
»حجار«و ...اهقئارح ،ةريزجلاُ حمق :رضحلاو ةوادبلا نيب

 .ةراضحلا ترهظو ةوادبلا ترهظ ،يقاروسلا لماشلاو ميدقلا اهدادتماب ،ةريزجلا يف
 ةسارشبو ،ًايداعُم ،مويلا ىلإ هتوادب يف كلذك َّلظ اهضعبو ،ىعرمللً ابلط تءاج ةوادبلا
ً اَّمضنم ،ةعارزلا نهتماو َّرقتسا لئابقلا بلغأ نكلو ،ةلودلا قطنمل ،نايحألا ضعب يف
 حباذمو لماش رامدل ةريزجلا تضَّرعتو ً.انمآً اّرقتسم اهيفً اكِراشُم ةراضحلا بكر ىلإ
 ريثألا نبا لوقب توراب لامج دمحم دهشتسيو ،ةيلوغملا لئابقلا تامجه ببسب ةبيهر
 نوكتلا( .»ًايسنمً ائيش تنكو اذه لبق ُُّتم ينتيل ايو ،يندلت مل يمأ تيل« :اهنع
 )49 :ص .ةريزجلل يخيراتلا

 ةلجد يرهن نيب ةدوجوملا ةقطنملا يه ةيقاروسلا ةريزجلا َّنأَ َتَبث ،ًايفارغجوً ايخيرات
 ةدَّحَُومً ةئيبْ تلَّكَش ةديدعلا امهدفاوربو ةيبرغلاو ةيقرشلا امهيتفضب يتلاو ،تارفلاو
 يف بيصخلا لالهلا ايروسُ مسا ِدَري مل ،ًاّيخيراتوً ايفارغج ً.ايسايسوً اّيفاقثوً اّيداصتقا
 يهو ةريزجلا )1 :ميلاقأ :ةعبرأ ناكً امئادَ َدَرو امو .ةيخيراتلا ةَّيمالسإلا تانَّودملا عيمج
 ةعقاولا ماشلا )2 ،تارفلاو ةلجد يرهن نيب امو دادغب لامش ةعقاولا يضارألا ُّلك
 يهو قارعلا )3 ،ةيدابلا ةلماش هبونجو تارفلا ّيبرغو طسوتملا ضيبألا رحبلا ّيقرش
 زاجحلا )4 ،ّيطسولا امهبراقت دعبو دادغب ّيبونج امهفافضو نيرهنلا نيب ام يضارألا
ً ايداصتقاوً اّيفارغج ،تذح ،زاجحلا نم ةقلطنملا ،ةيبرعلا ةلودلا َّنأ َّالإ .دجن ةلماش
 هيِّمسن ام ءاحنأ ِّلك ىلإ تدتماف ،اهتقبس يتلا ةيبيصخلا تاراضحلا ِّلك وذح ،ًاّيفاقثو
 ،ةيداصتقا عفاود هل تناك لب ،ٍّينيدٍ دادتماَ دَّرجُم دادتمالا نكي ملو ،»ايقاروس«ـب مويلا
 ةلاسرلاو .ةدايز الوقن خرؤملاُ هََفصَو امك ،»ٍحُلصَ َثَدح« ناكو ةيريصمو ،ةيفاقثو
 داعبإل ةيناحورلا ةيكملا تايآلا اهيلإْ َتِلزُنأ دقف .اهفده يف ةَّيراضح تناك ةيدمحملا
 نب رمعُ ةفيلخلاو ،دحاولا عمتجملا ىلإ مهداشرإو ةيودبلا ةيلبقلا ةايحلا نع سانلا
 دقف ؛صَِّلخُملا هانعمو )اقوراب ةينايرسلاب يأ( ،»قورافلا« نايرسلا هاّمس باطخلا
 ةقيقحلاو .»ةيسداقلا«و »كومريلا« يتكرعم يف سرفلاو نامورلا نم ُمهَرَّرحو ُمهصَّلخ
 رمعُ تاعيرشتو .نيتكرعملا نيتاه يف هودعاس ،مهرودب ،نيذلا مه برعلا نايرسلا ّنأ
 هِتاعيرشتُ ءاهقفلاَ نَْلَقعف ،ةحضاو ،نالوجلا يف »ةيباجلا« رمتؤم دعب ،ةيداصتقالا
 .)ةيشاحلا ،62:ص .ةفوكلا باتك( »رمع ةَُّنسو لوسرلا ةَُّنس ،نَيتَُّنسو نيَّطخ دوجوب«



 هِتاعيرشتُ ءاهقفلاَ نَْلَقعف ،ةحضاو ،نالوجلا يف »ةيباجلا« رمتؤم دعب ،ةيداصتقالا
 .)ةيشاحلا ،62:ص .ةفوكلا باتك( »رمع ةَُّنسو لوسرلا ةَُّنس ،نَيتَُّنسو نيَّطخ دوجوب«
 برعلا نايرسلا ةمهاسمبو ةيسابعلاو ةيومألا نيتفالخلا لالخ ةلودلا تلماكت اهدعبو
 ً.اضيأ
 يف مسالا اذهَ َدَرو دقف ؛ةيدمحملاو ةيحيسملا نيتوعدلا لبقَ َدَرو ايروس مسا َّنكلو
 »ةيروسلا ةريزجلل ثيدحلا يخيراتلا نيوكتلا« هباتك يف .ةينانويلاو ةيمارآلا تانَّودملا
 ةيرهنلا ةَّيعيبطلا ميلاقألا رهشأ نم ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ َُّدعُي :توراب لامج دمحمُ لوقي
 باَُّتكلا هيلع َقلطأو ،تارفلاو ةلجد نيريبكلا نيرهنلا نيبً اّيفارغجُ َعَقت يتلا ةميدقلا
 ةَّيمارآلاُ هُفرعت تناك ام وهو ،)ةيجراخلا ايروس( »اْتَيَرب ايروس« مسا نايرسلا
 وهو ،)Mesopotamia وأ نيرهن تيب وأ( »نيرهن مارآ« مساب ةميدقلا ةَّينايرسلاو
 نرقلا يف ةرم لوأ ةَّينانويلاِ صوصنلا يف دري ام اهيفُ قباطُي ناك يذلا نيدفارلا ةقطنم
 ايروس( اْتَيَوج ايروس مساُ قلطُي ناك امنيب ،ايروس مسا تحت داليملا لبق سماخلا
 ،اذكهو .)38-37:ص( ماشلا حالطصا ةيفارغجلاُ هُدودحُ لداعُت ام يهو ،)ةيلخادلا
ٍ داَوب نم هعبت امو قارعلا يأ( ةيجراخلا ايروسُ لمشي ناك ايروس مسا َّنأ حضاولا نمف
 ةلجد عبانم ةلماش ةيمالسإلا تانودملا يف درو ام بسح اهلماكب ةريزجلاو ،ًابونج
َ لَّكَش اذه ُّلك .اهيداوبو ماشلا يأ ةيلخادلا ايروسو )خيلبلاو روباخلاو غجغجو تارفلاو
 »البإ«و »ْدَيُبعلا« يتراضح يف اهدودحب اهانفرع يتلا ،»ةيقاروس« وأ ةريزجلا
.ةميدقٍ تاراضح نم اُمهالَت امو »ودلك«و

 ً:ايلاح لمعتسملا ّيماعلا مالكلاب »اْتَيَوج«و »اْتَيَرب« نيتيمارآلا نيتملكلا هباشتْ ظحال
.»اَُّوج«و »اََّرب«
 ،يراضحلا عفدلا حلاصلِ نايحألا رثكأ يفُ ليمي ناك ةراضحلاو ةوادبلا نيبُ عارصلاو
 ءوشنلا« هباتك يف .تاعانص نم اهنم ُقلطني امو ةعارزلاً انهتمم يودبلا ُّرقتسيف
 ودبلا مه اياوشلا« :توراب لامج دمحمُ لوقي »ةيبرعلا ةريزجلل ثيدحلا يخيراتلا
 يف مانغألا ةراجت راهدزا َزَّزع« :)81:ص( عباتيو .)74:ص( »ةحالفلا ىلإ نولوحتملا
 روطت نم ،ريدصتلا ىلإ مانغألا ةيبرت هيجوتو ،ةيلخادلا قوسلل يبسنلا طبارتلاِ راطإ
ً امومع ىطسولا ةريزجلا يفو ،)ينامثعلا( روزلا ريد ءاول يف )ةماّنغلا( رئاشعلا
 روطتلا اذه َرَبتعُيو .لبق نم ناك امم ىلعأ تاجردب قوسلاب اهطبربً اّيئادب اهتلمسرو
 نيعرازملا ةاعرلا ةايح ىلإ ودبلا ةايح نم لوحتلا تايمانيد يفً ارُّوطت هتاذ ِّدح يف

