺗﻳن ﺟﻣﻌـت
اﻟﻬﻳﺋـ ــﺔ اﻟﻣﺷ ـ ـرﻓﺔ أﻛﺛـ ــر ﻣـ ــن  ٣٥أﻟـ ــف ﺟﻧﻳـ ــﻪ
أﻧﺷــﺊ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﻧﻊ اﻟــذي ظــﻝ ﻳﻧﺗﺟﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت.

اﻟﻣﺻرﻳﺔ وﻳظﻬر اﻟطرﺑوش ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ
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اﻟﻤﻠﻒ

ﻣﻘﺪﻣ ـــــﺔ

ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴـﺔ إﻠـﻰ اﻠﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﺎﻠﻣﺪرﺴـﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ،وذﻠـﻚ
ٔ
ﺑﺘﻮﺿــﻴﺢ ﻧﺷــﺎﺗﻬﺎ ٔواﻫــﺪاﻓﻬﺎ ،وﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ﻓﻛﺮﻫــﺎ ٔواﺴــﻟﻮﺑﻬﺎ وﻃــﺮق ﺗﻔﺳــﻴﺮﻫﺎ،
ﻜﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ واﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛـﺮﻳﻢ ،ﺛـﻢ ﻧﻌـﺮض ٓﻻراء وﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ
اﻠﻌﻟﻣــﺎء اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﻴﻞ ﻓﻛ ــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴــﺔ وﺗﻛﻮﻳﻨــﻪ .وﺗﺘﻄ ــﺮق
اﻠﺪراﺴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ذﻠ ــﻚ ﻠ ــﺪورﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺳـ ــﺟﻴﻞ اﻠﻣﻨﺟـ ـﺰات اﻠﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ
وﺗﻮﺛﻴﻗﻬﺎ وﺗﻔﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ وﻋﻟﻰ وﺠﻪ اﻠﺨﺼـﻮص اﻠﻣﻨﺟـﺰات
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳـ ــﺔ .وﺗﻣﺘ ــﺪ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴـ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ٔاﺠـ ـﺰاء ٔ :اﻻول ،ﺴـ ــﻴﻛﺮس
ﻠﻟﻌﺼــﺮ اﻠﺟ ــﺎﻫﻟﻲ وﻫــﻮ ﻤﻮﺿــﻮﻋﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﻮرﻘــﺔ وﻳﻐﻄــﻲ اﻠﻔﺘ ــﺮة اﻠﺰﻤﻨﻴــﺔ
ٔ
اﻠﻣﺒﺘـ ٔـﺪاة ﺑﻨﺷ ــﺎة اﻠﺷــﻌﺮ اﻠﺟ ــﺎﻫﻟﻲ إﻠ ــﻰ ﻇﻬــﻮر اﻻﺴ ــﻼم ،وﺴــﻴﻛﺮس اﻠﺟ ــﺰء
اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ ،ﻠﺪراﺴ ــﺔ اﻠﻔﻛـ ــﺮ ٔاﻻﺛـ ــﺮي ﺑـ ــﺎﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢٔ ،اﻤـ ــﺎ اﻠﺟ ــﺰء اﻠﺜﺎﻠـ ــﺚ،
ﻓﺳــﻴﻛﺮس ﻠﺪراﺴ ــﺔ اﻧﺟ ــﺎزات اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮﻳ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺠﻐـ ـﺮاﻓﻴﻴﻦ
ٔ
وﻤﺆرﺧﻴﻦ ورﺣﺎﻠﺔ ،وﺴـﻴﻌﻨﻰ اﻠﺟـﺰءان ٔاﻻول واﻠﺜـﺎﻧﻲ ﺑﺎﺴـﺲ وﻘﻮاﻋـﺪ ﻋﻟـﻢ
ٓاﻻﺛـ ــﺎر وﻤﻨﻬﺟـ ــﻪ اﻠﺘﻔﺳـ ــﻴﺮي واﻠﻔﻛ ـ ــﺮئ ،اﻤ ـ ــﺎ اﻠﺟـ ــﺰء اﻠﺜﺎﻠـ ــﺚ ،ﻓﺳـ ــﻴﻌﻨﻰ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻗﺎت ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر وﻤﻨﺟﺰاﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ.
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺛﺮﻱ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺎدئ ٔاﻻﻤﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر ،ﻠﻛﻲ ﻳﺘﺳﻨﻰ ﻠﻨﺎ
ٓ
ٔ
اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻌﻟﻢ اﻻﺛﺎر) (١ﻫﻮ  :اﻠﺪراﺴﺔ
اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﻠﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻠﻟﺷﻌﻮب اﻠﻐﺎﺑﺮة )اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﻣﻨﻗﺮﺿﺔ(،
وذﻠﻚ ﻠﻟﻮﻘﻮف ﻋﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬﻩ اﻠﺷﻌﻮب واﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻃﺮق ﻤﻌﻴﺷﺘﻬﺎ
وﺗﻔﻛﻴﺮﻫﺎ وﺗﻔﺎﻋﻟﻬﺎ ﻤﻊ اﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻧﺖ دراﺴﺔ ٓاﻻﺛﺎر ﺗﺷﻣﻞ
ﺠﻣﻴﻊ ٔاﺴﺒﺎب اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻴﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﺤﻀﺎرات اﻠﻣﻨﻗﺮﺿﺔ ،وﻤﺎ ﺧﻟﻔﺘﻪ ﻤﻦ
ٓ
ﻤﻨﺷﺎت ﻤﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻜﺎﻠﻣﺳﺎﻜﻦ واﻠﻬﻴﺎﻜﻞ وﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء وﺗﻗﻨﻴﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ
ٓ
ٓ
اﻠﻣﻨﺷﺎت اﻠﻣﺪﻧﻴﺔ ﻜﺎﻠﺳﺪود ،واﻠﻣﻨﺷﺎ ت اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ﻜﺎﻠﺤﺼﻮن واﻠﻗﻼع.
ﻜﻣﺎ ﺗﺷﻣﻞ اﻠﻔﻨﻮن ﻤﻦ ﻧﺤﺖ وﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻠﺤﻟﻲ ٔوادوات اﻠﺰﻳﻨﺔ
واﻠﺜﻴﺎب ،وﻃﺮق ﻧﺳﺟﻬﺎ وﺗﻟﻮﻳﻨﻬﺎ وﺗﺰﻳﻨﻬﺎ ،وﻜﺬﻠﻚ اﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻠﻴﺪوﻳﺔ،
ٔﻜﺎدوات اﻠﻄﻌﺎمٔ ،
واﻻدوات اﻠﺤﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺘﻬﺎ ٔاﻳﻀﺎ دراﺴﺔ
اﻠﻟﻐﺎت اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ،ﻠﻣﺎ ﻠﻬﺎ ﻤﻦ دور ﺗﻮﺛﻴﻗـ ــﻲ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻠﻛﻮﻧﻬﺎ ﻤﻌﺒﺮة
ﻋﻦ ﺗﻔﻛﻴﺮ ٔاﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ،ورﺑﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ دراﺴﺔ اﻠﺤﻀﺎرات
اﻠﻣﻨﻗﺮﺿﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻟﻐﺔٔ ،اﻘﻮى دﻻﻠﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ اﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻤﻦ اﺴﺘﻗﺼﺎء ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان واﺴﺘﻨﻄﺎﻘﻬﺎ ،وذﻠﻚ ٔﻻن اﻠﻬﺪف
ﻤﻦ اﻻﺴﺘﻨﻄﺎق واﻻﺴﺘﻗﺮاء ﻫﻮ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻠﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٔاﻻﻤﺮ .وﻠﻛﻦ
ٔاﻻﻤﺮ ﻠﻴﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺒﺳﺎﻃﺔ ﻓﺎﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﺗﺘﺷﻛﻞ ﻤﻦ ﻋﻟﻣﻴﻦ
ﻤﺘﻼزﻤﻴﻦ)  (٢ﻫﻣﺎ (١) :ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛـﺎر  (٢) ،ﻋﻟﻢ اﻠﻟﻐﺎت
وﻳﺒﺪو ٔاﻧﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ٔﻻﺣﺪﻫﻣﺎ ﻋﻦ ٓاﻻﺧﺮ  -ﻋﻟﻰ ٔاﻻﻘﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ
اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻻﻧﻔﺮاد اﻠﻟﻐﺔ ﺑﺎﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻠﻛﺎﻤﻞ  -ﻜﻣﺎ ﻳﺒﺪو ٔاﻧﻪ ﻤﻦ اﻠﺼﻌﺐ
اﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻠﻌﻟﻣﻴﻦ ﻓﻬﻣﺎ ﻳﻛﻣﻼن ﺑﻌﻀﻬﻣﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻓﻌﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر ،ﻜﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺸﻴﺎء ٔ
ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ ،ﻳﻬﺘﻢ ٔ
واﻻﺸﻛﺎل اﻠﻣﺎدﻳﺔ ،وﻋﻟﻢ اﻠﻟﻐﺎت ﻳﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻠﻨﺼﻮص واﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ،اﻠﺘﻲ ﺗﺳﻬﻢ ﺑﺪورﻫﺎ وﺗﻴﺳﺮ وﺗﺳﺎﻋﺪ
ﻋﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،وﺗﻗﺪم اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻋﻦ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ ٔاﻻﻋﻣﺎل
ٔ
واﻻﺸﻴﺎء اﻠﺘﻲ ﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻠﻬﺎ ٔاﺛﺮ ﻤﺎدي .وﺴﻨﻌﺮض ﻠﺪور اﻠﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻜﻼﻤﻨﺎ
ٔ
ﻋﻦ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء اﻻﺛﺮي واﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،ﻜﻣﺎ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻟﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻳﻦ اﻠﻌﻟﻣﻴﻦ ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ،وذﻠﻚ ﺑﻌﺪ ٔان ﻧﺟﻴﺐ ﻋﻟﻰ
ٔ
ﺗﺳﺎؤل ﻤﻟﺢ ﻤﻦ ﺸﺎﻧﻪ ٔان ﻳﻮﺿﺢ ٔاﻤﺎﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎج ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ،واﻠﺳﺆال
ٔ
ﻫﻮ:ﻫﻞ ﻳﺼﻟﺢ ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر ﺑﺎﺴﻟﻮﺑﻪ ٔواﻫﺪاﻓﻪ ﻠﺪراﺴﺔ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ؟

واﻹﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ ﻫﺬا اﻠﺳﺆال ذات ﺸﻗﻴﻦ ،وذﻠﻚ ٔﻻن اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑﻲ
ﻤﺮ ﺑﻣﺮﺣﻟﺘﻴﻦ ﺣﻀﺎرﻳﺘﻴﻦ وﻫﻣﺎ :ﻤﺮﺣﻟﺔ ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻹﺴﻼم واﻠﻣﺮﺣﻟﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔٔ .اﻤﺎ ﻤﺮﺣﻟﺔ ﻤﺎ ﻘﺒﻞ اﻹﺴﻼم ﻓﺘﺘﻀﻣﻦ ٔاﻳﻀﺎ ﻤﺮﺣﻟﺘﻴﻦ
ﺣﻀﺎرﻳﺘﻴﻦ)ٔ :(٣اﻻوﻠﻰ ،ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ،واﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ،واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﺮﺣﻟﺔ ﻇﻬﻮر اﻠﻌﺮوﺑﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ واﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ٔاو ﻠﻐﺔ اﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢٔ .اﻤﺎ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ
ﻓﺘﺤﺘﺎج ﻠﺪراﺴﺘﻬﺎ ﻠﻌﻟﻣﻲ ٓاﻻﺛﺎر واﻠﻟﻐﺎت وذﻠﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﺘﻨﻗﻴﺐ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮٔ ،واﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ وﻤﻌﺘﻗﺪاﺗﻬﻢ ،ﺛﻢ إﻠﻰ اﻠﺤﻔﻆ
واﻠﺘﺮﻤﻴﻢ واﻠﻌﺮض واﻠﻨﺷﺮ ،وﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ﻠﻴﺳﺖ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ،
وذﻠﻚ ٔﻻن ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻢ ﻳﺘﺷﻛﻞ إﻻ ﻓﻲ ﻤﺮﺣﻟﺔ
اﻠﻌﺮوﺑﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﺒﻌﺾ ﻤﻦ اﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ
اﻠﺘﻲ وﺻﻟﺖ اﻠﻴﻨﺎ ﻤﻮﺛﻗﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ
اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﺟﺪر ﺑﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻠﻰ ٔان ﻜـﺜﻴﺮا ﻤﻦ اﻠﺪراﺴﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ
ﻘﺪ ﻜﺮﺴﺖ ﻠﺪراﺴﺔ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ) .(٤
ٔاﻤﺎ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻬﻲ اﻠﺘﻲ ٔاﻓﺮزت ﻠﻨﺎ ٔاﺴﺲ ﻋﻟﻢ اﻻﺛﺎر
وﻘﻮاﻋﺪﻩ ٔواﺴﻟﻮﺑﻪ ٔواﻫﺪاﻓﻪ ،واﻠﺪراﺴﺔ اﻠﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﺴﺘﻛﺮس
ٔ
ﻠﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ اﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ .وﻳﺟﺐ ﻋﻟﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ان ﻧﻌﻲ ﺣﻗﻴﻗﺔ
ٔ
واﺿﺤﺔ وﻫﻲ اﻠﺘﻣﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﺷﺎة ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﺪﻳﻣﺔ ﻘﺪم اﻠﺘﺎرﻳﺦ
اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،(٥ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ٔان اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ٔ
اﺑﺘﺪات ﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻤﺮﺣﻟﺔ
اﻠﻌﺮوﺑﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ وﻇﻬﻮر اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،وذﻠﻚ ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ وﺠﻮد
) (٦
ﻜـﺘﺎﺑﺎت ﺛﻣﻮدﻳﺔ وﻠﺤﻴﺎﻧﻴﺔ ودادﻧﻴﺔ وﻤﻌﻴﻨﻴﺔ وﻧﺒﻄﻴﺔ وﻤﺳﻨﺪﻳﺔ
وﻋﺮﺑﻴﺔ) ،(٧ﻓﻲ ﺸﻣﺎل ﻏﺮب اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻠﺤﺟﺮ ،اﻠﻌﻼ ،ﺗﻴﻣﺎء،
واﻠﺒﺘﺮاء( ،وﻓﻲ اﻠﻴﻣﻦ ﺑﺟﻨﻮب اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ٔاﻳﻀﺎ ﻤﻦ
وﺠﻮد ﻧﻗﻮش وﻜـﺘﺎﺑﺎت ﻤﺳﻣﺎرﻳﺔ وﺑﺎﺑﻟﻴﺔ وﻜﻟﺪاﻧﻴﺔ ٓواﺸﻮرﻳﺔ ٓواراﻤﻴﺔ
وﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ وﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻟﻰ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﺳﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق وﺴﻮرﻳﺎ وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ .
ٔ
ٔ
ﻤﺘﺎﺧﺮا ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر
وذﻠﻚ ٔﻻن اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ﻠﻢ ﻳﺎت اﻻ
اﻻﺴﻼم )وﺑﻌﺪ ٔان ﺗﺷﻛﻟﺖ وﺗﻛﻮﻧﺖ ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻨﺎﺻﺮ ٔواﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ
ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﺒﻞ ﻇﻬﻮر اﻻﺴﻼم( ،ﻜﻣﺎ ﻫﻮ اﻠﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت
اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ واﻠﻣﺳﻌﻮدي واﻠﺟﺎﺣﻆ واﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ واﻠﺒﻐﺪادي وﻏﻴﺮﻫﻢ،
واﻠﺘﻲ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﻢ ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔٔ ،اﻤﺎ اﻻﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺷﻖ
اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ اﻠﺳﺆال ،ﻓﻬﻮ ٔان ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر ﻻ ﻳﺼﻟﺢ ﻠﺪراﺴﺔ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ٔ
ﻠﻼ ﺴﺒﺎب ٓاﻻﺗﻴﺔ :
 - ١ان اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺑﺟﻣﻴﻊ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ
ﻤﺆرﺧﺔ وﻤﻮﺛﻗﺔ ﻜـﺘﺎﺑﻴﺎ.
ٔ
 - ٢ان اﻻﺴﻼم ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻨﻮاﺗﻪ اﻻوﻠﻰ ﺑﻔﻛﺮ ﻜﺎﻤﻞ ،وان ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻈﻮاﻫﺮ
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻠﻬﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ
ﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻻﻓﺮازات ﻫﺬا اﻠﻔﻛﺮ وﻠﻴﺲ اﻠﻌﻛﺲ .
 - ٣ان اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺮﺣﻟﺔ ﻤﺘﻮاﺻﻟﺔ ،ﻤﻨﺘﺷﺮة
ﻓﻲ اﻠﻣﻛﺎن وﻤﺳﺘﻣﺮة ﻓﻲ اﻠﺰﻤﺎنٔ ،
ﺑﺪات وﻧﻣﺖ وﺗﻄﻮرت ﺿﻣﻦ ﻠﻐﺔ
اﻻﺴﻼم وﻓﻛﺮﻩ وﻓﻟﺳﻔﺘﻪ ،وﻜﺎﻧﺖ وﻤﺎ زاﻠﺖ وﺴﺘﺒﻗﻰ ﻘﺎدرة ﻋﻟﻰ
ﺗﺤﺮﻳﻚ وﺸﺤﻦ ﻓﻛﺮ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﻠﺬات اﻠﻈﺎﻫﺮة
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ.
ٔ
وﺣﺮى ﺑﻨﺎ ﻘﺒﻞ ٔان ﻧﻨﻬﻲ اﻻﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺆال اﻠﻣﻄﺮوح ان ﻧﻨﻮﻩ
ﺑﻨﻗﻄﺔ ﺗﺒﺪو ﻋﻟﻰ ﺠﺎﻧﺐ ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ ٔاﻻﻫﻣﻴﺔ وﻫﻲ ،ارﺗﺒﺎط ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر
ﺑﻔﻟﺳﻔﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑﻲ)  ،(٨واﻠﻌﺮﺑﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ٔوان اﻠﻔﻛﺮ
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١٢٧

اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﻨﻲ ﺑﺪراﺴﺔ اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻠﻺﺴﻼم ﻠﻟﺘﻔﻛﺮ واﻠﺘﺎﻤﻞ
واﻻﺗﻌﺎظ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻠﻬﺎ ،ورﺑﻣﺎ ﻠﻬﺬا اﻠﺳﺒﺐ ﻧﺷﻂ اﻠﻌﻟﻣﺎء
اﻠﻣﺳﻟﻮن ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻠﻺﺴﻼمٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ٔاﺛﺮى ﻓﻛﺮ
اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺴﻴﺘﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ ﻋﺮض وﺗﺤﻟﻴﻞ
ﻠﻣﻔﻬﻮم ٓاﻻﺛﺎر.
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺛﺎﺭ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ

 - ١اﻻﻧﺳﺎن
ٔ - ٢اﻻﺛﺮ
 - ٣اﻠﻣﻛﺎن
 - ٤اﻠﺒﻴﺌﺔ
 - ٥اﻠﺨﺒﺮ
ٔ
ٔ
وﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻرﺑﻌﺔ اﻻوﻠﻰ ﺗﺪاﺧﻟﺖ ﻓﻲ
ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ٔاﺻﺒﺤﺖ ﻤﺎدة ﻠﻪ ﻜﻣﺎ ﺴﻴﺘﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ
ﻘﻟﻴﻞٔ ،اﻤﺎ اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﺨﺎﻤﺲ ﻓﻛﺎن ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﺘﺪاﺧﻞ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ٔاﻻرﺑﻌﺔ،
ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻏﺎﻳﺔ وﻫﺪﻓﺎ ٔﻻﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﻠﻬﺪف ﻠﻛﻞ
اﻠﺪراﺴﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،وﻘﺪ ﺗﻛﺮرت ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت ﻠﻌﻟﻗﻣﺔ ﺑﻦ
ذي ﺠﺬن ﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ):(٢٢
ﻜـﻔﻰ ﻋﺒﺮة ٔان ﻳﻣﺲ ﺴﻟﺤﻴﻦ ﻘﺪ ﻫﻮى وﺑﻴﻨﻮن واﻠﺪﻧﻴﺎ ﻘﺮﻳﺐ ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ): (٢٣
ٔاﺑﻌﺪ ﻏﻣﺪان ﻻ ﻋﻴﻦ وﻻ ٔاﺛــﺮ ٔام ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻨﻮن ﻳﺒﻨﻲ اﻠﻨﺎس ٔاﺑﻴﺎﺗﺎ
وﺑﻌﺪ ﺣﻣﻴﺮ اذ ﺸﺎﻠﺖ ﻧﻌﺎﻤﺘﻬ ـ ﺣﺜﻬﻢ رﻳـﺐ ﻫﺬا اﻠﺪﻫﺮ ٔاﺣﺜﺎﺛﺎ
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ): (٢٤
ٔاوﻻ ﺗﺮﻳﻦ وﻜﻞ ﺸﺊ ﻫـ ــﺎﻠﻚ ﺑﻴﻨﻮن ﻫﺎﻠﻛـﺔ ﻜﺎن ﻠﻢ ﺗﻌﻣـﺮ
ٔاوﻻ ﺗﺮﻳﻦ وﻜﻞ ﺸﺊ ﻫ ــﺎﻠﻚ ﺴﻟﺤﻴﻦ ﻤﺪﺑﺮة ﻜﻈﻬــﺮ ٔاﻻدﺑﺮ
ٔاوﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻤﻟﻮك ﻧﺎﻋﻂ ٔاﺻﺒﺤﻮا ﺗﺳﻔﻰ ﻋﻟﻴﻬﻢ ﻜﻞ رﻳﺢ ﺻﺮﺻﺮ
ٔاوﻤﺎ ﺴﻣﻌﺖ ﺑﺤﻣﻴﺮ وﺑﻴﻮﺗﻬــﻢ ٔاﻤﺳﺖ ﻤﻌﻄــﻟﺔ ﻤﺳﺎﻜﻦ ﺣﻣﻴﺮ
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ): (٢٥
ٔاﺴﺎس ﻤﻟـﻚ ﻠﻴﺲ ﺑﺎﻠﻣﺒﺘــﺪع
ﺗﻌﺮف ﻓﻲ ٔاﺛﺎرﻫ ــﻢ ٔاﻧﻬــﻢ
ٔ
ﻧﺎﻠﻮا ﻤﻦ اﻠﻣـﻟﻚ وﻧﻗﺐ اﻠﻗﻟـﻊ
ﺗﺷﻬ ــﺪ ﻠﻟﻣﺎﺿﻴﻴﻦ ﻤﻨﺎ ﺑﺎن
ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻠﺪﻫ ــﺮ ﻠﻴﺳﻮا ﺗﺒﻊ
ﻤﺎ ﻠﻢ ﻳﻨﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻤﻌﺷـ ــﺮ
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ): (٢٦
ٓ
ﺑـﺎرم ذات اﻠﺒﻨ ــﺎء اﻠﻴﻔﻊ
ﻫﻞ ﻻﻧﺎس ﺑﻣﺜﻞ ٓاﺛﺎرﻫـ ـﻢ
ٔ
ﻤﻣﺎ ﺑﻨﺖ ﺑﻟﻗﻴﺲ او ذو ﺗﺒــﻊ
ٔاو ﻤﺜﻞ ﺻﺮواح وﻤﺎ دوﻧ ــﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻠﻢ ﺗﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻛﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ
ﻓﺤﺳﺐ ﺑﻞ ﺗﺟﺎوزت ذﻠﻚ ﻠﺘﻮﺿﺢ وﺗﺆﻜﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ وﺑﻴﻦ ﻤﻔﻬﻮﻤﻲ اﻠﺪروس واﻠﻌﺒﺮ واﻠﺘﻮاﺻﻞ
اﻠﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﻓﻟﺳﻔﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻌﺮﺑﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ،اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻟﻰ
اﻠﺒﺤﺚ واﻠﺘﻨﻗﻴﺐ واﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﺗﻌﺎظ ﺑﻣﺎ ﺣﺪث ﻠﻟﺤﻀﺎرات اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ
)اﻠﻣﻨﻗﺮﺿﺔ( .ﻜﻣﺎ ﺗﻣﻛﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻤﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ
ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻜﻣﺎدة ٔﻻﺴﻟﻮﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﺴﻔﺮ ﻫﺬا اﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا
ٔاﻻﺴﻟﻮب واﻠﺬي ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔاﻻﺛﺮ ﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺑﻗﻴﺔ اﻠﺷﺊٔ ،
واﻻﺛﺮ ٔاﻳﻀﺎ اﻠﺨﺒﺮ) ،(٩وﻜﺬﻠﻚ ورد ٔاﻻﺛﺮ
ﺑﻣﻌﻨﻰ اﻠﻌﻴﻦ ٔاي "اﻠﻌﻼﻤﺔ" ،ﻓﻗﻴﻞ "ﻻ ٔاﺛﺮ ﺑﻌﺪ اﻠﻌﻴﻦ")  ،(١٠وﻘﻴﻞ
ٔ
ٔ
اﻳﻀﺎ " :اﻘﺮار اﻠﻌﻴﻦ ﺑﺒﻗﺎء اﻻﺛﺮ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎب اﻠﻌﻴﻦ")ٔ ،(١١اي ٔان ٔاﻻﺛﺮ
ٔ
دال ﻋﻟﻰ وﺠﻮد اﻠﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ زوال اﻠﻌﻴﻦ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻓﺎﺛﺮﻫﺎ ٔاي ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎق
) ( ١٢
ﻠﻟﺪﻻﻠﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ ،وﻘﺪ ورد ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻠﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻧﺳﺐ إﻠﻰ اﻠﻣﻟﻚ
اﻠﺤﻣﻴﺮي ٔاﺴﻌﺪ ﺗﺒﻊ): (١٣
ٓ
ﺗﻟﻚ ٓاﺛﺎرﻧﺎ ﺗﺪل ﻋﻟﻴﻨـ ــﺎ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﺑﻌﺪﻧﺎ إﻠﻰ اﻻﺛﺎر
ٔ
ﻜﻣﺎ ورد ﻫﺬا اﻠﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ) :(١٤
وﻜﺬا اﻠﺰﻤﺎن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻠﻨﺎس وﺗﺒﻗــﻰ اﻠﺮﺴﻮم ٓ
واﻻﺛﺎر
وﻘﺪ ٔاﻜﺪ اﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﻣﻌﺎﻧﻲ واﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺴﻮرة
"ﻏﺎﻓﺮ" ورد ذﻜﺮ ٓاﻻﺛﺎر ﺑﻣﻌﻨﻰ اﻠﺒﻗﺎﻳﺎ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ،ﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ ﺗﻌﺈﻠﻰ :
ٔ
ٓ
ٔ
"ﻜﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﺸﺪ ﻤﻨﻬﻢ ﻘﻮة واﺛﺎرا ﻓﻲ اﻻرض") ،(١٥وورد ٔاﻻﺛﺮ ﺑﻣﻌﻨﻰ
اﻠﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ ﺗﻌﺈﻠﻰ " :ﺴﻴﻣﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﺠﻮﻫﻬﻢ ﻤﻦ ٔاﺛﺮ اﻠﺳﺟﻮد")، (١٦
واﺴﺘﻨﺎدا إﻠﻰ ﻤﺎﺴﺒﻖ ،ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻧﺳﺘﺨﻟﺺ ﻤﻔﻬﻮﻤﻴﻦ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ٔ :اوﻠﻬﻣﺎ،
ان ٓ
اﻠﻼﺛﺎر ﻤﻔﻬﻮم ﻤﺘﻌﻟﻖ ﺑﺒﻗﺎﻳﺎ ٔاﻻﺸﻴﺎء )اﻻﻧﺟﺎزات اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ( ،
وﺛﺎﻧﻴﻬﻣﺎ ،ﻤﻔﻬﻮم ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻠﺪﻻﻠﺔ ٔاو اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺟﺎزات .وﻤﻦ
ٔ
ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻠﻣﻔﻬﻮﻤﻴﻦ ﻧﺷﺎت اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻣﺖ
وﺗﻄﻮرت ،ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٔاﻻﻤﺮ ،ﺛﻢ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ .واﻠﻮاﻘﻊ ٔان
ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﺗﺳﻊ وﺗﺷﻌﺐ ﺑﻣﻗﺪار اﺗﺳﺎع وﺗﺷﻌﺐ اﻠﻣﻔﻬﻮﻤﻴﻦ
اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ ،ﻓﺒﻗﺎﻳﺎ ٔاﻻﺸﻴﺎء ) ٓاﻻﺛﺎر( ،ﻘﺳﻣﻬﺎ اﻠﺳﻴﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻠﻢ ٓاﻻﺛﺎر
اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ) ،ص  (١٠ -إﻠﻰ ﻘﺳﻣﻴﻦ) :(١٧ﻘﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻠﻣﺒﺎﻧﻲ
واﻠﻌﻣﺮان وﻘﺳﻢ ﻤﺘﻨﻗﻞ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ واﻠﺼﻮر ٔ
واﻻدوات ،وﻫﺬﻩ
اﻠﺪراﺴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﺳﻢ ٔاﻻول ﻓﻗﻂ وذﻠﻚ ﻠﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮة
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .واﻠﻗﺳﻢ اﻠﺨﺎص ﺑﺎﻠﻌﻣﺮان ٔاﻳﻀﺎ ﻤﻗﺳﻮم
إﻠﻰ ﻘﺳﻣﻴﻦ :ﻘﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻠﻌﻣﺮان اﻠﺜﺎﺑﺖ وﻘﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻠﻌﻣﺮان
اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ .وﻠﻗﺪ ٔاﻓﺮز ﻠﻨﺎ اﻠﻗﺳﻢ ٔاﻻول ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔٔ ،واﻓﺮز
اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺜﺎﻧﻲ ٔاﺴﻟﻮﺑﻬﺎ ،وﻠﻟﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﺒﺪاﻳﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ وﻧﺷﺎﺗﻪ ،وﻘﺪ ذﻜﺮﻧ ﺎ ﺴﺎﺑﻗﺎ ٔان ﻧﺷﺎة اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ
ٔ
ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻨﺷﺎة اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲٔ ،وان اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻤﻊ اﻠﺒﻴﺌﺔ
ٔ
اﻠﺘﻲ ﻧﺷﺎ ﺑﻬﺎ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎ وﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻤﻨﺎﺧﻴﺎ ،ﻓﻛﺎن وﻤﺎ ﻳﺰال ﺴﺟﻼ ﺣﺎﻓﻼ
ﺑﺎﻠﻣﻨﺟﺰات اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ٔ
واﻻﺣﺪاث اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺴﻮاء
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ﻤﻨﻬﺎ ﻠﻨﺷﺎﺗﻪ او اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻧﺷﺎﺗﻪ)ٔ ، (١٨اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﺣﺪى
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺨﻟﻴﻔﺔ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ اﻠﺨﻄﺎب ﺑﺎن ﻳﺼﻒ اﻠﺷﻌﺮ ﺑﺎﻧﻪ "ﻋﻟﻢ ﻘﻮم ﻠﻢ ﻳﻛﻦ
ٔ
ﻠﻬﻢ اﻋﻟﻢ ﻤﻨﻪ ") .(١٩وﻠﻗﺪ ﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻜﻮرة ﻫﺬا اﻠﺳﺟﻞ اﻠﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﺸﻌﺮ
ﻤﻨﺳﻮب إﻠﻰ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺤﻣﻴﺮي ٔاﺴﻌﺪ ﺗﺒﻊ) : (٢٠
ٓ
اذا ﻤﺎ ﻃﻟﺒﻨﺎ ﺸـ ـﺎﻫﺪا ودﻠﻴﻼ
ﻤﺎﺛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ٔاﻻرض ﻤﺼﺪاق ﻘﻮﻠﻨﺎ
وﻋﻟﻣﻲ ﺑﻣﻟﻛﻲ ﺴﻮف ﻳﺒﻟﻰ ﺠﺪي وﻳﺮﺠﻊ ﻤﻟﻛﺎ ﻜﺎﺴﻒ اﻠﻟﻮن ﻤﺎﺣﻼ
وﻤﻟﻚ ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻨﺎس ﻳﺒﻟﻰ وﻤﻟﻛﻨـﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺎس ﺑﺎق ذﻜﺮﻩ ﻠﻴﺲ زاﺋﻼ
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ): (٢١
ورﻳﺪان ﻘﺼﺮي ﻓﻲ ﻇﻔــﺎر وﻤﻨﺰﻠﻲ ﺑﻪ اس ﺠﺪي دورﻧﺎ واﻠﻣﻨﺎﻫـﻼ

ﻋﻟﻰ اﻠﺟﻨﺔ اﻠﺨﻀﺮاء ﻤﻦ ٔارض ﻳﺤﺼﺐ ﺛﻣﺎﻧﻮن ﺴﺪا ﺗﻗﺬف اﻠﻣﺎء ﺴﺎﺋـﻼ
ٔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻠﻨﺎ ٔان ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﺗﺒﻊ ﻠﻢ ﺗﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﺎﻜﻴﺪ اﻠﻣﻔﻬﻮﻤﻴﻦ
اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ )اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ٔ
واﻻﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ( ﺑﻞ اﺗﺳﻌﺖ ﻠﺘﺮﺴﻢ اﻠﻌﻼﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻠﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻓﺮﺑﻄﺖ ﻤﺤﺎوﻠﺔ
ﺗﺒﻊ بﻳﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﺻﺤﺎﺑﻪ ،وﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻣﻛﺎن ،وﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﺰﻤﺎن،
ﻜﻣﺎ وﺿﺤﺖ ﻠﻨﺎ ﻃﺮﻳﻗﺔ ) ٔاﺴﻟﻮب( ٔاﻻﺧﺒﺎر ﻋﻦ ٔاﻻﺛﺮ .وﻫﺬﻩ اﻠﻌﻼﻘﺎت ﻓﻲ
واﻘﻊ ٔاﻻﻤﺮ ،ﻫﻲ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺘﻲ ﺸﻛﻟﺖ رﻜﺎﺋﺰ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ اﻠﺘﺎﻠﻲ :

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٢٨

اﻟﻤﻠﻒ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ

اﻠﻌﻣﺮان وﻠﺬﻠﻚ ﻜﺎن اﻠﺘﺮﻜﻴﺰ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي )اﻠﻣﺤﺒﻮﺑﺔ وﻋﺷﻴﺮﺗﻬﺎ(
وﻋﻟﻰ اﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ وﻘﺖ واﺣﺪ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻣﺎ ﺑﺬﻜﺮﻳﺎت ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻠﻟﻣﻮﺛﻖ،
وﻤﻦ ﺛﻢ اﻠﺘﺮﻜﻴﺰ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻠﻣﻛﺎن اﻠﺬي ﻜﺎن ﻳﻗﻴﻢ ﻓﻴﻪ ورﺑﻣﺎ ﻠﻬﺬﻩ
ٔاﻻﺴﺒﺎب ﻜﺎن ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ٓﻻﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ ٔاﻜـﺜﺮ دﻘﺔ
وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻤﻨﻪ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ٓﻻﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺜﺎﺑﺖٔ ،اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ ٔان
ٔ
اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻧﺖ ٔاﻜـﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮا ﻓﻲ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ٓاﺛﺎر
اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺜﺎﺑﺖ ﻓﺎﻠﻌﻮاﺻﻒ اﻠﺮﻤﻟﻴﺔ واﻠﺮﻳﺎح اﻠﺷﺪﻳﺪة ٔ
واﻻﻤﻄﺎر ﻘﺎدرة
ٔ
ﻋﻟﻰ ﻃﻣﺲ وﺗﻐﻄﻴﺔ وﻤﺤﻮ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ ،وﻠﻛﻨﻬﺎ ﻘﻟﻴﻟﺔ اﻠﺘﺎﺛﻴﺮ
ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺜﺎﺑﺖ اﻠﺬي ﻻ ٔﻳﺘﺎﺛﺮ اﻻ ٔ
ﺑﺎﻻﻋﺎﺻﻴﺮ اﻠﻌﺎﺗﻴﺔ واﻠﺳﻴﻮل
اﻠﺟﺎرﻓﺔ واﻻﻫﺘﺰازات واﻠﺰﻻزل ٔاﻻرﺿﻴﺔ اﻠﻗﻟﻴﻟﺔ اﻠﺤﺪوثٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي
ﺗﻄﻟﺐ ﺠﻬﺪا ٔاﻜﺒﺮ وﺗﻗﺎﻧﺔ ٔاﻋﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻨﻄﺎق واﻻﺴﺘﻗﺮاء واﻻﺴﺘﺪﻻ ل
ﻋﻟﻰ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ .اذا ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ٔاﺴﻟﻮب ﺗﻮﺛﻴﻗﻲ ذو اﺴﺘﻗﺮاء
واﺴﺘﻗﺼﺎء ﺗﺤﻟﻴﻟﻲ ﻳﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻤﻊ ٔاﻻﺛﺮ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ وﻧﻔﺳﻴﺎ
واﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎ وﻋﻟﻣﻴﺎ ،وﻠﻗﺪ اﻋﺘﻣﺪ ﻫﺬا ٔاﻻﺴﻟﻮب ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻼﺣﻈﺔ اﻠﺪﻘﻴﻗﺔ،
وﺗﺒﻴﻦ ﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﻮﺻﻒ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻜﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ اﻤﺮئ
اﻠﻗﻴﺲ ،وﻠﻛﻲ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻫﺬا ٔاﻻﺴﻟﻮب ﺑﺪﻘﺔ ﻋﻟﻴﻨﺎ ٔان ﻧﻌﺮض ﻠﻌﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺑﺎﻠﺷﺮح واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ .
 - ١ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺛﺮ

اﻜـﺘﺳﺐ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ٔاﻫﻣﻴﺘﻪ ﻤﻦ واﻘﻊ اﻻﻧﺘﻣﺎء اﻠﻗﻮﻤﻲ ﻜﻣﺎ ﻫﻮ
اﻠﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻴﻣﻨﻴﻴﻦ وﻤﻦ واﻘﻊ اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻮﺛﻖ وﻘﻮﻤﻪ وﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ وﻤﺎ ﺗﺨﻟﻟﻬﺎ ﻤﻦ ﺗﺟﺮﺑﺔ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ ﺸﻣﻟﺖ اﻠﻮد واﻠﻗﺮب واﻠﺼﺪ واﻠﻬﺟﺮان ٔاﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻓﺮض
ﺗﺳﺟﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻟﺤﻈﺎت اﻠﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻤﻦ واﻘﻊ اﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﺎﺗﺳﻌﺖ
ﺑﺬﻠﻚ داﺋﺮة اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ﻠﺘﺷﻣﻞ ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ اﻠﺘﻲ ﺸﻬﺪت ٔاﺣﺪاث ﻫﺬﻩ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 - ١ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤــﺎب ٔاﻻﺛﺮ
 - ٢ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮ واﺴﺘﻌﻣﺎﻻﺗﻪ
 - ٣اﻠﻣـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن
 - ٤ﻤـ ـ ــﻮاد اﻠﺒﻨ ــﺎء
 - ٥اﻠﻣــﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴ ــﺔ
 - ٦اﻻﺴﺘﻗﺼــﺎء ٔاﻻﺛ ــﺮي
واﻠﻮاﻘﻊ ٔان ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ٔاﺧﺮى ،ﻜـﺘﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء واﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت
)اﻠﻟﻐﺔ ( واﺣﺪى اﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ اﻠﺪﻳﻦ .وﻠﻛﻦ وﻠﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ٔراﻳﻨﺎ ٔان ﻧﻌﺮض ٔ
ﻠﻼول ﺿﻣﻦ ﺗﻗﺎﻧﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
ٔاﻻﺛﺮئ ،وان ﻧﻌﺮض ﻠﻟﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت واﻠﻟﻐﺔ واﻠﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻠﻛﻼم ﻋﻦ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮي ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺟﺰء.
ٔ
وﻠﻗﺪ ﺗﺎﻜﺪت اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ اﻠﺬﻳﻦ
ﻜﺎن ﻠﻬﻢ دور ﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻤﻨﺟﺰاﺗﻪ
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ،ﺴﻮاء ﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻨﺟﺰات ﻤﻌﺎﺻﺮة ﻠﻬﻢ ٔاو ﺴﺎﺑﻗﺔ ﻠﺒﺪاﻳﺔ
ٔ
اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻧﺷﺎﺗﻪ ﻜﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ) :(٢٧
ﻘﻔﺎ ﻧﺒﻚ ﻤـﻦ ذﻜﺮى ﺣﺒﻴﺐ وﻤﻨﺰل ﺑﺳﻗﻂ اﻠﻟﻮى ،ﺑﻴﻦ اﻠﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻤﻞ
ٔ
ٓ
ﺗﺮى ﺑﻌﺮ اﻻرام ﻓﻲ ﻋﺮﺻﺎﺗﻬــﺎ وﻘﻴﻌﺎﻧﻬﺎ ،ﻜﺎﻧـﻪ ﺣــﺐ ﻓﻟﻔــﻞ
ٓ
ﻓﺘﻮﺿﺢ ﻓﺎﻠﻣﻗﺮاة ﻠﻢ ﻳﻌﻒ رﺴﻣـﻬﺎ ﻠﻣﺎ ﻧﺳﺟﺘﻬﺎ ﻤﻦ ﺠﻨــﻮب وﺸﻣﺎل
وان ﺸﻔﺎﺋﻲ ﻋﺒـ ــﺮة ﻤﻬﺮاﻘـﺔ ﻓﻬﻞ ﻋﻨﺪ رﺴﻢ دارس ﻤﻦ ﻤﻌـﻮل
وﺗﻴﻣﺎء ﻠﻢ ﻳﺘﺮك ﺑﻬﺎ ﺠــﺪع ﻧﺨﻟﺔ وﻻ ٓاﻃﻣﺎ اﻻ ﻤﺷﻴﺪا ﺑﺤﻨ ــﺪل
ٔ
ﻓﺎﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ ﻫﻢ اﻠﺤﺒﻴﺒﺔ وﻋﺷﻴﺮﺗﻬﺎ ،واﻠﻌﻣﺮان
ﻫﻮ ﻤﻨﺰل ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ودﻳﺎر ﻋﺷﻴﺮﺗﻬﺎ ،واﻠﻣﻛﺎن ﻫﻮ ٔاﻻرض اﻠﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻴﻦ
اﻠﺪﺧﻮل) (٢٨وﺣﻮﻤﻞ ،وﺗﻮﺿﺢ) (٢٩واﻠﻣﻗﺮاة ،وﻤﻮاد وﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء ﻳﻣﻛﻦ
اﻻﺴﺘﺪﻻل ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ٔ
ﻜﺎﻻرض اﻠﺼﻟﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻤﻨﻗﻄﻊ
اﻠﻟﻮى ،اﻠﺘﻲ ﺗﺼﻟﺢ ﻠﺘﺜﺒﻴﺖ ٔاﻻوﺗﺎد اﻠﺨﺎﺻﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﺧﺒﻴﺔ واﻠﺨﻴﺎم،
واﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ رﻳﺎح اﻠﺟﻨﻮب واﻠﺷﻣﺎل ،ﻜﻣﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻤﻮاد وﺗﻗﺎﻧﺔ
)( ٣١
اﻠﺒﻨﺎء واﻠﻣﺆﺛﺮات ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء) (٣٠اﻠﺘﻲ ٔاودى ﺑﻌﻣﺮاﻧﻬﺎ ﺴﻴﻞ
ﺠﺎرف ﻓﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻤﻨﻬﺎ اﻻ اﻠﺤﺼﻮن اﻠﻣﺷﻴﺪة ﺑﺎﻠﺤﺟﺎرة اﻠﺼﻟﺒﺔ .وﻳﺟﺪر ﺑﻨﺎ
ٔ
ٔان ﻧﻨﻮﻩ ﺑﺎن ﻋﺮض اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ ﻠﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء ﻫﻮ ﺧﺮوج ﻋﻦ
ٔ
اﻠﻣﺎﻠﻮف ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،وﻘﺪ درج ﻋﻟﻴﻪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺨﺮﺠﻮا ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻻﻘﻟﻴﻣﻲ ٔاواﻠﺨﺎص ،ﻜﻣﺎ ﻫﻮ
اﻠﺤﺎل ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﻴﻣﻦ ،ﻠﻴﺘﻨﺎوﻠﻮا ﻜﻞ اﻠﻣﻨﺟﺰات اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻠﺘﻮﺛﻴﻖٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ٔاﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻘﻴﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻠﻌﻣﺮان ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ  .وﻤﻣﺎ ﻳﺟﺪر اﻻﺸﺎرة اﻠﻴﻪ ٔان ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻤﺮئ
اﻠﻗﻴﺲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻗﻴﺔ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ اﺑﺘﻛﺎرا ﺑﻞ ﺗﻗﻟﻴﺪا ﻠﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻮﺛﻴﻗﻴﺔ ﺴﺎﺑﻗﺔ
ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ اﻤﺮؤ اﻠﻗﻴﺲ ﻧﻔﺳﻪ) :(٣٢
ﻋﻮﺠﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻄﻟﻞ اﻠﻣﺤﻴﻞ ﻠﻌﻟﻨﺎ ﻧﺒﻛﻲ اﻠﺪﻳﺎر ﻜﻣﺎ ﺑﻛﻰ اﺑﻦ ﺧﺬام
ٔ
وﻠﻢ ﺗﺬﻜﺮ ﻜـﺘﺐ اﻻدب) (٣٣ﻤﻦ ٔاﻤﺮ اﺑﻦ ﺧﺬام ﺸﻴﯫ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ
ٔ
ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﻗﻮل ﺑﺎﻧﻪ راﺋﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ﻧﻬﺞ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ وﻏﻴﺮﻩ ﻤﻦ
اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﻤﻨﻬﺟﻪ .
وﻳﺒﺪو ٔان اﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻫﺘﻣﺎم ﻜﻼ اﻠﻔﺮﻳﻗﻴﻦ اﻠﻴﻣﻨﻲ واﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻲ
اﻧﻌﻛﺲ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﺒﺎﻳﻨﺖ
اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻠﻣﻌﺎﻳﺷﺔ اﻠﻣﻮﺛﻖ )اﻠﺷﺎﻋﺮ( ﻤﻊ ٔاﻻﺛﺮ.
ﻓﺎﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي )اﻻﻧﺳﺎن( واﻠﻌﻣﺮان ﻋﻨﺼﺮان ﻤﺘﻼزﻤﺎن ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن،
ﻓﻼ وﺠﻮد ﻠﻟﻌﻣﺮان ﺑﺪون اﻻﻧﺳﺎن وﻻ ﻏﻨﻰ ﻠﻼﻧﺳﺎن ﻋﻦ اﻠﻌﻣﺮان ،وﻠﻬﺬا

ﻧﺟﺪ ٔان ٓاﻻﺛﺎر ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺮة وﺣﺘﻣﻴﺔ ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي ﻋﻦ
اﻠﻌﻣﺮان .وﺣﻴﺚ ٔان اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻤﻟﺖ ﻤﻊ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﺳﻛﺎن:
ٔاﻻول ﻤﺳﺘﻗﺮ ﻜﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻴﻣﻦ وﻤﺪن اﻠﺤﺟﺎز )ﻤﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻠﺢ ،اﻠﻌﻼ،
ﺗﻴﻣﺎء ،ﻤﻛﺔ ،اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ،واﻠﻄﺎﺋـﻒ( ،واﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق
وﺴﻮرﻳﺎ وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،واﻠﺜﺎﻧﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻤﺳﺘﻗﺮ وداﺋﻢ اﻠﺘﻨﻗﻞ واﻠﺘﺮﺣﺎل ﻤﻦ
ﻤﻛﺎن إﻠﻰ ٓاﺧﺮ داﺧﻞ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮادي اﻠﺤﺟﺎز وﻧﺟﺪ واﻠﺷﺎم
واﻠﻌﺮاق ودﻳﺎر ﺑﻛﺮ .ﻫﺬا اﻠﺘﻨﻮع اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ٔاوﺠﺪ ﺑﺪورﻩ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ
اﻠﻌﻣﺮان  :ﺛﺎﺑﺖ وﻤﺘﻨﻗﻞ ،ﻜﻣﺎ ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ ،وﺑﺎﻠﺘﺎﻠﻲ ٔاﺴﻔﺮ ﻋﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ
ٓاﻻﺛﺎر ،ﻓﻛﺎﻧﺖ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺜﺎﺑﺖ ٔاﻃﻮل ﺑﻗﺎءا ٔواﻜـﺜﺮ دﻻﻠﺔ ﻋﻟﻰ
اﻠﻌﻣﺮان ﻧﻔﺳﻪٔ ،واﻤﺎ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﻣﺘﻨﻗﻞ ﻓﻛﺎﻧﺖ ﺴﺮﻳﻌﺔ اﻠﺰوال
ٔ
وﺿﻌﻴﻔﺔ اﻠﺪﻻﻠﺔ ،وﻘﺪ اﻧﻌﻛﺳﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻠﺤﺎﻠﺘﺎن ﻋﻟﯩﺎﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ
ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻠﺤﺎﻠﺔ ٔاﻻوﻠﻰ ٔاﺧﺬ ٔاﻻﺴﻟﻮب ﺻﻮرة اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻠﻣﻄﻟﻖ
اﻠﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻠﻣﺷﺎﻫﺪة واﻠﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻠﻮﺻﻒ واﻠﺘﻌﻟﻴﻖ اﻠﺷﺎﻤﻞ ،وذﻠﻚ
ﻻﺴﺘﻣﺮار وﺠﻮد ٔاﻻﺛﺮ ،وﻠﻬﺬا رﺑﻣﺎ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﻗﻮل ٔا ن اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﺎﻠﻣﻛﺎن
ﻜﺎن اﻠﻣﺤﻮر اﻠﺮﺋﻴﺳﻲ ﻓﻲ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﻴﻣﻦ ﻜﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ
ٔ
ﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﺗﺒﻊ وﻋﻟﻗﻣﺔ ورﺑﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ اﻜـﺜﺮ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﻋﺒﻴﺪ): (٣٤
ﺣﻟﻟﻨﺎ ﺑﺪار ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ٔاﻧﻴﺳﻬـﺎ ﻓﺒﺎدوا وﺧﻟﻮا ذات ﺸﻴﺪ ﺣﺼﻮﻧﻬﺎ
ﻓﺼﺎروا ﻘﻄﻴﻨﺎ ﻠﻟﻔﻼة ﺑﻐﺮﺑﺔ رﻤﻴﻣﺎ وﺻﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﺎر ﻘﻄﻴﻨﻬﺎ
وﻳﺳﻛﻦ ﻋﻮض ﺴﻬﻟﻬﺎ وﺣﺰوﻧﻬﺎ
ﻓﺳﻮف ﻳﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻤﻦ ﻳﺤﻟﻬﺎ
ٔ
ٔ
ٔاﻤﺎ ﻓﻲ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻛﺎن اﺴﻟﻮب اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻜـﺜﺮ اﻧﻔﻌﺎﻻ
ٔواﻋﻣﻖ ﺗﺤﻟﻴﻼ وذﻠﻚ ﻠﻛﻮن اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻗﻴﻗﺔ ﻤﻌﺎﺸﻪ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻠﻣﻮﺛﻖ )اﻠﺷﺎﻋﺮ( ﻋﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻤﻦ ﺠﺮاء ﻤﻌﺎﻳﺷﺘﻪ ﻠﻟﻌﻣﺮان ﺛﻢ ٓﻻﺛﺎر

 ن ا ر
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١٢٩

اﻟﻤﻠﻒ

 - ٢ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ

ارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﺗﺎرة وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻠﻣﻛﺎن ﺗﺎرة ٔاﺧﺮى ٔاو ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻣﻛﺎن ﻤﻌﺎ .وﻠﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ
ﻋﻟﻰ ﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ واﻘﻊ اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ وﺑﻴﻦ ٔاﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ
اﻠﻣﺤﺎوﻻت اﻠﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺑﻗﺎ ،ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻋﻟﻰ
ﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻣﻛﺎن .ﻓﻣﺤﺎوﻠﺔ ﺗﺒﻊ

ﻤﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻠﻬﺎ وﺠﻮد ﻜﺒﻌﺾ اﻠﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻠﻌﺮاق ،وﻜﺪار اﻠﻨﺪوة ﻓﻲ
ٔ
ﻤﻛﺔ ،ﻓﻗﺪ ورد ذﻜﺮ اﻠﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻻﻋﺷﻰ): (٥٠
وﻫﻞ ﺧﺎﻠ ــﺪ ﻤﻦ ﺴﻟﻢ
ٔاﻠﻢ ﺗﺮ ﻠﻟﺤﻀﺮ اذ ٔاﻫﻟﻪ ﺑﻨﻌﻣﻰ
ﺣﻮﻠﻴﻦ ﺗﻀﺮب ﻓﻴﻪ اﻠﻗﺪم
ٔاﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺴﺎﺑﻮر اﻠﺟﻨ ــﻮد
وﺗﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﻣﺤﺼﻨﺔ )اﻠﺤﻀﺮ( ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﺗﻛﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ
دﺠﻟﺔ واﻠﻔﺮات ،وﻘﺪ ﺣﺼﻨﻬﺎ اﻠﻀﻴﺰن)ٔ (٥١اﺣﺪ ﻤﻟﻮك ﻘﻀﺎﻋﺔ ،وﻘﺪ
ﺣﺎول ﺴﺎﺑﻮر ﻤﻟﻚ اﻠﻔﺮس ﻫﺪﻤﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺪار ﻋﺎﻤﻴﻦ وﻳﺒﺪوا ٔاﻧﻪ ﻠﻢ
ﻳﺘﻣﻛﻦ :وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ٔان ﻧﻨﻮﻩ ﺑﻮﻋﻲ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻗﻴﺔ وﺑﺎﻠﺬات ﺗﻮﺛﻴﻖ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻠﻌﻼﻘﺔ ﻜﻣﻨﺎزل ودﻳﺎر اﻠﻣﺤﺒﻮﺑﺔ وﻘﻮﻤﻬﺎ ﻤﻣﺎ ﻳﺳﺮ ﻠﻨﺎ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎن
ٔاﻻﺛﺮ وزﻤﺎﻧﻪ .ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻠﺷﻴﻮع ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ٔاﻻﺛﺮ
ٔاﻻ ﻜﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،وﻜﺬﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺗﻗﺎﻧﺔ
ٔاﺴﻟﻮﺑﻬﺎ وﻘﺪ ورد ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺘﻌﺮﻓﻨﺎ
ﻋﻟﻰ ٔاﺻﺤﺎب ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ٔاﺻﺤﺎب ٓاﺛﺎر ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺪﺧﻮل
وﺣﻮﻤﻞ ،واﻠﻮاﻘﻊ ٔان ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻜﺎن ﺻﻔﺔ ﻻزﻤﺔ
وﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻠﺒﻴﺔ اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻜﺎن ٔاﻻﺛﺮ
ٔ
دﻳﺎر اﻠﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ،وذﻠﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﺴﺒﺎب ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ وﻧﻔﺳﻴﺔ ﻜﻣﺎ ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ
وﻧﻈﺮا ﻠﺷﻣﻮﻠﻴﺔ اﻠﻨﻈﺮة واﻻﻫﺘﻣﺎم ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻧﺟﺪﻫﻢ ﻘﺪ
ﺗﺟﺎوزوا اﻠﺤﺪود اﻠﻗﺒﻟﻴﺔ وﺗﻌﺎﻤﻟﻮا ﻤﻊ ٓاﺛﺎر ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺤﺪدوا ٔاﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ٔاﻻﻤﺮ
اﻠﺬي ٔاﺛﺮى ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻨﺎ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ واﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ،وﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻣﺎم ﻧﺟﺪﻩ ﻓﻲ
ﺸﻌﺮ زﻫﻴﺮ): (٣٥
ﺑﺤـﻮﻤﺎﻧﺔ اﻠــﺪراج ﻓﺎﻠﻣﺘﺜﻟﻢ
ٔاﻤﻦ ٔام ٔاوﻓﻰ دﻤﻨــﺔ ﻠﻢ ﺗﻛﻟــﻢ
ٔ
ﻓﺎﻘﺳﻣﺖ ﺑﺎﻠﺒﻴﺖ اﻠﺬي ﻃﺎف ﺣﻮﻠـﻪ رﺠﺎل ﺑﻨﻮﻩ ﻤﻦ ﻘﺮﻳﺶ وﺠﺮﻫﻢ
وﻤﻊ ٔان اﻠﺒﻴﺖ )اﻠﻛﻌﺒﺔ( ﻠﻴﺲ ٔاﺛﺮا اذ ﻤﺎ زال ﻋﻣﻼ ﻤﻌﻣﺎرﻳﺎ ﻳﺆدي
وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺖ ﺴﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺈﻠﻰ ،اﻻ ٔان ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺗﻪ
ﻳﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺗﻄﻮر ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻠﻌﻣﻞ اﻠﻣﻌﻣﺎري .وﻧﺟﺪ ﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ) :(٣٦
ﻠﺨﻮﻠﺔ ٔاﻃﻼل ﺑﺒﺮﻘﺔ ﺗﻬﻣ ـﺪ ﺗﻟﻮح ﻜﺒﺎﻘﻲ اﻠﻮﺸﻢ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻠﻴﺪ
ﻜـﻗﻨﻄﺮة اﻠﺮوﻤﻲ ٔاﻘﺳﻢ رﺑﻬـﺎ ﻠﺘﻛـﺘﻨﻔﻦ ﺣﺘ ــﻰ ﺗﺷﺎد ﺑﻗﺮﻤﺪ
ٔ
ﻓﺎﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻓﺔ ﻫﻢ :ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ﺧﻮﻠﺔ وﻘﻮﻤﻬﺎ وﻜﺬﻠﻚ اﻠﺮﺠﻞ
اﻠﺮوﻤﻲ اﻠﺬي ﻳﺮﻓﺾ ٔان ﺗﺒﻨﻰ ﻘﻨﻄﺮﺗﻪ اﻻ ﺑﺎﻠﻗﺮﻤﻴﺪ ،وﺗﻌﺎﻘﺒﺖ اﻠﻣﺤﺎوﻻت
ٔ
ٔ
ﻓﻨﺟﺪ ان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﺣﺪد ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ﻜﺼﺎﺣﺒﺔ ﻠﻼﺛﺮ) :(٣٧
ٔاﻘﻮت وﻃﺎل ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﻠﻒ ٔاﻻﺑﺪ
ﻳﺎ دار ﻤﻴﺔ ﺑﺎﻠﻌﻟﻴﺎء ﻓﺎﻠﺳﻨــﺪ
ٔ
ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت ٔاﻻﻋﺷﻰ ﺴﺟﻼ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﺻﺤﺎب ٓاﻻﺛﺎر ﻓﻲ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ﻤﻦ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ): (٣٨
ٔ
ﻓﺎﺿﺤﺖ ﻜﺒﻨﻴﺎن اﻠﺘﻬﺎﻤﻲ ﺸﺎدﻩ ﺑﻄﻴﻦ وﺠﻴﺎر وﻜﻟﺲ وﻘﺮﻤـﺪ
وﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ):(٣٩
ٔاودى ﺑﻬﺎ اﻠﻟﻴﻞ واﻠﻨﻬـ ــﺎر
ٔاﻠﻢ ﺗــﺮوا ٓارﻤﺎ وﻋـﺎدا
ٔ
ٔ
ﻘﻔﯩﻌﻟﯩﺎﺛﺮﻫﻢ ﻘ ـ ــﺪار
ﺑﺎدوا ﻓﻟﻣﺎ ٔان ﺗـ ــﺎدوا
ﻠﻟﺪﻫﺮﻤﺎﻳﺟﻣﻊ اﻠﺨﻴ ـ ــﺎر
ٔواﻫﻞ ﻏﻣﺪان ﺠﻣﻌ ــﻮا
ٔ
ﻓﺎﻓﺳﺪت ﻋﻴﺷﻬـﻢ ،ﻓﺒــﺎروا
ٔواﻫﻞ ﺠﻮ اﺗﺖ ﻋﻟﻴﻬ ــﻢ
وﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ):(٤٠
ﻓﺎﺴﺘﻨﺰﻠﻮا ٔاﻫﻞ ﺠﻮ ﻤﻦ ﻤﻨﺎزﻠﻬﻢ وﻫﺪﻤﻮا ﺸﺎﺧﺺ اﻠﺒﻨﻴﺎن ،ﻓﺎﺗﻀﻌﺎ
وﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﻘﻮﻠﻪ):(٤١
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻟﻣﺎ ٔاﺗﺖ ٔاﻃﺎم ﺠـ ــﻮ واﻫﻟﻪاﻧﻴﺨﺖ ،واﻠﻗﺖ رﺣﻟـﻬﺎ ﺑﻔﻨﺎﺋـﻛﺎ
وﻠﻗﺪ ﻜﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﺠﺎرﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ،واﻠﻮاﻘﻊ ٔان ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ٔاﻜﺒﺮ ﻤﻦ ٔان ﺗﺘﺳﻊ ﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ
ﺑﺎﻠﺤﺼﺮ واﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻠﺬل ﻧﻛـﺘﻔﻲ ٔ
ﺑﺎﻻﻤﺜﻟﺔ اﻠﺘﻲ ٔا وردﻧﺎﻫﺎ ﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻃﺎر
ٔ
اﻠﻌﺎم ﻠﻬﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ودورﻩ ﻓﻲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻻﺛﺮي وﻋﻼﻘﺘﻪ وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻫﻮﻳﺔ وﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ اﻠﺬي ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﺑﺎﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ.

ﻧﺳﺟﺖ ووﺿﺤﺖ اﻠﻌﻼﻘﺔ اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ وﻧﻮﻋﻪ ﻜﻣﺎ ﻓﻲ
ﻘﺼﺮ رﻳﺪان اﻠﺬي ﻧﺳﺒﻪ ﻠﻨﻔﺳﻪ وﻜﺬﻠﻚ ﻧﺳﺟﺖ ووﺿﺤﺖ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻣﻛﺎن ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ،ﻓﻗﺪ ﺣﺪد ﺗﺒﻊ اﻠﻣﻛﺎن )ﻤﻨﻄﻗﺔ
ﻇﻔﺎر( اﻠﺬي ﻳﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻘﺼﺮﻩ .ﻜﻣﺎ ﻧﺳﺟﺖ ووﺿﺤﺖ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻛﺎن
وﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ ﻜﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﺜﻣﺎﻧﻴﻦ ﺴﺪا اﻠﻣﻗﺎﻤﻴﻦ ﻋﻟﻰ ٔارض ﻳﺤﺼﺐ ،وﻘﺪ
ٔ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻤﻦ ﻤﺤﺎوﻻت ﺗﺒﻊ اﻳﻀﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻗﺒﻮر) : (٤٢
وﻏﻴﻣﺎن ﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻠﻛــﺮوم ﻠﻬﺎ ﺑﻬﺟﺔ وﻠﻬﺎ ﻤﻨﻈــﺮ
ﺑﻬﺎ ﻜﺎن ﻳﻗﺒﺮ ﻤﻦ ﻘﺪ ﻤﻀـﻰ ﻤﻦ ٓاﺑﺎﺋﻨﺎ وﺑﻬﺎ ﻧﻗﺒ ــﺮ
ﻓﺤﺷﻮ ﻤﻗﺎﺑﺮﻧﺎ اﻠﺟﻮﻫــﺮ
اذا ﻤﻗﺎﺑﺮﻧـﺎ ﺑﻌﺜ ـ ــﺮ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﻧﻬﺞ ﻋﻟﻗﻣﺔ ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻠﻮﺗﻴﺮة ﻓﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺻﺤﺎب اﻻﺛﺮ وﻧﻮع
ٔاﻻﺛﺮ ﻓﺤﺪد ﻠﻨﺎ اﻠﻣﻗﺎﺑﺮ اﻠﺘﻲ ﻧﺤﺘﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﺟﺒﺎل ﻜﻣﺎ ﺣﺪد ﻠﻨﺎ ﻋﻣﺮان
وﻘﺼﻮر ﺻﺮواح اﻠﺘﻲ ٔاﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻜﻞ ﻤﻦ ﺑﻟﻗﻴﺲ وﺗﺒﻊ .
وﻠﻗﺪ اﺴﺘﻣﺮ ﻫﺬا اﻠﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺑﻄﻮا ﺑﻴﻦ
ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ وﻧﻮﻋﻪ ،وﺑﻴﻦ اﻠﻣﻛﺎن وﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ .وﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﻠﺮﺑﻂ ﻓﻴﻣﺎ
ﺗﻗﺪم ذﻜﺮﻩ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ ﻻﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ وزﻫﻴﺮ وﻃﺮﻓﺔ واﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ٔ
واﻻﻋﺷﻰ.
ٓ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ ٔاﻧﻮاع اﻠﻣﻨﺷﺎت اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﺘﻲ
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟﺘﻴﻦ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺘﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴﺘﻴﻦ :اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ
واﻻﺴﻼﻤﻴﺔٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻳﺳﺮ ﻠﻨﺎ دراﺴﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ
ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي اﻠﺬي ﻧﺟﺪﻩ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ واﻠﻗ ٓﺮان
اﻠﻛﺮﻳﻢ وﻤﺆﻠﻔﺎت اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ ٓاﻻن ﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع
ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ( .ﻓﻔﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺾ ٔاﻧﻮاع اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ
ﻜﺎﻠﻗﺼﻮر واﻠﺒﻴﻮت ٓ
وﻻ اﻃﺎم )اﻠﺤﺼﻮن( واﻠﻣﻗﺎﺑﺮ واﻠﺳﺪود واﻠﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻜﺎﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﺷﺮﻳﻔﺔ اﻠﺘﻲ ورد ذﻜﺮﻫﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ذﻜﺮﻩ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ زﻫﻴﺮ
ٔ
ٔ
واﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻻﻋﺷﻰ): (٤٣
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻘﺼﻲ واﻠﻣﻀﺎض ﺑﻦ ﺠﺮﻫﻢ
ﻓﺎﻧﻲ وﺗﻮﺑﻲ راﻫﺐ اﻠﻟﺞ واﻠﺘﻲ
) (٤٤
وﻘﺪ ذﻜﺮ ٔاﻻﻋﺷﻰ ﻤﺒﺎﻧﻲ ٔاﺧﺮى ﻠﻟﻌﺒﺎدة ﻜﻛﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان :
ٔ
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺎﺧﻲ ﺑﺎﺑﻮاﺑﻬــﺎ
وﻜﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان ﺣﺘﻢ ﻋﻟﻴﻚ
ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻻﺑﺮاج ﻤﻦ ﺸﻌﺮ ٔ
)(٤٥
ﻋﺷﻰ
اﻻ
:
ﻳﺒﻨﻲ اﻠﻗﺘﻮد ﺑﻣﺜﻞ اﻠﺒﺮج ﻤﺘﺼﻼ ﻤﺆﻳﺪا ﻘﺪ ٔاﻧﺎﻓﻮا ﻓﻮﻘﻪ ﺑﺎﺑـﺎ
ٔ
واﻳﻀﺎ): (٤٦
وﻤﻐﺎﻓﺮ ﺴﺪس ﺗﺨﺎل ﻤﺤﺎﻠــﻪ ﺑﺮﺠﺎ ،ﺗﺷﻴﺪﻩ اﻠﻨﺒﻴﻂ اﻠﻗﺮﻤﺪا
ٔ
ٔ
وﻜﺬﻠﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ اﻻﻋﺷﻰ): (٤٧
وﻘﺪ ﻏﺪوت إﻠﻰ اﻠﺤﺎﻧﻮت ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ ﺸﺎوﻤﺷﻞ ﺸﻟﻮل ﻤﺷﻟﺷﻞ ﺸﻮل
ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻔﺮ ﻃﺮﻓﻪ):(٤٨
ﻓﺎن ﺗﺒﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻟﻗﺔ اﻠﻗﻮم ﺗﻟﻗﻨﻲ وان ﺗﻟﺘﻣﺳﻨﻲ ﻓﻲ اﻠﺤﻮاﻧﻴﺖ ﺗﺼﻄﺪ
ٔ
وﻜﺬﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺎرات اﻻدﻳﺮة ﻤﻦ ﺸﻌﺮ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ): (٤٩
ٔ
ﻤﻨﺎرة ﻤﻣﺳﻲ راﻫﺐ ﻤﺘﺒﺘﻞ
ﺗﻀﺊ ﻇﻼﻤﺎ ﺑﺎﻠﻌﺷﺎء ،ﻜﺎﻧﻬﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ وﻧﻮع ٔاﻻﺛﺮ ﻳﺳﺮ ﻠﻨﺎ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻤﺒﺎن وﻤﻨﺟﺰات
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١٣٠

اﻟﻤﻠﻒ

ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻠﺘﺨﺮﻳﺐ .وﻠﻬﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﻣﺤﺼﻨﺔ ﻘﺼﺔ ﻃﻮﻳﻟﺔ ارﺗﺒ ﻄﺖ
ٔ
ﺑﺎﻻﺴﻄﻮرة ،وردت ﻓﻲ اﻠﻣﺼﺎدر اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،وﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻛﻼم
ٔ
ﻋﻦ دور اﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .
ٔ
ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ اﻻﺴﻮد ﻳﻌﻔﺮ) (٥٢ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻘﺼﻮر وﻜﻌﺒﺎت
اﻠﻟﺨﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺮة:
ﻤﺎذا ٔاؤﻤﻞ ﺑﻌﺪ ٓال ﻤﺤـﺮق
ﺗﺮﻜﻮا ﻤﻨﺎرﻠﻬﻢ وﺑﻌﺪ ٔاﻳــﺎد؟
ٔاﻫﻞ اﻠﺨﻮرﻧﻖ واﻠﺳﺪﻳﺮ وﺑﺎرق
واﻠﻗﺼﺮ ،ذي اﻠﻛﻌﺒﺎت ﻤﻦ ﺴﻨﺪاد
وﻳﻗﻊ ﻘﺼﺮ اﻠﺨﻮرﻧﻖ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻠﺤﻴﺮة وﻜﺬﻠﻚ ﺑﺎرق واﻠﻛﻌﺒﺎت .وﻘﺪ
ارﺗﺒﻂ اﻠﺨﻮرﻧﻖ ﺑﻗﺼﺔ اﺴﻄﻮرﻳﺔ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﻻﺣﻗﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻛﻼم ﻋﻦ دور
ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ .
ٔاﻤﺎ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ اﻻدارﻳﺔ ،ﻜﺪار اﻠﻨﺪوة ﻓﻲ ﻤﻛﺔ ﻓﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﻦ
ﺧﻼل ﻜـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ)  (٥٣وﻫﻲ ٔاول دار ﺑﻨﻴﺖ ﺑﻣﻛﺔ،
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻘﺼﻲ ﺑﻦ ﻜﻼب ﺑﻦ ﻤﺮة ،ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻣﻟﻚ ﻤﻛﺔ وﻘﺪ ﺗﻮارﺛﻬﺎ ٔاﺣﻔﺎدﻩ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ان اﺸﺘﺮاﻫﺎ ﻤﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺴﻔﻴﺎن وﺠﻌﻟﻬﺎ دارا ﻠﻼﻤﺎرة). (٥٤
وﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ﺑﻣﺎ ﺴﺒﻖ ٔان ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ اﻠﺪور اﻠﺬي ﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ
ٓ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ٔاﻧﻮاع اﻠﻣﻨﺷﺎت اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﻛﺎن اﻠﺬي ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ.
 - ٢ﺍﳌﻜــــﺎﻥ

ذﻜﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻜـﺜﻴﺮة ﻤﻣﺎ ﻳﺟﻌﻟﻨﺎ ﻧﻛـﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻠﻗﺪر ،ﺧﺎﺻﺔ
ٔواﻧﻨﺎ ﻠﺳﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺣﺼﺮﻫﺎ ،واﻧﻣﺎ ﻧﻬﺪف إﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻛﺮة اﻠﻣﻛﺎن
وﻘﻴﻣﺘﻪ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔٔ ،واﻫﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺒﻗﻴﺔ
اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء ،واﻠﺘﻲ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ
ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ.
 - ٤ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء

ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻌﺮض اﻠﺳﺎﺑﻖ ﻋﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ
واﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﺣﺪاﻫﻣﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻤﺳﺘﻗﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔٔ ،
واﻻﺧﺮى ﻤﺘﻨﻗﻟﺔ .وﻘﺪ اﻧﻌﻛﺲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔاﺸﺮﻧﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﺴﺒﻖ إﻠﻰ ٔان اﻠﻣﻛﺎن ارﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ،
وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮ وﻧﻮﻋﻪ .وﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺜﻼﺛﺔ ﻤﺟﺘﻣﻌﺔ ﺗﺷﻛﻞ ﻓﻲ
ٔراﻳﻨﺎ ﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ دراﺴﺔ
ٔاو اﻋﺎدة دراﺴﺔ ٔاﺛﺮ ﻤﺎ .اذ ﺑﻮاﺴﻄﺘﻬﺎ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻗﻴﻖ ﺸﺨﺼﻴﺔ ٔاﻻﺛﺮ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺷﺎﺋﻪ واﻠﻐﺮض اﻠﺬي ٔاﻧﺷﺊ ﻤﻦ ٔاﺠﻟﻪٔ .واﻤﺎ دور اﻠﻣﻛﺎن ﻤﻨﻔﺮدا
ﻓﻴﺘﻌﻟﻖ ﺑﺘﺤﻗﻴﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻤﻮﻘﻊ ٔاﻻﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻠﺷﺮوع ﻓﻲ ٔاي دراﺴﺔ ٔاﺛﺮﻳﺔ،
وﻳﺒﺪو ٔاﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻐﺐ ﻋﻦ ﺑﺎل اﻠﻣﻮﺛﻗﻴﻦ )اﻠﺷﻌﺮاء( اﻠﻌﺮب ﻤﺎ ﻠﻬﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ
ﻤﻦ ٔاﻫﻣﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﻮا ﺑﻪ وﺣﺮﺻﻮا ﻋﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ،وﺗﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻠﺤﺮص
ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻤﻦ ﻤﺤﺎوﻻت ﺗﻮﺛﻴﻗﻴﺔ ﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺘﻴﻦ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ
واﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ  .وﻘﺪ ﺴﺒﻗﺖ اﻻﺸﺎرة إﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻣﻛﺎن،
ٔ
وإﻠﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﻋﻟﻰ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ .ﻓﺜﺒﻮت ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻲ
اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ زاد ﻤﻦ ﻘﻴﻣﺔ اﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮئ ،واﺿﻌﻒ ﻤﻦ
ﻘﻴﻣﺔ اﻠﻣﻛﺎن ﻜﻮﺴﻴﻟﺔ ﻠﻼﺴﺘﻨﻄﺎق واﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮ ،وﻠﻛﻦ ﻋﺪم
ﺛﺒﻮت ًا ٔﻻﺛﺮ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ زاد ﻤﻦ ﻘﻴﻣﺔ اﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺘﻲ
اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮﻳﻴﻦ .
وﻘﺪ ﺗﻌﺎﻤﻞ اﻠﻣﻮﺛﻗﻮن ٔاو ٔاﻻﺛﺎرﻳﻮن اﻠﻌﺮب ﻤﻊ اﻠﻣﻛﺎن اﺑﺘﺪاء ﻤﻦ
اﻠﺘﻗﺳﻴﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻠﻌﺎم ﻠﻟﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻣﻮﻘﻊ ٔاﻻﺛﺮ )اﻠﺒﻨﺎء(.
واﺠﻣﻊ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﻮن اﻠﻌﺮب  -ﻜﻣﺎ ﺴﻨﻌﺮض ٓﻻراﺋﻬﻢ ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺟﺰء -
ﻋﻟﻰ ٔان اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﻴﻦ ﻘﺳﻣﻮا اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ إﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ٔاﻘﺳﺎم:
اﻠﺤﺟﺎز ،ﺗﻬﺎﻤﺔ ،ﻧﺟﺪ ،اﻠﻴﻣﻦ .وﺿﻣﻦ ٔاﻻﻘﺳﺎم ٔاﻻرﺑﻌﺔ ٔاﻻوﻠﻰ ﻜﺎﻧﺖ
ﻤﻨﺎزل اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ) (٥٥واﻠﻗﺤﻄﺎﻧﻴﺔ اﻠﻨﺎزﺣﺔ إﻠﻰ اﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔٔ .واﻤﺎ اﻠﻴﻣﻦ ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻤﻗﺼﻮرة ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺮب اﻠﻌﺎرﺑﺔ
)اﻠﻗﺤﻄﺎﻧﻴﻴﻦ( ،وﻠﻗﺪ ورد ذﻜﺮ ﻤﻨﺎزل ودﻳﺎر ﻫﺬﻩ اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﻴﻦ ،وﻤﻦ ﺧﻼﻠﻬﺎ وﺛﻗﺖ ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ وﺣﺪدت ﻓﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺟﺪ ذﻜﺮ اﻠﺳﺮاة ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻔﻀﻞ اﻠﻟﻬﺒﻲ): (٥٦
ٔ
وﻳﺎﺗﻴﻦ ٔاﻻﻘﺎول ﺑﺎﻠﺳـ ـﺮاة
ﻳﺆﺑﻦ ﻤﻊ اﻠﺮﻜﺎﺋﺐ ﻜﻞ ﻤﺼﺮ
) (٥٧
ﻜﻣﺎ ورد ذﻜﺮ اﻠﺤﺟﺎز ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻠﺒﻴﺪ :
ٔ
ﻤﺮﻳﺔ ﺣﻟــﺖ ﺑﻗﻴﺪ وﺠــﺎورت ٔاﻫﻞ اﻠﺤﺟـ ﺎز ﻓﺎﻳﻦ ﻤﻨﻚ ﻤﺮاﻤﻬـﺎ
ﻜﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ): (٥٨