Agropasteurs، ىلإ ةمينغلاوِ وزغلا داصتقا نم ،تاكرُدملاو ةَّينهذلا يفً ارييغتو 
 نمألاُ بَّلطتتٍ ةئيب يف يعارزلاو يناويحلا جاتنإلا ىلع دامتعالاوِ رارقتسالاِ داصتقا
 ةيراضحلا تاعمتجملا يف ودبلاُ لئابق تجمدنا نيح اذهَ قَّقحت دقو .»...رارقتسالاو



 نمألاُ بَّلطتتٍ ةئيب يف يعارزلاو يناويحلا جاتنإلا ىلع دامتعالاوِ رارقتسالاِ داصتقا
 ةيراضحلا تاعمتجملا يف ودبلاُ لئابق تجمدنا نيح اذهَ قَّقحت دقو .»...رارقتسالاو
 ىلإ ىدأً انرق 120 نم رثكأ ذنم ةعارزلا ىلإُ لاقتنالاو ً.ادحومً ايلالسً اجيزمَ نِّوكتل
 يتلا ةيناندعلا ةيبرعلا لئابقلا عم ثدح ام اذهو .امهريوطتو زنوربلاو ديدحلا فاشتكا
 ريد تنكس يتلا »ةماَّنغلا« رَّمش لئابق بلغأو ةعيبرِ لئابقك ،اهتنكسو ةريزجلا تَّمأ
ِ لئابقو ناربعلا لئابقك ىرخأ ةَّيودب لئابق عم كلذك نكت مل لاحلا نأّ الإ .لصوملاو روزلا
 بلغت نيب سوسبلاُ برحف .اهتوادب ىلع تَّلظ دقف ؛ةزنعوَ رََّمش لئابق ضعبكو دُركلا
 يف ٍيرئاشعٍ لالقتساب ةعّتمتم لازت ال رَّمش ةليبق اياقبو .ةريزجلا يف تثدح ركبو
 ةيلاصفنالا لئابقلا عم تفلاحت ،بابسألا نمٍ ببسلو ،ًاثيدحو .ةيقاروسلا ةريزجلا
.ٍموي ِّيأ يف ةلومأم دحاولا نطولا فنك ىلإ مهُتدوعو .ةيدركلا

ةميدقلا تاراضحللً اقلطنم تناك ةيقاروسلا ةريزجلا

ُ تاتش :ةيقاروس« ناونع تحتو ،2019 ناريزح 3 خيراتب »رابخألا« يفِ هلاقم يف
 قرشملا دالب وأ ةيقاروس« َّنأ نم ةَّيمح يلع ذاتسألا ُقلطني »؟يعيبط عمتجم مأ نارمع
 يضارألاو ،تيوكلاو قارعلاو ماشلاو ندرألاو نيطسلفو نانبل ُّمضت ...يتلا ،يروسلا
 يف نييرصملاو سرفلاو لامشلا يف نامثع ينبو قرشلا يف دوعس لآ لبق نم ةبصتغملا
 -ةيداصتقا-ةيعارز-ةيفارغج ةدحو ،ماودلا ىلع ،َْتلَّكَش ،)ءانيس( بونجلا
ٍ هاجتا ىلع ُّلدي اهّلك ةيروسلا لودلا خيرات َّنإ« :رخآٍ ناكم يف فيضُيو »...ةيجيتارتسا
 مث .»بيصخلا يروسلا لالهلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدحولا :دحاو
 ةيروسلا تاعامجلا وأ بوعشلاِ هُّبنت« :ىلإُ ريشُيف ةفاقثلا ةدحولا هذه ىلإ فيضُيل يتأي
 ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةايحلا ةدحوو ضرألا ةدحول ةيروس يف تأشن يتلا لودلاو
ُ كلامملا ترشتناو تماق ةبصخلا اهفافضو ةريزجلا يفف ،اذكهو .»...اهيف ةيداصتقالاو
 ءاجرأ نمضً ايداصتقاو-ًايتايح طبارتت اهَّنأب اهروعش ِعفادب ةديدعلا تايروطاربمإلاو
 وأ اهندمب وأ اهتهلآب اّمإ كلامملا هذه تََّمسَت دقو .اهيف تشاع يتلا ةدحاولا ةئيبلا
 ينعت »داكأ«و »ورمع« ينعت »ورومأ« وأ »ورومع« نوكت نأً ابيرغ سيلو .اهرئاشعب
 يفرح نم نييبرغلا نيفشتكملا تاغلّ ولخل كلذو ،»روشاع« ينعت »روشآ«و »داقع«
 ،ةميدقلا تاراضحللً اقلطنم تناك ةيقاروسلا ةريزجلاف ،اذكهو .»نيعلا«و »فاقلا«
 يفوً اقحال »نادلكلا روأ« برق »وديرإ« اهتمصاعو »ْدَيُبعلا ةراضح« تأشن اهيفف



 ،ةميدقلا تاراضحللً اقلطنم تناك ةيقاروسلا ةريزجلاف ،اذكهو .»نيعلا«و »فاقلا«
 يفوً اقحال »نادلكلا روأ« برق »وديرإ« اهتمصاعو »ْدَيُبعلا ةراضح« تأشن اهيفف
 .ةيلَّوأ ةيبرعٌ ةراضح يهو ،داليملا لبق ةنس فالآ ةسمخُ ذنم اذه َثدح .راق يذ ةقطنم
 ذاتسأ ،يسيبق تجهب دمحم روتكدلاُ لوقي »تاراضح مأ ةدحاوٌ ةراضح« هباتك يفف
 بلح ،نَيتَّيروسلا نَيتعماجلا يف ميدقلا خيراتلاو ةيبرعلا تاجهللاو ةيمارآلاو ةيناعنكلا
 ماع تأدب يتلا ةيرموسلا ةراضحلا ىلع تّرثأ يتلا ةراضحلا هذه ،ْدَيُبعلا« :نيرشتو

 ةيرموسلا كروروأل َّمث نمو ،»البإ« ـل ةحاسلاً ةِيْلخُم م ق 2300 ماع تهتناو 2900
 .»شماجلج ةمصاع
 ،قرشلا يف سورغاز لابج نم ُّدتمت ،ةدحاوً ةعساش تناك )هذه( ْدَيُبعلا ةراضح«
 ْدَيُبعلاِ بونج )ىلإ(و ،ِبرغلا يفِ طِّسوتملاِ لحاسلا ،لامشلا يف تارفلاو ةلجد ِعبانم
 برثي ةنيدمً ةلماش ،)37:ص( »)ةكم بونج مك 200 ىلاوحً ابيرقت( مك 1000 ىلاوح
 ةريزجلاو ،بونجلا يف نميلا تناك .ةيجيلخ تاخيشم الو ،ةيدوعس كانه نكي ملو .ةَّكمو
 .زايتماب ةيبرع ديُبعلا ةراضحو .يلاخلا عبرلاُ ءارحص امهنيبُ لصفتو ،لامشلا يف
 نيونتلابو ىلوألا يف ةملكلا رخآ يف ميومتلاب ،)ٌثارحم( ينعت ةِيديُبعلا )موثرح( ةملكـف«
 لبق سماخلا فلألا يف ديبعلا ةراضح نم تتأ اهنأ دب الو ،ةيناثلا يف
 .)38 :ص ،»تاراضح مأ ةدحاو ةراضح«( »داليملا
 اهيلع تماق يتلا يضارألا عيمج ىلع تدتما يتلا البإ ةلود تأشن ةريزجلا يفو
 هذه يفو .داكأ اهدعب نمو ،رموس ىلعً اضيأ ديُبعلا ةراضح ترَّثأ دقو .ديُبعلا ةراضح
 نع نيدلا لصفب ىدان نمِ لّوأ ،لوألا نوجرس ةدايقب نيحالفلاو لامعلل ةروثُ لوأ ترهظ
 ً.احَّالف ىَّبرتو أشن ذإ اهترادإو ةلودلا نوؤش نع ةنهكلا داعبإ ىلع لمعو ،ةلودلا
 ةريزجلا لامشً ةلماش البإو ديُبعلا ةراضح عسوب مهتيروطاربمإ تدتما نوينادلكلاو
 ةدمل ماقأو برثي ىلإ »سادين وبن« مهكلم لصو دقو .يلاخلا عبرلا دودح ىلإ ةيبرعلا
 ىلإ اودوعي مل نيذلا عاَّنُّصلا نمً اريثكُ هعمَ لََمح دقو .)يبن ينعت وبن( لدنجلا ةمود يف
 ةلود ءانب يفٌ رود مهل ناكو ،برغَ لامشوً ابرغ ،اهلاوز دعب ،اوهجّتا لب ،ةينادلكلا ةلودلا
 نییناندعلا اوقبس نیذلا نییطبنلا ّنأ َدقتعُیو .ءارتبلا اهتمصاعو ةيبرعلا ةيروسلا طابنألا
 ةلود طوقس دعب تارفلا فافض اورجھ دقو .نییمارآلا ودب ،قارعلا ةقلامع نم ةقرف مھ
 ىلإً انوطبو لئابق اوقرفت كانه نمو ،يبرعلا جیلخلا لحاوس وحن اوھجوتو ،يبارومح
 قشمد نمو .قشمد ىلإ زاجحلا نم ةلودلا هذه تدتما دقو .ةيبرعلا ةريزجلا لامش
 مث ،ًالِّمأتم ةيماشلا ةيدابلا يف تاونس ثالثل ىوزناو ،لوسرلا سلوب جرخ ةيطبنلا
 .ايروس ءاجرأ ىلإ هتلاسرب قلطنا
 بعشلا نمو .يبارومح ةلسم يف ةفورعملا عئارشلا تلمح برعلا نييرومعلا كلاممو
 تيراغوأْ َتِيُنب ءالؤه ثارت نمو .نّييناعنكلاو نّييروشآلا تاراضح تءاج يرومعلا



 بعشلا نمو .يبارومح ةلسم يف ةفورعملا عئارشلا تلمح برعلا نييرومعلا كلاممو
 تيراغوأْ َتِيُنب ءالؤه ثارت نمو .نّييناعنكلاو نّييروشآلا تاراضح تءاج يرومعلا
.ءارتبلاو رمدتو مارآو ناعنكو
 ةلودلاو رمدت ةلود امهو ؛نييمارآلا ودبلا اتلود تماق ةيماشلا يفو ةريزجلا فافض ىلعو
 يذلا ثداحلا ُحضوي رخآً الاثم اذه مهلاثم ناك« :يّتح بيليف روتكدلا بسحو .ةيطبنلا
 ىلإ َّمث نيعرازم ىلإ ةاعرلاُ لُّوحت وهو ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات يفُ رَّركتي ناك
 ىوقأُ طابنألا ناك ةيودبلا مهتبالص يف« .)417 :ص .نانبلو ةيروس خيرات( »...راجت
َ سلسأ اوناك يراضحلا مهدادعتساو مهتكنح يفو ُ.هوتحنوُ هوُّقش يذلا رخصلا نم
ً اضيأ ةيماشلا يفو .)1999 فيرخ .كرويوين .ميكحلاةلجم( .»ةيرشبلا هتفرعٍ بعش
 تارفلا تربع يتلا ةيمارآلا ودبلا لئابق امأ .ةيروسلا ةيبرعلا رمدت ةلود تماق
 ،يناعنكلا اهنهاكب تكرابت نأ دعب »ليإ« اههلإو ةيميهاربإلا نع تَّلخت دقف ،)ةيناربعلا(
 تماق ةريزجلا ضرأ ىلعو .ءانيس يف لئابقلا هلإ ،»هوهي« اههلإو ةيوسوملا تقنتعاو
.يبنتملا بيطلا وبأ ريبكلا انرعاش شاع اهيفو ،ينادمحلا ةلودلا فيس ةلود
 ،يسيبقلا تجهب دمحم يوغللا خرؤملاُ لوقي ،برعلا ةملكو .ةريزجلا يف َتِدُلو ةبورعلاو
 ليئامسإُ ةبرع ،)ىحصفلا ةيبرعلا( ةيناندعلا يفف .هنم ريزغلاو ءاملا ينعي اهرذج
 ةبرع يداوو ،هايملاَ ريزغلاَ رئبلا ينعت بورعٌ رئبو ،مزمزَ رئب ينعت )نيعلاب ال ،ةزمهلاب(
 ينعت ابرع تيب ،ةيمارآلا يفو .اهجوزل ءاملا ءافص ينعت بورعٌ ةأرماو ،ءاملا يداو وه
 وأ ِحمقلاَ عضو ينعت )ةيماعلا(َ بََّرعو ،ِءاملابُ دَِّمعُي يذلا وه ةسينكلاُ باَّرعو ،ِءاملاَ ةرئاد
 بكار ،)نيغلا ىلع طاقن ثالث( تيراغوأ ةغل يفو .ناؤزلا نع امهلصفلِ ءاملا يف زرلا
 رطمللَ بلاجلاَ مئاغلا وجلا ينعت وتبرع ،ةيداكألا يفو ِ.ءاملابُ معفملاُ ميغلا وه ةبرعلا
 يتلا ةيناعنكلا-ةيمارآلا »اْتش« نم تءاج ةيبرعلا »ءاتش« ةملكو .)30:ص( ريزغلا
 امك ،»يرطما« ىنعمب »يّتش« ةملك لمعتست ةيماعلا تلاز امو ،ءاملا برش ينعت
.زوريف اهينغت
 ةملك َّنأ ىلإ ريشن نأً ادج ماهلا نمو« .هايملا ةريزغلاُ ضرألا يه »اياَبَرع« ةلودو
 َّنأُ دجنف ،مهتيفارغج ىلإ يبنجألا يزاغلا لخد نيح لامعتسالل ترهظ ]يبرع[
 يف ،»ايابرع« مسا َّنأ ىسنن الو »..ً.ابرع مهسفنأ اّومسو مهسفنأ اوزََّيم نييمارآلا
 نيحً ابرع ُمهَسُفنأ نويمارآلا ىََّمس دقل ،معن .»برعلا« ينعت ،ةيمارآلا ةيبرعلا ةجهللا
 103:ص( »مهسفنأ زييمتل )نامورلاو قيرغإلاو سرفلاك( ةقطنملل بيرغلا لوخد
 »برع« ةملكُ ْعَمج« :لوقت 132 ةحفصلا يفً ةيشاح يسيبق خرؤملاُ فيضُيو .)132و
 ،فيرعتلا ةلاح يفو .]نيبرع=ني +برع[ وه ةركنلا ةلاح يف ةَّيمارآلا ةيبرعلا ةجهللاب
 فيرعتلا فلأ َّنكل ]انيبرع[ حبصتف ةملكلا رخآب فلألا ]ا[ ةَّيمارآلا فيرعتلا ةادأُ فيضُن



 ،فيرعتلا ةلاح يفو .]نيبرع=ني +برع[ وه ةركنلا ةلاح يف ةَّيمارآلا ةيبرعلا ةجهللاب
 فيرعتلا فلأ َّنكل ]انيبرع[ حبصتف ةملكلا رخآب فلألا ]ا[ ةَّيمارآلا فيرعتلا ةادأُ فيضُن
 بصح[ ،]اّيشار =نيشار =شار[ لثم ]برعلا[ يأ ]ايابرع[ُ حبصُتف )اهليُزت( نونلاُ لكأت

.]اّيسدق = نيسدق = سدق[ ،]اَّيبصَح = نيبصح =

 بيرغلا لوخد نيحً ابرع ُمهَسُفنأ نويمارآلا ىََّمس دقل
ةقطنملل

 نم ناك ،يمالسإلا حتفلا ةرتف يف« ُ:لوقي ،ًافنآ روكذملا هباتك يف ،توراب لامج دمحمو
 نوملسملاُ برعلا حتف ُثيح ،تاظحللا نمِ ريثك يف نايرسلاوِ برعلا نيب ُزييمتلاِ بعصلا
 بلغتو ةعاضقو ماذج ريظن ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلا يأ ،نايرسلا ةدعاسمب سراف
 ةريحلا ةرذانم نيبو سرفلا نيب راق يذ ِموي يفو .»ةعيبرو خونتو ليقعو ةنساسغلاو
َ لاق ،ةَّيداليم 609 ماع ،سرفلا نعْ ّتَلخت ىرخأ ةَّيبرع لئابقو ،ركب ينب مهيرصانمو
 .»اورصن يبو مجعلا نمُ برعلا هيفْ تفصتناٌ موي اذه« :ّيبرعلا ُّيشيرقلا ُّيبنلا
 .)472 :ص ،لوألا ءزجلا يربطلا ُخيرات ،72 :ص ،24 ءزجلا .يناغألا .يناهفصألا(
 /اهِْسَوِقبُ ميمت اموي ترختفا اذإ :ً ارختُفم يئاطلا مامت وبأ لاق راق يذ ةكرعم يفو
 اونهرتسا نيذلاَ شوُرع /ُمكُفويسْ تلامأٍ راق يذب ُمتنأف ِ/بقانم نم َتدََّطو ام ىلعْ َتدازو
 لطخألا موق ىلعً اِينثم كلملا دبع نب ناورمُ دهشتسي راق يذِ ركذ ىلعو ِ.بجاح سوق
 ءزج ،يناغألا(ِ راق يذبً اراقُ هَهجو اولََّلجف ُ/ِمهِعَْمجل ىرسِك امس نيذلا نبا اي :ريبكلا