وﻠﻛﻦ دﻋﺎ ﻤﻦ ﻘﻴﺲ ﻋﻴﻼن ﻋﺼﺒﺔ ﻳﺳﻮﻘﻮن ﻓﻲ ٔاﻋﻟﻰ اﻠﺤﺟﺎز اﻠﺒﺮاﺑﺮا
ﻜﻣﺎ ورد ذﻜﺮ ﺗﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﺑﻦ ﺑﺮاﻘﺔ اﻠﺷﻣﺎﻠﻲ): (٥٩
ٔاروى ﺗﻬﺎﻤﺔ ﺛﻢ ٔاﺻﺒﺢ ﺠﺎﻠﺳــﺎ ﺑﺷﻌﻮف ﺑﻴﻦ اﻠﺷﺖ واﻠﻄﺒ ــﺎق
وورد ذﻜﺮ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻋﻣﺮو ﺑﻦ ﻜﻟﺜﻮم): (٦٠
ﻳﻛﻮن ﺗﻔﺎﻠﻬﺎ ﺸﺮﻘــﻲ ﻧﺟـﺪ وﺴﺎﺣﺘﻬــﺎ ﻘﻀﺎﻋﺔ ٔاﺠﻣﻌﻴﻨــﺎ
ٔ
ﻜﻣﺎ ورد ذﻜﺮ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﺑﻲ ذؤﻳﺐ): (٦١
ﻓﻲ ﻋﺎﻧﺔ ﺑﺟﻨﻮب اﻠﺳﻲ ﻤﺷﺮﺑﻬﺎ ﻧﻣﻮر وﻤﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻦ ﻤﺎﺋﻬﺎ ﻧﺟـﺪ
وورد ذﻜﺮ اﻠﻴﻣﻦ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻋﺒﺪ ﻳﻐﻮث): (٦٢
ﻓﻴﺎ راﻜﺒﺎ اﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﺒﻟﻐــﻦ ﻧﺪاﻤﺎي ﻤﻦ ﻧﺟﺮان ان ﻻ ﺗﻼﻘﻴ ــﺎ
ٔ
ٔاﺑﺎ ﻜﺮب ٔ
واﻻﻳﻬﻣﻴ ــﻦ ﻜﻟﻴﻬﻣﺎ وﻘﻴﺲ ﺑﺎﻋﻟﻰ ﺣﻀﺮﻤﻮت اﻠﻴﻣﺎﻧﻴـﺎ
واﻠﻣﻼﺣﻆ ٔان ﻫﺬا اﻠﺘﻗﺳﻴﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ ٔاﺧﺬ ﺸﻛﻼ ﻃﻮﻠﻴﺎ ﺑﺎﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻠﻴﻣﻦ ﻓﻗﺪ ﺸﻣﻟﺖ اﻠﺷﺮﻳﻂ اﻠﻌﺮﺿﻲ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻠﻟﺟﺰﻳﺮة .وﻘﺪ ﺣﻮت ﻫﺬﻩ
ٔاﻻﻘﺳﺎم اﻠﻣﺪن واﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻜﻣﻛﺔ واﻠﻣﺪﻳﻨﺔ وﺻﻨﻌﺎء ...
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻤﻨﺎزل اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻳﺎرﻫﺎ .ﻜﻣﺎ اﺸﺘﻣﻟﺖ ﻋﻟﻰ
ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ :ﻜﺎﻠﺪارات واﻠﺒﺮق )ﻤﻔﺮدﻫﺎ ﺑﺮﻘﺔ( واﻠﻣﻐﺎﻧﻲ،
ٔ
واﻠﺪﻤﻦ ،واﻠﻣﻌﺎﻫﺪ  ،واﻠﺮﺑﻊ ،واﻠﻣﺤﺎل ،وﺴﻨﺎﺗﻲ ﻋﻟﻰ ذﻜﺮ ﻫﺬﻩ
ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ﻋﻨﺪ اﻠﻛﻼم ﻋﻦ دور اﻠﻌﻟﻣﺎء
واﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .
وﻧﻛـﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ٔﺑﺎن ﻧﻌﺮض ٔ
ﻠﻼﻤﺎﻜﻦ اﻠﺘﻲ ﺴﺒﻖ ذﻜﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ،
ﻓﻨﺟﺪ ٔان ﻘﺼﺮ رﻳﺪان واﻠﺳﺪود اﻠﺘﻲ ذﻜﺮﻫﺎ ﺗﺒﻊ ﺗﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻇﻔﺎر
ٔوارض ﻳﺤﺼﺐ وﻜﻼ اﻠﻣﻛﺎﻧﻴﻦ ﻳﻗﻌﺎن ﻓﻲ اﻘﻟﻴﻢ اﻠﻴﻣﻦ ،ﻜﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ٔان
ﻘﺼﻮر ﺑﻟﻗﻴﺲ وﺗﺒﻊ ﺗﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺮواح وﻫﻲ ٔاﻳﻀﺎ ﺑﺎﻘﻟﻴﻢ اﻠﻴﻣﻦ .ﻜﻣﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﻨﺎزل ﻘﻮم ﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ اﻠﻛﺎﺋﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻤﻨﻄﻗﺘﻲ
ٔ
اﻠﺪﺧﻮل وﺣﻮﻤﻞ ﺑﺎرض اﻠﻴﻣﺎﻤﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء ﻜﻣﺮﻜﺰ
وﻤﻛﺎن ٔاﺛﺮي ﻳﻗﻊ ﻓﻲ ﺸﻣﺎل اﻘﻟﻴﻢ اﻠﺤﺟﺎز ،وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ٔاﻳﻀﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎن ٓاﺛﺎر
دار ﺧﻮﻠﺔ ،ﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ،اﻠﻛﺎﺋﻨﺔ ﺑﺒﺮﻘﺔ ﺗﻬﻣﺪ ،ﺑﻣﻨﺎزل ﺑﻨﻲ
دارم ،وﻜﺬﻠﻚ دارﻤﻴﺔ ،ﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ،اﻠﻛﺎﺋﻨﺔ ﺑﻣﺮﺗﻔﻊ ٔاﻻرض ﻋﻨﺪ ﻤﺎء
ﺑﻨﻲ ﺴﻌﺪ اﻠﻣﻌﺮوف) (٦٣ﺑﺎﻠﺳﻨﺪٔ .اﻤﺎ زﻫﻴﺮ ﻓﻗﺪ ﺣﺪد ﻠﻨﺎ ﻤﻛﺎن ﻤﻨﺎزل ٔام
ٔاوﻓﻰ ،اﻠﻛﺎﺋﻨﺔ ﺑﺤﻮﻤﺎﻧﺔ اﻠﺪراج ،ﻋﻨﺪ ﻤﻨﻗﻄﻊ رﻤﻞ اﻠﺜﻌﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد
اﺴﺪ)ٔ .(٦٤اﻤﺎ ٔاﻻﻋﺷﻰ ،ﻓﺤﺪد ﻠﻨﺎ ﻤﻛﺎن ﺣﺼﻮن ﻃﺳﻢ وﺠﺪﻳﺲ ،اﻠﻛﺎﺋﻨﺔ
ٔ
ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ﺠﻮ ﺑﺎﻠﻴﻣﻦ ،ﻜﻣﺎ ﺣﺪد ﻠﻨﺎ ﻤﻛﺎن ﻜﻨﻴﺳﺔ )ﻜﻌﺒﺔ( ﻧﺟﺮان ﺑﺎن
ﻧﺳﺒﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺗﻗﻊ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺟﺮان ﻓﻲ ﺠﻨﻮب اﻠﺟﺰﻳﺮة
ٔ
ٓ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺣﺪد ﻠﻨﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء ﻜﻣﻛﺎن ﻻﺛﺎر ﺣﺼﻦ اﻻﺑﻟﻖ): (٦٥
ورد ﺑﺘﻴﻣﺎء اﻠﻴﻬﻮدي ٔاﺑﻟ ــﻖ
وﻻ ﻋﺎدﻳﺎ ﻠﻢ ﻳﻣﻨﻊ اﻠﻣﻮت ﻤﺎﻠﻪ
وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎن ٓاﺛﺎر ﺣﺼﻦ ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻠﺤﻀﺮ واﻠﻛﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ
ﺗﻛﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ دﺠﻟﺔ واﻠﻔﺮات ،ﺣﻴﺚ دﻳﺎر وﻤﻨﺎزل ﻘﻀﺎﻋﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ.
ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻘﺼﺮ اﻠﺨﻮرﻧﻖ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ٔاﻻﺴﻮد ﻳﻌﻔﺮ ،ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻠﺤﻴﺮة ﺣﺎﺿﺮة دوﻠﺔ اﻠﻣﻨﺎدرة .واﻠﻮاﻘﻊ ٔان ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ورد
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اﻟﻤﻠﻒ

ﻫﺬا اﻠﺘﻨﻮع اﻠﺒﻴﺌﻲ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﻋﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﺒﻨﺎء وﻧﻮع ﻤﻮادﻩ .ﻓﺎﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻠﺜﺎﺑﺘﺔ اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺼﻟﺒﺔ ﻜﺎﻠﺤﺟﺎرة واﻠﺮﺧﺎم واﻠﻗﺮﻤﻴﺪ
واﻠﺟﻴﺮ واﻠﻛﻟﺲ واﻠﺨﺷﺐٔ ،اﻤﺎ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻣﺘﻨﻗﻟﺔ ﻓﻗﺪ اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ اﻠﻣﻮاد
اﻠﺨﻔﻴﻔﺔ اﻠﺳﻬﻟﺔ اﻠﻔﻚ واﻠﺘ ﺮﻜﻴﺐ واﻠﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺴﺘﻌﻣﺎل ﻜﺎﻠﻣﻨﺳﻮﺠﺎت
اﻠﺼﻮﻓﻴﺔ واﻠﺟﻟﻮد ٔ
واﻻ ﻋﻣﺪة اﻠﺨﺷﺒﻴﺔ .وﻘﺪ ورد ذﻜﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻮاد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ
ﻜﻞ ﻤﻦ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ واﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻨﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﺗﺒﻊ ذﻜﺮا
ﻠﻣﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻜﺎﻠﺮﺧﺎم واﻠﺘﺟﻣﻴﻟﻴﺔ ﻜﺎﻠﺬﻫﺐ واﻠﺟﻮاﻫﺮ) :(٦٦
ٔ
وﻓﻲ ﺴﻗﻔﻬﺎ اﻠﺬﻫﺐ ٔاﻻﺣﻣﺮ
وﻤﺎرب ﻘﺪ ﻧﻄﻗﺖ ﺑﺎﻠﺮﺧـﺎم
ٔ
وﻘﺎل اﻳﻀﺎ):(٦٧
ﻜﻟﻟﺘﻪ ﺑﺟﻮﻫﺮ وﻓﺮﻳﺪ
ﻋﺮﺸﻬﺎ ﺸﺮﺠﻊ ﺛﻣﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺎ
وﺑﺎﻠﺘﺒﺮ ٔاﻳﻣﺎ ﺗﻗﻴــﺪ
وﺑﺪر ﻘﺪ ﻘﻴﺪﺗﻪ وﻳﺎﻘــﻮت
)(٦٨
ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ ذﻜﺮ ﻠﻣﻮاد اﻠﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻋﻟﻗﻣﺔ :
ٔواﻳﻀ ـ ـ ــﺎ:
ٔواﺴﻔﻟﻬﺎ ﺠ ــﺮوب
ٔاﻋﻼﻩ ﻓﻴﻪ رﺧﺎم ﻋـﺎل
ٔ
واﻳﻀـ ــﺎ) :(٦٩
ٔ
ﻘﺪ ﻧﻄﻗﺖ ﺑﺎﻠﺪر واﻠﺟﻮﻫﺮ
واﺴﺎل ﺑﻴﻨﻮن وﺣﻴﻄﺎﻧﻬﺎ
ٔ
واﻳﻀ ــﺎ): (٧٠
ﻤﻦ رﺧﺎم وﻤﺮﻤﺮ وﺴﻼم
ﻋﻣﺮت ﺣﻣﻴﺮ ﺗﺷﻴﺪ ﻘﺼــﻮرا
ﻧﺤﺘﻮا اﻠﺼﺨﺮ ﻓﻲ اﻠﺟﺒﺎل ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻓﻬﻣﻮﻤﻬﺎ ﺑﻗﻮة واﻋﺘـﺰام

ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﻣﻛﺎن اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﻣﻗﺎم
ﻋﻟﻴﻪ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻓﺎﻠﺤﺎﻠﺔ ٔاﻻوﻠﻰ ﺣﺪدت ﻠﻨﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮ واﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﻣﻗﺎم ﻋﻟﻴﻬﺎ ٔاﻻﺛﺮ ،ﺴﻮاء ﻤﻦ ﺣﻴﺚ
اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ ٔاو ﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻠﺘﻛﻮﻳﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﻲ ﻠﻟﻣﻛﺎن،
ٔاو ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻤﻮﻘﻊ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻲ ٔارض ﻤﻨﺒﺳﻄﺔ ٔاو ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺤﺪر ٔاو ﻤﺮﺗﻔﻊ ﻤﻦ
ٔاﻻرض .ﻓﺒﻨﺎء ٔاﻻﺛﺮ ﺑﺎﻠﻣﻮاد اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ ﻳﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻜﻣﺎ ٔاﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﺑﻗﺎء ٔاﻻﺛﺮ اﻳﺟﺎﺑﺎ ٔاوﺴﻟﺒﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﻮادٔ .اﻤﺎ اﻠﺘﻛﻮﻳﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﻲ ﻠﻟﻣﻛﺎن ﻓﻴﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎن
اﻠﻣﻛﺎن ﻤﻌﺮﺿﺎ ﻠﻟﻬﺰات ٔاﻻرﺿﻴﺔ ٔاواﻠﺰﻻزل ٔاﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻳﺳﻬﻞ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮي
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﺴﺘﻗﺼﺎء ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاو وﺠﻮدﻩ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى اذا
ﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻠﻬﺬا اﻠﻮﺠﻮد ٔاﺛﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻠﻬﺰات اﻠﺰﻻزل ٔ .واﻤﺎ ﻤﻮﻘﻊ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻴﺳﺎﻋﺪ
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ٔاﻻﺛﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻜﺎن ﻋﻟﻰ ﻤﺮﺗﻔﻊ ﻤﻦ ٔاﻻرض ،ﻤﻦ ٔاﻳﺪي
اﻠﻌﺎﺑﺜﻴﻦ ٔاو ﻤﻦ اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻜﺎﻠﺳﻴﻮل اﻠﺟﺎرﻓﺔ ٔ .واﻤﺎ اذا ﻜﺎن ٔاﻻﺛﺮ
ﻓﻲ ﻤﻨﺨﻔﺾ ﻤﻦ ٔاﻻرض ﻓﺮﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻠﻟﻌﺒﺚ وﻠﻟﺳﻴﻮل ٔ
واﻻﻤﻄﺎر
واﻠﺮﻳﺎح اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﺠﻣﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺮاب ٔاﻻﺛﺮ واﻧﺪﺛﺎرﻩٔ ،اﻤﺎ اﻠﻌﻮاﻤﻞ
اﻠﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ٔاﻻﻤﻄﺎر واﻠﺳﻴﻮل واﻠﺮﻳﺎح واﻠﻌﻮاﺻﻒ ٔ
واﻻﻋﺎﺻﻴﺮ،
ٔ
ٔ
وﺠﻣﻴﻌﻬﺎ ذات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺴﻟﺒﻲ ﻋﻟﻰ ٓاﻻﺛﺎر ﻜﻣﺎ ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ .وﻘﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﻻﺛﺎرﻳﻮن
اﻠﻌﺮب ﻠﻬﺬﻩ اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺬﻜﺮوﻫﺎ ﺑﺎﺴﻬﺎب وﺗﻔﺼﻴﻞ .اذ ورد ﻓﻲ
اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ذﻜﺮ اﻠﺳﻴﻮل ٔ
واﻻﻋﺎﺻﻴﺮ واﻠﺮﻳﺎح اﻠﺷﺪﻳﺪة اﻠﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ
ٔ ٔ
ٓ
ﺑﺎﻻﺛﺎر .وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ارﺑﻌﺔ اﻧﻮاع ﻤﻦ اﻠﺮﻳﺎح اﻠﺮﺋﻴﺳﻴﺔ) (٧٥ﻫﻲ  :اﻠﺟﻨﻮب
واﻠﺷﻣﺎل واﻠﺼﺒﺎ واﻠﺪﺑﻮر ،ﻓﺎﻠﺮﻳﺎح اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻬﺐ ﻤﻦ اﻠﻴﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
اﻠﺷﻣﺎل وﺴﻣﻴﺖ ﺑﺎﻠﻴﻣﺎﻧﻴﺔ ٔاﻳﻀﺎٔ ،واﻤﺎ اﻠﺷﻣﺎل ﻓﺘﻬﺐ ﻤﻦ اﻠﺷﺎم
ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﻪ اﻠﺟﻨﻮب وﺴﻣﻴﺖ ﺑﺎﻠﺷﺎﻤﻴﺔٔ ،واﻤﺎ اﻠﺼﺒﺎ ﻓﺘﻬﺐ ﻤﻦ اﻠﺷﺮق
ٔ ٔ
ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﻪ اﻠﻐﺮب وﺴﻣﻴﺖ ﺑﺎﻠﻗﺒﻮل ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻠﻛﻌﺒﺔ)ٔ ،(٧٦واﻤﺎ
ٔ ٔ
اﻠﺪﺑﻮر ﻓﺘﻬﺐ ﻤﻦ اﻠﻐﺮب ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻠﺷﺮق وﺴﻣﻴﺖ ﺑﺬﻠﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
دﺑﺮ اﻠﻛﻌﺒﺔ ،وﻘﻴﻞ ﻻن ﻤﺳﺘﻗﺒﻞ اﻠﺷﺮق ﻳﺳﺘﺪﺑﺮﻫﺎ)ٔ ،(٧٧اي ﺗﺎﺗﻲ ﻤﻦ
ﺧﻟﻔﻪ .وﻫﻨﺎك رﻳﺎح ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻜﺎﻠﻨﻛﺒﺎء) (٧٨وﻫﻲ اﻠﺘﻲ ﺗﻬﺐ ﺑﻴﻦ رﻳﺤﻴﻦ
رﺋﻴﺳﻴﺘﻴﻦ ،واﻠﻨﺳﻴﻢ وﻫﻲ رﻳﺎح ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻣﺤﻮا ٓاﻻﺛﺎر ،واﻠﺰﻋﺰع وﻫﻲ
اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻟﻊ ٔاﻻﺸﺟﺎر وﺗﻣﺤﻮا ٓاﻻﺛﺎر ،واﻠﺬارﻳﺎت واﻠﻣﻌﺼﺮات وﻫﻲ اﻠﺘﻲ
ﺗﺟﺊ ﺑﺎﻠﻣﻄ ــﺮ ،واﻻﻋﺼﺎر واﻠﺮواﻤــﺲ واﻠﺼﺮﺻﺮ)(٧٩وﻫﻲ اﻠﺮﻳﺎح اﻠﺒﺎردة
ٔ
وﻏﺎﻠﺒﺎ ﻤﺎ ﺗﻬﺐ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ راﺴﻲ ،واﻠﻌﻗﻴﻢ واﻠﻌﺎﺗﻴﺔ واﻠﻗﺎﺻﻔﺔ) (٨٠وﻫﻲ اﻠﺘﻲ
ﺗﻗﺼﻒ ٔاﻻﺸﺟﺎر وﺗﻛﺳﺮﻫﺎ وﺗﻣﺤﻮ ٓاﻻﺛﺎر .وﺴﻨﻌﺮض ﻠﺒﻌﺾ ﻤﺎ ورد ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،وﻘﺪ ﺴﺒﻖ ٔوان ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﺷﻌﺮ ﻋﻟﻗﻣﺔ اﻠﺬي ﻳﻮﺿﺢ
ٔ
ﻓﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﺮﻳﺢ اﻠﺼﺮﺻﺮ ﻓﻲ ﺧﺮاب ﻋﻣﺮان ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻋﻂ ﻜﻣﺎ وﺿﺢ ﻠﻨﺎ
ٔ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﺮﻳﺎح ﻓﻲ ﺧﺮاب ﻘﺼﺮ ﻏﻣﺪان):(٨١
ﺴﻔﺎﻳﺔ اﻠﻣﻮر واﻠﺮﻳﺎح
ٔاﺑﻌﺪ ﻏﻣﺪان ﺣﻴﻦ ٔاﻤﺳـﻰ
ٔ
وﺠﺎء ذﻜﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﺮﻳﺎح ،ﺑﺎﺴﻣﺎﺋﻬﺎ ﺗﺎرة ،وﺑﺼﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎرة ٔاﺧﺮى ،ﻓﻲ
اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻜﻣﺳﺒﺒﺔ ﻠﻄﻣﺲ ٓاﻻﺛﺎر وﻤﺤﻮﻫﺎ واﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ ،وﻘﺪ ٔاﺸﺮﻧﺎ
ﻠﺮﻳﺎح اﻠﺟﻨﻮب واﻠﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻤﺮؤ اﻠﻗﻴﺲ ،وﺑﻴﻨﺎ ﻜﻴﻒ ٔان رﻳﺢ
اﻠﺟﻨﻮب ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ ﻃﻣﺲ ٓاﻻﺛﺎر وﻤﺤﻮﻫﺎ ،وﻜﻴﻒ ٔان رﻳﺢ اﻠﺷﻣﺎل
ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ اﻠﻛﺷﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺛﺎر ،ﻜﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻠﻨﺎ اﻤﺮؤ اﻠﻗﻴﺲ دور
اﻠﺳﻴﻮل ﻓﻲ ﻤﺤﻮ ٓاﺛﺎر ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء اﻠﺘﻲ ﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻮى اﻠﺤﺼﻮن
اﻠﻣﺷﻴﺪة ﺑﺎﻠﺤﺟﺎرة اﻠﺼﻟﺒﺔ .وﻘﺪ ورد ذﻜﺮ رﻳﺢ اﻠﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ
اﻠﺤﺎدرة): (٨٢
ﺑﻐﺮﻳﺾ ﺴﺎرﻳﺔٔ ،ادرﺗﻪ اﻠ ﺼـﺒﺎ ﻤﻦ ﻤﺎء اﺴﺟﺮ ،ﻃﻴﺐ اﻠﻣﺳﺘﻨﻗﻊ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ ذﻜﺮا ﻠﻣﻮاد اﻠﺒﻨﺎء وﻠﺒﻌﺾ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺘﺟﻣﻴﻟﻴﺔ ﻜﺎﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻤﻴﺔ ﺑﻦ اﺑﻲ اﻠﺼﻟﺖ): (٧١
ﺗﺮى ﻋﻟﻰ ﻜﻞ رﻜﻦ ﻤﻨﻪ ﺗﻣﺜﺎﻻ
ﻤﻨﻄﻖ ﺑﺎﻠﺮﺧﺎم اﻠﻣﺳﺘﺰاد ﻠﻪ
وﺗﻄﻮر اﻠﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ٔاﻻﻓﻮﻩ ٔاﻻودي ﻓﺬﻜﺮ ﻠﻨﺎ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺒﻨﺎء): (٧٢
ٔ
وﻻ ﻋﻣـﺎد اذ ﻠﻢ ﺗﺮس اوﺗـﺎد
واﻠﺒﻴﺖ ﻻ ﻳﺒﺘﻨﻰ اﻻ ﻠﻪ ﻋﻣﺪ
ٔ
وﺴﺎﻜﻦ ﺑﻟﻐﻮا اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻜﺎدوا
ﻓﺎن ﺗﺟﻣﻊ ٔاوﺗﺪة ٔواﻋﻣـﺪة
واﻻﻋﻣﺪة ٔ
ٔ
واﻻوﺗﺎد اﻠﻣﺬﻜﻮرة ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ٔاﻻﻓﻮﻩ ﻻ ﺗﺳﺘﻌﻣﻞ اﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﻮت
اﻠﺷﻌﺮ ٔ
واﻻﺧﺒﻴﺔ واﻠﺨﻴﺎم .وﻠﻗﺪ ورد ذﻜﺮ اﻠﺨﻴﺎم واﻠﻗﺒﺎب اﻠﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻤﻦ
اﻠﺟﻟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻋﻨﺘﺮة): (٧٣
ﺣﻼل اﻠﻮﺻﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﺮام
وﻓﻲ ٔارض اﻠﺤﺟﺎز ﺧﻴﺎم ﻘـﻮم
رداح ﻻ ﻳﻣﺎط ﻠﻬﺎ ﻠﺜ ــﺎم
وﺑﻴﻦ ﻘﺒﺎب ذاك اﻠﺤﻲ ﺧــﺬر
ٔ
واﻳﻀﺎ): (٧٤
ٔوارﻘﺪ ﺑﻴﻦ ٔاﻃﻨﺎب اﻠﺨﻴــﺎم
ٔاروح ﻤﻦ اﻠﺼﺒﺎح إﻠﻰ ﻤﻐﻴـﺐ
وﻠﻗﺪ ورد ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ذﻜﺮﻩ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ ٔاﻻﻋﺷﻰ ذﻜﺮ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء
اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﻤﺔ واﻠﻴﻣﻦ واﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺼﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺸﻣﺎل اﻠﺤﺟﺎز :
ﻜﺎﻠﺮﺧﺎم واﻠﺤﺟﺎرة واﻠﻄﻴﻦ واﻠﺟﻴﺮ واﻠﻛﻟﺲ واﻠﻗﺮﻤﻴﺪ واﻠﺒﻼط ،وورد
ذﻜﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻮاد ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻠﻣﺮﻤﺮ ٔ
واﻻﺠﺮ ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ذﻜﺮﻩ ﻤﻦ ﺸﻌﺮ
اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ .وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﺑﻬﺎ ٔاﺛﺮ ﻤﺎ ،ﺗﻛﻮن ٔاﺣﺪ اﻠﻌﻮاﻤﻞ
اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا ٔاﻻﺛﺮ ،ﻜﻣﺎ ٔان ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء
ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻛﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻤﻛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻗﺎء ٓاﻻﺛﺎر ٔاو اﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ ،ﻓﻣﻮاد اﻠﺒﻨﺎء
اﻠﺼﻟﺒﺔ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﺑﻗﺎء ٓاﻻﺛﺎر ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻟﺔ وذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻤﻗﺎوﻤﺘﻬﺎ
ﻠﻟﻌﻮاﻤﻞ واﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻦ رﻳﺎح ٔواﻤﻄﺎر ٔواﻋﺎﺻﻴﺮ وﺴﻴﻮل وﻫﺰات
ٔارﺿﻴﺔٔ ،اﻤﺎ اﻠﻣﻮاد ﻏﻴﺮ اﻠﺼﻟﺒﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ اﻠﻣﻗﺎوﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﺑﻗﺎء
ٓاﻻﺛﺎر ﺑﻞ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﺴﺮﻋﺔ اﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ وزواﻠﻬﺎ .وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ اﻠﻌﻼﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء واﻠﻌﻮاﻤﻞ واﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﺑﺷﺊ ﻤﻦ
اﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ.

 - ٥ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٢

اﻟﻤﻠﻒ

 - ٦ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺍﻷﺛﺮﻱ

ﻳﺷﻛﻞ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﻌﻣﻮد اﻠﻔﻗﺮي ٔﻻﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،اذ
ٔ
ﻤﻦ ﺧﻼﻠﻪ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ اﺴﺘﻗﺼﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺎﻜﻴﺪ ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ .
ٔ
وﻳﺷﻣﻞ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ٔاﺻﺤﺎب اﻻﺛﺮ وﻫﻮﻳﺘﻪ وﻤﻛﺎﻧﻪ ،ﻜﻣﺎ
ٔ
ﻳﺷﻣﻞ اﻠﺘﺎﻜﺪ واﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ﻤﻮاد وﺗﻗﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎء ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﻌﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
ٔاﻻﺛﺮي اﺴﺘﺜﻣﺮت اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺷﺮﻳﺎ وﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ
ٔاﻻﺛﺮ.
ٔ
واﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻳﺘﺎﺗﻰ ﺑﻄﺮﻳﻗﺘﻴﻦٔ :اﻻوﻠﻰ ﻤﻦ ﺧﻼل
اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻣﺘﺮوﻜﺔ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮ ،واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ وﻤﻛﺎن ٔاﻻﺛﺮٔ .
ﻓﺎﻻوﻠﻰ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻗﺘﺼﺮة ﻋﻟﻰ ٓاﺛﺎر اﻠﻌﻣﺮان
اﻠﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺴﺘﻗﺮار اﻠﺤﻀﺮي ﻜﺎﻠﻴﻣﻦ واﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻘﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻳﺒﺪو ٔان اﻻﻫﺘﻣﺎم ﺑﺎﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻠﻢ
ﻳﻛﻦ واردا ﻓﻲ ﻋﺮف ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻮﻘﺖ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن ﻤﺮد ذﻠﻚ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ان اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻴﻣﻨﻴﻴﻦ ﻘﺎﻤﻮا ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻤﻨﺟﺰاﺗﻬﻢ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻧﻔﺳﻬﻢ،
ٔ
ٔاﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻳﺪﻋﻮا إﻠﻰ اﻻﻋﺘﻗﺎد ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟﻰ ﻋﻟﻢ ﺑﻟﻐﺔ ٔاو ﻠﻐﺎت
اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻣﻨﻗﻮﺸﺔ ﻋﻟﻰ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺘﻲ ﺴﺒﻗﺖ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ،اﻠﺘﻲ ٔ
اﺑﺘﺪات ﺑﻣﺤﺎوﻻت اﺴﻌﺪ ﺗﺒﻊ ﻓﻲ اﻠﻨﺼﻒ اﻠﺜﺎﻧﻲ
ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻣﻴﻼدي .ﻓﺎﻠﻟﻐﺎت اﻠﺳﺒﺌﻴﺔ واﻠﻣﻌﻴﻨﻴﺔ واﻠﻗﺘﺒﺎﻧﻴﺔ
واﻠﺪادﻧﻴﺔ واﻠﻟﺤﻴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻟﻒ ﻜـﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي وﻋﻟﻰ ﻫﺬا
ٔاﻻﺴﺎس ﻓﺎن اﺴﺘﻌﻣﺎل اﻠﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﺗﺒﺪو ٔاﻤﺮا
واردا ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻋﺪم وﺠﻮد دﻠﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚٔ ،اﻤﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻌﺪم
اﺴﺘﺜﻣﺎر اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﺘﻲ وﺠﺪت ﻋﻟﻰ ٓاﺛﺎر ﺑﺎﻘﻲ اﻠﻣﺮاﻜﺰ
اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ،
ﻓﺮﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮد ذﻠﻚ إﻠﻰ ﺗﻮارد اﻠﺨﺒﺮ وﺗﺪاوﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻠﻨﺎس ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻠﻰ
ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﺠﻬﻟﻬﻢ ﺑﺎﻠﻟﻐﺎت اﻠﺘﻲ دوﻧﺖ
ﺑﻬﺎ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳـﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﻠﻌﺐ ﺗﻮارد اﻠﺨﺒﺮ وﺗﺪاوﻠﻪ دورا ﻓﻲ ﻋﺪم
ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻚ رﻤﻮز ﻫﺬﻩ اﻠﻟﻐﺎت وﻓﻬﻣﻬﺎٔ ،اﺿﻒ
إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻋﺪم وﺠﻮد اﻠﻀﺮورى اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻠﻔﻚ رﻤﻮزﻫﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ.
ٔ
ٔاﻤﺎ اﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻻﺛﺮ ﻓﻬﻮ
ٔاﻤﺮ ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ
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ٔ
ﻠﻌﺐ اﻠﺳﻴﻮل ﺑﻪ ،ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻤـﺎؤﻩ ﻏﻟﻼ ،ﺗﻗﻄﻊ ﻓﻲ ٔاﺻﻮل اﻠﺨﺮوع
ﻜﻣﺎ ورد ذﻜﺮاﻠﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﺳﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻟﺲ) :(٨٣
ٔاو ﺻﻮب ﻏﺎدﻳﺔٔ ،ادرﺗﻪ اﻠﺼﺒﺎ ﺑﺒﺰﻳﻞ ٔازﻫﺮ ،ﻤﺪﻤﺞ ﺑﺳﻴﺎع
ٔ
واذا ﺗﻬﻴﺞ اﻠﺮﻳﺢ ﻤﻦ ﺻﺮادﻫﺎ ﺗﻟﺟﺎ ،ﻳﻨﻴﺦ اﻠﻨﻴﺐ ﺑﺎﻠﺟﻌﺟﺎع
ٔ
وورد ذﻜﺮ رﻳﺢ اﻠﺪﺑﻮر ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻻﻋﺷﻰ): (٨٤
ﻠﻬﺎ ﺠـﺮس ﻜﺤﻔﻴﻒ اﻠﺤﺼﺎد ﺻﺎدف ﺑﺎﻠﻟﻴﻞ رﻳﺤﺎ دﺑﻮرا
ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ ﻠﻨﺎ ٔاﻻﺴﻮد ﻳﻌﻔﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺒﺐ ﺧﺮاب
اﻠﻌﻣﺮان): (٨٥
ٔارض ﺗﺨﻴــﺮﻫﺎ ،ﻠﻄﻴﺐ ﻤﻗﻴﻟﻬــﺎ ،ﻜﻌﺐ ﺑـﻦ ﻤﺎﻤﺔ ،واﺑﻦ ٔام دؤاد
ٔ
ﺠﺮت اﻠﺮﻳﺎح ﻋﻟﻰ ﻤﺤــﻞ دﻳﺎرﻫـﻢ ﻓﻛﺎﻧﻣـﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻴﻌﺎد
ﻜﻣﺎ ﻋﺮض اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﻠﻟﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺒﺐ ﺧﺮاب اﻠﻌﻣﺮان): (٨٦
ٔاﻫﺎﺠﻚ ﻤﻦ ﺴﻌﺪاك ﻤﻐﻨﻰ اﻠﻣﻌﺎﻫﺪ ﺑﺮوﺿﺔ ﻧﻌﻣﻰ ،ﻓﺬات ٔاﻻﺴﺎور
ﺗﺤﺎورﻫﺎ ٔاﻻرواح ﻳﻨﺳﻔﻦ ﺗﺮﺑﻬـﺎ وﻜﻞ ﻤﻟﺚ ذي ٔاﻫﺎﺿﻴﺐ راﻋﺪ
ٔ
واﻻرواح ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻠﺮﻳﺎح واﻠﻣﻟﺖ ٔاﻻﻤﻄﺎر ﻜﻣﺎ ﻋﺮض ﻠﻟﺮﻳﺎح اﻠﻬﻮج اﻠﺘﻲ
ﺗﺆدي ﺑﺎﻠﻌﻣﺮان وﺗﺳﺮع ﻓﻲ ﺧﺮاﺑﻪ ﻓﻗﺎل): (٨٧
ﻫﻮج اﻠﺮﻳﺎح ﺑﻬﺎﺑﻲ اﻠﺘﺮب ،ﻤﻮار
ٔاﻘﻮى ٔواﻘﻔﺮ ﻤﻦ ﻧﻌﻢ ،وﻏﻴﺮﻩ
ﻜﻣﺎ ﻋﺮض ﻠﻼﺸﺮاج وﻫﻲ اﻠﻣﻴﺎﻩ اﻠﻣﻨﺤﺪرة ﻤﻦ ٔاﻋﻟﻰ إﻠﻰ ٔاﺴﻔﻞ وﻜﺬﻠﻚ
ﻠﻟﺮاﻤﺳﺎت )وﻫﻲ اﻠﺮﻳﺎح اﻠﺷﺪﻳﺪة( ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺮاب اﻠﻌﻣﺮان):(٨٨
ﻤﺼﺎﻳﻒ ﻤﺮت ،ﺑﻌﺪﻧﺎ ،وﻤﺮاﺑﻊ
ﻓﻣﺟﺘﻣﻊ ٔاﻻﺸﺮاج ﻏﻴﺮ رﺴﻣﻬﺎ
ٔ
ﻋﻟﻴﻪ ،ﺣﺼﻴﺮ ،ﻧﻣﻗﺘﻪ اﻠﺼـﻮاﻧﻊ
ﻜﺎن ﻤﺟﺮ اﻠﺮاﻤﺳﺎت ذﻳﻮﻠﻬـﺎ
ٔ
وﻜﺬﻠﻚ ﻋﺮض ﻠﻟﺳﺎرﻳﺎت وﻫﻲ اﻠﺳﺤﺐ اﻠﻣﺤﻣﻟﺔ ﺑﺎﻻﻤﻄﺎر اﻠﻬﻮاﻃﻞ): (٨٩
دﻋﺎك اﻠﻬﻮى واﺴﺘﺟﻬﻟﺘﻚ اﻠﻣﻨﺎزل وﻜﻴﻒ ﺗﺼﺎﺑﻲ اﻠﻣﺮء واﻠﺷﻴﺐ ﺸﺎﻤﻞ
وﻘﻔﺖ ﺑﺮﺑﻊ اﻠﺪار ﻘﺪ ﻏﻴﺮ اﻠﺒﻟـﻰ ﻤﻌﺎرﻓﻬـﺎ واﻠﺳﺎرﻳﺎت اﻠﻬــﻮاﻃﻞ
ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻠﻟﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮاب
اﻠﻌﻣﺮان ﻓﻴﻗﻮل): (٩٠
ٔ
ﺗﻟﻮح وادﻧﻰ ﻋﻬﺪﻫﻦ ﻤﺤﻴــﻞ
ﻠﻬﻨﺪ ﺑﺨﺰان اﻠﺷﺮﻳﻒ ﻃﻟــﻮل
ﻳﻣﺎن ،وﺸﺘﻪ رﻳﺪة وﺴﺤــﻮل
وﺑﺎﻠﺳﻔﺢ ٓاﻳﺎت ﻜﺎن رﺴﻮﻤﻬــﺎ
واﺴﺤﻢ وﻜﺎف اﻠﻌﺷﻲ ﻫﻄـﻮل
ٔارﺑﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺠﺔ ﺗﺰدﻫﻲ اﻠﺤﺼﻰ
وﻠﻴﺲ ﻋﻟﻰ رﻳﺐ اﻠﺰﻤﺎن ﻜـﻔﻴﻞ
ﻓﻐﻴﺮن ٓاﻳﺎت اﻠﺪﻳﺎر ،ﻤﻊ اﻠﺒﻟـﻰ
وﻜﺬﻠﻚ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻋﻨﺘﺮة ﻋﺮﺿﺎ ﻠﻟﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺳﺒﺐ ﻓﻲ
ﺧﺮاب اﻠﻌﻣﺮان):(٩١
ﻃﺎل اﻠﺜﻮاء ﻋﻟﻰ رﺴﻮم اﻠﻣﻨﺰل ﺑﻴﻦ اﻠﻟﻛﻴﻚ وﺑﻴﻦ ذات اﻠﺤﺮﻤﻞ
ٔاﺴﻞ اﻠﺪﻳﺎر ﻜـﻔﻌﻞ ﻤﻦ ﻠﻢ ﻳﺬﻫﻞ
ﻓﻮﻘﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﺮﺻﺎﺗﻬﺎ ﻤﺘﺤﻴﺮا
ﻠﻌﺒﺖ ﺑﻬﺎ ٔاﻻﻧﻮاء ﺑﻌﺪ ٔاﻧﻴﺳﻬﺎ واﻠﺮاﻤﺳﺎت وﻜﻞ ﺠﻮن ﻤﺳﺒﻞ
ٔ
واﻳﻀﺎ): (٩٢
ﻤﺤﺖ ٓاﺛﺎرﻩ رﻳﺢ اﻠﺷﻣــﺎل
ﻠﻣﻦ ﻃﻟﻞ ﺑﻮادى اﻠﺮﻤﻞ ﺑﺎﻠﻲ
ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻟﻰ ﻤﻐﺎﻧﻴﻪ اﻠﺨﻮاﻠﻲ
وﻘﻔﺖ ﺑﻬﺎ ودﻤﻌﻲ ﻤﻦ ﺠﻔﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻻﻧﻮاء ﻫﻮ اﻠﺮﻳﺎح ٔ
واﻠﻣﻗﺼﻮد ٔ
واﻻﻤﻄﺎر اﻠﻗﻮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻄﻣﺲ اﻻﺛﺎر ،ﻜﻣﺎ
ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ زﻫﻴﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﻠﻟﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮاب
اﻠﻌﻣﺮان): (٩٣
ٔ
اﻘﻮﻳﻦ ﻤﻦ ﺣﺟﺞ وﻤﻦ دﻫﺮ
ﻠﻣﻦ اﻠﺪﻳﺎر ﺑﻗﻨــﺔ اﻠﺤﺟﺮ
ر
ﺑﻌﺪي ﺴﻮاﻘﻲ اﻠﻣﻮ واﻠﻗﻄﺮ
ﻠﻌﺐ اﻠﺰﻤﺎن ﺑﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ
واﻠﺳﻮاﻘﻲ ﻫﻲ اﻠﺮﻳﺎح اﻠﺷﺪﻳﺪة اﻠﻣﺤﻣﻟﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺔ واﻠﻗﻄﺮ اﻠﻣﻄﺮ .ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ
ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻠﺒﻴﺪ ﻋﺮﺿﺎ ﻠﻟﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮاب
اﻠﻌﻣﺮان): (٩٤
ﺑﺮﻳﺎض ٔاﻻﻋﺮاف اﻻ اﻠــﺪﻳﺎر
ﻫﻟﻛﺖ ﻋﺎﻤﺮ ﻓﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻤﻨــﻬﺎ
ٔ
رﻏﺪﺗــﻬﺎ اﻠﺮﻳﺎح واﻻﻤﻄــﺎر
ﻏﻴﺮ ٓال وﻤﻨﺔ وﻋــﺮﻳﺶ