.)72-15:ص ،24
ٌ ةراضح« هباتك يف .اهدعب تَّرمتساو ،انركذ امك ،ْدَيُبعلا ةراضح يف ترهظ ةبورعلاو
 ُخيراتلاَ ِبُتك دقل« :يسَيُبق تجهب دمحم يوغللا خرؤملا لوقي »تاراضح مأ ةدحاو
 امك انبتك يفً اعيمج اهفرعنف برع ةملك انذخأو .يقيرغإلا ركفلاو يتاروتلاِ ركفلاَ َبسَح
 :)29 :ص( »ءارحصلاو ةوادبلا ينعت برع ةملك َّنأِب يتاروتلا حلطصملا يف تءاج
َ َثَروَو .ىرخألا ةّيماسلا بادآلا تعاض امنيب ،ةّيماسلا بادآلل ةلثمم ةاروتلا تلظ«و
 ةئم ذنم ةقيقحلا ولجتْ ُمهُثاحبأْ َتأََدب نأ ىلإ ،اهدحو ةيربعلا خيراوتلاو تايمستلاُ ءاملعلا
 يف ةديحولا ،ةينوفلا - ةيناعنكلاُ صوصنلا انلُ رَّسَُفت 1929 ذنم يه اهو .طقف ماع
 ،ًةقيرعً ابادآ انلْ َتَزربأ يتلاُ صوصنلا كلت ،تيراغوأُ صوصن ،اهِسََفنِ لوطو اهتالالد
 ،نزاخلا ةبيهو بيسن .»تيراغوأ«( »ِنورقب ةيطسوتملا بادآلا عيمجوَ ةاروتلاِ َتَقَبس



 ،ًةقيرعً ابادآ انلْ َتَزربأ يتلاُ صوصنلا كلت ،تيراغوأُ صوصن ،اهِسََفنِ لوطو اهتالالد
 ،نزاخلا ةبيهو بيسن .»تيراغوأ«( »ِنورقب ةيطسوتملا بادآلا عيمجوَ ةاروتلاِ َتَقَبس

 نويُلبان ةلمح لبق« ُ:لوقيف حاَّوسلا سارف يماشلا خرؤملا اَّمأ .)44-43 :ص ،1961
 ةيقيرغإلا رداصملا نمً ةََّدَمتسُم ميدقلا قرشلا خيرات نع انتامولعم تناك ،رصم ىلع
 هذه نكت ملو .ةقرفتمٍ رابخأ نم ةاروتلاُ باتكُ هنمضت ام ىلإً ةفاضإ ...ةينامورلاو
 قيقدتلا يف يملعلا جهنلا دمتعي مل اهَنيوَْدت َّنأل ،ةيافكلا هيف امب ةقوثوم رداصملا
 رابخألا دمتعا لب ،ثيدحلا خيراتلا ملع ُنأش وه امك ،قئاقحلا يِّصقتو صيحمتلاو
 ءاوهألا اهيف تلخادتو ،ةرباعلا ةيصخشلا تادهاشملاو ةلوادتملا صصقلاو ةلوقنملا
 ةلمح اهتحتتفا يتلا ةقطنملا يف ةيجولويكرألا تابيقنتلا نكلو ،نيفلؤملل ةيصخشلا
 انتلصو دق ،اهتاغل مهفو ةيقرشلا تاباتكلا زومر لح نم اهنع جتن امو ،نويُلبان
ّ كشلا نكمي ال قئاقحب انتَّدمأو ،طيسو نودبوً ةرشابم ةميدقلا تاراضحلاب
.)25 :ص .ميدقلا ىندألا قرشلاو يتاروتلا ثدحلا باتك( »اهتحصب
 لبق ثلاثلا فلألا يف انيدل ةدوجوم برع ةملك« :لوقيل هباتك يف يسيُبق خرؤملا عباتيو
 ةراضحلا ىلإ يتأن« :لوقي باتكلا نم 36 ةحفصلا يفو .)37:ص( »...داليملا
 موراجن ةملك اهنم ...ةيبرعٍ تاملك اهيفُ ِدجن انب ذإو ،ةيرموسلا ةغللاو ةَّيرموسلا
 يأ موثِرح ،ٌجسَن يأ موراصق ٌ.راَّجَن )نيونتلا يزاويُ ميومتلاو ،نيونتلا سيلو ميومتلاب(
 :يراضحٍ لولدمُ تاذٌ تاملك ...ٌيعار يأ موعير ،)ٌراكأ وأ( حالف يأ موراكأ ،ٌثارحم
 ،»ْدَيُبعلا ةراضح نم تتأ تاملكلا هذه َّنأ«ُ دكؤي وهو .»ةثارحلا ،ةكايحلا ،ةراجنلا

 ،ةرمتسم تيقب ةيرموسلا ةباتكلا َّنأ«ـِب 37 ةحفصلا يف ركذيو .م ق 4900-4000
 ،ةيرموسلا تاملكلا نم« ً:الئاق هثحب يف رمتسيو .»م79 ةنس ىتح ،دباعملا يفً ةصاخو
 ةَفََّلُؤم يهو )ميجلا تحت طقن ثالث( شماجلج ةملك ،ًاضيأ تايبرعلا اهيف َتَلخَد يتلا
 سوماق يفو ...ِعمجلاُ ةادأ يه ةيرموسلا يف )شِم(و ؛)شِم جلج( نيعطقم نم عقاولاب
 ّنإف ،ةيرامسملا ةباتكلا عم ةفقو اندنع انهو .هسفن ىنعملاب )قلقو جلج( برعلا ناسل
 ،ظافلأ ةعبرأ هظفلأ نأ عيطتسأ )ةفورعملا ةيبنجألا تاغللا يف دوجوملا ريغ( فاقلا عطقم
 دجن ]شماجلج[ ةمحلم ىلإ انعجر نإو .)طاقن ثالثب( ج ،ج ،ك ،ق :كلذ يف رايخلا يلو
 يوتحيً الودجُ مِّدقي 41 ةحفصلا يفو .)38:ص( »قلقلا يناعمُ لمحتو ٌقلق اهَّلك اهَّنأب
 سفنبو تاملكلا سفن اهلباقت ،ًاقباس انركذ امك ،ميومتلاب يهتنت ةيوالبإ ةملك 21 ىلع
 موضماحو ،ٌلقثو مولقث ،ٌتيبو موتيب :اهيلعً الاثم .نيونتلاب ةيهتنم نكلو ،ةيبرعلا فورحلا
 ءامسألاُ لوادج كلذكو ...خلإ )البإ ةغل يفً ادوجوم ناك داضلا فرحو(ٌ ضماحو
 ُّلك( ةملكلا رذجو .ةيداكألا ةغللا يفً اضيأ ةدوجوم لوادجلا هذهو .فورظلاو رئامضلاو
 يف ةيبرعلا ضاحمي ةراضح يفو لباب يف ةيبرعلا ةيرومعلا ةراضحلا يف َّرمتسا )ةملك
 ةيبرعلا( ةيناندعلا ةيبرعلا ةجهللا َّنأب باتكلا نم 56 ةحفصلا يفُ ُمزجيو .بلح