ٔواﻳﻀﺎ): (٩٥
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻛﺮ ﻧﺆﻳﻬﺎ اﻠﻣﻬ ــﺪوم
دﻤﻦ ﺗﻼﻋﺒﺖ اﻠﺮﻳﺎح ﺑﺮﺴﻣﻬﺎ
ٔ
واﻳﻀﺎ):(٩٦
ٔ
ﺑﻣﻨﻰ ﺗﺎﺑﺪ ﻏﻮﻠﻬﺎ ﻓﺮﺠــﺎﻤﻬﺎ
ﻋﻔﺖ اﻠﺮﻳﺎح ﻤﺤﻟﻬﺎ ﻓﻣﻗــﺎﻤﻬﺎ
ﺧﻟﻗﺎ ﻜﻣﺎ ﺿﻣﻦ اﻠﻮﺣﻰ ﺴﻼﻤﻬﺎ
ﻓﻣﺪاﻓﻊ اﻠﺮﻳﺎن ﻋﺮى رﺴــﻣﻬﺎ
ودق اﻠﺮواﻋﺪ ﺠﻮدﻫﺎ ﻓﺮﻫﺎﻤﻬﺎ
رزﻘﺖ ﻤﺮاﺑﻴﻊ اﻠﻨﺟـﻮم وﺻﺎﺑﻬﺎ
ٔ
وﺠﻼ اﻠﺳﻴﻮل ﻋﻦ اﻠﻄﻟﻮل ﻜﺎﻧﻬﺎ زﺑﺮ ﺗﺟﺪ ﻤﺘﻮﻧﻬﺎ اﻘﻼﻤﻬ ــﺎ
ٔ
واﻳﻀﺎ): (٩٧
رﻳﺢ اﻠﻣﺼﺎﻳﻒ ﺴﻮﻤﻬﺎ وﺴﻬﺎﻤﻬﺎ
ورﻤﻰ دواﺑﺮﻫﺎ اﻠﺳﻔﺎ وﺗﻬﻴﺟﺖ
ٔ
)(٩٨
ﻜﻣﺎ ورد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﺮﻳﺎح ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻣﺮان ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﺴﻼﻤﺔ ﺑﻦ ﺠﻨﺪل :
ﻤﺮ اﻠﺮﻳﺎح ﺑﺳﺎﻓﻲ اﻠﺘﺮب ﻤﺟﻟﻮب
ﻜﺎﻧﺖ ﻠﻨﺎ ﻤﺮة دارا ﻓﻐﻴﺮﻫﺎ
وﺣﻗﻴﻗﺔ ٔاﻻﻤﺮ ٔان اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻠﻌﺒﺖ دورا ﻜﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺧﺮاب
اﻠﻌﻣﺮان واﻧﺪﺛﺎر ٓاﻻﺛﺎر ،وﻠﻗﺪ ٔاﺗﺮى ٔاﻻﺛﺎرﻳﻮن اﻠﻌﺮب ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺘﻲ ﺴﺎﻋﺪت ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ ﺗﺨﻴﺮ ٔاﻻوﻘﺎت اﻠﻣﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻠﻟﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ ٓاﻻﺛﺎر ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ٔاﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﺑﺷﺊ ﻤﻦ اﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٣

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻣﺳﺎﻜﻦ ودﻳﺎر ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻟﻰ ﻤﻛﺎﻧﻬﺎ ﺿﻣﻦ اﻠﺘﻗﺳﻴﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻠﻟﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻜـﺜﺮة اﻠﺘﻨﻗﻞ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻫﺬﻩ ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ
اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻠﺘﻨﻗﻞ ٔاﺴﻔﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻦ ﺗﻗﺳﻴﻣﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻠﻣﻨﺎزل ودﻳﺎر
اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﺘﺤﺪدت ﺸﺨﺼﻴﺔ ٔاﺻﺤﺎﺑﻪ ﻤﻦ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﻜﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻘﺔ "ﺗﻬﻣﺪ" "وﺣﻮﻤﺎﻧﺔ اﻠﺪراج" "واﻠﻟﻛﻴﻚ
واﻠﺤﺮﻤﻞ" و "اﻠﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻤﻞ وﺗﻮﺿﺢ واﻠﻣﻗﺮاة" ،وﺧﻼف ذﻠﻚ ﻤﻦ
ٔاﻻﻤﺎﻜﻦ اﻠﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻣﻨﺎزل ودﻳﺎر اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻠﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ
ﻤﺤﺎوﻻت ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺴﻮاء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ
ٔاو ﻧﻮﻋﻪ ٔاو ﻤﻛﺎﻧﻪ ،ﻓﻟﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﻟﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت دور ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ،ﻫﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻋﺪم اﺴﺘﻌﻣﺎل اﻠﻨﻗﻮش و
اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺎزل ودﻳﺎر اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻌﺮوﺑﺔ اﻠﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻔﺘﺮة اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻠﻈﻬﻮر اﻻﺴﻼم واﻠﻮاﻘﻌﺔ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺷﺎة اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ إﻠﻰ
ﻇﻬﻮر اﻻﺴﻼم.
ٔ
وﺣﻴﺚ ٔان اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء اﻻﺛﺮي ﻠﻢ ﻳﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ ﻫﻮﻳﺔ
ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ وﻧﻮﻋﻪ وﻤﻛﺎﻧﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺟﺎوز ذﻠﻚ إﻠﻰ اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻗﺎﻳﺎ
وﻤﺨﻟﻔﺎت اﻠﻌﻣﺮان واﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ واﺴﺘﺜﻣﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻤﻦ ﻧﺒﺎت
وﺣﻴﻮان .وﻠﻗﺪ اﺴﺘﺜﻣﺮ ٔاﻻﺛﺎرﻳﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان وﻤﺨﻟﻔﺎت
ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي :ﻜﺎﻠﻨﺆي وﻫﻮ ٔاﻻﺧﺪود
اﻠﺬي ﻳﺤﻔﺮ ﺣﻮل اﻠﺒﻴﺖ )اﻠﺨﻴﻣﺔ( ﻠﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻤﻴﺎﻩ اﻠﻣﻄﺮ إﻠﻰ داﺧﻞ
اﻠﺒﻴﺖ ،واﻻﺛﺎ ﻓﻲ وﻫﻲ اﻠﺤﺟﺎرة اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﺪ اﻠﻨﺎر ،وﻜﺬﻠﻚ
اﻠﺮﻤﺎد اﻠﻣﺘﺒﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﻮاﻘﺪ اﻠﻨﺎر ،ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺜﻣﺮوا ﺑﻗﺎﻳﺎ ٔاﺛﺎث وﻤﻮاد اﻠﺒﻴﺖ
ﻜﺎﻠﻌﻬﻦ وﻫﻮ ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﺼﻮف ،واﻻوراي واﻻواﺧﻲ وﻫﻲ اﻠﺤﺒﺎل واﻻوﺗﺎد
ٔ
اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺘﻌﻣﻞ ﻠﺮﺑﻂ اﻠﺪواب .وﻠﻗﺪ وﺻﻟﺖ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء اﻻﺛﺮي ﻤﻦ
اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ إﻠﻰ درﺠﺔ وﺻﻒ وﺗﺤﻟﻴﻞ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺒﻨﺎء ،ﻫﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ
اﺴﺘﺜﻣﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻤﻦ ﻧﺒﺎت وﺣﻴﻮان ،ﻓﺎﻠﻨﺒﺎت ﻳﻛﻮن ﻤﻦ
ٔ
ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﺷﺮي ،واﻠﺤﻴﻮان ﻳﺟﺪ ﻠﻨﻔﺳﻪ ﻤﻛﺎﻧﺎ وﻤﺎوى وﻤﺮﺗﻌﺎ ﻓﻲ
ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﺷﺮي .وﺴﻨﻌﺮض ﻠﺟﻣﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﻜﻣﺎ وردت ﻓﻲ
اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻓﻌﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﺛﺮي ﻤﺘﻛﺎﻤﻟﺔ ،ﻓﻗﺪ اﺴﺘﺜﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان ﻜﺎﻠﻨﺆي وﻤﻮﻘﺪ
اﻠﻨﺎر ٔ
واﻻﺣﺟﺎر اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ٔاﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﺪ اﻠﻨﺎر ٔاو ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻠﺟﺪران اﻠﻗﻟﻴﻟﺔ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﻮل ٔاﻻﺧﺒﻴﺔ واﻠﺒﻴﻮت ،ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺜﻣﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ
ﻜﺎﻠﺜﻣﺎم وﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﺸﺟﺮي ﻘﻟﻴﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﺰرع ﺣﻮل ٔاﻻﺧﺒﻴﺔ ٔاو ﻓﻲ
ﻋﺮﺻﺎت )ﺴﺎﺣﺎت( اﻠﺤﻲ ،ﻓﻴﻗﻮل):(٩٩
ﻋﻮﺠﻮا ،ﻓﺤﻴﻮا ﻠﻨﻌﻢ دﻤﻨﺔ اﻠﺪار ﻤﺎذا ﺗﺤﻴﻮن ﻤﻦ ﻧﺆي ٔواﺣﺟـﺎر
ﻫﻮج اﻠﺮﻳﺎح ﺑﻬﺎﺑﻲ اﻠﺘﺮب ﻤﻮار
ٔاﻘﻮى ٔواﻘﻔﺮ ﻤﻦ ﻧﻌﻢ ،وﻏﻴﺮﻩ
ٔ
ﻋﻦ ٓال ﻧﻌﻢٔ ،اﻤﻮﻧﺎ ،ﻋﺒﺮ ٔاﺴﻔﺎر
وﻘﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺴﺮاة اﻠﻴﻮم اﺴﺎﻠﻬﺎ
واﻠﺪار ﻠﻮ ﻜﻟﻣﺘﻨﺎ ذات ٔاﺧﺒـﺎر
ﻓﺎﺴﺘﻌﺟﻣﺖ دار ﻧﻌﻢ ،ﻤﺎ ﺗﻛﻟﻣﻨﺎ
اﻻ اﻠﺜﻣﺎم واﻻ ﻤﻮﻘﺪ اﻠﻨــﺎر
ﻓﻣﺎ وﺠﺪت ﺑﻬﺎ ﺸﻴﯫ اﻠﻮذ ﺑـﻪ
ٔ
وﺗﺘﻀﺢ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﺑﺼﻮرة واﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﻴﺎت اﻠﺜﻼث
ٔ
اﻻﺧﻴﺮة ﻜﻣﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ ﻠﻨﻔﺲ اﻠﺷﺎﻋﺮ): (١٠٠
ٔاﻘﻮت وﻃﺎل ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﻠﻒ ٔاﻻـﺒﺪ
ﻳﺎ دارﻤﻴﻪ ﺑﺎﻠﻌﻟﻴﺎء ﻓﺎﻠﺳـﻨﺪ
ٔ
وﻘﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ٔاﺻﻴﻼﻧﺎ ٔاﺴﺎﺋﻟﻬﺎ ﻋﻴﺖ ﺠﻮاﺑﺎ ،وﻤﺎ ﺑﺎﻠﺮﺑﻊ ﻤﻦ اﺣﺪ
اﻻ ٔاﻻوراي ٔﻻﻳﺎ ﻤـﺎ ٔاﺑﻴﻨﻪ واﻠﻨﺆي ﻜﺎﻠﺤﻮض ﺑﺎﻠﻣﻈﻟﻮﻤﺔ اﻠﺟﻟﺪ
ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻠﻌﻨﺎء اﻠﺬي ﺗﻛﺒﺪﻩ ٔاﻻﺛﺎري ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
واﻻﺴﺘﻨﻄﺎق ﻓﻟﻢ ﻳﺘﻣﻛﻦ ﻤﻦ اﻠﻌﺜﻮر ﻋﻟﻰ اﻻوراي اﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ وﺗﻨﻗﻴﺐ
وذﻠﻚ ﻠﻌﺪم ﻇﻬﻮرﻩ ﺑﻮﺿﻮحٔ ،واﻤﺎ اﻠﻨﺆي ﻓﻗﺪ اﺗﺳﻊ ﺣﺘﻰ ٔاﺻﺒﺢ
ﻜﺎﻠﺤﻮض ﻓﻲ ٔاﻻرض اﻠﺼﻟﺒﺔ ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ ﻤﻐﺎﻳﺮ وﻤﺨﺎﻠﻒ ﻠﻣﺎ ﻜﺎن ﻋﻟﻴﻪ

ٔ
ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺮﻩ ٔواﺛﻨﺎء اﺴﺘﻌﻣﺎﻠﻪ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ دارﻤﻴﺔ ﻤﺎﻫﻮﻠﺔ ،ﻤﻣﺎ ﺴﺒﺐ ﻋﻨﺎء
ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻴﻪ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻤﺤﺎوﻻت اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء واﻻﺴﺘﻨﻄﺎق ٔاﻻﺛﺮي ﻋﻨﺪ
اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﻋﻨﺎء وﻤﻛﺎﺑﺪة ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺠﺪﻳﺪﻳﻦ وﻫﻣﺎ
اﻠﺰﻤﻦ واﻠﺮﻤﺎد):(١٠١
ﻠﺳﺘﺔ ٔاﻋﻮام وذا اﻠﻌ ــﺎم ﺴﺎﺑﻊ
ﺗﻮﻫﻣﺖ ٓاﻳﺎت ﻠﻬﺎ ﻓﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
رﻤﺎد ﻜﻛﺤﻞ اﻠﻌﻴﻦ ٔﻻﻳﺎ ٔاﺑﻴﻨﻪ وﻧﺆي ﻜﺟﺬم اﻠﺤﻮض ٔاﺛﻟﻢ ﺧﺎﺸﻊ
ٔ
ﻓﺎﻻول ﻳﺮﻘﻰ ﺑﻌﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي إﻠﻰ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ ٓاﻻﺛﺎر
وﻳﺪﻠﻞ ﻋﻟﻰ ٔان ﻫﺬا اﻠﺘﻨﻗﻴﺐ ﻜﺎن ﻫﺪﻓﺎ ﻤﻗﺼﻮدا وﻏﺎﻳﺔ واﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻠﻨﺎﺑﻐﺔٔ .اﻤﺎ اﻠﺮﻤﺎد ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻤﺎدي ﻤﻦ ﺑﻗﺎﻳﺎ وﻤﺨﻟﻔﺎت ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ
اﺴﺘﺜﻣﺮﻩ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﻠﻼﺴﺘﺪﻻل ﻋﻟﻰ ﻋﻣﺮان ﻘﻮم ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ،واﻠﺼﻌﻮﺑﺔ اﻠﺘﻲ
واﺠﻬﺖ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ
دﻳﺎر وﻤﻨﺎزل ﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ وﻋﺷﻴﺮﺗﻬﺎ ﺗﺆﻜﺪ اﻠﻬﺪف اﻠﻣﻗﺼﻮد واﻠﻐﺎﻳﺔ اﻠﻮاﻋﻴﺔ
ﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي إﻠﻰ ﻋﻣﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻟﺔ ﻠﻟﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ ٓاﻻﺛﺎر .
واﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﻮﺣﻴﺪ اﻠﺬي اﺴﺘﺜﻣﺮ اﻠﺮﻤﺎد ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺛﺮي ﻓﻨﺟﺪ اﻻﻋﺷﻰ ﻘﺪ اﺴﺘﺜﻣﺮ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻳﻀﺎ): (١٠٢
ﻋﻔﺘﻬﺎ ﻧﻀﻴﻀﺎت اﻠﺼﺒﺎ ،ﻓﻣﺳﻴﻟﻬﺎ
ﻠﻣﻴﺜﺎء دار ﻘﺪ ﺗﻌﻔﺖ ﻃﻟﻮﻠﻬﺎ،
ﻠﻣﺎ ﻘﺪ ﺗﻌﻔﻰ ﻤﻦ رﻤﺎد وﻋﺮﺻﺔ ،ﺑﻛﻴﺖ ،وﻫﻞ ﻳﺒﻛﻲ اﻠﻴﻚ ﻤﺤﻴﻟﻬـﺎ
ﻋﻟﻰ ٔان ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻠﻣﺨﺒﻞ اﻠﺳﻌﺪي ﺗﺒﺪو ٔاﻋﻣﻖ ﻓﻛﺮا ٔواوﺴﻊ ﺗﺤﻟﻴﻼ) :(١٠٣
ٔ
ﺴﻴﺪان ﻠﻢ ﻳﺪرس ﻠﻬﺎ رﺴــﻢ
ٔوارى ﻠﻬﺎ دارا ﺑﺎﻏﻮرة ا ﻠـ
ﻋﻨﻪ اﻠﺮﻳﺎح ﺧﻮا ﻠــﺪ ﺴﺤـﻢ
اﻻ رﻤﺎدا ﻫﺎﻤﺪا دﻓﻌ ــﺖ
ٔ
اﻋﻀﺎدﻩ ﻓﺘﻮى ﻠﻪ ﺠــﺬم
وﺑﻗﻴﺔ اﻠﻨﺆي اﻠﺬي دﻓﻌ ــﺖ
ٔ
ﻓﻛﺎن ﻤﺎ ٔاﺑﻗﻰ اﻠﺒــﻮارح واﻻ
ﻤﻄﺎر ،ﻤﻦ ﻋﺮﺻﺎﺗﻬﺎ ،اﻠﻮﺸﻢ
ﻳﻗﺮو ﺑﻬﺎ اﻠﺒﻗﺮ اﻠﻣﺳﺎرب واﺧـ ﺗﻟ ﻄـﺖ ﺑــﻪ ٓاﻻرامٔ ،
واﻻدم
ٓ
ﻏﺰﻻن ،ﺣﻮل رﺴﻮﻤﻬﺎ ،اﻠﺒﻬﻢ
وﻜﺎن اﻃﻼء اﻠﺟـﺎدر واﻠـ ـ
ﻠﻢ ﺗﻌﺘﺬر ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺪاﻓ ــﻊ ذي ﺿﺎل ،وﻻ ﻋﻗﺐ ،وﻻ اﻠﺰﺧـﻢ
اﻠﻌﻣﻖ اﻠﻔﻛﺮي ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻠﺳﻌﺪي ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮﻩ ٔ
ﻠﻼﺴﺒﺎب
اﻠﺘﻲ ﻏﻴﺮت ﻠﻮن اﻠﺮﻤﺎد ٔواﺑﻗﺖ ﻋﻟﻴﻪ وﻫﻲ ٔاﻻﻤﻄﺎر ،ﻓﺎﻠﻣﺎء ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼﻃﻪ
ﺑﺎﻠﺮﻤﺎد ﻳﺪﻜﻦ ﻠﻮﻧﻪ وﺗﺘﻣﺎﺴﻚ ذراﺗﻪ ﻓﺘﺜﻗﻞ وﺗﻗﺎوم ﻫﺒﻮب اﻠﺮﻳﺎح ﻋﻟﻴﻬﺎ،
ﻜﻣﺎ وﺿﺢ ان ﺧﻮاﻠﺪ اﻠﺳﺤﻢ )ﺣﺟﺎرة اﻠﻣﻮﻘﺪ( ﻘﺪ ﺴﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻠﺮﻤﺎد ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﻠﺮﻳﺎح ،ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺪل ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻟﻰ ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻨﺆي اﻠﻣﻨﻬﺎر .ﻫﺬا اﻠﺘﺤﻟﻴﻞ اﻠﻌﻣﻴﻖ ﻠﺒﻗﺎﻳﺎ اﻠﻌﻣﺮان ﻳﺆﻜﺪ ٔان
اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﻘﺪ ارﺗﻗﻰ إﻠﻰ ﻋﻣﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻟﺔ ﻠﻟﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ ٓاﻻﺛﺎر .وﻤﻣﺎ
ﻳﻌﺰز وﺠﻬﺔ اﻠﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ وﻳﺆﻜﺪﻫﺎ ﻫﻮ ٔان ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ٔاﻋﻗﺒﺖ
ﺑﻮﺻﻒ ﺸﺎﻤﻞ ﻠﻣﺎ ٓاﻠﺖ اﻠﻴﻪ اﻠﺪﻳﺎر ﻤﻦ ﺧﺮاب وﻫﺟﺮان ﺗﺳﺒﺐ ﻓﻲ
اﺴﺘﺒﺪال اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻜﺎﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻠﺒﺮﻳﺔ
ٓ
ٔاﻤﺜﺎل :اﻠﺒﻗﺮ اﻠﻮﺣﺷﻲ ٔواوﻻدﻫﺎ واﻠﺟﺎدر واﻠﻐﺰﻻن واﻠﺒﻬﻢ ﻤﻦ ٔاوﻻد
اﻠﻐﻨﻢ .ﻫﺬا اﻻﺴﺘﺒﺪال اﻠﺒﻴﺌﻲ ٔاﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮا ﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
ٔ
ٔاﻻﺛﺮي ،ﻓﺎﻳﻨﻣﺎ وﺠﺪت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻤﻦ اﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻠﺒﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ٔ
ٔاﻻﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﺷﺮي ،ﺗﺎﻜﺪ اﻧﺤﺳﺎر اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي ﻤﻦ
ﻫﺬﻩ اﻠﺒﻴﺌﺔ،ووﺠﻮد اﻠﺨﺮاب واﻠﻬﺟﺮانٔ ،ﻻن اﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻠﺒﺮﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻤﻊ اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي .وﻫﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻻﺴﺘﺪﻻل واﻻﺴﺘﻗﺼﺎء
ٔاﻻﺛﺮي ﺴﺒﻖ إﻠﻰ ذﻜﺮﻩ واﺴﺘﺜﻣﺎرﻩ اﻤﺮؤ اﻠﻗﻴﺲ :
ٔ
وﻘﻴﻌﺎﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﻪ ﺣﺐ ﻓﻟﻔ ــﻞ
ﺗﺮى ﺑﻌﺮ ٓاﻻرام ﻓﻲ ﻋﺮﺻﺎﺗﻬﺎ
وﻠﻗﺪ ﺗﻮﺴﻊ اﻠﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﻟﺰة اﻠﻴﺷﻛﺮي ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻣﺎر اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ
ٔ
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء اﻻﺛﺮي ﻓﺎﺴﺘﻌﺮض ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻣﺎرﻩ): (١٠٤
ٓاﻳﺎﺗﻬﺎ ﻜﻣﻬﺎرق اﻠﻔ ــﺮس
ﻠﻣﻦ اﻠﺪﻳﺎر ﻋﻔﻮن ﺑﺎﻠﺤﺒﺲ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٤

اﻟﻤﻠﻒ

واﻻﺧﺘﻼف ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻠﻣﻴﺖ ﺑﺎﻠﻮاح اﻠﺨﺷﺐ واﻠﺘﻄﻴﻴﻦ
ٔ
ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻠﻄﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺣﺟﺎر ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻤﺘﻼﺻﻗﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻠﺒﻌﺾ
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮوج ،ﻠﻛﻲ ﺗﻗﻲ وﺠﻪ اﻠﻣﻴﺖ ﻤﻦ ﺗﺳﺮب ٔاﻻﺗﺮﺑﺔ
اﻠﺘﻲ ﺴﺘﻮﺿﻊ ﻓﻮق ﻫﺬﻩ اﻠﺼﻔﺎﺋﺢ اﻠﺤﺟﺮﻳﺔ .واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻠﺘﻗﻨﻴﺘﻴﻦ
رﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن ﻓﻲ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ وﻃﺮﻳﻗﺘﻪ وﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻓﺎذا ﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻴﻦ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮﻳﻦ ﻧﺟﺪ ٔان ﺗﻔﺳﻴﺮ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻣﺎ
ﻧﺟﺪ ﺗﻔﺳﻴﺮ ﻠﺒﻴﺪ ٔاﻜـﺜﺮ ﺗﺤﻟﻴﻼ وﻋﻣﻗﺎ وﺸﻣﻮﻻ .وﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء ﺗﻮﺿﺢ ﻠﻨﺎ
ارﺗﺒﺎط اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮى ﺑﺎﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮى.
ﻓﻴﻣﺎ ﺗﻗﺪم ﻤﻦ دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﻣﻔﻬﻮم ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر وﻠﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻠﻔﻛﺮ ٔاﻻﺛﺮي وﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،وﺑﻴﻨﺎ اﻠﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ
ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر وﻋﻟﻢ اﻠﻟﻐﺎت ﻜﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ اﻠﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻔﻛﺮ ٔاﻻﺛﺮي
وﻋﻨﺎﺻﺮ ٔاﻻﺴﻟﻮب ٔاﻻﺛﺮي ،وﻋﺮﺿﻨﺎ ﺑﺎﻠﺷﺮح واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ ﻠﺘﻗﺎﻧﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ
واﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ ٔاﻻﺴﻟﻮب ٔاﻻﺛﺮي ،وﺑﻴﻨﺎ ٔان اﻠﻬﺪف ﻤﻦ
اﻠﺪراﺴﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ﻠﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻠﻣﻨﺟﺰات اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻧﺮى ٔان ﺣﺼﻴﻟﺔ ﻤﺎ ﺗﻗﺪم ﻤﻦ ﻋﺮض وﺗﺤﻟﻴﻞ ﻫﻮ ٔان
اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﻌﺮب ﻓﻲ اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ٔاﺴﺳﻮا ﻋﻟﻢ ٓاﻻﺛﺎر وارﺴﻮا ﻘﻮاﻋﺪ ٔواﺴﺲ
ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﺘﻲ ﺴﻨﻮﺿﺢ ﻤﻨﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮ ٓاﻻﺛﺎر
ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ.
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺛﺮﻱ

ﻠﻗﺪ ﻧﻬﺟﺖ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮﻫﺎ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ﻤﻨﻬﺟﻴﻦ:
 - ١اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺑﻮاﺴﻄﺔ ٔاﻻﺴﻄﻮرة
 - ٢اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ

 - ١ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﺓ

اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺑﻮاﺴﻄﺔ ٔاﻻﺴﻄﻮرة ﻜﺎن ﺸﺎﺋﻌﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺮب وﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺳﺒﻮن
ﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻤﻦ اﻠﺒﻨﻴﺎن إﻠﻰ ﺴﻟﻴﻣﺎن) (١١٣ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم ،وﻘﺪ ورد اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ
ﺑﻮاﺴﻄﺔ ٔاﻻﺴﻄﻮرة ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ): (١١٤
اﻻ ﺴﻟﻴﻣ ـﺎن اذ ﻘﺎل اﻹﻠﻪ ﻠﻪ ﻘﻢ ﻓﻲ اﻠﺒﺮﻳﺔ ﻓﺎﺣﺪدﻫﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻔﻨﺪ
وﺧﻴﺲ اﻠﺟﻦ ٔاﻧﻲ ﻘﺪ ٔاذﻧﺖ ﻠﻬﻢ ﻳﺒﻨﻮن ﺗﺪﻤﺮ ﻓﻲ اﻠﺼﻔﺎح واﻠﻌﻣﺪ
ٔ
ٔ
ﻜﻣﺎ ﻧﺳﺐ اﻻﻋﺷﻰ إﻠﻰ ﺴﻟﻴﻣﺎن ﺑﻨﺎء اﻠﺤﺼﻦ اﻻﺑﻟﻖ ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء):(١١٥
ورد ﺑﺘﻴﻣ ــﺎء اﻠﻴﻬﻮدي ٔاﺑﻟﻖ
وﻻ ﻋﺎدﻳﺎ ﻠﻢ ﻳﻣﻨﻊ اﻠﻣﻮت ﻤﺎﻠﻪ
ﻠﻪ ٔازج ﻋ ــﺎل وﻃﻲ ﻤﻮﺛﻖ
ﺑﻨﺎﻩ ﺴﻟﻴﻣــﺎن ﺑﻦ داود ﺣﻗﺒﺔ
وﻠﻗﺪ ﻧﺳﺐ إﻠﻰ ﺴﻟﻴﻣﺎن ،اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺒﻨﻴﺎن ،ﻓﻲ اﻠﻣﺼﺎدر اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
وﺴﻨﺷﻴﺮ ﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻠﻛﻼم ﻋﻦ دور ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻛﺮاﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺟﺰء .ﻜﻣﺎ ﻜﺎن اﻠﻌﺮب ﻓﻲ اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ
ٔ
ٔ
ﻳﻨﺳﺒﻮن ﻜﻞ اﺛﺮ ﻘﺪﻳﻢ إﻠﻰ ﻋﺎد وﻘﺪ اﺸﺮﻧﺎ إﻠﻰ ﻘﻮل اﻠﺷﺎﻋﺮ):(١١٦
ﺻﻌﺪﻧﺎ اﻠﻴﻪ ﺑﺳﻣﺮ اﻠﺼﻌﺎد
وﺑﺎﻠﺟﺒﻟﻴﻦ ﻤﻌ ﻗـ ــﻞ
ﻤﻟﻛﻨﺎﻩ ﻤﻦ ٔاوﻠﻴﺎت اﻠﺰﻤﺎن ﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻮح وﻤﻦ ﻘﺒﻞ ﻋﺎد

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻻ ﺸﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ٔاﺻﻮرة ﺴﻔﻊ اﻠﺨﺪود ﻳﻟﺤﻦ ﻜﺎﻠﺷﻣـﺲ
ٔ
ـﺮاض اﻠﺟﻣﺎدٓ ،واﻳﺔ اﻠﺪﻋﺲ
ٔاوﻏﻴﺮ ٓاﺛﺎر اﻠﺟﻴﺎد ﺑﺎﻋ ـ
ﻓﻮﻘﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺮﻜﺐ ٔاﺣﺪس ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ٔاﻻﻤﻮر وﻜﻨﺖ ذا ﺣﺪس
ﻓﺒﻴﻦ ٔان ٔاﻻﺻﻮرة ،وﻫﻲ ﻘﻄﻌﺎن اﻠﺒﻗﺮ ،ﻘﺪ ﺣﻟﺖ ﻤﻛﺎن اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي
ﻓﻲ اﻠﺪﻳﺎر وﻫﺬا اﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﻌﻣﺮان ﻤﻣﺎﺛﻞ ﻠﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻠﺬي ﺗﺤﺪﺗﻪ
اﻠﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺟﺎرة اﻠﻣﻮﻘﺪ ﻓﺘﺤﻮﻠﻬﺎ ﺴﻔﻌﺎ ٔاي ﺴﻮداء ﺗﻣﻴﻞ إﻠﻰ اﻻﺣﻣﺮار .
ﻜﻣﺎ ﺗﻌﺮف واﺴﺘﺪل ﻤﻦ ﺧﻼل ٓاﺛﺎر اﻠﺟﻴﺎد ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺤﺎﺑﺲ واﻻوراي اﻠﺘﻲ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻬﺎ .وﻠﻗﺪ اﺴﺘﺜﻣﺮ ﻫﺬا اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻻﺧﻨﺲ اﻠﺘﻐﻟﺒﻲ): (١٠٥
ﻳﺳﺎﺋﻞ اﻃﻼﻻ ،ﻠﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺟـﺎوب
ﻓﻣﻦ ﻳﻚ ٔاﻤﺳﻰ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻤﻗﺎﻤﻪ
ﻜﻣﺎ ﻧﻣﻖ اﻠﻌﻨﻮان ﻓﻲ اﻠﺮق ﻜﺎﺗﺐ
ﻓﻼﺑﻨﺔ ﺣﻄﺎن ﺑﻦ ﻘﻴﺲ ﻤﻨﺎزل
ٔ
اﻤﺎء ﺗﺰﺠﻰ ﺑﺎﻠﻌﺷﻲ ﺣﻮاﻃــﺐ
ﺗﻈﻞ ﺑﻬﺎ رﺑﺪ اﻠﻨﻌﺎم ﻜﺎﻧﻬـﺎ
وﺗﺤﺪد اﻻﺴﺘﺪﻻل ﻫﻨﺎ ﺑﻮاﺴﻄﺔ اﻠﻨﻌﺎم  -وﻫﻲ ٔاﻜـﺜﺮ اﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻔﻮرا
وﻘﻟﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺳﻛﻨﻬﺎ وﻤﺮﻋﺎﻫﺎ  -ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ واﻠﺘﻲ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻠﻬﺪوء
ٔ
واﻠﻄﻣﺎﻧﻴﻨﺔ ﻠﺨﻟﻮ اﻠﻣﻨﺎزل ﻤﻦ اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي ،ﻜﻣﺎ اﺴﺘﺜﻣﺮ اﻠﻌﺎﻤﻞ
ٔ ) ( ١٠٦
اﻠﺒﺷﺮي ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﻜﻞ ﻤﻦ اﻠﻣﺮﻘﺶ اﻻ ﻜﺒﺮ
واﻠﻣﺮﻘﺶ ٔاﻻﺻﻐﺮ) (١٠٧وﻠﺒﻴﺪ ) (١٠٨وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻜـﺜﺮ وﻧﻛـﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻻﺸﺎرة
إﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻠﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ ﻠﺷﻣﻮﻠﻬﺎ):(١٠٩
ٔ
ﻤﺮاﺠﻊ وﺸﻢ ﻓﻲ ﻧﻮاﺸﺮ ﻤﻌﺼﻢ
ودار ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﺮﻘﻣﺘﻴﻦ ﻜﺎﻧﻬ ــﺎ
ﺑﻬﺎ اﻠﻌﻴﻦ ٓ
واﻻرام ﻳﻣﺷﻴﻦ ﺧﻟﻔﺔ واﻃﻼؤﻫﺎ ﻳﻨﻬﻀﻦ ﻤﻦ ﻜﻞ ﻤﺟﺘﻢ
ٔ
ﻓﻼﻳﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻠﺪار ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻫــﻢ
وﻘﻔﺖ ﺑﻬﺎ ﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺷﺮﻳﻦ ﺣﺟﺔ
وﻧﺆﻳﺎ ﻜﺟﺬم اﻠﺤﻮض ﻠﻢ ﻳﺘﺜﻟـﻢ
ٓاﺛﺎﻓﻲ ﺴﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺮس ﻤﺮﺠـﻞ
اﻻ ٔاﻧﻌﻢ ﺻﺒﺎﺣﺎ ٔاﻳﻬﺎ اﻠﺮﺑﻊ واﺴﻟﻢ
ﻓﻟﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻠﺪار ﻘﻟﺖ ﻠﺮﺑﻌﻬـﺎ
ٔ
ﻜﺎن ﻓﺘﺎت اﻠﻌﻬﻦ ﻓﻲ ﻜﻞ ﻤﻨـﺰل ﻧﺰﻠﻦ ﺑﻪ ﺣﺐ اﻠﻔﻨﺎ ﻠﻢ ﻳﺤﻄــﻢ
ٔ
ﻓﺎﺑﺘﺪا ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﺑﺎﺴﺘﺜﻣﺎر ﻋﻨﺎص اﻠﻌﻣﺮان اﻠﺒﻴﺌﻲ ﻜﺎﻠﻌﻴﻦ
وﻫﻲ ﺑﻗﺮ اﻠﻮﺣﺶٓ ،
واﻻرام واﻠﻐﺰﻻن ،وﻳﺒﺪو ٔاﻧﻪ اﺧﺘﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﻣﺮان
ٔ
اﻠﺒﻴﺌﻲ ٔ
ﻠﻴﺒﺪا ﺑﻬﺎ ،ﻠﻴﻮﺣﻲ ﺑﺎﻠﻬﺟﺮان اﻠﻛﺎﻤﻞ ﻠﻟﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي ،ﺛﻢ اﻜﺪ
ﻫﺬا اﻠﻬﺟﺮان ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻠﻣﺪة اﻠﺰﻤﻨﻴﺔ اﻠﺘﻲ اﺑﺘﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ دﻳﺎر اﻤ ٔﺮاﺗﻪ ٔا م
ٔ
ٔ
اوﻓﻰ) .(١١٠وﺠﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ ٔان ﻧﻼﺣﻆ ٔان ﻋﺎﻤﻞ اﻠﺰﻤﻦ ﻠﻢ ﻳﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﺎﻜﻴﺪ
اﻠﻬﺟﺮان ﻓﺤﺳﺐ ،ﺑﻞ ارﺗﻗﻰ ﺑﺎﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي إﻠﻰ اﻠﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ
ﻠﻼﺧﻴﺮ ،وارﺗﻗﻰ ٔ
ٓاﻻﺛﺎر ،ﻓﺟﻌﻞ ﻤﻦ ٔاﻻول ﻫﺪﻓﺎ ٔ
ﺑﺎﻻﺧﻴﺮ إﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻠﺔ
واﻋﻴﺔ وﻤﺤﺪدة اﻠﻬﺪف وﻫﻮ اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ دﻳﺎر اﻤ ٔﺮاﺗﻪ .وﻠﻛﻦ ٔاﻻﻤﺮ ﻠﻢ
ﻳﺘﻮﻘﻒ ﻋﻨﺪ وﻋﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ زﻫﻴﺮ واﻧﻣﺎ ﻓﻴﻣﺎ ٔاﺿﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ ﻤﻦ وﻋﻲ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻠﻮﻋﻲ ﺗﺎﻜﺪ ﻓﻲ ﺗﻛﺮار ادﺧﺎل
ﻋﻨﺼﺮ اﻠﺰﻤﻦ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻠﺘﻲ ﺴﺒﻖ ٔان ٔاﺸﺮﻧﺎ اﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺎذا ﻋﺪﻧﺎ
ٔ ٔ
ٔ
إﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻠﺔ زﻫﻴﺮ ،ﻠﻮﺠﺪﻧﺎ اﻧﻪ اﻧﺘﻗﻞ إﻠﻰ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ﺑﻌﺪ ان اﻜﺪ
اﻠﻬﺟﺮان ووﺿﺢ اﻠﻬﺪفٔ ،
ﻓﺎﺑﺘﺪا ﺑﺎﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﺪار ،ﻤﻌﺘﻣﺪا
ﻋﻟﻰ ﻘﻮة اﻠﻣﻼﺣﻈﺔ وﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﻮﺻﻒ ،ﻓﻌﺮض ﻠﺤﺟﺎرة اﻠﻣﻮﻘﺪ وﻜﻴﻒ ٓال
ﻠﻮﻧﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﺳﻮاد اﻠﻣﺷﻮب ﺑﺎﻠﺤﻣﺮة ﺑﻔﻌﻞ اﻠﻨﺎر ،ﺛﻢ ﻋﺮض ﻠﻟﻨﺆي اﻠﻣﻨﻬﺎر
وﻠﺒﻗﺎﻳﺎ اﻠﻣﻌﺮس )اﻠﺮﺣﻞ( وﻜﺬﻠﻚ ﻠﺒﻗﺎﻳﺎ اﻠﺼﻮف اﻠﻣﺘﻨﺎﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﻗﺎﻳﺎ
اﻠﻣﻨﺎزل ﻜـﺜﻣﺎر ﺸﺟﺮ اﻠﻔﻨﺎ ذي اﻠﻟﻮﻧﻴﻦ ٔاﻻﺴﻮد ٔ
واﻻﺣﻣﺮ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻤﻦ
ﻫﺬا اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ﻠﻟﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ دار اﻤ ٔﺮاﺗﻪ.
واﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﻠﻢ ﻳﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﻌﺮﻓﺔ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﺤﺳﺐ ،ﺑﻞ
اﺴﺘﺜﻣﺮ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮي ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺘﻔﺼﻴﻟﻲ ﻠﺘﻗﺎﻧﺔ
ٔواﺴﻟﻮب اﻠﺒﻨﺎء ،ﻓﻗﺪ ﺴﺒﻖ ٔوان ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ ٔاﻻﻓﻮﻩ ٔاﻻودي اﻠﺘﻲ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻻوﺗﺎد ٔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻗﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎء اﻠﺒﻴﻮت ٔ
واﻻﻋﻣﺪة ،وﺴﻨﻌﺮض ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ
ﻠﻄﺮﻓﺔ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻗﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎء اﻠﻗﺒﻮر) :(١١١
ٔارى ﻘﺒﺮ ﻧﺤﺎم ﺑﺨﻴﻞ ﺑﻣ ــﺎﻠﻪ ﻜـﻗﺒﺮ ﻏﻮي ﺑﺎﻠﺒﻄـﺎﻠﺔ ﻤﻔﺳــﺪ