 يف ةيبرعلا ضاحمي ةراضح يفو لباب يف ةيبرعلا ةيرومعلا ةراضحلا يف َّرمتسا )ةملك
 ةيبرعلا( ةيناندعلا ةيبرعلا ةجهللا َّنأب باتكلا نم 56 ةحفصلا يفُ ُمزجيو .بلح
 اهيعرفب ةيداكألا نمو ،%11.2 ةيناعنكلا نمو ،%86 ةيمارآلا نم يوحت )ىحصفلا
 ةلصب ُُّتَمت ةيناندعلا ةيبرعلا ةجهللا َّنإف ،رخآ ىًنعمب« ،%60 دودحب يلبابلاو يروشآلا
 ،»ةعيبر ونب«َ َبَتك مالسإلا لبقو .»بونجلا ىلإ ةلصلاب ُُّتَمت اّمم رثكأ لامشلا ىلإ
 )ينوشركلا(ـبَ يُِّمسو ،ينايرسلا يليجنرطسلا ِّطخلاب ىحصفلا ةيبرعلا ،قارعلا لامش
 يف اهيلعَ مَّدقت دقو ةَّكم ىلإ ةدفاو شيرق ةليبق« ُ:لوقيو .)25:ص( .»شيرقلً ةبسن
 ،)57 :ص( »بونجلا نمِ تأت ملو لامشلا نم تتأٌ شيرق« ،»مهُرجُ ةليبق اهب ةماقإلا
 .اهسفن ةيامحل ضعب عم اهضعب شياعتلا تلبق يتلا تاعامجلا يه ةليبقلا ىنعم َّنإو«
 تاذ ةيلامشلاِ فارطألاِ رثكألٌ عومجم يهف ؛ََعَمج يأ )ََشَرق( نم )شيرق( ىنعمو
ٌ تيب ،شيرق ِميعز ،ّيصُقل ناك .شيرق ةليبقلا َتفَّلأو اهنسحأ تذخأف ةدِّدعتملا تاجهللا
.)58-57 :ص( .»قشمد يفٌ مئاد
 نمٍ لَُمجوٍ تاملك نيب ةنراقم نزاخلا ةبيهو بيسن خرؤملا دروي »تيراغوأ« هباتك يفو
 ليإ َمُلغُ نمعن« :يتآلاك ةيبرعٍ لُمجوٍ تاملك نم اههباش ام عم ةيناعنكلا »ِْتِرك« ةمحلم
 = »مأ نب تَنْمث هل« .»نامعنلا ُقئاقش« يف ةدوجوم نمعن ةملكو »ليإ نبإ ليمجلا =
 تاملكلا اهنمو رمدت روبق ىلعْ تِدجُو عُّجفتلا ةرابع يه ،»ْهَل« :نيعطقم نم يهو
 »مأ نب تنمثو«و ،»..ْ.هَل ..ْ.هَل ..ْ.هَل« :نيزحٍ ثداحب عمسن نيح اهدرون يتلا ةَّيماعلا
 مجر نتب« .»ْخِرات )ِْتس( ةجوز ناكم = خرت تشإ تنكم« .»ٍّمأ نم ءانبأ ةينامث« ينعت
 ،ةداعإلا ينعتو نآلا ىلإ نوينانبللا اهلمعتسي يتلا ةيماعلا ةملكلا يه يَّنتِيبو »عمديو
 رخآ يف ميومتلا ظحال »موصرأ مولقش مك« .»ُعمديو مالكلا ديعُي« ينعت ةلمجلاو
 لمجلاو تاملكلا نم تائملا كانهو .»ضرأ ىلعٌ لقث هنأك« يف نيونتلا نمً الدب ةملكلا
 براقتلا ىلإُ ريشت اهركذل لاجم ال باتكلا نم ةريثكٍ تاحفص ىلع خرؤملا اهدروأ يتلا
 .)ىحصفلا ةيبرعلا يأ( ةيناندعلاو ةيناعنكلا - ةيمارآلا - ةيداكألا :تاجهللا نيب
 ةقيثو ةئمعبرأ« :اهلك ةقطنملا يف ترشتنا ةيناندعلا امكو ،ةيمارآلا امك ،ةيداكألاو
 لئاسربْ َتيعُد ،رصعلا كلذ يف ةيلودلا ةسامولبدلا ةغل تناك يتلا ةيداكألا ةغللاب ةبوتكم
 عبارلا بتوحنمأ ةمصاع »نومآ تيخأ« يه رصم يف ةنرامعلا ُّلتو ةنرامعلا لت
.)48 :ص .حاوسلا سارف .ميدقلا ىندألا قرشلاو يتاروتلا ثدحلا باتك( .)نوتانخا(

ةيقاروسلا ةريزجلا يف برعلاو دركلا



ةيقاروسلا ةريزجلا يف برعلاو دركلا

 نيجدت يفو ،ةميدقلا تاراضحلا ءوشن يفٌ ريبكٌ لضف ةيقاروسلا ةريزجلا ةئيبل ناك
 يف مودت نأ نكمي الو ،ءارحصلا تنب ةوادبلاف .تاراضحلا هذه يف اهجمدو ةوادبلا
 نإ ذإ .ةيقاروسلا ةريزجلا ّزيح ناك امك ةيراضحلاو ةيتايحلا تاموقملا ُّلك هيفٍ ّزيح
 اهَتضََرف ،ىلوألا ةنونيكلا ذنم ناسنإلل ةمزالم ةفص يه )ةيعامتجالا وأ( ةيعمتجملا
 قرعلا ةيرظنف .يعامتجالاو يراضحلا زيامتلا ةفصُ دَّلوتت اهنمو .ةيداصتقالا ةجاحلا
 ملعلا نأ كلذ .هسفن عامتجالل ةفلاخمو ةيلايخ ةوادبلا اهيلعُ موقت يتلا يفاصلا
 ــ يسنجلا لازعنالا ــ :امهو هظفحو قرعّ يأ قيقحتل نيطرش بلطي هسفن يعيبطلا
 دقو .روطتم يعامتجا دحّتمّ يأ يف اققحتي مل ناطرش امهو .يفارغجلا لازعنالاو
 ضعبك .ةيقرعلا اهتاداقتعا يف ةعقوقتملاو ةرخأتملا ماوقألاو تاعمتجملا يف امهدجن
 .رمحلا دونهلا لئابق ضعبو وميكسألاك ةيديلجلا عاقصألا ناكسو ،ةيقيرفألا لئابقلا
 عامتجالا :نييسيئر نيعون ىلإ مسُقي يرشبلا عامتجالا ّنأ ةداعس نوطنأ يأر يفو
 هتطبارو يقارلا عامتجالاو .مدلا ةطبار يه ةيعامتجالا ةيداصتقالا هتطبارو يئادتبالا
 فرصب مدقتلاو ءاقترالل ةيويحلا ةعامجلا تاجاح نم ةّدمتسم ةيعامتجالا ةيداصتقالا
 يفو« .ةفلتخم تالالس جيزم يه ةرِّضحتملاُ بوعشلاف .ةلالسلا عونو مدلا نع رظنلا
 عامتجالا يفو ،ةيربربو ةوادب يف يه يتلا لئابقلاو بوعشلا عقت لوألا عامتجالا
 ءوشن :ةداعس( .»ةفاقثلا تأشنأو ةراضحلا بابسأب تذخأ يتلا بوعشلا عقت يناثلا
.)55 ص .ممألا

 نأ برعلا وخّرؤم حلطصا )49 ص »مالسإلا لبق برعلا«( نادیز يجرج خرؤملا لوقی
:نیمسق ىلإ مالسإلا لبق برعلا خیرات اومسقی
 لبق اوداب دقو لوألا روطلا يف لامشلا برع مهو ،»ةقلامعلا« وأ ،ةدئابلا برعلا )1
 ةاعرلا ةلود وأ ،رصم ةقلامعو ،يبارومح ةلود وأ ،قارعلا ةقلامع :مهنم ناكو .مالسإلا
.رمدت ةلودو ،طابنألا ةلودو ،)ةيقاروسلا ةريزجلا نم اوِمدق نيذلا( سوسكهلا
 ةلودلا ،ةیأبسلا ةلودلا ،ةینیعملا ةلودلا( :نمیلا لهأ نویناطحقلا :مهو ةیقابلا برعلا )2
 يف لامشلا برع وأ ،)نويليئامسإلا( نویلیعامسإلا وأ ،نویناندعلا مهو ،)ةیریمحلا
.ریخألا روطلا
 تناك طیسولا رودلا يفو .ةدئابلا برعلل میدقلا لوألا رودلا يف ،ةدایسلا تناك
 مهطابترال تيقبو ،نییناندعلل ةدایسلا تناك ریخألا رودلا يفو ،نمیلا يف نییناطحقلل