ﺗﺮى ﺠﺘﻮﺗﻴﻦ ﻤﻦ ﺗﺮاب ،ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺻﻢ ﻤﻦ ﺻﻔﻴﺢ ﻤﻨﻀﺪ
ﻓﺘﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻓﺔ ﺗﺘﺳﺎوى ﻓﻲ ﻘﺒﺮى اﻠﻨﺤﺎم وﻫﻮ اﻠﻐﻨﻲ ﻜـﺜﻴﺮ اﻠﻣﺎل
ﻘﻟﻴﻞ اﻻﻧﻔﺎق ،واﻠﻀﺎل اﻠﻣﻔﺳﺪ واﻠﻣﺒﺪد ﻠﻣﺎﻠﻪ ،وﻳﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ
ٔ
ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺘﻛﻮن ﻤﻦ ﻜﻮﻤﺘﻴﻦ )ﺠﺘﻮﺗﻴﻦ ( ﻤﻦ اﻠﺘﺮاب ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ ﺣﺟﺎرة ﻋﺮﻳﻀﺔ
ٔ
وﺻﻟﺒﺔ ،اﻻ ان ﻫﺬﻩ اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ ﺗﺨﺘﻟﻒ ﻋﻨﺪ ﻠﺒﻴﺪ): (١١٢
ﻓﻮﻘﻪ ﺧﺷﺒ ــﺎ وﻃﻴﻨﺎ
اذا دﻓﻨﺖ ٓاﺑﺎك ﻓﺎﺠﻌـﻞ
ﺴﻴﻬﺎ ﻳﺳﺪدن اﻠﻐ ﻀـﻮﻧﺎ
وﺻﻔﺎﺋﺤﺎ ﺻــﻣﺎ روا
ـﺎف اﻠﺘﺮاب وﻠﻦ ﻳﻗﻴﻨﺎ
ﻠﻴﻗﻴﻦ وﺠﻪ اﻠﻣﺮئ ﺴﻔﺳـ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٥

اﻟﻤﻠﻒ

 - ٢ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

وﻫﺬا اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔا ﻋﻢ ٔواوﺴﻊ وﻳﺮﺗﻛﺰ ﻋﻨﺪ دراﺴﺘﻪ ٔاو إﻋﺎدة دراﺴﺘﻪ
ٔ
ﻠﻼﺛﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻤﻦ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﺗﺮﻜﻬﺎ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﺎﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ
ٔ
ﻳﺒﺪا ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺒﺤﺚ واﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ﻤﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮم ،ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﻠﺳﺒﺮ
ٔاﻏﻮار اﻠﻣﺟﻬﻮل ،وﻫﺬﻩ اﻠﻌﻣﻟﻴﺔ اﻠﻣﻌﻗﺪة اﻋﺘﻣﺪت ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻗﻮش
واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ووﺠﺪت ﻠﻬﺎ ﻤﺼﺪرا ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة ٔاﻻدﺑﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
واﻠﺘﻗﺎﻧﻴﺔ ٔﻻﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ،وﻧﻬﺟﺖ ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﻗﺎرﻧﺔ واﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻠﻨﻗﺪ
واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ .وﻠﻗﺪ اﺑﺘﻛﺮ ٔاﻻﺛﺎرﻳﻮن اﻠﻌﺮب ﻫﺬا اﻠﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮﻫﻢ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر،
وذﻠﻚ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻣﻟﻴﺔ اﺴﺘﻗﺼﺎء ﻋﻟﻣﻲ واﺿﺤﺔ اﻠﻣﻌﺎﻠﻢ ٔ
اﺑﺘﺪا ت
ﺑﺎﻠﺘﺤﻗﻖ ﻤﻦ  :ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﻬﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﺎﻠﻣﻛﺎن اﻠﺬي ﻳﻗﻊ
ﻓﻴﻪ ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﻣﻮاد اﻠﺒﻨﺎء ﻓﺎﻠﻣﺆﺛﺮات اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻠﺨﺒﺮ ٔاو ﺗﻔﺳﻴﺮ
ٔاﻻﺛﺮ .وﻠﻗﺪ اﺧﺘﻟﻒ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻠﺒﻴﺌﺔ واﻠﺪواﻓﻊ وراء ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ .ﻓﺒﻴﻨﻣﺎ ﻧﺟﺪ ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻌﺮب ﻘﺪ اﺸﺮﻜﻮا اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ )ﻤﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻣﺎء اﻠﻗﻮﻤﻲ واﻻﻘﻟﻴﻣﻲ ﻜﻣﺎ ﻫﻮ اﻠﺤﺎل ﻋﻨﺪ
ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔٔ ،او ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻠﻨﻔﺳﻴﺔ
واﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻻﻧﺘﻣﺎء اﻠﻗﺒﻟﻲ واﻠﻗﻮﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ( ،ﻧﺟﺪﻫﻢ ﻠﻢ ﻳﺷﺮﻜﻮا اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻠﻛﻴﻔﻴﺔ اﻠﺘﻲ
اﺸﺮﻜﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ٔاﻧﻬﻢ ﻠﻢ ﻳﺷﺮﻜﻮا اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻟﻰ ٓاﺛﺎر اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﻤﻦ
دراﺴﺔ وﺗﺤﻟﻴﻞ ٔان ﻧﻮﺿﺢ ٔاﻻﺴﺒﺎب اﻠﺘﻲ ٔادت إﻠﻰ ﻤﺤﺪودﻳﺔ اﺴﺘﻌﻣﺎل
اﻠﻟﻐﺔ واﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ.
ﺍﻟﻠﻐــــــﺔ

اﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻠﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻠﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي ،ﻓﺎذا ﻜﺎﻧﺖ
اﻠﻟﻐﺔ ﻤﺪوﻧﺔ وﻤﻨﻗﻮﺸﺔ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺛﺮ ﺗﺼﺒﺢ ٔاﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي،
وﻤﻦ ﺛﻢ ٔاﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮئ ،ﻻن ٔاﻻﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻ ﺑﻮاﺴﻄﺔ
اﻠﻟﻐﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺗﺼﺒﺢ اﻠﻌﻣﻟﻴﺔ ﻋﻣﻟﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻗﻴﺔ ﻤﺮة
ٔاﺧﺮى .ﻫﺬا اﻠﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻠﻟﻐﺔ ﻳﻌﻮد إﻠﻰ ﺴﺒﺒﻴﻦٔ :اﺣﺪﻫﻣﺎ،
اﺧﺘﻼف ﻠﻐﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻦ ﻠﻐﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺤﺎﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻠﻟﻐﺔ
ٔاﻻوﻠﻰ ﺿﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي وﺗﺪﺧﻞ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻣﻦ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮي ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻣﺎ ٔان ﺗﻛﻮن ﻠﻐﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔاﻻﺛﺮي
واﺣﺪة ،ﻓﻨﺤﺘﺎج ﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻠﻣﺪوﻧﺎت واﻠﻨﻗﻮش ٔاﻻوﻠﻰ ﻋﻦ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اذا ﻜﻨﺎ ﺑﺼﺪد دراﺴﺔ ٔاو اﻋﺎدة دراﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮ ،وﻓﻲ ﻜﻼ اﻠﺤﺎﻠﺘﻴﻦ
ﺗﻛﻮن ﻠﻐﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻠﻐﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ.
ٔ
وﻠﻗﺪ اﻘﺘﺼﺮ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻠﻟﻣﺪرﺴﺔ اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺎﻠﺔ
اﻠﺜﺎﻧﻴﺔٔ ،اي ﻋﻟﻰ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﺴﺘﻌﻣﺎل اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻗﻟﻣﻴﻬﺎ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

وﺧﻄﻮرة اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ٔ
ﺑﺎﻻﺴﻄﻮرة ﻻ ﺗﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﺻﺤﺎب
ٔاﻻﺛﺮ وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎﺋﻪ واﻠﻐﺎء ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻓﺤﺳﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺘﺟﺎوز
ٔ
ذﻠﻚ إﻠﻰ اﺑﻌﺎد ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،ﻓﺎﻻدﻋﺎء ﺑﺎن ﺴﻟﻴﻣﺎن ﺑﻨﻰ ﺗﺪﻤﺮ وﺣﺼﻦ
ٔ
ٔاﻻﺑﻟﻖ ﻳﺘﻀﻣﻦ ادﻋﺎءا ﺑﺎن اﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺴﻟﻴﻣﺎن ﻜﺎﻧﻮا ﻘﺪ ﺴﻴﻄﺮوا
ﻋﻟﻰ ٔاﺠﺰاء ﻤﻦ ﺴﻮرﻳﺎ وﺸﻣﺎل اﻠﺤﺟﺎز ﺣﻴﺚ ﻤﻛﺎﻧﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻤﺮ وﺣﺼﻦ
ٔاﻻﺑﻟﻖ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺮﺗﻴﺐ .وﻫﺬا اﻻدﻋﺎء ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻠﻰ ﻧﻔﻲٔ ،ﻻن اﻠﻨﻗﻮش
ٔ
واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ)  (١١٧ﺗﺷﻴﺮ إﻠﻰ ٔان اﻠﻴﻬﻮد ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺟﻬﻟﻮن ٔاﺴﺎﻠﻴﺐ
اﻠﺒﻨﺎء ،ﺑﺪﻠﻴﻞ ٔان ﺴﻟﻴﻣﺎن اﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎﻠﻣﻟﻚ ﺣﻴﺮام اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻟﻚ ﺻﻮر
ﻠﺒﻨﺎء "ﻤﻌﺒﺪ اﻠﺮب" ،وﻘﺪ ٔاﻤﺪ ٔاﻻﺧﻴﺮ ٔاﻻول ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻤﻦ اﻠﺒﻨﺎﺋﻴﻦ
واﻠﻨﺟﺎرﻳﻦ واﻠﺤﺪادﻳﻦ وﻋﻟﻰ ٔراﺴﻬﻢ ﻤﻬﻨﺪس اﺴﻣﻪ ﺣﻴﺮام .وﻤﻣﺎ ﻳﺪﻠﻞ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﺠﻬﻞ اﻠﻴﻬﻮد ﺑﺎﻋﻣﺎل اﻠﺒﻨﺎء ،ان ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺈﻠﻰ ﺴﺨﺮ
ﻠﺳﻟﻴﻣﺎن اﻠﺷﻴﺎﻃﻴﻦ) (١١٨واﻠﺟﻦ ﻻﺴﺘﺨﺪاﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺒﻨﺎء ﻜﻣﺎ ﻓﻲ
ﻘﻮﻠﻪ ﺗﻌﺈﻠﻰ): (١١٩
"وﻠﺳﻟﻴﻣﺎن اﻠﺮﻳﺢ ﻏﺪوﻫﺎ ﺸﻬﺮ ورواﺣﻬﺎ ﺸﻬﺮ
ٔواﺴﻟﻨﺎ ﻠﻪ ﻋﻴﻦ اﻠﻗﻄﺮ وﻤﻦ اﻠﺟﻦ ﻤﻦ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺈذن رﺑﻪ وﻤﻦ ﻳﺰغ ﻤﻨﻬﻢ ﻋﻦ ٔاﻤﺮﻧﺎ ﻧﺬﻘﻪ
ﻤﻦ ﻋﺬاب اﻠﺳﻌﻴﺮ ﻳﻌﻣﻟﻮن ﻠﻪ ﻤﺎ ﻳﺷﺎء ﻤﻦ
ﻤﺤﺎرﻳﺐ وﺗﻣﺎﺛﻴﻞ وﺠﻔﺎن ﻜﺎﻠﺟﻮاب وﻘﺪور
راﺴﻴﺎت اﻋﻣﻟﻮا ٓا ل داود ﺸﻛﺮا وﻘﻟﻴﻞ ﻤﻦ
ﻋﺒﺎدي اﻠﺷﻛﻮر ﻓﻟﻣﺎ ﻘﻀﻴﻨﺎ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﻣﻮت ﻤﺎ
ٔ
ٔ
دﻠﻬﻢ ﻋﻟﻰ ﻤﻮﺗﻪ إﻻ داﺑﺔ ٔاﻻرض ﺗﺎﻜﻞ ﻤﻨﺳﺎﺗﻪ
ﻓﻟﻣﺎ ﺧﺮ ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻠﺟﻦ ٔان ﻠﻮ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻌﻟﻣﻮن
اﻠﻐﻴﺐ ﻤﺎ ﻠﺒﺜﻮا ﻓﻲ اﻠﻌﺬاب اﻠﻣﻬﻴﻦ".
وﻤﻦ ٓاﻻﻳﺎت اﻠﻛﺮﻳﻣﺎت ﻧﺳﺘﺪل ٔان اﻠﺟﻦ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺳﺨﺮة وﻤﻛﻟﻔﺔ
ٔ
ﺑﺎﻋﻣﺎل ﻤﺤﺪدة ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻠﻣﺤﺎرﻳﺐ واﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ واﻠﺟﻔﺎن
واﻠﻗﺪور ،واﻧﻬﻢ اﺴﺘﻣﺮوا ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﻋﻣﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻰ ﷲ ﺗﻌﺈﻠﻰ ﺴﻟﻴﻣﺎن
ٓ
 ،وﻘﺪ ﺗﺒﻴﻨﻮا وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺴﻨﺔ )  (١٢٠ﻤﻦ وﻓﺎﺗﻪ اﻠﺤﻗﻴﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺎﻜﻟﺖ
ﻋﺼﺎﻩ وﺴﻗﻂ .وﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا ٔان ٔاﻻﻋﻣﺎل اﻠﻌﻣﺮاﻧﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻘﺎم ﺑﻬﺎ اﻠﺟﻦ
ﻠﺳﻟﻴﻣﺎن ﻠﻢ ﺗﻨﺟﺰ ﺑﺎﻠﻛﺎﻤﻞ ٔﻻﻧﻬﺎ ﻠﻮ ٔاﻧﺟﺰت ﺑﺎﻠﻛﺎﻤﻞ ﻠﻣﺎ دﻋﺖ اﻠﻀﺮورة
اﺴﺘﻣﺮارﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻞ ٔاﺛﻨﺎء ﻤﻮت ﺴﻟﻴﻣﺎن وﻫﺮوﺑﻬﻢ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻋﻟﻣﻮا
ﺑﻣﻮﺗﻪ ،وﻫﻨﺎ ﻧﺘﺳﺎءل ﻜﻴﻒ ﺗﺳﻨﻰ ﻠﺳﻟﻴﻣﺎن ﺑﻨﺎء ﺗﺪﻤﺮ وﺣﺼﻦ ٔاﻻﺑﻟﻖ
إذا ﻜﺎن ﻠﻢ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻣﺮاﻧﻪ داﺧﻞ ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ .وﻤﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ٔاﻳﻀﺎ إﻠﻰ اﻻﻋﺘﻗﺎد
ﺑﻌﺪم ٔاﻫﻟﻴﺔ اﻠﻴﻬﻮد ٔﻻﻋﻣﺎل اﻠﺒﻨﺎء واﻠﻌﻣﺮان ﻫﻮ ٔان ﺗﺳﺨﻴﺮ اﻠﺟﻦ ﻠﺨﺪﻤﺔ
ﺴﻟﻴﻣﺎن ﻜﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﻤﻌﺟﺰات ﺴﻟﻴﻣﺎن .واﻠﻣﻌﺟﺰة ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺟﺰ اﻠﺒﺷﺮ -
ﻘﻮم اﻠﻨﺒﻲ  -ﻋﻦ اﻠﻗﻴﺎم ٔ
ﺑﺎﻻﻋﻣﺎل اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻀﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺆﻜﺪ ﻤﺎ ذﻫﺒﻨﺎ
اﻠﻴﻪ .
ٔ
ٔ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻟﻴﻨﺎ ان ﻧﻌﻲ ﻓﻴﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ اﻠﻴﻪ ﻤﻦ ﺸﺮح وﺗﺤﻟﻴﻞ اﻧﻨﺎ ﻠﺳﻨﺎ
ٔ
ٔ
ﺑﺼﺪد ﻧﻔﻲ ﺣﻗﻴﻗﺔ ،ﻫﻲ اﺻﻼ ﻻ وﺠﻮد ﻠﻬﺎ ،وإﻧﻣﺎ ﻧﺤﺎول ان ﻧﺆﻜﺪ
اﺴﻄﻮرة ﺑﻨﻔﻲ ﺣﻗﺎﺋﻖ وﺠﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻠﺤﺪث اﻠﺬي ﺗﻨﺳﺐ إﻠﻴﻪ
ٔاﻻﺴﻄﻮرة ،وﻜﺬﻠﻚ ﻠﻛﻲ ﻧﺜﺒﺖ ٔان ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻌﺮب اﺴﺘﻌﻣﻟﻮا ٔاﻻﺴﻄﻮرة
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮﻫﻢ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر .ﻜﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻟﻴﻨﺎ ٔان ﻧﻌﻲ ٔان اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺑﻮاﺴﻄﺔ
ٔاﻻﺴﻄﻮرة اﺴﺘﻌﻣﻟﻪ ﺸﻌﺮاء اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن ﻤﺮد ذﻠﻚ إﻠﻰ
اﻓﺘﻗﺎر اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ إﻠﻰ ٔاﻻﻋﻣﺎل اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﻀﺨﻣﺔ ،ﻓﺎذا اﺴﺘﻛﻣﻟﻨﺎ
ﻤﺤﺎوﻠﺔ ٔاﻻﻋﺷﻰ:
ﺑﻼط ودارات وﻜﻟـﺲ وﺧﻨﺪق
ﻳﻮازي ﻜﺒﻴﺪاء اﻠﺳﻣــﺎء ودوﻧﻪ
وﻤﺳﻚ ورﻳﺤـﺎن وراح ﺗﺼﻔﻖ
ﻠﻪ درﻤﻚ ﻓﻲ ٔراﺴﻪ وﻤﺷـﺎرب
ٔ
وﻘﺪر ،وﻃﺒﺎخ ،وﺻﺎع ،ودﻳﺳﻖ
وﺣﻮر ﻜﺎﻤﺜﺎل اﻠﺪﻤﻰ ،وﻤﻨﺎﺻﻒ

ﻠﻮﺠﺪﻧﺎ ٔان اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ﺑﻮاﺴﻄﺔ ٔاﻻﺴﻄﻮرة اﻘﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻠﺘﻮﺛﻴﻗﻲ
ﻓﻗﻂ وﻳﺷﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ٔاﻻﺛﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺔٔ ،اﻤﺎ ﺑﺎﻘﻲ
اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﻜﺎﻠﻣﻛﺎن وﻫﻮ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻣﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮ ﻓﻗﺪ ﺧﻟﻮن ﻤﻦ
اﻠﻌﻨﺼﺮ ٔاﻻﺴﻄﻮري ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ،ﺑﻞ ٔان اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺬي ٔاوردﻩ
ٔاﻻﻋﺷﻰ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻤﻊ ﻫﻮﻳﺔ ٔاﻻﺛﺮ ،ﻓﺎﻠﺤﻴﻄﺎن اﻠﻗﻮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻠﻴﺔ واﻠﺨﻨﺪق ﻤﻦ
ﺻﻔﺎت اﻠﺤﺼﻮن واﻠﻗﻼع ،ﻜﻣﺎ ٔان ﺑﺎﻘﻲ اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺬي ٔاوردﻩ ٔاﻻﻋﺷﻰ
ٔ
ﻳﺆﻜﺪ ﺣﻗﻴﻗﺘﻴﻦٔ :اوﻠﻬﻣﺎ ٔان اﻠﺤﺼﻦ ﻤﺎ زال ﻋﺎﻤﺮا وﻤﺎﻫﻮﻻ وذﻠﻚ ﻠﻮﺠﻮد
اﻠﻔﺘﻴﺎت اﻠﺤﻮر اﻠﺟﻣﻴﻼت واﻠﻣﻨﺎﺻﻒ )اﻠﺨﺪم( واﻠﻄﺒﺎخ ،واﻠﺤﻗﻴﻗﺔ
اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ٔان اﻠﻮﺻﻒ ﻋﻟﻰ ﻤﺤﺪودﻳﺘﻪ اﻋﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻈﺮ واﻠﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻠﺪﻘﻴﻗﺔ وﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ ﻤﻦ ﺻﻔﺎت اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﺬي
ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﺑﺷﺊ ﻤﻦ اﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ.
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١٣٦

اﻟﻤﻠﻒ

اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي واﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻲ ،وﺴﺒﻖ وﺑﻴﻨﺎ ٔاﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﻟﻨﻗﻮش
واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت دور ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻗﺼﺎء ٔاﻻﺛﺮي ،ﻜﻣﺎ ﺴﺒﻖ وﺑﻴﻨﺎ ٔان
ﺠﻣﻴﻊ ٔاﻻﻘﻼم اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ ٔاﺻﻼ ﻘﻟﻢ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي ،وﻘﺪ
ٔ
ذﻫﺐ اﻻﺴﺘﺎذ اﻻ ﻠﻮﺴﻲ) (١٢١إﻠﻰ ٔان ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻟﻐﺎت ) ٔاﻻﻘﻼم( اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ
ﻳﻣﻨﻴﺔ وﻋﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ذات ٔاﺻﻞ ﺣﻣﻴﺮي وﻳﺪﻠﻞ ﻋﻟﻰ ٔراﻳﻪ ﺑﺷﻌﺮ ﻠﺮﺠﻞ -
ٔ
ﻜﻨﺪي ﻤﻦ دوﻤﺔ اﻠﺟﻨﺪل ﻳﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻟﻰ ﻘﺮﻳﺶ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﺗﻌﻟﻣﻮا ﺧﻂ اﻠﺟﺰم
ﻤﻦ اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي): (١٢٢
ٔ
وﺗﺟﺤـﺪوا ﻧﻌﻣﺎء ﺑﺷﺮ ﻋﻟﻴـﻛﻢ ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ﻤﻴﻣﻮن اﻠﻨﻗﻴﺒﺔ ازﻫ ـﺮا
ٔاﺗﺎﻜﻢ ﺑﺨﻂ اﻠﺟـﺰم ﺣﺘﻰ ﺣﻔﻈﺘﻢ ﻤﻦ اﻠﻣﺎل ﻤﺎ ﻘﺪ ﻜﺎن ﺸﺘﻰ ﻤﺒﻌﺜﺮا
ٔواﻠﻔﻴﺘﻢ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺑﺎﻠﻣﺎل ﻤﻬﻣـﻼ وﻃﺎﻤﻨﺘﻢ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻗ ـﺮا
ٔ
وﺿﺎﻫﻴﺘﻢ ﻜـﺘﺎب ﻜﺳﺮى وﻘﻴﺼﺮا
ﻓﺎﺠﺮﻳﺘﻢ ٔاﻻﻘﻼم ﻋﻮدا وﺑـ ٔـﺪاة
ٔواﻏﻨﻴﺘﻢ ﻋﻦ ﻤﺳﻨﺪ اﻠﺤﻲ ﺣﻣﻴﺮا وﻤﺎ زﺑﺮت ﻓﻲ اﻠﺼﺤﻒ ٔاﻘﻼم ﺣﻣﻴﺮا
وﻳﻗﻮل ٔاﻻ ﻠﻮﺴﻲ ٔان ﺗﺳﻣﻴﺔ اﻠﺟﺰم ﺗﺮﺠﻊ إﻠﻰ ٔان اﻠﺨﻂ اﻠﻛﻮﻓﻲ ﻜﺎن
ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺨﻂ اﻠﺟﺰم ﻘﺒﻞ اﻧﺷﺎء ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻠﻛﻮﻓﺔ ،وذﻠﻚ ٔﻻﻧﻪ ﺠﺰم ٔاو اﻘﺘﻄﻊ
ووﻠﺪ ﻤﻦ اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮى) (١٢٣واﻠﻮاﻘﻊ ٔاﻧﻨﺎ ﻧﻣﻴﻞ إﻠﻰ ﻫﺬا اﻠ ٔﺮاي وذﻠﻚ
ﻠﻌﺪة ٔاﺴﺒﺎب ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎٔ :ان اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻠﻢ ﻳﺷﺮ إﻠﻰ وﺠﻮد ٔاي
ﺧﻼف ﺠﺬري ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ٔاو ﻓﻲ اﻠﺪﻻﻻت اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻠﻟﻐﺔ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻠﻴﻣﻦ ﻋﻦ ﻠﻐﺔ اﻠﺷﻌﺮ )اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻔﺼﺤﻰ( ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﻧﺟﺪ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ
ﻳﺷﻴﺮ إﻠﻰ اﻠﺨﻼﻓﺎت اﻠﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﻟﻐﺎت ٔاﻻﺧﺮى
ﻜﺎﻠﻔﺎرﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ،ﻓﻨﺟﺪ اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ) (١٢٤ﻳﺼﻒ اﻠﺪار ﺑﺎﻻﺴﺘﻌﺟﺎم ﻠﻌﺟﺰﻩ ﻋﻦ
اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻴﻬﺎ ،ﻜﻣﺎ ﻧﺟﺪ ﻋﻨﺘﺮﻩ) (١٢٥ﻳﺼﻒ ﻋﺪم اﻻﻓﺼﺎح "ﺑﺎﻠﻌﺟﻣﻪ
اﻠﻄﻣﻄﻣﻴﺔ" .وﻤﻦ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺴﺒﺎب ٔاﻳﻀﺎ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻠﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﻛﻟﻣﺎت ٔ
واﻻ ﻠﻔﺎظ ﻓﻲ اﻠﻟﻐﺘﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻔﺼﺤﻰ واﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ) ٔاﻻﻘﻼم
اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ( ﻓﻗﺪ ٔا ورد ٔاﻻﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ
اﻠﻌﺮﺑﻲ )ج (١٢- ١٠ /٣اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻔﺼﻴﺤﺔ
وﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻟﻐﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﺨﺎﺻﺔ
واﻻخ ٔ
واﻻﺑﻦ ٔ
واﻻم واﻠﻮﻠﺪ ٔ
ﻜﺎﻻب ٔ
ﺑﺎﻻﺴﺮة ٔ
ٔ
واﻻﺧﺖ ،وﻧﺬﻜﺮ ٔاﻳﻀﺎ
ٔ
اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻠﻛﻮن واﻠﺒﻴﺌﺔ :ﻜﺎﻻرض واﻠﺳﻣﺎء واﻠﻣﺎء واﻠﺷﻣﺲ
واﻠﻗﻣﺮ واﻠﻟﻴﻞ واﻠﻴﻮم ٔ
واﻻﻤﺔ واﻻﻧﺳﺎن واﻠﻨﻔﺲ واﻠﻟﺳﺎن واﻠ ٔﺮاس
واﻠﻴﺪ ،...ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺠﻮاد ﻋﻟﻰ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج ،(٢٤- ١٠/٨اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻠﺒﻨﺎء واﻠﻣﺘﻣﺎﺛﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻠﻟﻐﺘﻴﻦ ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ :ﺑﻨﺎء وﻤﺒﻨﻰ ،وﻘﻟﻌﺔ
وﺣﻔﺮ ،وﻋﻟﻰ وﻋﻟﻴﻪ ،وﺻﻮد ،وﺴﻗﻒ ،واﻠﺨﻟﻒ )اﻠﺒﺎب( ،واﻠﺮﺗﺎج
واﻠﻣﺼﺮع واﻠﻣﺼﺮاع واﻠﻟﺒﻦ  ،...وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻛﻟﻣﺎت اﻠﺘﻲ رﺑﻣﺎ ﻳﺷﻮﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻠﺨﻼﻓﺎت اﻠﻟﻔﻈﻴﺔ .وﺴﺒﺐ ٓاﺧﺮ ﻫﻮ ٔان ﻜـﺜﻴﺮا ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮاء
اﻠﻴﻣﻨﻴﻴﻦ ٔاﻻﺻﻞ ﻘﺎﻠﻮا ﺸﻌﺮا ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻔﺼﺤﻰ ﻜﺎﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ وﻋﺒﺪ
ﻳﻐﻮت واﻠﻣﺘﻟﻣﺲ وﻃﺮﻓﺔ وﻜـﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻜﻣﺎ ٔان ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻄﻟﺐ ﺠﺪ اﻠﻨﺒﻲ
ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺼﻼة واﻠﺳﻼم ﻘﺎل ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻼط اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻴﻣﻨﻲ ﻤﻌﺪ ﻳﻛﺮب
ﺑﺎﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻘﺪ ٔاﺸﺮﻧﺎ إﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﻄﺒﺔ ﻓﻲ اﻠﻗﺳﻢ ٔاﻻول ﻤﻦ ﻫﺬﻩ
اﻠﺪراﺴﺔ )اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ( ﻜﻣﺎ ٔاﺸﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﺘﺎﺠﺮ اﻠﺰﺑﻴﺪي اﻠﻴﻣﻨﻲ
ٔ
اﻠﺬي ﻘﺎل ﺸﻌﺮا ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﻤﻛﺔٔ ،اﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺎﺴﻴﺲ ﺣﻟﻒ
اﻠﻔﻀﻮل .وﻧﺨﻟﺺ ﻤﻦ ذﻠﻚ إﻠﻰ ٔان اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻠﻟﻐﺘﻴﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻠﺷﻣﺎﻠﻴﺔ واﻠﺟﻨﻮﺑﻴﺔ رﺑﻣﺎ ﻜﺎن ﻤﻗﺼﻮرا ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ اﻠﺤﺮوف وﺸﻛﻞ
اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ورﺑﻣﺎ اﻠﻨﻄﻖٔ ،اﻤﺎ اﻠﻣﻌﻨﻰ ﻓﻔﻲ ٔاﻻ ﻋﻢ ٔاﻻﻏﻟﺐ ﻜﺎن واﺣﺪا
وﻤﺘﺟﺎﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻠﻟﻐﺘﻴﻦ واﺴﺘﻨﺎدا إﻠﻰ ﻜﻞ ﻤﺎ ﺴﺒﻖ ﻧﻣﻴﻞ إﻠﻰ اﻻﻋﺘﻗﺎد
ﺑﻮﺣﺪة) (١٢٦اﻠﻟﻐﺘﻴﻦ ،ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺧﻟﻮ ٓاﺛﺎر ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺮاﻜﺰ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ٔﻻن اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ

اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻜﻣﺎ ﻫﻮ اﻠﺤﺎل ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔٔ .
ﻓﺎﻻﺧﻴﺮة اﺗﺨﺬت ﻤﻦ
ﺠﺪران وﺣﻴﻄﺎن اﻠﻌﻣﺮان ﻤﺟﺎﻻ ﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺎﺛﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ ٓاﺛﺎر اﻠﻴﻣ ـ ــﻦٔ ،اﻤﺎ
ٔاﻻوﻠﻰ ﻓﻟﻢ ﻧﺟﺪ ﻠﻬﺎ وﺠﻮدا ﻋﻟﻰ ﺣﻴﻄﺎن وﺠﺪران ٓاﺛﺎر ﻋﻣﺮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻮب
اﻠﺤﺟﺎز وﻧﺟﺪ ،ﺑﻴﻨﻣﺎ ﻧﺟﺪ ﻜـﺜﻴﺮا ﻤﻦ اﻠﻨﻗﻮش ﻓﻲ ﺸﻣﺎل اﻠﺤﺟﺎز وﺴﻮرﻳﺎ
وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ،واﻠﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﻋﻟﻰ ٔاﻧﻬﺎ ﻧﻗﻮش "ﻧﺒﻄﻴﺔ" وﻠﻴﺳﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
وﻠﻛﻨﻨﺎ ﻠﻢ ﻧﻌﺪم ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻤﻛﺔ ،ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ٔان ﻧﻮﺿﺢ
ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺷﺎر اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺪراﺴﺎت
ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﻓﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﺮﻘﺶ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ ذﻜﺮا ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻣﻗﺔ
اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺟﻟﺪ ﺑﻮاﺴﻄﺔ اﻠﻗﻟﻢ): (١٢٧
رﻘـﺶ ﻓﻲ ﻇﻬـﺮ ٔاﻻدﻳـﻢ ﻘﻟﻢ
اﻠﺪار ﻘﻔﺮ واﻠﺮﺴﻮم ﻜﻣﺎ
ﻜﻣﺎ ورد ذﻜﺮ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻣﻗﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﺴﻼﻤﺔ ﺑﻦ ﺠﻨﺪل): (١٢٨
ﻠﻣﻦ ﻃﻟﻞ ﻤﺜﻞ اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻣﻨﻣﻖ ﺧﻼ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻠﺼﻟﻴﺐ ﻓﻣﻄﺮق
وورد ذﻜﺮ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻣﻗﺔ ٔاﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻃﺮﻓﺔ): (١٢٩
ﺑﺎﻠﻀ ــﺤﻰ ﻤﺮﻘـﺶ ﻳﺷﻣﻪ
ﻜﺳﻄــﻮر اﻠﺮق رﻘـﺷﻪ
وورد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ٔاﻤﻴﺔ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﺼﻟﺖ ذﻜﺮ اﻠﺨﻂ ٔوادوات اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ
ﻜﺎﻠﻗﻟﻢ):(١٣٠
ﺴﺎروا ﺠﻣﻴﻌ ــﺎ واﻠﺨﻂ واﻠﻗﻟﻢ
ﻘﻮﻤﻲ ﻠﻬﻢ ﺴﺎﺣﺔ اﻠﻌﺮاق إذا
ﻜﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﻟﺰة ذﻜﺮ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ وﻧﻮع اﻠﻮرق اﻠﺬي
ﻳﻛـﺘﺐ ﻋﻟﻴﻪ ﻜﺎﻠﻣﻬﺎرق وﻫﻲ اﻠﺼﺤﺎﺋـﻒ اﻠﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻠﺒﻴﻀﺎء اﻠﻣﻗﻮاة
ﺑﺎﻠﺼﻣﻎ):(١٣١
ٓ
ﻠﻣﻦ اﻠﺪﻳﺎر ﻋﻔﻮن ﺑﺎﻠﺤﺒﺲ اﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻜﻣﻬـﺎرق اﻠﻔــﺮس
ٔ
)(١٣٢
ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ اﻠﺤﺎرث ان ﺣﻟﻒ ذي اﻠﻣﺟﺎز ﻜﺎن ﻤﻛـﺘﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرق :
واذﻜﺮوا ﺣﻟﻒ ذي اﻠﻣﺟﺎز وﻤﺎ ﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻠﻌﻬــﻮد واﻠﻛـﻔ ــﻼء
ﺣﺬر اﻠﺨﻮن واﻠﺘﻌﺪى وﻫﻞ ﺗﻨﻗـ ـﺾ ﻤــﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﻬﺎرق ٔاﻻﻫﻮاء
ﻜﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻠﻨﺎ اﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺧﺎذم وﻫﻮ ﺸﺎﻋﺮ ﺠﺎﻫﻟﻲ ﻘﺪﻳﻢ ﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ وﺠﻮد ﻜـﺘﺐ
ﻤﺆﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ): (١٣٣
وﺠﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎب ﺑﻨﻲ ﺗﻣﻴﻢ ٔاﺣﻖ اﻠﺨﻴﻞ ﺑﺎﻠﺮﻜﺾ اﻠﻣﻌﺎر
وورد ذﻜﺮ اﻠﺨﻂ واﻠﻛـﺘﺐ )اﻠﺰﺑﺮ( ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﺮا ر ﺑﻦ اﻠﻣﻨﻗﺪ) :(١٣٤
وﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ رﺴﻮم ﻘﺪ ﻋﻔﺖ ﻤﺜﻞ ﺧﻂ اﻠﻼم ﻓﻲ وﺣﻲ اﻠﺰﺑﺮ
وورد ذﻜﺮ اﻠﺘﻨﻣﻴﻖ ﻓﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ ٔاﻳﺪي ﻜـﺘﺎب ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ
ٔاﻻﺧﻨﺲ ﺑﻦ ﺸﻬﺎب اﻠﺘﻐﻟﺒﻲ:
ﻜﻣﺎ رﻘﺶ اﻠﻌﻨﻮان ﻓﻲ اﻠﺮق ﻜﺎﺗﺐ
ﻻﺑﻨﺔ ﺣﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف ﻤﻨﺎزل
ٔ
وورد ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺟﺮ ﻜﺎﻧﺖ
ﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ): (١٣٥
ﻓﻣﺪاﻓﻊ اﻠﺮﻳﺎن ﻋﺮى رﺴﻣﻬــﺎ ﺧﻟﻗﺎ ﻜﻣﺎ ﺿﻣﻦ اﻠﻮﺣﻰ ﺴﻼﻤﻬﺎ
ٔ
وﺠﻼ اﻠﺳﻴﻮل ﻋﻦ اﻠﻄﻟﻮل ﻜﺎﻧﻬﺎ زﺑﺮ ﺗﺟﺪ ﻤﺘﻮﻧﻬﺎ ٔاﻘﻼﻤﻬ ــﺎ
ﻜﻣﺎ ورد ٔاﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ زﻫﻴﺮ ﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ٔان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺟﺮ ﻜﺎﻧﺖ
ﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ): (١٣٦
ﻠﻣﻦ اﻠﺪﻳﺎر ﻏﺷﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻠﻔﺪﻓ ــﺪ ﻜﺎﻠﻮﺣﻰ ﻓﻲ ﺣﺟﺮ اﻠﻣﺳﻴﻞ اﻠﻣﺨﻟﺪ
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻻﻤﺜﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ ان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺮوﻓﺔ وﻤﻨﺘﺷﺮة) (١٣٧ﻓﻲ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻠﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻠﺘﻲ اﺴﺘﻌﻣﻟﻬﺎ اﻠﺷﻌﺮاء ان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻜﺎﻧﺖ
ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺘﻮى رﻓﻴﻊ ﻤﻦ اﻻﺗﻗﺎن واﻠﺟﻣﺎل ،واﻠﻼﻓﺖ ﻠﻟﻨﻈﺮ ٔان ﻫﺬﻩ
ٔ
اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻠﻢ ﺗﻗﺘﺼﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﺑﺎن اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻨﺘﺷﺮة ﻓﻲ
ٓ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ﻓﺤﺳﺐ ،وﻠﻛﻨﻬﺎ ٔاﻜﺪت وﺠﻮد ﻋﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﺎر واﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ .
ٔ
ﻓﻣﺤﺎوﻠﺔ ٔاﻻﺧﻨﺲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎن اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻨﺎزل واﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ٔاﻜﺒﺮ ﻤﻦ
اﺴﺘﻌﺎرة ﺑﻼﻏﻴﺔ ٔاو ﺗﺷﺒﻴﻪ ﻠﻐﻮي ،وﻠﻛﻨﻬﺎ ﺗﺆﻜﺪ وﺠﻮد ﺗﻔﺳﻴﺮ ﺸﻛﻟﻲ
ﺠﻣﺎﻠﻲ ٔ
ﻠﻼﺛﺮ ،ﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻔﺳﻴﺮ ﺸﻛﻟﻲ ﺠﻣﺎﻠﻲ ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑﺔ .

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٧

اﻟﻤﻠﻒ

ﺣﺟر اﻟﻧﻣﺎره
اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﯾﻼدي

ﻫﺬا اﻠﻨﻗﺶ وﺠﺪ ﻋﻟﻰ ﺣﺟﺮ ﻘﺒﺮ اﻤﺮئ اﻠﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻣﺮو ٔاﺣﺪ ﻤﻟﻮك
اﻠﻟﺨﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺮة ،وﻋﺜﺮ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﺮاﺋﺐ اﻠﻨﻣﺎرة ،ﺑﻣﻨﻄﻗﺔ ﺣﻮران،
وﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻠﻰ ﺴﻨﺔ ٣٢٤م.
ﻘﺮاءة اﻠﻨﻗﺶ
ٔ
 - ١ﺗﻲ ﻧﻔﺲ ﻤﺮ اﻠﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻣﺮو ﻤﻟﻚ اﻠﻌﺮب ﻜﻟﻪ ذو اﺴﺮ اﻠﺘﺎج .
 - ٢وﻤﻟﻚ اﻻﺴﺪﻳﻦ وﻧﺰور وﻤﻟﻮﻜﻬﻢ وﻫﺮب ﻤﺬﺣﺟﻮ ﻋﻛﺪي وﺠﺎء.
 - ٣ﻳﺰﺠﻮ ﻓﻲ ﺣﺒﺞ ﻧﺟﺮان ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺸﻣﺮ وﻤﻟﻚ ﻤﻌﺪو ٔواﻧﺰل ﺑﻨﻴﻪ.
 - ٤اﻠﺷﻌﻮب ووﻜﻟﻪ ﻠﻔﺮس وﻠﺮوم ﻓﻟﻢ ﻳﺒﻟﻎ ﻤﻟﻚ ﻤﺒﻟﻐﻪ.
 - ٥ﻋﻛﺪى ﻫﻟﻚ ﺴﻨﺔ  ٢٢٣ﻳﻮم  ٧ﺑﻛﺳﻮل ﺑﻟﺳﻌﺪ ذو وﻠﺪﻩ.
اﻠﻨﺺ واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ ﻤﻨﻗﻮﻻن ﻤﻦ اﻠﺟﺰء اﻠﺨﺎﻤﺲ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻠﻼﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة) ،ص (٤٠٤:وﻤﻦ اﻠﺟﺰء ٔاﻻول ﻤﻦ
ﻜـﺘﺎب ،ﺗﺎرﻳﺦ ٓاﻻداب اﻠﻌﺮﺑﻴﺔٔ ،
ﻠﻼﺴﺘﺎذ ﻤﺼﻄﻔﻰ اﻠﺮاﻓﻌﻲ) ،ص.(٨٥ :

ﻧﻘش ﺣران
اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﯾﻼدي

ﻘﺮاءة اﻠﻨﻗﺶ
" ٔاﻧﺎ ﺸﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻇﻟﻣﻮا ﺑﻨﻴﺖ ذا اﻠﻣﺮﻃﻮل
ﺴﻨﺖ  ٤٦٣ﺑﻌﺪ ﻤﻔﺳﺪ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻌﺎم"
وﻠﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻠﻨﻗﺶ ﻧﺺ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ٔ " :اﺴﺲ ﺸﺮﺣﺒﻴﻞ
ﺑﻦ ﻇﺎﻠﻢ ﺴﻴﺪ اﻠﻗﺒﻴﻟﺔ ﻤﺮﻃﻮل ﻤﺎر ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٤٦٣ﻤﻦ ٔاﻻﻧﺪﻘﻄﻴﺔ
ٔاﻻوﻠﻰ" واﻠﺟﻣﻟﺔ ٔاﻻﺧﻴﺮة ﺗﻌﺒﻴﺮ زﻤﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻠﺮوﻤﺎن ،وﻳﺨﻣﻦ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻪ ﺴﻨﺔ
٥٦٨م".
اﻠﻨﺺ واﻠﺘﺮﺠﻣﺎت ﻤﻨﻗﻮﻠﺔ ﻤﻦ اﻠﺟﺰء اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب ،اﻠﻣﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ،ﻠﻟﺪﻜـﺘﻮر ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ) ،ص (١٧٧ :وﻤﻦ
اﻠﺟﺰء اﻠﺨﺎﻤﺲ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲٔ ،
ﻠﻼ ﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة
دروزة) ،ص .(٣٩ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻓﺎﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ إذن ٔاﺧﺬت دورا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻻﺛﺮى ،ﻳﺘﻣﺜﻞ ﻓﻲ
ﺸﻛﻞ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ وﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻤﻀﻣﻮﻧﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة ﺗﻛﺮرت ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت
ﻜﻞ ﻤﻦ :اﻠﻣﺮﻘﺶ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ ،ﺴﻼﻤﺔ ﺑﻦ ﺠﻨﺪل ،اﻠﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﻟﺰة
اﻠﻴﺷﻛﺮي واﻠﻣﺮار ﺑﻦ اﻠﻣﻨﻗﺬ ،وﻠﻛﻦ ٔاﻻﻤﺮ ،اﺧﺘﻟﻒ ﻋﻨﺪ ﻠﺒﻴﺪ وزﻫﻴﺮ،
ٔ
ﻓﺎﺣﺘﺎج إﻠﻰ ﻤﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﺘﻔﻛﺮ واﻠﺘﺎﻤﻞ ،وﻤﺮد ذﻠﻚ إﻠﻰ ٔان اﻠﺷﺎﻋﺮﻳﻦ
ﺗﺟﺎوزا اﺴﺘﻌﻣﺎل اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﺷﻛﻞ إﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻠﺔ اﺴﺘﻌﻣﺎل
اﻠﻣﻀﻣﻮن ،ﻓﺮﺑﻄﺎ ﺑﻴﻦ ﻤﺎدة اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺳﻼم )اﻠﺤﺟﺮ( واﻠﻮﺣﻰ )اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ( ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ رﺑﻄﻬﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٓاﺛﺎر اﻠﺪﻳﺎر واﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻗﻮﺸﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺟﺮ .
ٔ
واﻻﻤﺮ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻠﺤﺟﺎرة ،ﻓﻬﻞ ﻜﺎن اﺧﺘﻴﺎرﻫ ﺎ
ﻤﺟﺮد ﻤﺼﺎدﻓﺔ ٔام ٔان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻨﻗﻮﺸﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺟﺎرة ﺗﺨﺺ ٓاﺛﺎر اﻠﺪﻳﺎر،
ﻓﺘﻛﻮن ﺑﺬﻠﻚ ﻋﻣﻼ ﻤﻗﺼﻮدا ،ﻫﺬا اﻠﺳﺆال ﻳﻀﻌﻨﺎ ٔاﻤﺎم اﺣﺘﻣﺎﻠﻴﻦ ﻻ
ﻧﻣﻟﻚ اﺛﺒﺎت ٔاو ﻧﻔﻲ ٔاي ﻤﻨﻬﻣﺎ ،ﻓﺎذا ﻜﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﻠﺤﺟﺎرة ﻜﻣﺎدة ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑﺔ
ﻤﺟﺮد ﻤﺼﺎدﻓﺔ ،ﻓﺎن ﻤﺤﺎوﻠﺘﻲ ﻠﺒﻴﺪ وزﻫﻴﺮ ﻻ ﺗﺨﺮﺠﺎ ﻋﻦ ﺣﺪود
اﻠﻣﺤﺎوﻻت اﻠﺳﺎﺑﻗﺔٔ ،اﻤﺎ إذا ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺤﺟﺎرة اﻠﻣﻨﻗﻮﺸﺔ ﺗﺨﺺ ٓاﺛﺎر
اﻠﺪﻳﺎر ،ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻋﺪم ﻤﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﻓﺒﺎﻤﻛﺎﻧﻨﺎ اﻻدﻋﺎء
ٔان اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ﻘﺪ اﻋﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ
ٓﻻﺛﺎر اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ .وﻠﻛﻦ وﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ ٔاﻻﺣﻮال ﺗﺒﻗﻰ ﺣﻗﻴﻗﺔ واﺣﺪة
ﻧﻣﻟﻚ اﻘﺮارﻫﺎ وﻫﻲ ٔان ﻤﺎ ذﻜﺮﻩ ﻜﻞ ﻤﻦ ﻠﺒﻴﺪ وزﻫﻴﺮ ﻳﺆﻜﺪ وﺠﻮد ﻤﺪوﻧﺎت
ﺣﺟﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﺴﻮاء ﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻨﻗﻮش ﻤﻛـﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
ٔ
اﻠﻔﺼﺤﻰ  -ﻠﻐﺔ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ٔ -ام ﺑﺎي ﻘﻟﻢ ٓاﺧﺮ.
وﻤﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻫﺬﻩ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ ﻤﺎ ذﻜﺮﻩ اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻠﻔﻬﺮﺴﺖ )ص- ٧:
 :(٨ﻤﻦ ٔان ﻘﺮﻳﺶ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻫﺪﻤﺖ اﻠﻛﻌﺒﺔ وﺠﺪوا ﻓﻲ رﻜ ﻦ ﻤﻦ ٔارﻜﺎﻧﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﺣﺟﺮا ﻤﻛـﺘﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ" :اﻠﺳﻟﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﻗﺮ ﻳﻗﺮا ﻋﻟﻰ رﺑﻪ اﻠﺳﻼم ﻤﻦ راس
ﺛﻼﺛﺔ ٓاﻻف ﺴﻨﺔ" ،وﻫﻮ ﻤﻛـﺘﻮب ﺑﺨﻂ "اﻠﺟﺰم" ،ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ:
ٔ
ان ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﻠﻣﺎﻤﻮن ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮي ﻜـﺘﺎﺑﺎ ﺑﺨﻂ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻄﻟﺐ ﺑﻦ
ﻫﺎﺸﻢ ﺠﺪ اﻠﻨﺒﻲ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺼﻼة واﻠﺳﻼم ،ﻳﺬﻜﺮ ﻓﻴﻪ دﻳﻨﺎ ﻠﻪ ﻋﻟﻰ رﺠﻞ
ﺣﻣﻴﺮي ﻘﻴﻣﺘﻪ ٔاﻠﻒ درﻫﻢ ﻓﻀﺔٔ .واﺿﺎف اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ،ان ﻫﺬا اﻠﻛـﺘﺎب
ﻜـﺘﺐ ﺑﺨﻂ ﻳﺷﺒﻪ ﺧﻂ اﻠﻨﺳﺎء ،وﻠﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻂ اﻠﻨﺳﺎء ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ
اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ :وﺠﻮد ﺸﺎﻫﺪ ﻘﺒﺮ ﺑﻣﻛﺔ ﻳﺤﻣﻞ اﺴﻢ ٔاﺴﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﻌﻴﺺ،
وﻫﻮ ٔاﺣﺪ ﻜ ـﺘﺎب اﻠﻌﺮب.
ﻓﺎذا ٔاﺧﺬﻧﺎ ﺑﺮواﻳﺎت اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ﻧﺟﺪ ٔان اﻻﺣﺘﻣﺎل اﻠﺜﺎﻧﻲ ٔاﻘﺮب إﻠﻰ
اﻠﻮاﻘﻊ .وﻠﻛﻦ رﻏﻢ ﺴﻌﺔ اﻃﻼع اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ وﻤﻮﺴﻮﻋﻴﺘﻪ ،اﻻ ٔاﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ٔاﻻﺧﺬ ﺑﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺮواﻳﺎت وذﻠﻚ ﻻﻧﻔﺮاد اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ﺑﺬﻜﺮﻫﺎ،
وﻠﻌﺪم ذﻜﺮﻩ ﻠﻟﻣﺼﺎدر اﻠﺘﻲ اﺴﺘﻗﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت.
ٔ
وﻤﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻫﺬﻩ اﻠﺤﻗﻴﻗﺔ ٔاﻳﻀﺎ اﻠﻨﻗﻮش واﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺜﺮ
ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم وﺸﻣﺎل اﻠﺤﺟﺎز ،ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ ﺣﺟﺮ اﻠﻨﻣﺎرة )ﺸﻛﻞ -
 ، (١وﻧﻗﺶ ﺣﺮان )ﺸﻛﻞ  ،(٢-وﻫﻣﺎ ﻧﻗﺷﺎن ﺑﺎﻠﻗﻟﻢ اﻠﻨﺒﻄﻲ )اﻠﻌﺮﺑﻲ(،
اذ ﻳﺮﺠﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻول إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ اﻠﻣﻴﻼدي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺠﻊ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﺜﺎﻧﻲ إﻠﻰ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس اﻠﻣﻴﻼدئ .
واﻻﺧﻴﺮ ﻧﻗﺶ ﻤﻌﻣﺎري ﻳﺆرخ ﻠﺒﻨﺎء
ﻜﻨﻴﺳﺔ )ذا اﻠﻣﺮﻃﻮل ﺑﺤﺮان اﻠﻟﺟﺎ( وﻫﺬا اﻠﻨﻗﺶ ﻳﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ،وﻠﻛﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻜﻨﻗﺶ ﻧﺒﻄﻲ ٔاﻋﺎق ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬا
اﻠﻨﻗﺶ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،وﻤﻊ ٔاﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻴﺮ ﻫﺬا اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻫﺘﻣﺎﻤﺎ  -ﻠﻛﻮن ﻫﺬا اﻠﻨﻗﺶ ﻤﻗﺮوءا ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻧﺳﺘﻌﻣﻟﻬﺎ اﻠﻴﻮم ﻜﻣﺎ
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺸﻛﻞ اﻠﺤﺮوف وﻓﻲ ﺸﻛﻞ اﻠﻛﻟﻣﺎت وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻗﺔ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ
اﻠﻣﺎﺋﻟﺔ وﻓﻲ ٔاﻻﺴﻣﺎء اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺬﻜﻮرة ﻓﻲ اﻠﻨﻗﺶ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻠﺒﻨﺎء
ٔ
ٔ
اﻠﻟﻐﻮي ﻠﻟﻨﻗﺶ ،اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ ان اﻻﻧﺒﺎط ﻋﺮب) ،(١٣٨اﻻ ٔاﻧﻨﺎ ﻧﻣﻴﻞ

إﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬا اﻠﻨﻗﺶ وﻏﻴﺮﻩ ﻤﻦ اﻠﻨﻗﻮش اﻠﻨﺒﻄﻴﺔ اﻠﺘﻲ وﺠﺪت ﻓﻲ
ﻤﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻠﺢ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٨

اﻟﻤﻠﻒ

ﻜﺎﻤﺘﺪاد ﻠﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔ
ﺑﺎﻻﻘﻼم اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺴﺎدت ﻘﺒﻞ
ٔ
ﻧﺷﺎة اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻜﺎﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي واﻠﺟﺰم ،وذﻠﻚ ٔﻻن اﻠﺷﻌﺮاء
اﻠﻌﺮب ﻠﻢ ﻳﺳﺘﻌﻣﻟﻮا ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪوﻧﺎت واﻠﻨﻗﻮش .ورﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮد ذﻠﻚ ٔاﻤﺎ إﻠﻰ
ﻋﺪم اﻫﺘﻣﺎﻤﻬﻢ ﺑﻬﺎ ٔاو ﻠﺟﻬﻞ ﻤﻌﻈﻣﻬﻢ اﻠﻗﺮاءة ﻜﻣﺎ ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ ﻧﺮﺠﺢ
اﻻﺣﺘﻣﺎل ٔاﻻول ،وذﻠﻚ ٔﻻن ﺑﻌﺾ اﻠﺷﻌﺮاء ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺟﻴﺪون اﻠﻗﺮاءة
واﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ) .(١٣٩وﻤﻣﺎ ﻳﺪﻠﻞ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ اﻠﻣﺮاﺴﻼت اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ﻜﺼﺤﻴﻔﺔ اﻠﻣﺘﻟﻣﺲ ) (١٤٠وﺻﺤﻴﻔﺔ ﻠﻗﻴﻂ) (١٤١وﺻﺤﻴﻔﺔ
اﻠﻣﻗﺎﻃﻌﺔ)) (١٤٢ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻘﺮﻳﺶ( ،ﻜﻣﺎ ﻜـﺘﺐ ٔاﺣﺪ اﻠﺷﻌﺮاء ﻋﻟﻰ ﺑﺎب دار
اﻠﻨﺪوة) (١٤٣ﺸﻌﺮا .ﻓﻛﻣﺎ ﻧﺮى ٔان اﻠﻣﺤﺎوﻠﺘﻴﻦ ٔاﻻﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺗﺟﺎوزﺗﺎ ﺣﺪود
اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﺘﺷﺎر اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ إﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻣﺒﺎن ذات ﻘﻴﻣﺔ ﻤﻌﻣﺎرﻳﺔ
ٔواﺛﺮﻳﺔ ،وﻠﻛﻦ دون اﻻﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ وﺗﺒﻗﻰ ٔاﻤﺎﻤﻨﺎ
ﻤﺤﺎوﻠﺔ ٔاﺧﻴﺮة ،ﻓﺮﻳﺪة ،وﻤﻣﻴﺰة وﻫﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت وﺗﻌﻟﻴﻗﻬﺎ ﻋﻟﻰ
ﺠﺪران اﻠﻛﻌﺒﺔ) ،(١٤٤وﻤﺎ ﺗﺘﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ  -اذا ﺻﺢ ﺣﺪوﺛﻬﺎ -
ﻫﻮ ٔان ٔاﺣﺪ اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت ،وﻫﻲ ﻤﻌﻟﻗﺔ زﻫﻴﺮ ،ﺣﺪدت ﻧﻮع ووﻇﻴﻔﺔ اﻠﺒﻨﺎء
ﻜﻣﺎ ﺣﺪدت ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎة اﻠﻣﺒﻨﻰ اﻠﺬي ﻋﻟﻗﺖ ﻋﻟﻴﻪ:
ٔ
ﻓﺎﻘﺳﻣﺖ ﺑﺎﻠﺒﻴﺖ اﻠﺬي ﻃﺎف ﺣﻮﻠﻪ رﺠﺎل ﺑﻨﻮﻩ ﻤﻦ ﻘﺮﻳﺶ وﺠﺮﻫﻢ
ﻓﺘﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻧﻮع ووﻇﻴﻔﻴﺔ اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﻄﻮاف،
ٔﻻن اﻠﻄﻮاف ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻ ﻓﻲ اﻠﻛﻌﺒﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺣﺪد زﻫﻴﺮ ﻘﺒﻴﻟﺘﻲ ﻘﺮﻳﺶ
وﺠﺮﻫﻢ ﻜﺒﻨﺎة ﻠﻟﻛﻌﺒﺔ اﻠﺷﺮﻳﻔﺔ ،وﺑﺬﻠﻚ ﺗﻛﻮن اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻘﺪ اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻓﻲ
ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ،وﻠﻛﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ
اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ ،وذﻠﻚ ﻻﻧﻌﺪام اﻠﺳﻨﺪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻠﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻠﻔﻛﺮة
ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻓﺎﻠﺳﻨﺪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻ ﺑﺜﺒﻮت اﻠﺨﺒﺮ ٔاو ﺑﺘﺮﺠﻴﺢ
ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻫﺬا ﻠﻢ ﻳﺘﺎت ﻠﻨﺎ ،واﻠﻔﻛﺮة ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ وﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻻ اذا
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻗﺼﻮرة ﻋﻟﻰ اﻠﻬﺪف اﻠﺬي ﻜﺮﺴﺖ ﻠﻪ ،وﻫﺬا ٔاﻳﻀﺎ ﻠﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻠﻨﺎ،
وذﻠﻚ ٔﻻن اﻠﻐﺮض ﻤﻦ ﻘﻮل اﻠﻗﺼﻴﺪة ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﺗﻌﻟﻴﻗﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻛﻌﺒﺔ ،ﻜﻣﺎ
ٔ
ان ﻓﻛﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎة اﻠﻛﻌﺒﺔ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ﻤﻗﺼﻮدة ﻠﺬاﺗﻬﺎ)  ،(١٤٥واﻧﻣﺎ
ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻠﻗﺼﻴﺪةٔ .اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ ٔان اﻠﻛﻌﺒﺔ ﻠﻴﺳﺖ اﺛﺮا واﻧﻣﺎ
ﻫﻲ ﺻﺮح ﻤﻌﻣﺎري ﻘﺎﺋﻢ إﻠﻰ ٓاﻻن ،وﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻛـﻔﺎءة ﺗﺎﻤﺔ ،وﻠﻢ
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ اﻠﻌﺎﻤﻞ اﻠﺒﺷﺮي اﻃﻼﻘﺎ ،اﺑﺘﺪاءا ﻤﻦ ﺑﻨﺎء اﺑﺮاﻫﻴﻢ
واﺴﻣﺎﻋﻴﻞ) (١٤٦ﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻤﻨﺎ اﻠﺤﺎﺿﺮ .واﻠﻛﻌﺒﺔ ﻫﻲ اﻠﺼﺮح اﻠﻣﻌﻣﺎري
اﻠﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﺬي ﻳﺳﺘﻌﻣﻞ ٔارﺑﻌﺎ وﻋﺷﺮﻳﻦ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻠﻴﻮم ﻋﻟﻰ
ﻤﺪار اﻠﺰﻤﻦ .اذن وﻠﻛﻞ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺴﺒﺎب ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ اﻠﻗﻮل ٔان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻠﻢ
ٓ ٔ ٔ
ﻠﻼﺛﺎر ﺸﺎﻧﻬﺎ ﺸﺎن اﻠﺪﻳﻦ ،اﻠﺬي
ﺗﻟﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ
ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻪ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻟﻲ ﺑﺷﺊ ﻤﻦ اﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺤﻟﻴﻞ.
ﺍﻟﺪﻳـــــﻦ

ﻠﻢ ﺗﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر واﻧﻣﺎ ارﺴﺖ ﻠﻨﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎ
ﻤﻌﻣﺎرﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ،وﻫﻮ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻠﺘﻛﻌﻴﺒﻲ ،وﻘﺪ ﻃﻐﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻟﻰ

ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ ،واﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻴﻣﻦٔ ،اﻤﺎ
اﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻟﻢ ﻳﺮد ﻠﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ذﻜﺮ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن
ﻤﺮد ذﻠﻚ إﻠﻰ ﺣﺪاﺛﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻠﺤﺟﺎز واﻠﻴﻣﻦ ،وإﻠﻰ ﻋﺰﻠﺔ اﻠﻴﻬﻮد
اﻠﻣﻌﻬﻮدة ﻓﻴﻬﻢ وإﻠﻰ اﺴﺘﻌﻣﺎﻠﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻳﺳﺘﻌﻣﻟﻬﺎ
ﺴﻛﺎن اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﻣﻨﻮرة واﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻻﻃﺎم )اﻠﺤﺼﻮن( ،ﻓﻟﻢ ﻳﺟﺪ
اﻠﺷﻌﺮاء اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﻃﺎم ٔاو ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ٔاي ﻏﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ
ٔ
ﻤﺎﻠﻮف ﻳﺳﺘﺮﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ٔ
ﻠﻗﺪ ﺗﺮك اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﻻ ﺑﺎس ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻠﺤﻴﺎة
اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ) (١٤٧ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻓﺘﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺪﻳﺎﻧﺎت اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ
) ( ١٤٨
ﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺘﻴﻦ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ واﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ  :ﻤﻦ وﺛﻨﻴﺔ وﺣﻨﻴﻔﻴﺔ
وﻤﺳﻴﺤﻴﺔ .وﻜﺎﻧﺖ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ ٔاﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻠﺪﻳﺎﻧﺎت ٔواﻜـﺜﺮﻫﺎ اﻧﺘﺷﺎرا ﻓﻲ ﺠﻣﻴﻊ
ٔاﻧﺤﺎء اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .واﻜـﺘﺳﺒﺖ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ ﺸﻛﻟﻬﺎ ووﺠﻮدﻫﺎ اﻠﻔﻌﻟﻲ ﻓﻲ
اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺤﺳﺎر اﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ،وذﻠﻚ ﺑﻌﺪ ادﺧﺎل اﻻﺻﻨﺎم إﻠﻰ
ﻤﻛﺔ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ ﻋﻣﺮو ﺑﻦ ﻠﺤﻰ اﻠﺨﺰاﻋﻲ) .(١٤٩واﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﺳﻬ ﻢ
ﻓﻲ دراﺴﺔ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻣﺘﻨﻗﻟﺔٔ ،ﻻن اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﺮﺋﻴﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻠﺘﻣﺎﺛﻴﻞ ﻋﻟﻰ
اﺧﺘﻼف ﻤﺎدة ﺻﻨﻌﻬﺎ ،وﻠﻛﻦ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ ﻠﻢ ﺗﺳﻬﻢ ﻓﻲ دراﺴﺔ ٓاﻻﺛﺎر
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ وﻻ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ﺑﺷﻛﻞ ﻓﻌﺎل ،وذﻠﻚ ﻠﻌﺪم
ارﺗﺒﺎط ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺻﻨﺎم ﺑﻣﺒﺎن ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻫﺬا ﻤﻊ وﺠﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات

ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ :اﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﺑﻣﻛﺔ ،وﻜﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان ،وﺑﻴﺖ رﻳﺎم)، (١٥٠
وﺑﻴﺖ اﻠﻌﺰى )اﻠﻐﺒﻐﺐ() ،(١٥١وﻜﻌﺒﺔ ذي اﻠﺨﻟﺼﺔ) ) ،(١٥٢اﻠﻛﻌﺒﺔ
اﻠﻴﻣﺎﻧﻴﺔ( وﻜﻌﺒﺔ اﻳﺎد)) (١٥٣ﺴﻨﺪاد(ٔ .اﻤﺎ اﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻓﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ
اﻠﺼﻨﻢ ﻫﺒﻞ)  (١٥٤وﻜﺎن ﻤﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺠﻮﻓﻬﺎ ،وﺴﺒﻖ ٔان ذﻜﺮﻧﺎ ٔان اﻠﻛﻌﺒﺔ
اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻦ دراﺴﺘﻬﺎ ﻤﻦ وﺠﻬﺔ ﻧﻈﺮ ٔاﺛﺮﻳﺔ ،وذﻠﻚ ﻻﺴﺘﻣﺮارﻫﺎ ﻓﻲ
اداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ،اﻤﺎ ﺑﺎﻘﻲ اﻠﻛﻌﺒﺎت ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻮت ﻤﺮﺑﻌﺔ اﻠﻣﺳﻗﻂ
) ( ١٥٥
ﻤﻛﻌﺒﺔ اﻠﺷﻛﻞ ،ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮي ٔاﺻﻨﺎﻤﺎ ،وﻻ ﻳﻮﺠﺪ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻠﺮواة
ٔ
ﻋﻟﻰ ﺸﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺒﻴﻮتٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻠﻰ اﻻﻋﺘﻗﺎد ﺑﺎن اﻠﺘﻛﻌﻴﺐ
ﻜﺎن ﻤﺬﻫﺒﺎ ﻓﻨﻴﺎ وﻤﻌﻣﺎرﻳﺎ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻠﺟﺎﻫﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻠﻼﺛﺎر ،ورﺑﻣﺎ ﺗﻛﻮن اﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻤﺜﺎﻻ ﺣﻴﺎ ﻋﻟﻰ
ﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ ﻤﺒﺎﻧﻲ اﻠﻌﺒﺎدة ،اﻻ ٔان اﺧﺘﻼف ﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺘﻲ
اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺑﺎﻘﻲ اﻠﻛﻌﺒﺎت رﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮق ﻋﻣﻟﻴﺔ دراﺴﺔ اﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ واﻻﻧﺷﺎﺋﻴﺔ ﻠﻬﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ ،وذﻠﻚ ﻠﺼﻌﻮﺑﺔ اﻠﻗﻴﺎس
ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻠﻟﺘﻄﻮرات اﻠﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺮ
اﻠﻌﺼﻮر ﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮىٔ ،اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ اﻧﻌﺪام اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺘﺤﻟﻴﻟﻲ
ﻠﻬﺬﻩ اﻠﻛﻌﺒﺎت ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲٔ ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي زاد ﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ دراﺴﺘﻬﺎ
واﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﺗﻗﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ .اﻻ ٔاﻧﻨﺎ ٔاﻤﺎم ﺣﺎﻠﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻤﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻫﻲ ﻜﻌﺒﺔ
ﻧﺟﺮان ،اﻠﺘﻲ ﺴﺒﻖ ٔوان ٔاﺸﺮﻧﺎ اﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ ٔاﻻﻋﺷﻰ .ﻓﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﺑﻦ
اﻠﻛﻟﺒﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،ص  : (٤٥-اﻧﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ﻜﻌﺒﺔ ﻋﺒﺎدة ﺑﻞ
ﻏﺮﻓﺔ ﻠﺒﻨﻲ اﻠﺤﺎرث ﺑﻦ ﻜﻌﺐ .وﻘﺪ ذﻫﺐ ،ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ،
اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج :(٤١٧/٩إﻠﻰ ٔان ﻜﻌﺒﺔ
ﻧﺟﺮان ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺔ ﻠﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻨﻴﺖ ﻤﻦ اﻠﺟﻟﺪ)  ،(١٥٦ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ
اﻠﻣﺪان ﺑﻦ اﻠﺮﻳﺎن اﻠﺤﺎرﺛﻲ ،رؤﺴﺎء ﻧﺼﺎرى ﻧﺟﺮان ،ﻤﻀﺎﻫﺎة ﻠﻟﻛﻌﺒﺔ
اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﺑﻣﻛﺔ اﻠﻣﻛﺮﻤﺔ ،وﻠﻗﺪ ﺑﻨﻰ راﻳﻪ ﻋﻟﻰ ٔاﻻﺧﺒﺎر اﻠﺘﻲ وردت ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ اﻠﻛﻌﺒﺔ ،وﻋﻟﻰ ٔاﺴﻣﺎء ٔاﺻﺤﺎﺑﻬﻌﺎ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ وﻋﻟﻰ ﻜﻮن ﻧﺟﺮان ﻤﺮﻜﺰ
اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻴﻣﻦ .وﻧﺤﻦ ﻧﻣﻴﻞ إﻠﻰ ٔراي اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ،
وﻧﺨﻟﺺ ﻤﻦ ذﻠﻚ إﻠﻰ ٔان اﻠﻌﻣﺎرة اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ٔاﻻوﻠﻰ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ
ٔ
اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،ﻘﺪ وﻘﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻠﻌﻣﺎرة اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ ﻠﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﺎﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ اذن ﺗﺒﻨﺖ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻠﺘﻛﻌﻴﺒﻲ اﻠﻣﻌﻣﺎري
ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻧﻴﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺑﻨﻔﺲ اﻠﺷﻛﻞ اﻠﺬي ٔاﻓ ﺮزﺗﻪ اﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ )اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ (
وﻜﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻧﻴﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ اﻠﻣﺘﻣﺜﻟﺔ ﻓﻲ اﻠﻛﻌﺒﺔ
اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ وﻓﻲ ﺑﺎﻘﻲ اﻠﻛﻌﺒﺎت اﻠﺘﻲ ٔاﺴﻟﻔﻨﺎ ذﻜﺮﻫﺎ.
واﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ اﻠﺳﻼم ،وﻜﺎﻧﺖ دﻳﺎﻧﺔ
اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ ٔان ﻳﺘﺤﻮﻠﻮن إﻠﻰ ﻋﺒﺎدة ٔاﻻﺻﻨﺎم .واﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ٔاول دﻳﻦ
ﺴﻣﺎوي ٔاﻘﺎم ﻤﺒﻨﻰ ﻠﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻮ اﻠﻛﻌﺒﺔ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ اﻠﺘﻲ ﻤﺎ ﺗﺰال ﻤﺎﺛﻟﺔ إﻠﻰ
ﻳﻮﻤﻨﺎ ﻫﺬا ،وﻘﺪ ﺗﻌﺎﻘﺒﺖ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ واﻻﺴﻼم ،وﻠﻢ ﻳﺼﻞ إﻠﻰ ﻋﻟﻣﻨﺎ
ٔ
ٔان اﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎي ﻤﺒﻨﻰ دﻳﻨﻲ ٓاﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻠﻛﻌﺒﺔ .ﻓﺎﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ اذن

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣٩

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

واﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ٔاﻓﻀﻞ وﺿﻌﺎ ﻤﻦ اﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ،اذ ﻠﻢ ﻳﺮد ﻠﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ذﻜﺮ ﻤﺒﺎﺸﺮ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﺑﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﺴﺒﻖ ذﻜﺮﻩ ﻋﻦ
ﻜﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان ،وﻤﺎ ورد ذﻜﺮﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻮﺠﻮد ﻤﺒﺎن
ﻠﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ،ﻜﻣﻨﺎرة اﻠﺮاﻫﺐ اﻠﺘﻲ ٔاﺸﺮﻧﺎ اﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺑﻗﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻤﺮئ
اﻠﻗﻴـ ـ ــﺲ ،واﻠﻨﺎﻘﻮس) (١٥٧اﻠﺬي ورد ذﻜﺮﻩ ﻓﻲ ﺸﻌﺮ اﻠﻣﺘﻟﻣﺲ) ، (١٥٨
واﻻﻋﺷﻰ)ٔ ،(١٦٠
واﻠﻣﺮﻘﺶ ٔاﻻ ﻜﺒﺮ)ٔ ،(١٥٩
واﻻﺴﻮد ﻳﻌﻔﺮ) .(١٦١واﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ
ٔ
ﻧﺷﺎت ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم وﺗﺮﻜﺰت ﻓﻲ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻠﻌﻣﺮان
اﻠﺤﻀﺮي واﻠﺮﻳﻔﻲ ،وذﻠﻚ ٔﻻﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻀﻄﻬﺪة ﻤﻦ اﻠﺮوﻤﺎن .وﻠﻢ ﻳﻌﺮف
ﻠﻟﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻤﺒﺎن دﻳﻨﻴﺔ ذات ﻘﻴﻣﺔ ﺗﺬﻜﺮ ،ﻘﺒﻞ اﻠﻗﺮن اﻠﺮاﺑﻊ
اﻠﻣﻴﻼدي) ،(١٦٢ورﺑﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺒﺎﻧﻴﻬﺎ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎدئ ٔاﻻﻤﺮ ﻫﻲ ﺑﻴﻮت
اﻘﺎﻤﺔ اﻠﺮﻫﺒﺎن اﻠﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﻤﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ إﻠﻰ اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻠﻣﻌﺰوﻠﺔ واﻠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﻟﺒﺎ ﻠﻟﺳﻼﻤﺔ.
ﻫﺬﻩ اﻠﻌﺰﻠﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔٔ ،ادت ﺑﺪورﻫﺎ إﻠﻰ ﻋﺰﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ  :اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
وﻋﻣﺮاﻧﻴﺔ ﻓﺎﻻﺗﺒﺎع ﺑﺤﺎﺠﺔ إﻠﻰ اﻠﺘﻮﺠﻴﻪ واﻻرﺸﺎد وﺗﻌﻟﻢ ﻃﻗﻮس اﻠﺪﻳﻦ
وﻤﻣﺎرﺴﺘﻪ؟ وإﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺗﻔﺮض ٔاو ﺗﻣﺎرس ﻧﻮﻋﺎ ﻤﻦ اﻠﺘﻗﺎرب اﻠﺒﻴﺌﻲ
اﻠﻌﻣﺮاﻧﻲ ﻓﺘﺷﺟﻊ ﻋﻟﻰ اﺴﺘﺤﺪاث ﻤﺒﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻠﻟﻌﺒﺎدةٔ .اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ
ٔ
ان ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻣﺳﻴﺤﻲ ،ﻜﻣﺎ وردت ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺎ) (١٦٣اﻠﻣﺳﻴﺢ ﻋﻟﻴﻪ
اﻠﺳﻼم ﻻ ﺗﺘﻄﻟﺐ ﻤﺒﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻠﻟﻌﺒﺎدةٔ ،واﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ذﻠﻚ ٔان اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻠﺘﻗﺷﻔﻴﺔ)  ،(١٦٤ﻠﻟﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻠﻢ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ اﺴﺘﺤﺪاث ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ :
ٔواﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ذﻠﻚ ٔاﻳﻀﺎ ،ان اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ دﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ  -ﻳﻬﺪف إﻠﻰ ﺴﻌﺎدة
اﻻﻧﺳﺎن ،ﺑﺘﺨﻟﻴﺺ اﻠﺟﺳﺪ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻠﺮوح ﻤﻦ اﻻﺛﺎم  -ﻻ ﺗﺤﻮي
ﻓﻛﺮا) (١٦٥ﻘﺎدرا ﻋﻟﻰ اﻓﺮاز ﻇﻮاﻫﺮ ﺣﻀﺎرﻳﺔ :ﻜﺎﻠﻔﻦ واﻠﻌﻣﺎرة .ورﺑﻣﺎ ﻠﻬﺬﻩ
ٔاﻻﺴﺒﺎب ﺠﻣﻴﻌﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻠﺘﻛﻌﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ،
ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻠﻬﺎ اﻠﺤﺮﻳﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻠﺘﻗﺎرب اﻠﺒﻴﺌﻲ واﻠﻌﻣﺮاﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﻠﺮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻠﺘﻛﻌﻴﺒﻴﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ وﻋﻣﺎرة اﻠﻣﻌﺎﺑﺪ
و"اﻠﻣﺳﺎﺠﺪ") (١٦٦ﻓﻲ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﺎروا ﺑﺳﺎﻃﺔ اﻠﺘﻛﻌﻴﺐ رﺑﻣﺎ
ﻠﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻠﺘﻗﺷﻔﻴﻪ ﻠﻟﺪﻳﻦ اﻠﻣﺳﻴﺤﻲ ،وﻠﻛﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻧﻌﺪﻤﺖ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﺮاف اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ،ﻓﻛﺎن
اﻻﻋﺘﺮاف اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻤﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻔﺮض ﻋﻣﺎرة ﺧﺎرﺠﻴﺔ ودﺧﻴﻟﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺒﻴﺌﺔ
) ( ١٦٧
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم وﻋﻟﻰ اﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻠﺒﺎزﻳﻟﻴﻛﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴﺔ )اﻠﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ( ،اﻻﻤﺮ اﻠﺬي ادى إﻠﻰ ﺧﻟﻖ اﻧﻔﺼﺎم ﺑﻴﺌﻲ دﻳﻨﻲ
وﻤﻌﻣﺎري ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻛﻮن ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎم ٔاﺣﺪ ٔاﻻﺴﺒﺎب اﻠﺘﻲ ٔادت إﻠﻰ
ﻋﺰوف اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻤﺒﺎﻧﻲ اﻠﻌﺒﺎدة اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ،واﻜـﺘﻔﻰ
ٔ
ﺑﺎﻠﺘﻟﻣﻴﺢ ﺑﺒﻌﺾ ٔاﺠﺰاﺋﻬﺎٔ .اﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﺗﺰاﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ وﻧﺷﺎ ة
ﻤﺒﺎﻧﻲ اﻠﻌﺒﺎدة اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ،ﻓﻟﻢ ﻳﻛﻦ ٔ
ﻠﻼﺧﻴﺮة ﺠﺬور ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻜﻣﺎ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ
ﻠﻟﺷﻌﺮاء ﺧﺒﺮة ﺴﺎﺑﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ ﺴﻮاء ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺳﺘﻮى
اﻠﺷﺨﺼﻲ ٔاو ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻠﺒﻴﺌﻲ )اﻠﻗﻮﻤﻲ( .وﻧﺨﻟﺺ ﻤﻦ ذﻠﻚ إﻠﻰ ٔان
اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻣﺳﻴﺤﻲ ﻠﻣﻲ ﻳﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ﻓ ﻲ اﻠﻌﺼﺮ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،وﻠﻛﻨﻪ ٔاﺴﻬﻢ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻗﺪ ٔاﻓﺮد ﺑﻌﺾ ٓاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ
اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ،ﻜـﺘﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻠﺪﻳﺎرات اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺎر اﻹﺴﻼم ،
ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻠﺟﺰء ٔاﻻﺧﻴﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ.
ﻧﺨﻟﺺ ﻤﻣﺎ ﺗﻗﺪم ﻋﺮﺿﻪ ٔان اﻠﺪﻳﻦ ﻠﻢ ﻳﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ،
ﺑﺷﻛﻞ اﻳﺟﺎﺑﻲ ،ﺑﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ،اﻠﺘﻲ ٔارﺴﺖ ﻠﻨﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺗﺟﺎﻩ
اﻠﺘﻛﻌﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻠﻔﻦ واﻠﻌﻣﺎرة وﻤﺎ ﻋﺪا ذﻠﻚ ﻜﺎن ﺗﻟﻣﻴﺤﺎ ﻻ ﻳﺜﺮي ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ .ﻓﺎﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ واﻠﺪﻳﻦ اذن ﻠﻢ ﻳﺳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ
ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ .وﻳﺒﺪو ٔان اﻹﺴﻬﺎم اﻠﻔﻌﻟﻲ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ
ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ،اﻋﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ ﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء ،اﻠﺘﻲ ٔاﺴﻬﺐ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ﻓﻲ