 تناك طیسولا رودلا يفو .ةدئابلا برعلل میدقلا لوألا رودلا يف ،ةدایسلا تناك
 مهطابترال تيقبو ،نییناندعلل ةدایسلا تناك ریخألا رودلا يفو ،نمیلا يف نییناطحقلل
 ،ةعیبرو ،ةعاضق :مالسإلا لئابق مظعم اوّلكش دقو .ةقطنملا يف يراضحلا بكرلاب
 ةيناندعلا لئابقلا ترجاه فافجلا ببسبو ،ةيبرعلا ةريزجلا نمو .رامنأو ،دایأو ،رضمو
 زييمتلاِ بعصلا نم ناك ،يمالسإلا حتفلا ةرتف يف«و .يمالسإلا حتفلا لبق ماشلا ىلإ
 ةريزجلل ثيدحلا يخيراتلا نيوكتلا( »ِنايحألا نمٍ ريثك يف نايرسلاوِ برعلا نيب
 يتلا ةيبرعلا ةينايرسلا لئابقلا هذهُ بلغأو .)39 ص( توراب لامج دمحم .ةيروسلا
 ركب اهنمو ،ىونينَ لوهسَ نَكَس نم اهنمف .ةعيبر رايدبْ َتيُِّمس ةيقاروسلا ةريزجلا َتَنكَس
 بونج ةَِزنعو ،نيبيصن قطانم يف بلغت اهنمو )ركب رايد(ـب ةاَّمسملا رايدلا تنكس يتلا
 دجن يف تَّرقتساف ميمت امأ .»ةيماشلا«ـب ىّمسُي ناك ام وأ ماشلا ةيداب يف تارفلا
 ةقر« تنكس َرضُمو ،رطقو تيوك نآلا حبصأ ام ةلماش قارعلا بونج يفو اهلامشو
 لئابقلا هذه نوطب نمو .قارعلا تنكس »ْدَيُبز«و .»راجِنس« تنكس يطو »تارفلا
 ةجهللابْ تاديكْعْ َظفُلت( تاديقعلاو ،روبجلاو ،يط نم رََّمشو ،رضُم نم شَيُرقْ َتجََرخ
 .ديبُز نم )ةيودبلا
 تشاع ،ليوطٍ نمز ذنمو ،يراَّكه لابج حوفسو »زودنوار« يف ةريزجلا يلاعأ يفو
 »زاب«و ،»اموخت«و ،)ىلفسلا يرايت(و )ايلعلا ِيراَْيت( نايرسلا نييروشآلاُ لئابق
 لابج نم ةيبونجلا حوفسلا تلمش يتلا رجبألا ةكلمم يأ اهرلا ةكلممو ،»وليج«و
 ةعلقو نيدباع روطو ةفروأو نيبيصنو نيدرامو ركب رايدو اسيدإكً اندم تلمشو سوروط
 نييروشآلا ىلإ بستنت يتلا ةيروشآلاِ لئابقلا نم اهريغو ،ايمافأ ىتح تدتماو ،ةنوارم
 نماثلا هماع يف وهو ،يناثلا نوجرس يروشآلا كلملا ناك .م.ق 714 ماع يفف .ءامدقلا
 »زودنوار« يف رتم 3000ّ ولع ىلع ةعفترملا لابجلا ممق يلاعأ ىلإ لصو دق ،كُْلملل
 )ءاملا ةدلب يأ ةيمارآلاب أَِّيم ـ روأ( »ايمروأ« ةريحب فافض ىلإً ادادتما »يراكه«و
 ةديدجلا ةيلبابلا ةلودلا تعاطتسا ةنس ةئم ىلاوح دعبو هنأ الإ .»ناو« ةريحبو
-رلش-نس« اهكولمِ ِرخآل ناك امف ،ةيروشآلا ةلودلا ىلع ءاضقلا نييديملا ةدعاسمبو
 .»يراكه« يف ممقلا يلاعأ ىلإ ءاجتلالاّ الإّ رفم نم هشيج يقابو هتلئاعو »نوكشيا
 باتك .بوقعي لبيو ريلك( نويلاحلا نويروشآلاُ دوعي هتلئاعو هشيجو كلملا اذه ىلإو
 ،مالسب تشاعو ،قطانملا كلت يف ةيروشآلا لئابقلا تَّرقتسا دقو .)32 ص .مناخ امروس
 لئابق مهتدراط ىتح ،امهب ةطبترملا تاعانصلاو يشاوملا ةيبرتو ةعارزلا ةنهتمم
 لئابقلا مهتدراطو ،ةيسابعلا ةلودلا اوهنأو دادغب اوُّلتحا نيح 1055 ماع نييقوجلسلا
 يف كراعملا ىلوأ ذنمو ،ءالؤه َّنأ ثيح ،دركلا لئابقو كنلروميتو وكالوه دي ىلع ةيلوغملا
 يتلا ،)ةينامثعلا( ةيقوجلسلا لئابقلا عم مهتافلاحت يف اوعرش ،1514 ماع »ناريدلاج«
 نييروشآلاو نمرألا حباذم ىلإو ،نيينامثعلا مامأ مهنطو ءانبأ نييوفصلا ةميزه ىلإ تَّدأ



 يتلا ،)ةينامثعلا( ةيقوجلسلا لئابقلا عم مهتافلاحت يف اوعرش ،1514 ماع »ناريدلاج«
 نييروشآلاو نمرألا حباذم ىلإو ،نيينامثعلا مامأ مهنطو ءانبأ نييوفصلا ةميزه ىلإ تَّدأ
 ،1933-1915 ماوعألا نيب ةيقاروسلا ةريزجلا ءاحنأ يف مهديرشت ىلإو نايرسلاو
 ةيقاروسلا ةريزجلاب نومكحتي نيذلا دركلا .روباخلا رهن يتفض ىلع مهنمٌ مسق َّرقتساو
؟مه نم ،مويلا
 امنإو ،ةيلاحلا ناريإ دودح يف رصحنت ىربكلا ناريإ وأ سرافُ دودح نكت ملً ايخيرات
 ناريإ ةبضه ةلماش ةرصبلا جيلخو ايسآ طساوأ نيب تشاع يتلا بوعشلا تلمش
 نم ةلقنتملا لئابقلاو ودبلا ىلع سرفلا اهقلطأ ةملك دركلاو .لوضانألا ةبضهو ةيلاحلا
 نمٌ بعش مهو .يبوروأ-ودنهلا ىمسي يذلا عرفلا نمو يرآٍ لصأ نم مهو ،مهبعش
 تاجهللا ىدحإ يه مهتغلو .ةيناريإلا ةيموقلا ىلإ نومتني مهف َّمث نمو ،ةيناريإلا بوعشلا
 .ةيودب ةريشعك دركلا ركذ دروً اضيأ ةيمالسإلا تاطوطخملا يفو .ةيسرافلا ةيناريإلا
 .روللاو ،ناْرَوكلا ،دوهلكلا ،يجنمركلا :عبرأ مهرئاشعو
 ماع ماشلا يفَ ِدُلو يذلا يَرُمعلا هللا لضف نبا ىيحي نب دمحأ يماشلا خرؤملا لوقي

ّ طخلا« :دركلا راشتنا ناكم هديدحت يف ،رشع عبارلا نرقلا يف شاع يذلاو 1301
 ،مجعلا رايدو برعلا رايد نيب ةزجاحلا لابجلا وه ...داركألاو برعلا نيبّ ماعلا لصافلا
 يهو روفكتلا دالب ،ةرفكلا يصايصب اهُؤاهتناو ،روزرهشو نادمه لابج اهُؤادتباو
 ناريإ يف تناك قطانملا هذه ُّلكو .»نرال تيب يديأب اهيلإ فاضم وه امو ،سيس ةكلمم
 :يسَيُبق تجهب دمحم خرؤملاُ لوقي ،»تاراضح مأ ةدحاو ةراضح« هباتك يفو .ىربكلا
-ودنهلا تاغللا نمُ َرَبتعُت ةيدركلا ةغللاف ،هددصبُ نحن يذلا ةغللا هقف انذخأ اذإو«
 يهف )ناتسدرك( ةملكّ الإ كلذ ىلعّ لَدأ امو ...ةَّيناغفألا ةغللاب ةلصلا ةقيثو يهو ،ةَّيناريإ
ُ ضعبلا يعَّدي يتلاِ ندملا ءامسأ اّمأ .»)ناتسنامكرتو ناتسكابو ناتسناغفأ( يواست
 =برإ( ليئ برإ =ليبرإ :ُثيح ةيداكأ ةيبرعٌ ءامسأ يهف كوكركو ليبرأُ لثم ةَّيدرك اهَّنأ
ُ ريغصت =كوكرك ؛ٌّينيدٌ مسا وهو ،)هللا ةَّوق( ينعت يهف هللا =ليئ ...ةياغ-ٌدصق-ةَّوق
 يف كركلا اهنمو ،ُةعفترملاُ ةعلقلا ينعت ةينايرسلاو ةَّيداكألا نم ةَّيبرعلا كركلاو .كرك
 ةملكو .)141:ص( ةحضاو ةَّيبرعٌ ءامسأ يهف .)دادغب يف كرك لادبإ( خركلاو ندرألا
.ةياغلا وأ دصقلاً اضيأ ينعت يتلاْ َبْرأَم ةيبرعلا ةملكلل ةفدارم ةيداكألا برإ
 ةبضه نع قارعلا تلصف يتلا ةيلامشلا ةيعيبطلا دودحلا تناك يراكه لابجو
 سراف ةلود نع قارعلا تلصف يتلا ةيقرشلا دودحلا تناك سورغاز لابجو ،لوضانألا
.ةيناريإلا
 نكي مل 1514 ماع ،ةيقوجلسلا-ةيوفصلا برحلا لبق يأ ،رشع سداسلا نرقلا لبقو
 كارتألا مه ةقطنملا ىلإ مهلخدأ يذلا نأ الإ .ةيقاروسلا ةريزجلا يف ٌّيدرك كانه



 نكي مل 1514 ماع ،ةيقوجلسلا-ةيوفصلا برحلا لبق يأ ،رشع سداسلا نرقلا لبقو
 كارتألا مه ةقطنملا ىلإ مهلخدأ يذلا نأ الإ .ةيقاروسلا ةريزجلا يف ٌّيدرك كانه
 دركلا ءالو نوينامثعلا لغتسا دقف ؛نّوينامثعلا يأ كارتألا دادجأ ىرحألاب وأ ،مهسفنأ
 نوينامثعلا حنم كلذ ببسبو .ةعيشلا نييوفصلا نم سرفلا مهموق ءانبأ ةبراحمل ينسلا
 ىلع دركلا اوعجشو ،ءارمأ ىلإ اولوحت ىتح ةريبك تاعاطقإ ةيدركلا رئاشعلا ءاسؤر
 ثيح يأ اهرلا ندم نم سوروط لابج حوفسو يراكه لابج حوفس يفً ابونج دادتمالا
 ةكلممو يراكه لابج يف ،ةيروشآلا ةلودلا نم نوقابلا برعلاَ نونطاوملاُ نكسي ناك
.نايرسلا نم اهرلا
 الإ مهنيب نكي مل ٍّيبرعَ فلأ 35 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ركب رايد ناكس ددع ناك

 .درك مهعيمج ،ًافلأ 236 ركب رايد ناكس ددع مويلا .لوضانألا نم اوّددمتً اّيدرك 1430
 اودرطو ،لوضانألا نمو يجيردتلا للستلاب نكلو ،ةدالولاب سيل فعض يتئم اوداز دقو
 يف داركألا ةبسن نكت مل .ةكسحلاو يلشماقلا ىلإً ابونج برعلا نايرسلا اهناكس
 ايكرت يف اهب اوماق يتلا درمتلا تاكرح دامخإ دعب نكلو .%3ـلا زواجتت ةيروس
 ىلاوح ىلإ مهددع لصو ىتح ايروس ىلإ مهنم ريثكلا حزن مهل ةيساقلا ايكرت ةلماعمو

 نيرفعو بلحو قشمد يف نوعزوم مهو .%8 ىلاوح ىلإ مهتبسن تعفتراف ،فلأ 300
 .يلشماقلا ةنيدم يحاوضو برعلا نيعو
 دضّ يرشب زجاحك ةيدركلا رئاشعلا ،ميلس ناطلسلا دهع يف ،نوينامثعلا مدختسا دقل
 لامش يف ةيلصألا مهقطانم نم مهمادقتساب ناطلسلا ماقو ،ةيوفصلا ةيسرافلا ةلودلا
 ايكرت قرش يفو )كوهدو ليبرا( قارعلا لامش يف مهنيطوتو )ناذمه( ناريإ برغ
 ،)ةيروس ةصاخو ينامثعلا لالتحالا تحت ةعقاولا ةيبرعلا نادلبلا ركب رايدو يراك(
 نماثلا نرقلا لئاوأ يف يِّلملا يرئاشعلا داحتالا سيسأتب ةينامثعلا تاطلسلا تماقو
 نيب يضارألا هذه لك ءاهتنا ىلإ ّىدأ اذه لك .دركلا لئابقل هيف ةرطيسلا تناكو ،رشع
 ةيركسع قرف ليكشتب ديمحلا دبع ناطلسلا ماقّ مث .ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمبو مهيديأ
 ناسرفلا(ْ َتيُِّمس داركألا تاوغألا ةرمإ تحت دركلا ناسرفلا نم ةلاَّيخ ةيماظن هبش
 ةلودلا رومأو ،ينامثعلا شيجلا يف ةعيفرلا بصانملا مهميلستب اضيأ ماقو .)ةيديمحلا
 ابوروأ يف ةينامثعلا ةلودلا تاحوتف يفً اّمهمً ارود تاوقلا هذه تبعل .ةيبرعلا لودلا يف
 الإ يبرعلا ملاعلا هاجتابً اقرش عسوتلا ىلع ةرداق ةينامثعلا ةلودلا تناك امو .ةيقرشلا
.ناروس ةرامإ عم ةصاخو ةيدركلا تارامإلا عمً افلاحت تدقع نأ دعب
 طبترا امدعب ،نيخرؤملا رثكأ قّفتي امك ،1813 ماع يبهذلا اهرصع ناروس ةرامإ تأدب
 دلو يذلا روعألا ريمألا يأ ،»روكريم« مساب روهشملا يزودنوارلا دمحم مساب اهخيرات
 امك .امهلتقف همامعأ نم نينثا ىلع ةلمح زهجف ،هيلإ نيبرقملا برقأ لتق دقو ،1783 ماع
 ناك .)وانشوخلا( ةريشع ميعز ةصاخو ،دركلا نم هيضراعم دض ةدابإلا تالمح زهج



 امك .امهلتقف همامعأ نم نينثا ىلع ةلمح زهجف ،هيلإ نيبرقملا برقأ لتق دقو ،1783 ماع
 ناك .)وانشوخلا( ةريشع ميعز ةصاخو ،دركلا نم هيضراعم دض ةدابإلا تالمح زهج
 نايرسلا اهنكسي يتلا ةريزجلا ةقطنم بوص هترامإ دودح عيسوت ىلإ حمطي
 ةمئاق تناك ةيقيقحلا هفادهأ نإ يأ ،ىرخألا ةيبرعلا رئاشعلاو نويديزيلاو نويروشآلاو
 بسح ،هدادعت غلب ،هلً اشيج مظن دقو .»زودنوار« ةقطنم يف ةيدرك ةلود سيسأت ىلع
ً اّرس لصتاو ،همساب دوقنلاّ كسو ،ّيدرك لتاقم فلأ 50 ىلإ 30 نيب ام ،رداصملا
 ىرقع تايالو عضخأو ،كوهدو لصوملا قطانم ىلع تامجه نشو .نيينامثعلا موصخب
 قّيضو .ةيماشلا دودحلا ىلإ هدودح تلصوو .ورمع نبا ةريزجو نيدرامو ةَّيدماعلاو
 أجلمو سراف دركل باطقتسا زكرم ىلإ هترامإ تلوحتو .طسولا يف دادغب ىلع قانخلا
 دهع يف ناتوب ةرامإ« هباتك يف يروره حالص يدركلا بتاكلا كلذ ركذي امك ،مهل
 لاغشنا ببسب رمألا ةيادب يف اهققح بساكملا كلت ُّلك .)81 ص( »ناخردب ريمألا
 .يلع دمحم دهع يف نييرصملاو نانويلاو سورلا عم ةرمتسملا مهبورح يف نيينامثعلا
 عضخأ مث .يزودنوارلا دمحم اياحض ىلوأ لصوملا نم ةبيرقلا شوقلا ةدلب ربتعتو
 لابجو ىونين لهسو ناخيشلا ةقطنم مث ،ةيروشآلاو ةينامكرتلا ةفاثكلا تاذ ليبرأ ةنيدم
 .ةينايرسلا لئابقلا اهنكست يتلا يراكه لابج كلذكو ،نويديزيلا اهنكسي يتلا راجنس
 نعً القن )لوألا ءزجلا( »لصوملا خيرات« هباتك يف غياص ناميلس سقلا خرؤملا ركذيو
 اذه سسأ .راجنس لبج ناكس عابرأ ةثالث زهاني ام نييديزيلا نم لتق هنأ درايال لوق
 لِبق نم هترامإ ىلعو هيلع ءاضقلا َّمت ذإ ،نمزلا نم ةريصق ةرتفل ناروس ةرامإ يدركلا
.ةيومدلا رزاجملا سرامو ،ربجتو ىغط نأ دعب هسفن نيينامثعلا شيج
 سرامو ناتوب ةرامإ ميعز وهو ،1843 ماع كيب ناخردب يدركلا دئاقلا هدعب ءاج مث
 قطانم يف نييروشآلاو نمرألا قحب يقرعلا ريهطتلاو ةدابإلا تالمح عاونأ ىتشً اضيأ
.كوهدو ،ىراكهو وخازو ليبرأو ىونين لهس
 ةايح نإ« :1895 ماع تالحرلا اهباتك يف بوشيب سملا ةيزيلكنإلا ةلاحرلا تركذ دقو
 رجساب جروج روتكدلا ركذ كلذكو .»ةقرسلاو لتقلاو بهنلا ىلع موقت ةيدركلا لئابقلا
 تامجهب تماق ةيدركلا لئابقلا« نأ 1828 ماع ةيلامشلا ةقطنملا ىلإ هتلحرب ماق امدنع
 ليساب خرؤملا لوقيو .»مهتريدأو مهتويب قرحو مهتيفصتو نايرسلا ىلع ةعِّورم ةيومد
 نيدفارلا دودح ىلع نوشيعي نيذلا داركألا ّنإ« :ةيدركلا لئابقلابّ صتخم وهو ،نيتكين
 بتكو .»ءامدلا ىلإ نوشطعتم مهو ،مهتايح ةقيرط يف بهنلاو بلسلاو لتقلا نودمتعي
 360 نم رثكأ كانه نإ« :اهيف لوقي 1885 ماع هريفس ىلإ ةلاسر يناطيربلا لصنقلا
 لوقيو .»نيدرام يفً اصوصخو لماكلاب يدركلا فحزلا اهرمد دق ةينايرس ةنيدمو ةيرق
 ىف داركألا لمعي« :»ةرطاسنلا« هباتك يف اهبوعشو ةقطنملا يف ريبخلا دنارك روتكدلا