ﺗﺳﺟﻴﻟﻬﺎ ،ﻜﺎﻠﻣﺤﺎوﻻت اﻠﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﻠﻼﻓﻮﻩ اﻻودي ،واﻠﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻗﺎﻧﺔ
ﺑﻨﺎء اﻠﺒﻴﻮت ،وﻜﺬﻠﻚ ﻤﺤﺎوﻻت ﻃﺮﻓﺔ وﻠﺒﻴﺪ اﻠﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻠﻗﺒﻮر ،ﻜﻣﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻤﻮاد اﻠﺒﻨﺎء اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ،ووﻇﻴﻔﺔ ﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ
اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ :اﻠﻨﺆئ ،
واﻻوراي ،واﻻوﺗﺎد ،واﻻﻋﻣﺪة...وﻤﺎ
ﻳﻣﻨﻌﻨﺎ ﻤﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ وﺗﺤﻟﻴﻟﻬﺎ واﺑﺮاز دور اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ ﺑﺎﻠﺘﻔﺼﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،ﻫﻮ ٔان ٔاﻻﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻘﺎﻤﻮا ﺑﺤﺼﺮ
ﺠﻣﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ اﻠﺘﻗﺎﻧﺔ واﻓﺮدوا ﻠﻬﺎ ﻜـﺘﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﻻﺣﻗﺎ ﻓﻲ
اﻠﺟﺰء ٔاﻻﺧﻴﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ،اﺑﺮازا ٔﻻدوارﻫﻢ وﺗﻗﺪﻳﺮا ﻠﺟﻬﻮدﻫﻢ،
واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﻔﻀﻟﻬﻢ وﺑﻴﺎﻧﺎ ﻠﻣﻮﻘﻊ اﻠﻔﻛﺮ ٔاﻻﺛﺮي وﻤﻛﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺮب
اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ.
ٔاﻤﺎ اﻠﻣﻗﺎرﻧﺎت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ﻠﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ،
ﻇﻬﺮ واﺗﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت ٔاﺴﻌﺪ ﺗﺒﻊ وﻋﻟﻗﻣﺔ ﺑﻦ ذي ﺠﺬن ،ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ
ٔاﺑﺮز ﻫﺬا اﻠﻌﺎﻤﻞ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻤﻨﻈﻮر اﻘﻟﻴﻣﻲ ﻘﻮﻤﻲ ،وﺑﻄﺮﻳﻗﺔ ﻳﻐﻟﺐ ﻋﻟﻴﻬﺎ
ﻃﺎﺑﻊ اﻠﻔﺨﺮ وﻠﻴﺲ اﻠﻄﺎﺑﻊ اﻠﺘﺤﻟﻴﻟﻲ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،وﻠﻛﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻠﻢ
ﺗﺨﻞ ﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻗﺮﻳﻦٓ ،اﺛﺎر اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ  -وﻠﻛﻨﻬﺎ ٔاﻏﻔﻟﺖ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻣﻗﺎرن ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﻏﻔﺎل ﻠﻌﺪم ذﻜﺮ اﻠﻣﻗﺎرن ٔاﺻﻼ .
وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ذﻠﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ٓ
ﻠﻼﺛﺎر .
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﺗﻗﺪم ﻳﻛﻮن اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻘﺪ وﻇﻒ ﺠﻣﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٔ
ٔاﺴﻟﻮب اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻻﺛﺮﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻟﻐﺔ واﻠﺪﻳﻦ وﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﺒﻨﺎء ،ﻤﻌﺘﻣﺪا
ﻓﻲ ذﻠﻚ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻼﺣﻈﺔ اﻠﺪﻘﻴﻗﺔ ،وﻤﺘﺒﻨﻴﺎ ﺗﻗﺎﻧﺔ اﻠﻮﺻﻒ اﻠﺘﺤﻟﻴﻟﻲ،
وﻤﺘﺨﺬا ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ وﺴﻴﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ٔاﻻﺛﺮي .وﻤﻊ ﻜﻞ ذﻠﻚ ،ﻻ
ﻧﺮى ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﺗﻔﺳﻴﺮ ﻋﻟﻣﻲ ﺸﺎﻤﻟﺔ وﻇﻔﺖ ٔاو ﺣﺎوﻠﺖ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻠﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﻬﺎ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ ﻧﺮى ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻴﻊ اﻠﻣﺤﺎوﻻت
اﻠﺟﺰﺋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻠﺒﻌﺾ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺗﺤﻗﻴﻗﺎ ﻠﺷﻣﻮﻠﻴﺔ اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ
ٓ
ﻠﻼﺛﺎر ،وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻟﻴﻨﺎ ٔان ﻧﻌﻲٔ ،ان ﻋﺪم وﺠﻮد ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﺸﺎﻤﻟﺔ
ﻠﻟﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻘﺼﻮرا ﻓﻲ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،وإﻧﻣﺎ ﻘﺼﻮرا ﻓﻲ اﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻠﻪ ٔاﺴﺒﺎﺑﻪ وﻇﺮوﻓﻪ اﻠﺘﻲ
ٔاوﺿﺤﻨﺎﻫﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺪار ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔٔ .واﺧﻴﺮا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﻟﺺ ﺑﻌﺪ ﻜﻞ ﻤﺎ ﺗﻗﺪم
ﻤﻦ ﺸﺮح وﺗﺤﻟﻴﻞ ،إﻠﻰ ٔان اﻠﻣﺤﺎوﻻت ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ٔاﻓﺮزﻫﺎ اﻠﺷﻌﺮ
اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،ﻘﺪ ٔارﺴﺖ ﻘﻮاﻋﺪ و ٔاﺴﺲ ﻓﻛﺮ اﻠﻣﺪرﺴﺔ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﺘﻲ
ارﺗﻗﻰ ﺑﻬﺎ اﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ ،ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻔﻟﺳﻔﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،وﻋﻣﻞ
ﻋﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴﺔ وﺻﻗﻞ ﻤﻔﺎﻫﻴﻣﻬﺎ وﻓﻛﺮﻫﺎ وﻫﻮ
اﻠﻣﻮﺿﻮع اﻠﺘﺎﻠﻲ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٤٠

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ
 - ١ﻫﺬا اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ورد ﻓﻲ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺴﻨﻌﺮض ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ
اﻠﺟﺰء ٔاﻻﺧﻴﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ وﻧﻛـﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺬﻜﺮ ﺑﻌﺾ ﻤﻨﻬﺎ.
ٔ
ا  -اﻠﺟﺎﺣﻆ ،اﻠﺤﻴﻮان) ،ج(٧٣ - ٦٨ ،٤٨ - ٤٢/١
ٓ
ب  -اﻠﺒﻴﺮوﻧﻲ ،اﻻﺛﺎر اﻠﺒﺎﻘﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﻗﺮون اﻠﺨﺎﻠﻴﺔ) ،ص (٤-
ﺠـ  -اﺴﺎﻤﺔ ﺑﻦ ﻤﻨﻗﺪ ،اﻠﻣﻨﺎزل واﻠﺪﻳﺎر) ،ج(٤- ١ /١
د  -اﻠﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺎج اﻠﻌﺮوس) ،ج(٤٢ - ١٠/١٠
ﻫـ  -ﻋﺒﺪ اﻠﻟﻄﻴﻒ اﻠﺒﻐﺪادي ،اﻻﻓﺎدة واﻻﻋﺘﺒﺎر ) ،ص ( ٧٦ - ١٧:
 - ٢اﻧﻈﺮ :اﻠﺟﺎﺣﻆ ،اﻠﺤﻴﻮان) ،ج(٧٥ - ٦٨/١
 - ٣ﻋﺮض اﻠﻣﺆﻠﻒ ﺑﺎﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻠﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻠﺰﻤﻨﻴﺔ ﻠﻟﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻤﺮاﺣﻟﻪ اﻠﺤﻀﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻠﻗﺳﻢ ٔاﻻول ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ،واﻠﺨﺎص ﺑﺎﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻠﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻠﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ،وﺴﻴﺷﺎر إﻠﻰ ﻫﺬا اﻠﻗﺳﻢ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ .وﻘﺪ ﻘﺪم
ﻫﺬا اﻠﻗﺳﻢ ﻜﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﺪوة اﻠﺤﻀﺎرة اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﺘﻲ ٔاﻘﻴﻣﺖ ﻓﻲ اﻠﻛﻮﻳﺖ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،١٩٨٤ / ١٢ /٢٠ - ١٧ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﻴﻮﻧﺳﻛﻮ .وﺴﺘﻄﺒﻊ ﺠﻣﻴﻊ
ٔاﻻﺑﺤﺎث اﻠﺘﻲ ﻘﺪﻤﺖ ﻓﻲ اﻠﻨﺪوة ﺑﻛـﺘﺎب ﺧﺎص ﻠﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ.
اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج(٥٨ - ١٠/٥
 - ٤اﻠﺪﻜـﺘﻮر ٔاﻻﻧﺼﺎري ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻘﺳﻢ ٓاﻻﺛﺎر واﻠﻣﺘﺎﺣﻒ ﺑﻛﻟﻴﺔ ٓاﻻداب ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻠﻣﻟﻚ ﺴﻌﻮد ﺑﺎﻠﺮﻳﺎض ،وﻳﺮٔاس ﻤﺷﺮوع اﻠﺘﻨﻗﻴﺐ ﻋﻦ ٓاﻻﺛﺎر ﻓﻲ اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ وﻤﻦ ﻤﻨﺟﺰاﺗﻪ اﻠﺘﻲ وﺻﻟﺖ اﻠﻴﻨﺎ:
ٔ
ٔ
ا  -د .اﻻﻧﺼﺎري ،ﻘﺮﻳﺔ اﻠﻔﺎو ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺮﻳﺎض ١٤٠٢ - ١٣٧٥) ،ﻫـ (
ٔ
ٓ
ٔ
ب  -د .اﻻﻧﺼﺎري واﺧﺮون ،ﻤﻮاﻘﻊ اﺛﺮﻳﺔ ﻤﺼﻮرة ﻤﻦ ﺣﻀﺎرة اﻠﻌﺮب ﻓﻲ
اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ،اﻠﻌﻼ )رﻳﺪان( ،اﻠﺤﺟﺮ )ﻤﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻠﺢ( ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻠﻣﻟﻚ ﺴﻌﻮد .١٩٨٤
 - ٥اﻧﻈﺮ  :اﻠﻣﺆﻠﻒ ،اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ .
 :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج(٥٨- ١٠/٥
 - ٦ان ﻜـﺜﺮة ﺗﺳﻣﻴﺎت اﻠﻟﻐﺎت ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻠﻀﺮورة ٔاﻧﻬﺎ ﻠﻐﺎت ﻤﺳﺘﻗﻟﺔ ،ﻓﻗﺪ ذﻜﺮ
اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ،
)جٔ ،٢٤١ - ٢٣٠/٨ان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻟﺤﻴﺎﻧﻴﺔ واﻠﺜﻣﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻠﻐﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ٔاﻻﻘﻮام ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ وﺠﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف ﻫﺬﻩ
"اﻠﻟﻐﺎت" ،وﻳﺮﺠﻊ ﻫﺬا اﻠﺘﺒﺎﻳﻦ إﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ وﻠﻛﻨﻬﺎ
ﺠﻣﻴﻌﺎ ﻓﻲ رٔاﻳﻪ ﻤﺷﺘﻗﺔ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻣﺳﻨﺪ ،ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ ٔان اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت اﻠﺼﻔﻮﻳﺔ
اﻃﻟﻗﺖ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻄﻮط اﻠﺘﻲ وﺠﺪت ﺑﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﺼﻔﺎ اﻠﻗﺮﻳﺒﺔ ﻤﻦ ﺣﻮران
ﺑﺟﻨﻮب ﺴﻮرﻳﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺳﻮﺑﺔ إﻠﻰ اﻠﻣﻛﺎن وﻠﻴﺲ إﻠﻰ ﻠﻐﺔ ﻤﺳﺘﻗﻟﺔ ،وﻳﺷﺎرﻜﻪ ﻓﻲ
ٔ
ﻫﺬا اﻠﺮاي اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج ،( ٣٣/١ﻓﻴﺮﺠﻊ
ﺠﻣﻴﻊ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت "اﻠﻟﺤﻴﺎﻧﻴﺔ ،اﻠﺪاداﻧﻴﺔ ،اﻠﺼﻔﻮﻳﺔ ،اﻠﺜﻣﻮدﻳﺔ ،اﻠﻣﻌﻴﻨﻴﺔ،
واﻠﺳﺒﺌﻴﺔ" ،إﻠﻰ اﻠﺨﻂ اﻠﻣﺳﻨﺪ ٔاو اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻣﻌﻴﻨﻲ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ،وﻓﻲ رٔاﻳﻪ ٔان
ﺠﻣﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺎت )اﻠﻟﻐﺎت( ﻋﺮﺑﻴﺔ ٔﻻن ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻠﻟﻐﻮﻳﺔ ﻘﺮﻳﺒﺔ ﻤﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ اﻠﻗﺮٓان اﻠﻛﺮﻳﻢ ،ﻜﻣﺎ ﻳﺮﺠﻊ ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ،
ﺗﻄﻮر اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ إﻠﻰ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻨﺒﻄﻲ اﻠﺬي اﺸﺘﻖ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻢ ٔاﻻراﻤﻲ اﻠﻣﺷﺘﻖ
ٔاﺻﻼ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻲ ،وﻳﻌﺰي ﺗﻐﻟﺐ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻣﺘﻄﻮر ﻋﻦ اﻠﻗﻟﻢ
اﻠﻨﺒﻄﻲ ﻋﻟﻰ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻣﻌﻴﻨﻲ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻜﻮﻧﻬﻣﺎ ﻤﺘﺷﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻠﻟﻐﺔ( إﻠﻰ ﺗﺨﻟﻲ ﻋﺮب اﻠﺤﺟﺎزﻋﻦ اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻣﻌﻴﻨﻲ وﺗﺒﻨﻴﻬﻢ اﻠﻗﻟﻢ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﻨﺎك رٔاي ٓاﺧﺮ ﺗﺒﻨﺎﻩ ٔاﻻﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي ٔاﻻﻠﻮﺴﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ،
ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج  ،(٣٧٤ - ٣٦٧/٣ﻳﻗﻮل ﺑﺘﻄﻮر اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ اﻠﻣﺳﻨﺪ
اﻠﺤﻣﻴﺮي ،وﺴﻣﻲ ﺑﺎﻠﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺨﻂ اﻠﺟﺰم ﻘﺒﻞ ٔان ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻠﻛﻮﻓﻲ وذﻠﻚ ٔﻻﻧﻪ
اﻘﺘﻄﻊ ﻤﻦ اﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي ذو"اﻠﺤﺮوف اﻠﻣﺘﺼﻟﺔ".
 - ٧اﻠﻣﺮاﺣﻞ ٔاﻻوﻠﻰ ﻠﻟﻗﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻠﻨﻗﻮش اﻠﺘﻲ وﺠﺪت ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ
ﺣﺮان ﺑﺳﻮرﻳﺎ.
اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٤٠٤ - ٣٩/٥
 :ﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻠﺮاﻓﻌﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٓاداب اﻠﻌﺮب) ،ج( ٨٥/١
 :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٣٥/١
 - ٨اﻧﻈﺮ  :اﻠﻣﺆﻠﻒ ،اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ .
 - ٩اﻧﻈﺮ  :اﻧﻈﺮ اﻠﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺎج اﻠﻌﺮوس) ،ج ( ١٢/١٠
 - ١٠اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج ( ٢٢ /١٠

 - ١١اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٢٢/١٠
ٔ - ١٢اﺴﻌﺪ ﺗﺒﻊ ٔاﺣﺪ ﻤﻟﻮك اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺤﻣﻴﺮﻳﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ اﻠﻣﻣﺘﺪة ﺑﻴﻦ )٥٢٥- ٣٠٠م( ،
وﺣﻛﻢ ﻤﻦ )٣٧٨ - ٣٤٠م(.
اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج( ١٦/٨
 - ١٣اﻧﻈﺮ  :اﻠﺳﻴﺎﻏﻲ ،ﻤﻌﺎﻠﻢ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ) ،ص (٨ -
 :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج ( ١٦/٨
 - ١٤اﻧﻈﺮ ٔ :اﺴﺎﻤﺔ ﺑﻦ ﻤﻨﻗﺪ ،اﻠﻣﻨﺎزل واﻠﺪﻳﺎر) ،ج ( ٦/١
 - ١٥اﻧﻈﺮ  :ﺴﻮرة ﻏﺎﻓﺮٓ ،اﻻﻳﺔ ٢١ :
 - ١٦اﻧﻈﺮ  :ﺴﻮرة اﻠﻔﺘﺢٓ ،اﻻﻳﺔ ٢٩ :
 :اﻠﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،ﺻﻔﻮة اﻠﺘﻔﺎﺴﻴﺮ) ،ج( ٢٢٨/٣
ٓ
ٔ
ٔ
 - ١٧ﻫﺬا اﻠﺘﻗﺳﻴﻢ ورد اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺔ اﻻﺛﺎر اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ،اﻃﻼل ،اﻠﻌﺪد اﻻول،
)ص  (٥ -ﺴﻨﺔ . ١٩٧٧
 - ١٨ﺗﻨﺎول اﻠﻣﺆﻠﻒ اﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻠﺤﻀﺎري واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺴﻬﺎب ﻓﻲ
اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ.
 - ١٩اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ رﺸﻴﻖ ،اﻠﻌﻣﺪة) ،ج( ٢٧/١
 :اﺑﻦ ﺴﻼم اﻠﺟﻣﺤﻲ ،ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺮاء) ،ص ( ١٧ -
 - ٢٠اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج( ٢٢٥/٨
 :اﻠﺳﻴﺎﻏﻲ ،ﻤﻌﺎﻠﻢ ٓاﻻﺛﺎر اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ) ،ص( ٧،٨:
 - ٢١اﻧﻈﺮ اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج( ٢٩/٨
 - ٢٢اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٥٤/٨
 - ٢٣اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٥٥/٨
 - ٢٤اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٥٦/٨
 - ٢٥اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٦٤/٨
 - ٢٦اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٧٩/٨
 - ٢٧اﻧﻈﺮ  :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص (٨ - ٤ :
 :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٢٦٥ - ٢٣٢/١
 :د .ﻃﻪ ﺣﺳﻴﻦ ،ﻓﻲ ٔاﻻدب اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص(٢٠٤ - ٢٠٢ :
- ٢٨اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج( ٣٢٥،٤٤٥/٢
 :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج(٥٤٨ ،٤٧٧/٢
 :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص(٨ - ٤ :
 - ٢٩اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج ،٢٥٩ /٢ج( ١٧٤ /٥
 :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج ،٣٢٤/١ج( ١٢٥١/٤
 :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص(٨- ٤:
 - ٣٠ﺗﻴﻣﺎء ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻘﺪﻳﻣﺔ ﺗﻗﻊ ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺪ  ١٠٠ﻜﻢ ﺴﻣﺎل ﺸﺮﻘﻲ ﻤﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻠﺢ ،وﻫﻲ
ﻤﺮﻜﺰ ﺣﻀﺎري ﻋﺮﺑﻲ ﻘﺪﻳﻢ ،وﻘﺪ ﺠﺎء ذﻜﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻗﺶ ﺗﻴﻐﻼت ﺑﻼﺴﺮ اﻠﺜﺎﻠﺚ
ﻤﻟﻚ ٔاﺸﻮر ) (٧٢٧ - ٧٤٤ق.م.
اﻧﻈــﺮ  :ﻤﻗﺪﻤــﺔ ﻋ ــﻦ ٓاﺛــﺎر اﻠﻣﻣﻟﻛــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻠﺳــﻌﻮدﻳﺔ ،إدارة ٓاﻻﺛــﺎر واﻠﻣﺘــﺎﺣﻒ وزارة
اﻠﻣﻌﺎرف ،اﻠﺮﻳﺎض) ،ص  (٩٧ -ﺴﻨﺔ ١٩٧٥م.
 - ٣١اﻧﻈﺮ  :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص (٤٦ -
 :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٢١/١
 - ٣٢اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ ﺴﻼم اﻠﺟﻣﺤﻲ ،ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺮاء) ،ص ( ٢١ -
 :ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﻘﻨﺎوي ،اﻠﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٣٢/١
 :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ١٨٣/١
 - ٣٣اﻧﻈﺮ  :اﻠﻣﺼﺪر ٔاﻻول واﻠﻣﺮﺠﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﻼﺣﻈﺔ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ )(٣٢
 - ٣٤ﻫﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻟﺒﻪ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮع ﻤﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻧﺰل اﻠﻴﻣﺎﻤﺔ ﺑﻣﻮﺿﻊ ﻳﻗﺎل ﻠﻪ
ﻓﺎدان ،ﺑﻬﺎ ٓاﺛﺎر ٔﻓﺎﻘﺎم ﺑﻬﺎ.
اﻧﻈﺮ  :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج( ٨٤/١
 - ٣٥اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ) ،ص(٢٣ - ١٩:
 - ٣٦اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ) ،ص (١٩ -
 - ٣٧اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻠﺬﺑﻴﺎﻧﻲ) ،ص (٣٠ -
 - ٣٨اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ)،ص (٤٧ -
 - ٣٩اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (٧١ -
 - ٤٠اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (١٠٦ -
 - ٤١اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (١٣٢ -
 - ٤٢اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ص (٦٩ -
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١٤١

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 - ٤٣اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص ( ١٨٣ -
 - ٤٤اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٢٥ -
 - ٤٥اﻧﻈﺮ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (١٤ -
 - ٤٦اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٥٥ -
 - ٤٧اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (١٤٧ -
 - ٤٨اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ) ،ص (٣٠ :
 - ٤٩اﻧﻈﺮ  :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص (٢٦ :
 - ٥٠اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص ( ٢٠٠ -
 - ٥١اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج( ٢٦٩- ٢٦٧ /٢
 :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج(٤٥٥ - ٤٥٣ /١
 :ﺴﺮاج اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻣﺮو اﻠﻮردي ،ﺧﺮﻳﺬة اﻠﻌﺟﺎﺋﺐ ) ،ص (٣٧ - ٣٦ :
 - ٥٢اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج( ٩٦٩/٢
 :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،ﺻﻔﺔ ﺠﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮب ) ،ص ( ٣٩٧ :
 - ٥٣اﻧﻈﺮ  :اﻠﺒﻼذري ،ﻓﺘﻮح اﻠﺒﻟﺪان ) ،ص (٦٩
 :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج( ٤٢٣/٢
 - ٥٤اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج(٤٢٣/٢
 - ٥٥اﻧﻈﺮ  :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج( ٩٠- ٥/١
 - ٥٦اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج(٢٠٥/٣
 - ٥٧اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ) ،ص (٣٠١ -
 - ٥٨اﻧﻈﺮ  :اﻠﺒﻛﺮي ،ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ) ،ج( ٦١/١
ﻤﻼﺣﻈﺔ :ﻠﻢ ٔاﺠﺪ ﻫﺬا اﻠﺒﻴﺖ ﻓﻲ دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ،اﻠﻣﻄﺒﻮع ﺑﺪار ﺻﺎدر،
ﺑﻴﺮوت.
 - ٥٩اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ١٦/١
 - ٦٠اﻧﻈﺮ  :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص ( ١٤٨ -
 - ٦١اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج(٢٦٢/٥
 - ٦٢اﻧﻈﺮ  :ﻃﻪ ﺣﺳﻴﻦ ،ﻓﻲ ٔاﻻدب اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص (١٨٦ -
 - ٦٣اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج(٢٦٧/٣
 - ٦٤اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٣٢٥/٣
 - ٦٥اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص (١١٦
 - ٦٦اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ص (٤٨ -
 - ٦٧اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٥٠ -
 - ٦٨اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (١٥ -
 - ٦٩اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٥٥ -
 - ٧٠اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص( ٦٥ ، ٦٤:
 - ٧١اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (١٤ -
ٓ
 - ٧٢اﻧﻈﺮ  :ﺠﺮﺠﻰ زﻳﺪان ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻداب اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ) ،ج(١٣٤/١
 - ٧٣اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻋﻨﺘﺮة ) ،ص (٢١٢ -
 - ٧٤اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٢١٩ -
 - ٧٥اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ ﻘﺘﻴﺒﺔٔ ،ادب اﻠﻛﺎﺗﺐ) ،ص (٩٣ -
ٔ
 :اﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج(٣٦٠/٣
 - ٧٦اﻠﻣﺼﺪر واﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ) ،ج( ٣٦٠/٣
 - ٧٧اﻠﻣﺼﺪر واﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ) ،ج( ٣٦٠/٣
 - ٧٨اﻠﻣﺼﺪر واﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ
 - ٧٩اﻠﻣﺼﺪر واﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ
 - ٨٠اﻠﻣﺼﺪر واﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ
 - ٨١اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج( ١٥/٨
 - ٨٢اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج(٢١٨ - ٢١٧/١
 - ٨٣اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ٣١٥ ،٣٠٦/١
 - ٨٤اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص (٨٨ -
 :ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﻘﻨﺎوي ،اﻠﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٦/١
 - ٨٥اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج( ٩٦٩/٢
 :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،ﺻﻔﺔ ﺠﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮب ) ،ص (٣٩٧ -
 :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج( ٤٢٣/٢
 - ٨٦اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ) ،ص (٤٣ -
 - ٨٧اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص (٤٨ -

 - ٨٨اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص( ٩٧ - ٨٧:
 - ٨٩اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (٨٧ -
 - ٩٠اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ) ،ص(٨٠ - ٧٩:
 - ٩١اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻋﻨﺘﺮة ﺑﻦ ﺸﺪاد) ،ص (٥٦ -
 - ٩٢اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (١٨٧ -
 - ٩٣اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ) ،ص (٨٥ -
 - ٩٤اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ) ،ص (٤٥ -
 - ٩٥اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ) ،ص ( ١١٩ -
 - ٩٦اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (٢٩٩ - ٢٩٨ :
 - ٩٧اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (٣٠٦ -
 - ٩٨اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج( ٢١٨- ٢١٧/١
 - ٩٩اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻠﺬﺑﻴﺎﻧﻲ) ،ص (٤٨ -
 - ١٠٠اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ص (٣٠ -
 - ١٠١اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ )ص( ٧٩ - ٧٨ :
 - ١٠٢اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص ( ١٣٤ -
 - ١٠٣اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ )ج( ٥٤٤- ٥٣٥/١
 - ١٠٤اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج(٦٣٤ - ٦٣٢/٢
 - ١٠٥رﺑﺪ اﻠﻨﻌﺎم ﻫﻲ اﻠﻨﻌﺎم اﻠﻀﺎرب ﻠﻮﻧﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﺳﻮاد.
اﻧﻈﺮ  :اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ )ج(٩٢٣ - ٩٢٢/٢
 - ١٠٦اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ١٠٥٥ - ١٠٥٤ ،١٠٠٩/٢
 - ١٠٧اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ) ،ج( ١١٠٧ /٢
 - ١٠٨اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ )ص(٣٠٠ - ٢٩٧ :
 - ١٠٩اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ) ،ص (٢٢ - ٢٠ :
 - ١١٠ﻫﻲ زوﺠﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ وﻘﺪ ورد اﺴﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻄﻟﻊ ﻤﻌﻟﻗﺘﻪ اﻠﺘﻲ
ٔاﺸﺮﻧﺎ إﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ
ﺗﻛﻟﻣﻨﺎ ﻋﻦ اﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻠﺟﺰء.
 - ١١١اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ) ،ص (٣٣ :
 - ١١٢اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ) ،ص (٣٣٥ :
 - ١١٣اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج( ١٤/٨
 - ١١٤اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻠﺬﺑﻴﺎﻧﻲ) ،ص (٣٣ :
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج(٧٩/٣
 - ١١٥اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ٔاﻻﻋﺷﻰ) ،ص (١١٧ :
 - ١١٦اﻧﻈﺮ  :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻰ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ،
)ج( ٣٠٨/١
و
 - ١١٧ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة در زة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ٦٧/٤
 - ١١٨اﻧﻈﺮ  :ﺴﻮرة )ص(ٓ ) ،اﻻﻳﺎت (٣٧ - ٣٦ :
"ﻓﺳﺨﺮﻧﺎ اﻠﺮﻳﺢ ﺗﺟﺮي ٔﺑﺎﻤﺮﻩ رﺧﺎء ﺣﻴﺚ ٔاﺻﺎب ،واﻠﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻜﻞ ﺑﻨﺎء وﻏﻮاص".
 - ١١٩اﻧﻈﺮ  :ﺴﻮرة ٔ
ﺴﺒﺎٓ ) ،اﻻﻳﺎت (١٤ - ١٢ :
 - ١٢٠اﻧﻈﺮ  :اﻠﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،ﺻﻔﻮة اﻠﺘﻔﺎﺴﻴﺮ) ،ج(٥٤٩ - ٥٤٨/٢
ٔ
 - ١٢١اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي اﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج(٣٧٩ - ٣٦٨/٣
 - ١٢٢اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻰ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ١٦٣/٨
 - ١٢٣اﻠﻣﺮﺠﻌﺎن اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ
 - ١٢٤اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ) ،ص (٤٨ -
واﻠﺪار ﻠﻮ ﻜﻟﻣﺘﻨﺎ ذات ٔاﺧﺒﺎر
ﻓﺎﺴﺘﻌﺟﻣﺖ دار ﻧﻌﻣﻰ ﻤﺎ ﺗﻛﻟﻣﻨﺎ
ٔا ي ٔان اﻠﺪار ﻋﺟﺰت ﻋﻦ اﻠﺟﻮاب ﻠﻌﺪم وﺿﻮح اﻠﺪﻻﻻت اﻠﺒﻴﺌﻴﺔ .
 - ١٢٥اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻋﻨﺘﺮة) ،ص (٧٨ -
ٔ
ٔ
ﻜﻮﺣﻲ ﺻﺤﺎﺋـﻒ ﻤﻦ ﻋﻬﺪ ﻜﺳﺮى ﻓﺎﻫﺪاﻫﺎ ﻻﻋﺟﻢ ﻃﻣﻄﻲ
ٔ
واﻻ ﻋﺟﻢ اﻠﻄﻣﻄﻲ ﻫﻮ اﻠﺬي ﻻ ﻳﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ.
 - ١٢٦ﻳﻗﻮل اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ﺣﻮل ﻤﻮﺿﻮع وﺣﺪة اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ
اﻠﻔﻬﺮﺴﺖ) ،ص :(٧-
"....ﻓﻟﻣﺎ اﺗﺳﻊ اﻠﻛﻼم ﻇﻬﺮ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﻴﺪ
اﻠﻔﺼﻴﺢ ﻓﻲ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻴﺔ وﻜـﺜﺮ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻤﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ،وﻠﻛﻞ ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻤﻦ ﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻠﻌﺮب ﻠﻐﺔ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ وﺗﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ وﻘﺪ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٤٢

اﻟﻤﻠﻒ

"ﻤﺎ ﻜﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻻ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎ وﻠﻛﻦ ﻜﺎن ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻤﺳﻟﻣﺎ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻦ
اﻠﻣﺷﺮﻜﻴﻦ".
ﺴﻮرة ٓال ﻋﻣﺮانٓ ،اﻻﻳﺔ :٩٥ :

"ﻘﻞ ﺻﺪق ﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮا ﻤﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮﻜﻴﻦ "
ﺴﻮرة اﻠﻨﺳﺎءٓ ،اﻻﻳﺔ : ١٢٥ :

"واﺗﺒﻊ ﻤﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ"...

ﺴﻮرة اﻠﻨﺤﻞٔ ،اﻻﻳﺔ : ١٢٠:

" ان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻜﺎن ٔاﻤﺔ ﻘﺎﻧﺘﺎ ﺣﻨﻴﻔﺎ"...

ﺴﻮرة اﻠﻨﺤﻞٓ ،اﻻﻳﺔ : ١٢٣ :

" ﺛﻢ ٔاوﺣﻴﻨﺎ اﻠﻴﻚ ٔان اﺗﺒﻊ ﻤﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ"...
ٔ
اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي ٔاﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ اﻻرب) ،ج( ١٩٦/٣
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٥١٠- ٤٤٩ /٩
 - ١٤٩ذﻜﺮ اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،صٔ : (٨ - ٥ :ان ٔاﻻﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة

ٔاﻻﺻﻨﺎم ﻫﻮ ﺗﻔﺮق ٔاوﻻد إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم ،ﻓﻟﻣﺎ ﺗﻔﺮﻘﻮا وارﺗﺤﻟﻮا ﻋﻦ ﻤﻛﺔ ﻜﺎﻧﻮا
ﻳﺤﻣﻟﻮن ﻤﻌﻬﻢ ﺣﺟﺎرة ﻤﻦ اﻠﺤﺮم" ،ﺗﻌﻈﻴﻣﺎ ﻠﻟﺤﺮم وﺻﺒﺎﺑﺔ ﺑﻣﻛﺔ " وﻜﺎﻧﻮا ﻳﻄﻮﻓﻮن
ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻠﺤﺟﺎرة ﻜﻄﻮاﻓﻬﻢ ﺑﺎﻠﻛﻌﺒﺔ"،ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻠﻣﻛﺔ وﺣﺟﻬﻢ ﻠﻟﺒﻴﺖ"،
ﺛﻢ اﺴﺘﻗﺮ ﺑﻬﻢ ٔاﻻﻤﺮ إﻠﻰ ﻋﺒﺎدة ﻫﺬﻩ اﻠﺤﺟﺎرة وإﻠﻰ ﻋﺒﺎدة ٔاﻻوﺛﺎن اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺴﺎﺋﺪة
ﻘﺒﻞ ااﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔٔ ،
وﺗﺎﻜﺪ اﻧﺘﻣﺎؤﻫﻢ إﻠﻰ اﻠﻮﺛﻨﻴﺔ وﺗﺨﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻠﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ اﻧﺘﺰع
ﻋﻣﺮو ﺑﻦ ﻠﺤﻰ ٔاﻤﺮ ﻤﻛﺔ ﻓﺎﺣﻀﺮ ﺗﻣﺎﺛﻴﻞ ﺣﺟﺮﻳﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﺎم وﻧﺼﺒﻬﺎ ﺣﻮل اﻠﻛﻌﺒﺔ.
ٔ
اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي اﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج( ٢٠٠/٣
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٤٥٠/٦
 - ١٥٠رﻳﺎم ﺑﻴﺖ ﻠﺤﻣﻴﺮ ﻳﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ،وﻫﺪم ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺒﻊ ،وﻘﺪ ﻘﺎل ﻓﻴﻪ
ٔاﻻﻓﻮﻩ ٔاﻻودي
ٔ
ﺸﻌﺮا اوردﻩ اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ،اﻻﻜﻟﻴﻞ) ،ج:(٦٦/٨
ﺻﻌﺒﺖ ر م وﻘﺪ ﻏﺰاﻫﺎ ٔاﻻﺠﺪع
اﻧﺎ ﺑﻨﻮ ٔاود اﻠﺬي ﺑﻟﻮاﺋــﻪ
اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،ص (١١-
 - ١٥١ذﻜﺮ اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲ ،ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،ص :(٢٠- ١٩:ان اﻠﻐﺒﻐﺐ ﻫﻮ ﻤﻨﺤﺮ
ﻤﺨﺼﺺ ﻠﻨﺤﺮ ﻫﺪاﻳﺎ اﻠﻌﺰى .ﺑﻴﻨﻣﺎ ذﻜﺮ ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،جٔ :(٢٢٨/٦ان اﻠﻐﺒﻐﺐ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻔﺮة ﺗﺤﺖ اﻠﻼت
ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﻬﺪاﻳﺎ واﻠﻨﺬور ٔ
واﻻﻤﻮال اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ﻠﻼت ،وﻠﻢ ﻳﺬﻜﺮ د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﺸﺘﺮﻜﻮا ﻓﻲ ٔاﻻﺻﻞ ﻘﺎل ]ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
اﺴﺤﺎق[  :وان اﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻠﻟﻐﺔ اﻤﺘﻨﻊ
اﻠﻌﺮب ﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺚ اﻠﻨﺒﻲ ﺻﻟﻰ ﷲ
ﻋﻟﻴﻪ وﺴﻟﻢ ٔﻻﺠﻞ اﻠﻗﺮٓان"....
وﻠﻗﺪ ﺗﺘﻄﺮق إﻠﻰ وﺣﺪة اﻠﻗﻟﻣﻴﻦ اﻠﻌﺪﻧﺎﻧﻲ واﻠﻣﺳﻨﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي ﻜﻞ ﻤﻦ :
 :ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ)،ج( ٥،٤٦
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻰ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ١٥٦/٨
 - ١٢٧اﻧﻈﺮ  :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ١٣٨/١
ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص (٣٨ -
 :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج( ١٠٥٥/٢
 - ١٢٨اﻧﻈﺮ  :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ١٣٨/١
 - ١٢٩اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ) ،ص (٨٤ :
ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص ( ٣٨-
 - ١٣٠اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي ٔاﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج( ٣٦٩/٣
 - ١٣١اﻧﻈﺮ ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص (٣٩ -
 - ١٣٢اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ
 - ١٣٣اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ
 - ١٣٤اﻧﻈﺮ  :اﻠﺨﻄﻴﺐ اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻠﻣﻔﻀﻞ) ،ج( ٤٢٦/١
 - ١٣٥اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ) ،ص (٢٩٨ - ٢٩٧ :
 :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ج( ١٣٨/١
 - ١٣٦اﻧﻈﺮ  :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻰ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ،
)ج( ٣٦٥/٨
 - ١٣٧ذﻜﺮ ٔاﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص -
:(٣٩
ان اﻠﺷﻌﺮاء "ﻋﺪي ﺑﻦ زﻳﺪ اﻠﻌﺒﺎدي ،وﻠﻗﻴﻂ ﺑﻦ ﻳﻌﻣﺮ ٔاﻻﻳﺎدي ،وﺴﻮﻳﺪ ﺑﻦ اﻠﺼﺎﻤﺖ
ٔاﻻوﺴﻲ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ،واﻠﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻠﻌﺒﺳﻲ ،واﻠﻣﺮﻘﺶ ٔاﻻﻜﺒﺮ ٔواﺧﻮﻩ
ﺣﺮﻤﻟﺔ ،وﻜﻌﺐ ﺑﻦ ﻤﺎﻠﻚ ٔاﻻﻧﺼﺎري ،واﻠﺰﺑﺮﻘﺎن ﺑﻦ ﺑﺪر وﻜﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ ٔواﺧﻴﻪ
ﺑﺟﻴﺮ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ ،وﻠﺒﻴﺪ اﻠﻌﺎﻤﺮي ،ﺠﻣﻴﻌﻬﻢ ﻳﺟﻴﺪون اﻠﻗﺮاءة واﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ".
 :اﻧﻈﺮ د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٢٥٢/٩
 - ١٣٨اﻧﻈﺮ  :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج- ٥/٣
( ٧٥
 - ١٣٩اﻧﻈﺮ  :ﻫﺎﻤﺶ )رﻘﻢ (١٣٨
 - ١٤٠ﺗﺘﻟﺨﺺ ﻘﺼﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻠﻣﺘﻟﻣﺲ ﻓﻲ ٔاﻧﻪ واﺑﻦ ٔاﺧﺘﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ﺗﻌﺮﺿﺎ
ﻠﻐﻀﺐ ﻋﻣﺮو ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﻤﻟﻚ اﻠﺤﻴﺮةٔ ،ﻓﺎراد اﻠﻣﻟﻚ ﻘﺘﻟﻬﻢ ،ﻓﻛـﺘﺐ
ﺑﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻦ إﻠﻰ ﻋﺎﻤﻟﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ وﺣﻣﻟﻬﺎ ﻠﻟﻣﺘﻟﻣﺲ وﻃﺮﻓﺔ ٔواﻤﺮﻫﻣﺎ
ﺑﺎﻠﻣﺳﻴﺮ إﻠﻰ اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺮﻏﺐ ٔاﻻول ﻋﻦ اﻠﻣﺳﻴﺮ ﻠﺷﻛﻮﻜﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ
اﻠﺼﺤﻴﻔﺔٔ ،اﻤﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﻓﺘﺎﺑﻊ اﻠﻣﺳﻴﺮ وﺴﻟﻢ اﻠﺼﺤﻴﻔﺔ إﻠﻰ ﻋﺎﻤﻞ اﻠﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﻓﻨﻔﺬ ٔاﻻﺧﻴﺮ ٔاﻤﺮ اﻠﻣﻟﻚ وﻘﺘﻞ ﻃﺮﻓﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻘﺎل اﻠﻣﺘﻟﻣﺲ ﺸﻌﺮا:
ٔاودى اﻠﺬي ﻋﻟﻖ اﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻨﻬﻣﺎ وﻧﺟﺎ ﺣﺬار ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻠﻣﺘﻟﻣـﺲ
ﻳﺨﺷﻰ ﻋﻟﻴﻚ ﻤﻦ اﻠﺤﺒﺎ اﻠﻨﻗﺮس
اﻠﻖ اﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻻ ٔاﺑﺎﻠﻚ اﻧــﻪ
 :اﻧﻈﺮ د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٢٦٧/٨
 - ١٤١ﺗﺘﻟﺨﺺ ﻘﺼﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻠﻗﻴﻂ ﻓﻲ ٔان ﻘﻮﻤﻪ اﻳﺎد ٔاﻏﺎرت ﻋﻟﻰ ﺑﻼد اﻠﻔﺮس
ٔواوﻘﻌﺖ ﺑﻬﻢ ،ﻓﺎراد اﻠﻔﺮس اﻻﻧﺘﻗﺎم ﻤﻣﺎ ﻓﻌﻟﺖ اﻳﺎد ﺑﻬﻢ ،ﻓﺎﺴﺘﻌﺪوا وﺑﺪءوا
ﺑﺘﺟﻬﻴﺰ ﺠﻴﺷﻬﻢ ،ﻓﺘﻨﺒﻪ ﻠﻗﻴﻂ ﺑﻦ ﻳﻌﻣﺮ ٔاﻻﻳﺎدي ،اﻠﺬي ﻜﺎن ﻳﻌﻣﻞ ﻤﺘﺮﺠﻣﺎ
ﻋﻨﺪ ﻜﺳﺮى ،إﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻠﻔﺮس ﺑﻐﺰو اﻳﺎدٔ ،ﻓﺎرﺴﻞ ﺸﻌﺮا ﻤﻛـﺘﻮﺑﺎ ﻋﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻳﺤﺬرﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻤﻦ ﻧﻴﺔ اﻠﻔﺮس:
ﺴﻼم ﺑﺎﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻦ ﻠﻗﻴـﻂ ﻋﻟﻰ ﻤﻦ ﺑﺎﻠﺟﺰﻳﺮة ﻤﻦ اﻳﺎد
ﻓﻼ ﻳﺤﺳﺒﻛﻢ ﺸﻮك اﻠﻗﺘــﺎد
ﺑﺎن اﻠﻟﻴﺖ ٔﻳﺎﺗﻴﻛﻢ دﻻﻘــﺎ
ٔ
اﻧﻈﺮ  :ﻤﺤﻣﻮد اﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج( ٣٧٣/٣
ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص ( ٤٠-
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج٨م( ٢٦٧
 - ١٤٢وﺗﺘﻟﺨﺺ ﻘﺼﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻠﻣﻗﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ٔان ﻘﺮﻳﺶ ﺗﻌﺎﻫﺪت ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﻨﻲ
ﻫﺎﺸﻢ ،وﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻄﻟﺐ ،ﻋﻨﺪﻤﺎ رﻓﺾ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺸﻢ اﻠﺘﺨﻟﻲ ﻋﻦ اﻠﻨﺒﻲ ﺻﻟﻰ ﷲ
ﻋﻟﻴﻪ وﺴﻟﻢ ،ﻓﻛـﺘﺒﺖ ﻘﺮﻳﺶ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻠﻣﻗﺎﻃﻌﺔ وﻋﻟﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻛﻌﺒﺔ.
ٔ
اﻧﻈﺮ  :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص (٣٦ -