 لوقيو .»نيدرام يفً اصوصخو لماكلاب يدركلا فحزلا اهرمد دق ةينايرس ةنيدمو ةيرق
 ىف داركألا لمعي« :»ةرطاسنلا« هباتك يف اهبوعشو ةقطنملا يف ريبخلا دنارك روتكدلا
 نييروشآلا نايرسلا ددع غلب دقو .»قرطلا ىتشبو نييلصألا اهناكس ءالخإ ىلع ةقطنملا
 باصتغاو يبسلا تايلمع نع ادع نويلم فصن براقي ام داركألا دي ىلع اوحُِبذ نيذلا
.ءاسنلا
 ىرقلا عاجرإب ،ليبرأ ناملرب يف بختنملا ،وباش سيسنرف بئانلا بلاط امدنع ،ًاثيدحو
 ً.اردغ هلتقب اوماق ،نييعرشلا اهباحصأ ىلإ دركلا اهيلع ىلوتسا يتلا ةفاك ةيروشآلا
 .ةيدركلا يضارألا نم مهدرط بجيو ،ناتسدركل نّيلتحملاب نييروشآلا نوتعني دركلا ّنأل

 تاوق اهدعاست ،ةيبرعلا ةيودبلا لئابقلاُ ضعبو دركلاُ لئابق ةريزجلا يفُ مَّكحتت مويلا
 صخش 500 ىلاوح الإ اهيف دعي مل ةيروشآ ةيبرع ةيرق 33 ةّمثو .ةيبرغلا فلاحتلا
 يف مهتدَّرشو ،تاهجلا لك نم لئابقلا مهتمجاه دقو ؛مهعرازمو مهكالمأ ةيامح نولواحي
 نطولا نضح ىلإَ دوعتو ،دركو رَّمش نم ،لئابقلا هذه َيعت نأ لمألاو .ايندلا عاقصأ
ّ يأك ٌقوقح مهل تناك ينازربلا ةكرح لبقو قارعلا يفف .رجاهمل ةميخْ ِمُقي مل يذلا
 ماقم ومئاقو نوظفاحموٌ باَّونوُ ءارزوو تارازوُ ءاسؤر مهنم ناكو ،يقارع نطاوم
 نمً اءزج اوناك ايروس يفو .هتيولأو شيجلا يف ةيلاع بتر ووذٌ طابضو ،ٍحاونُ ءاردمو
 ناكف ،قشمدو ةامح يفو بلح يفو ةريزجلا يف يعامتجالا جيسنلاو يسايسلا مقاطلا
 .باونوُ ءارزو مهنم ناكو ،شيجلل دئاق مهنم ناكو ،ةيروهمج ءاسؤر ةثالث مهنم
 اوماقأو ،ةريزجلا رامعإ ىلع روزلا ريد يف مهناوخإ عم برعلا نايرسلا نورجاهملا لمع
 َتِرُبتعا ىّتح بوبحلاو نطقلا نم تاراتكه ترهدزاو ،ةهكافلا راجشأو راضخلل عرازم
 يل لاق .فيصلا اذه يف قئارحلا اهْتَّمع حمقلا عرازم .»ايروس اينروفيلاك« ةريزجلا
 ةرواجم ةيرق عرازم ىلع تضق قئارحلا هذه ىدحإ نإ عرازملا هذه يف اوقب نيذلاُ دحأ
 :رارصإبوَ فدرأ َّمث .منود 1800 نم رثكأ هيف قيرحلا مهتلا ،اهلماكب )زمره لت( انل

 ناك ؟قئارحلا هذهُ لِعشُي يذلا نم هتلأس .»ناكملا اذه يف دومصلا الإٌ رايخ انل سيل«
 باوجلا ءاجف ،رومألا مامز ىلع نورطيسي نيذلا نم هتيشخل مسا يأ ركذي نأ نمً ارذح
؟هتيرقَ بعرأ يذلا ةطلسلا بحاصو ةينابحرلا »حجار« ةصق ركذت له :هدنع نمٍ لاؤسب

 ةديرج عم ءاقل يل ناك ،ايروس ىلع موجهلا لبق 2010 ماع ناريزح نم 25 يف
:اهيف تلق يل ةديصقل عطقمو »ءانبلا«

 /ْنافوطلاُ رسحنيو /ْناسين انيتأيس /نكادلاِ باحسلاَ فلخ ةسيبحلاِ روباخلاَ سمش اي
 زنتكتسوْ/ماكرلا هيحمنس ؟ماكرلاو مالظلاُ رسحنيس ْ/رمقلاُ دوعيوُ ةنيفسلاُ دوعتو



 /ْنافوطلاُ رسحنيو /ْناسين انيتأيس /نكادلاِ باحسلاَ فلخ ةسيبحلاِ روباخلاَ سمش اي
 زنتكتسوْ/ماكرلا هيحمنس ؟ماكرلاو مالظلاُ رسحنيس ْ/رمقلاُ دوعيوُ ةنيفسلاُ دوعتو
 دوعتس ْ/مانغألا ءاغث دوعيس /ةريظحلا ىلإو /ةريزجلاِ لوهس يف ُحمقلاُ جوميو ،ُلبانسلا
 /هاوفألاُ هل لِّلهتو ْ/تايارلاُ هلُ عفُرت ٌ/دئاع ْ/سدقملا ِّبرلا ِمسابُ لبُقملا اذوه ُ/ردايبلا انل
 يراربلا يفُ هُتوص علعلي ْ/حمرملاُ سرافلا اذه ُّلِهيو /تاعرضتلابُ عرذألاُ ِعفترتو
 يذلا انأو َ/تاوامسلاُ تيقترا يذلا انأ /شماجلج َيمسا /:تافاسملا ىلعو /تاراَّيبلاو
ُ تعّرشٍ دودح البو /يتنيدمُ تينبٍ راوسأ الب /تاماقملاو يشرعُ ةريرشلاُ ةهلآلاِ تهتشا
 الو ةحارلا نكسي نل َيبلق /انأِ نينتلاُ لتاق /يماَّيأَ يصحت نل ِمومسلا ُحير /يكلامم
 ُ/تاطيحملا يتحنجأُ مِّطَحُت نلو /يلاعألا يف اهَدحوَ نكست نل سمشلاو /تامملا باهي
 .تابتعلا ىلع نيُنكرتسً ةبئاخف /ىرغصلا ةريرشلا ةهلآلا اهتيأ /تنأ امأ