 - ١٤٣ذﻜﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺴﻼم اﻠﺟﻣﺤﻲ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺮاء ) ،ص ٔ :(٩١ -ان
ﻘﺮﻳﺶ وﺠﺪت ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ٔاﺣﺪ ٔاﻻﻳﺎم ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ ﻤﻛـﺘﻮﺑﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﺑﺎب دار
اﻠﻨﺪوة :
اﻠﻬﻰ ﻘﺮﻳﺶ ﻋﻦ اﻠﻣﺟﺪ ٔاﻻﺴﺎﻃﻴﺮ ورﺸﻮة ﻤﺜﻞ ﻤﺎ ﺗﺮﺸﻰ اﻠﺳﻔﺎﺴﻴﺮ
وﻘﻮﻠﻬﺎ :رﺣﻟﺖ ﻋﻴﺮ ٔاﺗﺖ ﻋﻴﺮ
ٔواﻜﻟﻬﺎ اﻠﻟﺤﻢ ﺑﺤﺘﺎ ﻻ ﺧﻟﻴﻂ ﻠـﻪ
ٔ
اﻧﻈﺮ  :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ) ،ص (٣٧
ٓ
ٔ
 - ١٤٤ﻋﺮض اﻻﺴﺘﺎذ ﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻠﺮاﻓﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻداب اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ،
)ج (١٨٩- ١٨٣/٣ﻠﻣﻮﺿﻮع اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت وﻧﻔﻰ ﺗﻌﻟﻴﻗﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﺠﺪار اﻠﻛﻌﺒﺔ.
اﻧﻈﺮ  :د .ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ )ج(١٤٠/١
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج(٢٦٥- ٢٥٠/٩
 - ١٤٥ﺠﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎة اﻠﻛﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻠﻗﺼﻴﺪة ،ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻤﺪح زﻫﻴﺮ ﻜﻼ ﻤﻦ
ﻫﺮم ﺑﻦ ﺴﻨﺎن واﻠﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف ،اﻠﻟﺬﻳﻦ ﻘﺎﻤﺎ ﺑﺎﻠﺼﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن،
ﻓﺎﻘﺳﻢ ﺑﺎﻠﺒﻴﺖ اﻠﺤﺮام ذاﻜﺮا ﻤﻦ ﺑﻨﺎﻩ ،وﻘﺪ ﻘﺪم ﻘﺮﻳﺶ ﻋﻟﻰ ﺠﺮﻫﻢ ٔﻻ ﺠﻞ اﻠﻗﺎﻓﻴﺔ،
وﻠﻴﺲ اﻠﻣﻗﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻠﺘﻗﺪﻳﻢ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ،واﻧﻣﺎ ٔاﺸﺮاك اﻠﻗﺒﻴﻟﺘﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻠﻌﻣﻞ
ﺑﺪون ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻤﻨﻲ .
اﻧﻈﺮ  :دﻳﻮان زﻫﻴﺮ) ،ص( ٢٣:
 :اﻠﺰوزﻧﻲ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ) ،ص ( ٩٢-
 - ١٤٦اﻧﻈﺮ  :ﺴﻮرة اﻠﺒﻗﺮةٓ ،اﻻﻳﺔ :١٢٧ :
" :واذ ﻳﺮﻓﻊ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﻗﻮاﻋﺪ ﻤﻦ اﻠﺒﻴﺖ واﺴﻣﺎﻋﻴﻞ".
 - ١٤٧اﻧﻈﺮ  :اﺑﻦ اﻠﺳﺎﺋﺐ اﻠﻛﻟﺒﻲ ،اﻻﺻﻨﺎم
 :ﻤﺤﻣﻮد اﻻﻠﻮﺴﻲ ،ﺑﻟﻮغ ٔاﻻرب) ،ج(٢١١- ١٩٤/٣
ٔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ ،اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ)،ص(٤٠١ - ٣٨٠ :
 :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٣٣٥ - ٢١٢/٦
 - ١٤٨اﻧﻈﺮ  :اﻠﻗﺮٓان اﻠﻛﺮﻳﻢ ،ﺴﻮرة اﻠﺒﻗﺮةٓ ،اﻻﻳﺔ١٣٥ :
"ﻘﻞ ﺑﻞ ﻤﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮﻜﻴﻦ"ﺴﻮرة ٓال ﻋﻣﺮانٓ ،اﻻﻳﺔ  :ي٦٧
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١٤٣

اﻟﻤﻠﻒ

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ٓ
 اﻠﻗﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ
ٔ
 اﺣﻣﺪ اﻠﺤﻮﻓﻲ  :اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻠﺮاﺑﻌﺔ ،دار
اﻠﻌﻟﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳﻴ ــﻦ١٣٨٢ ،ﻫـ١٩٦٢ ،م.
ٓ
ٓ
 إدارة اﻻﺛﺎر واﻠﻣﺘﺎﺣﻒ :ﻤﻗﺪﻤﺔ ﻋﻦ اﺛﺎر اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ،وزارة
اﻠﻣﻌﺎرف ٣٩٥ ،ﻫـ ١٩٧٩ ،م.
ٔ
 اﺴﺎﻤﺔ ﺑﻦ ﻤﻨﻗﺬ٥٨٤ - ٤٨٨) :ﻫـ( اﻠﻣﻨﺎزل واﻠﺪﻳﺎر ،ﺠﺰءان ،اﻠﻣﻛـﺘﺐ
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ،دﻤﺷﻖ١٣٨٥ ،ﻫـ١٩٦٩ ،م.
ٔ
 اﻻﻋﺷﻰ ،ﻤﻴﻣﻮن ﺑﻦ ﻘﻴﺲ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ،
ﺑﻴﺮوت .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 اﻻ ﻠﻮﺴﻲ ،ﻤﺤﻣﻮد ﺸﻛﺮي ،ﺑﻟﻮغ اﻻرب ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﺣﻮال اﻠﻌﺮب ٣ ،اﺠﺰاء،
ر ٔ
ﻤﻨﺷﻮ ات اﻤﻴﻦ دﻤﺞ ودار اﻠﺷﺮق اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
ٔ
 اﻧﺟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ اﺣﻣﺪ ﻓﺎﺿﻞ ،دار اﻠﻗﻟﻢ اﻠﻛﻮﻳﺖ ١٤٠٣
ﻫـ ١٩٨٣ -م
 اﻠﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪ اﻠﻟﻄﻴﻒ ،(٥٦٢٩ - ٥٧٧) ،اﻻﻓﺎدة واﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺗﺤﻗﻴﻖ
ٔ
اﺣﻣﺪ ﺴﺒﺎﻧﻮ ،دار ﻘﺘﻴﺒﺔ ،دﻤﺷﻖ١٤٠٣ ،ﻫـ١٩٨٣ ،م.
ٔ
 ﺑﺪﻳﻊ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻣﻌﻣﺎري اﻠﻌﺮﺑﻲ -ﺠﺬورﻩ واﺑﻌﺎدﻩ -اﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ،
ﺑﺤﺚ ﻤﻗﺪم إﻠﻰ ﻧﺪوة اﻠﺤﻀﺎرة اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،اﻠﻣﻨﻌﻗﺪة ﻓﻲ اﻠﻛﻮﻳﺖ-١٧ ،
١٩٨٤ / ١٢/٢٠م.
ٔ
 اﻠﺒﻛﺮي  -ﻋﺒﺪ ﷲ )اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٤٨٧ﻫـ( ﻤﻌﺟﻢ ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺟﻢ ٤ ،اﺠﺰاء ،ﺗﺤﻗﻴﻖ
ﻤﺼﻄﻔﻰ اﻠﺳﻗﺎ ،ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻛـﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
 اﻠﺒﻼذري ،اﺑﻲ اﻠﻌﺒﺎس ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴــﻰ ،ﻓﺘﻮح اﻠﺒﻟﺪان) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ
٢٧١ﻫـ( ،دار اﻠﻨﺷﺮ ﻠﻟﺟﺎﻤﻌﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت١٩٥٧ ،م.
ٔ
ٔ
 اﻠﺒﻴﺮوﻧﻲ ،اﺑﻮ اﻠﺮﻳﺤﺎن ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ )اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ﻓﻲ  ٤٤٠ﻫـ١٠٤٨ ،م(
ٓ
اﻻﺛﺎر اﻠﺒﺎﻘﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﻗﺮون اﻠﺨﺎﻠﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻠﻴﺒﺰغ ،ﺑﺮﻠﻴﻦ١٨٧٨ ،م.
 اﻠﺘﺒﺮﻳﺰي ،ﻳﺤﻴــﻰ ﺑﻦ ﻋﻟﻲ ،اﻠﺨﻄﻴﺐ٥٠٢ - ٤٢١) ،ﻫـ( ،ﺸﺮح اﺧﺘﻴﺎرات
اﻠﻣﻔﻀﻞ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻓﺨﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻘﺒﺎوة ،ﻤﺟﻣﻊ اﻠﻟﻐﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،دﻤﺷﻖ،
١٣٩١ﻫـ  ١٩٧١ -م.
ٔ
 اﻠﺟﺎﺣﻆ ،ﻋﻣﺮو ﺑﻦ ﺣﺮب٢٥٥-١٥٠) ،ﻫـ( ،اﻠﺤﻴﻮان ٧ ،اﺠﺰاء ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ
ﻤﺼﻄﻔﻰ اﻠﺒﺎﺑﻲ اﻠﺤﻟﺒﻲ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻠﺳﻼم ﻫﺎرون١٩٤٥-١٩٣٨ ،م.
ٔ
 ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ١٠ ،اﺠﺰاء ،دار اﻠﻌﻟﻢ
ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت١٩٧٦ ،م.
ٔ
ٓ
 ﺠﺮﺠﻰ زﻳﺪان ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻداب اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ٤ ،اﺠﺰاء ،دار اﻠﻬﻼل ،اﻠﻗﺎﻫﺮة،
١٩٥٧م.
ٔ
 اﺑﻦ رﺸﻴﻖ ،اﺑﻮ ﻋﻟﻰ اﻠﺤﺳﻦ اﺑﻦ رﺸﻴﻖ٤٥٦-٣٩٠) ،ﻫـ( ،اﻠﻌﻣﺪة،
ﺠﺰءان ،ﺗﺤﻗﻴﻴﻖ ﻤﺤﻣﺪ ﻤﺤﻲ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻠﺮاﺑﻌﺔ ،دار
اﻠﺟﻴﻞ ،دﻤﺷﻖ ١٩٧٢م.
 اﻠﺰﺑﻴﺪي ،ﻤﺤﻣﺪ ﻤﺮﺗﻀﻰ اﻠﺤﺳﻴﻨﻲ١٢٠٥ - ١١٤٥) ،ﻫـ( ﺗﺎج اﻠﻌﺮوس،
ﻤﻄﺒﻌﺔ ﺣﻛﻮﻤﺔ اﻠﻛﻮﻳﺖ ،ﻤﺘﺳﻟﺳﻞ اﻠﺼﺪور.
ٔ
 زﻫﻴﺮ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺴﻟﻣﻰ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت١٩٦٨ ،م.
ٔ
 اﻠﺰوزﻧﻲ ،اﻠﺤﺳﻦ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ ،ﺸﺮح اﻠﻣﻌﻟﻗﺎت اﻠﺳﺒﻊ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ
ﺻﺎﻠﺢ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٧٨ ،م.
 اﺑﻦ ﺴﻼم ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺴﻼم اﻠﺟﻣﺤﻲ) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٢٣٢ﻫـ( ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺮاء،
ٔ
ﻏﻴﺮ ﻤﺬﻜﻮر اﺴﻢ اﻠﻨﺎﺸﺮ او ﺴﻨﺔ اﻠﻨﺷﺮ.
ٔ
ٓ
ٔ
 اﻠﺳﻴﺎﻏﻲ ،ﺣﺳﻴﻦ اﺣﻣﺪ ،ﻤﻌﺎﻠﻢ اﻻﺛﺎر اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺪراﺴﺎت واﻻﺑﺤﺎث
اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ،ﺻﻨﻌﺎء١٩٨٠ ،م.
ٔ
ٔ
 ﺸﻮﻘﻲ ﺿﻴﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻدب اﻠﻌﺮﺑﻲ ٥ ،اﺠﺰاء ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻠﻌﺎﺸﺮة ،دار
اﻠﻣﻌﺎرف ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
 اﻠﻄﺒﺮي ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﺮﻳﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻄﺒﺮي) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٣١٠ﻫـ( ١١ ،ﻤﺟﻟﺪ،
ٔ
ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻮ اﻠﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻠﻣﻌﺎرف ،اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٦٧ ،م.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺬي اﺴﺘﻗﻰ ﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ،ﻜﻣﺎ ٔان اﻠﻄﺒﺮي اﻠﺬي ذﻜﺮ ﻘﺼﺔ ﻫﺪم
اﻠﻼت ،ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻄﺒﺮي) ،ج ،(١٠٠- ٩٨/٣ﻠﻢ ﻳﻟﻣﺢ ﺑﺷﻲء ﻋﻦ اﻠﻐﺒﻐﺐ
وﺑﻬﺬا ﻧﻣﻴﻞ إﻠﻰ ﺗﺮﺠﻴﺢ رٔاي اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲ.
ٔ
 - ١٥٢ذﻜﺮ اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،ص  : (٣٤ -ان ذي اﻠﺨﻟﺼﺔ "ﻜﺎن ﻤﺮوة" ﺑﻴﻀﺎء
ﻤﻨﻗﻮﺸﺔ ،ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻜﻬﻴﺌﺔ اﻠﺘﺎج .وﻜﺎﻧﺖ ﺑﺘﺒﺎﻠﻪ ،ﺑﻴﻦ ﻤﻛﺔ واﻠﻴﻣﻦ"
اﻧﻈﺮ :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج- ٢٧٠ /٦
( ٢٧٣،٤٤٥
 - ١٥٣ذﻜﺮ اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،ص ٔ :(٤٥-ان ﻜﻌﺒﺔ اﻳﺎد ﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻗﺔ
ﺴﻨﺪاد ﺑﻴﻦ اﻠﻛﻮﻓﺔ واﻠﺒﺼﺮةٔ ،واﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻨﺰﻻ ﺸﺮﻳﻔﺎ وﻠﻴﺳﺖ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺎدة.
اﻧﻈﺮ  :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج( ٢٢٨/٦
 - ١٥٤ذﻜﺮ ﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲٔ ،اﻻﺻﻨﺎم) ،صٔ :(٢٨- ٢٧:ان ﻫﺒﻞ ﻜﺎن ﻤﻦ ٔاﻋﻈﻢ ٔاﺻﻨﺎم
ﻘﺮﻳﺶ وﻜﺎن ﻤﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺠﻮف اﻠﻛﻌﺒﺔ ،وﻫﻮ ﻤﻦ اﻠﻌﻗﻴﻖ ٔاﻻﺣﻣﺮ ﻤﻨﺤﻮت ﻋﻟﻰ
ﺻﻮرة اﻹﻧﺳﺎن ،وﻤﻛﺳﻮر اﻠﻴﺪ اﻠﻴﻣﻨﻰ ،وﻘﺪ ﺠﻌﻟﺖ ﻠﻪ ﻘﺮﻳﺷﺎ ﻳﺪا ﻤﻦ ذﻫﺐ ﻋﻮﺿﺎ
ﻋﻦ اﻠﻴﺪ اﻠﻣﻛﺳﻮرة.
اﻧﻈﺮ  :د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻹﺴﻼم) ،ج(٢٥٣- ٢٥٠/٦
 - ١٥٥إﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻠﻣﺼﺎدر واﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﺘﻲ ذﻜﺮﻧﺎﻫﺎ ﺴﺎﺑﻗﺎ ﻤﺜﻞ ٔاﻻﺻﻨﺎم ،وﺑﻟﻮغ
ٔ
اﻻرب ...اﻧﻈﺮ  :ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان) ،ج(٤٦٣/٤
ٔ
ٓ
 :اﻠﻗﺰوﻳﻨﻲ ،اﺛﺎر اﻠﺒﻼد واﺧﺒﺎر اﻠﻌﺒﺎد) ،ص( ١١٥ - ١١٣ :
 - ١٥٦ذﻜﺮ د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم ،
)ج ،(٤١٧/٦ﺑﻨﺎء ﻜﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان ﺑﺎﻠﺟﻟﺪ وﻧﺳﺐ ذﻠﻚ إﻠﻰ اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲ ،وﺑﺎﻠﺮﺠﻮع إﻠﻰ
ﻜـﺘﺎب ٔاﻻﺻﻨﺎم) ،ص ،(٤٥ - ٤٤ :ﻠﻢ ﻧﺟﺪ ذﻜﺮا ﻠﻟﺟﻟﺪ ﻜﻣﺎدة ﺑﻨﺎء ﻠﻛﻌﺒﺔ ﻧﺟﺮان.
 - ١٥٧اﻋﺘﺒﺮ د .ﺠﻮاد ﻋﻟﻲ ،اﻠﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﻼم) ،ج- ٦٥٨ /٦
ٔ ،(٦٥٩ان اﻠﻨﺎﻘﻮس ﻫﻮ اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﺬي ﻳﻣﻴﺰ ﻤﻌﺎﺑﺪ اﻠﻨﺼﺎرى ﻤﻦ ﻤﻌﺎﺑﺪ اﻠﻴﻬﻮد
واﻠﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ،وﻘﺪ ﻘﺎم ﺑﺤﺼﺮ ٔاﻻﺑﻴﺎت اﻠﺷﻌﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ ذﻜﺮ اﻠﻨﺎﻘﻮس.
 - ١٥٨ﺣﻨﺖ ﻘﻟﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ واﻠﻟﻴﻞ ﻤﻄﺮق ﺑﻌﺪ اﻠﻬﺪوء وﺸﺎﻘﺘﻬﺎ اﻠﻨﻮاﻘﻴﺲ
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
 - ١٥٩وﺗﺳﻣﻊ ﺗﺰﻘﺎء ﻤﻦ اﻠﺒﻮم ﺣﻮﻠﻨـﺎ ﻜﻣﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻌﺪ اﻠﻬﺪوء اﻠﻨﻮاﻘﻴﺲ
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
ٔ - ١٦٠
ﺑﻔﺘﻴﺎن ﺻﺪق واﻠﻨﻮاﻘﻴﺲ ﺗﻀﺮب
وﻜﺎس ﻜﻌﻴﻦ اﻠﺪﻳﻚ ﺑﺎﻜﺮت ﺣﺪﻫﺎ
ٔ
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ودﻳﻮان اﻻﻋﺷﻰ) ،ص ( ١١ -
 - ١٦١وﻘﺪ ٔ
ﻘﺒﻞ اﻠﺼﺒﺎح وﻠﻣﺎ ﺗﻗﺮع اﻠﻨﻗﺲ
ﺴﺒﺎت ﻠﻔﺘﻴﺎن ذوى ﻜﺮم
ﻧﻗﻼ ﻋﻦ اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
 - ١٦٢ﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻋﺘﺮاف اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﺪﻳﻦ اﻠﻣﺳﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮر ﻘﺳﻄﻨﻄﻴﻦ ) ،( ٣٧٠- ٢٨٨ﻋﻨﺪﻤﺎ دﻋﺎ إﻠﻰ ﻤﺆﺗﻣﺮ ﻧﻴﻗﻴﻪ ﺴﻨﺔ ٣٢٥م ،ﺛﻢ
ﻧﻗﻞ ﻋﺎﺻﻣﺘﻪ إﻠﻰ ﺑﻴﺰﻧﻄﻪ )اﻠﻗﺳﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ( ﺴﻨﺔ  ،٣٣٠وذﻜﺮ اﻠﻣﺳﻌﻮدي ﻓﻲ
ٔ ٔ
ﻜـﺘﺎﺑﻪ ،ﻤﺮوج اﻠﺬﻫﺐ) ،ج (٣٥٤- ٣٥٠ /١ان "ام ﻘﺳﻄﻨﻄﻴﻦ ﻫﻴﻼﻧﻪ ﻘﺎﻤﺖ ﺑﺒﻨﺎء
ٔ
اﻠﻛﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ﺑﻌﺪ ﻤﺆﺗﻣﺮ ﻧﻴﻗﻴﻪ" .وﻤﻨﺬ ﻫﺬا اﻠﻮﻘﺖ اﺑﺘﺪات اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ
ﺑﺎﺴﺘﻌﺎرة ٔاﺸﻛﺎل ﻜﻨﺎﺋﺳﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺒﺎﻧﻲ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻴﺔ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ "ﺑﺎﻠﺒﺎزﻳﻟﻴﻛﺎ " واﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ
ﺗﻗﺎم ﻓﻲ روﻤﺎ ﻠﺨﺪﻤﺔ ٔاﻻﻏﺮاض اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ.
اﻧﻈﺮ  :اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ٠ ،ج( ١٥٧/١٥٣/١
وﻠﻣﻌﺮﻓﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻠﺒﺎزﻳﻟﻴﻛﺎ ،اﻧﻈﺮ ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ ﻜﻮﻠﻮﻤﺒﻴﺎ ٔاﻻﻤﺮﻳﻛﻴﺔ ،ﻤﺪﺧﻞ اﻠﺒﺎء.
 ..." - ١٦٣واذا ﺻﻟﻴﺘﻢ ﻓﺎدﺧﻟﻮا ﺑﻴﻮﺗﻛﻢ ،واﻏﻟﻗﻮا ٔاﺑﻮاﺑﻛﻢ وﻻ ﻳﺳﻣﻌﻛﻢ ٔاﺣﺪ"....
اﻧﻈﺮ  :اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ) ،ج(٧٠/١
 :اﻧﺟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ) ،ص(٦٤ - ٥٣:
 " - ١٦٤وﻻ ﺗﻬﺘﻣﻮا ﺑﻣﻌﺎﺸﻛﻢ ،وﻻ ﻤﺎ ٔﺗﺎﻜﻟﻮن ،وﻻ ﻤﺎ ﺗﺷﺮﺑﻮن ،وﻻ ﻤﺎ ﺗﻟﺒﺳﻮن،
واﻧﻈﺮوا إﻠﻰ ﻃﻴﺮ اﻠﺳﻣﺎء ﻻ ﻳﺰرﻋﻦ ،وﻻ ﻳﺤﺼﺪن ،وﻻ ﻳﺟﻣﻌﻦ ﻓﻲ اﻠﺒﻴﻮت"....
اﻧﻈﺮ  :اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ) ،ج(٧١/١
 :اﻧﺟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ) ،ص (٦٤ - ٥٣ :
 - ١٦٥اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﺔ دﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻻ ﻳﺤﻮي ﻓﻛﺮا ﻘﺎدرا ﻋﻟﻰ إﺑﺮاز ٔاﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﻀﺎرﻳﺔ
ﻜﺎﻠﻔﻦ واﻠﻌﻣﺎرة ٔﻓﺎ ي دراﺴﺔ ﻋﻣﻴﻗﺔ وﺗﺤﻟﻴﻟﻴﺔ ﻠﻺﻧﺟﻴﻞ ﻠﻦ ﺗﺜﺮي ﻓﻛﺮ اﻠﻗﺎرئ ﻓﻲ ﺸﺊ،
ﻓﻼ ﺗﻔﻛﺮ ﻓﻲ ٔاﻤﺮ اﻠﺨﻟﻖ وﻻ ﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻟﻰ دﻘﺔ ﻧﻈﺎم اﻠﻛﻮن ،وﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ ،وﻻ
دﺴﺘﻮر دﻧﻴﻮي وﻻ ﺣﺚ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻟﻢ ،وﻻ ﻓﻟﺳﻔﺔ ﻠﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻻ ﻤﻨﻬﺞ اﻘﺘﺼﺎدي....
 - ١٦٦ذﻜﺮ اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻹﻜﻟﻴﻞ) ،ج ،(٦٦/٨ﻜﻟﻣﺔ "اﻠﻣﺳﺎﺠﺪ" ﻠﺘﺪل ﻋﻟﻰ
ﻤﻌﺎﺑﺪ وﻫﻴﺎﻜﻞ اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻴﻣﻨﻴﺔ ﻘﺒﻞ اﻹﺴﻼم.
 - ١٦٧اﻧﻈﺮ  :اﻠﻬﺎﻤﺶ )رﻘﻢ ( ١٦٢ -
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ

 ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻠﻌﺒﺪ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
ٔ
 ﻃﻪ ﺣﺳﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻻدب اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻠﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺷﺮة ،دار اﻠﻣﻌﺎرف،
اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٨١،م.
ٔ
 ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻻﻧﺼﺎري ،ﻘﺮﻳﺔ اﻠﻔﺎو ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺮﻳﺎض١٤٠٢ - ١٣٧٥) ،ﻫـ(
ٔ
ٓ
ٔ
 ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻻﻧﺼﺎري واﺧﺮون ،ﻤﻮاﻘﻊ اﺛﺮﻳﺔ ﻤﺼﻮرة ﻤﻦ ﺣﻀﺎرة اﻠﻌﺮب ﻓﻲ
اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻟﻚ ﺴﻌﻮد١٩٨٤ ،م.
ٔ
 ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﻘﻨﺎوي ،اﻠﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﺟﺎﻫﻟﻲ ،اﻠﺟﺰء اﻻول ،ﻤﺼﻄﻔﻰ
اﻠﺒﺎﺑﻲ اﻠﺤﻟﺒﻲ١٣٦٨،ﻫـ١٩٤٩ ،م.
 ﻋﻨﺘﺮة ﺑﻦ ﺸﺪاد ،دﻳﻮاﻧﻪ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
ٔ
 اﺑﻦ ﻘﺘﻴﺒﺔ ،اﺑﻮ ﻤﺤﻣﺪ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻤﺳﻟﻢ )٢٧٦ - ٢١٣ﻫـ( اﻠﺷﻌﺮ
ٔ
واﻠﺷﻌﺮاء ،دار اﺣﻴﺎء اﻠﻌﻟﻮم ،ﺑﻴﺮوت١٤٠٤ ،ﻫـ١٩٨٤ ،م.
ٔ
 ـ ـ ـ ـ  ،ادب اﻠﻛﺎﺗﺐ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت١٣٨٧ ،ﻫـ١٩٦٧ ،م.
 اﺑﻦ اﻠﻛﻟﺒﻲ ،ﻫﺷﺎم ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺳﺎﺋﺐ اﻠﻛﻟ ﺒﻲ) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٢٠٤ﻫـ(،
ٔ
ٔ
اﻻﺻﻨﺎم ،ﺗﺤﻗﻴﻖ اﺣﻣﺪ زﻜﻲ ،اﻠﺪار اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة،
١٣٨٤ﻫـ١٩٦٥ ،م.
ٔ
 ﻠﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺸﺮح وﺗﺤﻗﻴﻖ اﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس ،وزارة اﻹرﺸﺎد
ٔ
واﻻﻧﺒﺎء ،اﻠﻛﻮﻳﺖ١٩٦٢،م.
 ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺰة دروزة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻨﺲ اﻠﻌﺮﺑﻲ١٣ ،ﺠﺰءا ،اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻌﺼﺮﻳﺔ،
ﺑﻴﺮوت١٤٠٢ ،ﻫـ١٩٨١ ،م.
ٓ
ٔ
 ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،ﺻﻔﻮة اﻠﺘﻔﺎﺴﻴﺮ ٣ ،اﺠﺰاء ،دار اﻠﻗﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ،
ﺑﻴﺮوت١٤٠٢ ،ﻫـ١٩٨١ ،م.
ٔ
 اﻠﻣﺳﻌﻮدي ،ﻋﻟﻰ ﺑﻦ اﻠﺤﺳﻴﻦ ،ﻤﺮوج اﻠﺬﻫﺐ وﻤﻌﺎدن اﻠﺟﻮﻫﺮ ٤ ،اﺠﺰاء،
ٔ
دار اﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﺑﻴﺮوت١٩٨١ ،م.
ٔ
ٓ
 ﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻠـ ـﺮاﻓﻌﻲ ،ﺗــﺎرﻳﺦ اداب اﻠﻌﺮب ٣ ،اﺠﺰاء ،دار اﻠﻛـﺘﺎب
 اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت١٣٧٩ ،ﻫـ١٩٥٩ ،م.
 اﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻠﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
 ﻧﺎﺠﻲ زﻳﻦ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻣﺼﺮف ،ﻤﺼﻮر اﻠﺨﻂ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ ﺑﻐﺪاد،
١٤٠٠ﻫـ١٩٨٠ ،م
 ـ ـ ـ ـ  ،ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﺨﻂ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺠﺰءان ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،ﺑﻐﺪاد،
١٩٨٤م.
ٔ
 اﺑﻦ اﻠﻨﺪﻳﻢ ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺴﺤﻖ ﺑﻦ ﻳﻌﻗﻮب٣٧٨ - ٢٩٧) ،ﻫـ( ،اﻠﻔﻬﺮﺴﺖ،
دار اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت١٣٩٨ ،ﻫـ١٩٧٨ ،م.
ٔ
 اﻠﻬﻣﺪاﻧﻲ ،اﻠﺤﺳﻦ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻗﻮب) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٣٥٠ﻫـ( ،اﻻﻜﻟﻴﻞ،
ٓ
اﻠﺟﺰء اﻠﺜﺎﻤﻦ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻤﻴﻦ ﻓﺎرس ،دار اﻠﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
ٓ
 ـ ـ ـ ـ  ،ﺻﻔﺔ ﺠﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮب ،ﺗﺤﻗﻴﻖ اﻻﻜﻮع اﻠﺤﻮاﻠﻲ ،دار اﻠﻴﻣﺎﻤﺔ ،اﻠﺮﻳﺎض،
١٣٩٤ﻫـ١٩٧٤ ،م.
 اﻠﻮردي ،ﺴﺮاج اﻠﺪﻳﻦ ،ﺧﺮﻳﺪة اﻠﻌﺟﺎﺋﺐ ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﺷﻴﺦ ﻋﺜﻣﺎن ،اﻠﻗﺎﻫﺮة،
١٣٠٩ﻫـ.
ٔ
 ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي) ،اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٦٢٦ﻫـ١٢٢٨،م( ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان ٥ ،اﺠﺰاء،
دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت١٣٩٧ ،ﻫـ١٩٧٧ ،م.
ٔ
ٔ
ٔ
 اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻳﻌﻗﻮب )اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ٢٨٤ﻫـ او  ٢٩٢ﻫـ( ،ﺗﺎرﻳﺦ
اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ ،ﺠﺰءان دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺮ.
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كــان المــؤذن فــي القــاهرة القديمــة عالمــة مــن
عالماتها البارزة التي ٔاثارت اهتمـام وتسـاؤالت
الزائ ــرين ،وال س ــيما المستش ــرقين م ــن ه ــواة
الفن ومحترفيه ،ومـن بيـنهم الفنـان الفرنسـي
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهير جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروم
(١٩٠٤ - ١٨٢٤) Jean-Léon Gérôme
رائــد الواقعيــة فــي الرســم فــي القــرن التاســع
عش ــر ،ال ــذي اه ــتم ف ــي العدي ــد م ــن لوحات ــه
بتصوير بعض مظاهر الحياة في مصـر ،وكـان
شـ ً
ـغوفا برســم المصــلين ٔاثنــاء ٔادائهــم لفريضــة
الص ــالة وك ــذلك اه ــتم ب ــالمؤذن وك ــرر رس ــمه
ٔاكـثر من مرة في لوحات متعددة.
ومن ٔاجمل لوحاته لوحة":النـداء للصـالة" ٔاو
"المؤذن المصري" والتي رسمت عـام ١٨٦٥
ٓ
لم ــؤذن يرف ــع اذان العص ــر م ــن ف ــوق ٔاح ــدي
ٓ
م ــاذن الق ــاهرة القديم ــة ف ــي فص ــل الص ــيف،
بينما تلوذ المدينة حوله بالصـمت .وفـي هـذه
اللوحة نراه يهتم برسم المؤذن ،ونري مئذنـة
المسـ ــجد فـ ــي الناحي ـ ـة اليمنـ ــي مـ ــن اللوح ـ ــة
لتملئ مقدمة اللوحة،ومن ٔاسفل نرى الكـثير
ٓ
من ماذن القاهرة وبيوتها عن بعد.
ٔواهــم مــا يميــز تلــك اللوحــة ٔان جيــروم الــتقط
منظ ــر ٔام ــامي للم ــؤذن ال ــذي اعتلـ ـى المئذنـ ـة
لإلعالن عن موعد الصالة ،بينما ترك الفنـان
النص ــف الس ــفلي للجان ــب االيس ــر للمدين ــة
وم ٓاذنها العالية وترك باقي المساحة اليسـري
للفراغ السماوي .وهنا نـرى المـؤذن وقـد رسـم
بدقـة غايـة فـي البراعـة ،يرتفـع بقامتـه وبروحـه
نح ـ ــو الس ـ ــماء منادي ـ ــا للص ـ ــالة ف ـ ــي خش ـ ــوع.
فالمؤذن فـي هـذه اللوحـة بمالبسـه التاريخيـة
وصورته الجسدية وحالته النفسية يجعل من
ٔ
اللوح ــة م ــادة وثائـقي ــة كاغل ــب لوح ــات
المستشرقين.
وقـ ـ ــد اعتمـ ـ ــد الفنـ ـ ــان علـ ـ ــى تقسـ ـ ــيم لوحتـ ـ ــه
باســتخدام نســبة تســمى بالنســبة الذهبيــة فــي
تقسيم اللوحة ،حيث قسم لوحته ً
طوليا إلى
ٔ
الثلث والثلثين ،الثلث االيمن وفيـه المئذنـة
والم ـ ــؤذن والثلث ـ ــين للمس ـ ــاحة الباقي ـ ــة .ث ـ ــم
قســمها عرضـ ًـيا إلــى الثلــث والثلثــين كــذلك،
ٔ
الثلث االسـفل للمدينـة والثلثـين ٔاعلـى للفـراغ
السماوي .ونراه قد عمد إلى وضع المؤذن في
نقطـة التقـاء الخطـين القاسـمين للوحـةٔ ،اي
ٔ
بؤرة اللوحة وهي المكان االهم علـى اإلطـالق

ٔ
فـي اللوحـة الفنيـة ،النهـا بمثابـة نقطـة جـذب
ٔ
للعين المتاملة بل هي ٔاول ما تقع عليه عـين
الناظر عندما يقف ٔامام هذه اللوحة.
وقــد بــرع الفنــان فــي اختيــار ٔال ــوان اللوحــة،
حي ــث انتقاه ــا م ــن مجموع ــة البني ــات والت ــي
يكـثــر اســتخدامها فــي رســم المــدن القديمــة
التـي يغلـب البنـاء فيهـا بـالحجر ،وابتعـد عـن
ٔ
ٔ
اس ــتخدام اال ل ــوان الس ــاخنة النه ــا تش ــير إل ــى
ٔ
الحركــات العنيفــة ،بينمــا اراد ٔان يبــرز فيهــا
الجوانب الروحانية .وكذلك ابتعد عـن ٔاالزرق
الصــريح فــي تلــوين الســماء حتــى ال يتنــافر مــع
باقي ٔالوان اللوحة.
ومــن الجــدير بالــذكر؛ ٔان ســعر لوحــة المــؤذن
المص ـ ـ ـ ــري تج ـ ـ ـ ــاوز نص ـ ـ ـ ــف ملي ـ ـ ـ ــون جني ـ ـ ـ ــه
إســترليني ،فقــد كانــت مــن ٔاهــم القطــع الفنيــة
النــادرة التــي عرضــت للبيــع فــي م ـزاد عــالمي
بلنــدن يضــم  ٥٠لوحــة فنيــة تاريخيــة ،كمــا
ق ــدر خب ـ ـراء المؤسس ــة العالمي ــة قيمته ــا بم ــا
يتـ ـراوح ب ــينٔ ٤٥٠ال ــف ؤ ٥٠٠ال ــف جني ــه
إس ــترليني .وق ــد بيع ــت بالفع ــل ب ـ ـ ٥٠٥٤١٨
جنيــه إســترليني لمشــترى حــرص علــى إخفــاء
هويته.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ
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